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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Üyesi Refet Eendeei kamuoyunda 
büyük yankılar uyandıran G-enel Af kanunu 
teklifi konusunda gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Adalet Partisi Grubu Başkanlığının, Yoz
gat Üyesi Sadık Artukmaç'm partilerine katıl
dığına ve 

Avrupa Konseyi tstişarî Meclisi 25 nci Dö
nemine T. B. M. M'nden katılacak üyelerin se
çimine esas olmak üzere gruplarınca yapılan se
çim sonuçlarına; 

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı
nın da, komisyonlarının Başkanlık Divanı se
çimine dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Başbakan Naim Talû tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programı okundu. 

Gruplar Başkanlıklarının, Hükümet prog
ramı müzakeresinin 24 Nisan 1973 Salı günü 
Millet Meclisinde yapılması sebebiyle, Genel Ku
rulun 25 Nisan 1973 Çarşamba günü saat 
15,00'tc toplanmasına dair önergesi kabul olun
du. 

25 . 4 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,37'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet Ü naldı Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saajti : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekil Mehmet ÜnaJjdı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Atmaca (Denizi) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Elâzığ Üyesi M. Salih Hazerdağlı'nın, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/115) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonu üyeliğinden istifamın kabulünü saygıla
rımla rica ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grup Baş
kanlığının, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fet
hi Celikbaş'ın gruplarına katıldığına dair tez
keresi (3/300) 

BAŞKAN —- Bir başka önerge var takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Partimizin mensubu ve kurucu üyelerinden 

olan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Profesör Fethi Celikbaş'ın Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grubuna katılmış bulunduğunu bilgile
rinize saygı ile arz ederim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
C. Senatosu Grubu 

Başkanvekili 
Kayseri Senatörü 
Dr. Sami Turan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

BAŞKAN — Komisyolarda açık bulunan 
üyeliklere parti gruplarının bildirmiş oldukları 
münferit adayları takdim edip, oylarınıza arz 
edeceğim. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna, Muğla 
Üyesi Sayın İl yas Karaöz Adalet Partisi Grubu 
tarafından aday gösterilmiştir. Sayın Karaöz'ün 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonuna Yozgat Üyesi Sayın Sadık Artuk-
maç, Adalet Partisi Grubu tarafından aday gös
terilmiştir. Bu komisyona seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonuna Maraş Üyesi Sayın Ad
nan Karaküçük, Adalet Partisi Grubu tarafın
dan aday gösterilmiştir. Kendisinin seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna Elâzığ Üyesi 
Sayın Salim Ha.zerda.gh Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grubu tarafından aday gösterilmiştir. 
Kendisinin seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna Kayseri Üyesi Sayın Sami Turan, Cumhu
riyetçi Güven Partisi Grubu tarafından aday 
gösterilmiştir. Kendisinin seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eski Eserler Kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası ile İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî 
ve İktisadî İşler, Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/85; C. Senatosu : 1/151) (S. Sayısı : 238) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) (Bitiş tarihi : 
1 . 5 .1973) (I) 

BAŞKAN — Eski Eserler Kanunu tasarısı 
ikinci defa açık oylarınıza sunulmuştur. Küreler 
dolaştırılsın. 

(I) 238 S. Sayılı basmayazı 19 . 4 . 1973 ta
rihli 56 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

2. — Başbakan Naim Tattı tarafından kuru-
htn Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerindeki 
m üzakerelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz almış olan sayın üyeleri 
sırasıyle takdim ediyorum : 

Millî Birlik Grubu adına sayın Haydar 
Tıınçkanat, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na sayın Fikret Gündoğan, Kontenjan Grubu 
adına sayın Nihat Erim, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grubu adına sayın Sami Turan, Adalet 
Partisi Grubu adına sayın Fethi Tevetoğlu. 

Kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz almış 
olan sayın üyeleri sırasıyle takdim ediyorum : 

Sayın Hamdi Özer, sayın Sırrı Atalay, Sa
yın Hüseyin Öztürk, Sayın Suphi Karaman, 
Sayın Hikmet İsmen, Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
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Sayın Osman Gümüşoğlu, sayın Osman Alihoca-

Millî Birlik Grubu adına Sayın Haydar Tunç-
kanat. 

MİLLİ BİRLİK GRUBU ADINA HAY
DAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın Se
natörler; 

Hükümetin Programı üzerinde, M. B. Gru
bunun görüş ve kanaatlarini açıklamak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

12 Mart döneminin kendisinden beklenen yön
de ve yeterlikte olumlu bir düzeye erişemediği 
bilinen bir gerçektir. 

Durum böyle olduğuna göre; geçmişi eleştir
mek gibi kolay bir yolu seçmiş görünmemek 
için, 12 Mart 1971'den hemen sonra, T. B. M. 
Meclisinde ve C. Senatosunda ortaya koymuş ol
duğumuz ve bugün hemen her yönüyle gerçekle
şen teşhis ve önerilerimizi yansıtan konuşmaları
mızı hatırlatmakla yetineceğiz. Kıvançla belirt-' 
mek isterizki; Cumhurbaşkanı seçiminde Anaya
samızı zorlamak suretiyle denenen çeşitli yöntem
ler, Yasama Meclislerimizde itibar görmemiş ve 
çok daha olumlu, Anayasaya uygun bir çözümle 
sonuca ulaşılmıştır. Bu durumun, millî irade, 
parlamenter demokrasi, parlâmentonun üstünlüğü 
kavramları açısından rejimimize ve hepimize 
itibar sağlamış olduğunu burada belirtmeyi bir 
görev sayıyoruz. Geliş tarzı ve kişiliği ile top
lumumuza ferahlık getiren Sayın C. Başkanı
mızın, basiretli ve gerçekçi bir tutumla ilgililer 
arasında kurduğu diyalog ile hükümetin süratle 
kurulmasına yardımcı olması sevindirici olmuş
tur. 

Bugün; 12 Mart 1971 'den sonra yanlış bir an
layışla, siyasî hayatımızda yer alan partiler üs
tü Hükümet modelinden vaz geçilerek, bir koalis
yon hükümetinin programını müzakere ettiğimize 
göre bu, Demokratik düzeyde olumlu bir merha
le kazanılmış olduğu kanaatinin yaygınlaştığını 
göstermektedir. 

Temennimiz odur ki; zaman, bu kanaati arın. 
somut bir değerlendirmeye istinat ettirilmiş ol
duğunu göstersin. 

Sayın Başbakanın Hükümet Programında 
çok gerçekçi olarak belirttiği gibi, bu kabinenin 
uzun dönemli işlerin takip ve uygulayıcısı olma
yıp, 6 ay sonra yapılacak genel seçimler için hu
zur ve barış ortamını sağlayacak, ilerisi için po-

25 . 4 . 1973 O : 1 

| litikada anlayış ve dostluğu geliştirecek bir gö
revle yükümlü olduğu açıktır. Bununla beraber, 
biz, Hükümetin daha geniş bir Koalisyona da-

| yandırılmasım, Partilerimizin tümünün katılma-
I siyle bu hassas dönemin sorumluluğunu yüklen

miş olmalarını temenni ederdik. 
I Bir intikal süreci içindeyiz, bu Hükümet yal

nız bir seçim Hükümeti değil, aynı zamanda 
bir intikal Hükümeti olacaktır. Geçmiş olaylar
dan ders alınarak bu intikâl devresinin de, se-

J çimlere kadar tamamlanarak olağan döneme ula-
j şılmasmı temenni ediyoruz. Demokrasimizin ge-
I leceği, kuşkusuz, geçmiş olaylardan çıkaracağı

mız olumlu derslere bağlı olacaktır. 

I Sayın Senatörler; 
12 Mart Döneminde bundan önce kurulmuş 

olan Hükümetlerin Parlâmentodan güven oyu 
almalarına rağmen, yine de yeteri kadar bir 
çoğunluğa sahip olamadıkları, ieraatlarındaki te
reddütlerle ortadaydı. 

Bu durum, o Hükümetlerdeki partili Bakan-
^ r için de farklı değildi. 

Bununla beraber yine bu dönem T. C. tari-
Vnde ve belki de Dünya tarihinde ilk kez, bir ço-
fSruı!uk partisinin hiç. bir riske girmeden ve her
hangi bir sorumluluk yüklenmeden, tarafsız ve-
va partiler üstü Hükümetler aracılığı yi e iktidar 
olanaklarından en geniş ölçüde yararlanılabilin-
diğini de ispatlamıştır. 

Bugün Parlâmentoda iki partinin desteğiy
le kurulan bu partiler Hükümetini, durumu
muza daha uygun, daha demokratik ve daha 
gerçekçi buluyoruz. 

25 ay içinde Demirel Hükümetiyle birlikte 
5 hükümetin değişmiş olmasının siyasî, ekono
mik ve toplumsal hayatımıza vermiş olduğu 
zararlar ve yarattığı huzursuzluk, istikrar bo
zucu etkileri uzun yıllar sürecektir. 

Sayın senatörler; 
Programın ikinci paragrafında ; «Hükümeti

mizin programında, 14 Ekim 1973 Genel Seçim
lerine kadar geçecek kısa sürede, yeniden uzun 
vadeli hedef ve tedbirlere yer vermesi elbetteki 
beklenemez. Bununla beraber, güveninize maz-
har olduğumuz takdirde, kamu hizmetlerinin 
yürütülmesinde vatandaşın güven duygusunu 
güçlendirmeye re 1973 yılı programında öngö
rülen yatırımları zamanında ve program uya-

I rmca gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.» demek 
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suretiyle seçim ve intikal hükümetinin görev
leri gerçekçi bir biçimde ifade edilmiştir. Ye
ni Hükümet, yasama meclisleriyle bir ilâ bir 
buçuk ay gibi kısa bir süre çalışabilecektir. 

Engeç Haziran ayı ortasında, Parlâmento 
seçim çalışmaları nedeniyle, tatile girecektir. 
Yasama faaliyetleri bir buçuk aylık bir sürey
le sınırlıdır. Bu nedenle, reform adı altında 
hükümetlerce Meclise sevk edilmiş olan kanun 
tasarılarının yozlaştırılarak, reform niteliğin
den yoksun bir biçimde çıkmaları yerine, çık
mamalarının daha yararlı olacağı kanısında
yız. Petrol Reformu Kanunu olarak getirilen 
tasarının başına gelenler göstermiştir ki; bun
lardan bir yarar beklemek boşunadır. 

Kanaatımızea Toprak ve Tarım Reformu ka
nun tasarısı Komisyonda çok değiştirilmiş ve 
reform niteliğini kaybetmiştir. Bunu Sayın 
Melen Hükümetinin bu işle ilgili Devlet Baba
nının ağzından da işittik. 

12 Marttan önce, Anayasanın öngördüğü 
toprak reformunu savunanların karşısında olan
lar, «tarım reformu» deyimiyle buna karşı 
çıkmışlardı. Gerçekte, tarım ve toprak re
formu aynı anlama gelmesine rağmen; bizde ta
rım reformu, toprak reformuna karşı bir an
lamda kullanılmıştır. Millet Meclisi Komisyo
nundan çıkan tasarının bu haliyle kanunlaşma
sı, gerçek bir toprak reformu yapılmasını 
önleyici niteliği ile toplumumuza ve kalkınma
mıza yararlı olamayacağı kanısındayız. Kal
dı ki, toprak reformunun siyasî yönünün de 
büyük bir ağırlığı vardır. Anayasamızın 10 ncu 
maddesinde, «Devlet, kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak suret
le sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün 
engelleri kaldırır.» der. 

Ekonomik bağımsızlığı olmayan kimselerin 
siyasî bağımsızlıkları da olamayacağı açıktır. 
Gerçek bir toprak reformu alt yapıyı değişti
recek, topraksız, fakat toprakla geçimini sağ
layan vatandaşlar ekonomik bağımsızlıklarıyle 
hirlikte siyasî bağımsızlıklarını da kazanacak
lardır. 

Bu da demokratik rejimimizin köklesip yer
leşmesini sağlayacaktır. Kalkınmış ve hattâ kal
kınmamış ülkelerin çoğunda toprak reformu ya 
çok önceden yapılmış veya bir kısımmda yapı-
lagelmektedir. 

Türkiye içinde bunun yapılması zorunlu ve 
bir Anayasa emridir. Geciktirilmesinin doğura
cağı sosyal, ekonomik ve siyasî problemler 
önemlidir; ihmal edilemez. 

Programın 3 ncü paragrafında «her türlü 
aşırı sol ve aşırı sağ akımları, yıkıcı ve bölücü 
faaliyetleri yok etmek, komünizme karşı cesur 
ve inançlı bir mücadele vermek» şeklindeki ifa
deyi memnunlukla karşıladık. 

Buna karşılık, eğitim birliğini bozan ve bir
liğe aykırı çağ dışı eğitim yapan, yurt sathına 
yayılan, örgütlenmiş kanunsuz faaliyetlerle 
azimle ve inançla mücadele edileceğine ilişkin 
bir tedbire rastlamadığımızı üzüntü ile belirt-
.ııek isteriz. Yoksa Anayasamızın 153 ncü mad
desindeki devrim kanunlarının korunması yine 
askıda mı kalacaktır? 

Atatürkçü olduğunu söyleyen, aşırı sol ve 
asın sağla mücadeleyi programına alan bu Hü
kümetin de sağı görmezlikten gelerek onun ze
hirli, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine arkasını çe
vireceği, Devlet gücünü sadece aşırı sola karşı 
kullanarak devrim kanunlarını uygulama göre
vini ihmal edeceği gibi bir yorum yapmak iste
miyoruz. Bunu zamanla göreceğiz. 

Programın millî eğitimle ilgili kısmında mil
lî eğitim politikasının insan hak ve hürriyetleri
ne, Türk milliyetçiliğine, demokratik, lâik, sos
yal hukuk devleti anlayışına sahip Atatürk in
kılâplarının koruyucusu bir gençlik yetiştirmek 
amacına yöneltileceği belirtilmiştir. Bu kısa sü
rede bunu başarmak oldukça güç olmakla be
raber, Hükümetin böyle bir politika izlemek ar
zusunda olduğu anlaşılıyor. Bir tarafta, sayıla
rı 100 bine yaklaşan müsaadeli ve müsaadesiz 
çağdışı eğitim kurumlarını da, lâikliğe, Cumhu
riyete ve Atatürk'e karşı yetiştirilen milyonun 
üstünde Türk genci; diğer taraftan, müspet 
MMm. veren ilk, orta ve liselerle, sanat okulla
rından yetişen ^milyonlarca genci, millî birlik ve 
beraberlik için nasıl birleştireceğiz? Biri ümmet
çi diğeri milliyetçi, biri Cumhuriyetçi, öbürü 
şeriatça ve hilafetçi, biri Atatürkçü, diğeri Ata
türkçülüğe karşı. Eğtim birliğini getirmeyecek 
bir Millî Eğitim Temel Kanun Tasarısının ka
nunlaşması ve devrim kanunlarından Tevhidi 
Tedrisat Kanununu uygulamayan hiç bir hükü
met, bu programda gösterilmiş amaca ulaşa
maz. 
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Bu. her dönemde oyalama ve aldatmaca için 
bir araç olarak kullanılagelmişiir. Bu gerçeği 
burada bir kez daha açıkça ortaya koymakta ya
rar görüyoruz : 

Büyük Atatürk tarafından ülkemizin ekono
mik kalkınması için bir ilke olarak geliştirilen 
devletçilik, dış sömürüye karşı millileştirme ve 
karma ekonomi uygulamaları, kalkınmakta olan 
ve de kalkınmış ülkelerde dahi yaygın bir uy
gulama alanı bulunmakta ve her gün biraz daha 
önem kazanmaktadır. Avrupanın kalkınmış ül
kelerinde, karma ekonomi fikri ve uygulaması 
gün geçtikçe itibar kazanmaktadır. Devlet sek
törü yanında özel sektör olanaklarından en 
geniş ölçüde yararlanmak, fakat kâr oranları
nın devletin sıkı denetimine tabi tutulması, işçi
lerin yönetime katılmaları ve özel sektörün ge
nel bir plân içinde toplum 3Tararına hizmet ede
cek biçimde faaliyet göstermelerinin sağlanma
sı öngörülmektedir: Bası boş ve plân dışı geli
şen ve sadece kâr gayesiyle hareket eden bir 
özel sektörün karma ekonomi düzeni içinde ya
rarlı olmayacağı bir gerçektir. Büyük bir malî 
sıkıntı, idarî düzensizlik ve siyasî müdahalelerle 
verimli çalışamayan kamu teşebbüslerinin de 
kalkınmamızı yeterince destekleyemedlğme üzü
lerek tanık olmaktayız. Her iki sektöründe, uzun 
süreden beri bilinen rahatsızlıklarının giderile
rek, kalkınmamızın düzene konulup hızlandırıl
masını temenni ederiz. 

Sayın senatörler, hayat pahalıhğıyle müca
dele, geçim şartlarının iyileştirilmesi gibi söy
lenmesi kolay, işitilmesi hoş, fakat başarılmışı 
köklü malî ve ekonomik tedbirler yanında ce
zaî müeyyidelerle donatılmış etkin bir konken 
ve denetim teşkilâtını da gerektirir. Bunlar ya
pılmadan bu konuda söylenen sözler ve yapı
lan vaitler hoş bir seda olmaktan ileriye ge
çemez. Halkın büyük bir kısmı her gün biraz 
daha zorlaşan geçim şartları altında ezilmek
tedir. Fiyat artışlarının normal bir seviyede 
tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasında da 
geç kalındığı inancındayız. 

Memur aylıklarıyle işçi ücretlerine 2 yıl ön
ce yapılmış olan zamları, artan hayat pahalılı
ğı çoktan silip götürmüştür. Hükümetin bâzı fe
rahlatıcı tedbirleri süratle getirmesi kaçınılmaz 
bir hal almıştır. Sayın senatörler; kamu görev
lilerinin Personel Kanunundan doğan şikâyetle-
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riııi önlemenin, şimdiden yamalı bir bohçaya dö
nen ve birçok yerlerinden yırtılan mevcut Per
sonel Kanunu ve kararnamelerle mümkün ola
mayacağı inancındayız. 

D evi e i Personel Dairesi tarafından, Perso
nel Kanununu başarı ile uygulayan devletlerin 
kanunları ve bu yoldaki uygulamaları da ince
lenerek, kendi tecrübe ve uygulamalarımızda 
karşılaştığımız güçlük ve şikâyetler de dikkate 
alınarak, ilmî esaslardan ayrılmadan, politik mü
dahale yapılmadan yeni bir kanun hazırlanarak 
Parlâmentodan sistematiği ve bütünlüğü bozul
madan geçirilmeli ve belirli bir zaman süresi 
içinde, (10-20 yıl olabilir) kademe kademe uy 
gulanarak, kamu görevlilerinin personel işlen 
âdil ve ileri bir sisteme bağlanabilir. İdarî re-
x omla bu personel kanunun birbiriyle çok ya
kından ilgili olduğunu da belirtmek isteriz. İyi 
bir personel kanunu bir ölçüde idarî reformu 
da birlikte getirecektir. 

Sayın senatörler, bir kaç yıl öncesine kadar, 
Amerika müttefikleri adına uygun gördüğü po
litikayı ve siyasî manevraları Washington'dan 
yürütüyordu. Batı bloku Amerika, Doğu bloku 
da Sovyetler etrafında toplanmıştı. Çin, Japon
ya ve Ortak Pazarın yeni güç merkezleri ha
line gelmeleri, kuvvet dengesini değiştirmiş, iki 
kuvvet merkezi yerine 5 kuvvet merkezi mey
dana gelmiş bulunuyor. Amerika ve Sovyet po
litikası da bu yeni kuvvet merkezlerini tanı
mak zorunda kalmışlardır. Bugün Ortak Paza-
•m ekonomik politikası ile Amerika birçok nok
talarda, çatışmaktadır. Cin ile Rusya ayrı politi-
ksdar izlemektedirler. 

Değişen bu durumdan Türk dış politikası da 
elbette etkilenecek ve dış politikamızda bâzı 
düzeltmeler yapılmasını zorunlu kılacaktır. 
Amerika'nın dış yardıınındaki kısıtlamasının 
Türkiyomiıı ekonomisini ve silâhlı kuvvetlerinin 
donatım ve ikmalini de çok yakından etkileye
ceğinden kuşku duymuyoruz. NATO da deği
şen dünya koşullarına ve Avrupaklaki son ge
lişmelere uygun olarak bâzı değişikliklere gebe 
bulunmaktadır. Türkiye, NATO andlaşmasm-
cla kendi haklarını eşitlik içerisinde koruyabil
mek ve ittifaktan tamamryle yararlanabilmek için 
şimdiden gerekli hazırlıkları yapmış olması ge
rekir-. Ekonomik bir işbirliği teşkilâtı olan Or
tak Pazar bir taraftan siyasî olarak Avrupa bü-
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tünlüğüne doğru giderken, NATO Savunma Teş
kilâtı da Ortak Pazar üyelerinin ağır bastığı bir 
askerî ittifak haline gelmektedir. Ekonomik çı
karlar açısından Ortak Pazarla, Amerika yer 
yer nasıl çatışıyorsa, NATO'nun politikası yö
nünden de yer yer fikir ayrılıkları ve bâzı çat
lakların olduğu bir gerçektir. Kısacası, Ameri
ka'ya daha az bağımlı bir NATO savunma teş
kilâtına gidilmesini uzak bir ihtimal olarak gör
müyoruz. 

Askerî bir ittifak olarak herhangi bir yarar 
sağlamayan CENTO yerine, Bölgesel İşbirliği 
Teşkilâtının (RCD) güçlendirilerek yararlı bir 
biçimde işler hale getirilmesinde, İran, Pakistan 
ve Türkiye'nin ekonomik çıkarları olacağı inan
cındayız. 

Orta - Doğu'da, Arap devletleriyle İsrail ara
sında sürüp giden anlaşmazlığa bir çözüm bulu
namamış olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Sayın senatörler, konuşmamın sonuna gelmiş 
bulunuyorum. A. P. ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin bir koalisyon protokolü ile kurul
muş olan Sayın Talû Hükümetinin 6 aylık kısa 
bir süre içinde iş başında kalarak, ülkeyi genel 
seçimlere götürecek bir intikal hükümeti olarak 
karşıladığımızı belirtmiştik. Yasama Meclisleri
nin pek kısa olan çalışma süresi içinde, kendile
rinden fazla isteklerde bulunmak ve çok şeyler 
ümit etmek gerçeklerle bağdaşmaz,, zaten kendi
leri de programlarında bunu açıkça belirtmiş
lerdir. Kaybedilmiş zamanın geri gelmesi müm
kün olmayacağına göre, boş ve kısır tartışma
larla vakit geçirmeyelim, geçmiş olaylardan her
kesin kendi payına düşen dersi almış olduğunu 
temenni ederiz. Ülkemizi kalkındırmak ve de
mokrasiyi Türkiye'de kökleştirmek ve yaratmak 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, geriye 
değil, ileriye dönüp, daha mutlu yarınlar için 
çalışalım. 

Demokrasi gibi çok nazlı bir ağacın yurdu
muzda da gelişip kökleşmesi için gerekenleri 
usanmadan ve sabırla yapalım. Bunda başta 
Türk Ulusu olmak üzere hepimizin çıkarları 
vardır. 

Şimdiye kadar yapılan hatalar ve yanlış uy
gulamalar yüzünden büyük çapta, siyaisî ekono
mik ve sosyal bunalımlara sürüklendik. Geç
mişte olduğu gibi olaylara ve bunalımlara yan
lış teşhis koymakta devam edersek, gelecekte de 
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daha şiddetli bunalımlarla karşılaşmamız mu
kadderdir. 

Hürriyetlerin ölçüsüz kullanılması veya Ana
yasayı suçlama gibi yanlış teşhislerle kendimi
zi aldatmaya devam edersek, asıl nedenleri bu
lup gidermek olanağını da geçmişte olduğu gibi 
yitirmiş olur ve bunalımlar karşısında güçsüz ve 
çaresiz kalırız. 

İktidar döneminde Anayasanın verdiği yetki
leri yeterli bulmayanların, iktidardan ayrılınca 
yeni iktidarın Anayasanın verdiği yetkilerden 
daha fazlasını kullanma arzularına karşı cep
he almalarını, bir uyanışın işareti olarak kabul 
ediyoruz. Bu uyanışın içten ve sürekli olması 
geleceğe daha umutla bakabilme, yeni bunalım
lara düşmeme olanağını verecektir. 

Görevli kişi ve kurumlar Anayasanın vermiş 
olduğu, yetkilerden daha fazlasını kullanma ar
zusunda bulunmamalıdırlar. Anayasadan alın
mayan bir yetkinin kullanılması âdet haline ge
lince, ne demokrasi ve ne de hukuk devleti ka
lır. Onun yerini diktanın keyfî idaresi ve terör 
alır. Anayasanın teminatı altında bulunan te
mel hak ve özgürlüklerden eser kalmaz. 

Sayın senatörler, bilim ve teknolojinin hızla 
geliştiği çağımızda refah devleti niteliğine eriş
miş ülkeler dahi, sürekli bir değişme içerisinde 
bulunmaktadırlar. Hızlı gelişme çabalarımız, de
ğişen dünya koşulları, Ortak Pazara katılma 
hazırlıkları için gerekli tedbirler zamanında 
alınmadığı takdirde, hızla artan nüfusumuz şid
detli ekonomik ve sosyal bunalımlar ve hattâ 
patlamalar yaratma istidadmdadır. Az gelişmiş 
bir ülke olan Türkiye'de, eğer gerçek anlamda 
köklü reformlar zamanında yapılamazsa, toplu
mun çığ gibi büyüyen istek ve ihtiyaçları kar
şısında hiçbir hükümetin istikrar içinde uzun 
süre görev yapamayacağı kabul edilmelidir. Bi
zim de Anayasamızda yer alan sosyal Devlet il
kesinin uygulanmasıyledir ki, 2 nci Dünya Sa
vaşından harap ve perişan bir şekilde çıkan Av
rupa uluslarının komünizme karşı durarak sü
ratle kalkınıp refah devleti olafoilme olanağını 
elde etmiş olduklarını unutmamak lâzımdır. 

Az gelişmiş bir ülke olarak sanayileşmenin 
ve hızlı kalkınmanın sancılarını da çekmeğe ha
zır olmalıyız. Kalkınmış ülkelerin kurduğu or
tak pazara katılmak için her geçen gün biraz da
ha ileriye doğru gidiyoruz. Ortak Pazarın pota-
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smda erirken katlanmak zorunda olduğumuz 
sosyal ve ekonomik, hattâ siyasî sıkıntıları da 
iyice hesap etmeliyiz. Aksi halde, bunlar rejim 
ve toplumumuzu sarsacak bunalımlar halinde 
gelişerek bizi zor durumda bırakabilir. 

Sayın senatörler, millî huzurun temel taşla
rından biri de, sosyal barışın sağlanmasıdır. 
Cumhuriyet 50 nei yıldönümünde, Hükümet 
programında bununla ilgili bir açıklamaya rast
lamadığımızı üzüntü ile belirtmek isteriz. An
cak, Sayın Başbakan dünkü konuşmalarında bir 
af çıkarılması üzerinde durulmakta olduğunu 
bildirmelerini, memnunlukla karşıladığımızı ifa
de etmek isteriz. Sayın senatörler, programda 
çeşitli konulara yer verilmiştir. Bizim kanaati
miz odur ki; Hükümetin en başta gelen görevi 
ülkeyi 14 Ekim 1973'te, sağlıklı bir ortam için
de güvenle seçime götürmektir. 

Seçim kampanyası devresinde, partilere eşit 
ölçüde imkânlar verilmeli ve iktidar partileri 
de Devlet ve Hükümet olanaklarından iktidar
da olmayanlardan fazla yararlanmam alıdır. Par
tizanlık idareye intikal ettirilmemeli ve idare
nin tarafsızlığı muhakkak surette korunmalı ve 
sağlanmalıdır. Bu davranışın, seçim sonrasında 
da, siyasal istikrarın sürdürülmesinde büyük et
kisi olacaktır. 

Bu geçiş döneminde de, seçimlerin tarafsızlı
ğı üzerinde, bugüne dek, en küçük bir şikâyet 
duyulmamış olan 15 Ekim 1961 seçimleri gibi 
yapılması, demokrasimize güç katacak ve toplu
mumuza huzur getirecektir. Eğer, bu Hükümet 
belirttiğimiz yoldan böyle bir amaçla sonuca 
ulaşabilirse, millet ve tarih önünde görevini yap
mış olmanın huzuruna erişmiş olacaktır. 

Biz, Millî Birlik Grubu olarak bu yolda Hü
kümeti destekleyeceğimizi belirtirken, bu kısa 
hizmet süresinde kendilerine başarılar dileriz. 

Millî Birlik Grubu adına hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, C H. P. 
Grubu adına. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Talû Hükümeti adıyla anılan yeni tür kuru
luşun yüce Senatoda okunan programı üzerine 
açılan müzakerelerde, C. H. P. Senato Grubu
nun görüşlerini ve eleştirilerini açıklamak ama-

1 cıyle huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Senato-
ş ııuıı değerli üyelerini saygı ile selâmlarım. 
I Değerli senatörler, Türk siyasî tarihine ara 

rejimi adiyle geçecek olan ve 1971 yılı Mart 
ayında başlayan özel dönemin, son bölümünü 
yaşayacak bir Hükümeti ve onun programını 
eleştirmek görevini yaparken, düşüncelerimizi 
özgürce söylemekten geri kalmayacağımızı, ger
çekleri açıklık ve kesinlikle ortaya koymaktan 
öteye bir kaygıya kapılmayacağımızı peşin ola
rak belirtmekte yarar görürüm. 

Değerli senatörler, program ve maddeleri 
üzerinde görüş ve düşüncelerimizi açıklamaya 
girişmeden önce, bu Hükümetin kuruluş şekli 
ve kuruluş maksadından oluşan genel karak
terleri üzerinde bâzı tanımlamalarda bulunaca
ğız. 

Bize göre; bu Hükümet ortak toplumsal ih
tiyaçlardan doğmuş, gerçek anlamıyle demokra
tik türden bir koalisyon hükümeti değildir. Bu 
teşekkül, Türkiye gerçekleri ve geniş halk kit
lelerinin özlem ve, isterleriyle bağdaşmayacak 
ölçüde sağa kayık, geriye dönük, eskive bağlı 
takma başlı, dıştan güdümlü ve bencil amaçlı 
bir karışım hükümetidir. 

Bu hükümet, yeni ve ortak özlemlere dayalı 
bir programa göre iş görmek ve hizmet etmek 
için değil, sırf iktidarda gözükmek, hükümette 
bulunmak için hükümet kurmak telâşı içinde bu
lunanların alelacele derleyip çattıkları bir kuru
luştur. 

Bu Hükümet, olağanüstü rejim koşullarını 
sürdürmek, serbest tartışma ortamına geçişi ön
lemek, açık ve eşit demokratik mücadeleden ka
çışı örtmek için, 12 Mart kanatları altında giri
şilen ürkek bir tertibin tipik örneğidir. Bu hü
kümet hiç değilse bir kanadı yönünden halk oyu 
ile değil, hükümet ile ve olağanüstü tedbirlerden 
sonra yararlanma yolu ile iktidara gelmek ya 
da, iktidara ortak olmak hayali ve hesabı ile 
kurulmuş bir teşekküldür. 

Bu Hükümet uygulamaya vakit bulamayaca
ğını bildiği ve programında açıkça ikrar ettiği 
reform kanunlarını bugün hangi siyasî eğilim
lerin temsil ettiği kesin olarak saptanması müm
kün olmayan bir parlâmentodan çok kısa süre 
içinde, alabildiğine yozlaştırılmış ve saptırılmış 
olarak geçirmeyi zorlamakla, Türk toplumunun 
değişme ve ilerleme dinamiği olan Anayasa 
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buyruğu köklü reform ihtiyacını körlemek ve 
baştan savmak için kurulmuş bir organdır. 

Sayın senatörler, işte böylesine örtülü amaç
lar, zahmetsiz çıkarlar ve politik manevraları ile 
üstünlük kazanmayı düşlüy eni erin derleyip kur
duğu hükümetlerin programlarıdır ki, ancak bu 
denli yabanlık, siliklik ve yuvarlaklıkla yaratır 
ve politika sahnesine böylesine masum görünüm
ler içinde sürülür. Ne var ki, gene ancak böyle 
hükümetlerin programlarıdır ki, bunca saklama 
gayretlerine büyük sözlerden oluşmuş edebi
yat süslemelerine rağmen, çelişkilerin, tutarsız
lıkların ve anlamsızlıkların bütün türlerini bir 
arada bulundurma zarfından kendilerini kurta
ramazlar. 

Değerli akadaşlarım, şimdi yukardaki bö
lümlerde açık bir dille ortaya koyduğumuz tanım
lamalarımızı ve savlarımızı, program maddeleri 
ve bu maddelerde yer alan görüş ve anlayışları, 
hükümeti kuran siyasal partilerin yetkili kişi
lerinin son iki yıllık dönem içinde Hükümet ve 
Devlet meseleleri, politika ve diğer konular hak
kında ileri sürdükleri görüş ve düşünceleri ile, 
geçen hükümetlere yönelttikleri eleştirilerini 
karşılaştırmak ve memleket gerçeklerine vurmak 
suretiyle ispatlamaya ve açıklamaya çalışaca
ğım. 

Muhterem senatörler, bu Hükümetin gerçek 
anlamda demokratik ve ortak toplumsal ihtiyaç
lardan doğmuş, yeniden kendini vücuda getiren 
siyasal partilerin programlarından esinlenmiş 
ve düzenlenmiş karma bir program esasına da
yalı Koalisyon Hükümeti olmadığı; geriye dö
nük, alabildiğine sağa kayık ve eskiye bağlı so
yut bir hükümet ortaklaşması olduğu bizzat 
programın muhtevası ile sabittir. Programın son 
sahifesinde dikkat nazarınızdan kaçmadığına 
emin olarak bir kere daha ifade etmek isteriz ki, 
Hükümetimiz 12 Mart 1971'den bu yana kurul
muş bulunan hükümetlerden ayrı bir karakter 
taşımaktadır. Bu özelliği hizmet anlayışı far
kından değil, kuruluş tarzından ve siyasî sorum
luluğu iki partinin iştirakinden ileri gelmekte
dir denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin yukarı
da tanımladığımız vasıf ve mahiyette geriye dö
nük, eskiye bağlı ve tam sağa kayık özel amaç
lı bir kuruluş olduğunu ispata yarar bundan 
daha veciz bir ifade bulmak mümkün müdür! 

Nasıl bir mantığa ve anlayışa sahipsiniz ki, nor
mal demokratik rejimlerin ürünü olan partiler-
arası koalisyon kurmakta tüm demokratik ola
naklardan serbestçe yararlanabiliyorsunuz da, 
kurduğunuz hükümetle hizmet etmeye gelince, 
12 Mart 1971'den sonra partilerüstü ve olağan 
dışı usullerle kurulan ve icraat yapan hükümet
lerin kullandığı olağanüstü yetkilerden ve ted
birlerden tıpkı onlar gibi yararlanmaya kalkışı
yorsunuz. Bu iki hüviyeti kullanma yetkisini 
nereden aldınız? Ya gerçek demokratik ortam 
vardır, o takdirde özel amaçlı dahi olsa parti-
lerarası koalisyon kurmaya yetkinizi tanırız, an
cak şu şartla ki; demokratik usullere dayanarak 
kurduğunuz hükümetiniz olağanüstü dönemle
rin ve partilerüste hükümetlerin kullandıkları 
ve o dönemlerde alınmış olağanüstü tedbirleri 
sürdürmeyesiniz. Demokratik olanaklardan ya
rarlanarak hükümet kuranlar, iktidarlarını hiç
bir surette demokratik usuller ve yetkiler dışına 
taşıramazlar olağanüstü yetkiler kullanamazlar 
ve olağanüstü tedbirlerin devamını isteyemez
ler. Demokratik hükümetlerin görevleri derhal 
serbest tartışma ortamının bütün gerekleri ile 
yerleşmesini ve bu ortamın eşit koşullar içinde 
demokratik mücadele olanağı veren güvenceli 
s'vasal bir düzeye er:smes'ni saklamak ve dönüş
mesine tavizsiz, kuşkusuz tevessül etmek ve te-
vtvn etmektir. Aksi takdirde, yalnız iktidarda 
gözükmek için demokrasice ba<?lı: fakat Hükü
met icraatında olağanüstü tedbirlerden demokra
si dışı usullerden yararlanmaya kalkışmak, dü-
uelüz bir art niyetin, zahmetsiz çıkar ve yarar 
snği om ak gibi özel amaçlara hizmet etmekten 
öteye hiçbir anlam taşımaz. Bu ikili hüviyetini
zi Parlâmentoca ve siyaset meydanlarında daima 
ve en kesin biçimde kamuoyunda ve Türk insa
nına açıkça anlatmakta demokratik bir görev 
yaptığımız inaııcıyle ısrarlı olacağız ve bu al
datmacaya bütün gücümüzle mâni olmaya çalı
şacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonraki bölüm
lerde konuşmamı satırbaşı olarak not aldığım 
konulara değinmek suretiyle sürdüreceğim ve 
şimdiden bâzı hatalarımın bağışlanmasını sizden 
dileyeceğim. 

Önce bu Hükümet programında çok derin bir 
çelişkinin, daha programın baş sayfasında yer 
almasını, programdan birkaç cümle okumak su-
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retiyle işaret edeceğim ve sözlerimin başında arz 
ettiğim gibi, ancak böylesine şartlar içinde ve 
amaçlarla kurulu hükümetlerin programında 
bulunacak derin çelişkilerden birine işaret etmiş 
olacağım. 

Dikkat buyurursanız programın 1 nci sayfa
sında «Hükümetimizin programında, 14 Ekim 
1973 genel seçimlerine kadar geçecek kısa süre
de, yeniden, uzun vadeli hedef ve tedbirlere yer 
vermesi elbetteki beklenemez.» Hükümetimiz bir 
geçiş dönemi Hükümetidir ve kısa sürelidir, 
denilmiştir; ama programın aynı sayfasının 
3 neü paragrafında «Komünizme karşı cesur 
ve inançlı bir mücadele vermek...» ve «Hükü
metimizin başlıca amacı...» «ekonomik, sos
yal, kültüre] kalkınmamızı sağlayıcı tedbirleri 
a]arak, işsizliği ve yoksulluğu ortadan kal
dırmak olacaktır.» denilmektedir. Hakikaten 
latifeye değer bir çelişkidir, bu programın 
bunun gibi daha nice nice çelişkilerle dolu ol
duğunu sırası geldikçe arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu programın eleşti
rilerimizi en kesif biçimde yoğunlaştıracağımız 
bir diğer yönü «Reform Kanunları» adı ile 
programa alınmış ve topyekûn reform konu
sunda ileriye sürülmüş görüş ve düşüncelerin 
ne derece büyük bir aldatmaca, büyük bir sav
saklama, baştan savma ve Türk toplumunun 
kalkınma dinamiği olan Anayasa gereği, köklü 
reform anlayışını körletme amacıyla düzenlen
miş bir program olduğunu size göstermeye ça
lışacağım. 

Arkadaşlarını, bu reform sözcüğü bildiğiniz 
gibi 19G1 Anayasasında Türk toplumunun kal
kınma dinamiği olarak çok önemli bir unsur ha
linde hükme bağlanmıştır. Ama, Anayasanın 
uygulanmaya başladığından 1971 tarihine ka
dar, özellikle 1965 den sonraki dönemlerde ikti
darda bulunan partiler reform sözcüğünden ve 
anlayışından ve hareketlerinden bütün güçle
riyle uzaklaşmışlar ve bu hal Türk toplumunu 
1971 Mart'mda içine düştüğü çok korkunç du
ruma getirmiştir. Bunun böyle olduğu, 1971 
Mart'ınm 12 sinde muhtıra veren kuvvet ku
mandanlarının muhtırası üzerine iktidardan in
dirilip, yerine kurulan Birinci Nihat Erim Hü
kümetinin programının daha 1 nci sayfasında 
yazıldığı gözükür. 

Dikkat buyurursanız bu programın 1 nci say
fasında gerçekten bu eleştiriler sırasında göz-

| den uzak tutulmaması ve bu Hükümet ve onun 
ortaklarının reform hakkındaki görüş ve dü
şüncelerini iyice kafalara nakşetmeyi sağlamak 

I için bu 1 nci sayfayı okumama müsaadelerinizi 
rica edeceğim. 

«Gerçekleştirilmesi zorunlu yapısal ve ku
ramsal değişikliklere türlü nedenlerle girişile
ni emiş ve sorunları çözmede olayların arkasm-

I da kalınmıştır. Bu durum toplum yapısıyla Dev
let- düzeni arasında önemli gerilimlerin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Devlet ve toplumda ge
lişen çeşitli güçler arasında kuralları belli iliş
kiler kurulamamış ve karşılıklı bir güvensizlik 
ortamı doğmuştur. Bu ortam son ayların karı
şıklıklarına ve 12 Mart Muhtırasının 2 nci mad
desiyle çözümlenmesi istenen siyasal bunalıma 
yol açmıştır. Bu muhtıra ile tutulan yol. yurt 
sorunları karşısında çok hassas olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin demokratik rejime ve Ana
yasa düzenine bağlılığının en açık delilidir. Bu 
karışık duruma ve bunun yarattığı alışkanlık
lara son vermek, Hükümetin çözmesi zorunlu 
olan önemli bir konudur. Fakat asıl görev düş
tükleri sonuçlara değil, temel nedenlere yöne
len bir yaklaşımla ele almaktır. Bu ise Anaya
sanın gösterdiği doğrultuda yapılması zorunlu 
reformların hiç bekletilmeden gerçekleştirilme
siyle mümkündür. İşte bu nedenlerle Türk ka
muoyu karşısına reform Hükümeti olarak çıkı
yor, bu niteliğe uygun bir program sunuyoruz.» 

Görüldüğü gibi Türk toplumunun 'gerçekten 
eşine ender rastlanır, toplumsal ve sosyal bir 
bunalımın içinde yaşadığı sırada, ta ki müda
halenin bu bunalımı yaratan toplumsal sebep 
ve saikın Anayasanın öngördüğü yapısal ve ku
ramsal değişiklik getirici, köklü ve soylu re
formların yapılmamış olması nedeni, 12 Mart 
Hükümetlerinin baş görevi olmuştur; ama o ta
rihten itibaren reformcu olmayan, cevherinde 
reforma, köklü dönüşümlere atılımalara Ana
yasa gereği dahi olsa yanaşmayan Adalet Par
tisi ve onun Meclisteki çoğunluğu, daha Birinci 
Erim Hükümetinin Nisan ayının 2 sinde okunan 
programına verdiği cevapta; beraberimde ge
tirdiğim Meclis tutanaklarında söylediklerine 
bir bakınız ve Adalet Partisinin, bugünkü Hü
kümeti kuran en büyük partinin şimdi progra
mına «Reform Kanunları» adı altında getirdiği 

I reform anlayışına yetkili ağzından Meclisteki 
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ve Senatodaki Parti sözcüsünün verdiği cevabı 
bir ölçüde okuyarak size arz edeceğim. 

Adalet Partisi sözcülerinin Meclisteki ve 
Senatodaki konulmalarında deniyor ki; «"Fil
hakika Hükümet Programında, gerçekleştiril
mesi zorunlu yapısal ve kurumsal değişiklik
lere girişilmedi ği, sorunları çözmede olayların 
arkasında kalındığı, bu durumun toplum ya-
pısıyle Devlet düzeni arasında öncm'ii ge
rilimlerin ortaya çıkmasına yol açtığı, Dev
let ve toplumda gelişen güçler arasında iliş
kilerin kurulmaması nedeniyle karşılıklı bir 
güvensizlik ortamımın doğduğu, bununla ka-
rışı|klıklara ve siyasal bunalımlara yol artığı 
öne sürülmekte ve hal çaresi olarak Anayasa
nın gösterdiği doğrultuda yapılması zorunlu 
reformların derhal gerçekleştirilmesi lüzumu
na» işaret edilmektedir. 

İşte bizim bu teşhisle mutabık olmamız 
mümkün değildir. Adalet Partisinin, Birinci 
Erim Hükümeti Programının Millet Meclisinde 
müzakeresi sırasında o zaman Grup Başkanve-
kili olan halen Hükümette görev almış bulunan 
Sayın Orhan Dengiz'in zabıtlara geçmiş olan 
sözlerini Adalet Partisinin reform konusunda 
ne düşündüğünün daha 12 Mart 19'71'den henüz 
bir ay geçtiği zaman açıkça belgeli olarak hu
zurunuza seriyorum. 

Aynı surette Senatoda da konuşan yine ya
nılmış olmayayım Hükümette tahmin ediyorum 
yer alan (Hadi o İkinci Erim Hüküınetiudeykcn 
konuşmuşlar Sayın Nusret Tuna) hemen hemen 
ayn ıtemel düşünceye dayanarak, Türk toplu
munun içine düştüğü ağır bunalımın Hükümet 
Programında belirtildiği gibi kurumsal ve ya
pısal reformların yapılmaması nedenine bağlan
ması Adalet Partisince reddediliyor, hattâ cali
bi dikkattir, ilginçtir, konuşmanın biraz aşağı
sında Adalet Partisinin o zamanki sözcüsü di
yor ki, «1971 senesinde ağırlaşan ve yoğunlaşan 
bunalım bu Hükümet Programında ve Muhtıra
da işaret edildiği gibi kurumsal ve yapısal deği
şiklik getirecek reformların yapılmasından doğ
mamıştır. Anarşik olaylar olmuşsa birtakım si
lâhlı eylemlere bu ülkede raslanmışsa bunlar 
her ülkede eşine raslanan ve dünyayı boydan 
boya saran birtakım gençlik hareketleridir. 
Anarşi bile değildir. 

Hattâ daha ileri gidilmiş bu savı, bu iddiayı 
doğrulamak için «Fert başına gelir düzeyi çok 
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yükseklere 4 bin dolara yükselmiş ülkelerde 
dahi bizde olduğu gibi birtakım gençlik hare
ketlerinin zuhur ettiğine bakarsanız, demek ki 
bunalımların sosyal, ekonomsal kökenliği ada
letsiz bir toplum yapısından, bozuk bir düze
nin zorunlu baş kaldırışlarını ifade eden bir 
bunalım olmadığını anlarsınız, ya bunları birer 
gençlik hareketi olarak alırsınız. Asıl bunalım 
Anayasanın, 1961 Anayasasının Türk Ulusuna 
ve Türk insanına tanıdığı insan hak ve özgür
lüklerinden doğmuştur diye girişimine başlamış
lar ve Birinci Erim Hükümetini arkasında da
yalı bulunduğu bütün güçlerin haşmetli, kud
retli varlıklarına rağmen kısa süre içinde, 
özellikle reform yapmayı kasdettiği için, amaç
ladığı için ve Programının birinci maddesine 
bunu aldığı için ve bunalımı gidermenin tek 
yolunun köklü toplumsal reformların yapılma
sına önem verdiği için kısa dönem içinde Ada
let Partisi ve onun dıştan destekleri ,egemen 
çevreler reformlardan zarar göreceği ve kapalı 
bir toplum halinde bozuk düzen içinde bunalt
tıkları halk kesimini baskıları altında tutmak 
isteyen çevreler derhal harekete geçtiler ve Tür
kiye'de geçerli olan bir yola başvurdular, re
formcu anlayışa bağlı Hükümet ve onun için
deki 11, - artık tarihe öyle geçti - 11 Bakanın 
komünist olduklarına varıncaya kadar geniş, 
tertipli düzenli maksatlı bir propaganda ile Hü
kümetin içinde şuriş yarattılar, ikilik yarattılar 
ve işte o sırada bugün görev almış Sayın Talû, 
sahneyi siyasette tulü eyledi. İşte o zaman Mer
kez Bankası Müdürü iken, Allah daha büyü
ğünü versin doğdu.. İşte o zaman şimdi yanım
da bir parçası bulunan meşhur demecini verdi 
ve aslında kuruluş biçimine, gelişine ve beni 
bağışlasınlar olmayacağını bilmeyecek kadar 
feraset sahibi olmadığını sandığım Nihat Erim'-
in kurduğu Hükümeti düşürmeye muvaffak ol
dular ve çokbüyük dersler almış olarak Sayın -
Nihat Erim, İkinci Erim Hükümetini kurma
ya memur edildi ve İkinci Hükümetine kendisi
nin kurduğu ilk Hükümette doktriner sapma
larla malul kişilerin yerine tek başına ikâme ol
ma olanağını da buldu. Ondan bu yana ve hâlâ 
ve bakalım nereye kadar Talû devri yaşayaca
ğız, yaşıyoruz. 

Ye ne gariptir ki, bir taraftan Nihat Erim 
Hükümetini düşürme olanağı sağlamış bulunan 
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çevreler, onun spikerleri, gerçekten İkinci Ni- I 
hat Erim Hükümeti sırasında reform konusun
da Birinci Nihat Erim Hükümetiyle İkinci Ni
hat Erim Hükümetinin birbirini tanımayacak 
kadar ayrı bir felsefeye bağlandığını görme 
bahtiyarlığına eriştiler. Gördüğünüz gibi İkin
ci Nihat Erim Hükümetinin programında re
formdan, eskiden olduğu gibi kurumsal ve ya
pısal değişiklik getirecek soylu atılım adıyla 
bahsedilmez oldu. Anayasanın öngördüğü. Ana
yasanın çerçevesi içinde bâzı düzeltmeler ve de
ğiştirmeler veyaoa arasında reformları yapmak 
görevimizdir» diye de madde koydurdular. İş
te o zaman, bugünkü Hükümetin en kudretli 
kanadını teşkil eden Adalet Partisi sözcüleri, | 
yine yanımda getirdiğim Meclis zabıtlarına söy
ledikleri sözleri geçirmeye muvaffak oldular. 

Şimdi bu Hükümetin içinde görev almış olan 
Sayın Nusret Tuna çok veciz ve fakat veciz ol
duğu kadar güçlü ve direktif verici ifadelerle 
Sayın Erim Hükümetini şöyle eleştirdiler. Teli- | 
dit demiyorum; bu biraz ilkel söz olacaktır, ama 
içinde mündemiç. «Yeni Hükümet programının, 
bir evvelkiyle beraber mütalâa edilmek sure
tiyle kurulan irtibatın prensiplerle ilgili olaca
ğı ve icraatınıa da sirayet etmeyeceği ümidini 
muhafaza etmek istiyoruz. Hedefe şerik olmak j 
tatbikata da peşinen rıza göstermek mânasına j 
gelmeyeceğine göre, gayelerin gerçekleştiril
mesi için tutulacak yolda yeni Hükümetin Par
lâmento ile anlayışlı bir işbirliği iklimi yarata
cağını umuyor ve bunu bekliyoruz.» diyor. 

«Bugün Türkiye'de Atatürkçülüğü, devrim
ciliği, reformculuğu, Cumhuriyet ilkelerini sa- | 
yunmayan yoktur. Herkesin aynı iddiada ol- ı 
masına rağmen mücadelenin ortadan kalkma- ! 
ması, bir kavram kargaşalığının nelere sebebi
yet verdiğinin açık delilidir. O itibarla Hükü- ı 
•mete güven söz konusu olduğu zaman, 03̂  ve
renle güven kazananın sadece kelimelerle değil 
fikirlerle de mutabık olmasında zaruret vardır. 
Eğer güvenoyu Parlâmento ile Hükümet ara- j 
smda programa dayanan bir itimat mukavelesi 
ise, beraber konuştuğumuz ve savunduğumuz j 
mefhumların özünde ve mânasında da beraber I 
olmak ihtiyacındayız.» Diyor ve çeşitli reform I 
konularına temas ediyor. Dikkatle, özenle şu 
hususu tarih içinde her şeye rağmen geliştirme- I 
yi yeğ görüyor: «Biz sizin anladığınız anlamda I 
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ve Anayasanın gerek gördüğü biçimde köklü 
kurumsal ve yapısal değişiklik getirecek reform 
hareketlerine yanaşmayız. Biz ancak reform 
adı altında sadece bu kelimeyi kullanmak su
retiyle kamu oyunda çok makes bıraktığından 
ve ters düşmek gibi bir olumsuz sonuçla karşı
laşmamak, için sadece bu sözden bahseder; 
ama gerçekte, ancak lüzum ve zaruretine ken
dimiz inandığımız koruduğumuz toplumsal sı
nıf ve katların çıkarlarına uygun düşerse bâzı 
iyileştirmeler yaparız.» demişlerdir, demekte
dirler. 

Hattâ değerli arkadaşlarım, tekzip etmedi
ği için kendisinden sadır olduğuna inanmak 
zorunda olduğum ve Sayın Abdi İpekçi'nin yap
tığı bir görüşmede Sayın Demirel bu Hükümet 
programında yazılı deyimlerin dahi gereksiz 
bir uğraş olduğuna işaret ediyor ve acı bir is
tizah ile «Reform dediğiniz nedir M? Bunlar, 
bizim icraatımız sırasında yaptığımız her hare
kete isim olarak takılabilir. Meselâ siz maden 
reformu, petrol reformu, toprak reformu di
yorsunuz; yok canım, onlar Maden Kanunu, 
Toprak Kanunu, Petrol Kanunudur.» diyor. 
Gerçekten saygıdeğer bir anlatım. İnanmadığı, 
yüklenmediği kabul etmediği bir toplumsal ve
ya sosyal veya ekonomsal görevi veya inanışı 
başkalarının halk aldatmacası olarak kullanma
larını müsaade etmeye dahi imkân vermiyor ve 
gerçekten Maden Kanunu, Petrol Kanunu ve 
Toprak Kanunu deyimlerini kullanarak bizzat 
programı cerh ediyor, yaralıyor. Zaten aynı De
mire! ; biz ta başından beri 1971 yılında Cumhu
riyetin yok olmasına varıncaya dek ağır teh
likelere düşürülmüş olmasını, reformların ya
pılmamasına bağlamıyoruz diye, yine bu müla
katta açıkça belirtiyor. Ama, buna ne Ni
hat Erim Hükümeti ne onun arkasındaki güçler 
hiçbir türlü çare bulamıyorlar; her şey, bu Hü
kümet programında ele alman her şey özellik
le reformlar, yalnız ve sadece Adalet Parti
sinin müsaade ettiği ölçüler içinde ve Demirci'm 
doğru söylediği gibi kanunlar şeklinde düzenle
nebiliyor. O kadar ki; bilir misiniz biz bir re
formcu parti olarak (sırası geldiğinde nasıl 
düşündüğümüzü anlatacağım), bu reformların 
reform adı altında Meclislere sunulan kanun
ların gerçek bir reform hüviyeti taşımasını te
min etmek için bunca gayret sarf etmişizdir. 
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Bu gayretlerimizin hemen hemen hiçbirisi kaa-
le alınmamıştır; ama bundan evvelki Hüküme
tin başında bulunan Melen, reform kanunu ta
sarıları adı altında Meclise sunulan tasarıların 
Adalet Partisi çoğunluğu eliyle komisyon
larda ve Meclislerde nasıl saptırıldığından biz
zat şikâyetçi olduğuna tanık oluyoruz. Bir Me
len Hükümetini düşününüz. Tam sağ anlayış
lı, reformdan oldukça uzak düşünceli bir kişi
nin başkanlığındaki Hükümet dahi, hazırlan
mış ve Meclise sevk edilmiş reform tasarıları
nın Adalet Partisi eliyle yozlaştırıldığı ve sap
tırıldığından şikâyetçi oluyor; müracaatlarda 
bulunuyor komisyonlara. «Yapmayınız efendi
ler» diyor, «Büsbütün bu derece yıkmayınız 
bu kanunları veya reform adı altında yapılmak 
istenen iyileştirmeleri ve düzeltmeleri.» diyor. 

Arkadaşlarım, burada kınanacak hiçbir 
şey yok. Ama aldatmacaya ela tahammül yok. 
Reformcu olmayan bir partiye, silâh zoruyla 
dahi reform yaptırmanın mümkün olmayacağı
nı Türkiye'de hemen son iki yıllık dönem ispat
lamıştır ve bunu biz 1971 senesinin Nisan ayın
da bu kürsüden açıkça ifade etmişizdir. Müsaa
de edersiniz kendimizin ürününü kendimiz ken
dimize kullanalım. Bakınız reformlar konusun
da ne demişiz; 

«Çağımız koşullannın oluşturduğu evrensel 
ve. sosyal bir kanun gereği devrimler ve reform
lar gibi düzen değişikliği sağlayıcı soylu ve 
köklü atılımlar, siyasal parti şeklinde örgüt
lenmiş kurumlar dışında hiçbir kişi, zümre, 
topluluk ya da kurulun eliyle gerçekleştirile
mez. 

Kişiler ne ölçüde üstün düzeyde bilgi ve 
erdem sahibi, kurumlar ne derece iyi niyetli 
ve kararlı olurlarsa olsunlar; değil devrim ve 
reform gibi soylu ve köklü değişim hareketleri
ni, ıslahat gibi yüzeysel düzeltmeleri dahi yü
rütüp yerleştirmeye kadir olamıyorlar. Sosyal 
ve ekonomik alanlarda devrim ve reform gibi 
"köklü değişiklikler ancak uyumlu ve tutarlı sis
temlere bağlanmış, halkçı ve devrimci prog
ramlara sahip siyasal partilerin demokratik 
iktidarı ile başarılacafe büyük, toplumsal atı
lımlardır.» 

Gerçekte biz her zaman olduğu gibi, tarih 
içinde devrimci atılımların önderi olan bir par
t i olarak o zamanın en ağır şartları içinde da

hi doğruları söylemekten kaçınmamışız ve eğ
rileri, memleket yararına olmayan hareketle
ri yapanları da siyaset meydanında teşhir et
mekten kendimizi alıkoyamamışız. Şimdi, bu 
Hükümet programında reform kanunları adı 
altında dile getirilen ve gerçekleştirilecekleri 
söylenen kanunların her birisine bakınız. Bun
lar reform olmaktan çoktan çıkmışlar; alabildi
ğine yozlaşmışlar, sapmışlar ve artık bu top
lumun aşağı gelir kesimlerinde yaşayanların, 
çalışanların, köylülerin ve işçilerin yararına 
bir toplumsal iyileştirme aracı olmak yerine, 
aksine bu toplumun üstünde egemenliklerini 
sürdüren, dışa bağımlı, tekelci, yüksek kâr 
marjları ile çalışan, aracı, tefeci, merkantil 
burjuvanın emrine verilmesini sağlıyacak araç
lar haline getirilmişlerdir. Petrol Kanununa 
bakınız. Türkiye Cumhuriyetinin 50 ncı yıl-
dönümüzü idrak ediyoruz efendiler. 50 yıl son
ra Türkiye'de petrol çıkarmaya ve petrolü iş
lemeye gücü olmayan bir ülke olarak kendimi
zi kanunlar içinde tescil ediyoruz. «Neyimiz ek
siktir?» diye sorduğumuz zaman bu kürsüden 
bize cevap verecek bir kişi bulunmuyor. Ger
çekten bugün, Türk petrollerini, 50 yıl sonra, 
uluslararası, dev cüsseli, çok milletli, çok 
kudretli, kartelin mensupları, isimleri belli 
şirketler eliyle ve onların inhisarında olarak, 
onların eline bırakan bir kanunu daha bir haf
ta evvel çıkarıyoruz, adına reform diyorsunuz. 
Rica ederim. Bir mücadelenin peşindeyiz. İk
tidar, muhalefet önemli değil; ama önemli olan 
bir şey var; bu ülke kaynaklarını hangi güç
ler için, nasıl ve hangi yollardan ne oranda 
açacağız, Onları çalışan insanların yararlarına 
nasıl hazırlayacağız? Dâvamız bu. Maden Ka
nununda da aynı şeyi yapacaksınız. Görüyo
rum; ne bor minerallerinde, hattâ hattâ diğer 
stratejik madenlerde göreceksiniz yine yaban
cı parmakları ve saireyi koyacaksınız, o kanun 
gelecek. Toprak reformunda yaptıklarınız az 
mıdır? Bugünkü Toprak Reformu kanun ta
sarısına «toprak reformu» demeye diliniz varı
yor mu? Varırsa. Neden varıyor; bilimsel ve
rilere, Türkiye'nin toplumsal gerçeklerine ve 
isterlerine, halk çıkarlarına uygun bir toprak 
reformunu gözlemediğiniz, istemediğiniz için
dir ki siz toprak reformuna «toprak reformu» 
diyorsunuz. Eğer gerçekten bizim gibi değil, 

| Türk halkı gibi düşünseniz, toprak reformunu 
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bu haliyle toprak feromu olarak bu halka suna
mazsınız. Sunamazsınız; çünkü toprak refor
munu öyle yozlaştırdınız, öyle çıkmaz bir dar 
boğaza ittiniz ki Türkiye'de toprak reformu adı 
altında yapılacak her şey bir yasak savmadan 
ve ihtiyacı körlemeden ilemTe gitmeyecektir. 
Gitmeyecektir, çünkü siz böyle arzu ediyorsu
nuz. Böyle arzu ettiğinizi, bilimseldir, mem
leket gerçeklerine uygundur diye anlatıp duru
yorsunuz. Bütün gücünüzü de, fevkalâde dö
nemlerden, açık konuşayım, bâzı müdahale
lerden mağdur olmuş insanlar ve partiler hü
viyetinizden alıyorsunuz ve iktidara gelip Türk 
Milletinin başına açmadığınız dert kalmıyor. 
Şimdi, kalkmışsınız; «Bu programda reform 
kanunları ele alınacaktır» diye de söylüyorsu
nuz. Hele buraya gelip de bu kürsülerde «re
formların doktriner sapmalara uğramamasını 
temin edeceğiz» diye iri iri lâflar ettiğiniz za
man, söylediğiniz sözlerin kulaklarınızda hiç 
makes bırakmadığına kaç kere şahit olmuşum
dur. Evet, reformların doktriner sapmalara 
uğratılmaması sizden çok evvel ve çok daha 
güç ile bizim arzumuz ve emelimizdir. Neden? 
Çünkü, biz Türk toplumunun alması gereken 
genel biçimi ve içeriyi yaptığımız Anayasada 
saptamışız, programlarımıza koymuşuz ve as
la toplumcu dedikleri veya bilmem sizin dili
nizde ne anlamına gelen birtakım radikal ve 
devleti eştiriei ya da sosyalleştirici bir istikamete 
yöneltmek için uğraşmamışız. 

Toprak reformu isteriz; çok toprak dağılsın 
diye gücümüzün yettiği kadar bağırırız, çok 
mülkiyet sahibi yetiştirmeye çalışırız. Maden 
reformu isteriz, yahut madende yabancıların 
sermaye sahibi veya hak sahibi olmamasını is
teriz, bu ülke varlıklarının Türk insanına, 
Türk sermayedarına kalmasını öngörürüz. 
Petrolde yabancı istemeyiz, Türk sermayesi ile 
kurulmuş şirketlerin çalışmasını isteriz; maksa
dımız ülke varlıklarının Türklere kalması ve 
Türk işverenlerine ve isçilerine gitmesidir; ama 
siz bunları, bu milliciliği, gerçek milliyetçilik 
olan bu ekonomik milliyetçiliği tutarsınız hal
kın kandırılması yolunda sosyalistliktir, komü
nistliktir diye söyler söyler durursunuz. 

Asıl dokriner sapmalara yer veren ve her 
işi doktriner sapma içinde yapan parti sizsiniz. 
Nasıl mı? İspat edeceğim: Türkiye'de sizin 

j çıkardığınız her kanun, Türkiye'de gelişmek
te olan sağlıksız kapitalizmin biraz daha geliş
mesine ve semirmesine yardımcı olmak için çı
karılmış kanunlardır. Kapitalizm bir doktrin 
değil midir? Adıyla sanıyla dört başı mamur, 
içinden sosyalizmin çıktığı doktrin değil midir? 
Siz büyük mülk nasiplerini, büyük sermaye 
sahiplerini, aracıyı, tefeciyi, merkantil bur
juvayı, dışa bağlılığı, sağlıksız kapitalistleri; 
her yerden, her yönden kamu kaynaklarının 
tümünü emirlerine vermek suretiyle, çıkardı
ğınız bütün kanunlardaki olanaklarla o kesimin 
eline vermiyor musunuz? Siz o takdirde dok
trinci değil misiniz? Asıl doktrin sapmalarına 
Türkiye'nin iç meselelerini uğratan siz değil 
misiniz? Ama, Türkiye'de gerçekten «hürri
yet vardır» derler, ben de inanırım. Bir za
manlar vardı. Şimdi o büyük ölçüde azaldı; 
ama Türkiye'de kapitalist doktrinin takipçileri
ni tanımladığınız zaman bundan sevinen, bun
dan hoşlanan, böyle bir gidişin varlığını du
yup da duygulanan çok insan bulursunuz ve 
onların elinde güçlü haberleşme araçları, gaze
teler, radyolar, televizyonlar vardır ve böyle
dir gidisi, kapitalist sapmaları, kapitalist dok
trine bağlılığı oralarda propoganda ederler; 
ama, halktan yana olan, her türlü görüş, dü
şünüş ve inanışı yazılı belgelere bağlamış bu
lunan orta sol, sosyo - ekonomik felsefeye bağ
lı, halkçı Cumhuriyet Halk Partisi veya ona 
yandaş olan bilginler veya yazarların bu kapi
talist sapmaları işaret etmesini birer komünist 
davranış diye telâkki eder; ama halktan yana 
olan partinin tabanındaki insanın elinde, güçlü 
burjuvanın elinde bulunan haberleşme araçları, 
gazete vesaire bulunmadığı için de bir türlü o 
da sesini duyuramaz; fakat sırası gelmiş veya 
gelmemiş, Türkiye'nin tarih içinde eriştiği bir 
düzeyde artık hiç kimse, isterse bir muhtıradan 
sonra kurulmuş bir Hükümeti altı ay sonra 
Merkez Bankası Müdürü iken düşürmeye kadir 
olacak kişi dahi Devletin başına geçse... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — O ne biçim 
lâf öyle... 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN-
D04AN (Devamla) — O dahi geçse ve. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
Gündoğan... (A. P. ve C. G. P. sıralarından mü
dahaleler) Müsaade edin efendim, müsaade 

j edin... 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Öyle de den
mez ki... 

C. H. P. GRUBU ADİNA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Beyefendi, ne söylediği
mi bilirim ben. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade bu
yurun. siz Hükümet Programını tenkit ediyor
sunuz. Şahıslara tecavüz veya onların şahsiyeti
ne herhangi bir gölge düşürecek ifadeleri kul
lanmamanızı hassaten rica ediyorum. Çünkü si
zin konuşmalarınız aynı şiddetle başka konuş
ma1 an da davet eder. Bu da Cumhuriyet Senato-
sundaki müzakerelerin usulü dairesinde cereyan 
etmesine mâni teşkil eder. Bu itibarla rica edi
yorum, konuşmalarınız] program üzerine teksif 
ediniz. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Biz kişilerden, kişilikleri 
hudutları içinde neleri varsa onları ele alarak 
bahsetmeyiz Sayın Başkan. Biz kişilerin kamu
ya hizmet için ortaya çıktıkları günden itibaren, 
artık kendi hudutları içinde kalamayacakları. 
herkesin eleştirilerine ve yaptıkları bütün hare-
'ketlerin hesaplarını vermek üzere bu kürsülere 
her yönleriyle getirilmelerine müsaade ekmele
rine inanan bir partiyiz. (C. H. P sıralarından 
«bravo» sesleri) Yoksa bizim sayın arkadaşımız
la, şahsen, ne bir alacağımız vardır, ne bir vere
ceğimiz vardır. Hatta belki hemşehriliğimiz dair 
vardır; ama öylesine bir insan eliyle kurulmuş 
ve bize takdim edilen programını eleştirirken. 
Türkiye toplumunun içinde bulunduğu düzeyin 
Türk Halkının edindiği büyük tecrübeler so
nunda sahip olduğu bilinç : 250 kuruşa 
nıü<>tahsilin elinden büyük aracı ve tefeciye 
toplattırdığı üzümün, iki ay sonra. 3 misli fi
yata başka ülkelerle satmak suretiyle müstahsi
lin cebinden 3 kaitlı kazanç temin eden bir politi
kanın amili ve üreticisi insanın, bu hareketini 
söylemem için başka hangi kelimeleri bu!avım" 

11 liraya müstahsilin elinden alınan zeytinya
ğını 14 liradan aşağı sattırmamak suretiyle müs
tahsili ihracatçı komisyoncuya boğduran bir po
litikanın sahibini artık bu hak, ben söylemesem 
de yaşamından edindiği bilinçle, görmeyecek 
mi, anlamayacak mı? 

Bilmeyecek mi ki bu halk, 1972 de, Haziran 
ayında 90 kuruşa sattığı buğdayını kepek olacak 
100 kuruşa alıyor, bu politikanın sahiplerini bu 
halk görüp tanımayacak mı? 

Bilmeyecek mi ki bu halk, taıban fiyatlarını 
tespit eden Hükümet, aynı zamanda taban fi
yatlarını tespit ettiği köylü ve çiftçinin üretim 
aracı olarak kullandığı montajcı sanayiinin ma
hmulleri traktörü, gübreyi, ekipmanı, ziraî ilâcı 
yine Hükümetin tespit ettiği ağır fiyatlarla alır
ken, maruz kaldığı bu resmî aldatmayı öğren
meyecek mi sanıyorsunuz? Bilmeyecek mi sanı
yorsunuz? 

Şimdi bu Programda neye rastlıyoruz? «Ta
ban fiyatları yeniden ele alınarak - evet. evet -
düzenlenecektir»' diye bir maddeye rastlıyoruz. 
Hey.. Garip tecellidir bu, Türk Milletinin garip 
tecellisidir. Kim bu taban fiyatlarım ele alacak 
yeniden ? Bu Hükümet, Bu Hükümetin başında 
kim var? Bel'i bir zaJtı muhterem. Bu Hükü
metin başındaki belli zatı 'muhterem bundan ev
velki Hükümette ne idi? Ticaret Bakanıydı. Ne 
diyordu? «Taban fiyatlarına zam isteyenler 
Türk ekonomisine kastedenlerdir. Fiyatlara 
zam ettiğimiz zaman zaten doludizgin giden az
gın enflasyon daha da artacaktır. Binaenaleyh, 
zam yapamayız» diyordu. Ne oldu? Ne oldu 6 
aydan bu yana da yeni Hükümeti kurarken ta
ban fiyatlarını yeniden ele alma lüzumu hasıl 
o1 du? O vakit bir gereksinme idiyse, o vakit bir 
ekonomik zorunluluk idi ise, bugün neden aynı 
z'V'un'iTİukla karşınıza çıkmıyor'? Ama bilirim. 
Türkiye'de âdettir, gayet rahatça büyük kişiler 
görmüşüzdür; «dün dündür bugün bugündür» 
d?r!er. Bunlar da. «geçen sene gecen sene idi bu 
s~ne bu senedir» derler. Aslında bunun temelin
de ne yatar bilir misiniz? 

Bu kürsüden söylemişimdir, Adalet Partisi
nin gerçekten ekonomi - politikası demeye elve
rişli ve o kıratta uyumlu, tutarlı, sistemli bir 
anlayışı yok gibidir. Çok dağınık, çok değişik 
br'takrm amaçlar peşinde koşar, toplum ve Dev
let ve siyasal hayatı kaos içine sokmakta mahir
dir. Sebebi de, onların sandıkları gibi ne bil
mem ne Anayasasının hangi maddesindeki öz
gürlüklerdir, ne şudur, ne budur.. Kendi kaos
larını yaratırlar; ama ustadırlar, başkasını 
suçlarlar. 

Adalet Partisinin bir ekonomi - Politikası 
yoktur; ama, çok iyi bildiği ve yürüttüğü bir 
politika - ekonomisi vardır. Şimdi seçimlere 
yaklaştık, bir seçim konjonktürü yaratır parti
ler, özellikle Adalet Partisi.. Adalet Partisi bu 
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koalisyonun en büyük kanadını teşkil edecek de, 
geçen Hükümette Ticaret Bakanı görevini ifa 
etmiş zatın kurduğu Hükümette taban fiyatla
rına eskiden olduğu gözle bakmasına müsaade 
edecek.. Olmaz böyle şey olmaz. 

Onun için biz Hükümeti tanımlarken başı
nın da ne sıfatta olduğunu anlatmış idik. 

Değerli arkadaşlarım, size daha da açıkça 
söylemek zorunda olduğum birçok konular var, 
eğer imkanınız varsa devam edeceğim. 

'Sayın arkadaşlarını. Bu Hükümetin en çok 
önem verdiği, programındaki yazılış biçimin
den belli olan bir diğer konuya geçmeme müsa
adelerinizi rica edeceğim; 

Bu Hükümet iddialıdır. Fiyat artışları ve ha
yat pahalılığım önleyecek tedbirler getirecek
tir. Gerçekten Türkiye'nin, Türk halkının en 
ziyade önem verdiği bir hayatî mesele olan hu 
hayat pahalılığı ve fiyat artışlarını önlemek is
teyen bu Hükümetin nasıl bir. politika izleyece
ğini programda araştırdım hiç bir çözüm göre
medim ; ama Hükümet başında bulunan muh
terem Talû'nun Hükümet başına geçmeden ön
ceki Hükümette .Ticaret4" Bakanı iken fiyat ar
tışları ve hayat pahablığı konusunda verd"ğ: 

demeçleri gazetelerden izledim; hatta bir kısmı
nı buraya yapıştırdım. Bakınız Sayın Talıı 
ne buyuruyorlar; «Türkiye'deki fiyat artışları
nın ve hayat pahalılığının baş nedeni belediye
lerin kontrol görevini yapmamalarıdır» diyor
lar. işte gazete burada. Eğer belediyeler kont
rol görevini yapsalar imiş, fiyat artışları dura
cak, hayat pahalılığı yavaşlayacak imiş.. Be
lediyelerin memurlarına maaş vermeye imkan
ları kalmamış, çöpleri toplamaya dahi kadir ola
mayan gırtlağına kadar partizanlığa gömül
müş zavallı belediyeler demek ki, Türkiye'deki 
bu azgın fiyat artışlarının tek nıüsebbibleri 
Eğer onlar kontrollerini yapsalarmıs hayat pa
halılığı kalmayacakmış, fiyatlar da artın aya-
çakmış.. 

Bir başka beyanlarına da rastladım, ayak
kabı fiyatları konusunda bir beyanını yine ga
zetelerde gördüm. Perakende ayakkabı fiyatla
rının maliyeti 100 - 125 lira civarında olduğu 
•halde 200 - 225 lira olduğunu söyleyen sayın 
Tabî. bu fiyat marjının artış farkının nereden 
ileri geldiğini söylüyor biliyor musunuz; Pera
kende mal satan insanların sattıkları malm ma-
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liyetini tespite imkan verecek bir kanunun ol
mayışına yüklüyor. Haa, demek ki hemen yarın 
bir kanun getirseler, perakende malların mali
yetini hesap etmeye imkân verecek bir yetkiyi 
kendilerine versek öbür gün ayakkabılar bir
denbire 130 liraya 150 liraya düşecek demektir 
(ki, açık ve seçik, gayet kesin beyanlarından bi
ri budur.) "* 

Dahası var, Sayın Talû, «Hayat pahalılığının, 
fiyat artışlarının önüne geçmek istiyorsanız si
ze bir salık vereceğim; sabrediniz.»1 diyor. Sabır 
tavsiye ediyor ve bu sabırla iktifa etmeyi öneri
yor. Başkaca hiç bir ekonomik müessir politika
yı önermiyor. Görmedim, programda da görme
dim. Tahmin ediyorum ki, bu Hükümet hiç bir 
Taret ve veçhile fiyat artışlarına ve hayat paha
lılığına ufacıcık bir çare dahi getirmeye ka
lır olamayacaktır. Gene Türk halkı aracıların, 
Vfecilerin, sömürücülerin istedikleri gibi at oy
nattığı. hatta Hükümet eliyle desteklendikleri 
bu ortamda Türk halkı sömürülecektir, soyula
caktır ve hayat pahalılığı altında ezilecektir, 
nil ey ec ektir 

Arkadaşlarım, Türkiye'de hayat pahalılığı 
ile fiyat artışları insanı canından bezdirecek 
'"'Icülc'-e varmıştır. Dayanılmaz, katlanılmaz bir 
hale gelmiştir. Susan, bütün bir Türk toplumu
nun söylediği tek şey budur; ama olağanüstü 
tedbirler yüzünden toplum suskun, dertlerini 
söyleyemez, çare bulamaz halde bırakılmıştır. 

Simdi, fevkalâde tedbirlerin devamını öngö
ren şart koşan bu Hükümet, mesela ne Sıkıyö
netimi kaldırmak gibi bir düşünce sahibi olma
dığını, ne de Anayasada yapılan değişikliklerle 
kurulacak Güvenlik Mahkemelerini kurmamak 
o.'ibi her hangi bir, ortamı serbest ve özgür ha
le getirici atılımda bulunmayacaktır. Gene hal
kı susturacaklar, gene bütün özgürlükler kısıt
lı kalacak, olağanüstü tedbirler devam edecek 
ve bu Hükümet de herhangi bir dişe dokunur 
ekonomi politikasına sahip olmadığı için Türk 
halkının canı cendereye girmekte devam ede
cek. 

Arkadaşlarım, oysa fiyat artışları ve hayat 
pahalılığı konusu, sanıldığı gibi yalnız şu veya 
bu perakendecinin mevzuat olmadığı için diledi
ği gibi fiyat koymasından veya belediyelerin 
kontrolsuzluğundan ileri gelmemektedir: Fi
yat artışları ve hayat pahalılığı bundan evvel-
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ki de, bıı Hükümetin de izlediği ekonomi poli
tikalarından ileri gelmektedir. Bu hükümetler 
devalüasyon, enflasyon - enflasyon, devalüas
yon kısır döngüsünün analarıdır. 1970 de bir, 
1972 bir olmak üzere iki defa devalüasyon yap
mış olan Hükümettir aynı insanlardır. Enf
lasyon, yahut pahalılık, fiyat artışları çok cid
dî bir sorundur; ama bunu Türkiye»de başara
cak, daha doğrusu başarma niyetinde olan, hat
ta o güçte bulunan ne bir kişiye ne de hüküme
te raslamıyoruz. 

Bir merak saiki ile araştırdım, Ortak Pazar 
ülkelerinde özellikle fiyat artışları konusunda 
alman tedbirlere bir göz attım da bizim hükü
metlerimizle, o hükümetlerin müşterek olarak 
adıldan kararların, ya da önerdikleri politika
ların uzaktan, yakından ilgisini göremedim ve 
üzüldüm. 

Bakınız enflâsyonla mücadele için Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkeleri para hacmini da
raltmak, iskonto hadlerini yükseltmek, kredile
ri sınırlandırmak, ortak dış gümrük tarifelerini 
belli bir ölçüde indirmek, bütçe açıklarını emis
yonla değil, tasarrufla kapatmak, rantabl olma
yan işletmelere sübvansiyon vermemek, fiyat ar
tışlarını % 4 civarında tutmak, seçim konjonk
türü gibi ekonomiyi sağlıksız yönlere saptıracak 
yöntemlere başvurmamak gibi ortak kararlar 
almışlar. 

Şimdi, sayın Hükümetten programında yaz
dığı için soruyorum: Bunlardan hangisini ne öl
çüde, ne zaman, ne maksatla hangi uyumluluk 
ve tutarlılık içinde, hangi araçlarla alacaksınız 
ve Türkiye'nin özelliğini nazari itibare alarak 
bu tedbirlerden daha başkalarını düşünüyor 
musunuz, yapabilecek misiniz, yoksa Türkiye'de 
fiyat artışları ve hayat pahalılığı daha ilâyev-
•milkıyame devanı edecek gidecek midir? Bunu 
hakikaten sormak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
iSırası geldiğince tekrar bu konuya değin

mek imkânım var; ancak başka bir konuya da 
değinmeye müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Arkadaşlarım; bu Programda ilginç buldu
ğumuz ve Türkiye'nin kör döğüşü şartları için
de yürütegeldiği ve her hükümetin bu kör dö
ğüşü oyunu içinde rol aldığı bir başka konuya 
•değineceğim. 

Bu Programda deniyor ki, «Anayasanın ön
gördüğü karma ekonomi düzeni sürdürülecek
tir. Bu karma ekonomi düzeni, birbirini tamam
layıcı surette, o şartlar içinde yürütülecektir.» 

Arkadaşlarım1, hemen ve açıkça belirteyim; 
bu sözler uzun senelerden beri Türk toplumu
nu bugünkü 'bunalımlı ortamlara getiren ekono
mi politikalarının tekrarlanacağının en aşikâr 
delilidir. Bu memlekette birbirini tamamlayıcı 
olarak çalışan iki kesimden söz eden bütün hü
kümetler ve bu Hükümet büyük bir aldatmacayı 
sürdürüp gidiyorlar. Bu memlekette; birbirini 
'tamamlayan iki kesim eşit şartlar içinde, birinin 
diğeri üzerinde istediği gibi hegemonya kurma
sı birinin diğerinden dilediğini dilediği kadar ve 
dilediği ölçülerde alarak büyüyüp semirmesi, bi
rinin diğerini halsiz mecalsiz bırakacak kadar 
bütün kaynaklarına el atan bir ekonomi politi
kası hüküm sürüyor. Ne zaman gördünüz siz 
özel kesimin kamu kesimini tamamlayıcı bir ha
reketini? Oysa, özel kesime çil para verirsiniz 
adına teşvik tedbiri dersiniz, Oysa kamu gelir
lerini vergileri birtakım düzenler içinde muafi
yet dersiniz, vergi iadesi dersiniz, taksilendir-
mo dersiniz, aktarırsınız özel sektöre. Daha ileri 
gidersiniz, kamu kesiminin ürettiği imaların fi
yatlarını siyasal amaçlarla ve özel sektöre çı
kar sağlamak için düşük tutarsınız, özel sektör 
kamu sektörünün ürettiği bu ara mallarını 
ucuz girdi olarak imalâtında kullanır; daha 
ileri gidersiniz kamu sektörünün milyonlar li
ra vererek yetiştirdiği elemanlarını güttüğü
nüz sakim, yanlış, insaf ölçüleriyle bağdaşmı-
yacak personel politikanız yüzünden oraya ak
maya bırakırsınız, bunu gözlersiniz, kasteder
siniz, milyonlarca lira sarfiyle yetişmiş kişile
rin kamu sektöründen özel sektöre geçmesini 
özel sektörün bütün Dünya'da yetişmiş insan 
için yaptığı yatırımları kamu sektörüne yaptı
rırsınız. Bütün bunları yaparsınız, teşvik ted
birleri adı altında yaparsınız, başka adlar al
tında yaparsınız, fiyatlar yoluyla yaparsınız, 
bu kamu sektörünü özel sektörün yemliği halline 
getirirsiniz; ama resmî ağızlarınızda veya prog
ramlarınızda, binbirinii tamamlayan iki sektör
den oluşan karma ekonomi düzeni diye de ger
çekle hiç ilişkisi olmayan ve Türkiye'yi bu nok
talara getiren bir politikanın izleyicisi olursu
nuz ve siz Hükümet olarak da aynı yolun yol
cusunuz, bundan hiçbir surette kendinizi kur-
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taramıyacağınızı bilirim, bilirsiniz; kurtarama
dınız da nitekim, 

Oysa, değerli arkadaşlarım bu memlekette 
kamu sektörünün kalkınmada, sanayileşmede 
ıbcbemahal kendi eliyle ve kamu kaynaklarını 
ıen rasyonel hiçimde kullanarak yatırım yap
mak, işletmecilik yapmak, anama ve ara mal 
üretmek gibi memleketin tarihî gerçeklerin
den oluşmuş zorunluklar vardır. Bu iddiamız, 
bağlı olduğumuz partinin büyük Atatürk'ün 
gününden bugüne gelen devletçiliğimizin zo
runlu, zarurî dile getirilişi değildir. Bu ülke
nin gerçeklerini bilenlerin, bu ülkede bu ülke
ye özgü olarak kamu kesiminin bugünkü poli
tikalar içinde giderek ezilmesine, tarumar ol
masına ve kaldırılmaz ağır yükler teşkil eder 
birlikler haline gelmesine sebep olan politika
larınızdan çok büyük zarar görmekteyiz. 

Arkadaşlarını; sayın Başbakan dünkü ko
nuşmasında ; özel Sektöre yapılacak kamu kay
nakları aktarmalarının, onların kazançlarını 
sağlayacağını ve ondan da vergi alınacağını, 
evet, böylece kamu kaynaklarının arttırılacağı
nı, evet; fakat sonra aynı kaynakların yine 
özel sektöre gideceğini söylemeyi ihmal ettiğini 
gördüm. 

Ne demektir bu memlekette kamu sektörü. 
özel sektör? Bunu artık lütfen karşılıklı ve si
yasal olmayan anlayışlar içinde anlayalım ve bi
lelim ve bir kere daha tekrar etmeme müsaade 
ediniz; Türkiye'de kamu sektörü ve özel sek
tör konusu, esefle ifade edeyim ki, 1950']ere 
uzanan bir zihniyet içinde ele alınmıştır bugün
kü Hükümet tarafından. Neymiş diye araştır
dım. Özel sektörün kamu sektörüne tamamlayı
cı görev olarak yahut hizmet olarak yapacağı 
şey; kamu kesimindeki kuruluşlar hisse senet
lerine bölünmüş holdingler haline getirilecek 
imiş, onlaıı da halkın satmalmasma arz edecek
lermiş, böylece kamu kesimi özel sektörden 
yararlanmış olacakmış... 

Değerli arkadaşlarım; ne haline getirirseniz 
getiriniz, ister adına holding deyiniz, ister baş-
ı'ka şey deyiniz; bilinen bir gerçektir ki, hisse 
senetleri özel kişilerin elinde bulunan kuruluş
lar, bir kere bizim ülkemizdeki kamu kuruluş-
larma tarihin ve ekonomimizin gereği veril
miş görevi göremezler. Büyük ve içinden çıka
madığınız hata sudur; Özel sektörü ve kamu 
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sektörünü tümünü birden kapsayan bir ekono
mi politikası inancına sahipsiniz. Ne elersiniz? 
Bu memlekette serbest piyasa ekonomisi kural
ları cereyan eder. Bu, gerçekten bir soylu po
litikadır; ama özel sektör kendi ürünlerini alır
ken ve satarken bu serbest piyasa koşulların
dan yararlanır. Kamu sektörü, söyler misiniz 
bana serbest piyasa koşulları içinde mal alıp 
satmaya yetkili midir, bırakmış mısınızdır böy
le bir imkân? Tarihin hangi döneminde kamu 
sektörü serbest piyasa şartları içinde oluştur
duğu fiyatlarla mal satmıştır? Bunu, bu büyük 
aldatmacayı da daima söylemeden kendimizi 
alamıyacağız. 

Değerli arkadaşlarım, programın değinil
mesi gereken başka yerlerine de geleceğim. 
Pek kısa zamanınızı alacağım, Sonra sizin (sı
rası gelmişken söyleyeyim) kamu kesiminden 
kaynak aktarmak suretiyle muhtelif yollarla, 
özel sektörü besleme politikanızın sonucunda 
doğan özel sektörün, özellikle sanayişleşmenin 
ne tür bir sanayileşme ve özel sektör olduğuna 
dair, bizim bilgilerimizin dışında bizi, yalanla
yacak bir bilginiz var mı? Biz iddia diyoruz; bu 
suretle bir besleme sektör giderek, kapitalizmin 
en olumsuz aşamasını bir anda sıçrayarak yaşa
maya başlıyor ve çalışıyor. Kapitalizmin reka
betçi, faziletli rekabetçi döneminden saptığı, bu
gün Türkiye'deki kapitalistleşnıcnin tam anla
mıyla bir tekelcilik görünümüne büründüğü, dı
şa bağımlı olduğu, kendi kendini besler olmak
tan uzak olduğu, kapasitelerinin atıl kaynak is
rafına açık ve yüksek kâr marjları içinde çalış
san, bu yüzden Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
entergre olması çok güç bulunduğu resmî kay
naklarda ifade edilen bir biçime büründüğünü 
kabul etmiyor musunuz? Bu sizi rahatsız etmi
yor mu? Bu Amerika'yı rahatsız ediyor, ingilte
re'yi rahatsız ediyor, Fransa'yı rahatsız ediyor. 
En sağlıksız biçimde bir kapitalistleşmenin bu 
nitelikleri haiz olduğunu yazan kitapların ade
di binleri geçti. 

Beslediğiniz özel sektörü böyle yapmaya, 
böyle sağlıksız bir biçimde geliştirmeye, tekel
ci etmeye siz sebepsiniz, politikalarınız se
beptir. Buna mani olmanız lâzım. Besleyi
niz; fakat Türk gerçeklerinin ve ihtiyaçlarının 
istikametinde makul ölçüler içinde, ve ka
mu kesimini muattal bırakacak biçimde bes-
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lemeyiniz. Sizin denk bütçe diye öğündü-
ğünüz bütçenin denkliğini getiren, denkliğini 
sağlayan politik, ekonomik ve malî nedenin ne 
olduğunu geçen gün araştırdım; bulabildiğim 
şudur; Meğer bu yıl denk kapanan bütçe, kamu 
kesiminde yapılması öngörülen yatırımların 
plân hedeflerinden, program hedeflerinden çok 
daha düşük düzeyde kaldığı ya da esasen daha 
başından beri plân ve program hedeflerinin dü
şük tutulduğuna bağlı olduğu gözüküyor. 

Plân ve programın öngördüğü ödenekleri 
kamu kesimine vermeyeceksiniz; özel sektöre 
aktarme yolları bulacaksınız, mağaza açmaya 
kadar böyle bir yolu izleyeceksiniz. Sonradan 
da kamu kesimi ile özel sektörün birbirini tanıa-
mamlayan ve birbirine yardım eden düzen için
de çalıştığından bahsedeceksiniz. Bu, hakika
ten insanı önce tebessüme sonra da hüzüne sevk 
ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi programda hiç 
değinilmeyen, ya da hiç değinilmeden geçilen 
çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek isti
yorum. 'Sabırlarınızı taşırmam ak için. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin en önemli sorun
larından birisi ve belki birincisi, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile Türkiye ilişkileridir. Bu 
ilişkilerden ve bu ilişkilerin bugünkü durumun
dan şu programda bir satır bulmak mümkün ol
sa idi, çok sevinecektim. Ama ne yazık ki, öyle 
bir satıra ancak şöyle rastlıyoruz. Bakınız de
ğerli arkadaşlarım: 

'«Avrupa Ekonomik Topluluğu ile girmiş ol
duğumuz ortaklık ilişkisine büyük önem verme
ye Hükümetimiz de devam edecektir.» 

Soruyorum size, (Bir satır daha var, o da bu
nun kadar yavan ve yuvarlak). Türkiye'nin 
önemli ve birinci meselesi, Avrupa Ekonomik 
'Topluluğu Türkiye ilişkileri. 

ıSözlerimi esasa taalluk eden biçime sokma
dan önce, Hükümetten ve özellikle Sayın Dışiş
leri Bakanından bir istirhamda bulunacağım. 
Belki kendisi burada yok; 

Bir münasebetle yine bu kürsüden arz 
etmiştim. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Tür
kiye arasındaki ilişkilerin, hemen her gün yeni 
yeni şekiller, biçimler, uzantılar, doğrultular ka
pandığı dönemlerde yaşıyoruz. Bu doğaldır. He
le özellikle 1970 senesinde imzalanan geçiş dö
nemini düzenleyen Katma Protokol'dan bu ya-
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na bu konu, Türkiye için hayatî önemi haiz, bi
rinci derecede, birinci sırada bir konu oldu. 

Ama, Türkiye'de parlâmento üyeleri, sizler, 
hattâ ilim adamları dahil, Türkiye'de, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile Türkiye münasebetle
rini bize günü gününeyi bıraktım, ayda bir de
fa olsun, inanılır kaynaklardan verecek bir ma
kam, bir merci yok mudur, bulunmayacak mi
midir? Nereden öğreneceğiz biz bu toplulukla 
olan münasebetlerimizin ne düzeyde ve ne bi
çimde geliştiğini ve oluştuğunu'? Bir mecmua 
geliyor; gözlerimize atılıyor, bedava Avrupa 
Topluluğu Ortak Pazar» diye, üstünde de şöyle 
bir dama resmi var. Bundan bâzı bilgiler edine
rek geliyoruz burada önemli konu saydığımız 
için ve bir vazife yapma haysiyeti İçinde mese
leyi dile getirmeye çalışıyoruz. 

Binaenaleyh, eğer eksik ve yanlış bir şey
den bahsediyorsam, bu benim, hatam değil. Bu 
memleketin parlâmento üyesine dahi, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile münasebetlerimizi an
latacak bir belgeye rastlamak mümkün olmadı-
ğı bir düzende, yapacak başka bir şeyimiz yok
tur. Belki denecektir ki Hariciye vekilinin ve
kâletine geliniz, size belge verilir; ama müsaa
de buyurur musunuz arkadaşlarını, onlar, bu 
öneriler çok eski öneriler, kimse Dışişleri Ba
kanlığına gidip te bu konuda bilgi edinmek için 
ne vakit bulabilir ne de adam bulabilir, başka 
mesele. 

Şimdi, bu girişten sonra, hir nevi serzeniş
ten sonra Sayın Dışişleri Bakamından bu ko--
nuda bütün parlâmento üyelerini aydınlatacak 
ve oryante edecek birtakım bilgileri verecek 
ne imkân varsa sağlamasını rica edeceğim. 

Arkadaşlarım, bildiğiniz gibi ve izleyenle
rinizin hatırlayacağı gibi, Üçücün Beş Yıllık 
Plânın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
eleştirmesini yaptığım sırada da açıkça ifade 
ettiğim gibi, Türkiye'nin 22 yıllık Perspektif 
içinde kalkınmasını düzenleyen Anayasa ge
reği bu yıl başı derlenip Yüce meclislerden ge
çirilen ve ilk bölümüne. Üçüncü Beş Yıllık 
Plân dediğimiz doküman; baştan sona Türk 
Ulusunun ve Türk toplumunun istikbalinin, ge
leceğinin çok hayatî bir şartın, bir koşulun 
behemahal ve Türk Toplumunun isterlerine uy
gun biçimde yerine getirilmesine bağlanmış 
.bulunmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Plân, bi-
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rinci sayfasından sonuncu sayfasına kadar; 
şayet Türkiye ile Avrupa Ortak Pazarı ara
sındaki ilişkiler, geçiş dönemini düzenleyen 
Katma Protokol'da yazılı olduğu biçimde yü
rütülecek ise, Türkiye kalkınmasından ümit 
kesiniz. Türkiye'nin sanayileşmesinden ümi
dini kesiniz, Türkiye'nin sanayileşmesi; yani 
kalkınması toplumsal, ekonomik ve kültürel 
kalkınması ancak ve zorunlu olarak Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile geçiş dönemini dü
zenleyen Protokolün yeniden ele alınmasına ve 
A. P. Hükümeti zamanında kabul edilen an
laşmanın hüküm]erinin Türkiye lehine değiş
tirilmesine bağlıdır, diyor. Bu kadar önemli 
bir konudur bu; ama gelin görün ki bu Hükü
met, bize takdim ettiği küçücük programında 
bu önemli konuya, bir küçük satırla değin
mekten öteye bir şey yapmamış. Ama. Plânla
ma Teşkilâtının çok vatanperver mensupları 
arkadaşlarım, biri de ölmüş Allah rahmet ey
lesin, burada anmayı bir vazife bilirim; bu 
konuya, mazur görünüz edep dışı değildir, 
gerçekten ve yürekten içtenlikle asılmışlar
dır ve geçen bütün iktidarların her türla sav
saklamalarına, yanlış adımlarına, hatalı poli
tikalarına gerçekten büyük bir yüreklilikle 
karşı durmuşlardır, bir ölçüde onların yüzün
den Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz bugün bir 
müzakere dönemine girmiş bulunmaktadır. 

Evet arkadaşlarım, Ortak Pazar ülkeleri ile 
Türkiye arasında, Ortak Pazar ülkelerinin 6 
dan B'a çıkmasından istifade ederek, geçen 
yıl bütün ilişkilerimizi tümden kapsayıcı ye
ni müzakerelere oturmak -talebinde bulunduk 
ve onlardan birkaç önemli hususu protokol-
da bizim lehimize değişiklik yapmak suretiy
le istedik. Birisi, bâzı tarımsal ürünlerimize 
daha fazla tavizli bir rejim sağlanmasıdır. 
Diğeri de. Ortak Pazar ülkelerinin «77'ier' diye 
isimlendirdiği ve gelişmekte olan ülkelere 
vermeyi tasarladığı bâzı tavizleri, «Genel 
preferanslar» adı ile anılan iktisadî uzlaşma 
ve anlaşma şartlarının bize de uygulanmasını 
istedik. Yine Avrupa Ekonomik Topluluğun
dan Akdeniz ülkelerine tanınan imkânların 
bize de tanınmasını istedik. Yine Avrupa Eko
nomik Topluluğu ülkelerinden oy yıl müd
detle geliştirme ve kunnıa gereğini duyduğu
muz temel sanayiimizin gelişmesi ve büyüm c-
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I sini sağlayacak bâzı tedbirlerin özellikle, tek 
j taraflı olarak ithal kısıtlamalarına yetki 

vermelerini ve Ortaklık Konseyinin yetkileri 
içinde bulunan bu işlemin tek taraflı olarak 
Türkiye'ye tanınmasını istedik. Belki bun-

j dan daha fazla şeyler yahut daha az şeyler 
de istedik ya tam böyle istemedik; ama dedi
ğim gibi, elimde «Ortak Pazar» adı altında iır-
tişar eden bir mecmuadan başka veya buna 
benzer birtakım dergilerden başka 'bir dokü
man, !bir belge yok. Ne oldu, hu taleplerimize 
ne cevap verdi Ortak Pazar? Bu Hükümet Prog
ramında bunu göremedik. Halbuki heyecanla 
bekliyoruz. Çünkü büyük haksızlıklara, den
gesiz tarizlere ve yükümlülüklere mâruz bı
rakılmış bir ülkenin feryadı içindeyiz. Daha 

I Katma Protokol yapılırken Türkiye maçı kay
betmiş oluyor ve bir türlü kendine gelmeye 
imkân bulamıyor. Oysa, plân biraz evvel arz 
ettiğim isteklerin yerine getirilmesini mutla' 

I ka istiyor; ama Hükümet 'buna el atmamış. 

I Bakınız Emil Noel adlı kişi bizim bu ta-
$ leplerimize karşı bu mecmuada yazdığı ma-
| 'kalesinde ne diyor: 

/Geçtiğimiz Nisan ayında Topluluğa tev
di edilmiş bulunan Türk memorandumu, Brük-

I sel'dc belirli bir heyecan uyandırmıştır. Bu he
yecanın tonunu da Topluluğa mensup bir şah
siyetin beyanatında bulmak mümkün 'olmuş
tur. Bizi hayrete düşüren husus, memorandum
da ileri sürülen taleplerin alışılmamış mahiye
tidir. Şöyle ki bu talepler. Türkiye'nin Top
luluktan bir nevi beyaz çek almak istediği in
tiba mı uyandırmaktadır.» 

Arkadaşlarım, karşılaştığımız cevap bu
dur. Belki bundan sonra yapılan müzakereler
de daha olumlu cevaplar almışızdır; ama öğ
renmek istiyoruz, Hükümet olarak bu konuda 
hangi teşebbüsün içindedirler, müzakereler ne 
safhadadır, neyi elde etmenini neyi kaybet
menin ya da plânda yazıldığı şekilde, olmak 
veya olmamak gibi bir durumla karşı karşı
ya kalmış olan Türk toplumunun, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerinin yeniden 
düzenlenmesinde, Türk yararına yeni bir dü
zen kurulmasında sayısız faydalar olduğunu 
söylemek görevimizdir, söylüyorum. Tabiî bir
takım resmî bilgilere sahip kişilerin şimdi 

J daha geniş tutarak, bâzı meselelerde bizim 
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söylediklerimizin şöyle veya böyle olduğu
nu arzı cevap ederken belirtmelerinden çok 
şeyler istifade ederiz inşallah. 

Arkadaşlarım, şimdi kısa kısa iki konu
dan da (bahsedip sözlerimi bitirmek istiyo
rum. 

Bu Hükümet, Programında sıkıyönetimli 
bir seçimin takipçisi olduğu kararını ver
miş bir Hükümetmiş gibi gözüküyor. Belki ce
vap verecek kişi, biz böyle bir şey söyleme
dik gerekirse kaldırırız, veya işletmeyiz, diye'-
(bilirler; ama kaldırmayacaklar. Sıkıyönetime 
karar verecek mercilerin hükümetler olma
dığını söyleyen başbakanlara ve parti baş
kanlarına tesadüf ettiğimiz ve onların beyan
larını dinlediğimiz hepimizin bilgisi dahilin
dedir. En az bu yönden Anayasada ve kanu
nunda, Başbakanın sorumluluğunda çalışan 
ve Hükümet, teklifi olarak Meclise getirilip, 
oradan onaylanmak suretiyle sürdürülen sıkı
yönetim hakkında eski bir deyimle safi ve ke
sin beyanda bulunulmasını istirham, ediyorum, 
parti olarak da bunu rica ediyorum. Çünkü 
bizim millî iradenin tecellisinde çok önemli 
rol oynayacak serbest tartışma, eşit demok
ratik mücadele ortamına Türkiye'nin ihtiya
cı olduğu kanımız, değişmez 'bir kanıdır. 

Arkadaşlarım, af konusundaki düşüncemi
zin özü şudur : 

Bir Devlet kendine karşı gelenleri koru
duğu ölçüde güçlüdür, düşüncesine inanırız 
ve bu inançladır ki, yaklaşan seçimler, Cum
huriyetin 50 nei yıldönümü gibi mesut tesa
düfler, bu ülkenin çok muhtaç olduğu millî 
ve sosyal barışın sağlanmasına her türlü çı
kar, dar oy hesapları dışına çıkarak bu ko'-
nuyu âdil ölçüler içinde bağışlayıcı, esirgeyi
ci ve koruyucu bir dinin mensupları olarak 
da çıkarmaya mecbur olarak eğilmenizi is
tirham ederiz. 

»Değerli arkadaşlarım, ortanın solunda ve 
düzen değişikliğini gerçekleştirmek için her 
gün biraz daha sağlam inanç ve temellere otur
muş fikir ve anlayışımızı ve devrimci atılmr-
lar üzerine kurduğumuz siyasal partimizi si
zin 'huzurunuzda, şimdi bir Hükümet Prog
ramı eleştiren bir siyasal teşekkül olarak gös
termeye çalıştık. 
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I Bizim için önce ülke, o ülkede yaşayan ih
sanlar, çalışmalar, emeklerinin ve almterleri-
nin karşılığında geçinenler kutsaldır; onla
rın savaşçısıyız, programı bu açıdan eleştir
dik; kabulünüze şayan olursa teşekkür ede-

I riz, olmadıysa, hiçbir şikâyetimiz yoktur. 
I kaygılar sunarız. (C. H. P. ve M. B. sırala

rından alkışlar) 

BAŞKAN — Eski Eserler Kanunu tasarısı
na oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Kontenjan Grubu adına Sayın Nihat Erim. 
KONTENJAN GRUBU ADINA NİHAT 

EKİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Sayın Baş
kan, sayın senato üyeleri; 

j Yeni Hükümetin Programı üzerinde Cum
hurbaşkanlığı Kontenjanı Grubunun düşün-

j çelerini Yüce Senatoya sunmaya çalışacağım. 
Her şeyden önce bu programın Ekim 1973'de 

yapılacak seçimlere kadar kısa bir uygulama 
dönemini öngördüğünü hesaba katmaktayız. 
Ekim'e kadarla beş ay içinde Parlâmentomuz 
ancak daha iki ay çalışabilecektir. Sonra, sa
yın üyeler seçim bölgelerine gideceklerdir. 
Bununla beraber, Hükümet Programında işa
ret edilen kanun . tasarıları yogim b>ir çalış
ma ile bu sekiz hafta içinde hem Millet Mec
lisinde, hem Senatoda görüşülebilir. 

Tasanlar Parlâmentodan Hükümetten, gel
diği şekilde çıkmamaktadır. Hükümet ya ken
di görüşünü sonuna kadar savunmakta ve
ya burada yapılan değişikliği benimsemekte
dir. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. 

Hükümetlerce Parlâmentoya sunulan ta
sarıların orada hiç, değiştirilmeden kesinleş
mesi her zaman beklenemez. Son söz daima 
Parlâmentonundur. O günkü çoğunluğun an
layışına, o günkü değerlendirmesine uygun 
değişiklikler elbette yapılacaktır. Hükünıet-

I 1er, hayatî önemde saydıkları prensiplerin 
Parlâmentoca değiştirildiği inancında iseler, 
görevden ayrıldıktan veya Parlâmentoya ba
yım eğmekten başka bir şey yapamazlar. 

Ancak, her kanun yürürlüğe girdikten son-
} ra, önemine göre vatandaş!arın, kamuoyunun 
I beğenisi veya eleştirisi ile karşılaşır. Eleş-
I tiriler bir kanunun yeniden güzden geçiril

mesini gerektiren ölçülere varırsa, onu yeni-
J den ele almak Parlâmentonun görevi olur. 

31 — 



ö. Senatosu B : (58 

Kamuoyunun isteklerine kulak vermemenin 
sakıncaları büyüktür. Modern demokrasiler
de seçmenler, partilerin dışındaki örgütler 
içinde güçlü baskı grupları meydana geti
rebilmektedirler. Baskı gruplarının nitelikle
ri bazen niceliklerinden daha etkili ve daha 
güçlü olabilmektedir. 

Bu, reform kanunları için de böyledir. 12 
'Mart 1971 ;den sonra gelen hükümetler reform 
tasarılarını belli bir partinin programını, fel
sefesini değil, genel olarak millî ihtiyaçları 
gözönünde tutarak hazırlamışlardır. Parlâ
mentoda ise her parti kendi programı, kendi 
felsefesi ve kendi seçmen zümresine yaptığı 
vaitlerle bağlı olduğu için, sırf parti politi
kası yönünden bir değerlendirme yapınca, 
normal koşullar altında, bir uzlaşma güçle
şiyor. 

Bu durumda önemli olan, partilerarası bir 
uzlaşma,' karşılıklı anlayış ve fedakârlıkla 
olağanüstü tedbirlere ve çabukluğa zorun-
luk duyurmuş olan 12 Mart öncesi ortamının 
isterlerini gereği gibi karşılayabilmektedir. 

Sayın Talû Hükümeti belli başlı reform 
tasarılarını seçimden önce kesinleştirmeyi 
programında vadederek, çabukluk ihtiyacı
nı kabul etmiştir. 

Anarşi ve tedhiş olayları 12 Mart 1971 ön
cesinde yurtdaşların huzurunu bozmuş, ciddî 
endişelere yol açmıştır. Analar, babalar sa
bahleyin 'okullarına giden çocuklarının akşa
ma eve dönüşünü heyecanla bekler olmuşlar
dı. 

Örgütlenmiş tedhiş olaylarını durdurabil
mek, anarşinin yayılıp büyümesini önleyebil
mek için sıkıyönetim ilân etmek, Anayasada 
değişiklikler yapmak zoruriluğu doğmuştur. 

Alınan bu acele tedbirler hastalığın dış 
nedenlerini, dışa bağlı etkilerini o anda kar
şılamaya yetmişti. Yurdumuzun ne gibi iç ve 
dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı, sıkı
yönetim mahkemelerinde görülen dâvalar es
nasında açığa çıkmaktadır. 

Fakat 12 Mart öncesinde ve sonra, sıkıyöne
tim ilân edilinceye kadar sürüp giden olay
ların dıştan yönetilir, desteklenir, beslenir ol
ması haşka bir gerçeği asla unutturmamalıdır. 

12 Mart 1971 Muhtırasında ve daha 1961 'de 
Anayasamızda yer bulmuş olduğu üzere, Tür-
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kiye'de bâzı köklü reformlar yapılmak lâzım
dır. Genel Devlet idaresinde, siyasî ve idarî 
alanda, sosyal ve ekonomik konularda reform
lara kesin zoruııluk vardır. Gençlerden bir 
kısmının aşırılıklara sürükleyen nedenler ara
sında gelişmesini belli bir aşamaya henüz ulaş
tırmamış ülkelere özgü koşullanıl etkisi in-
kâıı edilemez. Bu hal kışkırtıcılara elverişli bir 
ortam hazırlamaktadır. Reformların yapılma
sı uzun vâdede daha dengeli bir toplum olma
yı sağlayacaktır. 

Hükümet, Programında: «Önceki hükümet
lerce başlatılmış bulunan reform çalışmaları
nı sonuçlandırmak, temel sorumluluklarımız 
arasındadır.» demekle grubumuzca memnun
lukla kaydedilen bir tutumu ilân etmiş, bir 
taahhüt altına girmiştir. Atatürk'çü bir görüş
le gerçekleştirilecek reformlar kalkınmamızı 
hı z 1 and ı r a çaktı r. 

12 Marttan bu yana reformlar, Anayasa 
sayfaları arasından uygulama alanına geç
miş, tasarılar hazırlanmış, Parlâmentoya su
nulmuş, meclislerde görüşülmeye başlanmış, 
hattâ içlerinde kanunlaşanları da olmuştur. 
Şimdi, yeni Hükümet seçimlerden önce büyük 
reform tasarılarından bir kısmını daha kesin
leştirmeyi Parlâmentodan istemektedir. Bu ba
kımdan 12 Mart Muhtırası bir yön düzeltme 
ve bir hız kazandırma etkisi yapmıştır. 

Tekrar edelim ki, bunu büyük bir memnun
lukla karşılıyoruz. 

Hükümeti kurma görevinin Sayın Talû'ya 
verildiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
nin bir bildirisi ile duyurulmuştu. Bu bildiri
de Sayın Cumhurbaşkanın yeni Hükümetten 
neler beklediğini ortaya koymuştur. 

Bunlar, Türkiye'nin bugünkü tablosunun, 
devletin en Yüce makamındaki, uzun yılların 
tecrübeleri ve dersleriyle yoğrulmuş pek sa
yın bir zat tarafından, çizilmesi olarak de
ğerlendirilmelidir. 

Sayın Cumhurbaşkanı adı geçen bildiri
de : 

1. Hür demokratik sistemi bütün gerek
leriyle sürdürme inancını; 

2. Bütün siyasî parti liderlerinin ve grup 
başkanlarının aynı ilke etrafındaki samimî ar
zularım ; 
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3. Özellikle 12 Mart muhtırasının hedefi
ne ulaşması konusunda bugüne kadar görev 
almış hükümetlerin çabaları için takdirlerini 
belirtmişler; 

4. Yüce Meclise sevkedilmiş olan reform 
tasarılarının Devlet ve milletin yararına ve 
Anayasa çizgisinde gerçekleştirilmesini; 

5. Seçim, ve siyasî partiler kanuni arının 
millî iradeyi en iyi şekilde yansıtacak biçim-
de değiştirilmesini; 

G. Tesis edilmiş olan asayiş ve huzurun 
devamını sağlayacak tedbirlere ilişkin mev
zuatın, Anayasamızda teminat altına alınmış 
olan temel hak ve hürriyetleri zedelemeyecek şe
kilde saptanmasını işaret buyurmuşlar; 

7. Ulusumuzun sosyal ve ekonomik refahı
nı ; 

8. Cumhuriyetimizin 50 nci yılının 'daha 
güçlü ve mutlu olarak; idrakini; 

9. Serbest genel seçimlerin zammda ya
pılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması lü
zumunu ve bu maksat için; 

10. Parlâmentoya dayalı bir Hükümetin 
'bağımsız bir zat tarafından kurulması arzu
sunu ilân etmişlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanının dikkatleri üzeri
ne çektiği konuların hepsi önemlidir. Her bi
rini Hükümetin gereği gibi değerlendirmesi 
beklenir. Bunlar arasında, seçimlerin zama
nında yapılması ve millî iradeyi en iyi şekilde 
belirtecek esas ve usullerin. Seçim Kanunu ve Si
yasî Partiler Kanunu değişikliğinde gözönünde 
tutulması, bugünkü koşullar altında, demok
ratik rejimin geleceği bakımından en öneım 
li iştir. 

Gerçekten, birkaç yıldır gerek siyasî par
tiler, gerekse seçim kanunları üzerinde her 
çevreden yakınmalar yükselmektedir. Bu ko
nuda titizlik istemek yerindedir. Demokrasi
nin temeli vatandaşların oylarıdır. Bu oyla
rın serbetsçe, doğrudan doğruya veya do
laylı olarak, hiçbir engelle karşılaşmadan so
nuç alabil nı esidir. Yani, vatandaşların istediği 
kişiyi seçeb'ilmesklir. Seçimlerin ise, aynı 
serbestlik ve güvenle görev yapabilmeleri
dir. 

ıSiyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu 
ele alındığında bu ib akı m dan düzeltilmeye 
muhtaç noktalar meydana çıkacaktır. Meselâ, 
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siyasî partilerin genel merkezlerinin elinde ve
to yetkisi, merkez adayları gösterme yetkisi, 
illerdeki kurulları görevden uzaklaştırıp geçi
ci kurullar tâyin edebilme yeti:isi ve Devlet 
bütçesinden alman milyonların yarattığı im
kânlar, parti içine dönük bir poîitikannın uy
gulanmasında kullanıldığı zaman, bundan do
ğacak gücün demokrasi prensibinin lehine 
mi, aleyhine mi sonuç vereceğini ciddî bir 
araştırma ile belirlenmelidir. Bu dört silâhın 
•iyi niyetle ve isabetle kullanıldığı hallerde 
sakıncalar az olabilir. Fakat, seçmenler yünün
den düşünülünce demokrasi temelinden kay
maktadır denilebilir. İşe bir de parti içinde 
•eleştirilerden sıyrılma hevesi karışınca de
mokrasinin oligarşiye dönüşmesi yolu açılmış 
demektir, işaret edilen genel merkez yetkile
ri ve imkânları kütü kullanılınca, temelin 
sarsılması ve denetleme hakkının bir kısır 
döngü içinde kaybolması tehlikesi belirir. 

Aşağıdan yukarı doğru seçme ve denetle
me sözde ve şekilde kalır. Parti içinde disip
lin şarttır. Fakat, disiplin ihtiyacını tatmin 
edelim derken demokrasinin temelini sarsa
cak 'I>ir uygulamaya yol açılnıamalıdıi'. 

IVuna bir de, önseçimin şimdiki işleyiş tar
zından, delege usulünden doğan sakıncalar ek
lenince seçim sisteminin kökten düzeltilmesi 
gc.eği daim da belirli bir hal alır. öseçimler 
üzerindeki eleştiriler herkesçe bilinmektedir. 
Yeniden saymaya lüzum yoktur. Önseçim ve 
merkez adaylarının ilâvesiyle meydana gelen 
adaylar listesinde seçmen vatandaşın hiç
bir değişiklik yapamayışı. listeyi olduğu gibi 
sandığa atma. zorunluğu seçmenleri oy hak
kını- kullanmaktan soğutmaktadır. 

Bu sakıncaları, giderecek çareler Nardır1. 
Hem nispî temsil u.valünü korumak, hem de 
seçmenin dilediğini Anayasanın 55 nci mad
desindeki güvence altında tercih edebilme
si birlikte sağlanabilir. 

Anayasada son. yapılan değişikliğe para
lel olarak siyasî partiler konusunda getirile
cek kanunun da, Anayasamızın 57 nci madde
sindeki esaslara, uygun olmasına ve seçim
den ünce çıkarılmasına itina edilmelidir. 

Co'k partili, rejim, yalnızca birden ziyade 
partinin, faaliyet göstermesi değildir. Anaya
samızın 57 nci maddesinin emri gereğince, 
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partilerin iç çalışmaları, da demokrasi esas
larına uygun olmalıdır. 

Teşebbüsü daima elinde tutmasını diledi
ğimiz Hükümetin ve siyasî partilerin bu nok
taları gereken önemle inceleyeceklerine inan
mak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının «'Mil
lî iradeyi en iyi şekilde yansıtacak bir se
cim sistemi» istemesinin, rejimin niteliği ve ge
leceği bakımından üstün değerini takdir ede
rek, konuya dikkatleri bilhassa çekmeyi fay
dalı sayıyoruz. 

14 Ekim 1973 seçimlerine demokrasinin ge
reği gibi işlemesini sağlayacak bir seçim ka
nunu ve siyasî partiler Kanunu ile gidilebil
mesi Türk Parlâmanter rejiminin dar boğaz
dan çıkabilmesine ve bunun sürekliliğine yar
dımcı olacaktır. 

İSözlerimizin başında da işaret ettiğimiz gi
bi Hükümetin görev süresinin kısıldığını göz-
önimde tutarak, programında ortaya konmuş 
olan sosyal, ekonomik ve kültürel konular 
üzerinde şimdilik durmayacağız. Yalnız, se
çimlere kadar geçecek zaman içinde Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile sürdürülen müzake
rede, Üçüncü Beş Yıllık Plânda öngörülen 
amaçlara varmayı engelleyecek hususlar var
sa, bunların törpülenmesine, düzeltilmesi sağ
lanmaya çalışılmalıdır. 

Hükümet Programının son paragraflarının 
birinde, Hükümetin kuruluş tarzı ve iki par
tiye dayalı oluşu üzerinde durulmuştur. Bu 
bir seçim hazırlama Hükümeti olduğuna gö'-
re, keski grubu olan öteki iki partinin de ka
tılmaları mümkün olabilseydi. Çünkü, Türki
ye açı olayların içinden henüz tam çıkmış de
ğildir. Sıkıyönetim kalktığında nelerle karşr-
laşılacağmı şu anda kimse bilemez. Partizan
lıklardan, ufak parti hesaplarından ve bil
hassa bu konularda karşılıklı haksız ve aşırı 
suçlamalardan ne kadar uzak kalmabilirse o 
derece iyi olur. Bir siyasî mütarekeye zorun -
luk vardır. Kıran kırana seçim savaşı tehli
keli olacaktır. Dört. veya üç parti Hükümetin 
içinde ortak sorumluluk alsalardı seçim ça
tışmaları, söz düelloları ölçülü olurdu. Ne ya
zık ki Hükümet böyle kurulamadı. 

Burada bir de şu nokta üzerinde durmak
ta fayda buluyoruz. 
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Hükümet, iki parti arasında yazılı bir pro
tokolle meydana gelmiş klâsik anlamda bir 
kolal'isyondur. Geçmişte aynı şekilde kurul
muş 1961 - 1965 koalisyonlannm uğradığı sı
kıntılar hatırda tutularak, uygulamada işin 
bünyesinden doğacak güçlüklere yeniden dü
şülmemesi için gerekli uyanıklık gösterilme
lidir. 

Hükümete katılan iki parti arasındaki pro
tokol ve Hükümet programı ahengi ve Parlâ
mento ile ilişkiler büyük itina isteyen bir 
konulardır. 

Şimdi dilediğimiz, bütün ilgililerin sağdu
yu ile davranmaları ve Hükümetin serinkan
lılığı daima korumasıdır. 

Bu Hükümetin kuruluşunu, Türkiye'nin, nor
mal demokratik düzenin eksizsiz ve arızasız 
işleyeceği bir ortama doğru atılmış büyük bir 
adım saymak lâzımdır. 

Hükümeti birlikte kuran partiler temel 
inançlarını ve seçimlere kadar geçecek kısa 
süre içinde yapılmasını öngördükleri işleri 
bir protokolle tespit etmişler ve kamu oyuna 
açıklamışlardır. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi, bu esaslar dâhilinde görev yapacak olan 
karma hükümetin icraatını ve programını des-

Saym Talu Hükümetinin yurdumuza ya
rarlı hizmetlerde başarılı olmasını diliyoruz, 

Yüce Senatoya saygılar sunuyoruz. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN —• Eski Eserler kanun tasarısı
nın açık oylamasına 125 sayın üye iştirak et
miş, 123 kabul, 2 çekinser tasarı kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

Sayın Sami Turan, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grubu adına. 

CUMHURİYETÇİ GÜYEN PARTİSİ GRU
BU ADINA SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Türk siyasî hayatının geçirdiği olumlu ge
lişmeler sonunda, Adalet Partisi ile Cumhuri
yetçi Güven Partisinin karma Hükümeti şek
linde Parlâmentoya ve bir koalisyon protokolüne 
dayalı olarak kurulan Talû Hükümetinin prog
ramı üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Se
nato Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
hu zurunuz d a b ulunu y o ru m. 
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teklemeyi taahhüt etmişlerdir. Hükümet icraa
tının siyasî sorumluluğuna katılmayı, Hükü
meti desteksiz bırakmamayı kabul etmişlerdir. 

Parlâmentoda yeterli bir çoğunluğa daya
nan Hükümet, bu çoğunluğun içten desteğine 
güvenerek çalışabilecektir. Hükümet kurulu
şunun bu özelliği, demokratik sistemin nor
mal işleyişini içtenlikle isteyen herkesi se
vindirecek ve Hükümet çalışmalarını kolay
laştıracak hayırlı bir gelişmedir. 

Hükümet protokolünde de belirtildiği gibi, 
karma Hükümetin dayandığı temel inançlar 
şunlardır:. 

însan hak ve hürriyetlerine dayalı demok
ratik düzen korunacaktır. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde hür 
demokratik rejimin, bütün yurtdaşlarımıza ve 
bütün millî •kuruluşlarımıza huzur ve güven 
verecek şekilde işler hale gelmesi lâzımdır. 

Millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk 
devletini ayakta tutmak şarttır. Bunun için her 
türlü yıkıcı faaliyete, anarşik olaylara, kanun 
dışı kışkırtmalara karşı cesur ve inançlı nıüca*-
dele sürdürülecektir. Hem komünizme, hem 
yoksulluğa karşı gerekli her tedbir alınacak
tır. 

Bundan önce kurulan hükümetlerin, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin vatansever desteği, za
bıta kuvvetlerimizin fedakârlığı sayesinde, 
anarşiye ve yıkıcı faaliyetlere karşı mücade
lede önemli başarılar sağladıkları insaf ile 
teslim edilmelidir, 

Kuruluş şartlarının 'ortaya çıkardığı güç
lüklere rağmen, huzur ve asayişin sağlanma
sında ve birçok önemli reform tasarılarının 
hazırlanmasında yapılmış hizmetleri takdir
le anarken, yeni Hükümetin bu çalışmaları se-' 
çimlerden önce tamamlama konusundaki taah
hüdünü şükranla karşılıyoruz. 

Melen Hükümeti, yeni Cum'hunbaşkanı seçi
lir seçilmez, demokratik geleneklere uyarak 
istifasını derhal takdim edeceğini aylarca ön
ceden açıklamıştı. Demokratik inancın gü- • 
zel bir örneğini vererek yerini, daha normal 
şartlar içinde, daha normal usullerle •kurul'-
muş yeni bir Hükümete bırakan Melen Hükü
metine, güç şartlar içinde yaptığı memleket 
hizmetinden dolayı, grubumuz adına teşekkür 
etmeyi vazife biliyorum. 

— 35 
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Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, bugün 

programını görüştüğümüz Talû Hükümetinin, 
hem asayiş ve huzuru korumak, hem memle
ketimizi Anayasanın öngördüğü tarihte se
çimlere götürmek, hem de iktisadî dertlerimizi 
hafifletecek tedbirler almak gibi çeşitli gö
revlerinde basan sağlayacağına inanıyor ve 
•bu başarıya yardımcı olmayı va'dediyoruz. 

Hükümet, hiç şüphe etmiyoruz ki, 12 Mart 
öncesinde ve sonrasında memleket asayişini 
sarsan, hattâ Türk Devletinin ve demokratik 
rejimimizin temellerini çökertmeye çalışan 
yeraltı örgütlerine, anarşist çetelere karşı 
'girişilmiş mücadeleyi, hızını kesmeden sürdü
recektir. 

Yüksek Secim Kurulunca Anayasaya uy
gun olarak ilân edilmiş bulunan tarihte ya
sama meclisleri için genel seçimlerin yapıl
ması, Hükümetin en başta önem vereceği gö
revdir. Millî hâkimiyet ilkesinin icapları tam 
olarak yerine getirilecek, seçimler dürüst ve 
serbest olarak yapılacaktır. 

Secim konusunda, özellikle önseçim uygu-
'lamalarıyle ilgili olarak ortaya çıkan şikâyet
leri giderecek değişikliklerin yapılmasında, 
bütün partilerin Hükümete yardımcı olacak
ları inancındayız. 

Temel Eğitim Kanunu, Üniversite Eeformu 
Kanunu, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, 
Devlet güvenliği mahkemesiyle ilgili kanun ve 
koalisyon protokolünde yer alan başka ka
nunlar seçimlerden önce sonuca ulaştırılmalı
dır. Bu konuda grubumuz bütün gücüyle Hü
kümete destek sağlayacaktır. 

Bu konularda parti!erarasında bâzı görüş 
farkları bulunması tabiîdir. Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi öteden beri, reformların, sosyalist 
düzen değişikliği demek olmadığını ısrarla 
savunmuştur. Memleketimize sefalet, darlık, 
kargaşalık getirecek tedbirler değil, Atatürk
çü ve milliyetçi çizgide reformlar yapılması lâ
zımdır. Aratandasın çalışma ve üretme şevkini 
kırmadan, ekonomiyi güçlendirmek, sosyal ada
leti geliştirmek gerektiğine inanıyoruz. 

Hükümetten önemle beklediğimiz bir husu
su burada ısrarla belirtmek isterim. Cumhuri
yetçi Güven Partisi, ziraî mahsullerin daha 
iyi değerlendirilmesine imkân verecek bir fi
yat politikası istemektedir. 
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Köylü yurtdaşİarımız en çok ilgiye ve şef

kate muhtaç olan yurtdaşlarımızdır. Ziraî mah
sullere uygulanacak fiyat politikasının, köy
lüye emeğinin karşılığını vermesi şarttır. Köy
lünün geçim derdini hafifletmek Hükümetin 
başta gelen görevlerinden biri olmalıdır. 

Tütün, pamuk, fındık, üzüm gibi ihraç malı 
ziraî ürünlerin hepsine 1973 yılında, sınaî ma
mullere uygulanan yüksek dolar kurunun aynen 
uygulanmasına Melen Hükümeti karar vermiş
tir. Bu karar köylü ve çiftçi yurttaşlarımız le
hinde alınmış bir karardır. Bu yıl hükümetin ta
ban fiatlarını tesbit ederken, ziraî mahsullerin 
artan maliyetlerini nazara almasını ve pancar 
gibi, hububat gibi ziraî mahsullerin de fiyatını 
ihtiyaca uygun seviyeye yükseltmesini Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak beklemekteyiz. 

Ziraî âlet ve makinaların, kimyevî gübrenin, 
ziraî mücadele ilâçlarının, akaryakıtın ve ziraat -
te kullanılan bütün diğer ihtiyaç maddelerinin, 
fiyatlarının yükseltilmemesi de Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin başlıca dilekleri arasındadır. 

Türkiye'de son yıllarda görülen büyük fiyat 
artışlarının sebepleri bellidir. Bunların başında 
1970 devalüasyonu gelir. Personel Kanunu ve 
büyük bütçe açıkları fiyatları arttıran diğer se
bepler arasındadır. Dış ticaret ilişkilerimiz bulu
nan ülkelerde fiyatların olağanüstü yükselmeler 
göstermesi de ithâl mallarının fiyatlarının art
masına yol açmıştır. 

Ancak, insaf ile teslim etmek lâzımdır ki, 
devalüasyon zarurî hale gelmişti. Bu kararın alın
ması dış ticaretimize, ihracatımıza, işçi dövizleri 
akımına ve resmî turizm gelirlerine olumlu etki
ler yapmıştır. 

1972 yılında alman ciddî tedbirler fiyat artış
larının hrzmı kesmiştir. Dört nalla ilerleyen Enf
lâsyonu, hızlı fiyat artışlarını kısa zamanda 
durdurmak mümkün değildir. Ekonomiyi tam 
bir durgunluğa sürüklemeden, bir yılda tam 
istikrar sağlanamazdı. Melen Hükümeti, hem 
ekonominin ve yatırımların canlanmasına, hem 
de fiyat artış hızının yavaşlatılmasına gayret 
göstermiş, önemli sonuçlar elde etmiştir. 

1971'de toptan eşya fiyatlarındaki artış % 23 
iken, 1972 de bu artış hızı % 14,9'a düşmüştür. 
Geçinme endeksleri rakamları da, 1970 devalüas
yonundan sonra şahlanan ve 1971 de korkunç 
bir hızla artan hayat pahalılığının hızının 1972 
de kesildiğini göstermektedir. 

î 1971 bütçesi 7 milyara yakın açık vermişti. 
I 1972 bütçesinin en çok 1 milyar civarında bir 

açıkla kapanacağı anlaşılmaktadır. 1970'de sı-
I fırın altında olan net turizm gelirleri, 1971 de 
I 4 milyon dolardı. 1972 de bu rakam 44 milyon 
j dolara yükseldi. 1970 de, ihracatımızda sanayi 

ürünlerinin payı % 17 iken, 1972 de sanayi ürün-
I lerinin ihracattaki payı % 27 ye yükselmiştir. 

1970 de 273 milyon dolar olan işçi dövizleri 1972 
I de 740 milyon dolara yükselmiştir. 

I 1970 ve 1971 yıllarının smaî üretim artışları 
yetersiz iken, 1972 yılında smaî üretimde çok 

I sevindirici bir gelişme göze çarpmaktadır. Hükü
metten, seçimlere kadar geçecek dönemde, yatı-

I rmıları hızla yürütmesini bekliyoruz. Bir taraf
tan yıllık programda öngörülen kamu yatırım-

I lan gecikmeye mahal verilmeden yapılmalı, öte 
yandan hür teşebbüsün yatırım şevki ve güven 
duygusu arttırılmalıdır. 

I Hükümetten esnaf ve sanatkârlarımızın ve iş-
l çilerimizin dertleri ile yakından ilgilenmesini 
I bekliyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızın mevcut 
I mevzuattan doğan bâzı haklı şikâyetleri gideril-
I meli, kredi imkânları arttırılmalı, işçilerimizin 
I konut ihtiyacı daha enerjik tedbirlerle karşılan

malı, sosyal güvenlik alanındaki boşlukları dol-
I duracak "adımlar atılmalıdır. 
I Bu arada, Hükümetin, kısa görev süresi için-
I de, yurt dışındaki işçilerimizin ve ailelerinin 
I dertleriyle de yakından ilgileneceğini ümit edi-
I yoruz. İşçilerimizin zararlı propagandalardan 
I korunmaları, öğretmen din adamı gibi ihtiyaç-
I lamım karşılanması, konsolosluk işlemlerinin 
I kolaylaştırılması ve bütün sosyal haklarının et-
I kili şekilde korunması önem taşımaktadır. 

I Gelişmeğe muhtaç il ve ilçelerimizi kalkm-
I dırmak ve sanayii bugüne kadar fabrikadan 
I mahrum kalmış yurt köşelerine yaymak husu-
I sunda bundan önceki hükümetin başlattığı isa-
I betli politikaya devanı edilmesi Cumhuriyetçi 
I Güven Partisi Grubunun dilekleri arasındadır. 
I Personel Kanunundan doğan şikâyetleri gi-
I derecek çalışmalara devam olunmalı, idare 
I mekanizmasının verimli ve dürüst çalışması yo-
I lunda gayret sarfedilmelidir. 
i Türk çocuklarının millî ve manevî değerle-
I rimize bağlı, Atatürkçü - ve nıilîyetçi gençler 
I olarak yetişmeleri yolunda hiç bir gayret esir-
| geıımemelidir. 
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Bu arada TRT konusuna da değinmek is
tiyoruz. TRT'nin çalışmaları ile ilgili olarak 
dün Millet Meclisinde yapılan tenkitleri çok 
haksız ve insafsız bulduğumuzu belirtmeyi borç 
sayıyoruz. TRT ekranında güvenlik kuvvetleri 
tarafından aranan komünist eşkiyanm serbest
çe kışkırtmalar yaptıkları devirler geride kal
mamış mıdır? Televizyonu iki büyük şehrimi
zin 'bâzı mahallelerine hita'b eden bir araç ol
maktan çıkarıp, bütün kıyı ve sınır illerimize 
yaymak suretiyle millî güvenliğimize ve millî 
kültürümüze yapılan hizmeti küçümsemek in
safla bağdaşır mı? Vatansever, çalışkan, milli
yetçi ve yapıcı insanları insafa sığmayan ölçü
lerle tenkit etmek değil, tam aksine hizmet gö
renleri takdir etmek lâzımdır. Ancak yapılan 
hizmetlerin kadrini bilen milletler vatansever 
evlâtlarının çalışma şevkini arttırırlar. 

Sayın Senatörler, Programın dış politi
ka ve Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili 
bölümlerine aynen katılıyoruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vatanseverliği, 
Türkiyeyi yıkıcı faaliyetlerden koruma husu
sunda yaptıkları büyük hizmetler, Anayasaya 
ve hür demokratik rejime olan bağlılığı son 
yıllarda bir çok defa imtihandan geçmiştir. 
Millî varlık ve bütünlüğümüzün teminatı olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi yo
lunda sarfeclilen gayretleri yeni hükümetin de 
devam ettireceğindeın eminiz. 

Dış politika alanında, bâzı aşırı ermeni ör
gütlerinin, milletlerarası komünizmle yer yer 
irtibat kurarak giriştikleri kışkırtmalara dik
kati çekmek isteriz. Kıibrıstaki huzursuzluk ve 
Batı Trakya Türklerine karşı artırılan baskılar 
da gözden uzak tutulmaması ve dikkatle izlen
mesi gereken gelişmelerdir. Bu vesile ile ifade 
edelim ki, Türkiye'nin ve soydaşlarımızın gü
venliğine ve meşru haklarına karşı girişilecek 
her tertip, Türk milleti taraf nidan, yekvücut 
olarak karşılanacak ve haklarımıza göz diken 
herkes hüsrana uğrayacaktır. 

ıSayın Senatörler, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi milliyetçi bir partidir. Hür demokratik re
jime inançla 'bağlıdır. Yabancı ideolojilerin de
ğil, Atatürk milîyetçiliğinin ve millî hâkimiyet 
ilkesinin Türkiye'yi yücelteceğine inanır. Kar
ma Ekonomi düzeni içinde sosyal adaleti ve 
güvenliği gerçekleştirmek mümkün olduğu gö

rüşüyle, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Türkiye' 
yi hem komünizmden, hem yoksulluktan ve 
adaletsizliklerden korumak ve kurtarmak ama
cını güder. Yeni Hükümetin bu amaçları ger
çekleştirmek azminde olduğuna inanıyoruz. Bu 
sebeple, Hükümete katıldık. Bu sebeple 
Hükümeti destekleyeceğiz. Güvenoylarımm 
verirken, Hükümeti, programına uygun 
olarak memleket yararına yapacağı hizmetler
de var gücümüzle desteklemeği vaat ediyoruz. 

Denetleme görevimizi, her zamanki gibi ya
pıcı ve .memleketçi bir tutumla yerine getirece
ğiz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Cum
huriyetçi Güven Partisi Gruibu adına, Hüküme
te, aziz milletimizin hizmetinde başarılar diler, 
Yüce Senatoyu sevgi ve saygılarla selâmlarım.» 
(C.G.P. ve A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlu, Adalet 
Partisi Grubu adına. 

A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Samsun) —• Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Adalet Partisi Cumlıuriyet Senatosu Grubu 
adına, Sayın Başbakan Naim Talûîıım 20 Ni
san 1973 Cuma 'günü huzurlarınızda okudukları 
Hükümet Prorgamı üzerindeki görüş ve temenni
lerimizi arz edeceğim. Bu vesileyle sözlerimin ba
şında Grubumuz adına Yüce Senatoya saygılar 
sunar, yeni Hükümete haşarılar dilerim. 

12 Mart 1971 tarihinden bu yana, yani son 
iki yıl içinde, 2 Erim Hükümeti, 1 Ürgüplü de
nemesi ve 1 Melen Hükümeti olmak üzere ola
ğanüstü şartlarla kurulmuş 4 Hükümetten son
ra bugün, partisiz bir Kontenjan Senatörü Baş
bakanlığında, 5 nci Cumhuriyet Hükümeti vazife
ye gelmiştir. 

Sayın Naim Talû, iki partinin, Adalet Partisiy
le Cumhuriyetçi Güven Partisinin, hakkında rıza 
gösterdikleri tarafsız bir Başbakandır. İki par
tinin aralarında imzaladıkları protokole uygun 
olarak kurulan Talû Hükümeti, 19*61 - 1965'teki 
4 koalisyon Hükümetinden sonra, çok partili par
lamenter ve siyasî hayatımızda kurulan beşinci 
koalisyon Hükümetidir. 

Kuruluşu, teşekkülü halamından kendisinden 
önceki hükümetlere kıyasla hayli -değişiklik ve 
müspet mânada başkalık, farklılık arz eden Talû 
Hükümeti, Parlâmentoda yeterli çoğunluğu sağ-
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îayan iki partinin gruplarından güç alan; görü
nümü ile de, gerçek durumu ile de artık Parlâ
mento dışı bir güce değil, Büyük Atatürk'ün de
yimi ile bu ülkede büyük mil etin en büyük millî 
'gücünü ve iradesini temsil eden Parlâmentoya, 
Yüce Meclislerimize dayanan bir Cumhuriyet 
Hükümetidir. 

Bu yeni Hükümetle Türkiyemiz, 2 yıllık bir 
siyasî buhrandan, bir rejim bunalımından sonra 
partilerüstü Hükümet modelini geride bırakarak 
yeniden partiler demokrasisine, parlamenter de-
morkasiye dönmüş bul un m akta dır. 

Türk umumî efkârına ferahlık, güven ve ümit 
getiren bu yeni Hükümetin kuruluşu ile, rejim 
^bunalımını ort-adan kaldıracak asıl hedefin, 14 
Ekim 1973 genel seçiminin yolu açılmış, mânası 
ve sonucu berraklaşmış, ufku ışımışcır. 

Demokratik parlamenter usullere ve normal 
şartlara dönüşün ilk delili ve ileri bir merhalesi 
olan Talû Hükümeti daha kurulmadan, programı 
henüz 'açıklanmadan ve hiçbir icraatı 'görülmeden 
belirli miraklarca açılan haksız, gereksiz ve insaf
sız yıpratma kampanyaları; patolojik 'alışkanlık 
haline sokulmuş verici, küçültücü adlandırma ve 
itihamları, demokrasi ve politika edebi ile hağdaş-
tırmak mümkün değildir. 

Siyasî hayatımızda huzursuzluk ve hoşnutsuz
luk yaratacak bu gibi kötü huy ve davranışlar
dan, bu kadar ders ve tecrübelerden sonra olsun 
artlk vazgeçilmeli, kaçınılmalıdır. 

Haksız peşin hükümler, millet huzurunda dai
ma sahibini mahkûm eder. Tenkitlere bir sorum
luluk anlayışı getirmek şarttır. Ancak, önyargı
dan uzak, gerçeklere uygun, ilmî, yapıcı, isabet
li tenkitler değer ve mâna taşır, dikkate 'alınır. 
Bunun aksi ise memlekete, demokratik rejime ve 
bizzat gerçekten uzak yıkıcı tenkit sahibine zarar 
getirir. 

Konuşmamızın burasında Sayın C. H. P. söz
cüsü arkadaşımızın bir Hükümet programı görüş
mesinin sınırlarını çok aşan ve âdeta seçim kam
panyasına kısa bir müddet kalmış bulunmasına 
rağmen sabredemeyen bir çabuklukla burada yap
tıkları geniş ve uzun ve hakikaten birçok kırıcı 
ve haksız isnatlar yağdırdıkları ve her tarafa 
savun dükl a rı konuş mal a r ı nd a, hususiyi e p a rt imi-
zi ilgilendiren iki, üç nokta üzerinde cevap ver
meyi ve açıklama yapmayı lüzumlu görüyorum. 

Evvelâ böyle tarihî ve kritik bir günde vazife 
ve sorumluluk kabul ederek memlekete belirli bir 
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süre içinde büyük bir vazife, hizmet görmeye ta-
libolmuş bir değerli arkaıdaşıınıza, gerçeklere, ilme 
ve hakikaten mensubu bulunduğu partinin vaka
rına yakışır bir konuşma yapmasını beklediğimiz 
değerli sözcü arkadaşımızın, burada sarf ettiği söz
lerle, aynı partinin çok muhterem sözcüsünün dün 
akşam Millet Meclisinde yaptıkları ikinci konuş
mada, Sayın Başbakan'm gerçekten müspet, ger
çekten olumlu ve seviyeli konuşması hakkında 
hayranlık ifade ettikleri halde, aynı partinin 
Cumhuriyet Senatosu gibi daha ağırbaşlı ve daha 
müspet, yapıcı konuşmalara daima sahne olmuş 
kürsüsünden sayın sözcü arkadaşımızın bugün 
yakıştırdığı sözleri ben bu partinin, bu Hüküme
tin 'bir kanadını teşkil eden grubun Başkanı ola
rak hakikaten üzüntü ile karşıladığımı burada 
ifade etmek isterim. 

Sayın sözcü burada ve diğer kürsülerde ve 
plâtformlarda defalarca münakaşa edildiği re
form konusunda yine İsrarla partimizi itham et
mek ve bilhassa son yıllarda büyük milletimiz 
için üzüntü, tehlike ve tehdit halinde tezahür et
miş anarşik hareketlerin bu reformlarla ilgili ol
duğunu burada ısrarla söylemek suretiyle, 'bizim 
reform anlayışımızı kendi açılarından 'değerlen
dirmeye, izah etmeye kalkmışlardır. Ne gariptir 
ki, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin hakların
da af çıkarmakta lüzum ve çıkar gördükleri 
Marks'çı, Lenin'ei, Mao'cu tutuklular, anarşistler 
Türk mahkemeleri huzurunda verdikleri ifade
lerde Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün 
reformları siyasî bunalımlara sebep gösteren ve 
bu kürsüden defalarca ileri sürülmüş, ısrarlı id
dialarını şiddetle reddetmektedirler. 

Sayın sözcü arkadaşımız yine bize atfen, «ko
ruduğunuz sınıflar» diye bizi sınıf koruyuculu-
ğuyle itham eden bir tâbir kullandılar, bir ifade
de 'bulundular. Huzurunuzda şiddetle reddede
rim, bu yanlış değil, yalandır. Bizim bir sınıf 
partisi olmadığımızı Türk Milleti ve bütün dünya 
bilmektedir ve sınıf partisi, sınıf kavgası güden 
ideolojik siyasî teşekküllerin dünyada ve Türki
ye'mizde kimler olduğunu sayın sözcü her halde 
en az benim kadar bilirler. 

Yine sayın sözcü reformlar konusunu eleşti
rirken burada 'daima iddia ettikleri gibi, parla
menterlerin, grupların, partilerin en tabiî hak
ları olan tasarı ve teklifler üzerindeki değiştir
me haklarını, reform kanunlarını yozlaştırma şek
linde ifade buyurdular. 
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Evvelâ 'yozlaştırmadan neyi -kastettiklerini ve 
neyi öleli aklıklarını, kriter ve kıstas olarak neyi 
hesalba aldıklarını ifade etmeleri gerekir. Kendi
leri için kıstas, kriter alman hususların bizim için 
ne mânaya geleceklerini biz biliriz. Bu hususta 
objektif olarak ortaya fikirlerini koymadıkları 
takdirde şüphesiz tâbir ve 'konuşmaları ve isnat
ları kavli mücerrette kalmaya mahkûmdur. 

Muhterem senatörler konuşmama devanı edi
yorum : 

Anayasa esaslarına ve demokratik parlamen
ter geleneklere uyularak Adalet Partisi ile Cum
huriyetçi Güven Partisi arasında imzalanan pro
tokole göre kurulmuş bulunan Talû Hükümetinin 
programı, kısa fakat özlü, ölçülü ve gerçekçi bir 
programdır. Hükümetin 14. Ekim 1073 genel 
seçimlerine kadar geçecek kısa sürede yapabile
ceği başlıca hizmetler bu programda yer almış bu
lunmaktadır. Talû Hükümetinin teşriî güçle bera
ber çalışma süresi ve imkânı son derece 'kısıtlı
dır, sınırlıdır. Nihayet iki ay kadardır. Hükü
metin programında bu 'katlar kısa bir zamanda 
çıkarmayı hedef aldığı kanunlar mühim, gerçek
leştirmeye çalışacağı isler ise ağırdır. Hükümeti 
teşkil eden Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, imzaladıkları protokol çerçevesinde 
siyasî sorumluluk yüklenerek zaman ve imkân öl
çüsünde Hükümetin başarı sağlamasına bütün 
güçleri ile yardımcı olacaklardır. 

Yurda huzur ve ferahlık getirecek 'asayiş ve is
tikrarın sağlanması ve devamında, reform kanun
larının çıkarılmasında, genel seçimlere elverişli 
güven vasatının hazırlanmasında muhalefet !de 
iktidar kadar sorumluluğunu idraki, üzerine dü
şen vazifeyi yerine getirmeye mecburdur. Hükü
metlerin devamlılığı her ne kadar umumî bir 
prensip ise de, Talû Hükümetinin bâzı mühim 
noktalarda bozulmuş, tamir yerine tahrif hattâ 
tahribediimiş aksak işler bir Devlet çarkını, istik
rarsız bir administirasyonu; yatırımlarla, kalkın
ma ile ilgili mesele ve mevzuları ne halde, hiz
metin hangi nokta ve devresinde teslim aldığını 
hesaba katarak 6 aylık 'belirli, sınırlı bir görev 
süresinde kendilerinden isteyebileceğimiz azamî 
hizmetin 'değerlendirilmesinde insaflı ve gerçekçi 
olmaya mecburuz. 

Hükümetleri iyi çalıştırmak ve başarılı kılmak 
sorumluluğu yalnız iktidarın değil, yapıcı tenkit, 
ikaz, kontrol ve murakabesiyle muhalefetin de va
zifesidir. 
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Yüce Meclislere sunulmuş Talû Hükümeti 
programı, 11 Ekim 1973 genel seçimlerine ka
dar geçecek kısa sürede Kamu hizmetlerinin yü
rütülmesinde vatandaşın güven duygusunu güç
lendirmeyi ve 1973 yılı programında öngörülen 
yatırımları zamanında ve program uyarınca ger
çekleştirmeyi» vaat etmekte; bilhassa 3 ncü Beş 
Yıllık Plân hedeflerine ulaşmak yolunda önem 
taşıyan ve öngörülen ekonomik yapıyı sağlamada 
hayatî ehemmiyeti büyük projelerin bu yıla dü
şen dilimlerini tamamlamada dikkat ve itina gös
teril eceğini belirtmektedir. 

Bilhassa anameseleleri, anarşi ve komünizmle 
mücadeleyi, daha önce başlatılmış olan reform 
çalışmalarını sonuçlandırmayı ve hür, demokra
tik seçim ortamını hazırlamayı başlıca hedef al
mış bulunan Talû Hükümetinin programı oku
nunca, görülmektedir ki; Hükümet, çiftçinin, işçi
nin, esnafın, az gelirli vatandaşın yanındadır. 
Taban fiyatları, üreticinin emeğini en iyi değer
lendirecek şekilde düzenlenecektir. İsçi - işvereın 
ilişkileriıım, çalışanlar aleyhine değiştirilmesine 
ve işçi haklarının kısıtlanmasına, zedelenmesine 
asla imkân verilmeyecektir. Hayat pahalılığına 
karşı ciddî tedbirler alınarak dar gelirli vatan
daşa geçim imkânı -ve ferahlığı sağlanacaktır. 

En büyük vasfı, par-1 ile rüştü denilen Hükü
met şeklini tarih sayfalarında bırakarak' yeniden 
demokratik usullere geçiş örneği olan Talû Hü
kümeti, programında aşırı cereyanlarla, bilhassa 
hürriyetçi Cumhuriyetimizi yıkmak, milletimizin 
bütün değer hükümlerini yök etmek isteyen ko
münizmle, düzen değişikliği bahanesiyle Türkiye'
deki demokratik rejimi Marks'çı, Leniırci veMao' 
cu bir -kızıl esaret rejimine çevirmeyi hedef al
dıkları adalet huzurundaki ikrar ve ifadeleriyle 
de açıkça anlaşılan anarşist komünistlerle müca
deleyi daha tesirli olarak yürüteceğini vaat et
mektedir. Hükümet, i;; ve dış kızılların, ortak ve 
işbirlikçilerinin düzenleyip sahneye koydukları, 
uygulamaya geçtikleri anarşi oyun ve hareketle
rini tamamen yok edecek ciddî ve sürekli tedbir
leri almakta kararlıdır. 

Devletin 'güçlenmesini sağlamak, -bilhassa Dev
letimizi, Cumhuriyet rejimimizi yıkmak kasıt ve 
cesaretini ortaya koyanları hukuk kaideleri için
de tesirsiz hale getirmek 'birimizin değil hepimizin 
vazifesidir. Bunun için Yüce Meclislerce Anaya
sada güvenlik mahkemeleri kurulmasını ela zaru
rî gören değişiklikler yapılmıştır. 
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Bu değişiklikler uyarınca güvenlik mahkeme- j 
lerinin kurulması ve bütün Devlet kuruluşlarının 
anarşik ve 'yıkıcı -faaliyetlerle köklü mücadele- j 
de daha güçlü ve tam tesirli kılınmaları koalis
yon protokolünde ve Hükümet programında ön
görülmüştür. Bu hususların en kısa 'zamanda ve 
ihtiyaçların, zaruretlerin gerektirdiği esaslı bir 
şekilde yerine getirilmesini Adalet Partisi /bütün 
gücü ile destekleyecek ve takibedecektir. 

Vatan ve milletimizin, Atatürk'ten emanet 50 
yıllık Cumhuriyetimizin, demokrasi rejimimizin 
karşılaştığı kızıl tehlikenin tam olarak tanınma 
ve teşhisinde geç de olsa birleşen, bu yurdu se
ven her Türk evlâdı artık anlamıştır ki; Türki
ye'deki anarşik hareketler, beynelmilel komünizm 
organları ile yerli komünisti erin ve bunların or
tak, işbirlikçi, teşvikçi, savunucu ve koruyucula
rının gizli ve açık müşterek faaliyetlerinden gö
rünürdeki bâzı sahnelerdir. . I 

Ta 19'61'den itibaren yine bu kürsüden yine 
Adalet Partisi sözcüsü olarak belgelerle yüce hu
zurunuza getirip büyük miletimize açıkladığımız, 
vazifelilere duyurduğumuz acı gerçekler, ancak 
12 Mart 1971'den sonradır ki, suçluların da açık
ça ikrar ve ifadeleri üzerine, büyük Türk çoğun-
luğunca yurdumuzu ve rejimimizi tehdit eden cid
dî bir, kızıl tehlike olarak kabul edilmiş ve bunun
la mücadeleye geçilmiştir. 

Komünizmle mücadele, yalnız güvenlik kuv
vetlerinin ve Örfi İdare mahkemelerinin vazifesi 
Olmadığı cihetle, üniversitelerden parlâmentosu
na, işçisinden, işverenine kadar sivil, asker bütün 
vazifelilerin ve sorumluların, bu vatan ve milleti 
seven her Türk evlâdının yer aldığı bir millî cep
he halinde yürütülmelidir. 

Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin cesur, 
çalışkan ve bilgili sıkıyönetim mensuplarının, «on 
iki yıldır Türkiye'de anarşistin ve komünistin ya
kalanmasında, yok edilmesinde ve cezaya çarptı
rılmasında çeşitli Devlet kuruluşlarından ve kişi
lerden, vazife ve sorumlulardan gördükleri ters 
karar tasarruf ve köstekleme davranışlarına rağ
men gösterdikleri üstün başarı her türlü takdire 
ve şükrana lâyıktır. 

Fakat Türkiye'deki komünistler yakalanan ve 
muhakeme edilenlerden ibaret değildir. Türkiye' 
de komünistlerle ve komünizmle mücadelenin her 
sahada köldü olarak ele alınması, ciddî ve tesirli, 

âcil ve uzun vadeli tedbirlerle yürütülmesi şart
tır, zarurettir. 

Anarşi olayları, yapanlardan yakalanan pi
yonlar kadar; bunları yetiştirenler, tahrik, teşvik 
ve himaye edenler, bunların plânlarını gerçekleş
tirmekte aracı olanlar da suçludurlar, vatana ve 
rejime ihanet etmişlerdir. Kızıl mamulü imal 
eden komünist imalâtçı tezgâhı ile (birlikte çalı
şamaz hale getirilmedikçe, yok edilmedikçe, alı
nacak geçici tedbirlerin, akciğer kanserini veya 
'beyin tümörünü asprinle tedaviye kalkışmaktan 
ileriye varmıyacağı aşikârdır. 

Talû Hükümetinin, programında belirttiği ve 
vadettiği şekilde bu dâvaya ciddiyet ve ehem
miyetle eğilmesi en samimî dileğimiz; kendile
rini bu yolda desteklemek, kontrol ve takibet-
mek de başlıca vazifemizdir. Şuna katiyetle ina
nıyoruz ki; hükümetlerle sıkıyönetim mahkeme
lerinin şükranla belirttiğimiz müspet uygulama
ları arasında geçmişte görülen çelişkilere bundan 
böyle asla raslanıknayacaktır. 

Yine inanıyoruz ki; bundan böyle kanunsuz
luğu teşvik etmiş direnç komitesi üyelerinin mü
kâfatlandırılarak daha yüksek makamlara geti
rilişi gibi düzen ve disiplini, Devlet çarkmdaki 
işlemeyi temelden dinamitleyerek yok olmaya 
götürecek şuursuzca tasarruflar tekrarlanma
yacak, ancak tamir ve tedavi göreceklerdir. Ko
münizmle mücadelede yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahip değerli mütehassıslar, dürüst, vatansever 
ve inançli emniyet mensupları Devletin en mü
him güvenlik kuruluşlarından uzaklaştırılarak; 
birtakım rejim aleyhtarlarının mühim Devlet 
kademelerine sızmalarına göz yumularak işlen
miş hatalı tasarruflar süratle tashih ve tamir 
edilmelidirler. 

Sayın senatörler, bugün Türk Milletini kızıl 
komünizm belâsı kadar tehdit edip düşündüren, 
halkımızın acı feryadına sebebolan büyük bir ıs
tırap konusu iliklerimize kadar işleyen yüksek 
rüşvet belasıdır. Milletimizi bu korkunç belâdan 
kurtarmak yolunda göstereceği her cesur ve te
sirli teşebbüs ve davranışta Talû Hükümeti Yü
ce Meclislerimizden, Adalet Partisi Grubundan 
büyük destek görecektir. 

Hükümet ancak beş, altı a}̂  gibi kısa bir 
süre işbaşında bulunabilecektir ve nasıl olsa ge
çicidir düşüncesi hiç kimseyi uyuşukluğa sevk 
etmemelidir. Sık değişen hükümetlerin ye iba-
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kanların siyasî iktidarın çalışma huzur ve sü
rekliliğini bozmasmdaki tesirleriyle Devlet per
soneline son iki yıldır büsbütün arız olan çekin
genlik, gevşeklik ve tutukluğun sona erdirilme
si ancak Talû Hükümetindeki genç ve dinamik 
ıbütün bakan arkadaşlarımızın bu tarihî dönem
de yapacakları cesur, atılgan ve isabetli hizmet 
örnekleriyle mümkün olacaktır. 

Talû Hükümetinin bugün ulaştığımız ileri sa
yılacak merhaleden ve kısmî istikrardan yarar
lanarak izleyeceği tutarlı bir politika ile ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmayı elverişli bir 
vasata eriştirmesi mümkün olacaktır. 

Fiyat artışları mutlaka durdurulmalı, bu 
alanda cesaretle tesirli tedbirler alınmalıdır. 

Üretim ve yatırımların artırılması teşvik edil
meli, ekonomik hayatın ve piyasanın canlılığı, 
güveni ve istikrarı sağlanmalıdır. 

Programda yer alan kamu sektörünün üret
tiği mal ve gördüğü hizmetlerde fiyat ve ücret 
artırılmamayı taahhüdünü müspet bir karar ola
rak memnunlukla karşılıyoruz. Adalet Partisi 
olarak daima görüş ve inancımız odur ki; 23 
milyon Türk köylüsünü satmalına gücüne kavuş
turmadan refah ve tabana yayılamaz ve sa
nayileşme bu memlekette mümkün olamaz. Bu 
itibarla Hükümetin, çiftçimizin satmalına gücü
nü artırmak yolundaki her çabası çeşitli köylü, 
işçi ve esnaf meseleleri, çözüm bekleyen gençlik, 
üniversite ve eğitim problemleri, "kamu persone
li, sağlık, vergilendirme, sanayi ve kredi politi
kası, tabiî kaynaklar ve enerji üretimi, ulaşım, 
haberleşme, imar ve iskân hareket ve hizmetleri 
ve turizm politikası gibi konulardaki her verim
li, müspet faaliyet ve teşebbüsleri daima Adalet 
Partisi Grubunun desteğini görecektir. 

Yeni Cumhuriyet Hükümetimizin de yurdu
muzun Doğu ve Güney - Doğu bölgeleriyle geri 
kalmış bölgelerine Devlet hizmetlerini ve Cum
huriyet nimetlerini götürmekte öncelik tanıya
cağına inanıyoruz. 

Talû Hükümetinin programında vadettiği 
kanunların çıkarılmasında Adalet Partisi Gru
bu olarak bütün gücümüzle yardımcı ve destek 
olmayı belirtmek isterim. 

Hükümet programında dış politika bölümün
de Çin Halk Cumhuriyetiyle ilgili satırların ge
nel dış politika hedeflerimiz yönünden ne değer 
ve mâna taşıdığını, Türkiye'mizin bugünkü or

tamında anlamak mânalandırmak güçtür. Dost 
ve müttefik ülkelerde milletimiz aleyhinde geliş
tirilen propaganda ve suikastların hızla clurdu-
dünyada yapılan yıkıcı propogandalarm berta
raf edilmelerinde büyük hassasiyet gösterilmeli 
ve çafba harcanmalıdır. 

Sayın senatörler; 50 nci yılını çok yakın bir 
gelecekte kutlayacağımız Cumhuriyetimizin mut-

. lu gününden tanı iki hafta önce, 14 Ekim 1973' 
de siyasî partilerimiz yüce milletimizin huzu
runda hesap verecekler ve büyük milletin bütün 
yurt ve millet meseleleri üzerindeki tercih ve 
hakemliğine başvurarak ülkeyi kimin idare ede
ceği hususunda vereceği tarihi kararla Türk si
yasî hayatında yeni, tecrübeli ve aydınlık bir 
döneme gireceklerdir. 

Müzakeresini tamamladığımız programını 
gerçekleştirme yolunda kendisine büyük güven 
taşıdığımız Talû Hükümetinin başarısı, yalnız 
Hükümeti teşkil eden siyasî partilerin değil, 
yüce Meclislerimizin ve gerçek demokrasi taraf
tarlarının bir başarısı olacaktır. 

Türk tarihinde büyük bir yer, değer ve mâna 
taşıyan 14 Ekim 1973 genel seçimlerine millet 
ve memleketimizi güven içinde ulaştıracak Talû 
Hükümetine millet ve memleketimize hizmetler 
yolunda Adalet Partisi Grubu adına sonsuz ba
şarılar diler, Yüce Senatopa saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınır

landırılmasını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurun 
Sayın At alay. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın arkada
şımızın yeterlik için verdiği önergenin gerekçe
siz olduğu açıkça görülmektedir. Cumhuriyet Se
natosunda kurulmuş bulunan yeni Hükümetin 
programı görüşülmektedir. Bu programın gö
rüşülmesinde gruplar görüşlerini açıklamış bu
lunmaktadırlar. Üyeler görüşlerini belirli bir sı
nır içerisinde açıklama zorunluğuna götürülür
ken bunun ciddî sebeplerinin ve gerçek neden
lerinin olması gerekir idi. Mücerret kişisel gö
rüşlerin 10'ar dakika ile sınırlandırılması sağ-
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lam bir düşünce prensibini içerisinde hiç de mâ
kul ve muteber sayılmamalıdır. 

Hükümet programı üzerinde belirli görüşleri 
açık olan siyasî partilerin dışında, sayın üyele
rin kendilerine ait ve ne biçimde olacakları bi
linmeyen görüşleri vardır. Hiç şüphesiz ki, ye
ni Hükümetin başarısında yardımcı olabilmeye 
uğraşanlarla, eleştirileriyle yön vermek isteyen
ler olacaklardır. 

Böylesine önemli bir konunun görüşülmesi 
sırasında hiçbir neden göstermeden, gerçekçi bir 
ifade etmeden mücerret bir deyimle görüşmeler 
10'ar dakika ile sınırlansın; ama niçin? Hep be
raber cevap vereceğiz, hiçjbir niçini yok.. Hiçbir 
niçini olmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden 
ifade hürriyetinin, görüşme haklarının sınırlan
dırılması doğru değildir. 

Sayın Deırıirel arkadaşımdan özellikle istir
ham ediyorum, 6 üye ancak konuşabilecektir, ge
niş bir zaman almayacaktır. Görüşmelerin devam 
imkânını sağlamak için lütfetsin önergesini geri 
alsınlar. Almadıkları takdirde Genel Kuruldan 
istirham ediyorum, Cumhuriyet Senatosunda ta
rafsız bir Başbakanın başkanlığı altında kuru
lan Hükümetin programının görüşülmesi sıra
sında üyelerin ifade hürriyetleri dakika ile sı
nırlandırılmasın. Daha işin başında bir taraftan 
görüşme hürriyetlerini sınırlandırılmıştır diye 
tartışmaların ve eleştirilerin kapısı açılmasın. 

Arkadaşım lütfetsinler, izin versinler görüş
meler yapılsın. Sınırlanmazsa etse etse, toplansa 
toplansa yarım saat veya bir saat belki görüşme
ler devam edebilir; ama öte yandan Cumhuri
yet Senatosunda Hükümet programı üzerinde 
görüşmeler Adalet Partisinden gelen bir takrir 
ile; şüphesiz Adalet Partisinin görüşü değildir, 
'bir arkadaşımızın görüşüdür - Adalet Partili bir 
arkadaşımızdan - yani iktidarı paylaşan bir par
tiden gelen bir önerge Hükümet programı üze
rindeki görüşmeler sınırlandırılmıştır şeklindeki 
bir tedai bile verdirmek yerinde olmaz. Arkadaş
larımdan özellikle rica ediyorum bu imkânı ba
ğışlayın. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (15 dakika olsun başka 
önerge var sesleri) Efendim, bu aykırı olduğu 
için önce bunu koymaya mecburum. Bunu red
dederseniz öbürüne gelir sıra, 
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NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Arkadaşı
mız iştirak ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, 15 dakikaya mı 
iştirak ediyorsunuz? 

NURİ DEMİREL (Balıkesir) — Evet, 

BAŞKAN — Peki efendim, öbür önergeyi 
takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kişisel görüşmelerin 15 dakika ile sınırlan

masını arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka,bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Sayın Talû Hükümetinin programı üzerinde 

görüş ve dileklerimi sunacağım. 

Milletimiz yıllardan beri güçlü ve inandırıcı 
'bir hükümetin özlemini çekmektedir. Anayasaya 
bağlı, programına sahip ve emrindeki kuruluş
lara hâkim bir hükümet istemektedir. 

Demokrasinin devamını gerekçe yaparak de
mokrasiden taviz veren, yürütme alanı içindeki 
buhranları Parlâmentoya sokan bir hükümet 
istemiyor. 

Emrindeki güçlere teslim olan, tehditleri 
emir, blöfleri gerçek kabul ederek millet irade
sini paniğe uğratan ve paniğe alıştıran bir hü
kümet istemiyor. 

Bu paniği yaratanlara hesap soracak ve Par
lâmentoya hesap verecek güçte ve güvençte bir 
hükümet istiyor. 

Millet iradesinin karargâhı olan Yüce Par
lâmentoya ihtiras ve ikbal oyunlarının tuzak 
sahnesi haline getirmek isteyenlere buyur eden 
bir hükümet istemiyor. 

Anayasa dışı zorlamalara Parlâmentonun ka
pısını tazimle açarak, parlamenterleri demokra
sinin kurtarılması telâşı içine sürükleyen ve on
ların hür iradelerini renkten renge sokarak boz
guna uğratan bir hükümet istemiyor. 

Devletin korunması gerekçesini ikbal mas
kesi yaparak, rejime saldıranlara boyun büken 
bir hükümet istemiyor. 

42 — 
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Anayasamıza göre meşru olan her güç, hükü
metin emrindedir ve ona itaata mechurdur. Hü
kümete itaat etmeyen güçler meşru olmaktan 
çıktığı için itaat altına alınmalıdır. Milletine iti
bar eden her güç ve her organ, Anayasadaki yer
lerine çekilmeli ve Parlâmentonun içinden ve 
üstünden ellerini çekmelidir, işte güçlü ve inan
dırıcı bir hükümetin en başta gelen vazifesi bu
nu sağlamak olmalıdır. 

Devletin aktif gücü olan hükümet, Anayasa
yı cesaretle korumalıdır. Entrika ve buhranları 
Parlâmentonun kapısından girmeden yok etme
lidir. Grüçlü saldırılar karşısında Parlâmentoya 
danışmadan görevinden kaçmamalı ve direnme 
gücünü Parlâmentodan alacağına inanarak, mil
let iradesine güvenmelidir. Her çeşit beyan ve 
görüntülerin kaynak ve ciddiyetini çekinmeden 
araştırmak ve her gürültü karşısında Parlâ
mentoyu ve rejimi olağanüstü bir ortama sü
rüklemekten sakınmalıdır. 

12 Marttan önceki hükümet ve siyasî parti
ler millet iradesini savunmada tek vücut olmak 
basiret ve cesaretini gösteremedikleri için, de
mokrasimiz yaralanmıştır. Meşru iktidarın dev
rilmesini kabul etmek ve 21 Şubat Bildirisıine 
de aynı it a atla susmak, Parlâmentomuzu millet 
iradesinden ve itibarından koparmıştır. Ancak 
Cumhurbaşkanı seçimindeki isabetle Parlâmen
tomuz hem kendi haysiyetini hem de milletin 
haysiyetini kurtararak kendisini yeniden mille
te bağlamıştır. Dikte ettirilen formülleri red
dederek, hür irade formülünü uygulamak su
retiyle millî irade egemenliğine itaat edilmesi
ni herkese ihtar etmiştir. Vicdanları zorlayan 
formüllerden herhangi birini reddettiği için kur
ban edilen Parlamenterler, millet iradesini kur
ban edilmekten kurtarmışlardır. 

Dunların mükâfatını demokrasi tarihimiz ve
recektir. İthamların yerini haysiyet, cezaların 
yerini şeref alacaktır. Türk demokrasisi elbet 
bir gün parti diktasını da yıkarak hür vicdan
ların hâkimiyetine ulaşacaktır. Artık şahsî ihti
ras oyunlarına ne demokrasinin hatırı ve ne de 
milletin huzur \e selâmeti gerekçe olarak gös
terilemeyecektir. 

Anayasamız kendi kendini savunacak ve ko
ruyacak güce kavuşacaktır. Ancak ve ancak gü
venini ve gücünü Anayasadan alan bir hükümet 
güçlü, inandırıcı ve başarılı olmak şerefini taşı-
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yaeak ve bunun adı gerçekten demokratik cum
huriyet hükümeti olacaktır. 

Yeni Hükümetimizin böyle bir hüviyete sa
hip olmasını diler, kendisine ve yüce Senatoya 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 1971 ara rejimi

nin dördüncü hükümetini kuran Sayın Talû, 
toplumun belirli katlarının güvenine sahiptir. 
Bu güven öncelikle ülkenin büyük ve ticarî ser
mayesinden gelmektedir. Adalet Partisi ve öte
ki iktidar ortağının yasama organlarındaki gü
ven oylarından önceye geçmiştir, bu övgülü, öz
lemli tasvip, aslında bu sevinçli, hesaplı onayla
ma hiç de yadırganmamalı. Egemen güçlerin ol
masını istedikleri olmaktadır. 

Sayın Talû Hükümetinin programından çok, 
Hükümetin şekli dikkat çekicidir. Sorumluluk
tan çekinen çoğunluğun yeni bir iktidar biçi
midir bu. 

Son 50 günün siyasî hayatımız için ilginç 
olayları vardır. Bu olaylar için yorumlar, söy
lentiler devam etmektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin seçim öncesi dönemde Hükümete ka
tılma umudu olmuş da bir oyuna gelmiş sanıl
makta, hattâ bundan övünme payı aranmakta
dır. Son 50 glü"!ün yeniden tekrar edilmesi müm
kün olsa idi, Cumhuriyet Halk Partisinin bü
tün girişim ve teşebbüslerini eksiksiz ve olduğu 
gibi yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olma
malıdır. 

Batılı demokrasilerde programları ve amaç
ları birbirinden çok farklı siyasî partilerin bu
nalım, hattâ normal dönemde müşterek hükü
met kurmaları olağandır ve çok görülmekte olan 
demokratik bir usuldür, bir sistemdir. Biz bunu 
söylemişizdir. Türkiye için böylesine bir demok
ratik kuralın işlemesinin garip olmadığını ifade 
etmişizdir. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki 
hükümetin çekilme talebinin Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından kabulünden sonra, yeni hükü
metin teşkili temasları sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk 
Partisinin tam temayülünün ifadesi olarak, hü
kümetin Adalet Partisi tarafından kurulmasını 
Anayasa Hukukunun ve Parlâmento gelenekleri
nin icabı olarak önermiştir. Bu öneriyi, bir 
Adalet Partilinin başkanlığındaki hükümet teş
kili formülü izlemiştir. Cumhuriyet Halk Parti-
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sinin Ira önerileri Adalet Partisinin iç işlerine ka
rışma anlamına gelemez ve bu nitelikte yorum
lamaya da kimsenin hakkı olamaz. 

Hukuk ve geleneklerin doğrultusunda öne
ride bulunma, güçlü bir haklılığın örneğidir. 
Adalet Partisinin bu önerilere karşı aklığı va
ziyet ilginçtir. Adalet Partisi Genel Başkanının, 
hükümetin Sayın Talû 'başkanlığında kurulması
nı teklifi karşısında; Cumhuriyet Halk Partisi
nin ayrıntılara girme veya böylesine bir teklif
te ortak olma yolunda hiçjbir tereddüdü olma
dan kesin bir «hayır» diyerek açık vaziyet al
ması, ancak Cumhuriyet Halk Partisinin ve Ge
nel Başkanının yapabileceği gerçekçilik, demok
rasiye ve inançlılığa bağlılığın örneğidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi siyasî hayatımızda 
güçlükle kabul edilebileceğini çok iyi bildiğimiz, 
yeni bir unsuru getirmektedir: «Berrak politi
ka». Olup bitenleri olduğu gibi bütün ayrıntı
larıyla kamuoyuna ulaştırmak ve halkın bilgisi 
içinde girişimlerde bulunmak.. Bunun güçlük
lerini biliyor ve çekiyoruz. Demokratik hayat 
tarzına bütün icaplarıyla dönebilmek için, Cum
huriyet Halk Partisi cesaretle güçlükleri yen
menin örneklerini vermiştir, vermektedir, vere
cektir. Fedakârlıklar yapılır, güçlükler göğüsle-
nirken Adalet Partisinin ince iktidar hesapları 
bizim için çok geri plânda kalan konulardır. 

Marifetlere bulaşmamış, tutarlı ve güçlü, 
berrak politika yürüten Cumhuriyet Halk Par
tisinin fedakârlıkları bilebileceği, yapabileceği 
zaman ve sorunların belli ve sayılı olduğunu da 
ifade etmeliyim. 

Demokrasinin sosyal hukuk devlet niteliği 
ve bütünlüğü içinde yerleşmesi, işlemesi, ulu
sun birliği, selâmeti, özgürlüğü ve halkın mut
luluğu... İşte bu kadar... 

Siyasî hayata bir demeç üzerine belli çevre
lerin yanlısı olarak çağırılan Sayın Talû, tarım
sal destek alım fiyatlarının düşük tutulması
nın sorumlusu görülerek hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Yasama Organı üyeleri, yasama de
netimi hükümlerinin uygulanmasını istemişler
di. Başında bulunduğu Hükümeti teşkil eden si
yasî partiler, bu denetimi işletmeye engel ol
muşlardı. 

Tarımda çalışan, yaptığı masrafı karşılama
yacak, emeği, umudu içinde yitirecek milyonlar
ca üreticinin kaderini toplumun belirli katla-

j rımn yararına darboğazlara sürükleyen Sayın 
Talû başkanlığında bir Hükümete katılmayı dü
şünmek hakkını bile kendisinde bulamazdı 
Cumhuriyet Halk Partisi. 

14 Ekim seçimlerine giderken Sayın Talû' 
nun tarih önünde yüklendiği görevde, dayandığı 
siyasî partilerin hangi ölçülerde etkilerinde ka
lıp veya kurtulacağını şimdiden kestirmek güç
tür. Ancak, ufukta gözüken sisli bulutlar dik
kat çekicidir. 

Bizleri, yüzbinleri bünyesinde toplayan çe-
I şitli meslek kuruluşlarının memleket sorunları 
I üzerinde görüşlerini açıklamaları şartlara, san

süre bağlanmışken, kamu içinde kamu ile ilgili 
olmayan sorumsuz kişilerin veya Ticaret Odala-

I rının güçlü başkanlarının demeç ve cevapları 
Devletin haber araçlarında uzun uzun ve devam
lı olarak yeralmaktadır. TRT'de Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanına sıcağı sıcağına 
karşı çıkanların tantanalı sözleri özel itina gör
mektedir. Toplumcu, ilerici, halkçı görüşlerin 
etrafında bir çember örülmektedir. 

Söz gelimi, büyük mağaza kuruluşları karşı
sında Cumhuriyet Halk Partisi Geneıl Başkam 

I kaygılarını dile getirdi. Adalet Partisi Genel 
I Başkanı aksi görüşü savundu. Cumhuriyet Halk 

Partisi G^nel Başkanının yürekten benimsedi
ğimiz kaygılan karşısında, siyasî bir partinin 
genel başkanı olarak Sayın Demirci'm parti
sinin genel politikasına uygun demecini saygı 
ile karşılıyor ve TRT'd e yeralmasmı olağan bu
luyoruz. Ne var ki, büyük iş çevrelerinin ve 

I onlardan gelen sesleri aynı ölçüler içinde değer
lendirebilmemiz için, sınır boyunda yoksulluğun 
kahrını çeken esnafın, tüccarın, işçinin, köylü-

I nün görüşlerini TRT'de aynı şekilde verebiliyor 
muyuz, dinleyebiliyor muyuz? İşte demokrasi 
budur. Eşitlik, adalet, insanlık ve insanlık hay
siyetine karşı saygılı olmak budur. 

Meşru ve demokratik solu halkın temayüHe-
I rini, gerçek eğilimlerim temsil eden Cumhuriyet 

Halk Partisine karşı her fısıltıyı, her ç.albayı, 
I her çıkışı bir kıskaç hareketine çevirme denıok-
I rasi değildir ve demokrasi olmayacaktır. 
I Sosyal tepkilerin insanca yaşama ümitlerini 

talihlerini daha iyiye yöneltme isteklerini bas
kı altında tutma hevesleri birleşik bir cephe 

I içindedir. Teşvik tedbirlerinden ve onların yeni 
I kılığı tezgâhlanırken gerçekleri, ortaya atanla-
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*a cevap üstüne cevap yığanların içinde iş 
adamları ve sanayicilerin birlik örgütünde teş
vik tedbirlerini teşvik yarışçılarının amaçları
na dikkat etmeliyiz. Sosyal reform tezleri dün
yanın sayılı sağ iktidarlarının bulunduğu ülke
lerde gelişmektedir. Batılı gelişmiş ülkelerde 
meşru ve demokratik sol ya iktidardadır, ya 
muhalefette güçlü ve itibardadır. 

Protokolde Hükümet pahalılık, işsizlik ve 
yoksullukla da, komünizmle de mücadeleye 
önem verecektir kaydı bulunmaktadır. 

Komünizmle mücadeleye önem vermek, önle
mek Hükümet kuran partilerin Devleti koruma 
kaygısı da haklarıdır. Mücadelenin kapsamı 
içinde köklü ekonomik, sosyal, kültürel kalkın
mayı ve diğer yasal cezaî ve idarî tedbirleri dü
şüneceklerini sanıyoruz. Ne var ki, kısacık bir 
•cümle içinde işsizlikle, pahalılıkla, yoksullukla. 
•komünizmle mücadeleye önem verileceği dikkat 
çekicidir. Oysa işsizlik vardır. İş bulma, işsizliği 
önleme için yeterli ve gereği kadar tedbir alın
ması çeşitli yönlüdür, bir mücadele konusu de
ğildir. Sosyal, ekonomik ve kültürel büyük bir 
sorundur. 

Yoksulluk vardır, yürekler acısıdır. İnsan 
haysiyetini kahredicidir. Hem öyle az da değil, 
yoksullukla mücadele edilmez, yoksulluktan kur
tulmak için ekonomik ve sosyal ciddî emekler 
ve tedbirler gereklidir. Protokolde pahalılık, 
.yoksulluk, işsizlikle mücadeleye önem verilece
ği, komünizmle de mücadeleye önem verilece
ği görüşleri bir cümle içinde tesadüfen yeral-
mamıştır. Yoksullukla, işsizlikle, pahalılıkla 
mücadele amaç olarak alınsa idi, belirli yerini 
bulurdu. Yoksulluktan, işsizlikten, pahalılıktan 
bahsetmenin komünist suçlamaya yatkın gözda-
ğını bulmak evham ve alınganlık sayılmamalı
dır. 

Toplumcu demokratik mücadelede ülkenin 
gerçekleri açıkça ortaya atılabilmelidir. Halkın 
yaşadığı şartlar, çektiği sıkıntılar dile getirile-
bilmelidir. Protokol ön bir yargı ile bunların 
önleme belgesidir ve bir belgesi haline gelmiş
tir. Yoksulluktan, işsizlikten, pahalılıktan ölçü
lü ve belli sınırlar içinde bahsetmenin lüzumu 
yatmaktadır bu protokolde. Anarşizmin ve yıkı
cı faaliyetlerin alanı ile, toplumcu meşru de
mokratik mücadele alanını sağ güçler Türkiye' 
de çizmek istiyor, 

Hükümet Programında her türlü aşırı sol ve 
aşırı sağ akımları yıkıcı ve bölücü faaliyetleri yok-
etmek, komünizmle komünizme karşı cesur inançlı 
bir mücadele vermek ve buraya kadar bu kısmı ile 
Hükümetle beraber olmak mümkün değildir. 

Devleti güçlü hale getirmek için belirtilen 
tedbirleri almak objektif ve âdil ölçüler içinde 
her hükümete düşen ödevdir. Bu konu başlı ba
şına bir sorundur. Oysa cümlenin sonu vardır ve 
ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmamızı sağ
layıcı tedbirleri alarak işsizliği ve yoksulluğu 
ortadan kaldırmak olacaktır. İşsizlik ve yoksul
luğu ortadan kaldırmak ülkenin başlıca temel 
sorunudur, toplumsal büyük sorunudur. İki 
temel sorunu aynı cümle içinde toplamanın an
lamı vardır. Yoksulluktan, işsizlikten, pahalı
lıktan bahsetme çaresiz, muzclarip, arkasız, 
umutsuz insanları kaderi ile haşhaşa bırakıp, 
egemen güçlerin vereceğini «duacı» bir toplum 
istemektir. Bu toplumda halkın daha iyi gün
lere kavuşması, yaşadığı şartların iyileştirmesi
ni isteyenler kurulu, adaletsiz tutucu düzenin 
düşmanları sayılacaktır. Halka hakkını arama
sını sesini yükseltmesini kaslarını çatmasını öğ-
renmemeli. Kalkınma kaderinde sözü olmamalı. 
Sadece razı olacak, bekleyecek, susacak itaatli 
bir toplum özlemidir bu. 

Yoksulluktan, pahalılıktan, işsizlikten bah
setme anarşi, komünizm tedavisi olarak eşdeğer 
sayılacak. Mevcut kurulu düzenin komünizm ve 
anarşi umacısıyle korunma yarışından başka 
bir şey değildir bu. Nüfusun % 90'mm yakla
şık olarak gelirin ancak % 55'ini alırken, nüfu
sun % 10'unun gelirin % 45'ini almasını, nüfu
sun % l'inin tüm gelirin % 14,8'ini alması olağan 
sayılmaktadır. Adaletsizliğin, haksızlığın böyle
sine büyümüş oluşuna kader diyeceksiniz ve de
vam diyeceksiniz. Devletin korunması ile bağlı 
sayacaksınız, beş parmak bir değil; elbette ge
lirde bu sınırsız farklar olacaktır devam diye
ceksiniz. Karşı görüş, Anayasanın insan hay
siyetine yaraşır bir yaşama hakkı tanıyor bu 
sağlanmalıdır diye yüksekli mi, korunmuş çıkar
lar, oy çarkları, ikbal tasaları, daha çok zengin 
olma kaygıları, iftira ve kötülemenin hünerleri 
ve ustalıkları olarak karşımıza çıkacaktır. Kre
di düzeninde 100 lira pay almayan çaresiz köy
lü yanında milyonlarca, yüz milyonlarca kredi 
olarak alanların toplumsal hayattaki derin izle* 
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rine değir.diniz mi şüphe ve hışımlar başınıza 
toplanacaktır. 

İlköğretim öncesi eğitimden 10 bin çocuktan 
4 çocuğun yararlandığını, eğitim fırsat ve im
kân eşitliğinden çoğunluğun mahrum olduğu
nu yahut bu gerçekleri söyleyen öğretmenlerin 
kıyım kuyusuna atıldığını söylerseniz rejimin 
yıkıcısı sayılacaksınız, 

Canlı, sığır, koyun ve dana üretiminden eli
ne İsta.nıbuFdaki, Ankara'daki çoğu dar gelirli 
tüketicinin ödediği paranın ortalama ancak 
'% 24'ü geçmektedir. Üretici ve tüketicinin ca
nını bezdiren böylesine bir sistemde geriye ka
lan % 76'smı kim almaktadır? Sorarsanız, bir 
kilo şekere, bir torba çimentoya, bir paket ça
ya yoksul köylünün ödediği paranın yüzde kaçı 
vergidir? O çaya, o şekere, o çimentoya millî 
gelirden milyonları alan, kredinin çoğunu alan 
tatlı kârı hesapsız olan aynı miktarı ödemekte
dir vergi olarak dediniz mi; hışımlar başımıza 
yağacaktır. 

Sayın Talû, bu yoksullukla, bu pahalılıkla 
mücadele edeceğini taahhüt ediyor. Sayın Talû 
Ticaret Bakanı olduğu sürece Cumhuriyet altı
nının iki kat arttığını, Reşat altınının tanesinin 
iki yüz lira artış kaydettiğini acaba unutuyor
lar mı? 

(BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen 
bağlayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Ta-
lû'nun Ticaret Bakanı olduğu dönemde, Devle
tin resmen 600 bin liraya satıldığını sandığı bir 
otobüsün, 920 bin liraya satıldığını, böylesine bir 
sömürünün rahat biçimde işlemesinin nedenle
rini bilmemezlikten gelebilecek miyiz? 

İki parti arası protokol ve Hükümet Prog
ramı üstesinden gelemeyeceğini bildiğinden de
ğil, değiştirmesini isteyemediği ve isteyemeyece-
ği toplumun ıstırabı olan işsizliği, pahalılığı, 
yoksulluğu yasak sınırlan içinde almak için söy
lemektedir, bu sözleri. 

Hükümet Programında Cumhuriyetin ellin
ci yılı için milletin bağışlama, barışma, ulaş
ma, ıstırapları dindirme, yuvalarda birer gülme 
erdemliği görmeden söz edilmiyor. Sıkıyönetim
siz bir seçimin, demokratik sistemin temel şartı 
olduğunu Hükümet Programı hatırlamış bile gö
zükse de... 

j BAŞKAN — Sayın Atalay, bağlıyor musu-
I nuz efendim? Siz de senelerce bunun ıstırabım 

çekmiş... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş

kan bağlayayım. 
14 Ekim seçimlerinin, partizanlığın her çeşit 

etki ve teşebbüsünden, kayırmaların yarışından 
uzak bir ortam içinde yürütülmesinde Sayın 
Talû tarih önünde' ciddî bir sorumluluk yüklen-

I mistir. 
14 Ekim seçimlerinin asıl önemi, hürriyetçi, 

âdil, serbest, eşit bir ortamda yapılmasının sağ
lanmasıdır. Bütün dikkatler bu konu üzerinde 
toplanacaktır ve değerlenecektir. 

Sayın Talû'ya iyi talihler dileyelim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo-

I rum. 

I Divan Başkanlığına 
I Görüşmelerin bitimine kadar Birleşimin de-
I * 
I vamma karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
I Afyon KaraJhiisar 
I Kâzım Karaağaçlıoğlu 
I ıBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil-
I mistir. 
I Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
I kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele

r i ; 
I Sayın Naim Talû Hükümetinin programı 
I üzerinde görüş ve fikirlerimi belirtirken, prog-
I ramda yer verilmeyen veya önemli olmasına 
I rağmen, çok az yer verilen konulara dokunma-
I ya çalışacağım. Ayrıca programda Hükümetin 
I siyasal kapasitesini aşan ve zaman bakımından 
I yapılmasına imkân olamayacak işlere verilen 

yer ve zamanın da mümkün olmayacağım orta
ya koyarak, Hükümetin bu kısa süre içinde 
yapması gerekli sorunları açıklamaya çalışaca-

I ğım ve bütün çıplaklığı ve gerçekliği ile ortaya 
I koymaya çalışacağım. 

Ayrıca Anayasa gereği olan reformları ya
parak, ülkeyi ve ulusu mutlu kılacak düzen 
değişikliği ile, Anayasa ve Anayasa kurukış-

I larmı ortadan kaldırmak isteyen fikir karma-
I şıklığı içinde bulunan anarşistlerin birbirine 

I benzetilmemesinin ve bunların arasındaki fark
lara da dokunmaya çalışacağım. 
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Programın üçüneü sayfasında; «Ekonomik, 
sosyal, kültürel kalkınmamızı sağlayıcı ted
birleri alarak işsizliği ve yoksulluğu ortadan 
(kaldırmak,» 4 ncü sayfada ise: «Önceki hükü
metlerce başlatılmış reform çalışmalarını sonuç
landırmak, temel sorumluluklarımız arasında
dır» Denmektedir. 

Genellikle toplumcu görüş ve tartışmanın 
etkili olmaktan alıkonduğu sosyo politik bir 
düzende ve beş altı aylık kısa bir süre içinde 
bu sorunların ülke yararına çözülmesi kolay de
ğildir. Gerçi işsizlik sorunu, yatırımlar, teş
vik tedbirleri, hayat pahalılığı ile savaş, ön
celikle ele alınıp, çözümlenmesi gereken sorun
lardır, fakat ekonomik bir model olan ve re
formların yapılmasında daha iyi işleyecek, eko
nomik düzenin kurulmasında ulusal iradenin 
siyasî programlarda biçimlenen bir parlâmento 
ve partiler ile mümkün olacağını unutmamak 
gerekir. Bu bakımdan, Sayın Naim Talû Hü
kümetinin en önemli görevi olağanüstü koşullar
la iyiee kısıtlanmış olan demokratik hakların 
iadesi için gereken tedbirleri almak, seçimin 
özgür bir ortam içinde yapılmasını sağlamak
tır. 

Ayrıca ekonomik kalkınmayı ve sanayi ya
tırımlarını aksatmadan ulusal gelirin dengeli 
dağılımını temeldeki huzursuzluğu giderecek ve 
azaltacak şekilde çözümlemeye çalışmaktır. 

Daha önemlisi ve Hükümetin programında 
gerekli yerini almış olan anayasal hakların ve 
özgürlüklerin işlemesinin bir güven duygusuna 
bağlanması ve normale dönüşmesi dikkate alın
mamış gözükmektedir. Oysa Anayasanın temel 
haklar ve ödevler bölümünde, ferdin kişiliğine 
bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlerine sahip olduğu, Dev
letin, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, hu
zurunu yok edecek sosyal adalet ve hukuk dev
leti ilkeleriyle bağdaşamıyacak bir sınırlamayı 
koymaması; bilâkis kişinin maddî, manevî var
lığının gelişmesini sağlayacak ortamların ha
zırlanması esas kabul edilmiştir. Çıkarılacak 
yasalarda temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunulmayacağı saptanmıştır. Yine Anayasamı
zın 20 nci maddesinde; «Herkes düşünce ve 
kanaat hürriyetine sahiptir. 

Düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim 
ile veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklayabilir, yazabilir.» Denmektedir. 

Çükün, son yıllarda özgür düşünceye kar
şı sürdürülen ve demokratik sistemlerle bağ
daşması mümkün olmayan olanak ve koşullar 
hüküm sürmektedir. Aydın kişiler, fikir adam
ları, Atatürkçü basın ve öğretmenler yobazca 
bir baskının altında ezdirilmeye çalışılmakta
dır. 

Başkalarının hürriyetini kısarak, ağızını 
kapatarak kendileri gibi düşünmeyenleri vatan 
ihaneti ile suçlamak, ülkemizde bugün tek ta
raflı işlemektedir. Bu biçim davranışlar, ta
rih boyu kişileri, toplumları ve devletleri yü-
celtmemiştir, yüceltememıiştir, küçült müştür, 
kara bir damga olarak üzerinde devam etmek
tedir. Eğer uygar bir ulus olmayı amaçlamış-
sak, inanç ve vicdan, fikir özgürlüğünü Ana
yasadaki hükümlere uygun olarak yürütmeli-
yiz. Yoksa uygar ulus olma amacına ters dü
şeriz. İnsanları kafaları ile, kalpleri ile kazan
manın yöntemleri uygulanmalıdır. Baskı ka
nunları ile, polis yöntemleri ile uygulamalara 
girişmek kendileri gibi düşünmeyenleri, fikirle
rini benimsemeyenleri ba^kı altına almak, de
mokrasi ile bağdaşmayan, susan vicdanlar ve 
küskünlükler topluluğu yaratmak; demokrasi 
ile bağdaşmayan susan insanların bir gün baş
kalarının çıkarları ve onların semizlenmesi yö
nünde kullanılmasına doğru gidilmesi, demok
rasi için en büyük felâket olur. Çünkü, Ana
yasamızda bir ilke olarak yer alan lâiklikte 
amaç; vicdan, inanç ve fikir özgürlüğünün ger
çekleşmesini kapsamaktadır. Kişiye değer ve
rildiği sürece, adaletli olmak ve ahlâklılık yer
leşir. Kişiye değer vermeyen, adaletli olma
yan vicdanları ve fikirleri baskı altında tutan 
yasalar ve uygulamalar varsa, bunlar da özün
de lâiklik ilkesine ve ilkeyi kapsamına almış 
Anayasaya aykırıdır. 

Kamu oyunun özgür bir ortamda oluşturul
ması, demokrasinin kaçınılmaz bir amacıdır. 
Bu amacı engelleyen sistem ve yöntemler, uy
gulamaya devam edildikçe, demokrasiyi su
landırmak, yapılacak işlere gölge düşürülmek
ten başka bir anlam taşımaz. 

Hâlâ yargının bütünlük ilkesini zedeleyen, 
genel hukukun amacına ters düşen, doğal yar
gıç gerçeğine sırt dönen bir hukuk sistemi uy
durması ile, kurulan özel mahkemeler önünde 
yurttaşlarımızı çıkarmaya devam etme heves-
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leri sürdürüldükçe, demokrasimizin geleceği 
tehlikeye sokulur. 

Bu bakımdan, Hükümet olarak olayları bi
limsel bir çözüme vurarak, toplumsal gelişme
nin bütünlüğü içinde ele alarak, yasaları ve 
yöntemleri ona göre uygulayarak, bugün kar
şı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümünde 
başarı sağlama yolu tutulmalıdır. 

Toplumun temelindeki sosyo ekonomik ve 
politik çakışmaların, sermaye, emek ilişkilerin
deki eşitsizliğin, uyuşmazlığın, kaynak da
ğılımındaki adaletsizliğin tespit edilip, iyi sap
tanması ve çözümlenmesi lâzımdır. Bu yapıl
mazsa, bilimsel yöntemlerle çalışma olanağın
dan çoğunlukla yoksun, sanayileşmesi gerçek
leşmemiş, kalkınması yapılmamış, gelişme ve 
değişmelere kapalı kalmış eğitimsiz topluluklar
da, çağın gelişimine ayak uydurma işi zor ol
duğundan, sosyal depremler kolayca gelişir 
ve oluşur. Doğal gelişimle bağdaşık olarak ye-
Inileşen fikir .alkımları engellenirse, idare eden
lerin politik amaçlarına uygun yöntemlerin uy
gulanması sonunda, oligarşiye ve biçimsel de
mokrasiye dönüş hızlanır. Dikta heveslileri 
için ortam doğar, anarşik olaylar da bu or
tamda başlar, başladığı gibi... Hükümet böy
le bir ortamın yaratılmaması, hattâ bugünkü 
olağanüstü durumun düzeltilmesinde en büyük 
göreve karşı karşıyadır. 

Türkiye'de önemli olan idarenin yeni baş
tan düzenlenmesidir. Hükümetin yapacağı asıl 
önemli işleri iş başındakilerin iyi yetişmiş, ça
lışkan kimseler olmasının sağlanmasıdır. Hal
ka hizmeti ucuz, süratli ve verimli olarak gö
türmeyi engelleyen bu kötü yönetim şeklinin 
ve yöneticilerin yeni baştan düzeltilmesi ve iyi
leştiririni esidir. Günün koşullarına, ülkenin 
gerçeklerine dayalı verimli ve etkin bir çalış
ma sisteminin sağlanması zorunluluğu vardır. 

Kontrolsüz şekilde hızla yükselen hayat pa
halılığı altında ezilen dar gelirli yurttaşları-
imızm ıstırabını duymamak mümkün değildir. 
Her yıl toptan eşya fiyatlarında ortalama % 15 
oranındaki yükseliş durdurulmalı, düşürülme 
olanakları bulunup mutlaka uygulanmalıdır. 
Hayat pahalılığın yarattığı sosyal ve ahlakî çö
küntü önlenmelidir. 

Bu dileğimi sunarken, umutlu değilim, 
umutlu olmadığımı söyleyebilirim. Çünkü Sa-

I yın Talû Ticaret Bakanı olduktan sonra, eski 
Ticaret Bakanı Sayın Çilingiroğlu tarafından 
hazırlanıp, Bakanlar Kuruluna verilen «piya
sa fiyat hareketleri kontrol yasası»;nı geri al
mış, piyasa mallarının üretimden sonra tüke
timine kadar fiyat değişiklerinin Hükümetçe 

i kontrolünü sağlayacak olanaklara sırt dönül-
I müş, bu yüzden hayat pahalılığı perakende 
I mallarında 1972 yılından beri asgarî % 20'den 

fazla artış göstermiştir. 

Sermaye piyasası kurulamamış, sanayi teş
vik tedbirleri gerçekleştirilememiştir. Tekelci 
sermayeciler bu ortamda palazlanmaya olanak 
bulurken, dar gelirli milyonlarca yurtdaş ulu
sal gelirden sosyal adalet ilkesine dayalı pay
larına düşeni alamamışlardır. 1970 yılında 
Merkez Bankasının bıraktığı 4,5 milyon kar
şılıksız paranın yarattığı devalüasyon ve bu
nun arkasından memleketteki küçük esnafın ve 
çeşitli dar gelirli vatandaşların gerçekten ezil
meleri, bugünkü Sayın Başbakanın zamanın
da olmuştur. İşte Sayın Talû bu zihniyette, 
bu ekonomik anlayışta bir insan; bugün de 
Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisin
den Kayseri imalâtı yuvarlanıp kapağını* bul
muş bir tencere, bu tencerenin sesini ifade ede
cek, eğer imalâtı yapan müsaade ederse. 

Türkiye'de çiftçinin bugün içinde bulundu
ğu en önemli sorun verimliliğin düşüklüğü
dür. Devletin üreticiye olumlu yardımı, ucuz 
ve bol gübre verme, kullandırma, verimi yük
seltme, tohumlukların uygun fiyatla temini, 
ucuz tarım araçları sağlanması, tarımın maki-
nalaştırılması, sulu tarımın çoğaltılması, ka
litenin yükseltilmesi, tarım kredi kooperatif
lerinin kurulması ve daha birçok imkânların 
sağlanması ile mümkün olacağının kanısında
yım. 

Ülkenin ve ulusun gerçek eğitim sorunları
nı içine alan ekonomik sosyal meseleleri kapsa
yan, amaçlayan, değerlendiren çağımızın de
ğişen ve gelişen koşullarına göre düzenlenme
sini öngören bir eğitim felsefesinden program
da söz edilmemektedir. Son yıllarda hızla işle
tilen ceza sistemi sayesinde binlerce öğretmen 
mağdur edilmiş, bir kısmı istifa etmiş, bir 
kısmı yabancı ülkelere işçi olarak gitmiştir. 
Böylece okullar güçlü öğretmenlerden yoksun 

! kalmış, binlerce ders saati boş geçmektedir. 
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Bu hatalı tutum nasıl düzeltilecektir ? Program
da buna dair hiçbir bilgi verilmemektedir. Mil
lî Eğitimin ilk şartı ve başarının 'kaynağı gü
ven içinde geçim sıkıntısından kurtulmuş, ifti
ra ve baskı kampanyası son bulmuş bir ortamın 
yaratılmasına bağlıdır. Lâik eğitim düzenini 
bozan, eğitim birliğini yok eden, yanlış uygu
lamalardan kurtulmak için alınacak tedbirler de 
eğitim alanındaki başarıyı etkileyecektir. 

Dilde, kültürde, kıvançta, ulusal bütünleş
mede, insan sevgisi ve özgecilikte mânasını bu
lan Atatürk milliyetçiliğinim tutucu çevrelerin 
tahribinden kurtarılması da başarıya tesir ede
cektir. 

Çağdaş bir üniversite yaratabilmek için ül
ke sorumlarına çözüm getirecek, çağdaş eğitim 
esaslarına göre işleyecek, bilimsel araştırmalar
da öncülük yapacak genç kuşakların özgür ça
lışma düzeni içinde yeteneklerine göre yetişme
lerinde olanak sağlayacak, yeniliklere açık 
özerk bir üniversite reformundan söz edilme
mektedir. öezaî hükümlerle donatılmış bilim
sel görüşlerin ve çalışmaların yozlaşmasına et
kili olacak paralı bir üniversite reform tasarı
sının Hükümetçe kabullenmiş görünmesini, acı 
bir gerçek olarak söylenmesinde fayda vardır. 
sanıyorum. 

Yine bu kanunun, ayrıca toprak reformu 
özelliğini kaybetmiş tarım reformu isteyen top
rak ağaları istikametinde şekillenmiş olan her 
iki kanunun da bu Hükümet zamanında çıka
rılmamasının, çıkarılmamaya çalışılmasının bil
hassa ulusun, memleketin hayrına olacağı inan
cındayım. Çünkü bu kanunlar bu şekilde çı
karıldığı zaman, bu memleketin hiçbir işine 
yaramayacağı gibi, büyük meselelerin doğma
sına, daha çok huzursuzlukların meydana gel
mesine sebep olacaktır. 

Yine radikal yaşın özelliklerini taşıyan 
gençlemizi yalnızlıktan, irdelenmişlikten, ide-
alsizılikten kurtaracak tedbirlerin ve çarelerin 
programda yer almış olması acı bir gerçektir. 
Yıllardır dinlemekten usandığımız programlar
daki yuvarlak sözlerin en yuvarlağına da bu 
programda rastlıyoruz ve görüyoruz, diğerle
rinin başarıya ulaşamadığını gördükten sonra 
da, bunun hiç başarıya ulaşamayacağı inancı 
içinde hepinize sonsuz saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Yüse Senatonun değerli üyeleri; 
Hükümet Programı üzerinde kişisel görüşle

rimi arz için yüksek huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. Beni dinlemek lütfunda bulunan 
sayın üyelere ve Hükümet azalarına peşinen 
şükranlarımı arz ediyorum. 

Bugün Programı müzakere edilmekte olan 
Talû Hükümeti, olağanüstü hükümetler döne
minden, halka dayalı, normal hükümetler döne
mine geçişte son ve sevindirici bir merhale ola
rak kendilerini hür demokratik parlamenter 
sistem içinde görmekte ve bu inanç içinde ken
dilerini selâmlamaktayız. 

Hukuken Meclise dayalı görünen Erim ve 
Melen Hükümetlerinden farklı olarak, bu Hü
kümet halka ve hukuka dayalı bir hükümet ni
teliğinde görülmüştür. Bu arada peşinen şu 
hususu arz edeyim ki, Sayın Erim ve Melen 
Hükümetlerinin fiilî bir iktidar olduğu telmi
hinde değilim. Yine hukuka bağlı olarak ola
ğanüstü şartlar içinde vazifelerini yapmış hü
kümetler olarak nitelediğimi de arz etmek iste
rim. 

Programda yer alan hususlardan çok, bizi 
Hükümettin bu geliş tarzı ilgilendirmiş ve daha 
çok bu vasfı ile bizi duygulandırmıştır. Geçici 
bir dönem için olsa dahî, millî hayatımızda 
tüm vatandaşları rahatlatıcı ve sevindirici bir 
hüviyet iktisap etmişlerdir. Hükümet progra
mında öngörülen hususların bir protokolle iki 
siyasî parti tarafından halka karşı müştereken 
taahhüt edilmesi toplum düzenimiz için siyasî 
ve iktisadî hayatımızın istikrar içinde gelişmesi 
için ve nihayet, vatandaşın gelecek günlere 
inanç ve ümit içinde bakmaları için yarınki 
dünyalarının, çoluk çocuğuna ait geleceklerinin 
daha iyi olacağını düşünme imkânlarını bulduk
ları için son derece isabetli ve değerli bir unsur 
olmuşlardır. 

Bu ve buna benzer nedenlerle Hükümet, he
nüz güvenoyu almamış olmasına rağmen, ka
muoyunda büyük bir itibara ulaşmış bulun
maktadır. 

'Türk Devletinin itibarı, vatan ve milletin 
bütünlüğü, Türk toplumunun gelişmesi ve kal
kınması bahis konusu olunca, devleti yönetecek 
ve milletin iradesine .hükmedecek siyasî iktida
rın önemi aşikâr hale gelmiştir. 
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Devlet fikri ne ölçüde devamlı ve somut 
bir kavram ise, devleti yöneten siyasî iktidar
lar da o derece şartlara ve toplumun ihtiyaçla
rına bağlı olarak gelişen ve değişen siyasî kad
rolar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Her siyasî iktidarın vazifesi toplumun hu
zur, güven, refah ve mutluluk içinde yaşamala
rını ve gelişmelerini sağlamak; mevcut siyasî 
ve hukukî statüyü korumaktan ibarettir. Siya
sî iktidarlar, hükümetler bu vazife ve sorum
luluklarını yerine getirirken, devlet adına, mil
let adına hükümranlık haklarını istimal eder
lerken, kendilerine güç veren kaynağın millet 
olduğunu, millet temsilcisi olan Parlâmento 
olduğunu sadece söz olarak değil, lâfız olarak 
değil, her vesileyle uygulamada açıkça ispata 
mecburdurlar. 

Hükümeti, gelecek hükümetleri bu konuda 
ikaz, Ibir parlamenter olarak bize düşen vazi
fe bulunmaktadır. Müesseseleşmiş parti hükü
metlerinin tavize ihtiyacı yoktur. İki gün evvel 
kutladığımız Millî Egemenlik bayramının an
lamı, Aziz Atatürk'ün millî irade ve Meclis üs
tünlüğü fikrini ayakta tutamayan bir iktidarın 
meşruiyeti iddia edilemez. 

Üzerine basarak söylüyorum; milletimizin ka
rar ve iradesine saygı duymayan, Meclis üstünlü
ğünü kabul etmeyen hiç. kimsenin, Atatürk'çü 
olduğunu iddia etmesi mümkün değildir. 

İnancımız odur ki, Talû Hükümeti bu fik
rin eseridir. Kısa bir süre içinde olsa dahi, her 
türlü faaliyetlerinde kamu yararını hedef ala
cağına, hukuka bağlı devlet fikrinin gereklerini 
yerine getireceğine, memleket idaresinde hak ve 
adaletin emrinde meşru bir güç olacağına inan
maktayım. 

Sırası gelmişken derhal ifade edelim ki, 
Sayın Talû Hükümetinin bu kısa zaman fasılası 
içinde uzun vadeli büyük ve millî menfaatlerin 
elde edilmesinde müessir bir vasıta olacağını 
düşünmek, kabul etmek zordur, hattâ imkânsız
dır. Yalnız, biz kendilerinden bu ruh ve heye
canın getirilmesini arzu etmekteyiz. Bugüne ka
dar ülkemizde devletin meşru, itici ve zorlayıcı 
gücünü muayyen süre ile ellerinde bulunduran 
siyasî iktidarların ve partilerin millî gayelerde 
ve hedeflerde birleştiklerini görmek bahtiyarlı
ğına ulaşamamış bulunmaktayız. İktidar ve mu
halefet arasında olduğu gibi bütün siyasî partiler 

arasında yekdiğerinden farklı görüş ve iddiala
rın olabileceği ne kadar tabiî ve olağan ise, de
mokratik rejimin korunmasında ve geliştirilme
sinde bir Anayasa emri olarak bütün siyasî par
tilerin aynı ölçüde sorumlu olduğunu kabul et
mek zorunluğu vardır. 

Ülkemizde siyasî partiler memleket sorunları 
üzerinde çok defa farklı görüşlere sahiptirler ve 
farklı görüşlerini kamu oyunda devamlı olarak 
savunmaktadırlar. İktidarları dönemlerinde aynı 
işleri yaptıklarına; başka bir ifade ile, iktidarla
rı zamanında aynı fikirde birleştiklerine şahit 
olmaktayız. 

Böylece, siyasî kadrolar genellikle kendüeri-
ne vücut veren toplumun genel eğilimlerini çok 
defa bir tarafa iterek, idarî teşkilâtın gösterdi
ği veya tespit ettiği kamu yararının takipçisi ol
muşlardır. Siyasî partiler millî gaye ve hedefler
de sadece ve ancak iktidarları zamanında devlet 
teşkilâtının ya da bürokatlarm telkini ve baskısı 
altında, muhalefette söylediklerinin tamamen ak
sine devlet idaresinde sorumluluk mazeretine sı
ğınarak birleştiklerini görmekteyiz. 

Kanaatımca bu mazeret, bir zâfm eseridir. 
siyasî partilerin çeşitli nedenlerle devlet idare
sine kendi damgalarını koyamamaları, idareye 
tam ve kâmil mânada hâkim olamamaları hür 
demokratik rejimi gölgeleyen bir mesele olarak 
Türkiyemizde devam etmektedir. 

Türkiye'de her seçimde beliren kesin bir 
gerçek vardır, muhterem arkadaşlar. Partiler 
devletten ne ölçüde şikâyet ederlerse; halktan, 
o derece büyük itibar ve iltifat görmektedirler; 
bu bir gerçektir. 

O halde, devleti şikâyet edilir halden kurtar
mak lâzımdır. Halk ile devlet fikri yapısı arasın
da uzlaştırıcı ve barıştırıcı bir yol bulmanın za
manı gelmiştir. 

Bu konu, ülkemizde millî bütünlüğümüzle il
gili çok önemli bir husus olarak ortada durmak
tadır. Bu konu üzerinde Hükümeti ciddiyete ve 
hassasiyete davet ediyorum. 

Bugün ülkemizin diğer önemli bir sorunu fi
yat artışlarının makûl bir seviyede tutulamama
sı gerçeğidir: Para transferinin süratlendirilmiş 
olması, ithalâtın tıkanıklık derecesinden çıkmış 
bulunması, ithal mallarının maliyetine giren ak
reditif faizlerinin azalması, gümrük muafiyetle
rinin gelmiş olması, ithalât damga resminin dü-
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sürülmüş olması ve piyasaya arzu edildiği ka
dar mal gelmiş olmasına rağmen, istenildiği ka
dar fiyatlara hâkim olunamamıştır. 

Sayın Başbakan, Ticaret Bakanı bulunduğu 
sırada, 1972 bütçesinin müzakeresi sırasında bu 
nedenlerle fiyatların dondurulacağını söylemiş 
olmasına rağmen ve büyük ölçüde bu beyanına 
iltifat ettiğimiz halde bu gerçeği de tam ve kâ
mil mânada görememiş bulunmaktayız. 

Biz bu arada fiyat istikrarının ekonomik 
dengeyle olan aşikâr irtibatını nazara alarak, 
halkın muhtaç bulunduğu zarurî ihtiyaç madde
lerinin belli fiyatlarla arzını temin bakımından 
büyük satış mağazalarının açılmasını tasvip ve 
takdirle karşılıyoruz. Mevcut bütçe, fiyat istik
rarı bakımından iyi bir haberci olmamasına rağ
men, yine Sayın Başbakan'm Mecliste, fiyatla
rın % 8 bir artış seviyesinde tutulacağı teminatı
na inanmaktayız. 

Ülkemizde destekleme mubayaası politikası ve 
taban fiyatla ilgili politika bugüne kadar iyi 
bir şekilde uygulanamamıştır. Bütçe imkânları
nı ve Merkez Bankası kaynaklarını zorlayan ve 
bir çok fedakârlığa rağmen yürütülen teşvik ted
birlerinin gereği kadar istifadeli olduğunu iddia 
etmek güçtür. Çeşitli bakanlık ve kuruluşlar ta
rafından yürütülen teşvik tedbirlerinde bugü
ne kadar koordinasyon sağlanamamıştır. Bu me
selenin çok ciddî mânada ele alınması ve tek bir 
otoriteye bağlanması lâzımdır. Birçok ülkelerde 
olduğu gibi destek fiyatlarının mahsûlün idra
kinden evvel ilân edilmesi zaruretine inanmak
tayız. Çünkü, serbest piyasa fiyatının bu destek 
fiyatlarla teşekkülünde fayda mütalâa ediyoruz 
ve müstahsilin böylece aracıların haksız tasallu
tundan da bir ölçüde kurtarılmasını istiyoruz. 

Anayasamız, iktisadî ve sosyal hayatın, tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşama düzeyinin sağlanması ama
cına göre düzenlenmesini emretmiştir. Böylesine 
bir gayeye ulaştırmak için demokratik yollardan 
geçileceğini, karma ekonomik nizam içinde ka
lınacağını, millî tasarrufların artırılacağını, ya
tırımların toplum yararının gerektirdiği öncelik
lere tahsis edileceğini emretmiş bulunmaktadır. 
Şu halde Devletin ekonomik sahaya müdahale
si bir Anayasa emri olmuştur. 

Yalnız, devletin ekonomik sahaya müdahale
sinin çeşitli yolları ve şekilleri vardır. Bir yan

dan, insan haklarına dayalı, hür ve demokratik 
nizamı müdafaa ederken, diğer yandan ekonomik 
alanda çalışma hak ve hürriyetini kısıtlayan bir 
düşünceye taraftar değüiz. Çünkü, bu türlü bir 
düşünce hür, demokratik nizam ile çelişmektedir. 
Sosyal hayatımızda şahsa bağlı haklar, kamu 
düzeni, genel ahlâk mülâhazaları ne ölçüde tah
dit ediliyorsa, ekonomik alanda da kamu yararı 
mülâhazalarının ancak o ölçüde tahdidi şarttır. 
Özel sektörün muvaffak olduğu bir alanda ka
mu sektörüne birtakım imtiyazlar, haklar tanı
mak suretiyle dengeyi bozmanın ve kamu sektö
rü lehine milî kaynakları aynı iş dalında israf 
etmenin anlamı yoktur. Bir işin en iyi ve en 
ucuz, en kolay kimin tarafından yapılması müm
künse, üretimde millî ekonomiye kimin daha bü
yük ölçüde katkısı olacaksa ve aslında iktisatta 
rant ve fayda düşünülüyorsa, ekonomik büyüme 
isteniyorsa bunun takipçisi olmak şarttır. 

Sayın Başkan, vaktin dolması sebebiyle 
sözlerimin burada bitmesi gerekirdi. Yalnız, bir 
hususu kesin bir dil ile arz etmek istiyorum. 

Senelerdir birtakım çilelerden, buhranlardan 
gelip geçiyoruz. Bu buhranların yarattığı ıstırap
lar yıllardır bir ölçü içinde sarılmakta, tedavi 
için, birtakım üzüntüleri bertaraf için milletçe 
her türlü fedakârlığın içine giriyoruz. Şimdi, 
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü münasebetiyle 
bir af kanununun daha çıkacağı anlaşılmaktadır. 
Ama, bunlar arasında bu buhranların sonucu 
olarak, ekonomik ilişki içinde bulunan şahıslar 
arasında bozulan dengenin sebebi olarak, siyasî 
ve iktisadî istikrarsızlığın bir nedeni olarak 
protesto olan bir sürü esnafımız da var. Bunla
rın yeniden iktisadî sahada bir güç olması, bun
ların kredi müesseseleriyle yeniden irtibatlarının 
sağlanması, istihdam sorununa bir ölçü içinde 
cevap aramak ve nihayet ekonomik gelişmede 
katkılarını, heyecanlarını, enerjilerini emeklerini 
katmak için, olağan şartların kendilerine yarat
tığı bu zaafı bertaraf etmek için Hükümetin dü
şünmesini rica ediyorum. 

Bir defaya mahsus olmak üzere protesto 
olan esnafın ve tacirin affını bankalar nezdiy-
le mi olur, Bankalar Kredi Komitesi yoluyle mi 
olur, hükümet kararnamesi yoluyle mi olur, bilr 
mem, ama bu insanları geçmişin ıstıraplarından 
kurtarmak için Hükümetçe bir çare aranmasını 
diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
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BALKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
16 sayfayı bulan Talû Hükümeti Programını 

inceledik; hemen hemen yarısına yakın bir bö
lümü dış münasebetler ve Kıbrıs sorununa ay
rılmış. Geri kalan bölümde ise, Hükümetin 5 
aylık kısa bir sürede çok işler yapmayı göze al
mış olduğu görülüyor. 

Bu, yapılacağı vadedilen işlerden en önem
lisi, Programda da en başta yer aldığı gibi, 
14 Ekim genel seçimlerinin tam anlamıyle de
mokratik, sıkıyönetimsiz bir ortamda salimen 
başarılması ortak özlemidir. 

Programda yer almamış olmakla beraber, 
dün Millet Meclisinde Hükümet Programı üze
rinde yapılan" görüşmelere Sayın Başbakanın 
verdiği cevap, genel af konusuna olumlu bir 
tutum içinde yaklaştığını ifade etmektedir. Bu, 
kamuoyunda memnuniyet verici olmuştur. 

Programda yer alan ve Birinci Erim Hü
kümetinden bu yana bol bol sözü edilen «Re
formlar» konusunda bugünkü kapitalist ekono
mik yapı içinde kalmak şartı ile bu sistemi ge 
liştirmek amacına yönelmiş reformların kalma
dığını her fırsatta dile getirdim. Bu düzende 
yapılacak iş mevcut yapıyı düzenli bir şekilde 
geliştirmektir. Örneğin, eğitim reformu değil, 

. fakat her kademedeki eğitim imkânlarını artır
maya, sanki çok kolay bir işmiş gibi böylesine 
üniversite öğretim görevlisi kıtlığında 3 - 5 üni
versite daha açılacağı beyanları verileceğine, 
mevcut üniversiteleri işler hale getirmek öğre
tim görevlileri atamak için çabaya, yetişmiş 
öğretmenleri kıyımdan vazgeçip yerlerinde is
tihdama muhtaçtır Türkiye. 

Memleketin ihtiyacı, toprak reformu olmak
tan uzak toprak reformları yerine, genellikle 
Doğu, Güney - Doğu Anadoluda toplanmış fe
odal kalıntıyı, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nu işleterek bir gelişmenin sağlanmasına ihtiyaç 
vardır. 

Geçtiğimiz günlerde Parlâmentodan hiçbir 
reform niteliği olmayan, fakat adına «reform 
kanunu» denilen bir Petrol Kanunu çıkarıldı. 
Terimleri bu kadar yozlaştırmaya fırsat veril
memelidir. 

ıSaym üyeler, Talû Hükümetinin kurulduğu 
sıralarda, Sayın Talû'nun Hükümet Başkanı 

seçilmesinin büyük sermaye çevrelerinin ra
hat nefes almasına sebebolduğu basında geniş 
yer almıştır. Ancak, bu memlekette asıl özlenen 
38 milyona yaklaşan tüm toplumumuzun ra
hat bir nefes alması hususudur. 

Hükümet, kanunlarımızın imkân vermediği 
gümrük muafiyeti uygulaması ile işe başlamıştır. 
Bilineceği gibi Türkiye'de Gümrük Yergi ve re
simlerinde muafiyet, 1967 yılında çıkarılan 933 
sayılı Kanunun 2 nci (b) maddesi ile uygulan
maya başlamıştı. Bu uygulamanın Anayasaya 
aykırılığı gerekçesi ve Anayasa Mahkemesinde 
açılan dâvada - kapatılmış İşçi Partisi tarafın
dan açılmıştır - bâzı maddelerle birlikte bu mad
de de iptal edilmişti. Ancak, zamanın Hükümeti 
önceden mevcut 474 sayılı Kanunu, imkân ver
mediği halde onun yerine uygulayagelmişti. Oy
saki, 474 sayılı Kanun, gümrük muafiyeti ta
nıma imkânı vermediği gibi, gümrük indirimini 
bir mal veya proje esasına dayandırılmasını da 
yasaklamıştır. Ama ne var ki, Demire! Hüküme
ti, «Sıfırlama» adı altında Anayasaya aykırılığı 
Yüksek Mahkemece saptanmış bir uygulamayı 
başka bir ad altında devam ettirdi. Kaldı ki, 
Birinci Erim Hükümeti zamanında bu durum 
bir zamanlar uzmanlar heyetince incelettirdtaiş ve 
sonuç olanak bu uygulaımadan vaçgeçilmiişti. Ma
mafih, İkindi Erim Hükümeti yine onu uygula
mıştı. 

Hatırlanacağı gibi Melen Hükümeti döne
minde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tara
fından ithal edilecek yassı hadde ürünlerinin, 
memleket içinde fiyatlarının yükseltilmemesi 
halinde gümrük muafiyeti tanınması istenmişti. 
Bu, o zamanın Sanayi Bakanı ile o müessese 
arasında hayli tartışmalara yol açmıştı. Fakat, 
Erez direndiyse de Erdemir'in isteği baskın çık
mıştı. 

İşte, bu Anayasaya aykırılığı bir tarafa iti
lerek Talû Hükümeti ilk icraat olarak bu çar-
pışık işten başlamıştır. Hükümet Programında 
ihracatımızın artışına ve sanayii geliştirmek 
için mevcut teşvik imkânlarının kullanılmasına 
devanı edileceği anlaşılmaktadır. 

Bilineceği gibi çeşitli teşvik imkânlarından 
birisi de, ihracatta vergi indirimidir. Yani, ih
raç fiyatının belki belli bir yüzdesi ihraç edi
len mamulün içindeki vergilerin karşılığı ola
rak ihracatçıya iade edilmesidir. Ancak, bu uy-
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gulamada da İ963 yılında yürürlüğe giren 261 i 
sayılı kanun uyarınca hareket edilmediği bilin
mektedir. Yani kanun, ihracatta vergi indirimi, 
ihracat gücünü artırmak için, yalnızca mamul 
madde ihracatına uygulanmak üzere çıkarıl
mıştır, ama zamanla tarım ürünlerine de uygu
lanmıştır ve ihraç değerinin yüzde 40'ma kadar 
bir oranda vergi iadesi sürdürülmüştür. 

Böylece, bir yandan kanun gerekçesine sa
dık kalınmamış, bir ^yandan da iade oranı yük
seltilmiştir, fakat zamanla artan fiyatlar karşı
sında, ihracatı teşvik sınırlarını aşmış, yüksek 
meblağlara ulaşmıştır, özellikle 1970 devalüas
yonunda, bu değişmede etkili olmuş ve hattâ 
Maliye Bakanlığı vergi iade oranlarında bütün 
malları içine alan % 11 indirim teklif etmiş, ni
hayet % 5 olarak kabul edilmiştir. Buna göre, 
vergi iade oranı % 35 olmuştu. Bu % 35 vergi 
iadesi imkânı, döviz kaçakçılığı yapmak iste
yenlerin arayıpta bulamadıkları bir imkândır. 
Kaçak olarak getirilmesi istenen dövizler kadar, 
ihracatı fazla göstermekle istekleri yerini bu
lur. 

İşin içinde olanlar tabiî kendilerine daha 
birçok kolaylıklar sağlayabilirler, biz ancak 
resmî kaynaklı haberlerin sınırı içinde görüşe
biliyoruz. Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulunca 
hazırlanan resmî bir yayın kamuoyuna sunul
muş ve bundan Türkiye'de resmî ihracatın dı
şında milyonlarca doları bulan ihracat olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Demek ki, teşvik imkânlarından biri olan 
vergi iadesi, döviz kaçakçılığında olanak sağla- I 
yabilmektedir. Öte taraftan böyle döviz kaçır
ma işlemi içinde gerçek dışı fazla ihracat var
mış gibi de göst eritebiliyor, bir yandan da ih
racat rakamlarının şişirilmesine yol açabiliyor. 
Ancak, bu düzmece fazlalığı saptayabilmek bir 
zaman istemektedir, bu da dış ticaret istatistik-
leriyle karşılaştırılmakla kesinlikle meydana çı-
bilir, senelere bağlıdır. 

Bir yandan sanayii teşvik imkânı verilirken, 
bir yandan da döviz kaçırmaları önleyecek ted
birleri mutlaka almak gerekir. Türkiye'nin yıl
lık döviz kaçağı milyarları aştığı herkesçe bilin
mektedir. 

Sayın üyeler, 12 Mart Muhtırasından bugü
ne kadar geçen süre içinde her kesimin aydın 
kitlelerinin sesi sedası kestirilmiş ve bu kesimin 1 
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demokratik bir gelişme bekler olduğu açılktır. 
Bu zamanda değişen Anayasa hükümleri mem
leketimizi oldukça gerilere atmaktadır ve 1961 
Anayasasının tüm ilerici ilkelerinin yok edilme
si isteği de açıktır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Kanunlarımız, insanlarımız yeterince hırpa

lanmıştır, bu yaraların artık kesinlikle sarılma
ları gerekir. Normal Anayasal düzene dönül
mesi özlemi her kesimi sarmıştır, gerçekten de
mokratik bir seçim ortamına kavuşmak umu
duyla senatoyu selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Şahsi görüşlerini izah edecek arkadaşlara sıra 

geldiği zaman konuşma süresi kısaltılıyor, ha
zırlığımız başka türlü olduğu için, sadece bâzı 
noktalara işaret etmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. 

Efendim, kanaatimce demokrasi samimiyet 
ister. Hükümeti tenkid konuşmalarını dinledim, 
bâzı meselelerde karşılıklı anlaşabilen partiler 
bir birlerini itham edebiliyor. Meselâ, Reisicum-
hurluk seçiminde, Sayın Sunay'm süresinin uza
tılması meselesinde Adalet Partisi ile Cumhuri
yet Halk Partisi mükemmelen anlaştı, halbuki 
olmamalıydı. Bejimi zedelemesi bakımından 
olmaz, nitekim Anayasa aykırılığından dolayı 
döndü. Dışarıdan Cumhurbaşkanı arama mese
lesinde yine anlaşabiliyorlar ve o zaman gayet 
iyi. Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşlarımız 
karşı fikri savunuyorlardı, seçime gidileceği za
man, elbette Hükümetin nimetlerinden fayda
lanmak için, - inşallah olmaz - o maksatla müş
terek koalisyon kuruyorlar. 

Milliyetçi olan insanlar millî meseleleri sa
mimiyetle söylemeli. 12 Mart 1971 hâdisesi, 
Türk Ordusunun, Türk Devletinin bekâsını sağ
lamak için yapılmış bir harekettir. Ama, bunu 
burada söyleyip, dışarıda başka türlü konuşma, 
ben milliyetçiyim demeye sığmaz, bunlar parti 
oyunlarıdır. 

Demokratik Part i olarak biz vaktiyle dedik 
ki, olağanüstü hükümet şekli olmaz, bu fikri 
arkadaşlarımız şimdi benimsiyorlar, Ben ister
dim ki ,o zaman samimî olan insanlar, demok-
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rasiye inanan insanlar ve kahramanlık vecize
lerini söyleyen insanlar vaktiyle bunu söyleme
liydi. Beyefendiler böyle hükümet olmaz, acı
rım o zamanın devlet adamlarına. Biz buradan 
tenkitlerimizi yaparken söyledim, bu oyun için
de oyundur, böyle hükümet olmaz diye. Madem
ki çoğunluk partisi vardır, çoğunlukta olan 
partiler birleşip ayrı bir başbakanın emrinde 
parlâmentoya dayalı Hükümet kurulmalıdır de
dik, başından sonuna kadar bunu savunduk, sa
vunduğumuz fikrin haklı olduğu şimdi mey
dana çıkmıştır, öbür arkadaşlar dönüyorlar do
laşıyorlar şimdi bizim fikrimizi benimsiyorlar. 
Ne garip şey. Eğer bu başından itibaren ya
pılmış olsaydı, şimdi çok merhaleler katedilmiş 
olacaktı. Samimi Devlet vazifesi görenler, - Ben 
o zaman Sayın Nihat Beyi tenkidettim - o ar
kadaşlar da yıpranmayacaklardı, yıpranmasına 
da fırsat verilmeyecekti. 

Neden oluyor samimiyetsizlik demokraside; 
nimetlerine gelince, - Burada seçim kanununa 
temas edilmiş, onun misaliyle söyleyeceğim -
seçmenlerin gelince ben partinin içerisindeyim 
dersin, Hükümetin nimetlerinden faydalanırsın, 
ama Nihat Erim Hükümeti, Melen Hükümeti 
muvaffak olmadığı zaman, ben bu Hükümetin 
içinde değilim, dışmdayını dersin. Halka paro
layı böyle verirsin, görüyorsun ya ben varken 
iyi idi, ama benden sonra 12 Mart oldu ve ola
ğanüstü hükümetlerde başarı sağlamadı. Bun
da kim yıpranıyor? Samimi olan, milliyetçilik 
dediğimiz millî kuvvet yıpranıyor. 

O halde, demokraside samimî olanlar mu
vaffak olacaktır inşallah, memleketin yüzü o 
zaman gülecektir. Ben şunu kaydederim, Goltz 
Paşa, - Biz millî kuvvetlerimizi yıprandırmaya-
lım deriz - hatırasında "VVilhelm'e gönderiyor; 
«Türk Ordusu siyasete karışır mı, karışmaz mı» 
Diyor? Geniş raporunun sonunda diyor ki; 
«Türk Ordusu, milleti, memeketi tehlikeye düş
tüğü anda siyasete karışır, yoksa karışmak is
temez, böyle müdahale eder.» Bu bir gerçektir. 
Bu idare edenlerin suçları ve kabahatlarıdır. 
Çünkü, tarihte ihtilâller sebepsiz değildir, mut
laka içtimaî sebeplere dayanmaktadır, devlet 
idaresinin noksan taraflarıdır. 

Bu ne olabilir? Benim burada göremediğim 
şey şu, sağ, sol meselesi, aşırı sağ, aşırı sol, .gü
zel. Hiçbir partinin hükümetinde bununla mü-
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eadele tarzını görmedim. Bu mücadele tarzı 
şeklidir, emin olunuz gençliği ileriye hazırlayıcı, 
ülkü verici, vicdanen doyurucu tam millî mese
lelere bir tez ortaya atarak inandırıcı bir hükü
met çıkmadıkça, örfî idarelerle onu siz şeklen 
muvaffak olmuş gösterirsiniz, fakat hakikatta o 
muvaffak olmuş değildir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı burada oturuyor, 
eski Millî Eğitim Bakanı ile oturur konuşurduk, 
dert yanıyorum. Okullar hiç de muntazam de
ğildir, maalesef kaynıyor. Millî eğitim meselesi 
burada tam mânasiyle ele alınamamıştır, yapıla
mamıştır, beş aylık hükümet de bunu yapamaya
caktır, göreceksiniz sonundaki doğacak ihtilâtla-
rı. Bunu söylediydi diyeceksiniz, bu kürsüden, 
haksız çıkmayacağız. 

Çünkü, vaktiyle biz 1969'da o zamanın Millî 
Eğitim Bakanlığını ikaz etmişizdir. Çünkü maari
fin felsefesi yoktur siyasî partiler ağır basıyor. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin öğreni
mini geceli yapmak istiyordu. Ben onu o zaman 
tenkit ettim, bunlara ihtiyaç yoktur, doğru de
ğildir dedim. Millî Eğitim Bakanı savundu, bu
günkü Millî Eğitim Bakanı. Çünkü, Millî Eği
tim Bakanlığı prensipler bakanlığı olmuş değil
dir ki, plân diyorsun, ben şuna göre gençlik 
yetiştireceğim diyorsun, bu istikâmete yön ve
receğim diyorsun, bir de bakıyorsun siyasî bas
kılarla okulların istikâmetini değiştiriyorsun. 
Çünkü, işin içerisinde gayrisamimilik var. On
dan sonra ne olursa olsun iktidarı muhafaza 
edeyim düşüncesi var içinde. Aşırı sağ aşırı sol 
meselesi bu... 

Pekiyi sorarım ben sayın Hükümete, - bey
efendiler ben tetkik eden, araştıran adamım -
beynelmilel cemiyet olan Masonluk üzerinde ni
çin durulmuyor. Türk Milletinin millî Kahra
manı olan Kâzım Karabekir Şark'ı ve bilhassa 
Osmanlı İmparatorluğunu iki kuvvet yıkmış
tır der: 

Bir, ekalliyet okulları. Tarihi yaşayanlar benden 
iyi bilir, silâh deposu halinde idi ekalliyet okulları, 
Amerikan okulları, doğru idi o zaman. Ondan 
sonra büyük mevkiler vererek kendi menfaatini 
halletme keyfiyetinin de, o mevkilere getiren im
paratorluğun, yıkılmasında büyük rol oynadığı
nı söyler. Bu beynelmilel cemiyet, kapitalizmin 
öncülüğünü yapan, kendi şahsî menfaatlerini 
kollayan, kendinden olup da en ehliyetsizleri üst 
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mevkilere getirip de Devlet idaresini sarsakla
rın eline teslim eden bir cemiyettir. Masonik hü
kümetler bunun için Türkiye'de muvaffak ola
maz, Türkiye'yi renksiz, şekilsiz hale getirir, ge
tirmiştir ve getirecektir. Nitekim, 12 Mart hâdi
sesinin müsebbibi böyle renksiz bir tutuştur. 

Efendim, şimdi Sayın Talû bu noktaya işa
ret ediyorum. İlerde milliyetçi bir kadro gele
cektir. Mutlaka hâdiseler gebedir, sancılar olma
yınca memleket hakikî değerlerini bulamaz. O 
zaman gelecek insanlar bu gizli cemiyete pay
dos deyip Türkiye'nin menfaatlerini çiğnetmeye-
cektir ve çiğneme imkânını da bulamayacaktır. 
Bunun mücadelesini her ne pahasına olursa ol
sun hakikî milliyetçiler verecektir, vermek mec
buriyetindedir. Milliyetçilik budur. 

Şimdi gelelim pahalılık var mı yok mu? Biz 
tabanlarımızı, ayaklarımızı yere basıyoruz. 
İnsanlar bazen yürür ama, ayaklarının yerde 
olduğunun farkına varmaz. Hamdolsun, halktan 
ayrılmadık, alış verişimizi biz yaparız. Türki
ye'de pahalılık yok efendim eleniyor, söyleni
yor. Ondan sonra halk hakikat karşısında gülü
yor. Rica ve istirham ederim, 300 liraya ayak
kabının görüldüğü, 250 liraya görüldüğü olmuş 
mudur? Bu karma ekonomi değildir, anlayın 
yanlıştır bu çorba ekonomidir. Karma ekono
miden maksat, Devletin nazım rol oynamasıdır. 

Şoförler Cemiyetini dinliyorsun, bir Magi-
rüs otobüs 9O0 bin liraya çıktı diyor. Bundan 
önceki Sanayi Bakanı şöyle yapacağız, böyle 
yapacağız, diyordu. Sayın eski Ticaret Bakanı, 
şimdi Başbakan olan, tarafsız Başbakan olan Sayın 
Talû da söylüyor, şöyle yapacağız, böyle yapa
cağız, ama ortada hiçbir şey yok. İstirham ede
rim Kızılay'da Et Balık Kurumu var, et satar, 
dikkat buyurun. 

BiAŞKAN — Beş dakikanız var, ona göre, 
ayarlayın. 

HÜISNÜ DİKEÇLİGIL (Devamla) — Pekiyi 
Sayın Başkanım. Orada, kuyruğa girmiş va
tandaşları göreceksiniz, saatlerinin heba oldu
ğunu göreceksiniz. Niçin? Dışardaki fiyatlardan" 
üç lira daha ucuz. Bunlar kimdir? Dar gelirli 
vatandaştır. Bir de bugün ekmek sıkıntısı var
dır. E, pekiyi taban fiyatlarına zam yapmayaca
ğız, ama müstahsilin, çoğunluğun alacağı emti
ayı niçin donduramıyorsunuz ? Bu milliyetçile
rin vazifesidir. Alın teri ile kazanmak vardır, 
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milliyetçilerin anlayışında, İslâm akidesinde. 
Alın teri ile kazanmanın seve seve taraftarıyız, 
fakat memleketin sırtından geçinerek, gayri 
meşru kazançların her zaman milliyetperver 
insanlar karşısında olacaktır. Bu yüzde yüz, 
binde bin kazanmalar çok, ama şimdi görecek
siniz beyefendiler pahalılık hızla artacaktır. 
Çünkü ben samimiyet göremiyorum, ama de
mokrasiyi bu şartlarda zor yaşatacaklardır. 

Çünkü bu partili arkadaşlarımız beyhude 
yere bir araya gelip de Hükümet kurmadılar. 
Tenzih ederim bâzılarını. Çünkü, Hükümetin 
nimetlerinden kampanya açarak rey avcılığına 
çıkma imkânlarını arayacaklardır ve hakiki 
parogram dahilinde değil, programın dışında 
yolların, şunların, bunların yapıldıklarını göre
ceksiniz. Kredilerin, yatırımların nereye gi
deceğine müsaade edeceksiniz, ama biz onu izle
yeceğiz, takibedeceğiz ve artık Türkiye'de böy
le siyasî yatırımlarla Hükümet olmak ve milleti 
aldatmak isteyenlerin karşısına kafamız paha
sına olsa da çıkacağız. Kafamız, Allahtan baş
ka biz hiç kimseden korkmuyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Bravo.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
seçim meselesine,. Evet, çıkıp da yalaklık yap
tığımız yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bra
vo dedik, başka bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efen
dim, Seçim Kanunu meselesinde, elbette böyle 
olduğu müdetçe parti diktası olur. Kim Reisi
cumhur seçiminde vicdanının sesine uyarak rey 
verebilmiştir. Çünkü, öyle bir nizam kurulmuş
tur ki, sen partinin içerisine girmişsin, Millet
vekilisin, denemelere gireceksin, veto edilebile
ceksin. O zaman fikir hürriyeti, demokrasi, mu
kayese, tenkid nerede kalıyor, nerede olabilir 
bu? Onun için Seçim Kanununda mutlaka de
ğişiklik yapmak lâzımdır. Türkiye'deki yolsuz
luklar, haksızlıklar her şey olabiliyor, işte şu
rada bir mektup, yeni geldi. Pirinç fiyatları 
üzerinde Hükümet daha evvelden tedbir alabilir
di diyor. Müstahsile 8 liradan yedirdikten sonra 
şimdi mi pirinç ithali düşünülüyor. Doğru. Bir 
meslekdaşım disiplin kalmadı diyor Türk çocuk-
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larmda. Giresun'daki Fisko Birlik sahipleri, aile I 
•efradına vizon mantolar aldırmak için Avrupa- I 
lara gönderiliyor diyor, doğru. I 

Evet Türkiye'de ben isterdim ki, Hükümetin 
programında bunlar belirtilsin. Suiistimaller var, 
yolsuzluklar var filân. Çünkü parlâmento yol
suzlukları kapatıyor. Ben bir şey getirdim, se- I 
nelerce İmar ve İskân Bakanı bu kürsüye çıkıp 
da cevap veremedi. Çünkü, parti diktası var her- I 
kes vicdanının sesinde değildir. Onun tesiri ile mü- I 
ikemmelen yolsuzluklar kapanabiliyor. O halde ce- I 
miyette ahlâk nizamının teessüsü lâzımdır. Fazilet 
nizamının teessüsü lâzımdır. Bugün vatandaşa so- I 
run, yolsuzluklar yok mu, suiistimal yok mu? Han- I 
gi hükümet milletin yüz milyonlarını dolandırıp I 
da kaçan Şellefyan'dan hesap sordu? Bu Türk I 
Milletinin kanı.. I 

•NAKİT AI/TAN (Çanakkale) — Parlâmen
toya hakaret ediyor 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
programda yolsuzlukların olacağını söylemek I 
istiyorum. Kürsü değil, bu milletin hakkı. I 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Kürsüyü 
istismar ediyorsun. I 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Se
nin vicdanın kabul ediyor mu Şellefyan'ın 100 I 
milyonu alıp gitmesini ve bundan hiç sora so- I 
rulmamasını. Kim bunun mesulleri. Kim?.. I 
Kim?.. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 

Başkandan istirham «diyorum. Bağlıyorum efen- I 
dini. Bu iîşin müsebbiplerinin aranması lâzımdır. 
Türkiye yolsuzluklara, o suistim alilere, ondan I 
sonra vurgunculuklara, adam kayırmalara pay- I 
dos denmelidir. Ben Talû Hükümetinden taraf- I 
sızca bunu beklerim, başkasını değil. 

Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Sayım Başkanlığa 
Hükümet programı üzerindeki gruplar ve ki

şiler adına yapılan konuşmalarla Yüce Senato 
yeterince tenvir edilmiştir, kanısındayım. Müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar I 
Kâzım Karaağaclıoğlu j 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sayın 

I Başkan, muhterem arkadaşlar; 
I Senatomuzda müzakereleri devamlı surette 
I izleyen sayın üyelerde dahi bir yorgunluk müşa-
I hede edilmektedir. Bundan şunu çıkarmak isti-
I yorum: Gruplar adına konuşmalar çok uzun ya-
J pılıyor. Grup adına konuşan arkadaşlarımızın 
I temas etmediği hemen hiçbir mesele kalmadı. 
I eBlfci her bir grubumuzun üyesi 500 çeşit me-
I seleye temas etti. Ondan sonra esnemeler, yor-
I gıınlüklar ve dinleme hususunda sabırsızlıklar. 
I Arkadaşlar bu gayet tabiî bir şey, yai)i bir ba-
I kıma; ama buna imkân erimemek lâzım. Sene-
I lerden b;eri bu kürsülerden söylüyoruz, arkadaş-
I 1ar az konuşmak lâzım, öz konuşmak lâzım. 

I Sırrı At alay arkadaşımız konuştu, hiçbir şey 
I bırakmadı, hiçbir mesele bırakmadı, falan ar-
I kadaşDinız konuştu, hiçbir mesele bırakmadı. 
I Muhterem arkadaş, sadece gruplar adına konu-
I şulacaksa bu 183 üyenin burada oturmasının mâ-
I naşı nedir? Yani, üyeler hiçbir şey konuşmaya-
I cak mı, hiçbir şey söylemeyecek mi ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben 15 dakika 
I konuştum. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Muh-
I terem arkadaşlar, ben esasında belki 3 - 1 sene-
I den beri kürsüye de çıkmıyorum. Konuşmak için 
I fazla bir merakım da yok; fakat 183 kişilik Se-
I natoda 30 kişi ile müzakere edilir ve bu 30 kişi 
I de bıkkınlık içinde bulunursa bunun zevki nere-
I sinde, soruyorum size ? Sonra sayın Hükümet 
I üyelerine soralım, yoruldular mı, yorulmadılar 
I mı? Mutlaka yoruldular. İşte arkadaşlar yalnız 
I bu meselede değil, her şeyde birbirimizi yoru-
I yoruz, her şeyde ölçüyü kaçırıyoruz, özür dile-
I rim rencide olmayınız sözümden. 

Ondan sonra da kifayet önergesi geliyor ta-
I biî, yorgunlukta kâfi derecede olduğu için lehin

de oy kullanılıyor. 
I Muhterem arkadaşlar, konuşulacak bir şey 
I kalmadı mı diyeceksiniz ki böyle söylüyorsun. 
I Belki 'kalmadı; ama, biz de kendi üslûbumuz 
I içinde bir şeyler söylemek istiyorduk. Karşımız-
I da Devletimizin büyükleri oturmaktadır. Genel-
j kurmay Başkanımız buradadır, Cumhur'başkanı-
I mız buradadır; bakınız bizi dinliyorlar. Başka-
I ca, devlete büyük hizmetler vermiş olan eski baş-
I bakanlar vardır. Belki ben kendi üslûbuma 
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göre onlardan bir şey soracaktım. Belki birşey 
sormak istiyordum, belki bir şey anlamak isti
yordum. Milletin gerçek mümessili Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir diyoruz, millî irade bura
da tecelli eder diyoruz, egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir diyoruz, ondan sonra birbirimiz
den korkuyoruz. Asker, sivil, üniversite, millet, 
Parlâmento; cok özür dilerim, kimseyi rencide 
ettaek için söylemiyorum; ama 12 Mart 1971' 
den beri cereyan eden hâdiselerde bir şey çıka
rıyorum, gerçekleri söylememek, samimî olma
mak, ondan sonra da - özür düetim - birbirimiz
den korkmak. 

Bir Sayım Genelkurmay Başkanı... 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, diyorsunuz 
ki, birbirimizi yormayalım, siz yoruyorsunuz. 
Müzakereler 5 saatten beri devam ediyor. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Çok 
istirham ederim, bitiliyorum, bitiriyorum efen-
dîm. Fazila hiçbir şey söylemiyorum, kimseyi 
rencide edıeöeik bir şey söy'lemi'yoTum. 

İftihar ediyoruz, ©ski bir Genelkurmay Baş
kanımız aramızda senatör olarak bulunuyor, bü
yük görev ifa ediyor. Cok büyük görevleri ifa 
etti ve onlara devam ediyor. 12 Mart 1971 Muh
tırası verilmiştir, bunda bu değerli devlet ada
mının da imzası vardır. Ben sormak istiyordum 
arkadaşlar, 12 Mart 1971 Muhtırası Türkiye 
Büyük Milllet Meclisine, verilmiştir ve Muhtıra
nın sonunda; yani Türikye Büyük Millet Mecli
sine saygı ifade eden bir kelime yoktur. Ama. 
bugün çok değerli eski Genelkurmay Başkanımız 
ve büyük devlet adamlarımızdan Faruk Gürler 
Paşamız aramızda ve «Yüce Meclisin oyuna mü-
raeat ediyorum.» dedi. 

BAŞKAN — Sadede gelin efendim. Takririn 
aleyhinde konuşuyorsunuz. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Yani 
dıemek işitiyorum ki, muhterem, arkadaşlar; biz 
birbirimizi seveceğiz, biz birbirimize hakikatleri 
söyleyeceğiz, barış içinde yaşıyacağuz. Hepimizin 
bu memleket... 

SIERI ATALAY (Kars) — Konuşalım. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Tarkirin 

lehinde söz istiyorum. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Sırrı 

Atâlay'a sorarım, ilkimizde 27 Mayıs 1960... 
BAŞKAN — Sayın Alihocagil, Sayın Aliho

cagil... 
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OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ba
ğıra bağıra, birbirimizin aleyhinde ola ola., kav
ga ede ede 27 Mayıs 1960 oldu arkadaşlar. On
dam sonra?... Ben daha. fazla söylemiyorum ar
kadaşlar. Öğrenmek istediğim birçok şeyler var 
idi, demek ki, buna imkân kalmadı. Özür dilerim 
hiç. kimseyi rene iki e etmek istemiyorum. Çünkü, 
açıklığa kavuşmazsak seçimden sonra dahi bu 
memlekette huzur olmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN -—• Takririn aleyhinde konuşuldu. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Görüşlerin cevabını vermek üzere Sayın Na-
im Talıı, Başbakan. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞBAKAN NAİM TALÛ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem Sena
törler ; 

Yüce Senatoya takdim edilmiş bulunan Hü
kümet programımız üzerinde yapılan tenkit ve 
temennileri büyük bâr dikkatle dinlemiş bulunu
yorum. Bu tenkit ve temennilerin en iyi sekilide 
kıymeti en dirileceğine itimat buyurmanızı bilhas
sa istirham ederim. 

Sayın sözcüler Hükümetimizin şekli üzerin
de durdular. Bilindiği gibi 12 Mart Muhtıra
sını takiben 3 Hükümet kurulmuştur, biz dör
düncüsü oluyoruz : 

Bu hükümetlerden birincisi, Birinci Nihat 
Erim Hükümetinin anlayışı diğer hükümetlerden 
biraz farklı idi. O zamanki düşünceye göre bu 
Hükümet doğru gördüğü istikamette kararlanın 
alacak ve bu kararlar Parlâmentodan geçmek su
retiyle aynen tatbik yeri bulacaktı. Bu düşün
ce o zamanki anlayış içinde belki doğru idi, bel
ki bu istikamette gitmek lâzımdır; ama bir çeliş
kiyi de beraberinde getirmekte idi. Bu çelişki! 
de hem Parlâmento mevcudolacak; fakat bu Par
lâmentonun bir mânada söz hakkı bulunmaya
caktı. Bu yüzden Birinci Nihat Erim Hükümeti 
bâzı müşküllerle karşı karşıya kaldı. Bundan 
sonra gelen 2 nci Nihat Erim ve Melen hükümet
leri 'kendilerinin Parlâmentoya dayalı oilduğu-
nu müteaddit defalar ifade ettiler. Böyle olma
sına rağmen bu hükümetlerin de bir partiye 
ve partilere dayalı olmaması veyahut partilerin 
hükümetlerin mesuliyetine iştirak etmemesi se
bebiyle yine bâzı müşküller çıktı. Bu anlayış-

57 — 
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ladır ki, -bu kere kurulan Hükümet biraz değişik 
şekilde (kuruldu, İki partinin koalisyonu olarak 
meydana geldi. Bu, normal rejime dönmenin 
oldukça mühim bir aşamadır ve ümit ediyoruz 
kî, seçimdıen sıonra tam mânasıyle işleyecek par
lamenter denıorkatilk rejime geçişin son halka
sını teşkili -edecektir. 

Bu arada şunu ifade etmek isterim ki, bu dev
re içinde kurulmuş Ibütün Hükümetler memlekete 
hizmet etmek ve 'bir an evvel normal rejime dön
mek için azamî gayret sarf etmişler ve ellerinden 
-gelen bütün imkânlarıyle memleketi salâha götür
mek için gayret sarf etmişlerdir. Bittabiî her Hü
kümetin, her müesesenin zaman zaman yanıldığı 
noktalar olabilir; ama ben şahit olduğum kada-
rıyle söyleyebilirim ki, eğer yanlış tutumlar za
man zaman meydana çıkmışsa, bütün bunlar 
hüsnüniyet içinde alınmış kararlardır. 

Bu izahatımı şu açıklamayı yapmak için arz 
etmiş 'bulunuyorum; 'bugün konuşulan programı-
mızdır, programımızın mahiyetini anlatmak ba
kımından Hükümet şekli üzerinde durmak zaru
retini duydum, bu bakımdan bu ifadelerde bulun
dum. 

Bilindiği <gibi Hükümetimiz iki partiye da
yanan bir Koalisyon Hükümetidir ve daha evvel 
bir Protokol tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bina
enaleyh, programımızın yapılmış olan bu Proto
kol esaslarına uygun şekilde tanzimi zaruretini 
zannediyorum kabul etmek lâzımdır. Programı
mızda esas itibariyle üç nokta üzerinde durulmuş
tu]? : 

Bunlardan birincisi, asayiş ve huzurun deva
mının temini ve sıkıyönetim kalktıktan sonra da
hi !bu huzurun devam etmesi için gerekli ted
birlerin alınmasıdır. Bu mevzuda Hükümetimiz 
azamî gayret sarf edecek ve bu gayeye erişmek 
için dinden gelen bütün gayretleri sarf edecek
ti,'. 

İkinci mevzu, reformlar mevzuudur. Bu mev
zuda da esas vazife Parlâmentoya düşmekle be
raber, Hükümetimiz elinden gelen bütün gayreti 
sarf etmek suretiyle reformların en iyi şekilde çık
masına çalışacaktır. 

Üçüncü mevzu, Seçim Kanununun değiştiril
mesi ve seçimlerin zamanında yapılması mesele
sidir. Esasen seçimler mevzuu bir mânada yapıl
mış şekli bakımından halledilmiştir, kanun temi
natı altındadır; ama Hükümet olarak da bu seçim-
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lerin en bitaraf bir şekilde yapılması için her tür
lü gayreti bilhassa sarf edeceğiz. 

Programımızın bu anahedefleri dışında bitta
biî Hükümetin ekonomik görüşleri, sanayi hakkın
daki, tarım hakkındaki fikirleri, 'taban fiyatları 
mevzuu gibi büyük kitleleri alâkadar eden birta
kım hususlara da temas edilmiştir. 

Bu meselelere kısaca temas etmek istiyorum; 
fakat ondan evvel işaret etmek istediğim bir nok
ta reformlar meselesidir. Zannediyorum memle
ketimizde bu mevzuda bir anlaşmaya varmak za
rureti vardır. Bir taraftan, zaman zaman diyo
ruz ki, hattâ bugünkü Hükümetin kuruluş şekli 
bakımından da bunu ifade ediyoruz; diyoruz ki, 
«Demokratik sistem tam işlememektedir.» Başka 
meseleler dola yi siyle ifade ediyoruz, diyoruz ki; 
«Bu demokrasiye 'aykırıdır.» Ama, reform mevzuu 
geldiği zaman diyoruz ki; «Demokrasi burada pek 
yürümemesi lâzımdır, reform mutlak surette be
nim veya benim temsil ettiğim zümrenin anlayışı
na 'göre yapılacaktır.» Zannediyorum burada bir 
çelişki vardır. Bir neticeye varmak için bu çeliş
kiyi ortadan kaldırmaya mecburuz. Çünkü re
formların ne şekilde çıkarılacağı bizim sistemimiz
de belli olmuştur, belli edilmiştir. Bunun da yo
lu, eğer Hükümetler tarafından geliyorsa Hükü
met, tasarıları sevk edecektir, bunlar normal pro
sedürden geçmek suretiyle Parlâmentoda kanun
laşma imkânına sahibolacaktır. Eğer demokra
siye inanıyorsak, bu takdirde Parlâmentodan çı
kan bu kanunları artık hakikî kanun olarak ka
bul etmekten başka çare yoktur, yek eğer demok
rasiye inanmıyorsak o zaman bunu bırakıp - bu 
da münakaşa edilebilir - başka bir sisteme gitmek 
lâzımdır. Ama, görüyorum ki, memleketimizde 
herkes demokrasiyi istemektedir, öyleyse demok
ratik sisteme uygun hareket etmeye mecburuz Âe 
Parlâmentodan çıkan kanunlar hakkında birta
kım yanıltıcı bükümler vazetmek âdetinden vaz
geçmemiz lâzımdır. Çünkü bunun hakemi yok
tur. Bu memlekette herkes, ben daha iyi biliyo
rum, her zümre ben daha iyi biliyorum, benden 
daha iyi bilen kimse yoktur şeklinde ifadede bu
lunmak imkânına sahiptir, bunu herkes söyleye
bilir. E.. Bunun doğru olduğuna kim karar ve
recek? Kimdir bunun hakemi? Bu olmadığı müd
detçe bu esaslar dâhilinde demokratik sistemin 
icaplarına uygun hareket etmekten başka çare 
yoktur za n ne d iy orum. 



C. Senatosu B : '58 

Ekonomik görüşlerimizi uzun izah etmedik, 
buna lüzum da görmedik. Çünkü 'esasen Anaya
samız ekonomik sistemimizin diyebiliriz ki, temeli
ni atmış bulunmaktadır. Bu da karma ekonomi 
sistemidir. Binaenaleyh, biz de 'karma ekonomi 
sistemine bağlı olduğumuzu ifade etmiş bulunu
yoruz. Bunun gayet talbiî münakaşası çek yapıla-
'bilir; ama bunu bilâhara şahsıma taallûk eden me
selelere 'temas ettiğim zaman arz edeceğim, fakat 
şu kadarını söyleyeyim ki, 'bunu ne ben icat ettim, 
ne de Iben yürütmekteyim. Bu memlekette sene
lerden beri karma ekonomi sistemi caridir, yürü
mektedir, aksaklıkları eğer var ise bu aksaklıkları 
bulunup, gösterilmesi lâzımdır, sadece muayyen 
meseleleri ele almak suretiyle tenkit yoluna gitti
ğimiz tekdirde bir neticeye varamayız. Aksayan 
noktalar nedir, 'hangi hususlarda yanlış hareket 
edilmiştir1? Bunları umumî lâflar şeklinde değil, 
madde gösterilmek suretiyle izahı lâzımdır ki, ge
rekli tedbirler alınabilsin. 

Zannediyorum ki, karma ekonominin, karma 
'ekonomi sisteminin karşısında olan kimse yok
tur. Daha dün bir parti sözcümüz ki, bir miktar 
karşısında gözüküyorlardı, kendileri de İfade et
tiler, «Biz özel s'elktöıün karşısında değiliz.» de
diler. Ben şahsen çok memnun oldum ama bu
nun hududu •me&elesıidrr, ne ağırlıkta olması lâ
zım geldiği meselesidir. Bunu da hükümetler, 
partiler kendi anlayışları içinde tayin edecek
lerdir ve bunun hesabını da seçimlerde aniHete 
vereceklerdir. 

Biz bu arada yine •ekonomik mıeseıl'elere te
mas -ederken sanayi anlayışımızı ifade ettik ve 
'sanayiye büyük bir ehemmiyet verdiğimizi ve 
hızlı kalkınmanın ancak hızlı bir sanayileşmeyle 
mümkün olabileceğini ifade ettik. Bunun tefer
ruatına girmeye lüzum görmedik, çünkü zaten 
plânlı 'bir devrede yaşıyoruz, hangi noktalara 
ağırlık verileceği, hangi işlerin yapılacağı ol
dukça teferruatlı şekilde plânlarımızda gösteril
miştir. Biz Hükümet olarak plânda öngörülen 
hususların tahakkuku için elimizden gelen bütün 
gayreti sarf edeceğiz. 

Bu arada tarıma da temas ettik ve zannedi
yorum belki de birçok programlardan daha açık 
şekilde tarım sektörü anlayışımızı ifade ettik. 
Dedik ki, bu memleketin nüfusu 50 milyona git
mektedir, binaenaleyh bu artan nüfusu besle
mek için tarıma ehemmiyet vermeye mecbursu-
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nuz, sosyal adaleti ve âdil gelir dağılımını temin 
bakımından tarıma ehemmiyet vermeye mecbur
sunuz, ihracat gelirlerimizin büyük kısmı tarım
dan geldiği için şu anda tarıma ehemmiyet ver
meye mecbursunuz ve nihayet sanayileşmenin bir 
aracı olduğu için tarıma ehemmiyet vermeye 
mecbursunuz. Bunları ifade ettik ve bu şekilde 
bir açıklık getirdiğimize de inanıyoruz. 

Bu arada taban fiyatları politikamız da bir 
nebze temas ettim. Mevzuda şu mânada fazla 
konuşmak istemiyorum; çok konuştuk, çok an-

. lattık, çok tenkit edildik, gerekli cevapları ver
dik. Yalnız bir hususa temas etmek isterim. Bu, 
1972 senesinde tatbik edilen, yürütülen anlayı
şımız ile acaba 1973 senesindeki anlayışımız ara
sında bir farkmı meydana gelecektir, eğer bir 
fark meydana gelecekse bunun bir mânada siya
sî, politik sebepleri mi vardır, bunu arz etmek 
istiyorum. 

Bir kere lütfen bakmak zahmetine katlanılır-
sa görülür ki, ben 1971 senesinin sonunda Sa
yın Erim Hükümetine girdiğim zaman bütçe 
müzakereleri dolayısı ile Bütçe Komisyonunda 
taban fiyatlarından ne anladığımı teferruatı ile 
izah etmiştim. O zaman taban fiyatları politika
sının ne olduğunu, kendi anlayışım içinde, et
raflı şekilde izaha çalışmıştım. Kısaca söylemek 
icaîbederse biraz evvel söylemiş olduğum tarım 
politikasına muvazi bir anlayıştı bu. Taban fi
yatlarını öyle ayarlayacaksınız ki; hem muay
yen bir sektörün gelirini artıracaksınız, bu ve
sile ile sanayileşme imkânı yaratacaksınız, sos
yal adaleti, sosyal gelir dağılımını temin ede
ceksiniz ilâhiri., Buna benzeyen ifadeleri rahat
lıkla o zamanlar ifade etmiştim. 

Bu görüşümde bugün de hiçbir şekilde de
ğişiklik yoktur. Ancak zannediyorum bilmek lâ
zımdır ki; ekonomik hâdiselerde muhtelif ele
manlar mevcuttur. Ekonomiyi idare ederken 
münhasıran muayyen anlayışlara göre hareket 
etme imkânını zaman zaman bulamazsınız. Hele 
fiyat hareketleri gibi diğer ekonomik hâdiseler 
fevkalâde muğlâk meselelerdir, içinde çok ele
manı vardır. Hattâ o kadar diyebilirim ki; bu
gün için 36 milyon halkın kişisel tutumları dahi 
ekonomiye tesir eder. Binaenaleyh, ekonomiyi 
idare ederken muayen esaslardan zaman zaman 
ayrılmak mecburiyeti çıkar. Bazen prensip çok 
doğrudur; ama o andaki ekonomik şartlar o 
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prensibi tatbik etmek imkânımı size vermez. 
•Eğer onu tatbik ederseniz ekonomi muhtelif 
zaaflara uğrayabilir. 

Anlayışımızın ecjk sarih olmasına rağmen 
daha evvel d2 ifade etmiştim; 1972 senesinde 1971 
senesinde yüksek bir fiyat artışının meydana sık
mış olması sebebiyle, fiyatları, fiyat artışlarını 
indirmek, yavaşlatmak zarureti vardı ve bu
nun için çok değişik teshirlere ihtiyaç vardı. 
1971 senesinde fiyatların neye arttığı ayrı mev
zudur, orayı gelmek istemiyorum ; ama bir ha
kikatli* ki, 1971 seınes'imde toptan eşya fiyatları 
c/c 23 nispetinde seme sonu rakamlarına naza
ran artış göstermiştir. O zaman da ifade etmiş
tim ; Türk ekonomisinin bu derece yüksek fi
yat artışlarına tahamüJü yoktur. Bu fiyat ar
tışla ımı her ne pahasına olursa olsun yavaşlat
mak, artış hızını yavaşlatmak zarureti vaıllır. 
O zaman da ifade etmiştim, demiştim ki; «Bu 
artış hızını yavaşlatırken çok şiddetli tedbirle
re gitmek de tehlikelidir.» Hattâ vülgarize et
miş şunu da söylemiştim; «Çok hızlı giden bir 
otonubile ani • fren yaparsanız tökezlenir.» de
miştim. Ekonomi de böyledir. Alacağınız ted
birlerin yavaş yavaş, shıdire sindire ekonomi
ye girmesi lâzımdır. Binaenaleyh, 1972 sene
sinde bu fiyat artışlarının bir miktar hızını 
kesmek için tedbir almak lâzımdır. Nitekim, 
1972 ssnesi içinde muhtelif tedbirler alınmıştır. 
Bunu Hükümete verilmiş olan muhtelif rapor
lar içinde görmek mümkündür. Bunların ara
sımda bir tanesi de taban fiyatları politikasry-
dı. Burada şu hususu tashih etmek isterim; 
müteadit defalar tashih etmeme rağmen dai
ma bu lâf söyleniyor; «1972 senesinde taban 
f iya ti a rı dondurul muştur, a rt m a ya pil ma mis
tir» eleniyor. Mütemadiyen, ısrarla bu söyle
niyor. Bu da doğru değildir.. Çünkü iki mah
sul dışında diğerleri % 10 ve daha fazla olmak 
üzere artırılmıştır; ki, bu mahsullerin hepsi, 
belki de büyük kı?-::-ıı itibariyle 1970 ve 1971 
senelerlr.de de zam görmüderdi. Binaenaleyh; 
«1972 senl inde takan fiyatları dondurul
muştur. şeklindeki ifade katiyen doğru dc-
ği : Id i r ; ik imah- l d'.s-nda. 

Deniliyor ki; «1972 senesinde bu tedbirleri 
aldıımz da flyaf harJketleri ne oldu? Hayat 
pa1-aldığı g* k'yor.» 

Biraz evvel ifade ettim. Biz hiçbir zaman 
fiyat hareketleri artış göstermeyecek, fiyatlar 
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j artış göstermeyecek, fiyatlar geriye gidecektir 
I diye bir şey söylenıeeldk. İfadelerimize bakılırsa 

daima böyledir. «Bu memlejket içiın mâkul sayı-
| la/bilecek bir istikrarın t emlini için gayret sarf 

edeceğiz» demişizdir. O zamanlar yine ifade et-
| iniştim; «1972 için hedef imiz toptan eşya fiyatla-
I rmdaki artışı sene sonu rakamları itibariyle 
[ % 10 civarında tutabilmekti. Buna gayret sarf et

tik; ama % 10 da tutamadık, bu % 14,9 
oldu. Bunun sebepleri vardır, zamanınızı al
mak istemiyorum. Teferruratı ile izahat ver
mek imkânına gayet tabiî sahibim. Hepsinin 
sebepleri mevcuttur; ne için burada tutulma
mıştır, ne için yükselmiştir. 

1973 meselsin e gelince : Programımızda 
yine aynı ifadeyi kullandık; «1973 senesi için 
mâkul görülebilecek bir fiyat istikrarı içim 
gayret sarf edilecektir.» Bunu da şöyle anla
maktayız : Bu sene, 1972 senesinde fiyat ha-

I roketleri % 14,9 olmuştur, aynı esaslar dâ
hilinde 1973 senesinde de hedef olarak % 8'i 
almak lâzımdır; ama % 8 tutulabilir mi, tu
tulamaz mı? Şu anda hüküm vermek için ga-

1 yet tabiî çok erkendir; fa'kat bu istikamette 
çalışmalar yapılması lâzımdır ve bâzı husus
lara hâkim olumabilirse bu neticeyi e'lde etmek 
de mümkündür zannediyorum. 

Hükümetin kuruluşu mevzuunda; iki parti 
yerine daha fazla parti olsaydı daha iyi olur
du» denildi. Bu hususta ben kendimi bir şey 
•söylemeye yetkili görmüyorum. Bu partileri
mizin anlaşması meselesidir. O bakımdan bu 
mevzuda bir mütalâa serdetme'k istemem. 

«Aşırı sağ ve aşın solla mücadele edilecek 
ve bölücü faaliyetlere in/kân verilmeyecek» 
şeklindeki raporumuzda geçen pasaja temas 

i etmek suretiyle «eğitim birliğini bozan ve bir-
j lige aykırı, çağ dışı eğitim yapan kanun-
! suz falivetlerle mücadele edilmeyecek mi?» 
\ şeklinde bir mütalâa ileri sürüldü. Gayet ta-
; ıbiî bu umumî ifade içinde her şey yerini 

bulmaktadır. Hükümetimiz bilindiği gibi 5, 
; 5 - 6 ayli'k bir müddetle vazife basurda kala-
: 'bilecektir, bunu en iyi ihtimalle söylüyorum. 

Ayrıca Parlâmento çalışması bakımımdan da 
, daha evvel ifade edildiği gibi 1, 5 - 2 aylık bir 
j müddet vardır. Böyle az bir müddet için va-
| zife başında bulunacak bir Hükümetin prog-
I ramını birtakım yerine getirelemeyeeek vaat-
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ler listesi haline getirmeye azamî dikkat et-
tijk, mümkün gördüğümüz hususları koyduk 
ve hacminin de lüzumsuz genişlemesine azamî 
gayret sarf etik. Onun için bâzı meseleleri 
'biraz toparlak ifadeler içinde yerini buldur
maya çalışmrşsajk bunu bu şekilde anlamanızı 
bilhasisa istirham ederim. 

Bu arada sayın Halk Parltisi sözcüsü bir çe
lişkiye işaret buyurdular; çok kısa bir devre 
için çalışacak bir Hükümettir. Zaten Progra
mı da o anlayış içinde yazılmıştır; ama bunun 
yanında bir pasaj vardır. Buna göre işsizlik, 
yolsuzluk kaldırılacaktır. Bu ço>k iddialı ve 
gülünç bir ifadedir» dediler. Zannediyorum 
hükümetlerde, bilhassa ekonoınijk ve sosyal 
mevzularda bir devamlılığın bulunması lâzım
dır. Bu bir gayedir ve zannediyorum her Hü
kümetin gayesidir. Biz onu bir amaç olarak 
ortaya koyduk ve bu amaçtan bizim Hüküme
timizin hissesine düşen kısmı yapmaya gayret 
sarf edeceğiz. Bunun mânası budur ve başka 
şekilde anlamaya imkân yoktur. Bu anlayış 
içinde hareket etmediğimiz takdirde kesiklikler 
meydana gelir, gecikmeler, meydana gelir her 
halükârda bundan memleket pek rahatsız hale 
gelebilir. Bu bakımdan bu maksatla bu pasaj 
koınulmuş'tur. Bu şekilde anlamak lâzımdır. 
zannediyorum. 

Hayat pahalılğı mevzuuna şu mânada biraz 
daha temas etmek, istiyorum; çünkü temas bu-
yuruldu. Biraz evvel ifade etmiştim; hayat pa
halılığı yahut da fiyat hareketleri fevkalâde 
kompleks bir mekanizmadır. Hem meydana 
gelişinin seJbepleri çok değişiktir, hem tedbir
ler çok değişiktir. Binaenaleyh, gazetelerin 
şu veya bu şekilde, şuradan veya buradan 
bir beyanat değil de yahut, sorulan bir suali
ne belki cevap olabilir, muayyen bir noktaya 
verdiğimiz bir cevap almak suretiyle neticeye 
varmak hatalıdır zannediyorum. Meselâ işaret 
ettiler, dediler ki, «belediyeler görevini yapma
dığı için hayat pahalı oluyormuş» Tabiî ki, 
herkes okuduğunu istediği şekilde anlamakta 
sebesttir; ama biz müteaddit defalar ifade et
tik, dedik ki; «para kredi politikası mühim
dir, malî politika mühimdir, dış âlem fiyatları 
mühimdir, ithalât mühimdir, ihracat mühimdir, 
daha bunun gibi 15 - 20 tane sebep sayabilirsiniz. 
Bu arada dedik ki; «kontrol da mühimdir.» Kont-

j rolsuz bir ekonomi ne kadar iyi tedbirler alırsanız 
; alınız zaman zaman aksaaklıklar meydana geti-
! rir. O bakımdan kontrol sistemlerinin işlemesi 

lâzımdır. Yine dedik |ki; «Bugün Ticaret Ba
kanlığının veya diğer bâzı bakanlıkların 
kâfi selâhiyetleri yoktur. Onun için bir kanun 
sevk edelim.» Nitekim bu kanunu sevfk etmiş 
bulunuyoruz; ama bu arada belediyeye düşen 
bâzı vazifeler de vardır. Bizim oradaki mak
sadımız belediyelerin kendi vazifelerini yapma
larını istemekten ibarettir. Yoksa belediyeler 
bunun müseibbübidir veya 'belediyeler bu işi 
yapmadıkları için hayat pahalı oluyor şeklinde 
anlamaya zannediyorum imkân yoktur. 

Ayrıca deniyor ki; hükümetler bir fiyat po
litikası tespit etmemişlerdir. Ben bundan ev
vel çalıştığım iki Hükümet devresinde de fi-
yat meseleleri üzerinde hassasiyetle durulmuş
tur, poliltika tespit edilmiştir, büyük raporlar 
yazılmıştır, neticeler alınmıştır ve buna göre 
hareket edilmiştir; ama Hükümetin ne yaptığı 
hakkında fikir sahibi olmadan münhasıran 
gazetelere geçen bir iki havadise bakmak su
retiyle karar verildiği takdirde beljki de yan
lış yollara gitmek imkânı çıkabilecektir. Bunu 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Bu suretle mühim gördüğüm noktalara te
mas etmiş bulunuyorum. Bu arada iki hususa 
daha temas etmek isterim : 

Bunlardan birisi af meselesidir. Bu mevzuda 
Programımıza bir şey almadık; fakat dün 
Mecliste ifade ettim, aynı ifadeleri de burada 
aynen kabul buyurmanızı bu mevzuda istir
ham ederim. Yani bu bir tetkik mevzuudur, 
şümulünün tetkik edilimecıi lâzımdır. İnanıyo
rum ki, affın karşısına böyle mühim bir dev
rede çıkmak isteyen kimse yoktur. Bunu 
Parlâmento ve Hükümet en iyi şekilde neti
ceye bağlayacaktır. Bundan şüphem yoktur. 

İkincisi; sıkıyönetim meselesidir. Bunu da 
dün ifade ettim. Programımızda buna da te
mas etmedik. Çünkü sıkıyörjotim muayyen 
şartların getirdiği bir sistemdir. Bu ^i '^arra 
önümüzdeki günlerde, aylarda ne olacağını bil
meden bir taahüttte bulunmayı ciddiyetle ka
bili telif görmedik. O bakımdan temas etme
dik. Gayet taibiî yetkili merciler bu işi tet
kik edeceklerdir; sıkıyönetimin ne zamanIkalk-
ması icabederse o zaman gayet tabiî kalka-

I çaktır. 
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Bu suretle anahatları itibariyle Programımız 
hakkındaki görüşlerimizi bir kere daha ifade 
etmiş bulunuyorum. 

•Şimdi bâzı arkadaşlarımızın salısını hak
kında ileri sürdüğü hususlar vardır. Onlara te
mas etmejk isterim. Şu mânada ki, daha ev
vel de ben bunu. ifade etim, şahsım hakkın
da söylenecek meselelere cevap vermeyeceğim, 
buma lüzum da görmemekteyim. Benim her 
şeyim açıktır ve herkesin fikrine de hürmet 
ederim. Kendi fikirleridir, takdir kendilerine 
aittir. İstedikleri gibi jkonuşnıakta serbest

tirler. 

Ancak temas eitmejk istediğim nokta şu
dur : Benim şahsımdan bahsederken bir 
müessese ortaya atılmıştır. Bu beni hiç temas 
etmek istemediğim halde yapmış olduğum bir 
beyanat meselesine de götürür. O zaman da 
aynı hislerle hareket etmiştim. Ben uzun 
seneler Merkez Bankasında çalıştım ve Mer
kez Bankasının dhemımiyetini, memleket eko
nomisi içindeki yerini çok iyi bildiğimi zanne
den bir insanım ve bu müesseseye, müesse
selere karşı büyük hürmetim vardır. Binaen
aleyh,, benim şahsıma istediğinizi söyleyebi
lirsiniz; ama bu memlejketin çok şerefli bir 
müessesesini küçük düşürücü anlayış içinde 

konuşmanıza -boa şahsen, özür dileyerek, ta
hammül edemiyorum ve aynı anlayış içinde'-
dir ki, sayın arkadaşımızın da bulunduğu bir 
kaJbinemn istifasından sıonra, istifa mektup
larında Merkez Bankasından bahsedilmiş ol
ması seıbelbiyle ve o tarihte benim o müessese
min başında bulunmam haselbiyle o cevabı ver
mek zaruretini duydum. Ben çalıştığım mü
esseselere bir hizmet anlayışı ile bağlıyımdır 
ve hangi müessese olursa olsun, hele Merkez 
Banlkası gibi şerefli bir müesseseye hiçbir za
man toz kondurmam ve ne zaman Meıfkez 
Bankası hakkında bir lâf söylenirse herkes 
aynı cevabı alacaktır. Bundan kimsenin şüp
hesi olmasın. 

Bu münaseJbetle hepinizi hürmetle selâmla
rımı. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 130 ncu mad
desi gereğince yapılmış olan müzakereler sona 
ermiştir. 26 . 4 . 1973.. 

iSUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Son 
söz... 

BAŞKAN — S'on söz olmaz efendim, Tü
zük sarih. 

26 . 4 . 1973 Perşemlbe günü saat 15.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 20.35 
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238 S. Sayılı EsMÇEsierSer Isanıun tasarısına verilen 'oyların nieticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 3 

TABİİ ÜYELER 
Re^ît Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O ikan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
BALIKESİR 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri ÇağLayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKD3 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

edenler] 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

" İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğhı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KHtKLARELÎ 
Ali Alkaiı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎÎET 
Abdurrahnran Kavak 

SİNOP 
Nâzım inebeyli 

SIYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hajo-i Munıeuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mtıcip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
( t Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünald? 
(Bşk.V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

TOKAT 1 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[ÇeMns 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artulkmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANLN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

erlerj 

İZMÎR 
Beliğ Beler 

[Oya katıhnıyanlar] 
Mehmet Güler 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARDAKTR 
Selâhattin Oizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topal oğlu 

ISTANBUI» 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıhurun 
(Başkan) 

[Açık ü% 

Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

Halûk Berkol 
Rifat Öztürk cine 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil öz*nen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

leliklerj 

1 
1 
1 

Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç 
Mehmet İz m en 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 
Bahriye Uçak 

Abdülkerim Saraçoğlu 
NÎĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
ıSaibahattin Özhek (B.) 
Naim Talû (Başbakan) 

< • 

Yekûn 

• * 1 » İ » B - < I 
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58 NOt BİRLEŞİM 

25 . 4 .1973 Çarşamba 

(Saat : 15,00 

I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —• Başlbakan Naim Talû tarafından kuru

lan Balkanlar 'Kurulu Programının 'görüşülmesi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Eski eserler kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası ile İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî 
ve İktisadî İşler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/85; C. Senatosu : 1/151) (S. Sayısı : 238) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) (Bitiş tarihi : 
1 . 5 . 1973) ! 

II I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan Kararın o.nanması hakında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarınıda,n 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru '((M. Meclisi 1/145; C. Senatosu 1/187) (S. 
'Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA I 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya. Üyesi 
HJamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze- i 
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete | 

teslimi hususunda 'Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araşıtrması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, 'Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstan'bul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile U/çak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu ra.poru ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
lip'i Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonu 



raporu (M. Meclisi; 2/622, C. Senatosu 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16.3.1973) 
(Bitiş tarihi : 16. 5 1973) 

X 2. — Madencilik Reformu kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî 
ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/605; Cum

huriyet Senatosu 1/165) (S. Sayısı : 242) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 4 . 1973) 

3. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli
since kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/626; Cumhuriyet Senatosu 1/190) 
(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

-»• - » > O « B » ••» 


