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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Genel Kurulda çoğunluk olmadığından 45 

dakika sonra toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu, Ege 

ekici tütün piyasasının açılma zamanının yak
laşması dolayısayle, ahmmıası gerekli tedbirler 
hakkında gündemi dışı bir demeçte bulundu. 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in görevi
ne başlayıncaya kadar, Dışişleri Bakanlığına 
Başbakan Nihat Eriım'in ve 

Vazife ile yurt dışına giden Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'a da Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'ın vekillik 
etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtıma Komisyonu, 
içişleri Komisyonu ve 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar, iskân Ko
misyonu başkanlıklarının, komisyonlarının baş
kanlık divanı seçimlerine dair tezkereleri Ge* 
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun programı okundu. 
Program üzerindeki görüşmelerin 21 . 12 . 1971 
tarihli Birleşimde yapılacağı bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılan seçimde, adaylar gösterildikleri komis
yonlara seçildiler. 

21 . 12 . 1971 Sah günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,00 de »on ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvelkili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/6) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi 

Necip Mirkelâmoğlu'nun, Türkiye Kömür iş

letmelerinin bâzı yönetimlerine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/10) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'non, Türkiye harici seya
hatler dolayısiyle yapılan döviz harcamalarına 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/11) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1270) (S. Sayısı : 1668'e 1 nci ek) 

2. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler, 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi: 2/503; Cumhuriyet Senatosu: 2/343) 
(S. Sayısı : 1671 e 1 nci ek) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 12 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

(Sayın Fakih özlen, gündem dışı söz istiyor
sunuz. Biliyorsunuz, Hükümet Programının mü
zakeresini yapacağız ve şimdiye kadar böyle bir 

tatbikat da yok. Diğer arkadaşlarım benden 
gündem dışı söz rica ettiler; ben de kendilerin
den mukabil ricada bulundum, vazgeçtiler. 
Acaba Psrsemlbe günü zatıâlinize sez verme im
kânı arasam, kabul eder misiniz?.. 

FAKİH ÖZLEN — Kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

" T. ~=--~B ay ı n (hrtek-, t^tetşkrma-^4- İmm: -. ls=_ 
kân Komisyonu Başkanlığının, 6785 sayılı İmar 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkın
da kanun tasarısının havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan 5 er üye seçilerek kurulacak lir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezkere
si (1/2, 3/32) 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlar var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, 

6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısının bir an 
evvel çıkarılabilmesi için, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân, İçişleri ve Bütçe - Plân Ko
misyonlarından 5 er üyeden müteşekkil bir Ge
çici Komisyonun kurulmasını arz ve teklif ede
rim. 21 . 12 . 1971 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - İskân Komisyonu 

Başkanı 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının 
Komisyonlarının Kâtip Üyeliğine Malatya Mil
letvekili Ahmet Karaaslan'm seçilmiş olduğuna 
dair tezkeresi. (3/35) 

BAŞKAN—•Sunuşlar var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuz Başkanlık Divanı Kâtip 

Üyesi Sayın Rıfkı Danışman'm Hükümette gö
rev alması nedeniyle boşalan söz konusu üyelik 
için, 15 . 12 . 1971 tarihli oturumlda yapılan 
seçim sonucu Malatya Milletvekili Ahmet Kara-
aslan seçilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

3. — Erzurum Üyesi Sakıp Ilatunoğlu'na 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/33) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sakıp 

Hatuncğlu'nun, hastalığına binaen 29 gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 20 . 12 . 1871 tarih
li toplant ımda kararlaştırılmıştır, 

Keyfiyet Yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet -Senatosu Başkanı 
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BÂŞ1KAN — Oylarınıza arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

4. — Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi. 

BAŞKAN — Hükümet Programının müza
kerecine geçiyoruz. 

Grupları ve şahıslan adına söz alan arka
daşları arz ediyorum : Millî Birlik Grupu adı
na Sayın Mucip Ataklı, Millî Güven Partisi 
adına Sayın Fehmi Alpaslan, Kontenjan Grupu 
adına Sayın Fahri Korut ürk, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Hazer. 

Şahısları adına söz istiysnler : Sayın Haaıdi 
Özer, Sayın Ziya Termen, Sayın Hüseyin öz-
türk, Saym Hüsnü Dikeeligil, Sayın Hikmet is
men, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Celâl Er-
tuğ, Sayın Mustafa Tığlı. 

Efendim, talep sırasına göre gruplara s'cz 
vereceğim. 

ISayın Mucip Ataklı, Millî Birlik Grupu adı
na buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler ve Sayın Hükümet üyeleri; 

Millî Birlik Grupu adına Sayın ikinci Erim 
Hükümetlimlm programı hakkındakii görüşleri-
miizi sunımıak üzere söz almış bulunuyorum. 
EİEdtirmieleır̂ mizi, inancımızla uygun bir ger
çeklikle açıklıyacağız. 

Kanıımiizoa, Türkdlye'nin kader çizgisi, Ata
türkçülük ülküsüne dayandırılmış olan 27 Ma
yıs Dervrimilne bağlanmış bulucrmaktaidır. 12 
Mart, bu kader çizgilisi üzerimde dar bdr bo
ğandır. Bu dar boğazdan emnt-yetle ve huzur 
içinde geçebilmek için, bugünkü ortamla geliş 
nedenlerlinıe doğru teşhis koymak ve tsdavi ça-
relerıM bulmak gerekir. Tarihî olayların alkı
şımı değişitiırmıek elliimiizde olmadığı gibi, neden
lerini de saMamak mümkün değildir. 

Sayın senatörler; 
Yüksek Heyetiniz bugün, temelinde aynı 

sorunları taşıyan bir Hükümet programını yeni
den eleştirmek zorunluluğunda bırakılmıştır. 
Sayın Erim, ilk programını takdim konuşma
sında: 
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«1960 Devrimindin Türkiye'ye kazandırdığı 
1981 Anayasası, Türk toplumunun çağdaş uy-
g'arlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak deoıgeli 
bdr gelişmenin çerçevesi olarak ortaya çıkmış
tır. Anayasanın getirdiği düzen içinde dina
mik bdr yapıya sahibolan toplumumuz hızlı bdr 
toplumsıail ve siyasal dsğüşme sürecine girmiş
tir. Bu oluşun sağlamı bir gelişmeye dönüşme
si için, temel yapısal ve laırumsal çözümlerin 
getirilmesi ve sorunların cesaretli adımlarla ele 
alınması gerekirdi Gerçekleştirilmesi zorunlu 
yapışa;! ve kurumsal değişikliklere türlü neden
lerle girişilmemiş ve sorunları çcamede olay 
îarın arkasında kalınmıştır. Bu durum, toplum 
yapısı ile Devlet düzemi arasında önemli geri
limlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dev
let ve toplumda gelişen çeşitli güçler arasında 
kuralları belli ili skiler kurulamamış ve karşı
lıklı hir güvensizKik ortamı doğmuştur. Bu or
tamı, son olayların karışıklıklarına ve 12 Mart 
Muhtırasının 2 nei maddesi ile çözümlenmesi 
istemen sayasal bunalıma yol açmıştır. 

Bu muhtıra ile tutulan yol, yurt sorunları 
karşısında çok hassas olan Türk Silâhlı Rııy-
vc/ilerinm demokratik rejime ve Anayasa düze
nine bağlılığının en aç-ik delilidir. 

Bu kariTk duruma ve bircim yarattığı alış-
kanO'klaıra son vermek, Hükümetm çökmesi 
ÔTUTVİIÎ, olay. erimli bİT kodudur' f"kal asıl 

TÖrev, güçlükleri sonuca gb're değil, temel re-
denlere yönelen bir yaklaşımla eh almaktır. 
Bu ise, An^yaspriTn gc ît erdiği doğruluda ya
pılması zorunlu reformların h'ç bs'klsnmeisn 
gerçekledir İm esi ile mümkündür, işte bu ne
denlerle, Türk kamu oyunun karşıma reform 
Hükümeti olarsk crkıyor ve bu nitsl:ğe uygun 
bir program sıkmıyoruz,.» demişlerdi. 

•Sayın senatörler; 
Savın Erim'in ilk programında açıkladığı

mız scz'er.'yle tescil edilmiş bulunan burun rem
de bulunduğumuz durum hakkındaki şenel teş
hisine, (noksanlarına rağmen, katılmamak müm
kün değildir. Nitekim, on yıldan be,v"L hsr ve
sile ile biz de aynı temel soranlar üzerinde dur
muş ; hükümetleri, ilgilileri ve kamuoyunu muh
tıralarla, bildirilerle ve bu kürsüden yaptığımız 
konuşmalarla devamlı olarak uyarmniîk. 
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Sayın Başbakan isabetli teşhisine rağmen, 
doğru bir tedavi yolu izleyip, uygulamadığı 
idindir ki başarıya ulaşamamıştır. Kanımızca, 
Türk Ulusunun içûae sürüklendiği bunalımın 
a.3il nedenleri; sosyal, ekcımomilik ve silyasal so
runlarımıza., yurt gcirçelkler'lnıe ve çağlımız ge-
reiklerine uygun çözümlere cesaretle yönelme
miş olnııarnızdan ileri geLİmiElktedir. işte, 12 Mart 
bunalımı da bu tu! t umun kaçımılmıaız bir sonu
cudur. 

Anaıyasmm öngördüğü siyasal düzemin ge-
relkkırıini yapmayan, oma uygun bir toplumsal 
düzemi gerçelkkştirecelk soısıyo - ekonomik çözüm
lere yanıaşmıyan ve bu durumda, «Devlet yok» 
dedirtecek bir güçlüksiİ2£ük içerisinde, Devlelt 
otoritesinin ger ekler M yasa dışı örgütlere bı-
raikaa bir tutumun sonucu 12 Marta geldik. 

Bize göre bu bunalımdan çıkışın yolu, klâsik 
'ldemr0îki'aısÛde'ir""SO)syal deıaetkraBİye- g«çlişte—jıüıic _.. 
sun bir sözleşmesi olan 1961 Anayasasının ge
reklerini ekslksJz O'Iarak gerçekleışitli'rımeik ve uy
gulamaktır. Bu surette siyasal demokrasi, 
sosyal ve ekonomik demokrasi ile bütünleşe
rek sürekli bir yaşam gücü kazanmış olacaktır. 
Biz, Hükümet progTammı bu genel amaç ve 
onun gereği politik stratejiye ve bugün içimde 
bulunduğumuz olağanüstü koşullara uyarlığı 
yönünden değerlendirmeye çalışacağız. 

S?ym İkinci Erim Hükümeti programını, 
bedir fiğimiz köklü çözümlere cesaretli bir yö
nelişten uzalk bulmaktayız. Nitekim, ilk prog
ramda aynen, «Petrol kaynaklarının arama ve 
işletilmiEölnde Devlet kuruluşlarına öncelik ve
rilmesi, amadepo satış işleminin devletleştiril
mesi, boraks gibi stıraftejilk maddelerim devlet
leştirilmesi ve her halde mıadenlleriımiZüm yatoam-
cı etkilerden kurtarılmiaısı, Devlelt kuruluşu 
dışındaki kuruluşlara devredilmiş görev ve yet
kilerin geri alınması ve dış ticaretle ilişkim po
litika,..» gibi konular kesin haltlarla belirtldi-
ği halde, yeni programda tereddütlere yol 
açacak ifadeler kullanılımıstır. 

Hükümet pragramlairm^aki ifadelerin Hüikü-
mıetrıı resmî tahlhtütîsri olduğumu söyliyeoı Sayın 
Erıirrin, BÊ îkamliık etıtSiği iki Hükümetinin prog-
rcımlarındaiki bu ölçüde önemli değişikliği an-
laıni'aikta güçlük çeik'iğjmizîl belirtimek isterz. 

.Saıyın Erim, ben yeni programın, Sayın 
öurrihurbaşkaraının istekleri ile ilk programın 
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esasların! da kapsadığını, bumun böıyıle değer-
lenıdirilmesiini beyan etimiiişlöilm, diyelbıliır. Böy
le söylediği takdirde, ilik nazarda ve meselıe-
min derinliğine Mimlediği acılda haklı da görü
lebilir. Amcak, az gıeliişmtiış ülkeonıMn 'kaflSkm-
muasmda çok büyük önemi olaın ve ilik program
da kesin haıtları ile beliritlillen bu çak cımemlü ko
nuların, ikinci programda açıklıkla yer alma
mış olması, Sayın Cumıhurbaşkamımım da olum
lu yolu gcisttereln yapılacak işler ekimdeki bi
rimci programa paralel ve haltta daha açıkıblkla 
beCiritimıiış bulundukları hususların da, ükâlrucd 
programda yer ailmiamış bukunma'sı, hizamı btu 
yarığımızı doğrulaımaJktaJdıır. 

Sayım Cumhurblaşlkamımım Semaıto ve Meclis 
Başkanları ile Başıbalkamıa, parti İdeırlerüinıe, 
Millî Binlik Grupu ve Kıocnltenjam Gmpu Baış-
kaaliarımia gönidenmliş bulundukları mleiktıulbuın 
«Yapılacak işler» eklinde çok önıemüii bir hıuısıuls 
yer âlnYaMıaTEf; Bu "eMe_sıraüaniaıır—ııetffcntıılıa-
nn «Zatmam!» başlığı alltmlda toplamam aon kıs
mında, talsarıların bültçe müzıafcereOerfeitn bdr 
erjgel teşkil etmiyesek şekilde em geç 1972 ba
harımla kadar gerçelMe t̂tiriimesli öngörübnelkltıe 
ve alağam siyasi hayaitıa dönüş için şart koşıul-
malktadır; fakat prograımı bu amacı gerçeküıeş-
tdreeîk niiıtelifkfce göreımliyoruız. Besfiorımcu ol
ması gereken Hükümetin, bu program ile re
formları gerçekleştireceği kamışına varmak güç
tür. 

Sayın senatörler; reform, toplumu kusa sü
re içeriğimde refaha ulaştıracak kcMü değiışik-
ler yapmak demneiktlir. Oysa, Hülkümetim refioırm-
lar yönünden karşılSaşıması muhtemel güçlükler, 
reformüanm g-erdktlireceği köklü değişıük-
li'klerin yapılimasını çok daha fazla güçleşt&r-
meikedir. Uzay çağımida ve tefkniolojMm em üs
tün sevilyeye ulaştığı bir dönemde bulumama-
mıza rağmecı hâlâ hâkim unsur, inısam zekâ ve 
iradesidir. Bu balkıimtlan ^formalar Hükümet 
ve Barlâmenltomrun karşıÜMı anOıayışıylie gerçek
leşse daihi, taltbûkat sahasımıa Mliıkalimıde uygu
layıcılarım niiltelMeri büyük ömem tiaışıyaoaik-
tır. Bu yüzden reform tasıanüıanmı haızrrOıaraııaidla 
Hükümıeltı'tı ömceîik tesbıittünıe ömeam vermeısi ve 
kapsaan ve etikileriilnli toplumua anüattlmaısı gıenefe-
tiği inanicmidayız. 

Hayaıt pahahlığı ve işslilzüiğim v-aıtanldaşı eız-
diği ülkemizde iç huzur s'ağlammııadan refarımila^ 
rın toplumun deısitıeğM kazamımıası çok güçtür. 
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Huzursuzluğu yaralfoaoı baş nedenlilerden birisi 
de bölgelerarası dengesizliktir, sosyal ve eko
nomik dengesizliktir. Devlet, mümkün olan 
gücüyle az gelişmiş ülkeımizin daha az geildş-
nıüiş bölgelerimi ve fentlerini sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik prensiplerine uygun olarak 
kalkındırmakla Anayasa gereğince görevlidir. 
Hükümıeltin bu gereği yerine getireceğini umu-
yoruız. 

Sayın senatörler; demokrasi özgürlük içinde 
haltta halka mutluluk yolunu açan bir sistemdir. 
Bugünkü olağanüsibü durumdan, az sarsıntı ile 
olağan düzene geçeibilmek için sosyal ve eko
nomik tedbirler kadar âdil bir davranışın da 
büyük önemi vardır. 12 Marttan sonra zaru-
reitılerin gereği olarak ilân edilen Sıkıyönetimin 
asayişin tesisinıdeiki öaıemini takdir ve kabul 
©tmeanek mümkün değildir. Ancak, bundan 
önceki uyarmalaı-unızda Sıkıyönetimle ilgili 
olarak işareıt eStımdış olduğumuz aksaklıkların 
yeni Hükümetçe süratle düzeltilmesini beküyo 
ruz.. Anayasamın hak olarak tanıdığı basın öz
gürlüğünden gereği gibi yararlamaımıyan bası
nın, bugünkü durumundan kimsenin memnun 
olmadığını da belirtmek isteriz. Hükümet 
programında bu konuya açıklık getirecek bir 
görüşe rastlamamış olduğumuzu, üzünltüyle ifa
de etmek istiyoruz. 

Sayın senatörler; demokratik ülkelerde de
mokrasiler, çok kez büyük feragatlar ve hattâ 
iç bünyede kendi kendini yenilenmelerde harca
nan basiretli ve fedakâr davranışlarla yerleş-
•tirilöbilmliişitir. Bu nedente içinde bulunduğu
muz şartlar, bugün Parlâmıentodian, özellikle si
yasi partilerimizden büyük fedakârlık ve basi
ret, Hükümetimizden cesaretli ve inançlı atı
lımlar beklemektedir. Parlâmeiîiionun, ulusumu
zun refahı vs rejimııfmıizin bekası için Devleîtin 
ıbütün sorumlu kuruımlariyie işbirliği halinde 
el e/le vererek çalışmaları zorunludur. Hükü
mettin bu programında Parlâmento ile olan iş
birliğine daha fazla önem vereceğini belirtmiş 
olmasını olumlu karşılamaktayız. 

Sayın senatörler; sözlerime son verirken, 
Milî Birlik Grupu adıma Sayın İkinci Erim Hü
kümetinin başarıya ulanmasını diliyor, her 
olumlu reformcu teşebbüslerini içtenlikle des-
tefcliyeceğiımizi beyan etmeyi, bir görev sayıyo
rum. 
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Grupum ve şahsim adıma Yüce Heyettiniz© 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşiekkür ederiz, Sayın Ataklı. 
Millî Güven Partisi adına Sayın Fehmi 

Alpaslan. 
M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS

LAN (Artvin) — Sayım Başkan, Cumhuriyett 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Yeni Hükümetin program ürerinde Milîî Gü
ven Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üze
re yüksek huzurunuzdayım. 

Millî Güven Partisi Grubunun yeni Hükü
metin kuruluşu ve Programı üzerindeki görüşle
ri, gurup bildirileri ile ve dün Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda Hükümet Programı üzerinde Gru
bumuz adına yapılan konuşmada açıkîanmıgtîr. 

Bugünkü müzakerelerde, programla ilgili gö
rüşlerimizi birkaç temel nokta üsorinde durarak 
özetlemeye çalışacağım. 

Hükümet Programında, millete karsı girişil
miş açık taahhütler vardır: 

i) Demokratik rejimi normal ve sıhhatli 
şekilde çalışır hale getirmek; dikta heveslilerine, 
milletimizi parçalamak istiyenlere, demokratik 
hukuk devletini cbvirrne hevesinde olanlara fır
sat vermemek; 

2) Hükümetle Parlamento arasındaki iliş
kileri Anayasaya uygun şekilde yürütmek; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Anayasadan doğan 
haklarına saygılı olmak; 

3) Ekonomik alanda, karma ekonomi siste
mine inançla sahip çıkmak; Bevîat sektörü ile 
özel teşebbüsün yanyana, güven içinde çalışması
nı sağlamak; hür teşebbüsün tam bir güven için
de yatırım yapmasına imkân verecek bir ortamı 
gerçekleştirmek; özel yatırımları ve ihracatı ge
liştirmek için gerekli teşvik tedbirleri uygula
mak; 

4) Reformların, Atatürkçü görüşten sap
madan, Anayasanın doğrultusundan uzaklaşma
dan, ilme ve millî bünyemize uĵ gun şekilde ve 
EÜratie gerçekleşmesini sağlamak; 

5) Anarşiyle ve her türlü yıkıcı faaliyetle 
er* kararlı nekilde mücadele etmek; 

S) Türk milîî eğitimini anarşistlerin ve yıkı
cı faaliyet erbabının tasallutundan kurtarmak, 
eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek; eğitimin 
her kademesinden mezun olanların millî kalkın
maya katkıda bulunmasını sağlamak; 
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7) Hayat pahalılığı ile tesirli şekilde müca
dele etmek; 

8) Her alanda kanun hâkimiyetini gerçek
leştirmek ; idarede her türlü iltimas, kayırma ve 
partizanlığı önlemek; 

9) Her çeşit yolsuzluklarla ciddi olarak mü
cadele etmek. 

10) Siyasî Partiler Kanunu ile secim mevzu
atını, geçirilen tecrübelerin ışığı altında ve de
mokratik rejimin sıhhatli işleyişine hizmet ede
cek şekilde düzeltmek. 

Hükümetin temel görüş olarak ortaya koydu
ğu hususları bu şekilde özetlemek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu temel noktalar, Millî Güven Partisinin dü

şüncelerine ve öteden beri savunduğu görüşlere 
uygundur. 

Millî Güven Partisi Grubu, bu temel noktalar
da Hükümet Programının açıklık getirmiş olma-
sının memlekette lîyânâînjffrTîök Lyiüddülleıi, 
endişeleri dağıtmıya yardım edeceği inancında
dır. Haklı sebeplere dayanan tereddüt ve endişe
lerden sonra, yeni Hükümetin kuruluşu ve Prog
ramı, memlekette bir ferahlık yaratmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri; 
Türkiye'miz dıştan tehlikelerle çevrili bir ül

kedir. to bünyemizde kuvvetli olmaya, millî bera
berlik ve tesanüdümüzü güçlendirmeye mecbu
ruz. Dünya şartları, Pakistan'ın basma gelenler, 
Orta Doğu ve Akdeniz'deki gelişmeler, kökleri 
yurt dışında olan yıkıcı faaliyetlerin memleketi
miz içinde son yıllarda giriştikleri sistemli gay
retler her vatanseverin gözünü açmaya yetecek 
ibret levhalarıdır. 

Memleketimizin, iç bünyöde sarsıntıya ta
hammülü yoktur. Her hangi bir ' kapalı idare 
macerasına tahammülü yoktur. Hür demokra
tik rejimi sihhatli şekilde işletmekten başka çı
kar yol yoktur. Bütün kusurlarına rağmen, re
jimlerin en iyisi, en az telhl'ikelisi budur. Yeter 
ki, demokratik düzenin sorumsuzluk ve anarşi
ye dönüşmesini önliyelim. Yeter ki, insanca ya
şamanın temel şartı olan hürriyetlerle, cemiyet 
halinde yaşıyalb'ilmenin temel şartı olan meşru 
otoriteyi bağdaştırabllelim. 

tSayın senatörler; 
'Siyasi partilerimiz, memleketin kaderi söz 

konusu olduğu zaman, temel dâvalarda elbirliği 
yapmak gücüne ve basiretine sahibolduklarını 
göstermişlerdir. 

Türkiye'yi huzura kavuşturmak, anarşiyi ve 
yıkıcı faaliyetleri yok etmek, demokratik rejimi 
selâmete çıkarmak, Anayasanın öngördüğü ik
tisadi ve sosyal hamleleri gerçekleştirmek için 
elbirliği yapmaya mecburuz. 

Yeni Hükümetin karşı karşıya bulunduğu 
meseleler arasm'da, İktisadi ve malî durum özel 
bir önem taşımaktadır. 

Hayat pahalılığı dar gelirli ve, orta halli va
tandaşın belini bükmektedir. 

Resmî endekslere göre, geçinme yükü son 15 
ayda % 36 artmıştır. Hayat pahalılığı yalnız 
1971 in on ayında % 22 ağırlaşmıştır. Bunu 
yalnız devalüasyonla izah etmek imkânsızdır. 
1971 bütçesinin büyük ölçüde açık vermesi, 
emisyon hacımndaki görülmemiş artış pahalılı
ğı kamçılamıştır. Son derecede kabarık bir büt
çe olan 1972 bütçesinin de, fiyatları yeniden 
kamçılamaisından endişe ediyoruz. Türkiye'yi 
hem ekonomik, hem de sosyal bakimidân büyük" 
sarsıntılara sürükliyeceği aşikâr olan fiyat yük
selişlerinin koşar adım ilerlemesini önlemek 
için, zabıta tedbirlerine bel bağlanamaz. Bir ta
raftan Devlet masraflarının karşılığını sıhhatli 
kaynaklardan temin etmek, bir taraftan da 
- şimdiden ve yıl boyunca - Devlet harcamala
rında yapılması mümkün olan bütün tasarruf
ları gerçekleştirmek zaruridir. 

Türkiye'de iktisadi istikrarın sağlanması 
icln «resmî israf ve şişkin cari harcamalar» der
dine çare bulunması zarureti vardır. 

Vergiler konusunda da bâzı gerçeklere de
ğinmek isteriz : 

Türkiye'de vergi yükü - vergisini ödiyen 
yurttaşlar için - hafif değildir. 

Vergi alanında aşırı ve ölçüsüz vergileme, 
bir noktadan sonra şevk kırıcı olur. Tasarruf 
hevesini, yatırım şevk ve imkânını kırar; bekle
nen sonucun aksine gelirlerde artış değil, du
raklamaya yol açabilir. 

Geçen yıllarda bâzı sektörlerde bunun ör
neği görülmüştür. 

Bir kısım sanayi dallarında üretime darbe 
vurulmuştur, inşaat sektöründe, yüze yakın sa
nayi kolunu da etkiliyen müthiş bir duraklama 
görülmüştür. 

Malî alanda yapılması gerekil olan en büyük 
reform, vergi idaresini ıslah ederek, vergilerin 
verimini artırmaktır. 
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Vergi yükü, stopaj yekiyiz vergi ödiyon üc
retlilerin ve düıiisD mükelleflerin, ciddî iş adam
larının, gerçek müteşcebisleılıı cmuşuna yük
lendiği sürece, vergi zammı beklenen sonucu 
vermez, Vergi adaletsizliğini artırmaktan başka 
bir netice de sağlamaz, 

Yedi -sekiz yıldan beri, vergi idaresinin ıs
lahı konusu hükümetlerin yıllık programların
da yer alır. Bu dâva mutlaka çözülmelidir. 

Bütçe açıklarını kapatmak için ölçüsüz zam
lara gitmemenin, vergi adaletini kâğıt üstünde 
değil gerçekten sağlamanın tek yolu dürüst, işi
ni bilir, verimli çalışır, vatandaşı ezmeden Dev
letin menfaatlerini koruyabilen bir vergi idare
sinin kurulmasına bağlıdır. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'nin dışa bağlılığını azaltmak ve ül

kemizi dış yardım ihtiyacından kurtarmak için 
alınacak tedbirler miynk önem taşır. 

'Devalüasyonun sağladığı fırsatı tam olarak 
değeri mdırip ihracatı teşvik etmek ve kolay
laştırmak için hiçbir gayret esirgenmcmeîidir. 

Bu yıl, yurt dıımda çalışan fedakâr işlileri
miz 5C9 nıilycrı dolar civarında döviz bağlıya
rak, di] ödeme dengem izdeki büyük ac;ğm ka
panmasına hizne't etmişlerdir. Ancak, usun vâ
dede bir ülke böyle bir kaynağa bal bağlıya-
mas. İhracat gelirlerimizi, turizm gelirlerimizi 
a r tırrn aya m e oburuz. 

Yeni Hükümetin programı, bu konuda ümit 
verici bir tutumu müjdelemektedir. 

İcraatı dikkatle takibedeceğiz, 
Değeri? arkadaşlarım; 
Sözlerimi Atatürk ilkelerinin milletimiz için 

sağlam bir rehber olduğunu belirterek tamam
lamak istiyorum. 

Atatürk milliyetçidir, medeniyetçidir, akıl
cıdır. Atatürk, milletine inanan, millî hâkimi
yete inanan liderdir. Atatürk sol tekerlemeleri
ni değil, çağdaş ilmî ve millî gerçekleri rehber 
yapmış liderdir. 

Hükümetin ve parlâmentonun Atatürk ilke
lerine sahip çıkma sr milleti hor geren her tür
lü cereyanla mücadele edip, milletin kaklarına 
sahip cıkmasıyle mümkündür. 

;Hükümetin; tarih önünde gediği imtihandan 
yüz akıyla ve basarı ile çıkmasını diliyoruz. 

Anarşiyi yenmekte ve iktisadi, sosyal alan
larda kendisinden beklenenleri gerçekleştirme
lini temenni ediyoruz. 
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Hükümetin tarih önündeki başarısının başlı
ca ölçüsü Türkiye'mizde hür demokratik reji
min sıhhatli ve normal işleyişinin sağlanması 
olacaktır. Bu konuda hepimiz ve bütün millî 
müesseselerimize büyük görevler düşmektedir. 

Millî Güven Partisi Grupu Hükümetin, yurt 
yararına ve yurt gerçeklerine uygun gördüğü 
icraatını destekliyecsk, millî menfaatlerin ge
rektirdiği bütün hallerde de denetleme ve uyar
ma görevini - daima izlediği milliyetçi, memle
ketçi ve yapıcı tutumla - yerine getirecektir. 

'Bu vesileyle görüş ve inançlarımızı paylaş
tığına inandığım Yüce Senatonun değerli üyele
rini Tl G-, P. G-rupıı adına saırgı ile selâmlıyo
rum. (Alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşskkür ederim, Sayın Alpas
lan. 

Kontenjan Grupu adına Sayın Fahri Koru-
türk, buyurun. 

•KöIîTZNJAN GHUPU ADIMA FAHRİ KO-
BUTİÎBK (Gumhurbaşkamnca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Hükümet üye
leri; 

Başbakan Sayın Prof. Dr. Hlhafc Erimin teş
kil ettiği ve 16 . 12 . 1971 tarihinde Senatoda 
açıklamış olduğu İkinci Hükümetinin programı 
üzerinde, Senato Kontenjan Grupunun görüşle
rini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Hatırlayacağımız veçhile 3 Aralık 1971 günü 
11 üyesinin müşterek istifası neticesi, Başba
kan Sayın Erimin Birinci Hükümeti çekilmiş
tir. Dünyanın bugünkü siyasi ortamında ve 
memleketin içinde bulunduğu özel şartlar karşı
sında, Türkiye'de bir Hükümet krizinin nasıl 
bir gelişme göstereceği, o tarihte gerek dış 
âlemde, gerek bizzat Türk vatandaşının muha
kemesinde çeşitli kuşkular doğurmuştur. 

Şükrana şayandır ki, Türkiye'de bu süreçte 
Anayasa kuruluşları mükemmel işlemiş ve Ana
yasa müesseseleri, yanında siyasi parti yönetici
leri de memleketin özel şartlarını ve Hükümet 
krizinin doğuracağı neticeleri isabetle değer
lendirmiş, Sayın Erimin Birinci Hükümetinin 
istifa zindan hemen bir hafta sonra memlekette 
yem bir Hükümetin kuruluşu açıklanabilmlştir. 
Böylece 3 Aralık 1971 günü gerek dış âlemde, 
gerek Türk vatandaşının muhakemesinde belir
miş kuşkular, iki haftadan az bir saman zarfın
da açıklanan yeni Hükümet Programı ile gide-
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rilmiş ve dünyanın bölgemizde vs yurdumu
zun her alanda mıihtacolduğu sükûn yenid-sn 
kazanılmıştır. 

Biz evvelâ bu noktanın üzerinde durarak -
3 Aralık kuşkularını hatırhyarak - memleketin 
bugün Anayasa kuralları içerisinde teşkil edil
miş bir Hükümet idaresi altında bulunduğunun 
değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Başbakan Sayın Erimin tavsif ettikleri şe
kilde Hükümet programları, kabine üyelerinin 
müşterek sorumluluklarını ortaya koyan bir 
taahhütname niteliğindeki belgelerdir. Bu ta
ahhütnamenin dışında kalındığını düşünen 
kabine üyelerinin is Lif alarmı taılî karşılamak 
lâzımdır. 

Memleketimizde senelerden beri istifa mües
sesesinin unutulmuş olduğu yolunda birçok 
haklı şikâyetlere sahidolmuşuzdur. Bu itibarla, 
Başbakanın Birinci Hükümetinin iktifası, za
man, şekil ve usul bakımından ne kadar eleş
tiriye müsait addedilse dahi, görüş farkları 
mevcudunun hemen yarısına sirayet etmiş bir 
Hükümetin işbaşından çekilmesinin, memleket 
siyasi ve idari hayatında hayırlı olduğu kanı
sındayız. Bahusus günümüzde yurdumuzun 
mıihtacolduğu sükûn ve beraberliği takdir 
ederek, ilgililerin yapıcı olmıyan tartışmalara 
k o y u l m a k s ı n memlekette bir Hükümet deği-
ğikliğini sağlayabilmesini, Türk :iyasi hayatın
da kazanılmış bir olgunluk olarak kayıt ve be
lirtmek isteriz. 

İkinci Hükümet Programının esas ve ruh 
bakımından Birinci Hükümet Programiyle aynı 
paralelde olduğunu, Sayın Başbakan ifade et
mektedirler. Tekrarında fayda gördüğümü? 
program mihveri, memnunlukla karşıladığımız 
şu temellere oturtulmuş tur: 

İkinci Hükümet Programı da aşırı sol ce
reyanların, komünizmin, aşırı sağ cereyanların, 
hilafetçilik ve şeriyat esaslarına dayanan teok
ratik Devlet kurma arzularının, bölücü faali
yetlerin kesinlikle karşısındadır. 

Sosyal, ekonomik, kültürel reformların Ata
türk ilkelerine uygun şekilde tahakkuk ettiril
mesini kendisine amaç göstermektedir. 

'Kalkınma faaliyetlerinin Anayasa ruhuna 
uygun usullerle, demokratik parlamenter siste
me sadakatle, hassaten ekonomide karma eko
nomi sistemine dayalı şekilde yürütülmesini te
mel ilke olarak kabul etmiştir. 

Memlekette sükûn ve istikrarın, kanun ve 
Devlet otoritesinin hâkim kılınmasını amaç ta
nımaktadır. 

vSaym Profesör Erim'in Programında açıkla
nan bu esas ve ilkelerin, peşin hükümlü sabit 
fikirlere bağlı bâzı muayyen çevrelerin ve po
litik düşüncelerin tesirinden kurtulamıyan 
mahdut kimselerin dışında, büyük vatandaş 
kitlesinin müşterek arzusu olduğu muhakkak
tır. Programın her faslında memleketin mulı-
tacolduğu ıslahatın yapılacağı vaitieri ve te
minatı hâkimdir. 

Şimdi bu vait ve teminatın bâzı maddelerine 
birlikte bakacak olursak görüyoruz ki; toprak 
ve tarım reformu bir taraftan sosyal adalet, 
diğer taraftan verimlilik esasları göz önünde 
tutularak gerçekleştirilecek ve 20 nel yüzyı
lın gereklerine uyrnıyan çağ dışı kalıntılara sü-

"ratîe" sön v^îKceStîrT^OreTtaîn aTlnTiîmTtsırdü-
ğerlendirilmesi sağlanacak, kooperatiflerin ku
rulman teşvik olunacaktır. Bir tarım plânla
ması yapılacaktır. Zirai kredilerin işler hâle 
getirilmesi ve hassaten kontrol! u kredi sistemi 
yaratılmasına gidilecektir. Günün dünyada ve 
yurtta on kuvvetli akisler yaratan haşhaş eki
mi yasaklanmasının getirdiği bütün sakın
calar giderilecek ve afyon üreticisinin hayat 
seviyesi eski seviyesinin üstüne çıkarılacaktır. 

Program devam ediyor: Orman ürünleri 
endüstrisi, orman köylüsünün sesyo - ekonomik 
sorunu önemle ele alınacaktır. Eğitim reformu 
için üniversitelerle işbirliği yapılarak gerekli 
kanunlar Meclislere sunulacak; ilk öğretimden 
üniversiteye kadar her kademeden geçen her 
vatandaşın gerek şahsına, gerek çevre ekono-
uk ine yararlı bir eleman olarak yetiştirilmesi 
işin icabeden tedbirler alınacaktır. 

Türk halkının fikri ve mânevi kalkınma
sında televizyondan yararlanma hususu bir 
memleket meselesi clarak~ele alınacaktır. Ban
kacılık ve sigortacılık en son gelişmeler göz 
önüne alınarak yeni bir anlayış içine sokula
caktır. Vergi sistemi, dış ticaret, enerji poli
tikası, millî menfaatlere en uygun şekilde yeni 
bir görüşle ele alınacak; sanayileşme isin ikti
sadi politika ve teşvik tedbirleri azimle uygu-
li:nacaktır. Ağır sanayi ve fabrika imal eden 
sanayi, harp sanayii, elektronik sanayi, gemi 
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yapım sanayii, demir - çelik sanayii için bü
yük projeler kısa zamanda uygulama safhasına 
konmaya çalışılacaktır. 

Görülüyor ki, program, Türkiye 'yi muasır 
medeniyet seviyesine çıkaracak her türlü te
şebbüsü içine almaktadır. Turizmi, sağlık du
rumunu, hele bugün memleketimizin kalkınma 
hızında en önemli faktörü teşkil eden aile 
plânlamasını, sosyal yardım politikasını umu-
'mî politikaısının temel ilkeleri içerisinde gös
termektedir. 

Program basın suçlarına yeni hükümler ge
tirmeyi düşünüyor. Umumî bir yurt âfeti ha
linde gelişen trafik sorunu ile her çeşit kaçak
çılık şeklini, partizanlığı, iltiması, hayat paha
lılığını ve her türlü yolsuzluğu ciddî bir mü
cadele ile önlemeyi kapsamı içine alıyor. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, program işçi 
ve işveren münasebetlerinin tanzimini, grev ve 
lokavt kanunlarındaki boşlukları giderecek et
kili tedbirleri getirmeyi düşünmektedir. Genç
lik ve spor problemi üzerine ciddiyetle eğiline-
ceği vaat olunmaktadır. 

Kanaatimize göre memleket meselelerini 
hastan başa ıslah edici bir görüşle ele alan bu 
geniş taahhütnameyi, Parlâmentonun hakkı ve 
yetkisi teslim olunduktan sonra, tam bir muta
bakatla karşılamamak mümkün değildir. 

Bununla beraber yurdun bütün problemle
rine iç açıcı şekilde değinen bu programın her 
maddesi sonunda «Güzel, fakat nasıl?» sorusu
nu sormamak da elden gelmemektedir. Esasen 
bütün çekişmeler, ihtilâflar ve yol ayrılıkları 
Hükümet programlarının vaadettiği tedbirlere 
karşı bu «Nasıl» sorununa verilen cevaplarda 
düğümlenmektedir. Nitekim 1972 yılı Bütçe 
müzakerelerinde Hükümetin tasavvurları, ala
cağı tedbirler meydana çıkmıştır. Daha sonra 
program maddelerinde görülen reformlar, ted
birler ve icraat tasarılar halinde Meclise gele
cek ve Parlâmento bu tedbirler, bu reform dü
şüncelerinin mahiyetini daha iyi görecek, mu
rakabe görevini daha esaslı bir şekilde yapmak 
imkânını bulacaktır. 

Hükümetin iç politikası gibi, dış politikasın
da ve millî savumada genel hatlariyle 7 Ni
san 1971 tarihinde Yüce Meclisin büyük çoğ-un-
luğu ile onayladığı programın esasları hâkim
dir. Bizce Sayın Profesör Erim'in ikinci Hü
kümetinin programı ile Birinci Hükümet prog-
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ramı arasındaki bariz fark, son program mad
delerinin nasıl çözümleneceği sorununa kazan
dırmış olduğu açıklıkta görülmektedir. Başba
kan ikinci Hükümet programımda; «Mesele
lerin çözümlenmesinde tartışma, değiştirme, ka
bul veya ret hususunda Parlâmentonun hakkı 
tanınacaktır» diyorlar. Başibakan Parlâmento
nun muhtelif programlara bağlı muhtelif siya
si partilerden teşekkül ettiğini şüphesiz takdir 
ediyorlar ve bu değişik programlara rağmen, 
istendiği zaman partileri memleket yüksek 
menfaatleri etrafında birleştirebileceği kanaa
tinde olduklarını açıklıyorlar. Bunun için bir 
zamanlar değiştirilmesi Parlâmentoda mümkün 
görülmiyen 1981 Anayasasından örnek veriyor
lar; «Nitekim, siyasi partiler 1961 Anayasasının 
getirdiği hak ve hürriyetleri kötüye kullanma 
imkânını ortadan kaldırmak hususunda pe
kâlâ birleşmişlerdir» diyorlar. Bu bakımdan 
istenen reformların tahakkukunda da aynı an
layış içinde Parlâmentonun Hükümete destek 
olacağını ümidediyorlar. Filhakika, Parlâmen
tonun 1961 Anayasası değişiğliMni çıkarmış ol
ması, başka başka siyasi felsefelere bağlı si
yasi partilerin istenirse nelere muktedir olduğu
nu gösteren kuvvetli bir örnektir. En çözülmez 
görünen dâvaların müşterek görüşü olan taraf
ları bulunabilir ve bunlar gerekli şekilde kıy-
metlendirilirse, mutlaka çözümlenebileceğine 
yalnız iç politika hayatında değil, dış siyaset 
aleminde beynelmilel münasebetlerde de örnek
ler vardır. 10 sene evvel dünya sulhunu teh
likeye düşürecek bir durum gösteren mesele
lerde, çeşitli siyasi görüşlerde Doğu ve Batı 
temsilcilerinin bir masa başında toplanabilme-
lerini tasavvur etmek bir hayal idi; şimdi öy
le mi? Barış içinde yaşama arzuları, müşterek 
millî menfaatlerin tazyiki, hattâ daha ileri an
laşmazlıklarda, hattâ hattâ ideolojik alanlarda 
karşılıklı cephe almış alemleri yekdiğerine yak
laştırdığı, onların inanışlarında esas ve ruh 
baki kalmak kaydiyle bâzı revizyonlara gidil
diği görülmüyor mu? Şu halde Türkiye'
de Parlâmento içinde siyasi parti men
supları aynı memleketin evlâtları olarak 
milleti içine düştüğü ümitsizlikten kurtarmak, 
milletin muıhtacolduğu Anayasa reformlarını 
Atatürkçü bir görüşle tahakkuk ettirmek, mem
lekette yaşanmış olan anarşik olayların sonunu 

I almakta elbette birleşeceğiz. 
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Kanun dışı ideolojik düşüncelere sahip k'im-
ssler hariç, Parlâmentonun Türk Milletini mu
asır medeniyet seviyeline çıkarmak için, Tür
kiye Cumhuriyetini insan haklarına saygılı, . 
millî, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk dev
leti olmak vasfı içinde Hüküm,içe getirilecek 
tasarıların kanunlaşmasında, Birinci Hükümet 
Programı ile bunun paralelinde olduğu Başba
kan kesinlikle ifade edilen ve Sayın Devlet 
Başkanının işaret buyurdukları tavsiyeler üze
rinde Parlâmentonun bütünü ile birleşeceğine, 
kimsenin şüphesi yoktur. 

Hükümet, bu defa açıkça reformların ger
çekleştirilmesi çabalarında Parlâmento ile Ana
yasanın çizdiği hak ve yetkiler sınırı içinds 
kalınacağını ilân etmiştir. Amaç, Hükümet 
Programında açıkça belirtildiği gibi, memle
keti en kısa zamanda olağanüstü durumdan 
çıkarmak, normal koşurrara kavuşturmak, nor
mal işliyen bir demokrasi düzenine sokmak 
olacaktır. Memleketin halen içine sürüklendiği 
durumun olağanüstü mahiyetini elan korumak
ta olduğunda, kimsenin şüphesi yoktur. Bu 
bakımdan, yurtta istenen huzur ve sükûnu daimî 
kılabilmek ve sosyal adaleti, refahı vatandaş
lar arasında yaygınlaştırmak için Anayasanın 
öngördüğü reformları tahakkuk ettirmek azmi 
ile çalışmak kararı içinde ortaya koyan Sayın 
Başbakan Dr. Nihat Erim'm İkinci Hükümet 
Programını, Kontenjan Grupu olarak olumlu 
karşılamaktayız. 

Bu görüş açısından Kontenjan Grupu adı
na başta Sayın Başbakan olmak üzere, Hükü
metin bütün erkânını saygı ile selâmlıyor, mem
leketin çok ciddî ve tarihi bir döneminde de
ruhte etmiş oldukları çetin ve şerefli vazifede 
kendilerine başarılar diliyoruz. 

Kontenjan-Grupu adına Yüce Senatoyu 
saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, teşekkür ede
rim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Hazer, 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, değeri arkadaş- j 
larım; 

Yüce Heyetinizce de bilindiği üzere ikinci 
Erim Hükümeti de birincisi gibi buhranlı bir 
dönemin özel şartları içinde kurulmuştur. Grö-

rünen odur ki, ilk Hükümetin karşılaştığı güç
lüklerin büyük bir kısmı yeni Hükümetin de 
karşısmdadır. Buna bir de 12 Mart sonrasında 
bâzı çevrelerin yaratmaya çalıştığı tereddüt 
havası eklenmiş, Hükümetin iç bünyesinde be
liren bölünmeler de yeni söylentilere yol açmış
tır. Bütün bunlara rağmen Hükümet demokra
tik rejimden ayrılmamış, 12 Mart muhtırasiyle 
yöneldiği Atatürkçü reformcu doğrultudan 
sapmamıştır. Bunu Hükümet için bir başarı, 
rejim için hayırlı bir aşama sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunca ciddî tedbirle
re rağmen, bugün de 12 Mart öncesinin politik, 
sosyal ve ekonomik çalkantıları ölü dalgalar 
halinde de olsa, toplumumuzu rahatsız etmek
te devam etmektedir. Halbuki, Türkiye daha 
10 yıl önce büyük bir ihtilâl geçirmiş, yeni bir 
Anayasa yapılmış, hesapsız, kitapsız bir dönem
den plânlı, programlı bir uygulamaya geçilmiş
tir. Bu arada iki silâhlı ayaklanma da bastırü-
mış, bütün pürüzlerinden arınmış, demokratik 
yapıda bir Devlet düzeni kurulmuştu. A. P. iş
te böyle bir dönemde huzur ve refah vadede-
rek işbaşına gelmişti. 

1960 sonrasının toplumsal gelişmeleri iyice 
değerlendirilip gerekli temel tedbirler alınma
dığı için ne huzur sağlanabilmiş, ne de refah 
vaitleri gerçekleştirilebilmiştir, öte yandan 
yurdun çeşitli bölgelerinde yeni yeni istekler 
ve ihtiyaçlar kütleleri harekete getirmiş, yürü
yüşler ^toplantılar birbirini takibetmiştir. Bun
lar başlangıçta kanun içinde kalıyordu. Son
raları saldırı halini aldı. Bu suretle başkyan 
karışıklıklar sokaktan üniversiteye, Sendika
dan fabrikaya, köyden Hükümet dairesine doğ
ru yayıldı, iyi niyetli uyarılar, yanlış esaslara 
dayanan oy hesaplarını düzeltmeye yetmiyor
du. Böylece kurtların özlediği dumanlı hava 
hazırlanmıştı. Yasağa rağmen din esasına da
yalı partiler, cemiyetler kuruluyor, Marksist -
Leninist örgütler sinsi sinsi gelişiyordu. Hazır
lanan ortamı maksatlarına uygun gören anar
şistler de sıranın dinamitlerin patlatılmasına, 
bankaların soyulmasına geldiği kanısı ile ey
lemlere geçiyordu. Gençler birbirini öldürü
yor, bankalar soyuluyor, ne katiller yakalanı
yor, ne de soyguncular bulunabiliyordu. İkti
dar, olayların derinliğine inip cesur ve etkili 
tedbirler alamıyordu. Bu olaylardan herkes şi
kâyetçi idi. Hükümet ise, olanları umursamaz 
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görünüyordu. Böylece fasit bir dairenin içine 
gkiimişti. Bu durum iktidar partisi içinde de 
şikâyetlere, hattâ bölünmelere yol açmıştı. Mal 
ve can emniyeti sarsılan vatandaş ümitsizlik 
içinde ufuklardan kurtarıcılar arıyacak hale 
gelmişti. 12 Mart muhtırası işte beyle bir or
t amla verildi. 

Beğaıii arkadaşlarım, hu izahatı ne geçmiş 
şikâyetleri yenilemek, ne de yeni bir tartışma 
açmak için veriyoruz. Maksadımız, toplumsal 
bunalanların kaynağı olan sosyal ve ekonomik 
tedbirlerin önemini ve doğuracağı sonuçları be
lirtmektir. 

Değerli arkadaşlarım; 12 Mart muhtırası, 
kurulacak partilerüstü Hükümetten asayişin 
düzeltilmesini, Anayasanın öngördüğü reform
ların milliyetçi Atatürk'çü bir anlayışla gerçek
leştirilmesini istiyordu. Erim Hükümeti asayişin 
sağlanmasında, başarılı oldu. Reformlarda da 
aynı şeyi söylemeyi çok arzu ederdik. Ne yazıl?: 
ki, olumsuz gelinmeler buna imkân vermiyor. 
Anarşinin durdurulması, reformların gerçek
leştirilmesi istekleri bizim yıllarca tekrarladı
ğımız ahulardır. Birinci Erim Hükümetine 
olumlu oy vsrişimisin bir nedeni de bu idi. Bu
nun yanında demokrasiyi kurtarmak. Parlâ
mentoyu her şart içinde ayakta tutmak arzusu 
da vardı, iktidardaki A. P. de bâzı itirazi ka
yıtlar ileri sürerek muhtırayı olumlu karşıla
mıştı. Erim Hükümeti bu desteklerle işe koyul
du. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Par
lâmentonun sayı üstünlüğüne sahip partisi ile 
Hükümet arasında ihtilâl çıktı, tartışmalar ol
du. Bu ve benzeri engeller reformların gerçek
leşmesini geciktirdi. Yaranılan Hükümet buna
lımı bir ara rejim bunalımı haline dönüşecek 
hassas t i r noktaya f'etmişti, Türk Ord~ ı r r m 
demokrasiye ve parlömanter düzene yürekten 
bağlılığı, siyasi partilerin ortak gayretleriyle 
bu tehlike de atlatıldı. Bu sayede Orta - Doğu'-
da ve Balkanlarda tek babına bir demokrasi ve 
hürriyet adası haline gelmesini bilen Türkiye'
nin itibar mevkii kurtarılmış oldu. 

Oylariyle Hükümeti desiekîbyen partilerin 
de öteki partiler gibi Hükümeti denetleme hak
kını her hal ve şart iğinde kullanmasını tabiî 
görmekteyiz: fakat bunun sık sık Hükümet 
bunalımına zemin hazırlıyaeak bir uygulama 
içerisine girmemesini de temenniye şayan görü
yoruz. Çünkü, halk ve piyasa istikrar istiyor. 

Değerli arkadaşlarım; programının yapısına 
kısaca göz atmak istiyoruz. 

İkinci Erim Hükümeti programı birincisin
den daha açık ifadelerle demokrasiye yakınlığı 
teyiietmiş, biran evvel normal şartlara dönül
mesini hedef almıştır. Bu demokrasimiz için 
olumlu bir tecellidir. Bunu takdirle kaydediyo
ruz.. Şunu da belirteyim ki, İkinci Erim Hükü
meti programının enerji, ekonomi ve malî bö
lümleri birinciline oranla mütereddit bir hava 
taşımaktadır. Bu tereddüdün 1 nci programın 
2î33-in taahhüdü altında reformcu bir uygulama 
ile ilerlemesini de lüzumlu görmekteyiz. Bu 
program birbirini tamanılıyan üç belgeden iba
ret bir manzumedir. 

Birinci Hükümet programı, Sayın Cumhur
başkanının mektubu ve eki. bir de - ikinci Hü-
kiLıioi programı. Bu belgeler arasındaki bağ
lantı kaybedilmeden yapılacak incelemeler de 
bizi bu sonuca götürmektedir. Program genel 
yapısıyla reformcu nitelikte ve Atatürkçü yön
dedir. Bu nedenle Hükümeti destekliyoruz. 
Lb:do reformcu» iiiaiübbşü nitelikle olmıyan bir 
pıegramı - şartlar ue elurza olsun - 0. H. ?. nin 
"a"' 'l-ic"-'" i ".'iz ]r.D:~z'i'H olamazdı, Bu bslreler-
:d:r. birbiriyle e s k i r glbbmen ya da kesinliğini 
bav^rkr'n' saıuîrn mad.":'6^?ri de birinci r*rogra-
run laalkadü ak!nd~ büze:'ilmesi 1 
•^•darra-arm da bu esasta o w-=mı dikkatle iz-

r -rv^voruz, 

Beğeni a 
y r r alan ma. 

r:-p:ri3yonu aa rır: 
ra daha çak ağırlık 
do -d-nml-ı Hz o\?]i-

aşiırım; şaracü ae programda 
•• c> r- -~ .O"" V. ',"- ': Q . 

?rak lüf r r ı ru : Praaramda. sTca-rak vo 

ı gerrakkşi.riler.ek, 20 nci yüzy:l gerek-
uymıyan cağ âvı. kalıntılara süratle son 

"cr'r.iv da dikkate- -±rac?b: ifa "e clun-

::3ti p::gra:rn.da terbit sdlbn eîaıiar ve 
intedbirlor kanun îı 3in-

iaki kükrerler ışığında yürütülmesinden yana-
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Bs3İn ve belenme konulan prcjramia ay
rıntılı bir ScAİlde clö alınmamıştır. Halıbuki 
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pazarlanması, dağıtılması hâlâ merkezî bir or
ganizasyona bağlanmamıştır. Görev ve yetkiler, 
merkezi idare ile mahallî idareler arasında ras<t-
gele dağılmıştır. Balıkçılık, canlı hayvan ve di
ğer gıda maddeleri zaman zaman ele alınmışsa 
da esaslı bir tedbire bağlanmamıştır. Bundan 
da ekonomimiz ve halk sağlığı büyük sarar 
görmüştür. Konunun önemini bir kere daha 
belirtmeyi faydalı görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; birinci programda 
genel esasları çizilen hukuk ve adalet reformu
nun yurt gerçeklerine, sosyal adalet ilkesine 
uygun bir çözüme bağlanmağını, pahalı ve ağır 
işleyen usul hükümlerinin, eskimiş liberal ku
ralların etkisinden kurtarılarak, geniş halk küt
leleri ihtiyacına uygun hale getirilmesi lazım
dır. Anayasamızın temel kuralları da bunu em
retmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 20 dakikalık yazılı konuşma sü
resi dolmuştur. Her halde devam buyuracak
sınız.. 

Sayın senatörler, sayın Hazer'in konuşma
sına devam etmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tin*. Devam, buyurun sayın Hazer. 

CHP GRUPU ADINA MEHMET HAZÎ3R 
(Devamla) — Boğıı kalkınması programı, prog
ramda esaslı surette ele alınmamıştır. Halbu
ki, Doğu kalkınması Türkiye'nin eski konula
rından biridir. Daha 1949 larda, sayın Erim'in 
de sorumluluğuna katıldığı hükümet tarafın
dan ele alman Doğu kalkınma programlarının 
uygulanması, yeni hükümetin elinde hız kazan
malıdır. Bu surette bölgeler arasındaki denge 
kısa zamanda giderilecek ve şikâyetler azalacak
tır. Bu inaçla, Doğu kalkınma programını hü
kümetin dikkat nazarına sunmayı faydalı bul
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasanın öngördü
ğü reformların süratle gerçekleştirilmesi, Par
lâmentoya da ödevler yüklemektedir. Parlâ
mentomuz demokratik düzen içinde reformların 
yapılabileceğini ispatlamaya mecburdur. Bu 
konuda oy ve parti hesaplarının bir yana bı
rakılacağı ümidindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; sözlerimi tamamlarken 
programın 22 nci sayfasında yer alan: «Amaç, 
Parlamentosuz, serbest seçimsiz, maskelenmiş 
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veya açık bir dikta değildir.. Tersine, serbest 
ve dürüst seçime ve çok partili demokratik reji
me dayanan, millî iradeyi ifsat etmeden millî 
meclisler kuran, her anlamı ile hukuk devleti 
olan bir devlet düzeni içinde yaşamaktır.» Bu 
sözleri demokrasiye inancın bir belgesi olarak 
karşılıyor ve takdir ediyoruz. Sandıkla seçmen 
arasındaki engellerin kaldırılması, seçimin ger
çekçi bir tabana oturtulmasını sağlıyacak se
çim kanunu çalışmalarının da bu inançla ele 
alınmasını beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Par
tisi Gurupu adına maruzatımızı bitirmiş bulu
nuyorum. 

Yüce Heyeti saygı ile selâmlar, hükümete 
başarılar dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Hazer. 
Adalet Partisi Gurupu adına Sayın Ahmet 

Nusret Tuna, buyurun. 
AP GRUPU ADINA AHMET NUSSET 

TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
adına, Sayın Erim'in İkinci Hükümeti ve bu 
Hükümetin programı üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 12 Mart sonrası 
kurulan Hükümet ve onun programı üzerinde 
ilk görüşmeler yapılırken, bâzı sözcüler : «Gö
rüşlerimizi arz etmeden öncs, 12 Marta nasıl ge
lindiğinin tahlilinde fayda vardır» demek sure
tiyle ve bu masum gerekçelerle sözlerine başla
mışlar ve konuşmalarının mühim bir kısmında, 
Adalet Partisini çekiştirmeye ve suçlandırmaya 
çaba sarf etmişlerdir. 

O zaman bu İtham ve isnatları partimiz adı
na cevaplandırmış ve özetle şunları söylemiştik : 

«Günün şartları ir-inda bize yöneltilen tariz
lere cevap vermek istemiyoruz. Bugün bize ça
tanlar, haksızlıklarını kısa bir zamanda anlıya-
caklardır. Susmamız, cevap veremiyecek du
rumda olduğumuzdan değildir. Söyliyeceğimiz 
çok şeyler vardır. Bunları bugün İfade etmeyi 
doğru ve yararlı bulmuyoruz.» 

Yine o zamanlar, bir taraftan bütün çevre
ler Meclislerin devamım ve Hükümetin Parlâ
mento ile işbirliği halinde çalışmasını savunu
yor; diğer taraftan, Meclislerin çalışmalarına 
en etkili unsur olan Adalet Partisinin yok far-
zedilmesi istiyor veya bu partiyi devreden çı-
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karmanın gayreti içimde bulunuyordu. Bunun 
bir çelişki olduğunu da izah etmeye çalışmıştık. 

Muhterem arkadaşlarım; o zamanki sözcü
müz bu görüşleri ifade etmişti. O günden bu 
yana olup bitenler, olaylara Grupumuz adma 
sıcağı sıcağına konan telhisin ne kadar isabetli 
olduğunu ortaya çıkarmasına rağmen, aynı üs
lûptaki beyanların hâlâ devam ettiğini görmek 
üzüntü vericidir. 

insanların olduğu gibi, milletlerin hayatında 
da zaman zaman nazik, hassas, muhataralı dev
reler ortaya çıkar. Bu zamanların İcaplarına ri
ayet edilmediği, gerekli itina gösterilmediği tak
dirde bunun zararı sadece bu itinayı esirgiyen-
lere değil, bünyenin tümüne, bütün çevreye si
rayet eder. 

Biz, 12 Marttan bu yana geçen olaylardan, 
bu süre zarfında edinilen tecrübelerden gerekli 
derslerin alınacağını zannediyorduk. Herkesin, 
"^örumlüTüT^fînTn" idraki "içine gireueğini vryan
şadığımız olağanüstü devrenin, bünyede zaruri 
olarak yarattığı zafiyetin ve .şıhhatsizliklerin 
giderilmesi için, bütün çevrelerin, üzerlerine ne 
gibi görevler düştüğünü öğreneceklerini ve bun
ları yerine getireceklerini, sanıyorduk. Yine de 
bu düşüncemizde yanılmamrş olmanın temennisi 
içinde bulunmayı tercih ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 12 Martın yarattı
ğı ortamın nedeni de, çareleri de muhtıranın 
içinde açıkça gösterilmiştir. Muhtıra, 1961 Ana
yasasında öngörülen reformların o zamana ka
dar gerçekleştirilememesinj. kınamış, bundan 
dolayı Parlâmentoyu ve hükümetleri kusurlu 
görmüş ve memleketi içine düştüğü bunalımdan 
kurtarmak üzere, tarafsız partilerüstü ve kuv
vetli bir Hükümetin demokratik usullerle ku
rulmasını istemiştir. 

Şu hale göre, 12 Marta nasıl gelindiğini her
kesin kendisine göre yorumlayıp doğrusu budur 
diye ortaya bir gerekçe atmasında, ne dünün 
izahı, ne bugünün ferahlatılması, ne de geleceğe 
çare aranması bakımından hiçbir fayda yoktur. 
Olayların arkasına değil önüne bakmalıyız. 

Bugün olağanüstü bir devre yaşıyoruz. Bun
dan selâmetle çıkmanın yollarını aramak Parlâ
mento, Devlet, Hükümet ve Anayasa müessese
leri olarak hepimizin en önemli meselemizdir. 

12 Marta nasıl gelindiğini ayrmtılariyle in
celemek yarın tarihçilerin görevi olacaktır. 
Olayları doğuran hâdiselerin içinde olayların il-
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gilileriyle beraber yaşarken, onun nedenleri 
üzerinde müşterek bir görüş ve anlayışa varma
nın ise, hiçbir zaman hiçjbir memlekette imkânı 
yoktur. 

Eğer bu görüşte mutabık olabilirsek, muhali 
araştırmaya veya birbirimizi suçlamaya kalkış-
maktansa müşterek hedefimiz olan normal dü
zenin biran evvel kurulmasına elbirliğiyle yar
dımcı olmaya çalışmak, hepimiz için millî bir 
görev haline gelecektir. Biz bu anlayış içinde
yiz. Yeni hatalara düşmemek için maziden ya
rarlanmak istiyorsak, onun yolu da karşılıklı 
mücadele içine girmek değildir. Bizim mücade
lemiz, ancak Cumhuriyet Türkiye'sinde hâlâ de
mokratik rejime düşman veya ondan ayrılmaya 
kararlı olanlarla yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Genel görüşlerimizi bu şekilde özetledikten 

sonra, şimdi Hükümet programı üzerindeki dü
şüncelerimize geçmeye müsaadeTirlm 
yorum. Hükümet programı üzerindeki düşünce
lerimizi ifade ederken, her bölüm üzerinde ayrı 
ayrı durmıyacağız. Ancak, aydınlatılmasına ih
tiyaç duyduğumuz veya yardımcı olacağını um
duğumuz görüşleri dile getireceğiz. 

Hükümet programında beyan ve ifade olun
duğu veçhile Sayın. Erim'in Birinci Hükümeti 
gilbi bu Hükümet de değişik partilerin üyele
rimi de içinle atan; fakat bir koalisyon niteliği 
tiaşımıaiyan, şartları kendime özel bir kuruluştur. 

Hükümette üye vermek sureitiiyle iştirak eü-
miiş olmıamız; partimizin Hükümetlin icraatı ile 
ilşiki kurduğu veya sorumluluikllaaınja katıldığı 
mâmjaısınta ahmaımıyaoaJktır. 

Genel görüşlerolmiilzi arz ederken de ifade 
etttiğimlilz gibi, geriye balkımakta bir fayda, gör-
mıediğilmiz için Birimci Erimi Hükümetimin ic
raatının eleştirilmesine girmiyeceğİK. Ancak 
prograımlda, yeni Hükümet programının bir ev
velki ile beraber mütalâa edilmek suretiyle ku-
rullan irtibatım preimsıilplerle ilgili olacağı ve ic
raatıma da sirayet etmıSlyeceği ümiıdlinli muhafa
za. etımek işitiyoruz. 

Hedefe şerik olimiak, taıtfbilkaltıa da peşinen rı
za göstermek mânıasınıa gelemoiyeceğin© göre, 
gayelerin gerçekleşltinillmııesi için tutulacak yol
da yemi Hükümet Parlâmıenltıo ile anlayışlı bâr 
işbirliği iklimi yanaitiacağum umuyor ve bumu 
bekliyoruz. 
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En işbirliğinm. yaratılmasında en önemli 
notktaının kelimelere ve mefhumlara ayrı ayrı 
manialar vermekten sakınımak olduğuma kaa-
nijiz. Eğeır Anayasa anlayışında, Atatürk il
kelerinim yorumlanmasında mutabakat halinde 
olamazsak, beraber konuşmamıza rağmen ay
rı düşünmekten kurtulamayız ve bir neticeye 
ulaşamayız. 

Bugün Türkiye'de Atatürkçülüğü, devrim
ciliği, reformculuğu, öumhnriyet ilkelerimi 
savuırmiaıyaîn yoktur. Herkesin a.ynı iddiada 
olmasına rağmen, mücadelenin orsadan kalk
maması bir kavram kargaşalığının nelere sebe
biyet verdiğinin açık bir delillidir. O itibarla, 
Eiiküim'e!te güven söz konum olduğu zaman oy 
veremle güven kazananın sadece kelimelerle de
ğil fikirlerle de mutabık olmasında zaruret 
vardır. Eğer güven oyu Parlâmento ile Hükü
met arasında programa dayanan bir itimat mu
kavelesi ise, beraber konuştuğumuz ve .-avun
duğumuz mefhumların özünde ve mân asımda da 
beraber olmak İhtiyacındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Programda yer alam siya-si iktidarların, 

Anayasa hükümlerine uygun olarak yapılacak 
seçimlerle el değiştirmesi için gerekli şartların' 
ve imkânların süratle sağlanacağı yolundaki 
beyanı, yeni Hükümetin bizıim de bütün gücü
müze yardımcı olacağımız bir hedefi olarak 
ksbul ediyoruz. Bu nktieenin istihlaki için Aria-
yaısada cr^rckülen reformların memleket ihti
yaçlarına uygun bir şekilde ve sağlam esaslara 
dayalı olarak en İma zamanda gerçekleş,l'ir'l-
mesim yön el mıh gavmitleımı, biran evvel başa
rıya ulaşması gerektiğine inanıyoruz. 

Memleketi selâmete vs milleti refaha kavuş
turmanın bize güre en kısa yolu, siyasi ve ikti
sadi alanlarda istikrarlı tir ertanm vücut bul
malıdır. özel sektörün yatırımlara h:z vermek 
suretiyle kalkma arnika katılma?!, v.rirmdr. ola
rın her türlü endişeden arınmış bir "ekilde ça
lışma ve iş hayatını bütün güçlerini yatırmaları 
hep bu istikrarlı iklime ballıdır. Bu ortamın 
yaratılman ve korunman ise, demokratik reji
min her tarla kayıtlardan ve tereddütlerden 
uzak olarak işler bir hale gelmesiyle mümkün
dür. Parlâmento ile Hükümet ilişkilerinde tam 
bir anlayış ve ahenkli bir işbirliği hava.:::::;? hâ
kim kılınması lüzumuna Hükümet programında 
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• önemle yer verilmiş olmasını, bu hedefe ulaşabi-
; leeeğinin ümidi ve teminatı saymaktayız. 
! Türkiye'nin, demokratik rejim içinde karma 
I ekonomi sistemine dayanılmak ve Anayasanın 
i getirdiği hak ve hürriyetler kemaliyle mahfuz 
! tutulmak kaydiyle kalkınması; Adalet Partisi

nin en büyük hedefi ve biran evvel gerçekleş
mesine gayret ettiği emelidir. Yeni Hükümetin 
programında yer alan ve bu hedefe yönelmiş 

; bulunan her türlü gayretleri desteklemeyi sads-
| ce millî ve vatani bir vazife değil, aynı zaman-
! da parti programı ve felsefemizin bize yükled'i-
I ği bir görev olarak mütalâa etmekteyiz. 

I Gelir dağılımının sosyal adalet icaplarına 
İ uy,Tun olarak gerçekleştirilme si yolundaki en 
j on mili adımlar, Adalet Partisi iktidarı zama-
| mnla atılmışım, Vatandaş takatinin sınırlarım 
j aşmamak ve memleketin msyal bünyesine uy

gun olmak kaydiyle bu alandaki çalışmaların 
gkreekkrŞme'Sİne yardımcı olacağız. 

ikinci Erim Hükümetinin yabancı sermaye 
meselesini birincisinden çok farklı bir şekilde 
ele aldîğı açık bir gerçektir. Biz, memleket 
menfaatlerine uygun olmak şartı içinde, ecnebi 

İ sermayeye düşman gözüyU bakmamakta fayda 

Türk vatandaşı; ihtiyaç ve dertlerine Hükü
met kapılarında bir muhatap bulamadığını, söy
lediğini duynramadîğmı, hulâsa kendisinin 

rımmzmklarla mücadele edileceği yolundaki 
ve' berinde, bu ımkianm önemli bir yer işgal et
tiğini hatırlatmak isteriz. Bu düşüncelerimizin 
ayn: mamanda imparatorluk devrinden beri bir 

I türlü dürme konamıyan memur - vatandaş ve 
j Bc-vloî - memur arasındaki ilişkilerin tanzimine 
I de yararlı olacağı kanısındayız. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Yeni Hükümetin reformların biran evvel 

gerçekleştirilmesine çalışacağı yolundaki beya
nı memnuniyet vericidir. Hangi alanla ilgili 
olursa olsun, reformların en kısa zamanda ger
çekleştirilmesine yardımcı olmak Adalet Parti
sinin baş dileğidir. Ancak bu sabadaki gayret
lerin Anayasanın gerektirdiği genel nizamı ze
delemeden, mülkiyet haklarına, kişi hürriyetle
rine ve Anayasanın öngördüğü istisnalara keder 
getirmeden, doktriner yollara sapmadan ve re
form niteliklerini de korumak kaydiyle bütün 
siyasi partilerin ittifak edeceği müşterek bir ze
mine irca edilerek başarılması, üzerinde dikkat
le duracağımız bir konu olacaktır. 

Programda toprak reformunun verimlilik ve 
sosyal adalet esaslarına yer verilerek değerlen
dirileceğinin yer almasını, memnuniyetle karşı-
hyoruZr-Bize-görv-bir memleketin-esas varlığl-
nı teşkil eden en mühim unsur nüfusudur. Esa
sen nüfusunun mühim bir ekseriyeti toprağa 
bağlı bulunan memlöketimizde toprak reformu
nun, yeniden toprağa nüfus bağlamak yoliyle 
değil, ziraat için en rasyonel sistemin gerektir
diği miktar dışındaki nüfus varlığımızı diğer 
çalışma sahalarına aktaracak bir zihniyet için
de hazırlanıp olgımlaştırılmasının önemine işa
ret etmek istiyoruz. Tarım teşkilâtımızın, köy
lümüzün ata mirası tecrübe ve ananelerini, çağ
daş tarım bilgileriyle ahenkli bir tarzda birleşti
rerek gerçekçi ve tatbikata önem veren bir me
totla çalışmalarını temenni ediyoruz. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin ve diğer Devlet 
tarım kuruluşlarının verimlilik, tarımsal kalkın
ma volunda geliştirilmesiyle çalışılırken ran-
tabilite konusuna da önem verilmesini temenni 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin dış politikasındaki istikrarlı, 

geleneksel ilkelerin Sayın Erim'in îkinci Hükü
metinin programında da yer alması, dış itibarı
mızın bir teminatı olarak görülmektedir. 

Uluslararası çeşitli kuruluşların çalışmaları
na etkili bir şekilde katılmak, Kuzey - Atlantik 
İttifakının değerini ve geçerliliğini korumak, 
Ortak Pazarla ilişkilerimizi anlaşmalara ve eko
nomik durumumuzun icaplarına uygun şartlar 
içinde yürütmek, Adalet Partisinin dış politika 
ilkelerinin bir parçasını teşkil etmektedir. Hü-
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kümetin bu hedeflere yönelmiş gayretlerine 
yardımcı olmakta devam edeceğiz. 

Avrupa'da güvenliğin sağlanması ve korun
ması için bloklar arasındaki yakınlaşmaya ze
min hazırlamak, realist ve yapıcı bir görüşle bu 
çalışmalara katılmak partimizce benimsenmiş 
bir politikadır. Bu yoldaki gayretlerin devamı
na ve lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Türkiye'nin müttefik, dost ve komşu dev
letlerle bölgemizde ve çevremizde bir barış çem
beri içinde yaşamasında büyük millî yararlar 
vardır. Bu itibarla zümreci ve blokçu kayıtlar
dan uzak olarak diğer devletlerle iyi ilişkiler 
kurma gayretlerinin devamını temenni etmekte
yiz. 

Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleriyle 
ilişkilerimizin gelişmesi, savunma ve ekonomik 
alanlardaki ittifaklarla bağlı bulunduğumuz 
devletlerle olan münasebetlerimize önem veril
mesi,Arap devletleriyle yarütillegelmekteote 
dostluk ve yakın ilişkilerin idame ettirilmesi 
başlıca temennimizdir. 

Büyük komşumuz Sovyetler Birliği ile iliş
kilerimizin geliştirilmesine devam olunmasın
dan memnuniyet duymaktayız. 

Kendileriyle tarihî ve geleneksel ilişkileri
miz ve ahdî bağlarımız bulunan Kardeş İran ve 
Pakistan'la olan ilişkilerimize büyük önem ve
rilmesini temenniye şayan görüyoruz. Pakis
tan'ın bugünkü üzüntü verici durumundan bi
ran evvel selâmete çıkmasını gönülden dilemek
teyiz. 

Millî ve hayati dâvamız olan Kıbrıs mesele
sinde, soydaşlarımızın tarihten ve ahidlerden 
doğan haklarını sonuna kadar korumada karar
lılığını muhafaza etmenin, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin değişmez politikası olarak bu 
Hükümette de devam ettiğini görmek, bizim 
için büyük bir emniyet ve memnuniyet kaynağı 
olmuştur. Türkiye'nin iç politika meselelerini 
bu konu için fırsat bilenlerin veya çözüm yol
larını bu ümide bağlıyanlarm, şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de hüsranla karşıla
şacaklarını belirtmekte fayda görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, daha fazla mı?.. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 

TUNA (Devamla) — Bitti. 
Muhterem arkadaşlarım; konuşmamızın so

nuna gelmiş bulunuyorum. Büyük bir milletin 
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evlâtlarıyız. Normal bir devrin içinde olmadı
ğımızı biliyoruz. Tarihteki şanımıza lâyık bir 
çıkış yolu bulacağımızdan eminim. 

Hükümetin, programındaki hedeflere ve 
parlamenter nizama sadık kaldığı, aşırı suç
lara fırsat bırakmadığı, memleketi içinde bu
lunduğu olağanüstü şartlardan normal duruma 
kavuşturmak için elinden gelen imkânı kulla
nırken, Adalet Partisini daima yardımcı olarak 
yanında bulacağına itimat etmesini rica eder, 
saym Başbakan Nihat Erim'e ve seçkin mesai 
arkadaşlarına başarılar diler, Yüce Senatoyu 
A. P. Grupu adına hürmetle selâmlarım, (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tuna. 
Efendim, Gruplar adına söz alan arkadaşla

rın konuşmaları hitam bulmuştur. Şimdi şahıs
ları adına söz alan arkadaşlara sıra gelmiştir. 

Ancak bir hususu arzetmek mecburiyetinde
yim. Sayın öztürçi'nenin, «Hükümet Programı 
tenkidinin lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üze
re yapılmasını arzederim» şeklinde bir takrir
leri Yar. İçtüzüğümüzün 61 nci maddesi bu 
takdiri Başkana da tanımış olmasına rağmen 
ben, 6 kişiyi aşmış olması karşısında dahi böy
le hir yola gitmenin doğru olmadığı, bu müza
kerelerde lüzumlu olmadığı, kanısındayım. 
Eğer muhterem arkadaşımız İsrar ediyorlarsa 
bu önergeyi oylamak mecburiyetinde kalaca
ğım... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın öztürk-
çine. 

Efendim, şimdi şahısları adına söz alan 
arkadaşlara sıra geldiğini ifade etmiştim. İlk 
söz sayın Hamdi özer'indir. Buyurunuz saym 
Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 
sayın Senatörler; 

İkinci Erim Hükümetinin programı üzerinde 
görüş ve temennilerimi arzedeceğim. 

Bugüne kadar milletçe müşahademiz odur 
ki, hemen her hükümetin programı güzeldir; 
fakat, asıl olan onun uygulanmasıdır. Bu uy
gulamada hükümete yardımcı olmak, Parlâ
mentonun da görevi olmalıdır, hükümeti dene
tim ve gözetimde uyarıcı ve teşvik edici ol
malıyız Tenkitlerimiz yapıcı ve güc katıcı ol

malıdır. Onun meşru uygulamalarını destekle
mek yerine kösteklemek, samimî bir davranış 
olamaz. Bundan da hiç bir çıkar sağlanamaz. 
Parlâmento olarak hükümete ardıma olacağız; 
fakat bu yardım onun her isteğine «evet» de
mekle değil, noksan ve yanlışlarına da «hayır» 
demekle olacaktır. Aksi halde Parlâmentoya 
lüzum kalmaz. 

Zahiren Parlâmentoyu destek kabul edip, 
hakikatte ona her<* istediğini dikte ettirmeye 
çalışan bir hükümet, parlamenter olamaz ve 
böyle bir hüviyet de ibraz edemez. Böyle olun
ca Yüce Parlâmento, h'öyle bir hükümetin meş
ruiyetine maske ve sahte bir hüviyet olma zil
letini kabul etmeyecektir. Çünkü, Parlâmento 
meşruiyetin maskesi değil, ta kendisidir. De
mokrasi ya var, ya da yoktur. Eğer Anayasa 
varsa, Parlâmento vardır. Eğer millet varsa 
Parlâmentosuna sahip çıkacaktır. 

Anayasamız her organın görev ve yetkisini 
sınırlamıştır. 
Cumhuriyet yönetimi dikta yönetimden bu sı
nırlarla ayrılmıştır. Biz millet olarak sınırsızlı
ğı reddetmişiz; bir daha onun kabulüne ne mü
saade, ne de rıza göstermeyeceğiz. Bu yolda ile
ri sürülecek özür ve bahaneleri milletimiz ve ta
rihimiz şiddet ve nefretle reddedecektir. 

Saym Senatörler; bir devletin gerçek şek
li, onun isminde değil, işleyişinde kendisini gös
terir. Bir hükümetin programı ve onun uygula
nışı, bu şeklin ifadesidir. Türk Devletinin şekli 
Cumhuriyettir. Atatürk'ün en büyük eseri olan 
Cumhuriyeti korumak için ilk şart, onun hay
siyetini korumaktır, insanca yaşamak istiyor
sak, Cumhuriyeti yaşatacağız. Cumhuriyet ve 
hürriyet boyun büken, baş eğenlerin değil, uğ
runda başverenlerin tapusundadır. Bunun ne is
timlâki, ne de satışı yapılamaz. O, nesilden ne-
sile noksansız olarak devir ve teslim edilir ve 
en son neslin ipoteği altında yaşar. Onu koru
mak ve savunmak isteyen nesil, önce ona lâyık 
olmalıdır. Bu da ancak namuslu olmanın verdi
ği cesaretle mümkündür. 

Bir nesil ki, Cumhuriyet, hürriyet ve istik
lâl uğrunda darağaçlannda sallanan cesetleri
ni, şeref ve zafer burçlarında dalgalanan kut
sal bir bayrak olarak kabul edemezse, o nesil 
haysiyetli yaşamaya lâyık olamaz. 
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Atatürk, «Cumhuriyet fazilettir ve Türk 
Milletine lâyıktır.» demiştir. Bu milleti hiç bir 
kuvvet faziletten ayıramaz ve onu faziletsiz bir 
millet haline sokamaz. Buna yeltenecekler bil-
sinlerki, Cumhuriyet herkes için ve her zümre 
için en emin sığınaktır. Onun dışına fırlayan 
herkes, er - geç kendi ihtirasının zinciri ile bo
ğulacaktır. 

ıSayın senatörler; Türkiye Cumhuriyeti mil
let iradesinin kal'asıdır. Onun muhafızı Büyük 
Türk Milleti Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal 
Paşa'dır. Bu kal'ayı ne cebir, ne hile, ne de ba
hane düşüremiyecektir. Çünkü, Başkomutanın 
emri kesin ve milletine olan güveni sonsuzdur. 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve mü
dafaa edilecek ve payidar kalacaktır. 

Hepimiz hüsranla biliyoruz ki, Cumhuriye
timiz ağır yara almıştır. Onun zoraki tebessü
münde bir ağlama bir feryat var; Onu duyalım 
arkadaşlar. Yaralandığı günden" btl yana- teda;-
vi görmekte iken geçirdiği krizlerle komaya 
girmiştir. Bu hali ile buzdolabına alındığı ifa
de edilen şey budur. Demokratik Cumhuriyet, 
rejiminin bünyesidir. Onu dondurmak, onu erit
mek ve çürümekten kurtarabilir; fakat hayati
yeti donan bir bünyede gelişme umudu yok 
olur. O halde rejimimiz buzdolabına değil, ok
sijen çadırına alınmıştır. Onu kurtarabilmek, 
ancak ona halkın havasını, yani demokrasiyi 
teneffüs ettirmekle mümkündür. 

Halkın havasını teneffüs etmeyen ve hal
kın irlade gücünü taşımayan fbir rejimin bünye-
si Cumhuriyet olamaz. 

(Sayın Senatörler, Cumhuriyetimizin kurta
rılması eğer bir ameliyatı gerektiriyorsa, bunu 
yapalım. Ona musallat olan parazitleri kapayıp, 
kazıyıp atalım. Onu yaşatmak için gerekiyorsa 
kendi kanımızdan ona verelim; çünkü onu ya
şatmak için muhtaç olduğumuz kudret damarı
mızda mevcuttur. Atatürk'e inanalım. 

Demokratik Cumihuriyet huzur hürriyetinin 
insan haklan ile sınırlanmış ve halkın malı ol
muş bir yönetim şeklidir. Onu menfur emelleri 
için hür bir vasat ve ucuz bir alet kabul ederek, 
anarşistlerin dayanağı, çıkarcıların barınağı, 
zorbaların otağı haline getirmek isteyenler var. 
Bunlarla mücadele etmek, millî haysiyet ve na
mus fborcumluadur. Bu borcu ödemek için her va
tandaş kendi iradesini, millet iradesine teslim 
etmeye medburdur. 

Türk Milleti, Türk Devletinin selâmeti 
uğrunda kendi iradesini 600 yıl mutlak bir ira
deye bağlamış ve ona kayıtssız şartsız itaat et
miştir Şimdi ise, milletin iradesine yarım yüz
yıl itaata katlanmayanların kaynaşmaları var
dır. Millet iradesini esir almak sevdasına tu
tulanlar fokurdamaya başlamıştır. Türk Mülleti 
kendi iradesinin üstünde bir hükümran tanı-
mıyacak ve asla ona teslim olmayacaktır. 

Sayın senatörler; ibu millet yeminidir, buna 
bağlı kalacağımıza biz parlamenterler de bu 
kürsüde aynı yemini etmiştik. Yeminli yemin
siz bütün hükümet üyelerinin de buna bağlı ka
lacağına güvenim tamdır. 

Yurdunu ve "bütünlüğünü kaybeden kardeş 
Pakistan'ın Yahya Han formülünden ibret ala
rak, Atatürk'ün formülüne bağlı kalalım. Bu 
forfmül, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
arkadaşlar. İşte bu formülü mesnet alarak gö
rüşve temennilerimi özetlemeye çalışacagmı. _ 

Sayın Senatörler; hepimiz biliriz ki, hemen 
her hükümet icraatındaki zamanının çoğunu, 
kendisinden önceki hükümetleri kötülemeküe 
geçirmektedir. Bu da, geçmiş hükümetlerin da
yandığı halk ve Parlâmento kanadı ile hükü
metin arasındaki uçurumların açılmasına yol 
açmış, ilerlemeyi frenlemiş, tökezlenmelere ve 
düşmelere aebebol'muştur. Halbuki, hiçbir hü
kümet icraatındaki başarısızlığa, kendisinden 
önceki hükümetleri sebep göstermekle, mille
te karşı kendisini mazur gösteremez. 

Türk Milleti huzur ve refah istiyor. Bu 
da, geriye kanca atmak ve çelme takmakla 
değil, ileriye hamle yapmakla mümkündür. 
öyle ise, her hükümet kendi icraatının bizzat sa
hibi ve sorumlusu olduğunu bilmelidir. Ne ba
şarısına, ne de başarısızlığına hiç kimseyi ne 
ortak, ne de sebep göstermemelidir. Yapıla
cak çok iş var. Yapılmışları kötülemekle kay
bedilecek zaman yoktur. Zira, «Vakitle bulu
nur nakit, nakitle bulunmaz vakit». Zamanı 
boşa akıtmıyalım. 

Görüyoruz ki, hayat pahalılığı hayatı teh-
didefcnekte. Sokaklardaki anarşi belki sin
dirildi; fakat sindirim organlarında, mideler
de anarşi başladı. Bu anarşiyi silâhla değil, 
ancak ekmekle susturmak mümkündür. Hele, 
reform ninnileri ile açları avutmak ve uyut
mak bir çare olmaktan çıkmıştır. Halkımız 
perişandır; iş yok, kazanç yok, sefalet çok. 
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Bugünlerde görüyoruz ki, hayat pahalı-
lığındaki buhranı, onbüierin tutumuna yük
lemeye çalışanlar var. Bunu onlara yükle
mekle bu Hükümet yükümlülükten kurtula
maz. Mutlaka çıkar yol bulmalıdır. Gerek on-
birler, gerek ondan önceki bütün Hükümet üye
leri özbeöz vatan evlâtlarıdır. Bunlar ne Ameri
ka'dan, ne Moskova'dan ve ne de Pekin'den it
hal edilmiş değillerdir. Bunların her biri mil
letin selâmetini kendi açılarında gören vatan
sever insanlardır. Bunlardan bâzılarına ya
pılan insafsızca saldırılar, milleti yaralar. 
Herkez gibi bunların da noksan ve hatala
rı olabilir. Çünkü, beşerdir. Ancak bunlardan 
hiçbiri vatana karşı olamazlar, çünkü Türk-
tür arkadaşlarım. 

Bunun için, yeni Hükümetimiz yapılmış 
olanlarla değil, kendi yapacakları ile meşgul 
olmalı, geçmiş hatalardan ders alarak gele
ceğe hatasız ilerlemelidir. Esasen, geçmiş Hü
kümet de Sayın Erim'indir. Hükümet bir kül
dür, onun sorumluluğu kısmî olamaz. Demok
ratik bir Hükümet, kolektif bir sorumluluğu 
taşıyan üyelerden kurulur. Onun başkanı, 
bu Hükümetin patentimi taşır. Ancak, her üye 
davranış ve beyanlarını buna göre ayarlarsa, 
Hükümetin kendi içinde anarşi başlamaz, mil
letin Hükümetine ve Parlâmentosuna karşı 
güveni artar ve yaşantısında istikrar olur. Çün
kü, demokrasi bir ahenk disiplinidir. Bu di
siplin bozulur ve çözülürse, anarşi başlar. Hü
kümetin bu disiplin içinde bulunmasını dile
rim. 

Sayın Erimlin Parlâmentoya karşı duydu
ğu saygı ve itina, davranışında olduğu gibi 
programında da yer almıştır. Hükümetin her 
üyesinin başkanlarına uyarak, onu örnek ala
rak bu çerçevenin dışına taşmamasını dilerim. 

Parlömanter demokraside her Başbakan, 
kendisini önce parlömanter, sonra Başbakan 
olarak görmelidir. Her perlömanter gibi, ken-
dis de Yüce Perlâmentonun haysiyetini koru
maya memur, fakat harcamaya mezun olma
dığını bilmelidir. Çünkü, her parlömanterm 
şahsında Atatürk meslekinin haysiyeti var
dır. Bunu hem kendisinin ve hem de Hüküme
tin sayın üyelerinin bilmesi şarttır. 

Parlâmentoya ve dolayısıyle millete isti-
nadetmek istiyen bir Hükümet, onları sev
gisini, ancak onlara olan saygısı ile kazana-

I bilir, dayanıldı ve ömürlü olabilir. Bir Hükü
metin meşruiyeti ve itibarı, istinadettiği par
lâmentonun itibarı öle orantılı ve ona para
leldir. Bunun için, Hükümetin her üyesi, bu 
görevden önceki partizan ve fevri tutumla
rını tamamen bir kenara iterek, sabır ve hoş
görü ile hareket ederse, hem kendisini, hem 
de Hükümetini güçlendirmiş olur. Bu rejim
de Parlâmento, Hükümetin müfettişidir. Onun 
denetim ve tenkidlerine saygı, Hükümeti yü
celtir. 

Sayın senatörler, bir Hükümet başkanı, dev
let adamlığına yükselmiş kimsedir. Gerçek dev
let adamı olmak, günün adamı olmakla değil, 
tarihin adamı olabilmekle mümkündür. îşte 
Sayın Erim, ikinci defa tarihî bir imtihan ge
çirmektedir. Bu imtihanda ne öfke, ne de ma
kam ihtirası kendisine başarı kazandıramaz. 
Bütün başarı, nefse hâkimiyette, iyi niyette, 
ahenkte ve gerekli feragattedir. Tarihin notu 
bunlar üzerindedir. Bu not, ne tashih kalbul eder, 
ne de silinti. 

Temennimiz odur M, Sayın Erim, bu ikin
ci imtihanı başarı ile versin ve belge alma
sın. Bu Hükümet programı, onun iyi niyetinin 
ifadesidir. Onu tahakkuk ettirebilmesi de, 
onun hüneri olacaktır. 

Sayın senatörler, Hükümet Programında yer 
alan en önemli nokta, rejimi gölgeliyen kuşkula
ra karşı verilen açık ve kesin hükümlü karardır. 
Bu karar, yüce Türk Milleti'nin kararıdır. Ata
türk'ün emanet ettiği Cumhuriyetten başka ne 
açık, ne de örtülü bir rejim tanımıyacağız. 12 
Mart Muhtırası ile kurtarılan rejimimiz, üçlü 
bir yönetim şeklinde gösterilmek isteniyor. Par
lamento, Hükümet ve Slâhlı Kuvvetler üçlüsü.. 
Böylece, Silâhlı Kuvvetlerimiz bir politik bünye 
içinde gösterilmek isteniyor. Bünyesi barut ko
kan bir rejim demokratik olamaz. Politikanın 
bünyesinde paslanan bir silâh, yurt savunmasın
da kullanılamaz. Biz, bu tip silâhı Balkan Har
binde düşmana teslim ettik. Şimdi elimizde istik
lâl Savaşının Atatürk silâhı vardır, onu hiç kim
seye teslim etmiyeceğiz. O silâh, politika çemberi 
içinde hapsedilemez, o., ancak vatan sınırları içine 
sığabilir. Onun namlusu sınırlarımıza çevrilidir, 
milletin sinesine değil. Kahraman Silâhlı Kuv
vetlerimiz bu ruhun ve bu niyetin sahibidir. 12 
Mart Muhtırası, Atatürk Cumhuriyetinin deva
mını ve onun işaret ettiği muasır milletler seviye-
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sindeki reformları istiyor. Bu istek, milletin iste
ğidir. Bunu hepimiz silâh zoru ile değil, gönül yo
lu ile yapmaya hazırız. Ancak, bu reformların, 
rejimi deforme etmesini de asla kabul etmiyece-
ğiz. 

Milletimiz, insan olarak malik olmak için ya
ratılmıştır., mülk olmak için asla. Parlamento 
olarak reformları bu açıdan ve sonuna kadar des
teklemeliyiz. Düzeni korumak istiyorsak, düzen
sizlikleri silen bütün reformları yapmalıyız. Feo-
daliyeyi tarih öldürmüştür. Biz, yaşatmıyaca-
ğız ve yaşatmamalıyız arkadaşlar. 

Sayın senatörler, Hükümet Programında be
lirtildiği gibi, Anayasanın çizdiği hak ve yet
kilerle, reformları gerçekleştirmede işbirliği ya
pılacak ve Parlamentonun hükmü kesin bir hak 
olacaktır. 12 Mart Muhtırası, bu hakkı vuran bir 
silâh değildir. 12 Mart Muhtırası, Hükümetin 
eline bii1sifâh-oterak verilmemiştir-^ onn dilpdiği, 
zaman Parlamentoya karşı bir silâh gibi kullana
maz. Bu gayretin içine kasıtlı olarak girenler ola
bilir. Parlamentoda tartışma, tenkit ve rejime 
karşı her fırsatta 12 Mart Muhtırası ile çıkan bir 
hükümet, ordu ile Parlamentoyu ve dolayısıyle 
milleti hasım cepheler haline getirmek gibi kor
kunç bir yolsuzluğa sapmış olur. Kahraman Si
lâhlı Kuvvetlerimiz, milletin karşısında değil, 
millet için ve milletindir, hepimizindir arkadaş
lar. O korkumuz değil sevgimizdir. Onun süngü
sünü «Demoklesin kılıcı» gibi. Parlamentonun te
pesinde değil, «Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir» ve «Bu vatan bizimdir» ruhumun muhafa
za ve müdafaasında görmekteyiz. Politik çıkar
ları yolunda, Türk Milletine has geleneksel Mil
let - Ordu bütünlüğünü parçalamaya çalışanlar 
bizden olamaz. Çünkü, bir orduyu düşmanın 
kurşun ve bomba yağmuru değil, politik cera-
yanlar ve milletin küskün bakışları yıkar. 

Bir hükümet bunun için çok dikkatli olma
lıdır. Askerî bir hükümetmiş gibi hareket ederse, 
icraatmdaki başarıyı kendisine, başarısızlığı ona 
yüklemiş olur. Böyle bir ortaklığı Silâhlı Kuv
vetlerimiz kabul edemez. O halde, orduyu poli
tikanın muhafızı değil, millet iradesinin nöbetçi
si olarak kabul etmeye mecburuz ve böyledir, 
böyle olacaktır arkadaşlar. 

Silâhlı Kuvvetlerin ardında barınmak ve ken
di suçunu silâhla savunmak istiyen bir hükümet, 
millet vicdanında mahkûm olur. Esasen böyle bir 

hükümet, Cumhuriyet Türkiyemizde olmamış
tır ve olamaz. 

Sayın Senatörler, parlamento ve hükümet 
ilişkisi bir rejimin rengini ve şeklini gösteren 
aynadır. Eğer Parlâmentomuz Hükümetini des
tekler, denetler, icraatından dolayı onu tenkide-
der ve kınarsa, Anayasamızın çizgisi içinde göre
vini yapmış sayılır. Bu tenkitlere hedef olarak 
Silâhlı Kuvvetlerimiz suç ortağı gibi gösteremez. 
Eğer, Hükümet Parlamentoyu kınar ve suçlarsa, 
milleti kınamış, suçlamış ve milistin murakabe
sini reddetmiş sayılır. Böylece Anayasanın dı
şına sapmak suretiyle, parlamenter demokrasiyi 
terketmiş olur. 

Biz, Bu Hükümetimizi bundan tenzih eder
ken, milletimizin Hükümeti olarak görmekte 
devam edeceğiz ve devam etmek istiyoruz. Bu 
güzel ve ideal programın uygulanması yolunda 
kendisine yardımcı olmayı da, her halde kut-
¥âTblr vazife" bilfcoeğhs. Keııdisiik! ulaıı-başarı di-
leklerimiz, tenkitlerimiz kadar samimi olacak
tır. Çünkü, Türk Parlamentosuna, Türk Hükü
metine ve Türk Milletine yakışan en asil meziyet 
samimiyettir. 

Bu inanla, yeni Hükümetimizin başarısına 
olan güvenimi teyit ederken, Yüce Senatonun 
kendisine yardımcı olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın özer. 
Sayın Ziya Termen, buyurunuz efendim. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Sayın Erim ikinci Hükümetinin Yüksek Se

natonuza takdim ettiği Hükümet programında, 
müzakereye alınarak tartışılması, hedef, üslûp 
ve zaman tariflerine bağlanarak süratli uygula
malara götürülmesi şart olan önemli iki büyük 
konu vardır. Bunlardan birincisi, gittikçe bü
yüyen ve Hazine ihtiyacı genişliyen Devletin 
muhtacı bulunduğu ekonomik imkânlar plânı ve 
ikincisi de, rejim meselelerimizle siğili nihai bir 
ıslâhat ihtiyacıdır. 

Sayın Erim'in 20 yıldan beri Türkiye'mizin 
iki baş meselesini teşkil eden bu konulara, prog
ramında geniş izah bölümleri tahsis etmemiş 
olmalarını haklı ve olağan karşılıyorum. Esafle 
tebarüz ettirilmelidir ki, bu ülke hükümetlerin
den hiçbiri, kendi iktidarlarını taMbeden yeni 
iktidarlara devir ve emanet edilmek üzere, ül
kenin temel ekonomi kanavasını kapsıyan bir 
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sabit politika plânı düşünmemişlerdir. Her Hü
kümet, kiracı bir tutum ve uygulamayı kâfi 
g'jrmüş, kabaran Devlet gider ve ihtiyaçlarının 
karşılanmadı işlemini, vergi salması, emisyona 
müracaat, ya da istikrazlara yaslanarak kapat
mak ve geçiştirmek imkânlarına başlamıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Parti, 
Millî Birlik idare çağı da dâhil, inönü koalisyon
ları ve A. P. hükümetlerinin kâffesi, bu ül
kenin ilerliyen zaman paralelindeki müstakbel 
ihtiyaçları ile ilgili Hazine plânı işleminde pal-
yatif gidişat içinde yaşamışlardır. 

Bugün, Meclisler karşısındaki Sayın Erim 
Yeni Hükümeti, 12 Martı takibeden ilk Hükü

metinden daha ciddî, ilk Hükümetinin telkin 
etliği ve taahhüt eylediği sorumluluklardan da
ha derin bir siyaset iklimine geçerken, yukar
da izahına giriştiğim sebeplerle, yüce toplulu-
luğunuza ve dünkü Meclis müzakerelerinde de 
sabit olduğu üzere millete, açık program taah
hüdü halinde, ekonomik bir plânı bu yüzden 
sunamamakta, milyarlara ulaşan müstakbel 
Devlet giderlerinin teraküm menşelerinin hangi 
mahreçler bulunduğu hakkında bilgi vereme
mektedir. 

Konuşmamı, histen tamamen ayrılarak, akıl 
ve hakikat ikilisi eşliğinde yapmak istiyorum. 
"'eni Vır görev hayatına başlıyacak olan Hükü-
notin, hepimizin Hükümeti olacağını, iyimser-
lilker içinde ve peşinen kabul etmeli, demokratik 
düzene daha yaklaşmanın vaatkârı niteliğini 
ümitle bağıra basarak, ikinci bir intikal devrine 
yönelişteki samimiyetini tereddütsüzce benim
semeliyiz. Bu beyanımla, birgûna 12 Mart Muh
tırası hedeflerine yardımcı olmamız gereğini 
savunuyor, muhtıra gereklerini tahakkukla 
sorumlu Hükümetin, Anayasa ve Parlâmentoya 
bağlı ve saygılı niteliği, seçik ve açık ortada 
bulunduğuna göre, tenkid ve takbihlerimizi ül
kenin ve rejimin daha iyiye gitmesini temin ey-
liyecek bir müsamaha ve iyimserlik esprisinde 
kullanmamızı hatırlatmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
12 Mart Muhtırasiyle Türkiye'de, Devletin 

ve sistemin elden gittiğini ilk günden itibaren 
çevresinde bağıran arkadaşlarınızdan biriyim. 
Hâdise, ilk ağızda Devlete el koyma ve Devlete 
kanunsuzca tasarruf eyleme arzu ve kararı ih
sas eden sertlik ve üslûp ortaya komuştu. Fakat, 
aradan geçen 8,5 ay, asker seslenicilerin bat

makta olan Devletin kurtuluşuna dönük, ihti-
yarlıyan kanun ve devrimlerin ihyasına çevrik 
bir halis niyet ispat eylemiştir ki, geçirdiğimiz 
devrin tenkidi bir tarafa, girmekte bulunduğu
muz yeni devir içinde de, haklı ve yerinde bir 
tutum olarak, normal düzen ve Parlâmento ha
yatında ikmale götürülmesi mümkün olmıyan 
Devlet ve millet kanun ihtiyaçlarının, millî re
fah ve mutluluğun yaratılmasını mümkün kıla
cak anlayışa yönelmeliyiz. 

Bu beyanımız, «vur abalıya» misâli, asker 
kadroya ve Hükümete bir açık bono verme tel
kini teşkil etmemektedir. Beyanımızın özünde, 
milletler hayatında ender zuhur eden devrim 
imkânının, 12 Martla kendini gösteren tezahü
ründen süratle faydalanarak, millî müşkül ve 
ihtiyaçların üstesinden gelebilmek maksadiyle, 
takibetmemiz gereken hareket tarzı açıklan
maktadır ve derhal eklenmelidir ki, tecavüze 
uğramamış bir anayasa düzeninde milletin se
çimle işbaşına getirdiği parlâmentodan ve onun 
şahsiyetinden daha üstün bir organ esasen ka
bul ve tasavvur olunamaz, düşünülemez. 

Değerli arkadaşlarım. 
Yarın akşam istihsal edeceği itimatla baş 

başa kalarak icraya yönelecek olan Sayın Erim 
Hükümetinin, Devlete ve millete dönük ilk iş 
olarak, konuşmamın başında (programdaki boş
luğuna) işaret ettiğim millî ekonomi plânımıza 
eğilen bir karar yoluna girmeleri zoruretini 
arz ve işaret etmek isterim. 

Programdaki beyana göre, memleketimizin 
(Vergi yükünün dağılımı...) suretiyle bir Hazi
ne zenginliğine eriştirilmesini öngören ikinci 
program görüşü yolu ile her yıl daha da kaba
ran ihtiyaçların karşılanabileceğini kabul et
mek, nakıs telâkki, gayri kâfi düşüncedir. 

3 milyolu geçmiyen müspet vergi mükellefi
nin, 34 milyonu aşan vecibesiz kütleye, yeni 
hizmetler hediye edebilmek üzere tazyiki he
def alınması, ve yeni mahreçler icadına girişile
rek gelir yasını devletin yakın gelecekteki ih
tiyaçlarına cevap verebilir kabul etmek, yanlış 
yol, yanlış tutumdur. 

Ülkenin henüz hiçbir hükümet tarafından 
ciddiyetle benimsenmiyen çok engin hazine ge
lirleri va'deden bakir imkânları vardır. Hükü
metler, piyasa iç dünyası ve insanoğlunun ür
kekliğini unutmamalıdırlar. Parlâmentoların 
asli görevlerinden en başta geleni ise, sosyal 
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kontratonun tabiî gereği olarak, devlet ve fert 
karşılıklı vazife ve vecibelerinde âdil ölçüleri 
taşımıyan kanunlar ilân edebilmek ve vergi 
bahsinde geniş nakit imkânlariyie iç içe yaşa-
mak istiyen hükümetlerin taleplerinde, halkı 
açık - kapalı, yeni ve ağır ödeme yorgunlukla
rına esir kılmamak görevidir. 

1940 yılından beri millet olarak ağırlaşan 
Devlet ihtiyaçları paralelinde yükselen vergi 
tarhiyatı ile yüz yüze yaşıyoruz. Merhum Sa
raçoğlu Hükümeti ile başlıyan Parlâmento ver
gi kontrolsüzlüğü, 30 yıldır ayakta ve ortada
dır. Çoğalan nüfus, her yıl yüzde 40 nisbeti ci
varında genişliyen kamu hizmetleri, muasır 
medeniyet ve tekniği Devlet olarak kovalama
nın gerektirdiği sürpriz büyük yatırımlar, Dev
let kadrolarını bir çığ gibi yükselerek artık 
tehdide başlıyan istihdam üslûpsuzluğu, kalkın
ma gereklerimizdeki plân yatırımları ve hepsi
nin önünde, ne istense münakaşasın buyur edi: 
len, millî bütçe üçte birinin daimi sahibi Ordu, 
vergi ihdası yoluyle taşmanııyacak ağır yükler 
haline gelmiştir, işte bu sebepledir ki, protes
toların, iflâsların, terki ticaretlerin, endüstriyel 
büyük gayretlerin terk edilmeye dönük düşün
celerinin yükselen istatistikler sunduğu bu çağ
da, ülkeyi idare etme görevini deruhte edenler, 
yakın geleceğe muhatap, çok yeni bir plân ha
yatına süratle girmenin ıztırarmdadırlar. Tür
kiye sıkışık ekonim nizamında yaşamakladır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ekonomik potansiyeline kısa zaman süre

sinde ruh ve hareket veren Alman ve Japon mu
cizeleri dışında, pek çok Batı memleketi hatır
lıyoruz. Lâle, peynir ve sağ mal hayvan ihraca
tı ile millî bütçesinin % 22 sini; saat, çikolata 
ve bankacılık hizmetleri ile yıllık gelirinin % 
34 ünü temine muvaffak olan Halânda ve is
viçre dışında, komşumuz Yunanistan'ın turizm 
ve şilepçilik dallarından istihsal ettiği yıllık 
servetle bütçesinin % 36 sim karşıladığını ha-
tırlamaıyız, 

Ancak ne var ki, tarihin her safhasında gö
rüldüğü üzere, büyük politika, büyük beyin 
ekipleri sayesinde başarılahilmiştir. Bu mâru
zâtımdan Sayın Başbakan katiyen alınmamalı
dırlar. Son yirmi yıllık başbakan görevlileri
miz, acık iyi niyetler içinde, başarı va'deden 
hükümetler kurmanın gayretinde yaşamışlar
dır. Fakat, eklenmelidir ki, Batılı ülkelerin aya 
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tırmanmayı plânladıkları o tarihlerden beri, 
bizde hükümet kurma görevini omuzlarına 
alanlar, dünya gidişatına hâkim, teknoloji ve 
ticaretin gereklerini iyi bilen, yaratıcı muhay
yile ve büyük projeler uygulama yeteneğine 
sahip kadro erbabından değil, genellikle ve dai
mi bir ısrar halinde, politikanın yakın kulisle
rinden insan seçmişlerdir. 

Türkiye'mizin ekonomi reformu bahsinde 
derhal ele alınması gerekli ilk büyük ve vaat-
kâr imkânı, hepimizin bildiği üzere, turizm en-
düstr imindir. 

Profesör Bağdenin, senevi !bir milyar dolar
lık bir gelir kanavası işaret ettiği proje, 1965 ten 
itibaren ispanya tarafından derhal uygulanmış 
ve Madrit Hükümeti şu anda 1,4 milyar dolar
lık tutunmuş bir gelir rutinine girebilmiştir. 

Sayın Ali ihsan Göğüs arkadaşım da şahit
tir ki, bu sonuç 1963 Türkiye Hükümetine, 
% 22 fazlası ile tahakkuk edecek DBağde fizibili
tesinde işaret olunmuş idi. Ve raporun özü; Ege 
ve Akdeniz kıyılarında yabancı sermayeye 50 
yılı geçmiyen vâdelerde ağır turistik tesisler 
kurdurmak suretiyle, plaj niteliğinde olan sahil
lerimizin, 15, 25, 35 ve 50 yıl sonra mülkiyeti 
Türk Devletine rücu etmek şartiyle, Batılı tu
rist istifadesine tahsis olunmasından ibarettir. 

ispanya bu tavsiyeyi, tıpkı Fransa, ingiltere, 
italya, Yugoslavya, Yunanistan ve Lübnan gibi, 
bir kapitülâsyon meselesi telâkki etmedi. Konu
nun bir ikâmet ve hizmet satışı, bir görünmiyen 
ihracat olduğunun şuuru ve modern ekonomi 
anlayışında uygulanmasına yürüdü. 

Yeraltı servetlerimizin, rakipsiz turizm im
kanlarımızın, millî ekonomimize yan fakat bü
yük yardımlar katacak olan diğer mahfuz po
tansiyelin harekete geçirilmesinde gelip geçen 
bütün hükümetler, ağır ve takdirsin yaşamışlar
dır. Esefle belirtmeliyim ki, 7 yıl devam eden 
bütçe sözcülüğüm münasebetiyle, hattâ kendi 
muktedirlerime dahi kabul ettiremediğim turizm 
ve yeraltı imkânlarımızın harekete geçirilmesi 
temennimizden, sorumlularımız, hattâ Sayın 
inönü de dâhil, korkmuşlar, çekinmişlerdir. 
Çünkü, sosyalist mihraklar 10 yıldan beri devam 
eden salvo yayınları ile, turizmi mutlu azınlık 
hakkı ve maden sektörüne girmek istiyen yaban
cı sermayeyi, de, sömürücü erbabolarak tanıta
rak, bu ülkenin idarecilerini mânevi baskı al-

| tında yaşatmakta başarı kaydetmişlerdir. 
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Değerli senatörler, 
60 milyarlık yıllık bütçe totalinin, 25 mil

yarını iki kalem cepheden rahatça tedarik et
menin hakiki imkânlarına sahip ve malik bir 
milletim. Yalnız, büyük organizasyon ve istih
sal düzenine erişildiği ve pazarlama konusu 
ayarlandığı takdirde; ülkeye senevi bir milyar, 
mermer dalından, Tanrı'nm ak ve kara dağlar 
olarak ülkeye cömertçe serpiştirdiği tepelerden 
gelir sağlıyabileceğimizi, açıklıkla bu Devleti 
idare edenler bilmelidirler. Yurdumuzda res
men tes'bit olunan yarı meksuf maden sahası 
ruhsatname adedi, - Sayın yeni Enerji Bakanı
mıza bilhassa arz ederim - 60 bini geçmiştir, iş-
liyen maden sahaları, 300 ü primitif, kazma - kü
rek üslûbunda ve 'Etibanka ait 15 kadarı meka
nik, 315 saha işler durumdadır. 2 000 bakır ruh
satnamesinden 18 i, 300 çinko sahasından 5 i, 
2 500 kömür sahasından 46 sı, 1 200 kurşun sa
hasından 20 si, 250 antimuan sahasından 12 si, 
406 magnezit, 1 200 manganez, 2 500 krom sa
halarından beşer, onar tanesi isletilebiliyor ve 
büyük Tanrı nimetleri milleti ve Hazineyi peri
şan kılan bir propaganda esaretinde inletiliyor-
sa, ülkenin bu ekonomik derdine süratle çare 
ilân edecek bir Hükümet anlayışına milletçe 
ihtiyaç vardır. 

Petrol, silâh ve otomobil endüstrisi sayesin
de dünya altın stokunun üçtebirine yakın güç 
sahibi Amerika'nın, bugün aya varışındaki sır
rı, geçenlerde sıkıyönetimin yeniden uzatılması 
müzakeresinde de söylediğim gibi, «Amerika her 
milletten önce aya varabildi ise, bu başarıdaki 
sırrı Fon Braun'u elde etmiş olmasında aramak 
lâzımdır», cümlesi ile izaha çalıştığım espride 
bulmak mümkündür. Hazine gelirleri kifayetsiz
liğinde inliyen Türkiye, yükselen Hazine gider
leri paradoksunda yaşamaktadır. Kıyıları ve 
ülke toprağı altı servetle dolu bu memleketin 
aya çıkmak için Fon Braun'lara değil, hiç ol
mazsa Yunanistan kadar turizm gelirine, Arna
vutluk kadar maden ihracatına erişmesini sağ-
lıyacak uyanık evlâtlara ihtiyacı vardır. 

Sayın Erim Hükümetinin kendini zamana ve 
ihtiyaçlara eş kılan bir ekonomik plân yaratıl
ması alanındaki düşüncelerine milletçe güveni
yoruz. ikinci programlarındaki ekonomik pren
sip ve esaslar, bu yurdun muhtacolduğu özleri 
benimsemektedir. Devletçiliğe önem veren zih
niyet, Cumhuriyetin ilânından beri Anadolu hal

kının ödediği vergilerle ayakta durmakta hâlâ 
ısrar gösteren iktisadi Devi «t Teşekküllerinin, 
her yıl bütçeye yüklenen 3 milyarı aşkın avara-
kasnak gidişatını lütfen hatırlamalıdırlar. Kar
ma ekonomiye özel bir itina lütfeden programı, 
bu bölümü ile samimiyetle benimsiyor, alkışlı
yoruz. 

Klâsik mütearifede, Devlet Reisleri ve Par-
lomanterler yeni vergilerin daima karşısmda-
dırlar. Çünkü vergi, halk sofrasından kesilen 
ekmek ve aştır. Fakat, üzülerek belirteceğiz ki, 
Türkiye'miz yokluklar içinde asırlardır boğu
şan ülkenin kısmî ihtiyaçlarının karşılanması 
uğrunda, paraya muhtaç Hükümetler, hizmetle
re yardımcı Meclisler ve Meclis ve hakikatlere 
saygı duyan Cumhurbaşkanları şahididir. 

Sayın ikinci Erim Hükümeti programı, hal
ka yeni vergiler yükleneceği itirafındadır. Re
formlara yürünürken, vergi reformundan s;öz 
açmak uygunsuz sonuçtur. Çünkü vergi, hele 
vergi mükellefi 3,5 milyon ve bu vergi mükellef 
kütlesi hediyesinden istifade sağlıyan kütle 34 
milyon ise, konu aslolarak reform değil, yeni 
bir zulüm, zulmü alkış ve teşebbüs ifade eder. 

Bu, beyanımızla, Sayın Başbakanı bu kertede 
görmek istediğimizi asla söylemek istememekteyiz. 
Sayın Başbakanın memleket gidişatına iyi ni
yetler katan, hüsnüniyet sahibi kişiliği sekiz 
aylık idaresi çağında, samimiyetle itiraf olun
malıdır ki aşikâr olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ben program tenkidi uğrunda uzun bir ça

lışma yaptım ve uzun bir metin hazırladım. Fa
kat, benden sonra konuşacak arkadaşlara, mese
lemi şu âna kadarki çalışmamla anlatabilmiş 
olduğum kanısı ile fırsat vermek istiyorum. 

Türkiye 'nün kemdM kurtaracak niteliklere 
sahip bir ekonomik varlık içinde yaşadığına 
inanmalıyız ve çeşitli mihrakların Türk halkı
mın, Türk rejim gidişatının, Türkiye'deki sis
temin muvaffakiyete ermesi veya ermemesi 
meselesini, önceden tasbdıt ettiği meselelere 
dayaılı olarak ve meselelerini on yıllık sürekli 
yaJkınl'ariyle Türk Milletime enjeikte edip küsmem 
başarıya ulaşanıajsı mıuvaoeheısinide, Türkiye'nin 
bugünkü mahbuıs kıymetlerinin şahlanıdırılimıa-
sınlda yol alması gerekli Hükümetin uyanık bu
lunması gereğini arz etmek isterdim. 
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Türkiye, kendi kenedini dünyaida hiç kim
seye el atmayacak şekilde onaracak maddi im
kânların içindedir. Biz, bundan evvelki Hü
kümetin yeraltı servetlerine dönük politikasını 
beğenmiyorduk. Çünkü, devletleştirme koku
sunu alenen ortaya koyan ifadeler Türkiye'de 
büyük bir potansiyelin mahbusiyete sevk olu
nacağı fikrini telkin etmişti Fakat, ikinci 
program kapıları açmıştır, ikinci program 
Anadolu^da iş beikliyen yüz binlerin ve ikinci 
program, Anadolu'nun mevcut ve meknuz ser
vetini harekete getirme imkânlarının müjdesini 
fısıldıyor. 

Hükümetti, ikinci bir inltikal devrinin ba
şarılması uğrunda her müşkülâtı karşısında tut
manın gereğini vicdani bir inanç olarak belir
tirken, kendilerinin programda dıa aynen be
yan eıfctıükierti şeikülde, normal rejime dönüş uğ
rumda büyük samjilmlilyeitler içinde görev verme
lerimi ve bu ulvî niyetin seçtikleri Isâiclrö tara
fımdan ve bizzat kendisi tarafından tahakkuk 
yoluna sevk edileceğinde şüphemiz bulummaldı-
ğı hususunu Yüce Heyefoinliıae ve bizzat kendile
rine arz eder, muvaffakiyetler diler ve mem
leketin daha iyi günlere kavuşması dileğimi 
sunmak isterim. 

Beni dinleme nezaketlerimize de ayrıca te
şekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ter
men. 

Bir önerge var, okultuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
ikinci Nihat Erim Kabinesi programı üzerin

de şahısları adına yapılacak konuşmalarım onar 
dakika ile tahdidini arz ve teklif ederim. 

İsa Bingöl 
Muş 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhinde, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tığlı, önerge
nin aleyhinde... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Yasama Meclisi üyesinin esas vazifesi bu 
Meclis üyelerinin konuşmalarını dinlemektir. 
Bu, öylesine bir Anayasal vazifedir M, Meclis
lere vücut veren bir gayedir. Eğer Meclis, 
üyesi bir sayın arkadaşın konuşmaların kâfi 
olduğu yolundaki kanaate uymağa kalkarsa, 

Anayasanın Meclis üyesine verdiği mutlak ko
nuşma hakkını ihlâl etmiş olur. Acaba başka 
bir vazifemiz mi vardır? Hükümet programı
nı eleştirmek ve her üyenin istediği gibi ko
nuşmasından başka sayın Meclis üyelerinin bir 
vazifesi var mıdır, yok mudur? Gerçekten 
işi varsa çeker, gider. Bir kanun oylaması ba-
bis mevzuu olmadığına göre, yarına yefaişmıeısi 
gereken bir müstaceliyet de olmadığına göre, 
bundan sonra konuşacak üyelerin, Anayasanın 
temin ettiği konuşma hakkını iskât eder mahi
yette bir önergeye iltifat buyurulmamasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — önlergieyi oylarınıza arz edece
ğim. Konuşmaların on dakika ile takyidedil-
mesi hususunu oylarımıza arz edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — önerge sa
hibi burada değil, efendim. 

BAŞKAN — Olmıyabilr. 
"Kmvşimlanaön daMkaiîetalsyMerditosiııi 

oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Ka
bul eJbmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 
Konuşmalar 10 ar dakika üe kayıtlanmıştır. 
Söz sırası Sayın Hüseyin ö^türk'ündür. 

Buyurun Sayın öztüık. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Oü dakika ile kısıtlanan bu zaman içerisin

de süratle okuyarak hazırlığımızı arz etmeye ça
lışacağız. 

Bilindiği gibi, Türkiye'miz, A. P. iktidarı 
zamanında ekonomik, sosyal ve siyasi yönler
den büyük bir buhran, unutulması güç acı gün
ler, sıkıntılar ve üzüntüler geçirmiştir. Huku
kun yerimi kaba kuvvetin aldığı, ulusal ser
vetlerin tahribedildiği bir devir yaşanmıştır. 
G-enç demokrasimiz bu buhranlı dönemden ve 
ülkenin yuvarlandığı tehlikeli bir uçurumdan 
Atatürk'ün Atatürkçü Silâhlı Kuvvetlerinim 
yerinde ve zamanındaki bir müdahalesi ile kur
tarılmıştır. Açılan bu kapıdan girip Atatürk
çü ve Anayasal bir çizgide Atatürk'üm ve 
Anayasamızın istediği reformları yapmakla he
defe ulaşılacağına inanıyoruz ve küçük hesap
lardan uzaklaşılmasına gayret edinmesini bek
liyoruz. 12 Mart Muhtırasının da emri budur, 
Sayın OumJhurbaşkanınıın muhtırası da bu yön
de esaslar getirmiştir. 

12 Mart Muhıtıraısına sebebolan kötü uygu
lamada olduğu gM., feodal düzen ve teokratik 
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devM özlemcileri gerilci ve şeniıaitıcı kara güç
lerle, taihrlilbatçı aşırı solun tekrar güc bulup 
örgütlenmesinle imfeân vermemek lâzumldır inan
cındayız. Bu baikumldian Atotürkçü çizgide re-
fonmıları glerçeldleşitirmııek zorundayız. Sosyal 
ve yargı adaletini mutlaka sağlamalıyız. Buna 
şjunıun için dokundum: 1967 yılında bir profe
sör yandığı bir elserden dolayı Sıkıyönetim mıalh-
ıkamleieıiilnidJe maJhlkûm edilirken, 21 genci öldü
ren kişdüeriın, Gazoillerin ne olduğu ve haMıa-
rındıa neler yapıldığı, neler j'apılacağı da belli 
-değiHdir. 

Devrimcî Anayasa kuruluşlarının, demok
ratik rejim aleyhinle tahribat yapanların yal
nız aşırı sololar olmadığını da kabul ederek 
Hülkümieit eldiılmJeisinliln gerekliliğine inanıyorum. 
Programda ele alınana reformların, reform il
kellerinin açık açılk saptanmamış olması ise, 
reformların gerçeMeşjtMillme istikameti açıklığa 
kavulsjturulamamış bir durum arz etmektedir. 
Meselâ; programda, kalkınmayı hiizlandıra-
cak esaslar açıkça befllirlftllmeımisjtir. 

Programda sermaye yatıranlarını artıracak 
esaslar yetersizdir. 

Sermaye yayınımlarının kalikıınmayı hızlandı
racak hıangii alanlara yöneltileceği açıkça sap-
Itanmamışitır. 

Üretimde kullanılacak tekniği mfemlekelt 
şartlarına uygıını şekilde geliştirmek için çözü
lecek sorulular gösJtierölmjemfiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plân hedeflerinden olan 
eğitilmiş insan gücünü sağlayacak ve randıma
nla etlkili olacak sistem ve yöntemler açıklan
mamıştır. 

Yapılacağı beliritilen idari reform, toprak 
reformu, tarım pazarlama işi, vergi, banka, 
sdigoriba, dış ticaret, eğitim, enerji ve doğal 
kaynaklar, mülkiyet ve turistlik kıyılarla ilgi
li reformlar, adalet ve ilâç reformu güîbi ilgiıli 
temel felsefe ve anaiükeler saptanıp belrtilme-
miiiştir. 

Progralmlda alt ve üst yapı yatırımlarındlaki 
oranlar belirtilmemiş, döviz açığımızla tasar
ruf açığımızı eşit kılacak tedbirlerin neler ol
duğu bile saptanmamışjtır. Yani, millî tasar
ruf açığımızı kapayaJbilmeik için bir tasarruf 
potansiyelinin nasıl yapılacağı da belirtilme-
miîstür. 

Maliye ve vergii politiiikamızdaki reformlar 
nasıl yapılacak, kullanılan sisteim ve yönitem-
ler ne olacaktır; belli değildir. 

Sermaye piyasası, dış ticaret, bankacılık 
sistemlerinde alınacak tutarlı tedbirler ve çö
züm yolları neler olacaktır? 

Dışardan ithal edilecek tasarruflarla yatı
rıma elverişli olanlardan elde edilecek döviz 
miktarlarının Devlet bütçesindeki döviz açığı
na katkısı ne olacaktır? Bu konularda prog
ram, bir açıklık getlirmemişltir. 

Türkiye ekenıomlüsinde üretim güçleri ve 
olanaklarının geliiştiriilmesli'nde tutulacak yollar 
ve uygulanacak yöntemler de belirtilmemiştir. 

Para ve maliye politikası konularında alına
cak cliıddî tedbirler ise gösiterümemiştir. 

Büyük yaitırım harcamalarına sağlanılacak 
kaymaklar belli edilmelmlişMr. 

Yatırım seviyesinin yükselıtaılmesM etMli-
yecek ekonomik bir politikanın uygulanacağınla 
ait deliller yetersizdir. 

işçi dövizlerinin hangi yatırımlara aktarı
lacağı açıkça beMrtilmeımişjtiir. 

Türk köylüsünün insamca yaşama olanakla
rına kavuşturulması için, sosyal ve güvenlik 
sorunlarının çözümü, demokratik hakların sağ
lanmasında temel teşkil edecek olan toprak re
formunun anayasal doğrultuda gerçeklegtMl-
mesi içim gereken esaslar yeter gücü göstere
cek şekilde programda yer almamıştır. 

Hayat pahalılığını önleyici tedbirlerin neler 
olacağı açıklığa kavştumlmiamiştır. 

Ulusal üretimin karşılanamadığı piyasadaki 
para fazlalığının arttığı ekonomik bunalıma 
bulunacak çareler ise çok yetersiz görülmekte
dir. 

Değerlendirilemiyen işçi dövizleri ile, 7 - 8 
ay içerisinde Merkez Bankasınca piyasaya sü
rüldüğü tahmin edilen 4,5 milyar liralık kâğıt 
paranın yarattığı enflâsyonist baskının ve em
tia fiyatlarının yükselmesinin önleoımesi için 
alınacak tedbirler, uygulanacak yöntemler 
açıkça belrftilmlemiişıtir; 

Uygulanan ekonomik sistemin yarattığı bu 
kötü gidiş büyümüş, işsizlik sorununun önle
yici çarelerinin neler olduğu da programda gö
rülmemektedir. 
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Pafagırtamida silk silk baJhlsedilen ve kalkınana 
plânlarMiıın öngöridüğü yıaitıruralaran ffimlaaıs-
taaoıp. içlim gerekli eik gelirlerdin sağianlmıası ile 
mlalî gücüm artmlmalsinldan söz edilmektedir. 
Bu e(k geüürler neneden ve nasıl sağtaacaıktH*? 
O da foelld değindir. 

Köytdleki emıek poltamisftyeli ile emitöia ürıeltimii) 
kısırlaışmış ve düşmlüşltür. İşsizlik ise bu onan
da arltanogtiT. Buma karşı alımiacak teldlbdlrler 
âıae programıda gerekflli değerini ve yerimö. bula-
ınıaımıiötu\ 

Diğer taraftan; kamu kesiımtimide olsun, ik-
tülslaldal Devlet kunulıuşların'da olsun, yettenekstiız 
yamertticileram ürettim kapasöltesimi artırtamiatmıaflla-
raua rağmen, ücretlerde ve emitia fıiyialtüannı-
dia yapılan aritıışUaoııı ekonomiyi ve pliyaısayı 
olumsuz yönldem etlkillyeceği bilindiği hailde, re
formcu pnogr&mlda aJhniacak tödbiırler, urvgula-
jnaioaflc- ilkeilier ve yÖTitomler aıçıkga flösltiftriillnıie-
[rriûisrtiT. 

öte yamldam samatyiıcdlye gümrük isjleıinde ve 
ithal kotöallarınida kolaylıklar sağlanırken, kaüfte 
ve fiyalt komtnoOanmldam geçMantyrem ımlajınul-
leıün piyasaya palhıaJlı olanak stüırüllmesiini ömili-
yeeek radükal tedbiirlenin naısıl alınacağımla dair 
esaslar gösıterilnleimaşltir. Samlayi mamulerimEnj 
•duş paaarlaıra yö êltfflmeistiııli olumsuzca eltkiliyem 
bu sistemlin düzeltilmesinde tutulacak yollar 
programla alınamamıştır. 

Prograımlda sözü edilen reformlarım' gerçek-
OSesjtdrilmıesitnlde Devlet keslimMaı yemlüdem dü-
aenlenimıeisi, idari reformum öncelM© çözümlü* 
nıüm taşıldığı önem diilkkaite alınıp gerekli ilBce-
ler saıptamaımamıştır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, 2 dakikanız var 
eftemjdiim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — ıSayım 
üyeler; 

Eığitülm poîiltiilklatmıızidîaM bu yanlış tutumu, 
eğtötfilm sisltemıimlridekli elstkâımâiş ybmlfemieri, eği-
tdlm felsefemizdeki klâsik ilkeleri yüz yılım ger-
oekffieriînse göre düzemleyilci bir esas programda 
gtorülmiean̂ Oîitleldir. Yapılllacıak eğitiilm reformu
nun ilkeleri ısa^tanıp açıMlammalıydı. ÜlîemMm 
ve topluimıumuzum eğiltülm talebindeki gelişimle ve-
değişmeleri, çağım gereklerini, ululaal aimiaç ve 
Ibütümlüğümiüzü klapisıyam kısa ve uzum vadeli 
bir eğitim plânı, ülke kalkımmasınldiaki eitiMsi 
balkımamdan progriaimlda gerekli yerini almalıy

d ı Bozulan lâtiik ve devrimci eğiMn sislteminim 
Amayasa ve Atatürlkçfilük doğrultusumlda mıasıl 
geliştirilip (Çözümleneceği be!linti)llmıe!liydi. 

öğreltoenlerimdizdin içimlde bulumıdıuğu maididüi 
ve mânevi açmazlardan kurtuluş yolan ve çö
zümleri gösterilmeliydi. 

5 Yıllık RaJlaınma plâniarı doğrulusumida 
ve Atatürkçülük çdlzgfisinlden saptırılmış olan 
eğiitüm - öğretim slilsltemMlz, ülkemjim kaflkunima-
sı için gerekli olan eğiltifllmliş inşam gücüne sa
hip inistanların yetişItMlmıesi yönünden bir açık
lığa kavuşlturuHlmailıiydı. 

Öte yanldan, ülke kulaklığı iç&nide bulıumlami 
ve raldikal yaş çağınım verdiği bir arayış ve 
akış haümlde olan yülkselk öğrenim gençliğimin 
sorunlarımı çözecek yolar bıeılıirıtiillmeliiydi. Ço
ğunluğu, Devlete küstüm ve kurgun durumda 
gözüken gençlerimizin içfim/de bulunduğu açmlaız-
flarldan kurtulmiası içlin getirilecek espaslar ve 
çöziîffi~yîafc " — 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağtaya-

lım ,Sayın Başkanım. 
Türkiyie'ımiizim elkomlomlik ve s.osy(al gierçekille-

niiyle bağdaşımıiyam eğitim düdenimin yaraitltığı 
okumuş işsizliğini güderecek ve okuyamfllaırı dama 
şaimldiMen bu boşlukta kalma duygulsunldan kur
taracak yaratıcı teiknlik kişileriın, iş yönetkâüle-
rinim yetişltirilmeisimie geltMOİecek olanaklar sap-
tamlmialıiytdı. Bu eğiitlilm ŝ sltlelminin düzemleınme-
sinde etikiili olacak pedegoji devrülmiimin neler 
geSti'r'eceği belir'tlmetlyidi. 

Ayrıca, genel ve bölgesel ihtiyaçlara göre 
mieteil'ekî ve yüks'ek öğr'eltiilm birliğinle yönelen il
keler ilse açıklığa kavuşturulmalıydı. 

BAŞKAN — DoHdu af!emldfim, vakit. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam

lıyorum, efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, süz Dilvam 

üiyesiisinliız, saygıl1 oflaicaiksınız. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Değeri 

arkadaşlarım, Sayım Nihat Erim Hükümeltİlnâm 
pıiograimınlda son değişÜkUğe uğrayam 3 nok
ta üzerlinlde de kıisiaca durmak isterim. 

BirimlcM... 
BAŞKAN — Salyın öztürfk, zamJammlz dolldu, 

efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 

efendim, cümleyi tamalmilıyorum. 
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BAŞKAN — 3 esas üzerimden cümle tamam
lanmaz, Beyefendi, müsaade edin. Zamanı
nız doldu, lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla,) — Müsaa
de ederseniz bu cümleyi taım/amlıyayıım. 

BAŞKAN — Hayır, müsaade edemem... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oylayı-

ımz efendini. Tamamlanmıyacaiksa bırakıp gi
deyim. Lütfen oylayım. 

BAŞKAN — Daha şümidi oylamadan çıktık 
Beyefendi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bey
efendi, siz 10 dakikayı oyladınız. 

BAŞKAN — 10 dakika önce oylama yaptık, 
10 dakika da siz konuştunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Müsaade 
•ederseniz tamamlıyayım. 

BAŞKAN — Ben size müsamaha ettim, siz 
bitirmediniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şayet 
müsaade ederseniz tamamlhyorum. 

BAŞKAN — Edemem fazla müsaade. O za
man karar almazdık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Müsaa
de ederseniz başarılar diliiyeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, dileyiniz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 

üyeler, programda 3 nokta üzerinde değişiklik 
olmuştur. 

Birisi; dış yardımların, dış sermayenin Tür
kiye'ye gelişi, ikincisi, özel sermayeye ayrılan 
imkânlar ve bir de Türkiye'nin madenlerinin 
daha önce bâzı esaslara dayanan... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen teşek
kür edin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam, 
tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Madenlerle teşekkürün alâkası 
yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — ...Ve 
bunlar yeni programda kapalı olarak geçmiştir. 
Yani, bir nevi yuvarlak sözlerle kapatılmıştır 
ve program birimcisine göre bizde daha ümitsiz 
bir hal yaratmıştır. Fakat uygulamasının iyi 
olacağı dileği ile başarılar diler, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öz
türk. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın 
Başkanımı, bu hakkı bize de bağışlayınız. 

BAŞKAN — Ç>ok mufolfceran arkadaşlarım» 
karar almak sizlere adlt bir husus; bir karar 
aidimiz, o kararı da tatbik ötmek bize aiilt bir 
husus olduğnnıa göre, şimdi müsaadenMe bu 
taübiıkatı yürütunek mecburiyetindeyim. Bu 
tatbikatı yürütanıekle kendini mıeobur sayaca
ğım, Yüksek Heyetinize olan saygımdan dolayı. 
O bakımdan meoburuım. 

Buyurunuz Sayın Dilkeçügil, söz sırası siilzdie. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, söz kayıt sıranız doğru değildir, lüt
fen müracaat edenlerin kayıt suıalamnı okuyu
nuz. Oyun içinde oyun olduğu takdirde biz bu
na tahammül edemeyiz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçlgil. 
Sayın Dikeçliğil, siz söz hakkımızdan vaz mı 
geçtimıiiz? 

^ HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Vaz 
geçmedim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Şimdi

den Başkanlığa böyle başlarsanız bu Başkanlı
ğınızın sonu gelmez. Lütfen müracaat kaydına 
bakınız. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Başkan ne yap
tı? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Başkan 
sıraya riayet etmedi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı tar-
tışimıyalım. Buyurunuz Sayın Difceüligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sıraya 
riayelt etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçügıü, 
sizin kadar hak ve hukuku bilir Başkanlık, bu
yurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bakı
nız lütfen kâğıda. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz buyuru
nuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Lütfen 
efecîidilm, kâğıtlara bakınız. 

BAŞKAN — Neye bakayım, efenidüm? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Mü

racaat sırasına.. 
BAŞKAN — Müracaat sırasını size ben be

yan ettim. Dana önce de okudum. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Âdilâ
ne olsum diye ben ses çıkarmadım, Hamıdi 
Özer'dem sonra bendim. Yukarda bizzat yası
nım tarihimi ben koydumı. Bu sözlerim de 
zapta geçsin. 

BAŞKAN — Buyurumuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Tabiî 

birisi konuşacak, ondan sonra 10 dakika ile 
karar alacaksın, indireceksin, arkaya atacak
sın. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu söz alma 
sırası benim zamanıma ait değil. Benden ön
ceki başkanvekili arkadaşımın zamanında ya
pılmış listedir. Bunda benim hiçbir dâhlim yok
tum. Lütfen sözünüzü tartarak konusunuz. 
Siz ne kadar haysiyetinize düşkünseniz, karşı
nızdaki insanlar da o kadar düşkündür. Bunu 
da biliniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ben 
tartarak konuşuyorum; - - -

BAŞKAN — Lütfen münakaşa etmeyin, bu
yurun, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Divana 
gittim ve sırayı biliyorum. 

BAŞKAN — Siz Divanı bu şekilde suçla
yamazsınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Peki, 
ben Divan'dan soracağım söz sırasını. 

Muhterem arkadaşlarım, haksızlıklar olur
sa haksızlıklara isyan ederim. Türkiye'de hak
sızlık zeminini, yolsuzlukları, suiistimalleri or
tadan kaldıracağım, diye Sayın Nihat Erim Bey 
programda belirtiyor. Bunlar doğru. Nihat 
Erim Bey profesördür, meslekdaşım sayılır. O, 
üniversite kürsüsünden hitabetmiştir öğrencile
rine; ben de, öğretmem okullarında hitabetmi-
şimdir öğrencilerime. Arada bir fark yok. El
bette bir insan kendi meslekdaşmın muvaffaki
yetini ister. Ama bu muvaffakiyetini temin ba
kımından fikirler burada serbestçe söyleneceği 
vakit konuşma süresi kasıtlanırsa bu, Nihat 
Erim Hükümetine fayda değil, ziyan verir. 

BAŞKAN — Kısıtlanacak.. Kasıtlanmıyor, 
kısıtlanıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Davamla) — Ka-
sıtlanır, kısıtlanır, fark etmez; biliriz senin 
kadar Türkçeyi.. 

Şimdi beyefendiler... 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen ken

dinizi bilerek görüşün, rica ederim. 

| HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
biliyorum, biliyorum. Biliyorum sizi de. Za
manımızı lütfen almayınız, hesaba dâhildir. (Gü
lüşmeler). 

Ben isterdim ki, Nihat Erim Bey bütün me
suliyeti, yükleri üzerine almasın Türkiye bu
gün gerçekten bir buhranın içerendedir. Bir 
anarşi devrinden - tarihler onu öyle kaydede
cektir, 12 Mart'tan önceki devri, anarşi devri 
diye nitelendirecektir - bu ortama gelmiştir. 
Türk Ordusu, her zaman için Türk Milletinin 
varlığını korumakla mükellef olduğuna göre, 
hakikaten Türkiye'yi bir badireden kurtarma 
yeteneğini göstermiştir. 

Devletsiniz; El - Fetih'e insanlar kaçar, ha
beriniz yok. Hükümetsiniz; Türkiye'de bâzı hâ
diseler olur, suiistimaller, yolsuzluklar olur, fi
lân söylentiler olur, onlarla mücadeleniz yok.. 
Edeceğiz deniyor.. Bir memleketin eğer iç du-

1yavan tehlikede ise,. kangıksa. meseleleri hallet
mek zordur. İstiklâl Mücadelesinden çok daha 
çetıin şartlar altında olduğumuzu bilmek mec
buriyetindeyiz. Çünkü, düşmana karşı millet 
yekvücut olur, memleketini korur. Fakat kendi 
içinde düşman olduğu gün, hükümetlerin vazi
fesi zorlaşır, ağırlaşır. Bu meseleleri tahlil et
mek lâzım. Eğer tahlilde isabet kaydetmezse 
bu olmuyor demektir. 

Nihat Erim Hükümeti öyle bir devrenin içe
risinde ki, ben onun yerinde olsa idim açıkça 
beyan ederdim. Çünkü, «Ben tarafsız Hüküme
tim» diyor Nihat Erim Bey, bütün yükü üzeri
ne alıyor. Partiler bakanlarını vermiştir, bütçe 
geliyor imzalarını atmışlardır, sonra vergi ka
nunlarını getireceksiniz; «Efendim, dışardan 
güçlerle oldu da, onun için verdim.» Yazık de
ğil mi Türk ordusunun yıpranmasına? E! Sa
yın meslekdaşım, sana yazık değil mi? Yoksa 
vermezdik efendim; biz bu Hükümete katılmaz
dık. Demokrasiye taviz vermek için bunun içe
risine girdik... Böyle bir külfeti siz üzerimize 
alıyorsunuz ve insanlar da bu külfetten kaçı
yor, ilerideki yatırımına doğru gidiyor. Böyle 
bir ortamda muvaffakiyet sağlanır mı? 

Siz bir profesör olarak Millî Mücadele tari
hini biliyorsunuz. Hep Atatürk'ten bahsedil^ 
yor. Millet yekvücut olmuş ve kuvvetli Hükü
met, bir tek kuruşun hesabını soran Hükümet, 
ileriye doğru giden Hükümet, cesur davranışla-

I rı olan Hükümet sayesinde Millî Mücadelede 
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tmuvaffak olmuştur. Lord Kinros'un «Bir Mille
tlin Doğuşu» adlı kitabında dediği gibi, Atotıürfe 
Rauf Orbay'a Başvekillik teklif ettiği vakit Ra
uf Orbay, «Eğer işime müdahale etmezseniz ka
bul ederdim» diyor. 

Şimdi Parlâmento size yardımcı, siz kanat
larla teşriM mesai kurmuşsunuz; ama o kanat
lar yülk yüklenmekten kaçınıyor, yükü omuzu-
na almaktan kaçmıyor. Beyefendiler, Türkiye'
nin kadrosunu millete karşı çizmek lâzımdır. 
Çünkü, millete inandırmadığınız takdirde, mil
let .mevcut şartları, içtimai ağırlığı bilmediği 
takdirde reform yapamazsınız. Bir tarlayı sür-
meden, gübresini atmadan tohum ekebilir anisi
niz? Gazi Mustafa Kemal diyorsunuz. Gazi Mus
tafa Kemal vasatı hazırlıyan insandır. Atatürk'-
ün esas alınacak tarafları bunlardır. Siz ise bu 
zamanda vasat hazırlamıyorsunuz. Nihat Erim 
Beyin Hükümetinin bütçesine imza koydular, 
28 milyar cari harcamalar var. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliglil bir dakikanızı 
istirham edeyim. Konuşma heyecanı içerisinde 
bir cümle sarf ettiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Nedir 
o Beyefendi 

BAŞKAN — Mustafa Kemal vasatın altın
da diye bir tâbir kullandınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Allah 
Allah, öyle bir şey demedim ben. Zor şartların 
altında dedim, 

BAŞKAN — Şimdi efendim müsaadenizle... 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İşte 

beyefendiler... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun beyefendi.., 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Buyur

duk beyefendi, buyurun. 

BAŞKAN — Zatıâliniz heyecanlı konuştu
ğunuz için, Başkan olarak taMbedemedim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
heyecanlıma hâkim insanım, aklım işler. Heyeca
nımla beraber kafam da işler. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz bitire
yim cümlemi? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bitirin 
buyurun. 

BAŞKAN — Yani karşılıklı münakaşaya dö
kecek değiliz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biti
rin. Külfetleri başkasına yüklemeyin de, yıp

ranmasın gerideki kuvvet. Ben onun için konu
şuyorum, 

BAŞKAN — Sayın DikeçligiL, ben burada 
tarafsız olarak bir birleşimi idare etmeye çalı
şıyorum. Bu tarzda davranmanız doğru değil. 
Sizler bizlere yardımcı olacaksınız. Haksız is
natlarda da bulunmanız doğru değil. Ben belki 
yanlış anlamış olabilirim; zaten bugün mikro
fonlarda bir gariplik var. Bütün hatiplerin ko
nuşmaları iyi gıelmiyor. O bakamdan yanlış bir 
şey zapta geçmesin endişesi ile ifade ettim. 
Eğer ben yanlış duymuşsam özür dilerim. Sizi 
düzeltme niyeti ile söylemedim. Buyurun de
vam edin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yanlış 
geçerse ben düzeltirim. 

Yalnız Sayın Başkan, sizden benim bir istir
hamım var. Bundan sonra hatip kürsüye çıktı
ğı vakit sözlerini kesmeyiniz, sonra bu oyun 
içinde oyun olur. Hatibin sözlerine müdahale 
ettiğiniz takdirde flilkir insicamı bozulur. 

BAŞKAN — Hatibin sözüne müdahale etime 
hakkım, icabederse ederim. Siz lütfen kemdi be
yanınızı tamamlayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
biliyorum. 

Şimdi dış borçlara bakınız. Türkiye ne ka
dar zor şartlar içerisindedir. Döviz olarak Tür
kiye'nin 2 607 700 000 dolar borcu var beyefen
diler. Böyle bir yük altında. Şimdi bu şartları 
Türk milleti bilecek ki, külfetine katlanabile
cek. 

Şimdi gene faiz borcu da 976 milyon ve bu 
sene de 234 milyon dolar faiz verecek Türkiye. 
Küsuru da var bunun. Sonra Türk parası ola
rak Türk Milletinin borcuna bakınız.. Efendim, 
6 236 200 000 lira. 43 milyar da iç borç.. Bu 
şartları, bu vasatları tam mânasiyle ortaya ser
mez, tam mânasiyle programda açık kalble mil
lete duyurmaz; ey millet, biz şu durumdayız 
demez, lâf edebiyatı yapılırsa elbette bunda 
muvaffak olamazsınız. 

Her parlömanter, parlömanter rejimin deva
mını canıg-önülden ister. Hele milletine bağlı ve 
milletini seven insanlar, milletinin güçlü olarak 
ayakta kalmasını ister. Bu gücün şartı, muvaf
fak olmanın şartı, başarıya ulaşmanın şartı, yü
kü omuza almaktan kaçmayı değil, kaçak güreş
meyi değil, er meydanında; ben bütün külfeti 
üzerine alıyorum, Nihat Erim ve Hükümetinle 
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beraberim, kaderine de, kıvancına da, Anayasa
da dendiği gibi, ortağım denmesini icabettirir. 
E, bu denmiyor. Ondan sonra tabiî Türkiye'de 
insanlar yıpranacaktır ve bunun neticesi ne ola

caktır efendiler, biliyor musunuz? Neticesi şu ola
cak;, zaten düşman da onu istiyor, Türk mille
tinin bir gücü varadır ve Türk milletinin ordu
suyla milletinin arasını açma zihniyeti vardır. 
Ne olacak? Nihat Erim Hükümetini ordu getir
di, işte muvaffak olamadı, gördünüz mü? Son
ra bu sebep gösterilecek.. Dışarda dolaşan lâf
lar da bu.. 

BAŞKAN — Sayın Dilkeçligil iki dakikanız 
var. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Ne 
yapalım, iki dakika kâfi. Eğer bizim konuşma
mıza zaman, zemin hazırlansa idi, meseleleri, 
içtimai hâdiseleri mutlaka didik didik edecek-
tak^TVn hıl iynrnm ki, TOTkftr/liınl'İTi \\z\m konuş-
maması için kifayet oyu verilmiştir. Biliyorum 
bunu, inanıyorum buna, isterseniz kaldırın. 
Eğer bu böyle değilse zamanımı uzatın, buyu
run. 

BAŞKAN — Vaktiniz doluyor, lütfen ta
mamlayınız. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGÎL (Devamla) — Evet 
tamamlıyorum. 

îşte biz onun için bir fazilet, bir ahlâk, bir 
dürüstlük, içi özü bir, bir rejimin müdafaası
nın temsilcisi olarak bu haksızlıklara isyan ede
rek ayrılmışız. 

Şimdi Türkiye'de ahlâk buhranı var. Çok 
'doğru teşhis.. Akın akın kırtasiye.. Vatandaşın 
30 yılda dâvası bitmez. Devlet dairelerinde ala
bildiğine adam kayırma kökleşmiş, yerleşmiş. 
Nihat Erim Bey buna çare arıyor. Sekiz ay bula
mamış, gönül ister bunlara çare bulunsun. Ama 
bunun esbabı mucibesi nedir, niye böyle oluyor, 
niçin parlâmento .zedeleniyor, niçin ayakta dur
muyor? Zaman yok ki, biz bunlara temas ede
lim, bunun sebeplerini sayalım, ortaya koyalım. 
Elbette 10 dakikanın dışında hazırlanan bir in
sanın, bunu 10 dakikanın içerisine sığdırması, 
kısa bir zamanda bu meselelerin tahlilini yap
ması ve ondan sonra teklifini yapmasına imkân 
ve ihtimal var mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bağlı

yorum. 

Şimdi sayın meslektaşımın Türk Milletinin 
huzurunda bu kadar yıpranmasına benim gön
lüm razı olmuyor. Ben kendisinden rica ediyo
rum; «Evet, bu partilerüstü bir hükümet, ama 
partilerin iştiraki ile beraber bütün tarihî me
suliyetini beraber yüklendiğimiz, beraber yük
lenebileceğimiz bir hükümettir» demeli ve koa
lisyon yaptığı partileri öyle çağırmalıdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç-

ligil. 
Çok muhterem arkadaşlarım, bir noktayı arz 

etmek mecburiyetindeyim. Vaktinizi alacağım, 
özür dilerim. 

Bu söz alma ile ilgili meselelerde eskiden 
beri maalesef Divan ile söz alan bâzı arkadaş
lar arasında tartışmalar meydana geliyor. 

Şimdi bir noktayı arz etmek istiyorum : Biz 
Divan olarak söz almayı, o mevzu ile İlgili mü
zâkereyi gerektiren "zabıtların meydâna-"gelm~e~-~ 
siyle başlatıyoruz. Meselâ, Sayın Hamdi Özer 
13 Aralık 1971 de söz istemişler, Hükümet prog
ramı üzerinde görüşmek üzere. Sayın Dilkeçligil 
15 Arahk 1971 de söz istemişler. Halbuki prog
ram 16 Aralık tarihin'de okundu. Eğer, biz bu
rada gündeme girmemiş bir konuda, daha ev
velden sınır tanımadan, söz istiyenleri yazmaya 
kalkarsak 1 ay önceden de, 15 gün önceden de 
yazdıran olabilir. Bunun bir başlangıç noktası
nı tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için
dir kî, ancak 16 Aralıktan itibaren söz istiyen 
arkadaşlar saate göre, hattâ dakikaya göre sı
raya yazılmış. Niçin Saym Hamdi Özer birinci 
oluyor? Sayın Özer ikinci bir defa daha 16 Ara
lıkta söz sırasını kaydettirmiş. Öyle olunca, 
benden evvelki Başkanlığı işgal eden saym ar
kadaşım bir sıra yapmış ve bu sırada Hamdi 
Beyden sonra söz alanlar olmuş, tabiî Saym 
Hüsnü Dikeçllgil, bu durumdan haberi olma
dığı için, geride kalmış. Ancak, arkadaş kendi
liğinden buraya ilâve etmiş ve kendisine yine 
bir sıra sağlanması imkânı olmuştur. Hattâ bu
nun münakaşası olduğu zaman, aramızda; «Sa
yın Dikeçligil'in sırası olacaktır, ben söz veri
rim. Çünkü, bundan malûmatı olmamış olabi
lir, yanılmış olabiliriz. Arkadaşı söz hakkın
dan mahrum" etmiyelim. Ancak bundan sonraki 
tatbikatımızda, mevzuu gündeme girdiği tak
dirde, söz alanlar tutanağa geçtiği andan itiba
ren ilgili mevzularda söz verme ve kayıt mese-
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leşini esas alalım» diye de bir anlaşma hâsıl ol
muştur. Biraz önce yapılan münakaşa zaittir ve 
buradan doğmuştur. Onun için yüksek huzuru
nuzu işgal etmek mecburiyetinde kaldığımdan 
özür dilerim. 

HÜS3STÜ DİKEÇLİCrîL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Hamdi Beye haber verdiğiniz gibi, ba
na da haber vermeniz lâzım idi. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet ismen, buyuru
nuz. 

Saat 17,57 efendim, 

•HÜKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Hepinizin bildiği ve Sayın Hükümet Başka
nının da İfadet etmiş olduğu gibi, memleketimiz 
siyasi bir bunalım içindedir. Yine Sayın Başba
kanın İfadesine göre, içinde bulunduğumuz ola
ğanüstü şartlar devam etmektedir. 

Oysa, yine bütün kamu oyunun da bildiği 
gibi, memleketimizin ekonomik ve sosyal kal
kınması ve dünya memleketleri arasındaki iti
barımız, içinde bulunduğumuz siyasi bunalım
lardan çıkarak, en kısa zamanda tekrar ve eski
sinden daha ileri bir düzeyde çok partili parlö-
manter demokratik düzene dönmemize bağlıdır. 
Böyle olduğu içindir ki, sayın üyeler, İkinci 
Erim Hükümetinin programını bu temel görevi 
bakımından değerlendirmek lâzımdır. Ben de 
böyle yapacağım. Hükümetin temel görevi; tek
rar ediyorum, çok partili, parlömanter demok
ratik mekanizmanın fiilen işlemesini sağlamak
tır. Sayın Erim de bunu son programında böy
lece kabul etmiştir. 

Sayın senatörler, İkinci Erim Hükümetinin 
bu temel görevi ile yapmayı programına almış 
olduğu temel reformlar arasında bir çelişki bu
lunduğuna İşaret etmek, dikkatlerinizi çekmek 
istedim. Bilindiği gibi, İkinci Erim Hükümeti 
Birinci Erim Hükümetinin programını benim
semiş bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Bi
rinci Erim Hükümetinin temel görevi, 12 Mart 
muhtırasının söz konusu edilen bâzı temel re
formları gerçekleştirmekti. Fakat 8,5 aylık ic
raatı sırasında Hükümet hiçbir temel reformu 
gerçekleştirmek imkânını bulamamıştır. Bu ko
nuda Parlâmento ile, hiç değilse Parlâmentonun 
ekseriyeti ile çelişkiye düşmüştür. Bunun nede
ni üzerinde durmak ve apaçık bir şekilde ortaya 
koymak lâzımdır. 

Sayın üyeler; memleketimiz 19 ncu yüzyılın 
başlarındaki ilk ıslahat reform hareketlerinden 
beri süre gelen uzun bir evrim sonucunda bu
günkü ekonomik ve sosyal yapısına erişmiş bu
lunmaktadır. Bu yapı kapitalist bir yapıdır. Bu 
uzun evrim süresi içinde memleketimizin kapi
talist bir yapı kazanmasını sağlamak için ve bu 

1 yönde ilerlemesini önliyen engelleri kaldırmak 
için Tanzimat t an, Meşrutiyetten beri pek çok 
köklü reformlar ve modernleşme hareketleri 
yapılmıştır. Bunların ne olduklarını hep biliyo
ruz, sayarak vakitlerinizi almak istemiyorum. 

Birinci Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk'
ün yönetimi sıralarında eğitimde Tevhidi Ted
risat Kanunu, vergilemede Aşan Kaldıran Ka
nun, ekonomide kapitülâsyonların kaldırılması 
ve kadın haklarının tanınması, daha sonra ge
nel oya gidilmesi gibi birtakım yapısal, kapi
talizmin gelişmesini sağlayıcı reformlar yapıl
mıştır. Bütün bu çabaların sonu şu olmuştur ki, 
bugün Türkiye'de kapitalist düzen İçinde kal
mak şartiyle yapılacak köklü reform kalmamış
tır. Yapılacak işler temel reformlar değil, her 
alanda düzeltmeler ve geliştirmelerdir. Örne
ğin; vergi sisteminin kapsamını genişletmek, 
vergi idaresini iyileştirmek gereklidir. 

Eğitim alanında her kademede okul ve öğ
retmen sayi'smı artırmak lâzımdır. Her halde 
ilkokul süresini 8 yıla çıkarmak ne reform
dur ve ne de henüz 17 000 köyünde ilkokul 
bulunımyan merıleketimizde gereklidir. Bi
raz evvel de ifade ettiğim gibi, bugün bu dü
zenin çerçevesi içerisinde yapılacak şey kökiü 
reform değil, düzeltmelerdir. 

Belirtmek istediğim husus şudur : Bugün
kü kapitalist düzenin işlemesinde gelişmesini 
önleyen, dolayısiyle bertaraf edilmesi bir re
form konusu olacak hiçbir husus; ya da en
gel yoktur. Son 8,5 aylık tecrübe de bunun 
delilidir. Yani, memlekette gördüğümüz te
melli kusurlar şu ya da bu reformun yapılmasın
dan değil, bizzat mevcut kapitalist düzenden 
gelen kusurlardır. Bu herkes tarafından böy
lece bilinmelidir. Eğer bunlar gerçekten düzel
tilmek isteniyorsa yapılacak iş, kapitalist dü
zeni kaldırıp, sosyalist düzeni kurmaya yönelt
mektir. 

Sayın senatörler, toprak reformu konusu 
da bu sözlerimin dışında değildir. Bugünkü 
modern, kapitalist tarımsal gelişme yönüne 
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ıgöre ters düşen, bu gelişmeyi aksatan toprak 
sahipleri, feodalizm kalıntısı diyebileceğimiz ve 
•büyük topraklarını ortakçılıkla işleten ve ta
rım teknolojisiyle hiç ilgilenmlyen toprak ağa
larıdır. Bunların sayıları sınırlı olup, memle
ketin dalha - çok - Güney - Doğu Bölgesinde 
toplanmışlardır. Bu toprakları kamulaştır
mak ve sonra onları isteyen köylülere 
dağıtmak reform denemiyscek kadar kü
çüktür derken, önemsizdir demek iste
miyorum. özellikle böylece toprak sahübi kı
lınacak ve ağaların çağ dışı düşmüş tahak
kümümden kurtarılacak olan köylüler bakı
mından hem ekonomik, hem de sosyal ve poli
tik balamdan son dersçe önemlidir. Böyle bir 
toprak kanunu Meclislerden kolaylıkla çıkar 
ve hattâ diyebilirim ki, mevcut Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu söz konusu doğrultuda 
uygulanmak fiiırfttiyle maksat, yani feodalizm 
kalıntısı toprak ağalığının ekonomik, sosyal ye 
politik gücünün kırılıp bertaraf edilmesi sağ
lanabilir. 

Sayın senatörler, ikindi Erim Hükümetinin 
temel görevi yerine getirebilmesi, hiç şüphesiz 
as çok başarılı olmasına bağlıdır. Çünkü, bun
dan öndeki Hükümete- nazaran dalha çok Parlâ
mentoya dayalı olduğuna göre, Hükümetin ba
şarısı biraz da Parlömanter sistemin başarısı 
anlamına gelecektir. Tabiîdir ki, bugünkü 
'Hükümetin Parlâmentoya bağlı oluşu mübalâğa 
edilmemek lâzımdır. Hükümetin başarısı da, 
programı ile fiilî icraatını amaçlarıyla fiilen 
(gerçekleştirdiği hususları karşılaştırmakla tâ
yin edilir. Bundan ötürüdür ki, Birinci Erim 
Hükümeti çak başarısız olmuştur. Birçok köklü 
reformları yapmak iddiası ile ortaya çıkmış, 
fakat saten böyle reformlar mevcııdolmadığı 
için, hiçbir şey yapmamış, 8,5 ay boşuna çaba
lamış ve zaman heba edilmiştir. Tabiî Hükü
metin dikkatleri ve çabaları köklü reform ara
makta ve bunların kanunlarını hazırlamakta 
olduğu için, memleketin günlük işleri ihmal 
edilmiş ve yüzüstü bırakılmıştır, örneğin; Per
sonel Kanunu intibakları meselesine el sürül
memiş, öylece kalmıştır. Oysa gerek fertlerarası 
adaleti sağlamak vs gerekse kamu hizmetleri
nin selâmet ve zevkle yürütülmeleri bakımın
dan bu meselenin hallinin ne kadar önemli ol
duğu ortadadır. 

Diğer bir örnek; ekonominin genel den
gesi ihmal edilmiş, hem fiyatlar ürkütücü 
bir hışla artmış, hem de işsizlik yaygınlaşmış
tır. Bu konuda ihmal ve kayıtsızlık o derece 
olmuştur ki, döviz rezervlerimizin artması gibi 
çok hayırlı bir olay, bir enflâsyon kaynağı ola
rak memleket için bir sıkıntı nedeni olmuştur. 

Orman Affı Kanunu, madenlerimiz ve pet~ 
lerimMe ilgili hiçbir şey de gerçekleştirilme
miştir. Bu örnekler artırılabilir. 

Î3te diyorum ki, Hükümet dikkatini ve gay
retini bunlar ve benzerleri gibi günlük işlere 
çevirmelidir; fiyat artışları durdurulmalı, iş 
hacmi genişletilmelidir. En kısa zamanda sı
kıyönetim kaldırılmalıdır. Bu, şartların ola-
ğanlaştırılması yönünden önemli bir adım ola
caktır. 

Aynı yönde diğer önemli bir adım, bakının 
bir hayli kısılmış olan sesini açmak, basın 
"üierTnJeki ~^Ö3^yî~^Sâ^^mSl^^r~t^r€l^e 
üyeleri ve diğer aydınlar üzerindeki baskıları 
sindirme eylemlerine son verilmeli, yapılmış 
yanlışlıklar en kısa zamanda düzeltilmelidir. Sa
yın Erim, Programının 4 noü 'sayfasında 
«Memleketimizde siyasi iktidarın Anayasa hü
kümlerine uygun olarak yapılacak serfcest 
seçimlerle el değiştirmesi için gerekli şart
ların ve imkânların süratle sağlanması» olarak 
belirlediği amacın gerçekleşmesi, ancak ifade 
ettiğim bu işlerin fiilen yapılması ile mümkün
dür. 

Bir hususu çok açık bir şekilde belirtmek is
terim ki; ben, zorla, silâh gücü ile bir fikrin 
kabul ettirilmesine veya bir iktidarın veya dü
zenin değiştirilmesine ke.̂ in olarak karşıyım. 
Ancak, bu karsı oluşun tek yönlü değil, iki 
yönlüdür. Yani, bugünkü düzenin zorla, silâh 
gücü ile değiştirilmesine karşı olduğum gibi, 
çok partili demokratik sistem içinde, bu düzeni 
değiştirme yönündeki, demokratik ikna etmeye 
dayanan çalışmaların, zorla, silâh gücü ile ön
lenmesine, baskı altına alınmasına da karşıyım. 

Sayın senatörler, sözlerimi burada bitirirken 
sayın Erim'e ve hükümetine olağaaüsütü şart
ları bertaraf edip, memleketi tekrar normal 
parlamenter demokratik düzene kavuşturma 
yönündeki çalışmalarında başarılar dilerim. 

(Saygılarımla. 
IBAŞKAH — Sayın ismen teşekkür ederim. 
Sayın Salim Hazerdağlı buyurun. 
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SALiIvî HÂSEHDAĞLI (Elazığ) — Söz sı
ramı Mustafa Tığlı'ya bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, saym senatörler; 
Hükümet Programının 1 nci sayfasında, her 

türlü aşırı uçlarla mücadele edileceği vadedil-
dikten sonra, sosyal, iktisadi ve kültürel kal
kınmanın Atatürkçü bir görüşle ele alınacağı 
ve bunun için Anayasal müesseselerin birleş
meye davet edileceği vadohmmaktadrr. 

Hiç şüphe yok ki, normal düzenden bugüne 
gelen Türlüye'misin tekrar düşene geçmesi bir 
mana ifade etmez. Na^ıl normal düsen bu hale 
gelebilmişse, tekrar geçeceğimiz normal düzen 
yine bu hale gelebilir. Onun için, Sayın 
Erini büyük bir liyakatla, öyle bir normal düze
ne geçmek istiyor ki, tekrar bu anormal düsen 
avdoiletmesin. Fiihakia, kurucu gücün en büyük 
eseri olan Devlet kudretinden hisse almış veya 
Devlet kudretini temsil etmek mevkiinde bulu
nan Anayasal kuruluşları bu Devlet varlığından 
ve hâkimiyetinden kopmuş birer teşekkül ola
rak mütalâa etmek mümkün değildir. Aksine 
kurucu gücün en büyük eseri olan Devlet hâ
kimiyetini sağlama 3'olur.da, ayrı bir görev al
mış oldukları mütalaa olunarak, bu görevin 
amacının Devlet varlığını ve hâkimiyetini mu
baha etmek olduğu, böylece Devletin etraf mda 
birleşmek gerektiği lüzumuna işaret eden Sayır. 
Prof. Erim kendinden beklenen Devlet adamlığı 
vasfını göstermiştir. 

Atatürkçü '-ir görüşle iktisadi, kültürel ve 
sosyal kalkınmanın sîo alınacağı noktasındaki 
'""a"!: i AaMi ârd-ua'da Veraver ben, de kendi 
hisseme bir anlayrda, hemen ifade ederim ki, 
Atatürkçülük, demokratik, lâik ve medeniyetçi 
bir Devlet kurmak olduğuna göre, bu bütün ke
mâli ile Devlet teşekkülü olarak mevcuttur. 
Ama, bu Atatürkçülüğün ancak bir yönüdür. 
Öbür yönü ve son hedefi; lâik, demokratik 
ve medeniyetçi l i r millet yaratmaktır. 

Bir devlet ikticaden ne kadar güçlü olursa 
obur ; lâik ve medeniyetçi bir kütleye istinadet-
medikçe ve böylesine bir millet yaratmadıkça 
huzurlu bir devlet idaresinin düşünülmesi mu-
tasavvur değildir. Bu türlü anormal hâdiselerin 
dair1?., c'a^ağrn ?:a^ııl etmek Primdir ve tarih 
bu iddiamı ancak teyide der. Burun için ne yap
mak lâzımdır, diye mütalâa etmek icabederse; 

demokratik siyasi hayatın Türkiye'de var olma
sı noktasında hemen bütün vatandaşların mütte
fik olduğunda şüphe olmamakla beraber, mede
niyetçilik ve lâiklik ilkesi üzerinde henüz saldı
rısız olan, uyanmamış bir sağ düşünüşün mev
cudiyetini kabul etmeye mecburuz, işte, bu sağ 
düşünüştür İd, bu Ortaçağ zihniyetine kendini 
mahkûm eden, istikbâlini ve hayatını bir tevek
külün emrine vermiş, kaderini bir tevekküle bağ
lamış olan bir kısım vatandaş, ne kadar az olur
sa olsun, vardır, işte böyle olduğu içindir ki, 
bu sınıf vatandasın bu karakteri sebebiyle ken
disini sömüren ve kendi cinsinden görünen bir 
anarşist zümreyi yaratmıştır. İşte onu «Aşırı 
cağ» diye ifade ediyorum. 

Aşırı sağ, emel olarak bir sömürü nizamının 
peşinde olması itibariyle, kendi hayatiyetüıi 
sömürüde bulmuş elması itibariyle hiçbir za
man saldırgan olamaz. O bir fedakârlık işidir. 
Teokratik devlet kurma iddiası, ancak bir ve
himdir. O, o kadar cesur ve yürekli değildir. 
Çünkü, sömürüyü hedef, alan insan yaşama is-
tidadmdadır. Yalamak isteyen insan sömürü
cü olabilir; ölmek istemeyen insan sömürücü ola
bilir. 

Aşırı sol ise, masum sağı, mütevekkil sağı 
sömürmek istidadında olduğu için, ancak böyle 
1 ir kütlenin ve seminin yaşamasını ve bura mu-
a-ıız olan sosyal görüşlü muhitin azalmasını 
ve sosyal görüşlü muhiti beslemek isteyen güç
lerin yok edilmesini ister. Yani fıkrası yok 
edilmesini ister. Yoksa, bir ihtilâl ya
ranmak onun haddi değildir. O, âdeta maziden 
kalma onmu heybeli cerrar hocalardan farklı de
ğildir. Onun bugün cerrar hocadan farkı, me
deni imkân sebebiyle bir matbaaya bazan sa-
hibolabilmiş olması, bir aşın basına sahibolabil-
mesidir, Dün «Mızraklı ilmihal» in hükmüferma 
olduğu bir vasat, o Mızraklı İlmihalin foyası
nın meydana çıkmasından sonra, yani artık o iti
bar kabiliyetini kaybettikten sonra, bugün Nur
culuk ve Süleymancılık risalelerine yerini bırak
mış ve aşırı sağ onu istismar etme yoluna gir
miştir. 

Aşın olmayan mütevekkil masum sağ, bazan 
siyasi kaprislerinde mevzuu haline gelir. Aday
larımız da, bu aşırı sağı beslemede özel menfaat 
ve çıkar görür. Bu itibarla yasama meclisleri
mizin masum sağı istismar etme yolunda gayret 
sa.f etmiş olan adaylarımızın faaliyetinden mâ-
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nen mağdur olmuştur, itibarı zedelenmiştir. Bi
naenaleyh, Hükümet olarak evvelâ masum sağı. 

BAŞKAN — iki dakikanız var sayın hatip. 
Sî-L 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Beyefen
di, benim iki saat konuşacak hacimde hazırlığım 
var. insicamım bozuluyor, rica ederim... Yani 
bir konuşma haklanın diktesine mi gidiyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Tığlı.. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Tekrar oya 

koyun efendim, rica ederim. 
BAŞKAN — Efendim, iki dakika görüşmeniz 

var. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Kendilerini 

medeniyetçilik yolunda hazırlamış ve onun 
yücelmesi için hayatlarını vermiş olan Atatük'-
ten ismet Paşa'ya kadar birçok kişiye «Din
siz» diyebilecek kadar cüretkâr olan bu aşırı, sağ 
sosyal görüşü olan büyük bir düşünür zümresi
nin karşısında olması itibariyle fevkalâde tah
ripkârdır. Yani, «Bir kısım aşırı sağ, masum 
sağı sömürse ne olur?» diye mütalâa edilmeme
lidir. Bu Ortaçağ zihniyeti, bu sihı iyetin aley
hinde olan büyük münevver kütlesi indinde o 
kadar müz'icdir ki, büyük (kuruluşlara, büyük ir
fan yuvalarına, büyük devlet adamlarına, hâkim
lere, ordu mensuplarına kadar allerjisini muha
faza eder. Onun için memleket huzuru, masum 
sağı sömürmek isteyen aşırı sağın teecıvüzkâr 
•davranışına tahammül etmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfen bağlayınız 
efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — ikinci nok
ta soldur. 

Arkadaşlar, klâsik demokrasinin bugün ta
rihe mal olmuş, hattâ unutulmuş gibi görünen 
ve bir ahvali tabiî halini almış bulunan insan 
hak ve hürriyetlerinden öteye giderek, artık ser
best ekonominin liberal devlet sisteminin, ezel 
hukuk sisteminin yarattığı hudutsuz ve perva
sız kazanç, hoyrat kazanç ve hoyrat harcamala
rın bir reaksiyonu olarak doğan, «Ben de yaşı-
yacağım» diyen, «Hayat teminatı isterim,» di
yen, «Asgari geçim haddine mazhar olmam ge
rekir.» diyen, sosyal garanti isteyen zihniyeti 
tahrik etmiş ve böylece sol düşünceler doğmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, müddet bitti, sö
zünüzü bağlayın. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Anayasa
mızın, sosyal Devlet ilkesi ile vücut vermiş bu
lunduğu, vatandaşın iktisadi ve sosyal hakla
rını derpiş etmiş olan Anayasanın getirdiği bu 
fikriyat elbette münevveran zümresinde sol dü
şünceyi ihya etmiştir. Yine sağda olduğu gibi 
masum ve saldırgan olmıyan bu sol düşünce, 
saldırgan olan solu yaratmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, vaktiniz tamam 
efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Ve kendisi 
için... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, size hitabediyo-
rurn. Lütfen efendim, Başkanlığa biraz.. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Müsait 
bir delil olarak mütalâa etmiştir. Bu itibarla.. 

BASİLAN — Tamam efendim, süremiz doldu. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Sayın Hü

kümetin... 
Bitti ""efendim; rica "ederim;" 'EîcsrBdeTûn Sa

yın Başkan, sizin nezaketinize yakışmaz bu ka
dar ısrar. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, çok istirham ede
ceğim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Ben istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Ben istirham edeceğim. Alınmış 
olan kararlara hürmetkar olmak, birbirimize 
hürmetkar olmaktan çok daha üstün gelir. 

Sizden önceki arkadaşlarımın zamanında 
sözlerini bitirmeleri için gayret sarf ederken 
size müsamaha edemem. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Bırakmaydı
nız da cümlesini tamamlasaydı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, üç defa ken
disine «Söz süreniz doldu» diye ikazda bulun
dum. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Allah em
ridir, bir dakika geçemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, eğer icabediyorâa 
daha uzatıcı karar alın, görüşün efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Yarım da
kikada üç defa söz kesilmez. 

BAŞKAN — Ben o kararı tatbik etmekle 
mükellefim. (A. P. sıralarından, «kifayet var» 
sesleri). 

Bana kifayet gelmedi efendim. 
Sayın Celâl Ertuğ.. Yok? 
Sayın Oral Karaosmanoğlu, buyurunuz. 
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OHAL KABAOSMÂHO&LU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Huzurunuzda bulunan ikinci Sayın Nihat 
Erim Hükümetinin programını dikkatle takibat
tık. Genel batları ve üslûbu itibariyle tatmin
kâr bulduğumu bilvesile arz ettikten sonra, bir
çok yönlerden önemli telâkki ettiğim spesifik 
bir konuya kısaca temas etmekle sabırlarınızı 
suiistimal etmek istemiyorum. 

Anayasanın 115 nci maddesi, merkezî idare 
kurulularından ve yetki genişliğinden bahse
der. 116 ncı maddesinde ise, mahallî idareler; il, 
belediye veya köy halkının müşterek malî ih
tiyaçlarım karşılayan ve karar organları halk 
tarafından seçilen kamu tüzel kişileri olarak 
tarif edilmekte, son fıkrasında da merkezi ve 
mahallî idareler arasındaki ilişkilerin kanımla 
düzenleneceği, bu idarelere görevleri ile oran
tılı gelir kaynaklan sağlanacağı ifade edil
mektedir. Tahmin ediyorum, konu, genellikle 
Devlet kesimindeki reform çalışmaları ile ya-
kınen ilgili bir husustur. 

Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar 
itibariyle, vatandaşla Devletin en yakın temas 
halinde bulunduğu üniteler, merkezi idarelerin 
taşra kuruluşlarıdır. Bunun yanında mahallî 
idare fonksiyonlarını ifa eden il özel idare, 
belediye ve lwy idareleridir. Şimdiye kadar ki, 
tatbikatımızda, eğer vatandaşla Devlet arasın
daki ilişkilerin bâzı noktalarda salim sonuçla
ra varamadığını, işlerin süratle intacsdileme-
diğini, kırtasiyeciliğin mevcudolduğunu şu veya 
bu şekilde ifade etmiş ve şikâyette bulunmuş-
sak; müsaade buyurursanız, bunun büyük çap
ta bu idari reformun yapılmayışında, merkezî 
idare hizmetleriyle mahallî idare hizmetlerinin 
fonksiyon bakımından ayırt edilmeyişinde, çı
karılan muhtelif kanunların muhtelif çatışma
larında, mahallî idareler tarafından dünyanın 
her memleketinde yapılmakta bulunan muhte
lif hizmetlerin memleketimizde genellikle genel 
idare tarafından yapılmasında aramak her hal
de haksız bir iddia olmasa gerektir. 

Her şeyden önce, bu idari reformları halle
derken, Anayasamızın arz etmiş olduğum 118 neı 
maddesinin ışığı altında merkezî idarelerle 
mahallî idareler arasındaki münasebetlerin ga- j 
yet iyi bir tarzda ve memleket bünyesinin kal
dırabileceği bir surette, idari vesayeti asgari ' 
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hadde indirecek şekilde ve bunun yanında 
Anayasanın derpiş ettiği mahallî idarelerle il
gili ademi merkeziyet prensiplerinin iyi bir şe
kilde tatbikinin göz önünde bulundurulması 
gerektiği kanaatindeyim. 

Esasen mahallî idareler, ilerlemiş Batı de
mokrasilerinde, demokratik idarelerin temel taş
landır. Bütün ilerlemiş Batı demokrasilerinde 
mahallî idareler, sadece demokratik rejimin te
mel taşları olmakla kalmaz; birçok mümtaz ve 
yetişkin Devlet adamlarının yetiştiği birer eği
tim müessese ve üniteleri olarak da değerlerini 
muhafaza ederler. 

Muhterem arkadaşlarını, bu konu, hakika
ten üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımge-
len vüsattedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak 
Avrupa Konseyinin üyesiyiz. Bendeniz de, 
Mahallî idareler seksiyonunun bir üyesi olarak 
müşahade etmişimdir; Türkiye'de bu fikirlere 
büyük çapta katılmaktadır. Şimdi aslolan kon-
sepsiyon mahallî idarelerin kendi hizmetlerini 
görebilecek kifayetli gelir kaynaklarına ka
vuşturulması; bunun yanında, anayasaların ve 
memleket gerçeklerinin elverdiği nisbette idari 
ve malî muhtariyete kavuşturulmaları şeklin
dedir, ..bu şekilde temayüller ortaya çıkmıştır. 
Biz de Avrupa Konseyinin üyesi bir memleket 
olarak, şimdiye kadarki çalışmalarımızda mu
hakkak ki, büyük mesafeler kaydetmiştik. Şu
nu içtenlikle temenni ediyorum, Sayın Erim 
Hükümeti bu konuya özel bir değer lütfetsin
ler; vatandaşla Devletin münasebetlerini iyi 
bir tarzda, vatandaşın taşra idarelerindeki iş
lerini, yetki genişliği esasının icabettirdiği şart
larla, mahallî idarelerde de âdemi merkeziyet 
©sasının gerektirdiği şekil ve suretlerde tanzim 
ettirsinler. Bunları halledebilmenin en kestir
me yolu, arz etmiş olduğum Devlet kesimindeki 
genel düzenleme ve reform çalışmalarında, ma
hallî idarelere yepyeni bir zihniyet ve hava ile 
bir yön verilmesi üzerinde durmaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şurası muhak
kaktır ki, mahallî idarelerle ilgili hizmetleri, 
mevcut mevzuatın ve eski kanunların derpiş et
tiği dar gelir kaynakları ve dar şartlar içerisin
de yürütmek pek kolay değildir. Ancak, Hükü
met programımda derpiş edildiği veçhile, gerek 
Bütçe Karma Komisyonunda Hükümet ilgili
lerinin ve sayın bakanların ifade ettikleri 
şekilde, muhtelif bütçe açıklanmn kapatılması 
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re gelir kaynaklarının takviyesi bakımından l 
muhtelif vergi tedbirleri getirilmektedir. Bu 
arada, Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı ela 
kornlisyonlar'ia müzakere halindedir. Yalnız, be
nim üzerinde durduğum nokta şudur: Bu ko
nuda yeni îbir sistem getirmeye mecburuz sayın 
arkadaşlarım. Bu sistem, şu veya bu şekilde 
eski mevzuatta bâzı kalemlerde ilâveler yapmak 
suretiyle değil... 

BAŞKAN — Sayın Karaosımanoğlu, M daki
kanız var. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Evet efendim. 

Sayın Ferid MelenUn geçen seneki konuşma
larında ifade ettikleri gibi, «Genel bütçe içeri
sinde muayyen kaynaklardan, yeteri kaynak
lardan mahallî idarelere muayyen fonlar ayır
mak suretiyle, bu idarelerin hizmetlerini yürüt
meleri ve imkân nisbetinde dar gelirli esnaf ve 
sanatkârlara, mahâM idareler ı^rasanıdela sa
kinlere fazla yük tahmil etmiyecek şekilde bâzı 
tedbirlerin getirilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Bu dar zaman içerisinde çok kısa olarak bâ
zı noktalara temas etmek fırsatını buldum, din
lediğiniz için teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaos-

manoğlu. 
Efendim, bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet programı müzakerelerinin kifaye

tini saygı ile arz ederim. 
istanbul 

Rifat özbürkçine 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın ar

kadaşlarım, 
Her yeterlik önergesinden sonra yapılan ko

nuşmalar malûmdur, ama ben de bir defa daha 
söyliyeyim. Lütfedin, bu^ün senatomuzun fev
kalâde toplantılarından birisidir. Nihayet, za
man da tahdidedilımiştiir. Bilmiyorum, listeden 
haberiım yok, kaç kişi söz almıştır, ama çok çok 
3 - 4 kişi daha kalmıştır tahmin ederim. Bıra
kın 10 ar dakika da, bu arkadaşlar şu fevka
lâde günde, kendi düşüncelerini Senatomuza 

— 211 

intikal ettirsinler. Bütün Hükümet erkânı bu< 
radadır; herkesin kendisine göre bir düşünüşü 
olduğuna göre, bu tenkidîerden de istifade edi
lecek bir taraf muhakkak bulunur, kendilerine 
bir istikamet göstermiş olur. Bu bakımdan, 
önergenin aleyhinde oy verilmesini istirham ede
ceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baysoy. 
Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim, şimdi söz sırası Hükümettedir. Bu
yurunuz Başbakan Sayın Nihat Erim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değeri üyeleri; 

Her zaman olduğu gibi, bugünkü görüşme
lerde de, Senatonun sayın üyelerinin bu kürsü
dendiîe g-etiıdikleri görüşlerden^- biz Hükümet 
olarak büyük faydalar sağladık. Sözcü arkadaş
lara ve kendi adına konuşan sayın üyelere ay
rı ayrı cevap vermeden önce, sözlerime, bütün 
konuşanlara Hükümet adına teşekkürlerimi 
sunmakla başlamak istedim; cidden, bugün Se
natonun şanına lâyık şekilde, gerek gruplar söz
cüleri, gerek kendi adına konuşan arkadaşlar 
Hükümeti teşvik edici, aydınlatıcı, uyarıcı mü
talâalar lütfettiler. 

Mili Birlik Grupu adına konuşan Sayın 
Ataklı konuşmalarına başlarken, birinci Hükü
met programında doğru teşhis koyduğumuzu, 
fakat tedaviyi isabetle uygıihyamadığımızı söy
lediler; gerçekleştirilmesi gereken temel yapı
sal değişmeleri başaramadığımıza işaret ettiler; 
1961 Anayasasının gerekleri arasında, klâsik 
demokrasiden sosyal demokrasiye geçişin başta 
yer aldığına dikkati çektiler. 

Bu görüşü tartışmak istemiyorum. Ancak, 
şu noktayı belrtmekle yetineceğim: 

Birinci Hükümet, güvenoyu aldıktan sonra, 
sekiz ay kadar işbaşında kalabildi ve progra
mında söylediği köklü reformlara yöneldi. Bun
lardan, herkesin reform olarak, reform başlan
gıcı olarak kabul ettiği Toprak ve Tarım Re
formu öntecllbirler Kanun tasarısını Parlâmen
toya sundu; öbür reformlara ait tasanlar tez
gâhta idi, Hükümet istifa ettiği zaman maalesef 
yetişmiş, bitmiş değildi. Bunu daha önce bir ve
sile ile de arz ettim. Meselâ toprak reformu 
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esas tasarısı, biran ara vermeden bir yetkili ko
misyon tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlık
lar durmuyor, devam ediyor, ama ele alınan ko
nu gole dallı budaklı konu olduğu için, daha 
fazla aceleye getirirsek, o zaman Parlâmentoya 
tasarı geldiğinde sizlerin haklı eleştirilerinize 
muhajtabolacağız, «Bu kanun tam olgunlaşma
dan bize gertmlmiş, iyi incelememişsiniz.» diye
ceksiniz. Yani bununla şunu arz etmek istiyo
rum: Birinca Hükümet, ilk günden itibaren re
formların her birini ele almıştır, nihayet idare 
mekanizmasına, uzmanlar mekanizmasına bu re
formlar hazırlatılaoaktır, bu komisyonları kur
muştur. 

Meselâ, idarede reform... 
idarede reform için, derhal, memleketin bu 

sahada tecrübe kazanmış uzmanlarından bir ko
misyon kurulmuştur. O komisyon çok kesif bir 
çalışma sonunda hacimli bir rapor ortaya koy
muştur. Bu rapor Birinci Hükümetin eline 
bayramdan önce geldi. Ondan sonra, bildiğiniz 
gibi Hükümet çekildi. Şimdi ikinci Hükümet bu 
reformu değerlendirecektir. 

Eğitim reformu konusu üzerinde, aynı şekil
de ilk günden itibaren eğilinmiştir ve eğitim 
reformu çok çeşitli ve çetrefil bir iş olduğu için 
gereken önemle hazırlanmaya başlanılmıştır 
ve kanuna ihtiyaç gestermiyen bir kısım uyar
lamalara da geçilmiştir. Ancak, eğitim refor
mu içinde yer alan üniversitede reform, Üni
versite Kanunu, hep müşahede ettiğiniz gibi 
üniversite çevrelerinde büyük tepkiler uyan
dırmıştır; haklı veya haksız, şu anda hüküm 
vermek istemiyorum. Karşılıklı tasarılar hazır 
olduğu halde, beş özerk üniversite kendi tasa
rısını hazırlamıştır. Eğitim Bakanlığında, bi
zim, akademileri, Eğitim Bakanlığı uzmanları
nı ve üniversite profesörlerini de iştirak ettire
rek hazırlattığımız tasarı da hazırdı; ama bu 
şekilde birbirinden ayrı, birbirine yan bakan 
iki tasan ile kamu oyunun önüne çıkmaya gön
lüm razı olmadı. Uzlaştırma, ikisini birbirine 
yaklaştırma, birleştirme çarelerini aramaya ko
yulduk ve Millî Eğitim Bakanlığının hazırla
dığı taslak henüz Hükümete, Bakanlar Kurulu
na dahi sunulmadı. Şimdi yeni Hükümet kuru
lur kurulmaz güven oyunu dahi beklemeden bu 
konudaki çalışmaları sürdürmeğe başlamıştır. 

!Bu izahatımla şunu belirtmek istiyorum ki; 
Birinci Hükümetimiz reformların her biri üze
rine eğilmiştir. Aynı şeyi vergi idaresi reformu, 
vergi reformları için söyleyebilirim; aynı şeyi 
adalet mekanizması reformları için scyliyebili-
rim, aynı şeyi Anayasa değişikliğinden sonra 
hasırlanması lâzım gelen kanun taşanları için 
soluyabilirim. 

Bayın Ataklı, birinci hükümetin hali şuna 
benzetilebilir : Hâmile olan bir kaimin 8 nci 
ayda vefat etmesi. Eğer, 9 ay 10 gün tamam ol
sa idi nur topu gibi bir çocuk ortaya çıkacak
tı. Şimdi yerine gelen hükümet, reformlar ba
kımından başlamış olan bu çalışmaları hızla 
sürdürecek ve umuyorum ki, Sayın Cumhur
başkanımızın mektubuna ekli muhtırada da 
işaret edildiği gibi, 1972 İlkbaharında bunları 
büyük ölçüde Büyük Meclisin, Parlâmentonun 
takdirine sunulacak hale getirecektir. 

Sayın Ataklı İkinci Hükümetin programını 
da eleştirdiler, «önemli değişiklikler var» dedi
ler, «Birinci program daha kesin hatlarla belli 
konularda köklü çözümlere yönelmişti, bu prog
ram bundaaı uzaktır» dediler, «Petrölda, Bo
raksta, madenlerde ve dış ticarette beyledir» 
dediler. 

Bu eleştirilerine şimdi şu şekilde cevap ve
rebileceğim : İkinci Hükümet programında yer 
yer ifade ettiğimiz gibi, birinci programı, Sayın 
Cumhurbaşkanının mektubuna ekli esasîan, tıp
kı Yüce Parlâmentoya sunduğumuz ikinci prog
ram değerimde kenJdÜımıiız için direktif olarak 
Hükümette benimsedik, bu yolda yürüyeceğiz. 
Bilirsiniz ki; -hükümet programlan, kaleme 
alındıkları anın, kaleme alındıkları günün be
lirmiş problemleri, ihtiyaçlan üzerine özellikle 
eğilirler. Eğer, hükümet programlanriia yapı
lacak olan bütün işler söylenecek olursa, cilt
lerle kitapla Parlâmentonun huzuruna gelmek 
gerekirdi. Bunun için bu konuda yapılacak de
ğişiklikler, reformların her biri nihayet bir ka
nun konusu olacağı için, Parlâmento önüne gel
diği zaman, «köklü müdür, değil midir?» konu
sunu sizler takdir edeceksiniz. Biz hafif, sudan 
getirmişsek, onu koyulaştırmak Parlâmento
nun elindedir; çok koyu getirdiysek biraz ren
gini açmak yine Parlâmentonun elinde olacak
tır; her halde biz, vakit kaybetmeden, her iki 
programda ve Sayın Cumhurbaşkanının muhtı-
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rasm&a işaret edilen konuları Yüce Parlâmen
tonun tetkikine ve takdirine sunmakta kusur 
etmiyeceğiz. 

iSayın Ataklı çok haklı olarak bölgeler ara
sı dengesizliğe de temas ettiler. Gerçekten yur
dumuzda bölgeler arasında tarihten gelen bir 
densizl ik vardır. Birinci Beş Yıllık Plân, 
ikinci Beş Yıllık Plân ve yıllık programlar bu 
dengesizliği gidermeye çalışmışlardır. 

Güney - Doğu ve Doğu bölgemiz için konu
şan muhtelif sözcü arkadaşlarım bu bölgelerin 
özel bir programa olan ihtiyacına temas etti
ler. Şimdiden şunu belirtebilirim : Doğu ve Gü
ney - Doğu için meselâ 1971 yılında ayrılmış 
olan ödenskler program çerçevesi içersinde ta
mamen harcanarak, projesine gere yapılması 
gereken işbr % 100 gerçekleştirilmiştir. 1972 
yılında da, Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin 
ihtiyaçları öncelikle dikkate alınarak program-

TâF^^ükeye~g^rrira3irlaMai^fer. Bu bölgads. 
ki yollarımızdan Orta Anadoluyu İran'a ve 
Irak'a bağlıyan yollar 1973 yılında ikmal edil
miş olacaktır, özellikle bu bölgede henüz as
falt yola kavuşjmiaimak il mıeırıkeızlieıriimliz İçin 
1972 ve mütaakıp yıllar programlarında önce
lik tanınmıştır. Bu hedefe en geç 1975 yılında 
varılacaktır. 

Erzurum Atatürk Üniversitesinin bföün te
sisleri ile bir an önce bitirilmesine çalışıla
caktır. 

Memleketimizi İran'a bağlıyan Tatvan - Van -
îran hududu demiryolu inşaatı bildiğiniz gibi 
bu yıl tamamlanarak 27 Eylül güııü işletmeye 
açılmıştır. 

Simdi ele alınmış oları. ha.'?r1ı'k1ar< yakıl
makta olan Üçüncü Beş Yıllık Plânda da Doğu 
ve Güneydoğu için, Yüce Senatoyu temin ede
bilirim ki, bütün arkadaşları tatmin edecek bâzı 
köklü tedbirler getirilmek üzere hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Sayın Ataklı normal, olduğu düzene geçebil
mek için âdil tutum ve davranışa olan ihtiyaca 
da değindiler ve sıkıyönetimin aksaklıklarının 
giderilmesinden bahsettiler. 

Yine arkadaşlarım, bu konuya ben huzuru
nuzda ve Millet Meclisinde fırsat düştükçe te
mas ettim; sıkıyönetim idaresi bir Anayasa ida
residir. Anayasalın verdiği yetki içinde kendi 
kanunu vardır, kendi kanunu içinde caymak
tadır. Sıkıyönetim Kanunu normal zamanlarda 

idamenin sahıbolduğu yetkilerden fazlasının sı-
lvLy":i.etim idarelerine vermektedir, Meselâ, göz 
altına almada normal zamanda kanunlarımız 24 
saat, 48 saat, son değişiklikten sonra 7 gün gibi 
bir mehil verdiği halde, son defa Parlâmento
muzun kabul ettiği Sıkıyönetim Kanunu bu sü
reyi 30 güne kadar uzatmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, sıkıyönetim otoriteleri gö
revlerini yaparlarken çeşitli kanallardan ihbar
lar almaktadırlar. İhbarlar bazan çak vahim, 
ağır, Devletin, rejimin varlığına kasteden suç
ları işlenmiş gibi göstermektedir. Bizzat Sayın 
Ataklı sıkıyönetim otoritesi olsa, sıkıyönetim 
komutanı olsa. ben eminim ki böyle bir ihbar 
karşısında kaldığı zaman o ihbarı kâğıt sepetine 
atmaz, böyle bir desya aldığı zaman o dosyayı 
yırtıp a+maz veyahut rafa kaldırmaz. En azın
dan iptidai bir araştırma, bir soruşturma yaptı
rıp yüreğini rahata kavuşturmak ister. 

Bizde de, sıkıyönetim ilân edildikten sonra 
bu türlü haber vernîelirrbuTurlu ih^afîârryTiıı^ 
lış veya do(ğru; kimisi doğru, kimisi yanlış ya
pılmak! adT. 

GözaTtına alma süresi 30 günden sonra hâ
kim, sıkıyönetim yargıcı tutuklama kararı ve
rip bazan sanıkları, tutuklu olarak alıkoyuyor. 
Ya^Tirn yerdiği bu kabara, Sayın Ataklı da 
çok iyi bilir ki. bizim Anayasa sistemimizde, 
Hz*m ya-gı. sistemimizde müdahale edecek bir 
of"r~:tp vdHnr Y^e onun üstünde bir yargı 
mercii va'—bn rrana ela ne suretle başvurulaca
ğı. müracaat edileceği yine kanunlarımızda gös

terilmiştir. 
Sıkıyönetim İdaresi Başbakana karsı sorum

ludur. Barakan ne desin sıkıyönetim idareleri
ne, sıkıyönetim komutanlarına?,. «Yargıçları 
çağırın da tembih edin, şunu tevkif etsin, sunu 
tevkif etmesin.. Ne söylesin? Mümkün değil bu. 
Bunu zannetmem ki istiyen olsun. Her zaman 
söylüyorum, durup dururken siklon etim ilân 
edilmedi, durup dururken bu olağanüstü hale 
o-eçmedik. Elbette bu, sıkıntılarını, aksaklıkla
rını beraber getiren bir olağanüstü 'hal.., Kuru
nun ya™nda yasın da yandığı olabilir, ama bü
tün dikkatimiz telâfi edilemiyecek bir hatanın 
işlenmemesi yönündedir. Zannediyorum ki, bu
güne kadar telâfi edilemiyecek bir hata islen
miş değildir. Anayasamızda, kanunlarımızda çe
şitli ya^gı mercileri vardır, çeşitli yargı teminat 
mercileri vardır. Bunlar, çok şükür işlemekte-
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dir ve adaletin, ona vazifeli olan makamlar ta
rafımdan yerine getirilmesini beklemekten baş-
!ka yapacak bir imkân ben şahsan Görememekte
yim. 

Sayın Ataklı basın özgürlüğü konusuna da 
işaret ettiler. Hükümet programında da belirt
tiğimiz gibi, özgür bir basın demokratik rejimin 
vazgeçilmez şartlarından biridir, basının özür-
lüğü devam etmelidir. Bu özgürlüğün suiisti
mal edilmemesi de lâzımdır. Basın özgürlüğü 
aidi altında sistematik bir şekilde şahıslara te
cavüz etmek; yalan, maksatlı, kasıtlı haberler 
yaymak da serbest olmamalıdır. Basında hapis 
cezalarını artık kasıtlı, ağır denebilecek suçlar 
işlendiği saman düşünmeli, onun dışında ufak -
tefek kalem sürçmeleri, dil sürçmeleri sadece 
para tazminatı konusu olabilmelidir; hattâ para 
cezası bile demiyorum, bu sürçmeden hakaret 
gördüğünü, bundan zarar ^ördüğünü iddia eden 
şahıs ile o yayını yapan arasında bir tazminat 
(konusu haline getirilmesini öngörmekteyiz. Bu
na ait kanun tasarısını hazırlayıp Yüce Meclise 
Sunacağız. Gerçek basını, yani vatandaşın rağ
bet ettiği, vatandaşın fikir gıdasını aldığı ba
sını, elde olan bütün imkânlarla korumayı da 
vazife saymaktayız. 

Resmî ilânlar konusunun ıslaha muhiaooldu-
ğunu bizzat basın mensupları da kabul ediyor
lar. Bugün senede, son rakam daha yükselme-
diyse, beş ay evvel bana verilen rakama göre 
70 milyon lira resmî ilân için dağıtılmaktadır. 
Bunun, her zaman resmî ilânın gayesine ulaşa
cak şekilde dağıtıldığını da iddia etmek, bu
günkü sistemle maalesef mümkün değildir. Bu
nu ıslah etmek gereklidir. Ancak, bunu ıslah 
ederken, elbetteki doğrudan doğruya basmm 
yetkili işveren ve basında çalışan kalem sahip
leri işçilerle, basın işçileriyle, fikir işçileriyle 
görüşerek, birlikte kamu yararına uygun bir 
sonuca varmak istiyoruz. 

Sayın Ataklı sözlerini bitirmeden önce, Hü
kümetin partilerle daha fazla işbirliğini öngör
mesini olumlu karşıladıklarını ve eğer tahmin 
ettikleri istikamette yürürsek bizi içtenlikle 
destekliyeceklerini söylediler. Hükümet olarak 
ıbütün gayretimiz, bu güç dönemde Parlâmen-
tomuzdaki bütün partileri ve grupları müşterek 
noktalar etrafında birleştirmeye çalışmak ola
caktır. Bunda ne derecede başarı sağlıyabilece-
ğimizi bilemiyorum. Bunda bizim basan sağlı-

yabilmamis, tabiatiyle yalnıs kendi gayretimiz
le olmaz. Ümidediyoruz ki ve emin olmak isti
yoruz ki, Parlâmentomuzun her iki Meclisi de 
bize bu konuda yardımcı olacaktır ve bu su
retle biz de, bütün grupları memnun etmek im
kânım bulacağız. 

Sayın Fehmi Alpaslan, Millî Güven Partisi 
adına yaptıkları konuşmada, Hükümet progra
mındaki bâzı anakonuları birer birer sırası ile 
işaret ederek, o noktalarda bizimle beraber ol
duklarını ve bizi destekîiyeceklerini söylediler; 
«Yeni Hükümetin kuruluşu ve programı mem
lekette bir ferahlık yaratmıştır» dediler. Bu söz
leri sayın gruplardan, partilerden işitmek bizi 
kuvvetlendirmektedir, teşvik etmektedir. Onun 
için kendilerine teşekkür ederim. 

Ülkemizin dıştan tehlikelerle çevrili olduğu
na işaret buyurdular. 

Gerçekten, Türkiyemiz coğrafi yapısı dola-
yısı ile bütün tarihî boyunca dıştan tehlikeler
le çevrili olarak yaşamıştır; biran bundan kur
tulduğu olmamıştır. Dünya dengesi bozulduğu 
saman, denge tam kurulamadığı zaman, Türkiye 
için tehlike birdenbire kesafetini, artırır. Ata
türk'ün, 1937 yılında Ankara'ya gelen Romanya 
Başbakanı Antoneksu'ya, «Dünyanın en uzak 
köşesinde bir rahatsızlık olduğu zaman, biz ken
di vücudumuzun bir noktasında bir rahatsızlık 
duyulduğunda nasıl acı çekersek, aynı acıyı du
yarız» demiştir. Atatürk'ün bu sözünde hem 
büyük ve geniş bir insanlık duygusu vardır, hem 
de Türkiye'nin, Türk Milletinin bulunduğu coğ
rafi mevki dolayısı ile dünya meseleleri karşı
sında ne kadar dikkatli ve uyanık olması lâ-
zımgeldiğine bir işarettir. Cumhuriyet Hükü
metleri her zaman görmüştür, bugünkü Hükü
metimiz de, bugün dünyada olup bitenleri bü
yük bir titizlik ve dikkatle yakından izlemekte
dir ve son haftalardaki olaylar bir kere daha 
hepimize şunu hatırlatmış olmalıdır ki; başka
sına değil, her şeyden önce kendimize ve kendi 
Silâhlı Kuvvetlerimize güvenmeliyiz. Bunun 
için, Silâhlı Kuvvetlerimizi daha güçlü kılmak 
üzere memleketimizde harb sanayiinin ilerletil
mesi, kendi silâhlarımızdan mümkün olanlarını 
kendinizin yapabilmesi ile ilgili program el
dedir, ciddiyetle takibedilmektedir. 

Sayın Fehmi Alpaslan, Devlet idaresinde ta
sarrufun zaruretini bir kere daha belirttiler. 

1 Gerçekten Devlet idaresinde ciddî tasarruflara 
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gitmek, [bilhassa cari harcamalarımızı 'daha ras
yonel bir idare şekli ile azaltmak, hiç değilse 
hızla yükselmesini önlemek başlıca g'örevdir. 
İdarenin ıslahı meselesi içinde bunu da ciddi
yetle takilbedeceğimizi temin edebilirim. 

Vergi İdaresinin ıslahı konusundaki işaret
lerine şu cevabı vereceğim; Vergi idaresinin 
ıslahına ait kanun hazırlanmıştır ve Bakanlar 
Kuruluna gelmiştir. Bakanlar Kurulu önümüz
deki günlerde yapacağı ilk toplantılarında bu 
kanunu Parlâmentoya sevk etme kararını ala
caktır. 

Türkiye'nin dışa bağlılığını azaltmak, ülke
mizi dış yardım ihtiyacından kurtarmak için 
alınacak tedbirlerin önemini biz de kavrıyoruz, 
biliyoruz, bu yolda çalışıyoruz. 

Dinarda çalışan işçilerimizin günün birinde 
yurda dönmek durumunda kalmaları ihtimali, 
cidden üzerinde büyük titizlikle düşünülecek 
bîrlcönudur, ama boyîe"biryaknT teUike~^MüF." 
ilerdeki senelerin işidir. 

Ortak Pazara kademeli olarak girmiş bulu
nuyoruz. Ortak Pazar üyesi olarak, Ortak Pa
zarın ileride tam üyesi olacak bir Devlet ola
rak, bu konudaki kötümser tahminlerin yanın
da iyimser bir tahmine de yer vardır; çünkü Or
tak Pazar memleketleri arasında işçi mübade
lesi serbesttir. Türkiye de bundan yararlana
caktır. Dışarıda çalışan işçilerimiz memleketle
rine büyük, ölçülemiyecek kadar büyük hizmet 
etmektedirler. Bu memleket yıllarca ve yıllar
ca 100 milyon dolar, 50 milyon dolar tediye 
açığını nasıl kapatacağının hüsranı, endişesi, 
heyacanı içerisinde yaşamıştır. Fedakâr işçile
rimizin orada kazandıkları paralardan bir kıs
mını, burada ailelerine göndermeleri suretiyle 
yarattıkları döviz imkânı, dış ödemelerimiz ba
kımından büyük ferahlık yaratmıştır. Şimdi 
olayları daha serinkanla takibedebilmekteyiz. Me
selâ, son dolar devalüasyonu ve mark giM, İs
viçre frantgı gföri diğer paraların reevalüasyonu 
karşısında eskiden çekeceğimiz heyecanı çekme
den bunu karşılıyabildikse, bu büyük ölçüde 
işçilerimizin memlekete göndermiş oldukları dö
viz sayesinde olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Mehmet Eazer'in sözlerini de bü
yük bir dikkatle dinledim... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanı
zı istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaflanm, saat 19,00 a gelmiş 
mesai bitmiştir. Ancak; müzakerelerin sonuna 
kadar mesaiye devam edilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 

Sayın Hazer, değerli fikirler öne sürmüştür. 
Bunların her birinden Hükümet olarak biz ya
rarlanmakta kusur etmiyeceğiz. Hükümetin 
asayişi korumada başarılı olduğunu, fakat re
formlar için aynı şeyi söylemeyi çok arzu ettik
leri halde söyliyemiyeceklerini çok kibarca işa
ret ettiler. Demin sayın Ataklı'ya maruzatta bu
lunurken işaret ettiğim gibi, reformlar 8 ayda 
tezgahtan ikmal edilmiş olarak çıkmadı, ama, 
önümüzdeki aylarda bu eksiği gidereceğimizi 
kuvvetle vadedebiliyorum. 

Sayın Hazer, çok önemli bir noktaya işaret 
"e^TTİHâ-HD^girHa" ve Balkanlar'JâTeS b&şma" 
bir demokrasi ve hürriyet adası haline gelmesini 
bilen Türkiye'nin itibarlı mevkiini belirtti. 

Gerçekten değerli arkadaşlarım, haritaya 
göz attığıma zaman Yugoslavya'dan bu tarafa, 
Avrupa Komşularımız, Batımızda, Kuzeyimizde 
ve Türkiyenin Doğusunda ve Güneyindeki kom
şularımız göz önünde tutulursa, bugün Türkiye, 
hür, serbest dürüst seçimlerle kurulmuş bir Par
lamentoya sahip, dünyanın en ileri anayasaları ile 
kıyaslanacak bir Anayasaya sahip, en kuvvetli 
hürriyet teminatını getiren Anayasa Mehkemesi, 
Danıştay gibi organlara sahip, Parlametosunda 
serbestçe fikirlerini söyliyen, kararlarını alan 
üyeleri, partileri olan; basını, memlekette sıkı
yönetim olmasına rağmen, yabancılar da bunu 
müşahade etmekteler, hergün memleket mesele
leri üzerindeki düşüncelerini serbestçe söyliyen 
bir memlekettir.. Böyle bir ikinci memleket bu 
bölgede yok. Bu, gerçekten iftiharla belirteceği
miz, fakat aynı zamanda titizlikle korumaya he
pimizin itina etmesi lâzım gelen müstesna bir 
eserdir. Hükümet kendisine düşen nisbette, na
çizane de olsa, bu eserin korunması için büyük 
ihtimam göstermekte kusur etmiyecektir. 

Sayın Hazer, İkinci Hükümet Programını, bi
rincisinden daha kapalı, daha az vuzuhlu bul
duklarını söylediler. 

Demin de işaret ettiğim gibi, ikinci Hükümet 
Programını birincisi ile ve sayın Cumhurbaşka
nının mektubuna ekli muhtıra ile birlikte muta-
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lâa ederlerse, o zaman prensiplerde hiçbir azal
ma-, daralma olmadığını göreceklerdir, üslûp far
kı elbed de olacaktır. Her insanın ayrı üslûbu var
dır, her teşekkülün ayrı üslûbu vardır. Birinci 
Hükümet ile, ikinci Hükümet aynı şahıslardan 
kurulmamıştır. Aynı prensipleri değişik bir üs
lûpla dile getirmek mümkündür ama, uygula
maya giriştiğimiz saman görülecektir ki, 1961 
Anayasası nm öngördüğü Atatürkçü reformlar 
aynen yapılmaya devam edilecektir. Çünkü, bu 
reformları yapmp. meselesi, artık şahıslara bağ
lı bir dâva olmaktan çıkm'ş, bütün partilerin be
nimsediği, benimsemesi lâzım gelen bir millî dâ
va haline gelmiştir. Hiçbir şahıs, «Reformları ben 
yaparım, başkası yapamaz» gibi bir iddiada bu
lunmak hakkına sahip değildir. Ve «Halep orda 
ise, arsın burada» deme samanı çok yaklaşmak
tadır. Tasanlar Yüce Parlamentoya sunulduğu 
zaman, kimin reformu yapacağı, kimin yapmı-
yacağı meydana çıkacaktır. 

Sayın Hazer, bir önemli noktaya temas etti
ler; besin ve beslenme meselesinin şimdiye ka
dar bir örgütle ele alınmadığını işaret buyurdu
lar. Çok haklıdırlar. Bundan cnoeki Hükümet sa
manında Tarım Bakanlığında bayie bir teşkilât, 
böyle bir Genel Müdürlük kurulmasına karar 
verilmişti ve bu Genel Müdürlük doğrudan doğ
ruya besin ve beslenme meseleleriyle meşgul ola
cak ve onu geliştirecektir, ikinci Hükümet prog
ramında da, tarım kesiminin ne suretle ele alı
nacağına işaret edilmiştir. 

Adalet Partisinin sayın sözcüsü Ahmet Nus-
ret Tuna, konuşmasında, Hükümeti olumlu, teş
vik edici bir ifade ile karşılamıştır. Bundan do
layı kendilerine Hükümet adına teşekkürlerimi 
sunarım. 

Reformların gerçekleştirilmesi için bize yar
dımcı olacaklarını, dün Millet Meclisinde oldu
ğu gibi, bugün de burada Adalet Partisi adına 
vadedmişlerdir. Buna, biz de reformları vakit 
geçirmeden tamamlayıp Meclislere sunmakla 
karşışlık vermeyi düşünüyoruz. 

Bir noktaya tekrar değinmeyi lüzumlu gör
düler : «Hükümete üye vermek sureliyle işti
rak etmiş olmamız, Partimizin icraatı ile de iliş
ki kurduğu veya sorumluluklarına katıldığı 
mânasına almamıyacaktır.» 

Elbette öyledir. Saym Dikeçligil zannediyo
rum bu noktayı konuşmalarında eleştirdiler, 
ama, biz Hükümeti birinci sefer kurarken de, 

bu defa kurarken de Sayın Tuna'nm işaret et
tiği anlayış içinde kurduk. Bu Hükümetin özel
liği; partilerden üye alıyoruz, partili arkadaş
lar lütfediyorlar Hükümet sorumluluğuna şahıs 
olarak iştirak ediyorlar, ama klâsik koalisyon
larda olduğu gibi, partiler arasında bir öngö-
rüşme, bir program pazarlığı, hattâ şahıs pazar
lığı yapılmadan kurulmuş bir Hükümet olma
sıdır. Ben, birinci sefer olduğu gibi, hattâ bu 
defa ondan da ileri bir danışma ile, parti lider-
bri ile, parti sorumluları ile danışma suretiyle 
Hükümet üyelerini tesibit ettim, ama, ona rağ
men partilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Muh
telif partilerden Hükümette üye bulunmasının 
faydası şöyle tezahür etmektedir : Parti üyeleri 
mensuboldukları partinin görüşünü, Hükümet 
içinde gayriresmî olarak, kendi anlayışlarına 
göre ifade etmek fırsatını buluyorlar ve bir me
sele müzakere edilirken, bir tasan hazırlanır
ken, önceden partilerin kabul edebilecekleri 
noktaların neler olduğunun açığa çıkmasına im
kân vermiş oluyorlar. Birinci Hükümette, muh
telif partilerden bu şekilde alınmış üye arka
daşlarımızla, kendim şahsan çalışmamdan olum
lu neticeler aldığıma kaaniim, Meselâ toprak 
reformu ilkelerini tesbit eden Bakanlar Kuru
lu kararını biz ittifakla aldık. Toprak Refor
mu Öntedbirler tasarısını ittifakla getirdik 
Bakanlar Kurulundan. Tabiî bu ittifak sağla
nırken, muhtelif partilerden olan arkadaşlar 
kendi anlayışları bakımından fedakârlık yapı
yorlardı bir uzlaşmaya varmak için. Onlar o 
uzlaşmaya vardıkları zaman, partilerin yüzde 
yüz muvafakatini bize sağlamış olmak mâna
sında almıyordum ben bunu; ama şu netice 
gösteriyor ki, muhtelif partilerden direktif al
madan bir araya gelen üyeler, belli bir konu 
üzerinde karşılıklı fedakârlıkla bir uzlaşma 
sağlıyabilmektedirler. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortam
da, bence bu şekil iyi bir şekil olmuştur. Bâzı 
kimseler Hükümetin 8 ay içinde istifa etme zo
runda kalmasını, içinden 11-13 üyesinin istifa 
etmesini bir kusur gibi söylüyorlar. Kendilerine 
şunu hatırlatmak isterim, parlömanter rejimle 
idare edilen memleketlerde ve bir tek partinin 
mutlak çoğunluğa sâhibolmadığı memleketler
de, bir Hükümetin 8 ay, bir sene dayanması, kı
sa bir zaman değildir; o parlömanter rejimlerin, 
kendi bünyelerinin yarattığı tabiî bir neticedir. 
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Nerede kaldı ki, bugünkü Türkiye'nin olağa
nüstü şartlar iğinde yaşadığını tekrar edip du
ruyoruz. Ben, Birinci Hükümeti kurarken, 
dün Millet Meclisinde de izah ettiğim gibi, par-
lâmanterlerle teknisyenlerden muhtelit bir ta-
•kım düşündüm ve yaptım. Bu takımda yer al
mış olan arkadaşlardan bir kısmı birbirilerinin 
yüzünü ilk defa görüyorlardı, benim bakan ola
rak aldığım arkadaşlardan hâzılarını ben, ba
kan olmaya çağırdığım zaman yüzünü ilk defa 
görmüştüm. îşin tabiatı, zamanın sürat istiyen 
icabı böyle getirmişti. Elbette ki, böyle bir muh
telit takımın zaman zaman bâzı ayarlamalara, 
bâzı yeni kuvvet almalara, yer değiştirmelere 
ihtiyacı olacaktır. 

Vaktinizi alıyorum, ama bir hususa burada 
işaret etmeden geçemiyeceğim. 

Meselâ ingiltere'de Avam Kamarasında kuv
vetli ilki parti -vardır -ve-fevkalâde-- haller-dişın--
da, bu iki partiden yalnız birisi Hükümet ku
rar. îngilterette, «Tam Bakan», «Devlet Baka
nı», «Siyasi Müsteşar», «Bakan Vekili» adı al
tında hükümette 84 yer vardır. Şöyle ayırırlar : 
Bu yerlerin kimisi koltuktur, kimisi iskemledir, 
kimisi strapontendir. Devlet bakanlıklarının, si
yasi müsteşarlıklarının, bakan muavinliklerinin 
önemine göre, kimisi koltukta otunır - yani me
cazi mânada - kimisi iskemlede, kimisi de stra-
pontende. İngiltere'de seçim dönemi beş sene
dir. Zannetmeyiniz ki, bir sefer seçilen bu 84 
kişi, her biri nereye oturdu ise, beş sene aynı 
yerde kalır. Partileri çoğunluktadır beş sene. 
İki senede bir Başbakan, koltukta oturanı, «Sen 
biraz strapontene geç», iskemlede oturanı, «Sen 
koltukta otur» şeklinde yerlerini değiştirmekte, 
hattâ bir kısmını, «DısardaM arkadaşlara da 
fırsat verelim» diye, kabinenin dışına çıkarıp, 
dışardald arkadaşlarından aldığı olmaktadır ve 
bu sayede parti içinde de çatlamalar önlenmek
tedir. Takdir ederseniz ki, biz, böyle bir im
kândan mahrumuz. Benim dayandığım bir par
ti yok. Parlâmentoda biralım çoğunluğu, az çok 
üyesi olan bir parti yok. Biz Hükümeti çeşitli 
dengeler kurarak meydana getiriyoruz ve o den
geleri her gün, her an muhafaza etme gayreti 
içinde bulunuyoruz. Onun için 8 aylık dönemi, 
az bir dönem saymamak lâzım. 

Sayın Tuna, reformların Atatürk ilkelerinin 
ışığında yapılacağını işaret etliler; o hususta 
kendileriyle beraberiz. 

Süslerinin sonunda; iktidarların Anayasa hü
kümlerine uygun olarak yapılacak seçimlerle 
el değiştirmesi için gerekli şartların ve imkânla
rın süratle sağlanacağı yolundaki Hükümet be
yanını olumlu karşıladıklarını tesbit ettiler. 

Evet, bu bizim hedefimizdir. Bu hedefe, dün 
de işaret ettiğim gibi, elbirliği ile varacağız. 
Hükümet kendisine düşen hazırlıkları yapacak; 
kararı verecek olan Yüce Parlâmento olacaktır. 

Parlâmento ile Hükümet ilişkilerinin tam bir 
anlayış ve ahenk içinde yürütülmesine biz kendi 
yönümüzden âzami dikkati göstereceğiz. Ve 
Parlâmentodan da, buna karşılık anlayış göre
ceğimize emin bulunuyoruz. 

Karma ekonomi konusunda hiç tereddüde 
mahal yok. Birinci Hükümette de işaret etmiş
tim, daima işaret ettim, karma ekonomi kalkın
mamızın temelidir. Plân dönemine girdiğimiz-
den itibaren, daha Birinci Beş Yıllık Plânda, 
karma ekonomi sistemini benimsediğimiz işaret 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, sırası gelmişken bir noktayı da
ha belirtmek isterim. 

Bu yaz özel teşebbüs sahibi iş adamları ile 
yaptığımız toplantıda, ben bir düşünceyi şöyle 
ifade etmiştim: «Bir işletmenin sahibinin kim 
olduğu önemli değildir, o işletmenin millî eko
nomiye katkısı önemlidir. Kimin elinde iken 
daha verimli, daha bol, daha ucuz üretim yapı
yorsa, bırakınız onun elinde kalsın.» 

Bizim anlayışımız budur. Kimsenin mülki
yetinde, sahipliğinde gözümüz yoktur. Mühim 
olan, bugünkü en modern anlayışlara göre, hat
tâ İngiliz işçi Partisinin programına koyduğu 
fikre göre, bir işletmenin sahibinin kim olduğu 
mühim değildir, bir işletmenin millî ekonomiye 
katkısı mühimdir. Kazanıyor... Kazanacak, sen 
de vergi alacaksın. Böyle anlıyoruz ve Türki
ye'nin karma ekonomi içinde yükselmesinin, iler
lemesinin yegâne tutulacak yol olduğu kanaa
tindeyiz. 

Memurla vatandaş ve Devletle memur ara
sındaki ilişkilerin en olumlu, yumuşak şekilde 
yürütülmesi esastır. Birinci Hükümette de, 
şimdi de tekrar ettiğim gibi, vatandaş, Devlet 
dairesine gittiği zaman, göğsündeki parti rozeti
ne göre muamele görmiyecektir, memurun ter
cihine göre muamele görmiyecektir, bütün va
tandaşlar eşittir, kanunsuz muamele görmiye
cektir. Ama takdir ederseniz ki, bunu bizim bu-
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radan söylememiş yetmemekte, idarede derece 
derece aşağıya doğru giderken memurun ve va
tandaşın karşılıklı anlayışları ve münasebetlerini 
tanzim meselesi haline gelmektedir. 

Dış politika hususundaki görüşlerimizde hiç
bir ayrılık yoktur. Zaten Cumhuriyet Hükü
metlerinin dış politikaları daima birbirini taki-
beden istikrarlı, aynı istikamette yürüyen po
litikalar olmuştur. Bütün dünyada Türkiye, bu 
şöhreitiyle tanınmıştır ve bumdan dolayı Tür-
(Mye'nin sözüne daima giivenûmiştir. Biz, Ata
türk'ün koyduğu prensipleri daima takibetmeyi 
kendimize şiar olanak benimsemişizdir. Atatürk, 
«Yurtta sulh, Cihanda sulh» prensibini koydu
ğu zaman, henüz kolektif emniyet meseleleri 
muallâkta bulunuyordu. Haklarımıza sahibiz. 
Kimsenin bu haklara tecavüz etmesine fırsat 
vermeyiz. Kimsenin hakkında gözümüz yoktur. 
"Ülke bütünlüğümüzü koruruz. İç işlerimize kim
senin karışmasına müsamahamız yoktur, kimse
nin de içişlerine, rejimine biz karışmayız. Bi
zimle dost geçinmek istiyen, bizimle iyi komşu
luk yapmak istiyen memleketler, bu prensipleri 
çok iyi bilirler; bilmeleri lazımıdır, bizimle dost
luğu ilerletmişleri bu prensiplere sadakat, ria
yet gösfcermeleriyle ölçülüdür. 

Kontenjan Grupu adına lütfedip düşüncele
rini söyliyen Sayın Amiral Korutürk, çok önem
li noktalara temas ettiler. 

Hükümet bunalımının kısa sürmesinden duy
dukları memnunluğu işaret ettiler ve demin be
nim temas ettiğim, Hükümetin çekilmesi ve ye
ni Hükümetin kurulması konusundaki düşünce
lerini söylediler; yani «Hükümetin istifasında 
bir fevkalâdelik yoktur» dediler ki, ben de aynı 
fikirdeyim. 

Birinci programla ikinci program arasında 
mahiyet ve prensipler bakımından bir fark gör
mediklerine işaret ettiler. Bu işaretleri, beni 
moral bakımından takviye etmiş oldu. 

Aşırı akımların karşısındayız, - işaret ettik
leri gibi - Atatürkçülük baş şiarımızdır, karma 
ekonomi, kanun hâkimiyeti daima tekrarladığı
mız prensiplerdir. 

Programda değinilen beliibaşlı noktalara 
kendileri de değindiler; tabiî ki, onları önemle 
takibedeceğiz ve gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Birinci Hükümet programı ile ikinci Hükü
met programı arasındaki bariz bir farkı kendi-
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leri şöyle işaret ettiler: «İkinci Hükümet, Par
lâmentonun hak ve yetkiiterine saygısını daha 
kesin ifadelerle söyledi.» dediler. 

Kendilerinin düşüncelerine hürmet ederim, 
ama ben, Birinci Hükümetin de başımda bulu
nan insan olarak, o Hükümetin de Parlâmento
nun yetkilerine daha az saygılı olduğunu, mü
saadeleriyle kabul etmemekteyim, ilk günden 
itibaren, 1981 Anayasasının çizdiği sınırlar 
içinde, Hükümet ve Parlâmentonun kendi hak 
ve yetki sınırlan içinde kalmaları anlayışında 
görev yaptım. Bugün de aynı anlayış içindeyim. 
Belki üslûpta, o konuda da bir değişiklik ol
muştur, bunu da tabiî karşılamak lâzım. Parlâ-
mentonun hassasiyetini görüp değerlendirımiş-
sek, gerçekçi hareket etmişiz demektir. 

Partilerin bir masa etrafında birleşerek 
memleket sorunlarını olumlu sonuçlara bağhya-
bileeeğindm Anayasa değişikliği ile ortaya çık
mış olduğuna işaret ettiler. 

Evet, hakikaten öyle oldu. Bundan sonra 
da, çeşitli esaslı meselelerimizde partilerden, 
yine bir masa etrafında toplanarak, müşterek 
bir noktaya varmalarını rica edeceğiz. 

Normal işliyen demokrasi düzenime geçme 
iştiyakını kendileri de belirttiler. Bu hepimizin 
müşterek bir arzusudur. Elbirliği ile o istika
mete yürümekteyiz. 

Sosyal adaleti ve refahı memlekette yaygın 
hale getirmek, programımızın ayrıntıları için
den beliren başlıca hedeftir; bunu da gördükle^ 
rine işaret ettiler. Kendilerine bu değerli uyar
maları ve işaretleri için candan teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Sayın Hamdı özer, çok dikkatle, istifade ile 
dinlediğim mütalâalar lütfettiler. Hükümete 
yardımcı olacaklarını, fakat bunun Hükümetin 
emrinde olmak demek mânasına gelmiyeceğini 
işaret ettiler, Parlâmentoya kimsenin dikte 
ede-ndyeceğini söylediler. 

Bunları kendilerinin mütalâaları olarak say
gı ile dinledim. Eğer, bu sözlerde bizim, Hükü
metin böyle bir meyile kendini kaptırdığı gibi 
bir endişe varsa, bunu 'kuvvetle söyliyelim M, 
bizde hiçbir zaman böyle bir düşünce olmamış
tır. Eğer böyle bir endişeleri varsa, bu endişe
lerini zihinlerinden silmelerini bilhassa rica ede
rim. Biz de aynen kendileri gibi düşümmekte-

! yiz. Türkiye, demin de işaret ettiğim gibi, dün-
| yanın bu bölgesinde iftihar edebileceğimiz bir 
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rejim altında yaşamaktadır. Hiç Mmsenin bu 
rejimden vazgeçmeye veya bunu feda etme
ye niyeti yoktur. Çünkü, denenmiştir; bu re
jimden gayri rejimlerin zararı faydasından çok 
olmaktadır ve o türlü rejimlere giriş kola:/ ol
makta, ancak çıkışını kimse bulamamaktadır. 

Sayın Ziya Termen, çok önemli hususlar üze
rinde durdular, Devletimizin bir ekonomik im
kânlar plânından mahrum olduğunu belirttiler. 

Ekonomik imkânlar plânından ne kaydettik
lerini bilmiyorum. Ancak, zannediyonımki, 
plânlı döneme girdikten sonra Türkiye, her beş 
yıllık plânı yaptığı zaman, yalnız ekonomik im
kânlarım değil, her türlü imkânlarını ve ihti
yaçlarını birlikte değerlendiriyor ve beş sene 
için belli bir plâna bağlıyor, istikametler çizi
yor. Sonra, her yılki programlarla da, o be? yıl
lık plânın uygulanması tesbit ediliyor. Şimdi 
ÎMnci Beş Yıllık Plânın son senesindeyiz. Üçün
cü Beş Yıllık Plân hazırlanmaktadır. Bunun dı
şında, ekonomik imkânlar için ayrı bir plân 
fikri enteresan bir fikir, Ben bunu plân uzma
nı arkadaşlarıma nakledeceğim; Sayın Ter-
men'in sözlerini tutanaktan aynen alıp, üzerine 
eğilmelerini rica edeceğim. Eğer beş yıllık plân
lardan, yıllık programlardan ve ?u anda da 
Yüce Parlâmentonun huzurunda olan bütçeden 
ayrı bir ekonomik imkânlar plânı yapmak usu
lü varsa, Türkiye'nin bundan mahrum kalma
ması için elimizden gelen gayreti elbette sarf 
edeceğiz. 

Sayın Termen, çok değerli görüşleri arasın
da örnekler verdiler, isimlerini söylemediler 
ama, ihracsttikleri metalardan ben adlarını koy
dum; Bulgaristan, Yunanistan, İsviçre... 

Doğrudur. Ancak, bir nokta üzerinde daha 
dursalardı, tabloyu tamamlamış olurlardı. Eko
nomide insan unsuru da başlıbaşma, diğer bü
tün unsurlara eşit bir unsurdur. Amerika kıta
sına Avrupalılar gitmeden evvel, Amerika kıta
sının altında ve üstünde yatan servetler orada 
duruyordu, ama Avrupa insanı oraya gittiği za
man, Amerika kıtası, bilhassa Kuzey Amerika 
dünyanın en çok üretim yapan bölgesi haline 
geldi. İsrail Filistin'e gitmeden evvel Filistin 
bir kum çölünden ibaretti; şimdi oradan mede
niyet ve servet fışkırmaktadır. 

Ben her zaman tekrar etmişimdir; dünyada 
ekonomide geri kalmış memleket yoktur, eği
timde geri kalmış memleket vardır. Bizim baht

sızlığımız, eğitim probleminin anahtarını isa
betle seçememiş olmamızdır. Eğer biz, eğitim 
problemini vaktinde halledebilmiş olsa idik, 
doğru istikamete yöneltebilmiş olsa idik, bugün 
gıpta ile seyrettiğimiz o memleketlerden çok 
daha ileriye gitmiş olurduk. Ancak, bugün bu 
tabloya iyimser bâzı unsurlar da ben katmak 
istiyorum. 

Eğer, eğitim reformumuzu süratle yapar, 
eğitimimizi daha ziyade üretici yetiştirecek ha
le getirirsek; ama 16 senede değil, (Şimdiki eği
tim sistemimizde üretici olmak için 16 sene 
okumak lâzım, üniversiteyi bitirmek lâzım) 
onun yarısında, sekiz senede altın bilezikle ha
yata atılmış gençler yetiştirdiğimiz zaman mem
leketimizin verimi o nispette artacaktır. 

Von Braun'dan bahsettiler. Doğrudur, Ame
rika bütün bu tekniği ile, bütün bu servetiyle, 
Von Braun'a mâlik olmasaydı belki feza yarı
şında bu kadar ilerde olmıyacaktı. Bilirsiniz es
priyi; «Yukarıda; Sputnikle, Amerika'nın uy
dusu karşılaştıkları zaman Almanca konuşmuş» 
derler. Çünkü, İkinci Dünya Harbi esnasında 
Rusların esir aldığı, yahut Ruslar tarafından 
kalan Alman bilim adamları, Alman teknisyen-

Degerli arKadaşlanm, 
Bugün Türkiye'de belki günlük hayatımız

da pek üzerinde durup, farkına varmıyoruz; 
yeni bir iş idarecisi, menejer sınıfı yetişmiştir. 
Şimdi Türk gençleri, artık bizzat kendileri yurt 
dıunda çeşitli memleketlere gidip, pazar ara
maktadırlar, iş aramaktadırlar. Genç Türk iş 
adamları, mühendisleri muhtelif memleketlerde 
iş almaktadırlar. Genç Türk mühendisleri, iş 
adamları muhtelif memleketlere gidip Türkiye'
ninürettiğima-llare%iz*a& aatmak-ieinçalış
maktadırlar. Hep bilirsiniz ki, bunlar, yakın za
manlara kadar gene Türk vatandaşı olan başka 
unsurlar tarafından yapılabildiği kadar yapı
lırdı. Şimdi Türk iş adamları Almanya'ya gidi
yor, İsviçre'ye gidiyor, Fransaya gidiyor, İran'a 
gidiyor, Libya'ya gidiyor, Nijerya'ya gidiyor 
- Bunları ezbere saymıyorum, biliyorum giden
leri - ve yeni sahalar arıyor ve yaratıyor. Bu, 
şunu gösteriyor ki; Türkiye artık, - bir uçağa 
benzetirsek - yerden havalandı, kalktı; belki he-
nün fazla irtifa almadı, yükselme di ama yer
den tekerlekleri kesti, kaldırdı. 
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leri Sovyetlerin uçurdıığu Sputniki yapmışlar
dı; öbür tarafta da bir başka Alman, Von Bra-
unn Amerikalıların uydusunu yapmıştır. 

Demek ki, insan unsuru bir memleketin iler
lemecinde, yükselmesinde, uçmasında büyük, 
çok büyük rol oynamaktadır. Bizim de buna ih
tiyacımız vardır, kendileri de buna zaten kıs
men işaret ettiler. 

Turizm konusunda Baade raporunu ben de 
okumuştum. Turizm konusunda da meselâ İs
panya ile, Yunanistan ile mukayese yaptılar. 
Benim dediğim noktayı unutmamamız gerek
mektedir; müteşebbis, atılıcı insanlara ihtiyacı
mız var, her şeyi Devlet yapamaz, o memleket
lerde de zaten Devlet yapmamıştır. 

Sayın Hüseyin öztürk, Hükümet progra
mındaki bir çok noktalara temas ettiler ve her 
birini eksik buldular; «Hükümet şunu işaret 
etmiş geçmiş, tafsilât vermemiştir» dediler. 

Doğrudur, ama benim bildiğime göre (yal
nız bizim hükümetlerin programlarını değil, 
yabancı hükümetlerin programlarını da zaman 
zaman gördüğüm, okuduğum olmuştur) hükü
met programları böyle satırbaşlarmı koyar. 
Eğer, o fasılların altını doldurmaya kalkacak 
olsak ciltlerle huzurunuza gelmek gerekir. 
Onun için maalesef, bu kusurumuz oldu, ama 
bunu nasıl giderebileceğimizi ben kendim kesti
remiyorum. 

Aynca, demin de söylediğim gibi, bütçe Par
lâmentonun huzurundadır; önümüzdeki yıl Hü
kümetin her bakanlığa, her daireye isabet eden 
sahada neler yapacağı bütçede bütün tafsilâtiy-
le artadadır. 1972 Plânı teksir edilmiştir, dağı
tılmaktadır; belki henüz ellerine geçmemiştir, 
1972 plânında da her sahada neler yapılacağı 
g'österilmiştir. 

Sıkıyönetime de temas ettiler. Sıkıyönetim 
konusunda demin Sayın Ataklıya izahatlarda 
bulunurken söylediklerime ilâve edecek bir şe
yim yoktur. 

Bir şeye işaret ettiler; «21 genci öldürenler 
bulunmazken, sıkıyönetim bir profesörü mah
kûm etti» dediler. 21 genci öldürenler konusun
da elimdeki, yetkili merciin verdiği bilgi şu
dur : 

ölü adedi : 22 (12 Martdan evvelki olaylar 
esnasında.) Failleri tesbit edilen ölümler : 18. 

Faili meşhul ölümler : 2 
Mahiyeti itibariyle fâilsiz ölümler : 2. 
Yok faili; (yani kendi kendine düşmüş, ya

hut bilmem ne olmuş) tesbit edilen sanık adedi 
203, tutuklu sanıklar adedi 57, tutuklu olmı-
yan samlılar adedi (yani, mahkeme tutuklama-
mış) 1£2, aranmakta olan sanıklar adedi 22. 

Bu 22 kişi henüz ele geçmemiş. 
Beraet edenler : 2. 
Yani, kanunlarımız çerçevesi içinde adalet 

mekanizması işlemektedir, işe elkoymuştur. He
nüz ele geçirilemiyen 22 sanık maalesef vardır, 
yani bunların arkası bırakılmış değildir. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, gsrçekten kendileri 
bir meslektaş olarak beni korumak mülâhazası 
ile enteresan görüşler ortaya koydular ve dedi
ler ki : «Bütün mesuliyeti üzerine almasın.» 

Ben, bütün mesuliyeti üzerime almıyorum. 
Anayasa, herkesin yetkilini ve sorumluluğunu 
tesbit etmiştir. Anayasanın ne gerisinde ne öte
sinde; ne bir yetki istiyorum ne de bir sorum
luluk kabul ederim. Her birimiz Anayasanın 
çizdiği sınırlar içinde yetkilerimiz ve sorum
luluklarımızla başbaşayız. 

Ben, hiçbir zaman «Hükümeti Ordu getirdi» 
demedim, bunun denmesine de Hükümet çevre
sinde izin vermedim. Bilâkis, daima şunu tek
rar ettim : Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasanın 
102 nci maddesine göre Hükümeti kurmaya be
ni görevlendirdi; listeyi tesbit ettim, kendileri
ne arz ettim, onayladılar. Programı yaptım, 
Meclislere geldim. Dün, Millet Meclisinde Sa
yın Eozbeyli'nin mütalâasına da cevap olarak 
•söyledim; vakit geçmiş değildir, Yüce Meclis 
güven oyu vermesse Hükümet .gider, ama Yüce 
Meslis güven oyu verdi mi, Anayasanın çizdiği 
sınırlar içinde, Anayasanın tarif ettiği şekilde 
Yüce Meclis de soruma iştirak etmiş olur. 

Binaenaleyh, her şey Anayasa içinde cere
yan etmektedir; hiç kimse için Anayasanın 
kendisine verdiği yetkilerden ve sorumluluklar
dan kurtulma bahanesi yoktur. 

Biliyorum, Sayın Dikeçligil'in mensubu 
olduğu parti «klâsik koalisyon» istiyor. Bu bir 
arzudur, hürmetle karşılarım; Parlâmento, 
Millet Meclisi bu görüşü benimsediği gün o şe
kilde koalisyon kurulur. Geçmişte, 1961 den 
sonra zannediyorum o şekilde kurulmuş dört 
koalisyon vardır; 19S5 e kadar dört koalisyon. 
Tesadüf, o hükümetlerin de ömrü uzun olma-
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mış. Dört senede, 1981 den 1955 e kadar dört 1 
seneJde, dört koalisyon... O koalisyonlar haMan-
da, o koalisyonların Başbakanlığını yapan zat- j 
tan neler dinlediğimi, müsaadenizle ben burada | 
söylemeyeceğim. 

Sayın Senatör Hikmet İsmen, açıktan kendi 
görüşlerini, doktrinlerini söylediler, «kapita
list düzen içinde bu işler olmaz» dediler. Ben 
buna, şimdi burada bir doktrin tartışması ile 
cevap verip, Büyük Senatonun vaktini almak 
istemem. Biz o inançta değiliz; bizim inancımız 
1961 Anayasasının koyduğu esaslara inançtır. 
1961 Anayasası, Türkiye'de kapitalist düzen I 
[kalksın da yerine onun tersi olan düzen neyse 
o gelsin dememiştir, hiçbir yerinde, böyle bir i 
işaret yoktur. Batı - Avrupa'da sosyalist parti
lerin iktidarda bulunduğu memleketlerin dü.23-
nl dahi kapitalisttir. Dsmin işaret ettim İngiliz, 
İşçi E.artiai düne kadar iktidarda idi, kapita- 1. 
list düzeni kaldırmayı düşünmemiştir; hattâ 
programında düzeltme yapmıştır, karma ekono
miyi kabul etmiştir. 

Bugünkü Türkiye'de, 'karma ekonomi elüzsni 
içimde kalkınma yapmaya çalışmaktadır. Kapi
talist düzenin tersi olan düzende (adını ben koy
mak istemiyorum, yanlı? bir atıfta bulunabili
rim; hayır onu kasdetmedim diyebilirler) neyse 
o düzen, kapitalist düzenin tersi olan düzen ne 
ise, o düzende benim bildiğime göre, şimdiki 
tecrübelerle bildiğime göre, bugün içinde bu
lunduğumuz hürriyetler, demokratik hürriyet
ler yoktur. O hürriyetler, hürriyet olarak da 
kabul edilmez. Halbuki bizim Anayasamız, ta
mamen o g-örüşün aksi bir görüşle insan hakla
rını ve anahürriyetleri esas yapmış bir Anaya
sadır. Onun için, ben Sayın Hikmet İsmen'i tat
min edecek, memnun edeceik ne bir program or- j 
taya koyabilirdim, ne de bu küsüde şimdi vere
ceğim İzahlarla kendilerini bir ölçüde memnun 
edebilirdim. Onun için bir şey söyliyemiyeceğim. 

«'Birinci Hükümet çok başarısız olmuştur» 
dediler. Tabiî bu, baikış açısına göre değişir. Me
selâ, Bilinci Hükümetin sıkıyönetim ilân ede
rek memlekette huzur ve asayişi temin ettiği, 
anarşistleri ve tedhişçileri serbestçe faaliyette 
bulunmaktan alıkoyduğu herkes tarafından tes
lim elilme'ktedir. Eğer bu bir başarı değilse, bu
nun aksi mi başarı olacaktır? Yani o anarşist
ler, o tedhişçiler serbestçe gene bir yabancı baş- i 

konsolosu öldürsünler, bankaları soysunlar, ço
cukları kaçırsmlar, fakültelerde, okullarda di
namitleri patlatsınlar, profesörlerin evlerinin 
kapısına dinamitler koysunlar... E, bunlar yok.. 
Eğer bu da başarısızlıkla, bunlan yaptırmamak 
da başarısızlıksa, o zaman ben bu başarısızlığın 
admın bizim lügatimizde «basan» olduğunu mü
saadeleriyle söyliyeceğim. 

«Personel Kanununa el sürülmemiştir» de
diler. Her halde vakitleri olup takibedemiler. 
Personel Kanunu hakkındaki yetki kanunu iste
ğimiz Büyük Millet Meciisindedir. Programı
mızda da İşaret ettik, istirham ettik; «Parlâ
mentomuz bunu biran evvel çıkarsın ki, perso
nel rejimindeki gerekli ıslahları, düzeltmeleri 
yapabilelim» dedik. 

Sayın Tığlı, ço<k yazık ki zaman kendilerine 
müsaade etmedi, ifade ettikleri gibi iki saat 
için hazırladıkları konuşmayı sadece on dakika 
içine sığdırmak zorunda kaldılar. Zevkle, isti
fade ile dinlemeye başlamıştım, ama hazırlığı
nın daha başımda konuşmayı sona erdirmek zo-
runluğu hâsıl olduğu için, kendilerinin mütalâ
alarına karşı mütalâalarımı söylemek imkânı 
benim için de hâsıl olmadı. 

«Masum sağ,» «aşırı sağ,» «masum sol,» «sal
dırgan sol» diye bir tasnife girişmişlerdi. Bu 
tasnifi tekâmül ettirip sonuca varmış olsalardı, 
ben de belki kendilerine katılmak fırsatını bu
lurdum, yahut ayrıldığımız noktalar varsa, on
lara işaret ederdim. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu'na teşekkür et
mek isterim. Hükümet programını genel hatlar 
ve üslûp itibariyle tatminkâr bulduklarını söy
lediler; Anayasanın 115 nci ve 116 ncı madde
lerindeki hususlara işaret ettiler. 

Biz de programı 14 ncü sayfasında bu konu
yu ele aldık. Hakikaten konu çok: önemlidir. 
İdarenin ıslahı genel konusu içinde, gerek ma
hallî idareler, gerek: merkezî idareler meselesi
ni esaslı şekilde ele alıp, işaret ettikleri yönde 
değerlendireceğiz ve her halde Sayın Karaos-
manoğlu'nun bu kürsüde bugün ileri sürdükleri 
mütalâalardan, kendi tecrübelerinden edindik
leri mütalâalardan faydalanacağız. 

'Değerli arkadaşlarım, sayın senatörler; bu, 
biraz da uzunca süren izahatımla sizleri yor-
dumsa affmızı istirham ederim, ama bu, bizim 
için, Hükümet için, Hükümet programında tam 
bir açıklıkla, kesinlikle söyliyemedlğimiz konu-

— 221 — 



•0. Senatosu B : 12 

lar üzerinde yeni açıklamalar yapma fırsatı ol
maktadır. Sizler konuşmalarınızla bize bu fır
satı verdiniz. Bu fırsaitı âzami ölçüde değerlen
dirmeye gayret ettim. Öne sürülen görüşler 
eleştiriler, teşvikler bizim için, vazifede bulun
duğumuz sürece devamlı bir ilham kaynağı ola
caktır. Bundan sonraki çalışmalarımızda da dai
ma desteğimizi Parlâmentomuzda arıyacağımıza 
emin olmanızı rica eder, saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başba
kan. 

Sayın Termen buyurun efendim. («Hükümet 
programında son söz olmaz» sesleri) 

Efendim, 130 ncu maddede, Hükümet prog
ramının görüşülmesinde son söz diye bir husus 
yoktur. Ancak, muhterem arkadaşımızın, yanlış 
anlaşıldığını ifade ettikleri bir husus var. Onu 
tavzih babında kendilerini davet ettim. 

Buyurun efendim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Sayın Başbakan, benim yaptığım konuşma
nın gerçeklerine lütfedip girerlerken, bir Dev
letin, kendisini kurtarmaya muhtaç bir Devletin 
gelir imkânlarını yükselten bir Hazine gelir 
planına, vergiler dışında, millî potansiyeli tah
rik ederek bir rutin kurmak suretiyle, kendini 
beslîyen anakaynaklara ıgirme plânına «Böyle 
bir plân işitmedik» şeklinde ve «Bunu Plânla
ma Kuruluna soracağım» şeklinde bir sualle 
cevap vermiş bulunuyorlar. Kendilerine bu hu
susu çok kısa mâna içinde arz ve tavzih etmek 
istiyorum. 
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| Devletimizin, Plânlama Kurulu tarafından 
i yürütülen beşer yıllık plânı, gelirle gider ara

sındaki muvazeneyi Devletin ihtiyaçlarına gö
re ayarlıyan normal plândır. Fakat bir Devle
tin «Ben genişliyen imkânlar karşısında hangi 
millî kaynaklarımı hangi yıllar periyoduna göre 
ayarlamalıyım » şeklindeki plânı ise «Millî Ge
lir Planı» m teşkil eder. 

Bütün dünyada Devletler; yıllık artan nü
fus, artan müessese adedi, vergi mükellef ade
dinin orantısında bir gelir tahminine girer iken, 
uzun yıllara mâtûf mânada asıl şekilde Devle
tinin ayakta kalmasını ve müterakki tekniğin 
ve ilmin gereklerinde ileri bir Devlet olarak 
yaşıyaibilmenin icaplarını plânlıyan bir ekono
mik görüş içindedirler ki, maksadım bu idi. 
Her halde ben bu konuyu kibar edalar içinde, 
genel mânada Sayın Başbakanıma arz ederken, 
kendileri bu konuda benim kasdettiğim espriyi 
kaçırmış bulunuyorlar. Konuşmamda, Türkiye'
nin yıllık idarelerle ilgili plânlar içinde görev 
veren bir Plânlama Teşkilâtına sahibolduğunu 
ve Türk Devletinin, hattâ Atatürk'ten beri 

I «Naiıl ayakta kalacağız » sualinin gereklerini 
Anadolu'nun imkânlarında plânlamamış oldu
ğunu belirtmek istedim. Bu konuyu böylece te
lâkki buyurmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, içtü
züğün 130 ncu maddesi mucibince Hükümet 

| programı üzerinde yapılan müzakereler burada 
I sona ermiştir. 

! 23 Aralık 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
12 nci Birleşim 

21 . 12 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞMfr 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'ın, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'in, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

6. — »Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/569) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkcine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankın özel şahıslar

dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

11.=" Oumhuriyek Senatosu Sivas-Üyesi Hü= 
şeyin Öztürk'ün öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve Kül
tür bakanlarından sözlü sorusu (6/576) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/579) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine daü-
Içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırn Atalay'ın, emekli aylıklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/1) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan-
kandan sözlü sorusu. (6/î) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer bâzı sorun
larımıza dair Başbakandan sözlü sorusu (6/4) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Mamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. — içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyett Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Tevfik Fikret Lisesine dair 
Senato Araştırması istiyen önergesi (10/46) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ BÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


