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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başibakan Bülent Ecevit tarafından kuru
lan Balkanlar Kurulu programı okundu. 

5 . 2 . 1974 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzer1© Birleşime saat 17,40'ta son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet tfnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma iSaatû : 15,00 

BAŞKAN Başkanvekili îskföncter Cîemap Ege 

KÂTİPLER : Mehmeft Gamlıca (Kas tamomu), Azam Erdoğ'aaîi (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

n . — YOKLAMA 

BAŞKAN" — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğuımuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından 
kıırıdan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündemimi
zin maddesi Hükümet Programı üzerinde mü
zakeredir. Ancak, Millet Meclisindeki müza
kereler henüz hitam bulmadığı cihetle Hükü

met Senatoda bulunamıyor. O bakımdan1 Hü
kümetin, Millet Meclisindeki müzakerelerin bi
timini beklemesini ve bittikten soınra oturu
mun açılmasını gerektiren bir husus vardır. 

Bu itibarla Millet Meclisinin müzakere1!eri 
ıbitinceye kadar oturuma ara veriyorum. 

Kapanıma iSaati : 15,10 
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KÂTİPLEE 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16,50 

BAŞKAN : B&şkanvekiGi İskender Cena-p Ege 

H^hmeıfc Çamlıca (Ka-stanıoaııı), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından 
kurulan Bakanlar Kurulu programının görü
şülmesi. * 

26 neı Birleşimin ikinci otu-BAŞKAN 
ramuııu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, Hükümet Programı 
ü z erin di eki m ü zatk e r e'l e r e b aslı yo r ıı z. 

Yalmız, bir hususu katiyetle (hatırlatmak 
isterim, Sanılan localarında bulunanların ve 
senatörler dışında herhangi bir kimsenin rmü-
zakereleı'le ilgili gösteri, nümayiş veya alkış 
gibi hareketlerle katılmamaları gerekir; yasak
tır. ilgililerin bu hususta çok uyanıik olma
larını hassa tein rica ederim. 

Grupları adına söz taleibede'iıler : 
ıSaym İhsan Çağlayamgi], Adalet Partisi 

Grubu adına; 
Saym Mucip Ataklı, Millî Birlik Grubu 

adına ; 
Sayın Nihat Erim, Kontenjan Grubu adına 

söz ta 1 el) et m işle r d ir. 

FİKRET GÜNDOÜAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz taleıbediyoruz. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz talebe
deki er : 

Sayın Ekrem Acuner, Sayın Hüsnü Dikeç-
ligil, ıSayın Ilamdi Özer, Sayın Sami Turan, 
Sayın Sabahattin Orhon, Sayın Ömer Ucuzal, 
Sayın Yiğit Köker, Sayın Mehmet Özgüneş, 
Sayın Turgut Cebe, Saym Hüseyin Kalpıaklı-
oğlu, Sayın Hikmet İsmen, Sayın Tayfur Sök
men, Sayın Sait Mehmetoğlu, Saym Mustafa 
Tığlı, Sayın Nejat Sarlıcalı, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu, Sayın Fethi Oeliikbaş'dır. 

Grupları adına söz isteyen üyelerin ilik ko
nuşmaları sınırlı değildir. 

Şahısları adına söz isteyenlerin konuşıma 
süreleri 10 dakika ile smırlaınmıştır, efendim. 

Bu durum karşısında Hükümet Programı
nın müzaikere'sine geçiyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Saym İhsan 
Sabri Çağlayangil, buyurunuz. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

AP GRUBU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Saym Başkan, yüce Se
natonun değerli üyeleri; 

Cumlıuıriyeıt Halk Partisi dile Millî Selâmet 
Partisinin 'birlikte kurdukları koailiisyon Hü
kümetinin yüce M'CCİdlslere sunmuş -bııllıındukları 
program üzerinde Adalet Partisi Senato Grubu
nun görüşlerini açıklamak üzere yüksek huzur
larınızda bulunuyoruz. 

Görüşlerimizde ve eleştirilerimizde -evvelâ 
Hükümetin yapısını, sonra da programının 
muhtevasını ele alacağız. 

Bugün huzurunuzda bulunan ve kaderini 
Millet Meclisinde yapılacak güven oylamasına 
'bağlayan Hükümet, 14 Ekim 1973 seçimlerin
den sonra büyük gecikmeler ve güçlüklerle 
kurutabil mistir, 

Hükümet. Programı, bu durumun seçim so
nuçlarımdan ve ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullardan doğduğunu; fakat bu güçlüklerin 
içimden demokratik anlamda güçlü bir Hükü
met çıktığını söylüyor. Evvelâ bu konu üzerin
de durmak istiyoruz. 

14 Ekini 1973 seçimleri sonucunun Hükü
met kurulmasını güçleştiren bir biçimde te
celli ettiği doğrudur. Seçimler, hiçbir partiye' 
ilktiidar vermedi Hükümet kurulması, değişik 
nranlarda oy topllayabilen siyasî part'lleırin ken
di aralarında Mecliste güvenoyu sağlayabile
cek yeterlikte 'bir anlaşma kurabilmelerine bağ
lı 'kaldı. Adalet Partisi ya da Cumhuriyet Halk 
Partisi kanatlarından biri mevcut olmadıkça, 
diğer partilerin bir araya gelerek Hükümet ku
rabilmeleri imkânsızdı. 
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Şu halde ya Adalet Partisi ile Cumhuriyet f 

Halk Partisi birleşerek Hükümet kuracaklar, 
ya da bu parti]eıdn biri çoğunluk sağlayacak 
ölçüde kendine bir ortak arayacaktı. ; 

Değişik imkânlar ve 'ihtimaller nazarî ola- • 
rak araştırıldığı zaman Hükümet kurabilmek \ 
İçin ortaya 15'ten fazla alternatif çıkıyordu. ! 
C. H. P. ile A. P.., C. H. P. ile diğer küçük par- j 
tiler; C. H. P. ile A. P. diğer küçük partilerle j 
nirleşelbilirler... Bu durum, nispî temsil .sistemi
ni benimsemiş demokrasilerde sık sık ortaya 
çıkması mukadder bir neticedir. 

Zaten nispî temsil, tek parti iktidarlarına 
meydan bırakmamak ve memlekette yaşayan 
küçük büyük tüm akımların meclislerde temsil 
edilmelerini sağlamak için düşünülmüş bir sis
temdir. 

1965 ve 1969 seçimlerinde Adalet Partisinin, 
•bir zamanlar millî bakiyeye ve nispî temsile 
rağmen tek parti olarak itkidara gelmesi bu 
sistemi uygulayan memleketlerde o zamana ka
dar raslanmamış bir istisna idi. 

Nispî temsilin ilk uygulandığı 1961 seçimle
rinde ele, bu devreye benzer neticeler ortaya 
çıkmıştı. 

1961 -1965 yılları arası ömürsüz koalisyon 
hükümetlerinin idaresinde istikrarsız ve kısır bir 
dönem olarak yaşanmıştı. 

Siyasî partiler, bu ziyan olmuş devrenin sı
kıntılarını tekrar çekmemek için Hükümet ku
rulması meselesinde dikkatli davranmak ihti
yacını haklı olarak duydular. Devlet Başkam. 
mevcut imkânları çeşitli alternatifleri sabırla 
itina ile denedi. Sonunda ortaya C. H. P. - M.S.P. 
ortaklığı çıktı. 

Acaba bu Hükümet 1973 seçimlerinin ver
diği sonuçlardan çıkarılabilecek istikrarlı, gü
nün şartlarına uygun ve güçlü bir model mi
dir? 

Her ne kadar programında Hükümet, ken
disine bu gözle bakmakta ise de, biz aynı fikir
de değiliz. 

Bunalım süresince ve birçok kereler ifade 
ettiğimiz gibi partimizin inancı şudur ki : 

Ülkemizi çevreleyen bugünkü dış ortam, iç 
ortam, karşı karşıya bulunduğumuz önemli si
yasî, ekonomik sorunlar, ağır bir rejim bunalı
mından taze olarak sıyrılmış bulunmamız gibi 
sebepler; Türkiye'nin hiç birisi seçim meydan

larında iktidar olamamış görüşler arasından 
bir tekinin etken olacağı ve hassas sayıda zayıf 
bir çoğunluk tarafından kurulmuş bir Hükü
metle idaresinin, memleket yararlarına ters dü
şeceğidir. 

Biz istiyorduk ki, ülkemiz; hiç olmazsa ola
ğanüstü şartların devamına münhasır kısa bir 
süre içinde yaşadığımız ortamda bugün karşı 
karşıya buluduğumuz önemli siyasî, ekonomik 
sorunlara, ortaklaşa düzenlenmiş bir ortay yol 
programı ile çözüm arayan bütün partilere 
açık; ama tercihan iki büyük partinin içinde 
yer alacağı geniş bir koalisyon Hükümeti ile 
idare olunsun. 

İşte bunun içindir ki, çoğunluk için gerekli 
şartı ancak 7 sayı ile aşabilen, önemli sorunlar
da çözüm yollarında ortak bir anlayışla varama
dık! an için bu konuları bir araya gelmelerini 
engellemesin diye protokollerinin, programla
rının dışında bırakmak zorunda kalan ifki par
tiden kurulu bu Hükümete; güçlü bir siyasî ik
tidar gözü ile bakamıyoruz. 

Bu Hükümeti güçsüz kılan sebep, sadece ya
pısındaki bu zoraki sakat doğuş değildir. Prog
ram üzerinde konuşulurken bu konuya zaman 
zaman değineceğim, ama günün şartlarına en 
uygun model ortaya çıkamadı; ya da bizim 
partimiz bu modeli güçlü bulmadı diye bu Hü
kümeti peşin olarak suçlamanın veya başarı
sızlığa mahkûm etmenin ne niyeti, ne de zih
niyet i içindeyiz. 

Bu Hükümet, Türkiye'de misli görülmemiş 
derecede uzayan bir bunalımdan demokratik ku
rallara uyularak aranmış, bulunmuş Türkiye 
Cumhuriveti Hükümetidir. Bizlerin menfî oyla
rımıza rağmen taraftarlarının desteği ile Yüce 
Meclisinin güvenini kazanır ve işbaşına geçebi-
lirse demokrasimizde aşama sayılacak koşullar için
de bizi bunalımdan sıyırmış bir Hükümet ola
caktır. Biz yeni Hükümete bu gözlerle bakıyoruz, 
eleştirilerimizi de bu anlayış içinde yürütece
ğiz. 

Şimdi Hükümet programı ile ilgili görüşleri
mize geçiyoruz: 

Pro-rram; iki partinin ne çeşit bir çalışma ile 
birleşebildiklerini izahtan sonra, Türk Milleti 
için mutlu ve yeni bir dönem başladığını müjde
liyor. Ne kadar süreceğini bugünden kestirmek 
zor olan bu devrenin ne dereceye kadar mutlu 



C. Senatosu B : 26 

geçeceğini, zaman elbetteki gösterecektir, ama 
program ne yenilikler getiriyor? Biz bunları 
araştırmaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım; programın göze çar
pan ilk genel görüntüsü, bütün secim kampan
yası süresince, bilhassa ekonomik ve sosyal alan
larda, memlekethırzhı köklü bir düzen değişik
liği ihtiyacı içinde olduğunu öne sürenlerin ik
tidar ümitleri gerçeğe dönüşünce büyük bir ihti
yat ve teenni içine girmiş olduklarını görmek
tir. 

Zaten, Cumhuriyet Halk Partisinin, daima 
yetkililerden önce konuşan sözcüleri, bu konuda 
da ihtiyatlarını terk etmediler, daha koalisyon 
kesinleşmeden evvel taraf talanın şöylece uyar
dılar : «Kurulması yakınlaşan Koalisyon Hükü
meti üzerinde fazla hayale kapılmayın. 

Bu Hükümetin, memleketteki ekonomik ve 
sosyal yapıya köklü bir değişiklik getirmesini 
beklemeyin. Çünkü, toplumdaki güçler dengesi 
henüz adımlar atılmasına elverişli değildir, ama 
bu Hükümet hiçbir şey yapmayacak da sayma
yın! Bu Hükümet, af gibi, ekonomik zorlukların 
yığınları büsbütün ezmeden çözülmesi gibi ko
nulara ilk iş olarak el atacak. 

Bunların yanında : Türkiye'yi yapısal deği-
ş'kliklere götürecek tellrrlere zemin hazırlaya
cak ilk adımlar da dikkatle atılacak. 

Hü'-ümet, sınırlı, alçak gönüllü bir program
la işe başlamalı ve hedefine zaman içinde var
malıdır.» 

Bize değil, Cumhuriyet Halk Partisi basın 
sözcülerine raci olan bu beyanları şu anda, 
Yüce Heyetinizin tetkik ve tenkidine arz olu
nan Hükümet Programı, aynen ve büyük bir 
sadakati a d o ğrul a m akt adır. 

Bu beyanları, toplumdaki güçler dengesi
nin henüz böyle adımlar atılmasına elverişli 
olmadığı, Türkiye'yi yapısal değişikliklere gö-, 
türecek tedbirlerin zemininin şimdiden hazır
lanması ve hedefe zaman içinde varılması tav
siyelerini hatırda tutmamızda, programda Tas
layacağımız bâzı unsurların eleştirilmesi sıra
sında büyük yarar göreceğiz. 

Bundan sonra programda, iktidar olmanın 
icaplarına uygun tavsiyeler yer acıyor : 

«Milletin mutluluğu, ülkenin esmliği, de-
mdkrasinin bütün kuralları ile ve özgürlükleri 
ile işlerliği için, iyiniyetler ve çabalarla sağla
nan bir birlik lâzımdır bize...» 
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Ne güzel düşünceler; ama dün ve bugün ör
neklerin' pek göremediğimiz düşünceler. 

Yine güzel tavsiyeler var : 
«İyi işleyen bir demokraside, düşünce ayrı-" 

lıki arı toplum yaşamını zenginleştirir, gelişme
yi hızlandırır, Devleti güçlendirir, milleti bü
tünleştirir.» 

İdeal görüşler; ama az kalsın düşünce ayrı
lığı, maazallah içeride birbirimize girecek hale 
getiriyordu. 

Biz bu duyguları gönülden paylaşırız. Mu
ma lef ette kaldığımız sürece, iktidarda da oldu
ğu gibi, bu ilkelere saygı duyacağımızdan .kim
senin kuşkusu olmasın. 

Ancak, hoş görürlülüğün, geniş görüşlülü
ğün, karşıt duygulara saygının, iktidar partile
rinin sadece iktidarda iken değil, iktidar dışın
da da hatırlayacağı ilkeler olmasını temenni 
ettiğimizi söylemekle yetiniyoruz. 

Bundan sonra program, rejimin sıkıntılı 
yıllarından arta kalmış kırgınlıkları, kavgaları 
ortadan kaldıracak geniş kapsamlı bir af üze
rinde duruyor. Af, gerektiğinde topluma huzur 
getirebilecek bir atıfet müessesesidir. 

Memkeletimizin içinde bulunduğu koşulla
rı, Cumhuriyetimizin 50 nci yılını idrak etmiş 
olmasını gözönünde tutarak biz de bir genel 
affın en kısa zamanda gerçekleşmesi gereğine 
inanıyoruz. Bu maksatla hazırladığımız bir 
kanım teklifi de halen Yüce Mecliste kaderini 
bekliyor; ama af meselesiyle ilgili birtakım so
runlar da var. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, bize göre 
ortak bir anlayış sağlanamadığı içini, belki de 
daha başka sebeplerle olacak, birtakım önemli 
konulara bu programda yer verilmemiştir. 

Bu Hükümet, sanki hiçbir şey olmamış, bir 
12 Mart geçmemiş, bu devreden evvel Türkiye' 
de önemli çalkantılar ortaya çıkmamış, sanki 
memleket, beynelmilel komünizmin hedefi ol
maktan çıkmış gibi olaylara bakıyor ve af mese
lesini bu acıdan izliyor, bize öyle görünüyor. 
O kadar ki, dünya coğrafyasındaki yerimizin 
de, çağdaş dünya koşullarının da bu konuda 
1'ikili olamayacağı görüşünde, ama bize göre 
Türkiye'de, bir devlet güvenliği meselesi ve bu 
güvenliği sağlamıanm, içinde yaşadığımız ko

llar içinde özel niteliği vardır; var olmak ge
rekir. 
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Bir bunalımdan yeni çıktık. Meunlelket önü
müzdeki günlerde nereye gidecek? Gönül is
ter iki, sıkıyönetimin ve o devrden beri de
vam eden çalışmaların etkisi olarak, yeni ik
tidar huzur içinde, sükûn içinde çalığıma im
kânını bulsun. Bunda birtakım şansları da 
var. Sokağı ekseriya rejimden, tutumdan şikâ
yetçi sol temayüllü çevreler karıştırırdı. Bel
ki yeni Hükümete bir şans tanıyabilir, bir 
intizar devresine girebilir; ama yeni Hüküme
tin solculuğu onlara yetmezse, o zaman yeni 
problemler çııkalbıilir. 

«Biz Türkiye'ye Markıist bir rejim getir
im ek için eyleım-e girdik. Kurtuluşu bu rejim
de görüyoruz.» diye göğsünü gere gere, açık 
açık içini dışına vuranların henüz mahkeme
lerinin devam etimekte olduğu bir devrede, 
-bugün askerî cezaevlerinde iken dilerin e neza
retle mükellef subaylarımnza, «Yine siz in
saflı adamlarsınız, bizi mahkemelere falan çı
karıyorsunuz, biz iktidara gelirsek sizi mıı-
lıalkeme etmeden asarız.» diyenlerin şu havayı 
beraber teneffüs ettiği bir devrede Devleti 
yıkmak için anarşik olaylara fiilen katılan
ların veya bunları tahrik ve teşvik edenle
rin, »'kapsamı geniş olması istemem bir af ka
nunu içine alınması e'lbetteki, düşünülemez. 

Af meselesi için Millet Meclisinde de ge
niş 'müzakereler cereyan etti. Ben ayrıntılı 
olarak bu konuya inımelk istemiyorum; a-nıa bu 
arada bir de fikir suçlarından söz -edilmekte 
ve düşünce, inanç önünde sınırların kaldırıl
masının kesin olarak programa alınmış bulun
duğunu görmekteyiz. 

Çok önemli gördüğümüz bu konuda biraz 
tevakkuf etmek ihtiyacı içindeyiz. 

Türkiye'yi en ileri ölçüde demokratik öz
gürlüğe lâyılk görmekte hiç. kimse (bizim kadar 
inançlı olamaz. 

Altı yıllık iktidarımız süresince, kanu
nun kişiye tanıdığı haklara gö'lge düşürme
mek için iktidar feda -edercesine sebat gös
terdik ; ama Anayasamızın kişiye tanıdığı 
inanç, düşünce özgürlüklerinin sınırı ve nite
liği üzeninde bir anlaşmaya varmaya mecbu
ruz. 

Mesele, «Biz komünizme prim verir miyiz, 
biz herkesten fazla komünizmin karşısında
yız.» gibi argümanlarla savunulamaz. 

Fikir, düşünce, inanç hürriyetinin sınırı ne
dir? Bunda bir mutabakata varmaya mecburuz. 
Bu konuda yanlış anlamlar; yanlış uygulama
lar Türkiye'ye çok pahalıya malolmuştur. 

Düşünce, inanç özgürlüğü hakkının kaynağı 
nedir? 

Bu halk, Anayasanın 20 nci maddesinden güç 
alıyor. Bu madde, Anayasanın muhtelif tarih-
1 e r d e ki d e ğişti r mele r i ne m uh at a bo İm adı. 

Bu madde aynen şöyle: 
«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sa

hiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, re
sim ile veya başka yollarla tek başına veya top
lu olarak açıklayabilir ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklama
ya zorlanamaz.» 

Filhakika, vehle-1 ulâda maddeye mutlak 
mânasiyle, lâfzî mânasiyle baktığınız zaman, 
geniş bir şekilde herkes düşünce ve kanaatleri
ni yaziyle sözle resimle tek başına veya toplu 
olarak aV-iklar, yayar. 

O halde bunun sınırı yok mu?... Sınırı var. 
Durum, fikir ve düşünce hürriyeti önündeki 
sınırları kamilen kaldıracağız demeye müsait 
değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde Kurucu 
Mecliste müzakere olunurken bir üye; Abdur-
rahman Altuğ itirazda bulunuyor. Bunu Millî 
Birlik Grubuna mensup arkadaşlarım herhalde 
hatırlayacaklardır. Diyor ki; 

«20 nci maddenin birinci cümlesinden ve 
noktalı virgülden sonra düşünce ve kanaatleri
ni söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek 
başına, toplu olara'k yayar, açılk.» diyor. «Bu
nun hududu yok mudur Varsa nereye kadar? 
Meselâ, herhangi bir kimse fikrini, meselâ nas
yonal sosyalizme kayan, yahut komünizme ka
yan, yahut irticaa kayan, ümmetçiliğe kayan 
fikirlerini tek başına, toplu olarak yayabile
cek midir?...» Bu itiraza -başkaları da iltiha/k 
ediyor. Kimisi «Umumî adaba, ahlâka mugayir-
se yayabilecek midir?» diye sualler tevcih 
ediyorlar. 

Komisyonun sözcüsü bu soruları karşılıyor. 
Şimdi bu kısmı okuyacağını: 

«Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy — 
Muhterem arkadaşlariim bâzı arkadaşlar 20 
nci maddenin formülünden, komisyonun as
la kasdetmıediği ve (kanaatimizce de, ondan 
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çıkarılması mümkün olmayan mânalar çıkar
maktadırlar. Bu endişelerin üzerimde hassasi
yetle durmak gerekir. 

(Tek başına veya toplu olarak fikrin açık
lanabilmesi) nıden yanlış mânalar çıkarılmıştır. 
Bâzı arkadaşlarımız, bu formülde değişiklik 
yapmamızı, bugünkü görüşmelerden önce de 
bizden istediler. Bu sebeple komisyon olarak 
tekrar aramızda konuştuk. Komisyonun kanaa
ti şu yoldadır: Maddeyi yalnız başına ele ala
rak, yani diğer hükümlerden tecridederek mâ-
nalandırmak caıiz değildir. Hukukta doğru olan 
tefsir, (Gai tefsir) dir. Yani hükümlerin daimıa 
gayeye göre tefsir edilmesidir; hükmün niçin 
vazedildiğini gözönünde tutarak tefsir eıfcme yo
ludur. Tefsir konusu cnlan hüküm, hangi kanun
da ya da Anayasada ise, o kanun veya Anaya
sanın tümü, ruhu gözönünde tutaiarak, bir tef
sir yapılır. Hazırladığımız Anayasa, demokra
tik bir Anayasadır. İnsan hak ve hürriyetleri
ni tanıyan bir Anayasadur. Bu Anayasa tasarı
sında yalnız hürriyetler tanınmamış; bir - iki 
hükmüyle de, kati olarak, ddktrinin dahi bu is
tikamette olduğu ifade edilmiştir. 

Demokrasilerde, bir tarafta, (Hürriyetler 
hudutsuzdur. Hürriyet hürriyettir) diyen bir 
görüş ve taıtlbikatı vardır. Diğer tarafta basın 
hürriyetini, söz hürriyetini, parti kurma hürri-
yetni, kayıtlamayı, bilhassa hürriyet nizamının 
muhafazası için caiz ve zarurî gören realist 
bir görüş yer almaktadır. Yeni Anayasalarına 
bu yolda kayıtlar koyan memleketler de var
dır. Anayasa tasarımız, da, bu yolu tutmuş, ta
nımıştır. 

Sadece 20 nci maddede değil, 57 nci mad
dede de açıkça ifade edilmiştir ki, komünizmi 
menediyoruz. Esasen biade komünizm propa
gandası kanunla cezalandırılmıştır. Bundan son
ra da böyle olacaktır. Anayasanın 57 nci mad
desi bu hususta en iyi dayamağı teşkil edecek
tir. Siyasî paritiler, ekstrem sol, elastrem sağ 
fikir ve temayüllere iltifat edemezler. Bunla
rın tüzükleri, programları, Anayasaya, inısan 
hak ve hürriy eltilerin e dayanan demokratik ve 
lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne 
uygun olmak zorundadır. (Bu esaslara uyma
yan parti, temelli kapatılır.) diyen bir Anaya
sa, (Hürriyetti imha edici faaliyetleri meneden 

I realist bir hürriyelt anlayışımın) kendisine te
mel yapmış bir Anayasadır. Binaenaleyh, o 
Anayasadaki hürriyetle ilgili hükümlere bu ışık 
altında mâna vermek gerekir. O halde, madde
deki fikir hürriyetine ve (Toplu veya tek ba-

I şma) tâbirine mâna verirken, tefsiri bu çerçe-
I ve içinde yapmak zorunluğu vardır. Meselâ bir 

şahıs fikrini bir aile toplantısında, dar bir 
I dostlar topluluğunda ifade etmişse, fikir hür-
I riyeti çerçevesi içinde kalmış sayılabilir; caiz-
I dir, ama bir fikri açıklama, bu sınırı aşarak 

propaganda halini alırsa, bir şahıs kapı kapı 
I dolaşarak Anayasanın ruhuna, açık hükümleri

ne zıt fikirleri yayarsa, yazarsa, meselâ komü-
I nist propagandası yaparsa, bunun 20 nci mad-
I dede ifadesini bulan fikir hürriyetinin şümu

lüne girmesi bahis konusu olamaz. Zira böyle 
bir propagandaya müsaade etmek, Anayasa
nın ikinci maddesinde belirtilen (Demokratik 

I olma, insan hak ve hürriyetlerine dayanma ve 
I hukuk devleti olma) umdeleriyle bağdaşamaz. 

Keza 57 nci maddedeki hükümle partilere dahi 
bu hakkı tanımayan zihniyetin, arkadaşların 
belirttiği mahzurlu yolu göz yumması tasavvur 

I olunamaz.» 

I Ondan sonra İnsan Haklarının ve bizim de 
I katıldığımız beyannamelerin izahlarına geçiliyor 

ve deniyor ki, «İşte benim bu uzun beyanatım 
I da zapta geçtiğine göre, bu Anayasa ancak Ana-
I yasanın dibacesinde ve Hükümeti tarif eden 
I maddeleri içinde hürriyetler kullanılabilir. Onun 
I dışında bu hürriyetler kullanılamaz.» 

I Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, Anaya-
I samız huzurunuzda programına tasvip bekleyen 
I Hükümetin protokolunda ve programında kal-
I dırılmaaım öngördüğü gibi düşünce ve inanç öz

gürlüğü önündeki bütün sınırları yıkmanın, on-
I ların anladığı manada kaldırmasının taraftarı 

değildir. Yanıi, isterseniz eyleme geçmemek şar-
tıyle her türlü fikri rahatça savunabilme veya 
yayabilme özgürlüğüne iltifat etmemiştir. 

I Hepimiz Tilkiye'yi en ileri demokrasiye lâ-
I yık görüyoruz. Cümlemiz Türk Milletinin geliş

me çizgisinin ve eğitim düzeyinin çok üstünde 
bir sıiyasal olgunluk kazandığı inancındayız, ama 
bu gerçekler bize düşünce ve inanç özgürlüğüne 

I bir sınır tanımamıza mani değildir. Düşünce, 
j Anayasa mizamı içinde kaldıkça her türlüsü ile 



C. Senatosu B : 26 

özgür ve sınırsızdır, ama o nizamı taşarsa suç
tur, yayılmaz, açığa vurulamaz. 

Fikir suçu olur mu? Olur; buz gibi olur. İşte 
budur; Anayasa nizamına aykırı fikirleri ister 
masum, ister platonik, ister ilmî bir şekilde 
olursa olsun yaymaya kalkıştınız mı, fikir suçu
dur. 

Bu bir akademik görüş değildir. Türk Uluya 
adına yargı yetkisini kullanan en büyük yargı 
organlarının uygulamaları da bu yolda. Huzu
runuza kesin bir örnek getirdim: 

Bir gazete bir yarışma tertip ediyor. Bir 
okur, «Türkiye'nin kurtuluş yolu sosyalizmidir» 
diye bir makale ile bu yarışmaya katılıyor. Sav
cı, makalede suç unsuru buluyor, mahkemeye 
gidiyorlar, mahkeme beraat ettiriyor. Mesele 
,Tenıyiz*e intikal ediyor. T eniyiz'in verdiği karar 
şu: «Anayasanın 20 nei maddesinde tanınan dü
şünce ve düşüncesini açığa vurma özgürlüğü sı
nırsız ve Anayasanın esas müesseselerini devir
meyi sağlayacak bir biçimde kullanılamaz. Sanık 
bu ilkeye aykırı davranmakla Anayasanın tanı
dığı bir hakkı kullandım iddiasını öne yüremez.» 

Bu konunun önemi bizce çok büyük. Onun 
için düşünce ve inanç özgürlüğünün ymırsız ol
ması, sorumlu kişiler, hele bir Hükümetin baş
ları tarafından savunulmaya başlanınca bunu 
değişik şekilde yorumlayanlar ortaya çıkabiliyor. 

Bu kavramlar, üzerinde rahatça oynanması 
kolay olmayan konulardır. 

•Gerçek demokrasilerde özgürlük, Anayasa
dan güç alarak kurulu devlet düzenini tahribe 
yönelemez. Bakınız, bu düşünce ve fikir özgür
lüğüne sınır tanımamak münakaşaları nelere 
yol açıyor, sizlere bir örnek vermek istiyorum, 
ama ondan evvel de bir konuya dikkatinizi çek
mek istiyorum : 

Şimdi değindiğim konuyla Hükümet Prog
ramı veya Hükümetin tutumu arasında bir bağ
lantı aranmamalı ve kurulmamalıdır. Hiç kimse, 
•bilhassa bendeniz, aralarında yüreği memleket 
sevgisi dolu arkadaşlarım, yakın dostlarım da 
'bulunan yeni Hükümeti herhangi bir şekilde 
suçlamayı aklımızdan geçirmeyiz, ama yine hiç 
kimse, Türkiye'de olup biten bunca olayların 
kızıl ideolojileri Türkiye'de yaymayı iş edinmiş 
yabancı radyoların tükenmez çalışmalarını, dış 
komünist çevrelerde hizmet görmeyi benimse
miş bazı sapıkların cümlece malûm marifetleri-
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ni görmelerine rağmen, yurdumuzda komünizmi 
yaymaya matuf gizli - kapalı, bazen de. açık ça
lışmaların sürüp gittiğini inkâr edemez. 

Şimdi, bu tartışmaların nelere yol açtığım 
belirtmek için bir misal vereceğim : Elimde bir 
dergi var. Bu derginin kapağında «İnsanca Ya
şamı Engelleyen Zincirler Kırılacaktır» diye. bir 
yazı var. Bu dergi bütün parlamenterlerin adı
na postayla gönderiliyor; sizlere de gelmiştir, 
ama bilmem okudunuz mu?.. 

Dergide bir «işçi Sözlüğü» bölümü var. Ta
biî bu bölüm uzun, fakat ben oradan aldığım 
bir - iki pasajı nakledeceğim : 

«.Kapitalizm nedir? Kapitalist düzende top
lum iki sınıfa ayrılmıştır; işveren sınıfı (Bur
juvazi), isçi sınıf (Proleterya). 

İşveren sınıfı, üretim araçlarının, yani fab
rikaların, toprakların, makinelerin, âletlerin; 
her türlü donatımın sahibi. 

İşçi sınıfı, üretim araçlarından yoksun, işgü
cünü kapitaliste satarak geçinmek zorunda. 

Kapitalist düzende üretim ileri bir teknikle 
pazar için yapılır. Kapitalistler üretimi kâr için 
düşünürler, ama kapitalist ne şekilde kâr edi
yor?.. İşin can alıcı noktası bu. Kapitalist, işçi 
sınıfının yarattığı artı değeri sömürerek kâr 
eder. Artı değer nedir? İşveren, işçiye sekiz sa
atlik çalışmasının karşılığını ödemez. Onu se
kiz saat calştırmak için para verir. İşçiye veri
len ücretin değerini üretmek için gerekli zaman 
diyelim ki dört saattir, işçi geriye kalan dört 
saatte de çalışmaya devam eder. İşçi, bu ikinci 
dört saatte kendisi için değil, işveren için çalı
şır: emeğinin yarısı karşılığı ödenmemiş demek
tir. İşte bu karşılığı ödenmemiş emek işverenin 
cebine girer, bunun adına «Artı değer» denir. 

Devlet nedir? Kapitalistler işçi sınıfını sö
mürme yolunda servete gömülmüş, güçlenmiş, 
saygıdeğer bir durumdayken, işçi sınıfı güven
sizlik, sefalet ve katlanılmaz hayat şartları için
de kıvranır. Açık bir şeydir ki, bu biçimde ku
rulu mülkiyet ilişkilerinin (ki, azınlığın yara
rına, çoğunluğun zararmadır) devamını sağla
yan bir yöntem ya da mekanizmanın olması zo
runludur. İşte bu yöntem, bu mekanizma dev
lettir. 

Sınıflar varoldukça kapitalist devlet, egemen 
ve güçlü olanın yanında olmak zorundadır. Ka
pitalist düzenlerde işçi sınıfıyla işveren arasın-
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da uzlaşmaz bir çelişki vardır. İşçi sınıfı, dev
let yönetiminde söz ve karar sahibi olmak için 
örgütlenerek mücadele vermek zorundadır. İl
kel komünal köleci topluma; köleci toplum feo
dal topluma; feodal toplum kapitalist topluma 
nasıl yerini terketti ise, tarihî bir zorun!ırk ola
rak kapitalist toplum da yerini sosyalist ve 
Marksist, topluma terkedecektir.» 

Yüce Senatonun değerli üyeleri, durum bi
ze göre ciddî; belki de vahimdir. İnsafınıza mü
racaat ederek soruyorum : Burası Ankara de
ğil de kıpkızıl bir rejimin başkenti olsaydı, ya 
da hııdâ - negerde, afedersiniz, Allah saklasın 
Türkiye Doğu Blokunun bir parçası olsaydı, 
bu memlekette komünizmi yaymak ya da öv
mek veya tanımlamak için bundan öte, bundan 
ileri ne yazılabilir? Bu yazılar kapitalizmin de
ğil, zıddıyle komünizmin tarifi, takdiri değil de 
nedir ? 

Bu kürsüden, aşırı cereyanları takiple ilgili 
idare ve yargı makamlarına hitap ediyorum, ih
bar ediyorum; Anayasayı, yasaları hiçe sayan 
pervasızlıkla suç işleniyor. Buna müdahale edil
mek gerekir. 

Bu derginin marifetleri bu kadarla bitmi
yor : «Ateş» isimli bir şiir var. Yunanistan'da. 
Papadopıılos rejimi devrilirken öldürülen işçile
rin yasını tutuyor. Şiiri aynen okuyorum : 

«ATEŞ 

Bir oyun oynanan 
Aktör Gizikis - Papadopıılos 
Sermayenin temsilcisi Hükümet, 
Zincire vurulan HÜRRİYET 
Yürüdü 
özgürlüğe susamış Halk 
Zincirleri kırmak için, 
Faşistler sattılar Hürriyeti 
Dolar - Drahmi 
Bir mi t rai y öz Amerikan yapısı 
Bir komut vahşetin çağrısı, «ATEŞ» 
Hürriyete susamış 
Bir genç işçi, 
Düştü toprağa 
Yumruk vurdu eller 
Selâm zulme karşı direnenler, 
ölmesini bilmeyenler, 
Hür yaşayamazlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, mülkiyeti işverenin 
haksız olarak işçiyi dört saat çalıştırmasından 
kazanç sağlayan hırsızlık sayan ve ne olduğu 
belli işçilerin yasını tutan bu dergiden askerler 
do payını alıyorlar; bir şiir de onlar için oku
yayım isterseniz : 

«GENERALİM TANKINIZ NE GÜÇLÜ 

Tankınız ne güçlü, generalim, 
Siler süpürür bir ormanı 
Yüz insanı ezer geçer 
Ama bir kusurcuğu var, 
İster bir sürücü. 
Bombardıman uçağınız ne güçlü, generalim, 
Fırtınadan tez gider, filden zorlu 
Ama bir kusurcuğu var; 
Fsta ister yapacak. 
İnsan dediğin nice işler görür, generalim, 
Bilir uçmasını, öldürmesini, insan dediğin, 
Ama bir kusurcuğu var; 
Bilir düşünmesini de...» 
Senin topun var, tankın var, teyyaren var 

kaç para eder. onu süren sürücü, onu yapan işçi 
bende11, oldukça, benim gibi düşündükçe sen güç
lü değilsin. 

Muhlerem arkadaşlarım, demokrasilerde. 
partiler yelpazesinin her bölümünü Anayasa çiz-
'•••\].i"••.[ içinde savunan partilerin varlığı da, yaşa
maları da doğaldır. Sosyal adaleti korumak 
ise, hem Anayasamızın, hem çağımızın bir icabı
dır: ama sosyal adaletçilik sınırları kapsamı 
belli olmayan kavramlarla her tarafa çekilmesi 
kabil vuzuhsuz yöntemlerle gerçekleştirilmeye 
kalkışılırsa, felsefelerini demokratik sol sanan
lar kendilerini aşırı solun kucağında bulurlar, 
onlara yem olurlar. Bu konuda çok dikkatli ol
maya mecburuz. 

Eğer düz-il değişikliğinden kastedilen mâ
na, bugünkü düzeni kollektivist bir düzene dö
nü-itürmek için hür teşebbüsü, karma ekonomi
yi temsil eden müesseseleri yaşatacak ortamı ev
velâ, izale ederek bu müesseselerin kendi kendi
ne yok olmalarım beklemek ve hür teşebbüs ku
ruluşları ortadan kalktığı zaman onların yerle
rini alacak kurumların çekirdeklerini de şimdi
den atmak değilse, Hükümet bugün önümüzde 
duran programına neden, ne maksatla girdiği 
anlaşılamayan niteliği tereddütler uyandıran 
bazı konularda bizi açıklığa kavuşturmak zorun
lusunda dır. 

377 — 
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Hükümet dış ticareti devletleştireceğim de
miyor; ama kamu kesimleri kendi ihtiyaçlarını 
kendileri ithal edecektir. Bütün kesimlerde koo
peratifler kuracağım; kendi ihtiyaçlarım bun
lar da kendileri ithal edeceklerdir. 

Oyak, Meyak, tyak gibi her sınıf kendi ihti
yaçlarını kendi kurumları ile sağlayacaklar, ken
di ithalâtlarını kendileri yapacaklardır. Kre
dilerde de kooperatiflere tercih hakkı tanıya
cağım, imkânları bu sektöre kaydıracağım di
yor. Özel teşebbüs, kredisiz herkesin kendi ihti
yacını kendi ithal ettiği bir ortamda kendili
ğinden yok mu olacak? 

Bütün bu konular açıklanmamış bir hedefin 
gerçekleştirilme yolları mı, yoksa özel teşefo-
toüs de, karma ekonomi kuruluşları da eşit şart
larla hiçbir tefrike tâbi tutulmadan, hor gö
rülmeden yaşayabilecekler mi? 

Kamu kesimlerinin ihtiyacı olan ithalâtın 
yine bizzat kendileri tarafından yapılmasına 
bugün hiçbir kanunî engel yoktur; ama bunu 
değişmez ve bozulmaz bir politika haline getir
mekte, kemikleştirmekte fayda var mı? Devlet 
•eliyle yapılacak ithalâtın muhatabı ekseriya 
devlet değil; taraflardan birinin devleti temsil 
eden yönetici, öbür tarafının tüccar oluşunun 
bugüne kadar denenmiş mahzurları üzerinde du
ruldu mu? İdare hayatımızda hem de devletin 
büyük sıkıntılar içinde çırpındığı devrelerde dö
vizi kamu teşekkülleri tarafından sağlanan ham
maddeleri iktisadî kuruluşlar eliyle ithal ettik 
olmadı; dövizini biz vereceğiz diye özel teşebbüs 
arasında açık eksiltmeye koyduk daha ucuza 
geldi. 

Programda ne devlet plânlarında, ne de de
mokratik idarelerde pek sık rastlanmayan yeni 
bir sektörden, halk sektöründen söz ediliyor. 
Bu sektör ne? Karma mı, özel mi, kamu mu; 
hangi bölüme bağlı? 

Huzurunuzu fazla işgal etmekten korkma-
sam T. İ. P.'nin kapanması ile ilgili gerek Ana
yasa Maihkemesi kararında, gerek Atatürk ilke
lerinin, gerek Anayasanın memlekette sınıf ya
ratılmasına ne kadar karşı olduğunu ve bunun 
ne. veciz tahlili yapıldığını ifade etmek isterdim. 

Halk, kamu yönetiminde ağırlığını etken 
hale nasıl getirecek? Anayasa gereğince devle
tin, yönetim, gözetiminde olan kamu iktisadî 
ku: uluslarına çalışanlar, işçiler nasıl ve neyin 
mukabilinde girecekler? 

î Orman yönetim ve gözetimine etkili olarak 
katılmaları istenen sendikalar ve güçlü koope
ratiflerin rolü, statüsü ne olacaktır? 

Yetkisiz organların devleti murakalbe, mü
dahale altında tutmasına Anayasanın sarih hü
kümlerine rağmen, ne maksatla nasıl imkân 
aranacak? 

| Bizim Anayasamız toplumla ferdin hak ve 
J menfaatlerini bir denge içinde tutan, hatta ki-
I sinin yararım başta sayan bir anlayışa sahiptir. 

Bu itibarla gerek programda sık sık değinilen 
i kooperatifler konusunda, gerek bir nebze temas 
j ettiğim diğer meselelerde fertle toplum yararı

nın denge halinde bulundurulması, korunması 
sağlanacak mı? 

; Hükümet programında yeralan ekonomik gö-
| rüşlerde koalisyonun iki kanadını teşkil eden 
: partilerin programı ile ve bu partilerin seçim 

bejrannameleri ile ahenkli, ilgili bir bölüme rast
lamak mümkün olmuyor. Bir yandan hızlı eko
nomik kalkınmanın Anayasa çizgisinde, Atatürk 
ilkeleri içinde gerçekleştirileceğinden söz edili
yor, öte yandan halkın yönetime daha büyük 
öMide ağırlığını koyabileceği, başka ulusların 
da örnek alabileceği yeni bir Türk demokrasisi 
yaratılacağını söylüyor. Bu yaratılacak yeni de
mokrasi bugünkü Anayasa düzeni ile nasıl bağ
daşıyor? Halk oyu müessesesinin ya da (yeni 
bir müessesesi olarak getirilirse) referandumun 
dışında icra ile ne şekilde ilgi kuracak? Memle
ket ekonomisine hâkim olacak temel felsefe ne? 

! Toprak ve Tarım Reformu Kanunu uygula-
' masından bakis yok. Acaba bu kanun ne du

rumda, ne yapılacak? Dünkü Meclis müzakerele
rinden anladığımız kadarı ile iki parti arasında 

; bu konuda tam bir mutabakata varılamamış ve 
i programa bu sebeple Toprak Reformu gireme-
j iniş. Bu izahat tatmin etmiyor. Toprak Refor-
| mu konusunda ne yapılacaktır? 

Programda Ziraat Bankasının aracı, tefe-
j ciye muhtaç etmeden köylüyü doğrudan doğru-
j ya kredilerden faj'-dalandıracağından baîhsedili-
j yor. Ziraat Bankası bu kredileri esasen vere 

gelmektedir. 1973 yılı sonu itibariyle 2 milyon-
! dan fazla çiftçi aileye doğrudan doğruya, 1,5 
j milyon kooperatif üyesi çiftçiye de tarım kre

di kooperatifleri vasıtasıyle 17 milyar 658 mil-
I yon lira kredi verilmiştir. 
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Aracı, tefeci meselesinde hassas olmak elbet- i 
teki yerinde ve lüzumludur ama bu konuda ik- , 
tisadî olduğu kadar sosyal faktörler de var- I 
dır. Toplumun 6 asırlık bir sosyo - ekonomik 
düzenini ıslaha çalışırken dikkatli olmak ve ba
zı çevreleri tedirgin etmemek zorundayız. 

Programda bir de bölge kalkınma ortaklık
larından söz ediliyor. Bu da vuzuha muhtaç bir 
konudur. Bu ortaklıkları kim kuracaktır? Ka
mu teşekküleri mi olacaktır? Halkın iştiraki na
sıl sağlanacaktır? 

Programlarda fiyat artışlarının ne şekilde 
önleneceği belli değil. «Pahalılığı bizden evvel
kiler yarat t ı ; dün bir bugün iki. Durun baka
lım, sahırlı olun.» diye bir davranışa girmek, 
daha dün seçim meydanlarında bu konuyu ge
niş bir istismar vasıtası yapanlara yakışmıyor. 

Hiçbir tedbir söylenmese bile ucuzluğa ka
vuşacağı ümit veya müjdesini; bu konuyu çok 
ustaca işleyenlerden bütün vatandaşlarımız 
beklemektedir. 

Yanlış anlaşılmasın, biz ortalık niye ucuzla-
madı demiyoruz, ama dün beceriksizlikten do
ğan pahalılık, bugün niye bir dünya konjonktü
rü, neden kaçınılmaz bir afet; niçin zorunlu 
bir konu haline geldi. Onu soruyoruz. 

Biraz da programın eğitim konusu üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Sayın Talû Hükümeti zamanında hazırlan
mış ve kanun haline getirilmiş bir «Millî Eği
tim Temel Kanunu» var. Bu kanun, yıllardan 
'beri Millî Eğitim Şûraları ve diğer kuruluşlar 
tarafından hazırlandı. 

Hükümet programı, halen merî bulunan bu 
yasayı yok farzeden bir eda içinde. Orta öğre
nimde teknik konulara yönelmek, bir yenilik 
değil, temel eğitim yasasının öngördüğü bir ko
nudur. 

Okullara «Ahlâk Dersi» konmasını memnun
lukla karşılıyoruz. 

Sınavsız üniversiteye giriş taahhütleri, prog
ramda yeni bir şekil almıştır. Üniversitelerimiz 
özerktir. Fakülte ve yüksek okullara alınacak 
öğrenciler, yurdun ihtiyacını tespit eden kal
kınma plânlarına göre alınması iktiza eder. Bu 
ihmal edilirse insan gücü plânlı bir şekilde yurt 
kalkınmasında ihtiyaca göre ayarlanmış hale 
gelmemiş olur. Plânlı dönemde, üniversite ve 
yüksek okullara sınavsız öğrenci alınmasını he

def tutan bir program, aydınlar enflâsyonu ya
ratabilir. 

Programın haşhaşla ilgili konusuna kısaca 
değinmeden geçemiyeceğiz. Biz bu konuda vu
zuhtan ziyade konunun önem ve nezaketine işa
ret etmek istiyoruz. 

Haşhaş meselesi talihsiz bir yön almıştır. 
Bu konuda Hükümet ne kararı alacaktır? Onu 
kendisi bilir. Meselenin değişik yönlerini ölçer, 
biçer. Politikasına, davranışına göre uygun bul
duğu kararı verir. Bu kararın elbetteki önemi 
olacaktır. Şöyle veya böyle oluşunun çok yönlü 
etkileri olacaktır, ama bundan daha önemli olan, 
konunun iç ve dış politika alanlarında müzmin 
bir tartışma halinde muallakta bırakılmasıdır. 
Hükümet tavrını takınmak, kesin sözünü söyle
meli ve gerekçeleri ile kararını açıklamalı, sa
vunmalıdır. Bu yolun millî çıkarlarımıza en uy
gun şekil olduğu kanısındayız. Bu karara iç po
litika, parti prestiji, günlük endişeler değil, 
memleketin yüksek yararları, âdil ve cesur kri
terler dayanak olmalıdır dersek, Hükümete yar
dımcı olmaktan başka bir gayemiz olmadığına 
inanmanızı rica ederim. 

Malî konular, vergi meselelerine, çalışma, 
enerji, petrol, dış politika konularına ve başka 
derinilmeyen diğer konulara gerektiğinde Grup 
adına konuşacak diğer arkadaşlarımız görüşle
rimizi açıklayacaklardır. 

Bizim bu konular arasına sıkıştırmak istedi
ğimiz, hava ve su kirlenmesi işlerine yeteri ka
dar programda önem verilmediğini işaret etmek 
olacaktır. 

Son olarak biraz da dış politika üzerinde 
bâzı mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Memleketimizde öteden beri siyasî hayatı
mızda itinalı bir şekilde uyulan güzel bir gele
nek vardır. Dış politika konuları çoğunlukla iç 
tartışmaların dışında tutulur. Biz bu geleneğe 
sadık kalacağız. Zaten dış politika konusunda 
tartışılacak önemli özellikler yoktur. Protokol
le, program arasında hissedilen bazı farkları 
protokolün hazırlanışı sırasında zorunlu istişare
lere fazla önem verilmemesine bağlıyoruz. Yi
ne bu ihmalden doğduğunu sandığımız bazı gö
rüşlere de kısaca işaret etmek isterim. 

Millî davamız olan Kıbrıs meselesinin yarar
larımıza uygun olarak çözülmesi, elbetteki, he
pimizin ortak dileğidir. Federatif bir sonucun 
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bu ihtilâfı çözmek için uygun bir yol olduğun
da da kuşku yoktur. Ancak, ihtilâfların barış 
yolu ile çözülmesinin tek imkânı müzakere, yolu
dur. Müzakerelerde başarı, taşman siyasî deste
ğe, fiilî güce ve müzakere kaabiliyetine bağlı
dır. Bu müzakerelere hazırlanmış, hele ilân edil
miş bir formülle gitmenin, çözüme yardımcı ola
cağını sanmıyoruz. 

Biz, bu ihtilâfın federasyon formülü ile halli 
mümkün olursa büyük memnunluk duyacağız ve 
bu neticenin halli için iktidarla tam bir daya
nışma halinde olacağız. 

Konuşulmadık yönü kalmamasına rağmen 
Ortak Pazara da değinmek istiyoruz. Dün Mec
liste yapılan tartışmalarda koalisyon partileri
nin bir kanadına Ortak Pazar hakkındaki ma
lûm görüşleri yüzünden tarizler oldu. Bu ko
nuşmalara verilen cevaplarda üzüntü duyduğu
muzu belirtmek ihtiyacındayız. Dendi ki : 

«Biz Ortak Pazar hakkındaki eski kanaat
lerimizi saklı tutuyoruz, ama koalisyonun ger
çekleştirilmesi için bunlardan fedakârlık yap
tık.» İşte biz bu nokta üzerinde biraz duracağız. 
Savurdukları fikir, seçimlerde iktidar olama
mış partiler bir araya gelerek Hükümet kur
mak isterlerse elbetteki programlarını aynen 
uygulayamazı ar. Elbetteki fedakârlık yapmak 
icabedee ektir, ama bu fedakârlıklar, vaad edi
len icraat üzerinde yapılabilir. Şunu yapacak
tık, imkân bulamıyoruz demek mümkün. Fakat 
değerli arkadaşlarım, inançlardan fedakârlık 
yapılamaz. İnançlardan fedakârlık yapmanın; 
inançları, yarar için bırakmanın bu kürsüde 
söylemek istemediğim, yurdumun yöneticileri 
arasında gördüğüm «Devlet adamları» na yakış
tıramadığım mânası vardır. 

İnançlardan fedakârlık yapmak veya vaz
geçmek mümkün ise, muhafaza edildiği iddia 
olunan diğer inançların ne dereceye ve ne zama
na kadar geçerli olacağından haklı olarak şüphe 
duyulur. Üzüntüm budur. Dilerdim ki, bekler
dim ki eski beyanları ile imza koydukları Hü
kümet Programındaki Ortak Pazarla ilgili çe
lişkiye Millî Selâmet Partisinin sayın üyeleri da
ha başka, daha yakışıklı bir izah getirsinler. 

Maruzatımı şöylece, özetlemek istiyorum. 
i z im süren bir bunalımdan sonra tüm demokra
tik kurullara uygun bir Hükümete kavuşmuş 
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bulunuyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. 
Bu Hükümetin icraatı ne olacaktır; meçhulü
müz. Bunu zaman gösterecektir. Daha işe başla
madan bu Hükümeti başarısızlığa mahkûm et
meye de ne insaf ne de mantık imkân vermez. 
önümüze b±r pıogram geldi. Programlar seçmı 
beyannamesi değil. Beyannameler iyi niyetler, 
ümitler, temenniler, vaatler, taahhütler manzu
mesi olabilir. Siyasî partiler iktidar olunca prog
ramları, icraat göstergesi halini almalıdır. Bizim 
görüşümüz bu. Bu görüşleri ortaya koyduk. 
Programda neleri uygun bulduk, neleri anlaya
madık, nerelerden kuşku, nerelerden endişe duy
duk, bunu dile getirmeye çalıştık. 

Bunu ne üylup ile dile getirdi muhalefet par
tileri?. Elbette ki her parti kendi anlayışına belki 
de mizacına göre konuştu, ama iktidar ile muha
lefet ilişkileri mahsur kalelere benzer. İktidar 
gayeye erişmiş, kaleye yerleşmiştir. Muhalefet 
onu ele geçirmek durumundadır. Siyasî mücadele
nin çıplak yönü budur. Muhalefet hücumda, ik
tidar müdafaada olacaktır. Hücumda ifrat ve 
acemilik saldıranları kendiliğinden tecziye eder, 
ama bugün Mecliste sayın Başbakanın muhale
fete verdiği cevaplarda takındığı tavır, kullan
dığı meydan okuyan üslup, alışılmış, işgal edilen 
makamla uyuşmuş bir beyan tarzı değildir. Biz 
barış için geldik deyip kavga çıkaracak her ve
sileyi kullanmak, söyleyeni avutur, dinleyeni 
düşündürür. Biz halk için buradayız, düzen de
ğiştireceğiz demek de güzel ve cazip bir beyan
dı:;, ama bu bünkü düzenin demokratik yollarla 
olduktan sonra zenginliği halka yaymağa, halkı 
her türlü ekonomik faaliyetlere ortak etmeye, 
haiâra iktidar mensuplarının üzerlerine basa 
bara feryada varırcasma savundukları ilkeleri 
uyguıamaya, gerçekleşmeye mâni hangi tarafı 
var? Anayasa toplum yararına ilkeler getirmiş
tir. Doğru. Anayasa ferdin menfaatlerinin de 
başça tutulacağını her yerinde söyler. Bu iki 
mefhumun birine ağırlık verip öbürünü ihmal 
etmek mümkün mü? İşte biz bu dengeyi savu
nuyoruz. 

Bu programda vuzuhyazuk var. Özgürlük is
teklerinden halk sektörlerine kadar öyle kavram
lar var ki, şöyle uygularsanız böyle, bu türlü 
uygularsanız şöyle neticeler çıkması mümkün 
görünüyor. Bizi vuzuha kavuşturunuz diyoruz. 
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Kamuoyunu şüphe ve endişe içinde bırakmayı
nız diyoruz. Genel oylamaya katılanların 'Millet
vekilleri seçiminde c/c 33 ü bir paralelde düşünü
yor; bu aritmetik bir hakikat: Ama, katılanla
rın % 67"si öyle değil. Katılmayan!avın tümü
nün no düşündüğü meçimi. Heyecanla büyük 
hedeflerle uğraşacağımıza, büyük iddialara baş
vuracağımıza; madem barış isteniyor, bir nok
tada uyuşmaya çalışarak, birbirimizi kırmadan, 
suçlamadan, hele iktidar olmanın asgari icapla
rını da unutarak yakışıksız bir üslup ve davra
nışa kapılmadan dünyanın bu çok nazik ve kri
tik devresinde şu mübarek memleketin dertlerine 
yan yana eğiienıez miyiz1? 

Başlangıç ümit verici değildir. Zaman,, tec
rübe bu tutumu. değiştiremeyecekse, ziyaniı ne 
şu, ne bu parti, ama hizmet bekleyen bu bahtsız 
memleket olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A.P, C. 
G.P, Millî Birlik ve Kontenjan Grubu sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN 
vangil. 

Teşekkür ederiz sayın Çağla-

Millî Birlik Grubu adına sayın Mucip Atak
lı, buyurunuz efendim. 

MlLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senato nl er; 

Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Par
tisi Karma Hükümetinim Programını Grubumun 
görüşleriyle eleştirmek üzere huzurunuzda (bu
lunuyorum. 

Atatürk'ün kurduğu ve devrimlerle perçin
lemen genç Cumhuriyetimiz, 'kendini ölümsüz-
leştireeek olan demokratik rejimin gerçekleş
tirilmesi yolunda birçok uğraşılardan geçe-
reik bugüne, yeri bir dönemin eşiğine geimıiş 
bulunmaktadır. 

Bugüne gelişin ardında Cumhuriyetimizin 
50 yıllık yaşam öyküsü yatmaktadır. 

Hepimizin çok iyi bildiği ve ulusal şuura 
yerleşmiş Oiîan bu olayları aynı ayn incelemeye 
lüzum görmüyoruz. 

Önemli olan bugünlere gelişin ve varılan 
merhalenin, doğra. bir biçimde teşhis edilerek 
değerlendirilmesi ve gelecekle ilgili tedbirle
rin açık yüreklilikle ve cesaretle ele alınması
dır. 

Bu düzeye varışta, 27 Mayıs Devrim Ana
yasasının eiJivin rolünü ve slyasail değerini be
li.tmeden geçemeyeceğiz. 

Çünkü; •Cuı:ııhuıiyetknizin ve demokrasimi
zin gelecekteki gelişmesine ilişlkln bütün te
mel .düşüncelerin ve tedbirlerin, bu Anayasa
nın ruhunda ve yapısında mevcut olduğuna 
•aranıyoruz. 

İktidarın çoğu kez, Anayasanın özüne ve 
sözüne ters düşen tutum ve davranışlarının ka
çınılmaz sonucu, toplumumuzun sürüklendiği 
huzursuzluğu ve rejimin geçirdiği tehlikeleri 
ve neticede, demokratik 'düzenin tabiatına ve 
gelişim esine ters düşen 12 Mart dönemini ha-
tııiatmakta büyük yarar vardır. 

Yine hatırlatmak lâzımdır ki. yanlış bir dü
şünce ve yorumla suçu Anayasada gösterip onu 
tahribe yönelen zihniyete ve çabalara rağmen, 
ulusa mal olan Anayasanın, ruhu ve 'dinamiği, 
ulusumuzun uyanık şuurunda gerekli yeri ve 
değeri bulmuştur. 

NDtekim 1961 Anayasasının ikinci bir refe
randumu .sayılabilecek -olan son seçimlerde Ana
yasanın ruhuna ve müesseselerine ters düşen bir 
çok vaatlere rağmen ulusumuz Anayasasına sa
hip çıkarak, sosyal barışa, geniş anlamda öz
gürlüklere ve sosyal adalete dayalı bir geliş
meyi ve yönetimi tercih ettiğini göstermiş-
iıir.. 

Kuşkusuz diyebiliriz ki, bundan sonraki de
mokratik gelişmeler ve kalkınma çabalan da 
bu'temeli 'değeriore dayandırılmak zorunluğun-
dadır. 

Programın özünde bu temel değerleri bul
muş olmaktan kıvanç duyuyoruz. 

Ancak, •demokratik mücadele tarihinde bu 
değerlerin kolay .kazanı1]amadığını ve kazanıl
dıktan sonra da kolay •'korunamadığını 'da bi-
liyoraz. 

Bunun içindir ki, eşiğinde bulunduğumuz 
ve geleceğe ümitle baktığımız bu yeni dönem
de bu değerleri, her türlü tehlike ve tertipıle-
re karşı .korumak, gliştirmelk ve kalkınmamı
zın dinamizmini bunlara dayandiırmaik iktidar
ların asıl kaygısı olmalıdır. 

Özgürlük ve sosyal banş ilkelerine ters dü
şen ve Anayasa dışı bulunan aşırı akımlarla, 
sosyali adalete ters düşecek kalkınmayı halkım 
sırtından gerçekleştirmeye çalışan ekonomik 
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görüş taraftarlarınım bu yeni dönemde ra
hatsızlık: duyarak girişmeleri (muhtemel ter
tip ve zorlamalara ve 'bunların doğuracağı bü
yük tehlikelere önemle değinmek isteriz. 

Diğer taraftan bu özgürlüklerin ve yaygın 
sosyal adailet çabalarmnüzm yozlaştırılıp anar
şiye, ülke ve ulus Ibüıtümlüğünü tehdide im
kân vermeyecek dikkatli ve 'basiretli bir yö
netimin zorunluğmıa da aynı önemle işaret et
mek istiyoruz. Bu arada bâzı güvenlik kuruluş
larımın, özellikle son dönemde sınır tanımaz 
'bir biçimde kamu yönetimine nüfuz edip yet
kilerini1 de aşarak idarî tasarruflara yön veren 
bir 'tutuma girmesıinin, yönetimde tedirginlik 
yaratıp giderekten işi nerneJlâzınıcılığa vardır
malarının sakıncalarınla da işaret etmek isti
yoruz. 

Bu olumsuz duruma son verilmesini ve Dev
letin güvenliği ve yaşaması için vücuduna nıut-
lalk bir zorunluluk duyulan güvenlik örgütle
rin biçimli ve bilgili 'bir yapıya ve işleyişe ka-
vuşturulnıası'nı hayatî 'bir ihtiyaç ollaraik öne
riyoruz. 

ıSaym senatörler; kritik bir dönemde iş ba
şına geçip bugüne kadar gelişen olaylarda ve 
özellikle 100 günlük Hükümet bunalımının mut
lu bir sonuca ulaşmasında ve bu tutumuyla sa
dece kendilerine duyulan güveni artiirmakla 
(kalmayıp Devleti de, Devlet Başkanlığı müesse
sesini ;de güçlendiren Sayrn Cumhurfeaşkanımı-
z'a huzurunuzda şükran duygularımızı belir
tirken kendilerimi önümüzdeki dönemde de bir 
teminat -olarak gördüğümüzü bir 'kez daha ifa
de etmek isteriz. 

ıSiyasî partilerimizin demokratik kurallar 
içindeki davranışlarını ve özellikle C. H. P. ile 
M. S. P.'nfin yurdumuzu hükümetsiz brrakma'-
ma'k için karşılıklı anlayış ve fedakârllıklarmi' 
takdirle karşılıyor, bundan sonra da aynı an
layış içinde ulusumuza yararlı hizmetler yap
malarını temenni ediyoruz. 

Bunalım süresince Silâhlı Kuvvetlerimizin 
demolkratik kurallara dayalı vakar tutumunu, 
demokrasimizin gefleceği için bir teminat ola
rak değerlendiriyoruz. 

iSaym senatörler; Hükümet Programı hak
kındaki ayrıntılı görüşlerimize geçmeden ön
ce, programın genel yapısı üzerinde kısaca 
durmak istiyoruz. 

Bu programım temeli olan sosyal barış, öz
gürlük, sosyal adalet ve 'bunlara dayandırıla
rak gerçekleştirilecek hızlı kalkınma ilkelerini 
memnunlukla karşılıyoruz. 

Programın bu sağlam temelleri yanında, 
halka dönük bir öz taşıması, halkın ekonomik 
gücünü artıracak ve sermayeyi tabana yaya
cak tedbirleri, öngörmesi, ekonomik bağımsız
lığa yönelerek 'ekonomiyi milliyetçi 'bir temelle 
dayatması gibi; gerçekten övgüye değer olan 
anakarakteriini belirtmeyi de 'bir görev say
maktayız. 

Programda Üçüncü Beş Yıllık Plân, 1974 uy
gulama programı ve 1974 bütçe ilişküier'ine işa
ret edilmemiş olmasını, zaman yetersizliğine 
veya bu ilişkilerin henüz pllânlanamamış olma
sına bağlamaktayız. 

Programın bâzı yerlerinde kurumsal ve ya
pısal tedbirlerin açıklıkla •belirtilmiş olması 
yanında birçok yerlerde tedbirlerin açıklıkla 
ifade edilmemiş olmasını yeterli bulmuyoruz. 

Programın genel yapısında hoşluk olarak 
gördüğümüz bu kusurlara, Hükümet ortaklığı
nın kuruluş dönemindeki tabiatından gelen 
otfcilerini gözden uzak tutmamakla birilikte 'bun
ların yine de açıklığa kavuşturulması samimî di
leğimizdir. 

Belki ilk anda bertaraf edilmemiş olan bu 
boşluklar, Hükümetin kurulmasından doğan 
demokratik güç ile açıkça ortada duran ulusal 
ihtiyaçlar karşısında ortakılarım takınacakla
rı) samimî tavır ve hizmet inancı ile ileride gi
derilecektir. Buna inanıyoruz. 

Bu açık eleştirimizin amacı, iktidara yar
dımcı olmaktır. Hedefi ise bizzat programda 
ifadesini bulan açık anlayış ile köklü ve cesa
retli hamle kararıdır. 

Sayın senatörler, kitle haberleşme ve ulaş
tırma araçlarının dünyayı yakınlaştırdığı ve 
uluslararası ilişkilerin çok yoğunlaştığı bir 
çağda Türkiye'nin elbette yalnız hasma yaşa
ması mümkün değildir. 

Dışta gelişen olaylar ve değişen koşullar
dan ülkemizin de bir ölçüde (etkilenmesi do
ğaldır. 

Önemli olan bunların zamanında saptanıp, 
ülkemize olan e İkil erinin de belirlenerek uygu
lanacak yeni politikaların ortaya çıkarılması
dır. 
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'Bu hususlara gereken önemi verilımediği için
dir ki, yemi Hükümeti hemen her alanda çjoik 
ağır görev v'e sorumluluklar (beklemektedir. 

Hükümetin bu zorlukları (bilerek, (köklü ve 
cesareltli hamlelerle sorunların üsıtesinden ge
leceğimi 'belirtmiş olmasını azimli ve yerinde bir 
ıdavranış olarak değerlendiriyoruz. 

iSayiın senatörler, Hükümet Programındaki, 
ekonominin genel yapısı ile ım.ailî işlere ve ti
carete ilişkin görüşlerimiz özetle şunlandır: 

Programda öngörülen ekonomik düzenin 
genel ve belirgin karakteri, ekonomimizi! mil
liyetçi bir öze dayandırmak, sermaye ve geliri 
geniş halk kitlelerine yaymaktır. 

Bu amaca ulaşmak için öngörülen tedbir
lere gedmeden, karma- sistemin temel 'işleyişine 
değineceğim. 

Ekonomimizin istikrarsızlığının esas kay
nağı, karma ekonomi: modelimizin asıl unsur-
lariyle açıklığa kavuş'turulmannasında ve 'ken
di eıkonoımik kuralları üzerine o/turtuflanıaıma-
sında Iraluıımaktadır. Serbest piyasa mekaniz
masının üretim arzı maliyet ve fiyat -konuların
da plânın ana hedefleriyle ve plân disipliniyle 
oıyumlu hale getirilmesi baırma ekonomi modeli
nin işlemesi için kaçınılmaz bir önkoşuldur. Bu 
temel esas sağlanmadığı müddetçe Ibundan son
ra değineceğimiz tedbirlerde basarı hiçde ko
lay olmayacaktır. 

Uluslararası ve içteki fiyat artışlarının pa-
halıllık yük altında uzun zamandan beri 'ezil
mekte olan halkımıza en az (biçimde yansıması 
için, ithalâta ve yerli ürünlerin pazarlanma-
sında aracıların (kaldırılmasını uygun görüyo
ruz. 

Yeni Hükümetten öncelikle ve ivedilikle bek
lenen en önemli işlerden 'biri hayat pahailılığiy-
le mücadeledir. Bu hususta yeni Hükümetin il
gili bakanlık ve kuruluşlarla kotordkıeli bıir 
çabaya girmesini diliyoruz. 

Banka kredilerinin asıl ihtiyaç sahibi üre
tici kitlelere kaydırılması tedbirlerine yürek
ten kattırıyoruz, Vergi yükünün kaldırılabilir 
âdil 'hür sisteme bağlanması ve vergi hâsılatı
nın arttırıl'ması içlin önerilen Itedlbirter manzu
mesini ciddî bir hamle olarak telâkkiı ediyo
ruz. 

lAsgarî geçim indiriminin yükseltilmesi ge
niş bir vergi mükellef kitlesine ferahlık geti
rtecektir. 

Büyük kısmı işçilerimizin alnı terinden do
ğan, binlbiir zorluklarla biriktirdiğimiz döviz
lerimizin asıl düşünce olarak temel sanaynn 
dış finansmanında kullanılması; 

İşçilerimizde biriken büyük hacimli para
nın, yine. onların elleri ve katkılariyle, temel 
sanayil'eşımemize yardım edecek projelerde de
ğerlendin IİJUCGİ; 

Banka kredilerinin, büyük kısmiyle tarım 
ve sanayi alanlarındaki önemli üretim dalları
nı desteklemesi; 

Özel tüketimin ve özellikle kaımu cari har
camalarının sıkı bir kontrol altına alınması gi-
'bli enflâsyonun yıkıcı etkenlerini gidererek 
tedbirler konusunda programın öngörülerine 
katılıyoruz. 

Bu konu, ekonomimizin hızlı, sıhhatli ve is
tikrarlı kalkınması için zorunlu olduğu ka
dar, sosyal adalet bakımından da, hızla el atıl
ması gereken ciddî 'bir konudur. Bunların bir 
(bütünlük halinde uygulanmasını, cesaretle ele 
alınmasını diliyoruz. 

Bu tedbirlerle yakın ilişkisi (bulunan 19'74 
Ibüüçesiniin gecikmesi, yatırımları da olumsuz 
yönde etkileyecektir. Bütçe konusunda hızlı 
ve rasyonel hareket- edilımıesmln gereği bura
dadır. 

Üreticinin yüzünü güldürmekle yakın iliş
kisi 'bulunan talban fiyatları konusunda, prog
ramda yapıcı görüşlere yer verilmiş olması 
çok önemlidir. 

Fiyatların, ekim ve dikim mevsiminden ön
ce ilânı' çok yerinle olacaktır. 

Bu güzel tedbirlerle birlikte, üreticiyi ara
cı ve tefeciye muhtaç etmeden zamanında kre-
dil emdirmek ve alım teri ile ekle edilen ürünü, 
yeni bir sigorta sistemiyle korumak gibi ted
birlerin düşünülmüş olması, uygulamayı tam bir 
'başarıya ulaştıracak ve 'emeği hakikiyle de
ğe rlendirieek'tir. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kendi kuru
luş amaçları dışında kullanılmasına sıon veri
leceği ve 'borçlarının konsolide edileceği gö
rüşünü olumlu karşılıyoruz. Kalkınmamızın iti
ci gücü ve öncüsü olan bu teşeibbüsierin yeni 
koşullara göre reorganize .edilmesi kalkınma-
ımızı hızlandıracaktır. Şimdiye kadar girişi
len reorganizasyon teşebbüsleri somut fair so
nuca ulaşmamıştır. Kamu iktisadî Teşebbüsle-
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rinden .olumlu sonuç almaik, fiyat istikrar unsu
ru olmaları niteliğinden yararlanabilmek için 
bu teşebbüslerin reorganizasyona tabi tutul
ması gerekir. 

Hüküm etten bunu önleyen etkenleri ber
taraf ederek Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bir 
•ekonomik bütünlük içinde çalışmasını sağlaya
cak biçimde reorganizasyona tâbi tutulmasını 
bekliyoruz. 

Ülkemizin kronik sorunlarmdan biri de ka
çakçılıktır. Fakat, bugün kaçakçılık: geniş bir 
teşkilât olarak içten ve dıştan düzenli 'bir bi
çimde yapılmaktadır. Bu durum karşısında 
sadece Güney sının bölgemizdeki mayınların 
kaldırılması, soruna köklü bir tedbir getirme
yecektir. Kaçakçılık konusu yurt çapında ele 
alınıp, güvemik tedbirleri yanında etkin eko
nomik: tedbirlerin de getirilmesi zorunludur. 

Arap ülkelerinin petrolden artan gelirleri, 
piyasayı da etkileyerek kaçakçılığı hızlandıra
caktır. 

Gerçekte kaçaikçılık bütün .sınırlarımızdan 
ve limanlarımızdan yapılmaktadır ve 'bu eko
nomik kalkınmamızı da olumsuz yönde etkile
mektedir1. 

Getirilmesi düşünülen ekonomik tedbirler 
yanında, hudutlarda açık pazarlar kurulması, 
yerli sigara .kalitesinin düzeltilerek üretimin 
artırılması, yabancı sigaralardan vergi alına
rak tekel aracTİığiyle satılmasını pratik bir çö
züm yolu olarak görmekteyiz. 

iSayın senatörler, kamu yönetiminin etkili 
ve sûra:1i bir biçimde işlemesi için bugüne 
kadar geciktirilmiş olan idarî reformun miira-
i'kün olan en kısa zamanda gerçekleştirileceğine 
inanmak istiyoruz. 

Kırtasiyeciliği artıran ve işlerin süratle so
nuçlanmasını engelleyen bugünkü düzen değiş
tirilmelidir. 

Reform niteliğini daha çıkmadan yitiren 
Personel Kanunu ile bütçenin büyük kir kısmı
nın personel giderlerine ayrılmasına rağmen. 
getirilen personel rejimi kimseyi memnun etme 
siliştir. 

Çün'kü, kanunda sistemin bütünlüğü ve deıı-
"gesi daha. baştan bozulmuştur. Personel Kanu
nunun yeniden ele alınmasını ve Devlet Perso
nel Dairesinin daha yetkili ve sorumlu hale ge
tirilmesini Hükümetten bekliyoruz. 

5 . 2 . 1974 O : 2 

İşçilerin kıdem tazminatlarının artırılması olum
lu bir tutuım olmakla beraber, .memurlara da 
bu halk tanınmalı, işçi - memur emeklilik ve .ik
ramiye dengesizliği ortadan kaldırılmalıdır. 

Yeni Hükümetin MEYAK gibi planlandığı 
halde yarım uygulamalarla ortada kalan, ÎYAK 
gibi sosyal dayanışma ve ortak fon yaşatma 
kurumlarına sahip çıkması isabetli olmuştur. 

Anayasanın öngördüğü sosyal güvenliğin 
geliştirilerelk tüm vatandaşlara uygulanmasını, 
sosyal Devlet anlayışının bir gereği sayıyoruz. 
Alınacak 'bu tedbirler her vatandaşın yarınına 
güvenle bakmasını sağlayacak, mutluluğunu ve 
Devlete güvenini artıracaktır. 

•'Sıayın senatörler; kontrollü ziraî kredilerin 
yaygınlaştırılmasının ve artırılmasının, tarımı
mızın gelişmesinde etkili olacağına ulanıyo
ruz. 

Çiftçileri tefeci ve aracıların elinden kurtar
mayı hedef tutan tattan fiyatlarının erken ilâ
nı, kredi imkânlarının sağlanması tarıımımi'-
zın gelişnıesıinde çok etkili olacaktır. 

Yalnız, yıllardır mücadelesi yapılan ve Ana
yasamın gereği olan Toprak Reformu Kanunu 
çıkmış, uygulanmasına geçilmiş iken program
da Toprak Reformuna yer verilmemiş olması-

i nı anlamakta güçlük çekmiş bulunuyoruz. Hü
kümetin bu husustaki görüşünü öğrenmek is
liyoruz. 

Amerikan Hükümetinin isteği üzerine Tür
kiye'de haşhaş ekiminin yasaklanmış olan ası, 

I o zaman da ifade ettiğimiz gibi büyük bir hata 
olmuştur. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığının bedeli 
Türk çiftçisine ödetilnıemeliydi. Bu nedenle 
Hükümetin, insanî kaygıları dikkate alarak 
haşhaş üreticilerinin mağdur durumlarına son 
verici çözüm yollarını bulacağını vaadetmesi-
ııi olumlu buluyoruz. Ancak, diğer çiftçiler 

j için düşünülen kooperatifleşmenin haşhaş üre-
lleisi için de uygulanması ve üretilen afyonun 

j şimdiye kadar olduğu gibi ham olarak ihracı 
değil, işlenerek dış piyasalara arz edilmesinin 
gerektiği kanısındayız. 

Bu amaçla kurulacak sınaî tesisler, hem ye-
[ nl bir istihdam imkânı yaratacak, hem ihra

cattan daha çok gelir sağ'lamamıza imkân ha-
J zırlayacak.. Aynı zamanda ilâç sanayiimizin it-

384 — 
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halat ihtiyacını da önemli miktarda azalta
caktır. 

Meyvecilik, sebzecilik, çilekçilik, turfanda
cı hık alanında Hükümet Programında öngörü
len yeiiştieme, depolama, dağıtım, pazarlama 
ve finansman imkânlarınım daha geniş çapta 
hayvancılık alanında da önemle ele •alınmasına 
işaret ötmek isteriz. 

Gerek Türkiye'nin beslenmesinde, gerek bü
yük 'bir ihracat potansiyelini haiz olan hay
vancılığa ayrı bir öncelik ve önem verilmesi 
kamsın dayız. 

Ülkemizde devamlı bir karakter arz eden 
enflâsyon etkisiyle meydana gelen hayat pa
ha! nh'ğı karşısında Tatandaşlarımıızın, özellik
le dar gelirlilerin geçimleri çok ağır şartlar 
altı uda bulunmı akıt a d ı r. 

Gerek piyasa ekonomıisinin oluşumunda, ge
rek vatandaşlarlmızın beslenmesinde 'büyük bir 
otken olacağına inandığımız Devlet Üretme Çift-
'.lıiklerine .gereken önlemin verilmesi ve ımiktar-
larmın artırılması zarureltime inanımaiktayız. 

Orman içinde ve çevresinde yaşayan 10 mil
yonu aşkın orman köylüsünün iş bulma ve ge
çim seviyesini artırmak amaciyle kurulması 
düşünülen kooperatifleri ve sendikaları olumlu 
bulmaktayız. 

iAncalk hu büyük kitleyi, vereni ve çapı sı
nırlı olan orman kaynaklarımızdan geçindir
mek mümkün değildir. Bu nedenle gerek bu 
''bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın gelirle
rini yüksek seviyede tutmak, gerek ormanla
rımızın varlığını korumak için, bir kısım valan-
<daşlarım,ızın Türkiye'nin 'başka bölgelerine 
yerleştirilmesinin planlanması zaruretini 'be
lirtim ek istleriz. 

•Daha önce başlanmış olan. teraslamaya ve 
ağaçlandırmaya devam edilmelidir. 

Büyük pr'otein potansiyeline sahip denizle
rimizden ve iç. sularımızdan her türlü yararlan
ma olanakları yellerinde geliştirilmemiştir. 

Su Ürünleri Kanununun uygulanması üze
rinden Çok zaman geçmesine rağmen ciddiyetle 
uğraşılmadığı için istenilen gelişme sağlana
mamıştır. 

Hükümetler henüz Su Ürünleri Genel Müdür
lüğünün ihtiyacı olan kadroları vermemiş, clo-
Iayısiyle gerekli (teşkilâtlanma ve donatım ek
sik kalarak hizmeti yayma ve genişletme ola
naklarından yoksun kılınmıştır. 

5 . 2 . 1974 O : 2 

Hükümetin bu soruna gereken önemi vere
rek ekonomik kalkıntmamızdaki yerini sap
ıt aya cağımı ümit ediyoruz. 

Sayın senatörler; İhtiyaç duyulan maddele
rin iç ve dış piyasalardan Derlet eliyle satın alı
narak stok edilmesi fikrini çok olumlu karşılı
yoruz. Ulusal güvenliğimiz, istikrar içinde 'kal
kınmamız ve sunî fiyat artışları ile halen dün
ya piyasalarımda baş gösteren pahalılık tema
yülünün etkilerini önlemek açılarından çok •et
kin ; inikat yurdumuzda şinıdiye kadar üzerimde 
durulmamış olan bu tedbirlerin güçlüğünü de 
idrak ediyoruz. Hükümetin bu yoldaki çaba
larını bütün gücümüzle destekleyeceğimizi be
lirtmek isteriz. 

Dünyanın en önemli kavşak .bölgelerinden 
ıbiıi olan ülkemizde, kara, ideniz vle hava yolu 
ulaştırmacılığı tüm bir düzensizlik içinde olup 
'birbirleri aleyhine çalışır durumdadırlar. 

Karayollarındaki araç. sayısının 700 bin ci
varında olmasına rağmen, trafik Sorunu tam 
bir keşmekeş ve kontrolsüzlük içindedir. Her 
yıl 'trafik kazalarında ölen Ve yaralananların 
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. LBU amaçla 
yıllardır komisyonlar kurulur .ve Kalkınma Plân 
ve programlarımda yer alır; fakat yine Ulaş
tırma, Bayındırlık ve İçişleri bakanları bir ara
ya gelerek bu sorunun günümüzün koşullarına 
güre çözümlenmesi için ortaya konulmuş olan: 
çözüm yolunu uygulamaya koyamazlar. Yeni 
Hükümet bu çareleri bulmalıdır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle 194b'»larda 
yapılmış olan bir hava anlaşması vardır ki, bü
tün koşullar değiştiği halde uluslararası top
lantılarda, hak-ve vecibeler bütün ayrıntılarıy-
le belirtilmiş olmasına rağmen Amerika Birle
şik Devletleri hu anlaşmayı değiştirmeye ya
naşmamak! a dır. 

Avrupa'daki işçilerimizin taşınmasiyle çok 
yakından ilgili olan İm konunun süratle eleah-
nıp düzeltilmesini yeni Hükümetten diliyoruz. 

Sayın senatörler, sanayileşme politikasına 
gelince; 

Ulusal nitelikli, güçlü, sürekli ve yaygın mir 
sanayileşmlenin analı edef olarak (belirtilmesini 
uygun bııluyoruz. 

Bunun için yeni bir sanayileşme modeli ön
görülmüş gibidir. Bu, modern teknoloji ile yük
sek istihdamı bağdaştıran bir modeldir. 

385 -
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Esasında birbirine karşıt olan bu iki unsu
ru, bir optimum noktasında bağdaştırmak güç 
•olmakla beraber, ülkemizin sermaye biriMmi 
ve kaynak durumu 'bakımından kaçınılmaz bir 
zarurettir. 

Bu 'konuda uygulanacak sistemin ve alına
cak tedbirlerin açıklığa 'kavuşturulmasını di
liyoruz. 

Devlet öncülüğü, halk sektörü, bölgesel kal
kınma ortaklıkları gibi tanım ve kavramlarında 
uygulama koşullarıyLe bitlikte belirli ilkeler ve 
tedbirler bütünlüğü halinde açıklık kazanma
sı hayatî bir önem taşımaktadır. 

Ülke jeopolitiğimizin gerekleri ve birden 
bire ortaya çıkarak ekonomik koşullar ve den
geleri zorlayan dünya hammadde ve doğal kay
naklar egemenliği gerçeği karşısında Türki
ye'nin ne kadar hızlı kalkınma gereği ve ay
nı zamanda olanağı ile 'karşı karşıya bulundu
ğu, acele çözüm bekleyen temel bir sorun ve 
ulusal bir politika ihtiyacı olarak ortadadır. 

ilk olarak Ortadoğu politik statüsünün ele 
alınması, Arap devletleriyle Iran ille ve geliş
mişlik durumları itibariyle kategorik benzer
lik gösteren öbür devletlerle karşılıklı yar
dımlaşmaya dayanan 'ekonomik kadar bütün
lüğüne yönelen açıik ve kesin ilişkiler kurul
malıdır. 

Dostlarımız, sanayileşmiş bir Türkiye'nin 
güçlü ve samimî yardımına inandırılmalıdır. 

Kalkınmamızdaki 'dar boğazların en önemli
lerinden biride projelerin zamanında hazırlan-
mayışı, yabancılara yaptırılan proje 'bedelle
rinin çok yüksek oluşudur. 

Nitekim. Birinci ve îkinei Beş Yıllık Kalkın
ma plânlan süresince yatırımların zamanında 
hazırlanmamış olmasına, projelerin tamamlan
mamış olmaları programlarda neden olarak 
gösterilmiştir. 

Keza projeler için dış ülkelere çok büyük 
ödemeler yapılmıştır. Bu olumsuzlukları gide
rebilmek için Devlet Plânlama Teşkilâtına pa
ralel bir «Devlet Proje Hazırlama Teşkilâtlı» 
kurulmalıdır. 

Bu örgütün temel görevi, hazırlanması 
uzun zaman alan ve maliyeti yüksek olan bü
yük yatırım projelerini hazırlamak olmalı
dır, 

Petrol üreten ülkelerim başlattıkları yeni 
petrol politikasıyle su yüzüne çıkan, stratejik 
hammadelerin önemi, ister sanayileşmiş, ister 
ıkalkınımakta olan. ülke olsun, bu maddelere 
sahip ülkelerin güçlerini artırmış ve yeni an
layışlar getirmiştir. 

Dünyaca kabul edilen bu gerçekler kar
şısında Türkiye'de doğal kaynaklarım bu yeni 
anlayışa göre değerlendirmek zorundadır. 
Enerji üretimi bakımından yeni Hükümetin 
kömüre ve hidrolik santrallere dayalı bir 
enerji politikası benimsemiş olmasını mem
nunlukla karşılıyoruz. 

Ham petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'nin 
ithalâtına yılda 800 milyon dolar bir ek yük 
•getirecektir. Dış ticaret dengemize olumsuz 
yöndeki etkisi yanında, pahalı enerji kalkın
ma hızımızı da düşürecektir. Bu nedenlerle 
petrol aramaları hızlandırılmalı ve petrolle 
birlikte linyit yatakları, radyoaktif minaral-
ler, fosfat, volframı, tungsten, manyezit, de
mir ve balkır madenleri Dev]etleştirilmelidir. 
Enerji açığının kısa vâdede kapatılması için, 
komşu ülkelerden elektrik ve tabiî gaz alın
masına, güneş ve nükleer enerji kaynaklarîn-
dan yararlanılmasına önem verilmelidir. 

Madenciliğimizin kalkınması için bir ma
den bankasının (kurulmasının önemine değin
mek isteriz. 

Sayın senatörler; millî eğitini sorununa bu
günkü plân ve yasa mevzuatı açısından ba
kınca; yeni iktidarın 8 yıllık temel eğitimi bı
rakarak, 5 yıllık ilköğretim ve onu izleyen 
iki dönemlik orta öğrenime geri dönmek, mes
lek ve sanat eğitimini ilköğretime dayatmak 
ve paralı yüksek öğrenimi kaldırmak gibi baş
lıca üç noktada kararlı olduğu anlaşılmakta
dır. 

Geçmişte İsrarla savunduğumuz bu değişik
likten büyük ferahlık duyduk. Ancak, sanatın 
objektif nitelikli bir konu olması ve beceriye 
dayalı fonksiyonel bir karakter göstermesi 
yanında meslek eğitimi genellikle sosyal ve 
kültürlü bir birikimle yakın ilişkili olduğun
dan, sanatın ilkokula dayanması kolaylığı 
ve zorımluğuna meslek dalları içinde geçerli 
saymak olağan değildir. Bir meslek adamı ola
rak yetişecek gencin, orta öğretiminin temel 
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kültürünü tam olarak alması (bir zarurettir. 
Bu hususim bir kez daha gözden igeçirillmesini 
diliyoruz. 

Bugün için gerekli görmediğimiz 8 yıllık 
temel eğitimlin, ilerde bir zorunluk olarak kar
şımıza cılka cağı da gözden uzak tutulmamalı 
ve şimdiden bazı tedbirler alınmalıdır. 

Yeni iktidarın bugünkü millî ihtiyaçları
mız karşısında üniversite ve yüksek oikul ta
nım ve kavramları ile bunların yüksek öğre
nimdeki oranları konusunda da açık bir görüş 
getirmesini yararlı bulmaktayız. 

Yüksek öğrenime sınavsız giriş düşüncesi 
gençlerimizde yeni bir umut ve heyecan uyan
dırmıştır. 

Programa göre bunun pek kolay olmaya
cağı anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan bu çelişkili 
durum da tatmin edici ölçüler içinde açıklığa 
kavuşturulup, ilgililerin buna göre hazırlıklı 
olması önümüzdeki 5 - 6 aylık kısa sürenin 
gerektirdiği bir tutum olacaktır. 

Hızla büyüyen örgün -eğitim ihtiyacı kar
şısında, örgün eğitim kurumlarmıın, yazın ve 
kışın, geceli ve gündüzlü bir plân içinde tam 
kapasiteli kullanım olanakları düşünülmeli
dir. 

Programda, kalkınma plânlarında ve bundan 
Önceki hükümetlerin programlarında olduğu 
gibi bu programda da yaygın eğitimin öneım 
ve ihtiyacı isabetle teşhis edilmekle1 beraber, et
kin bir örgütlenme biçiminin, zorunlu bir yapı
sal değişikliğin getirilmediğini, özellikle genel 
yaygın eğitim ve kültürel gelişme için temel 
koşul olan halkın gönüllü gücünün dinamik 
değerine, gereken önemle işaret edilemediğini 
görüyoruz. Örgün eğitim kurumlarının bütün 
güç ve olanaklariyle yaygın eğitime destek ol
masının gerekliliğini, bu kurumların bizzat 
yaygın eğitimi yürütmeleri biçiminde yorum
lamak, çok sakıncalı bir tutum ve genel yay
gın eğitimin ve kültürel çabaların tabiatına ay
kırı bir zorlama olur. 

Eğitimin bütünlüğü içinde düşünülmekle 
birlikte zaman, konu, tabiat, amaç bakımın
dan örgün eğitimden ayrı bir niteliğe sahip 
olan yaygın eğitimin bürokratik bir anlayış "ve 
tutumundan kurtarılmasını, halkın gönüllü gü
cüne dayatılan bir kurumsal yapıya kavuştu
rulmasını zorunlu ilk adım olarak görüyoruz. 

5 . 2 . 1974 O : 2 

Meylekî ve teknik yaygın eğitim konusuna 
gelince; plânın ve reform yasasının öngördüğü 
kanunî kurumsal yapının bir an önce gerçek
leştirilmesini bekliyoruz. 

Türkiye'yi memur Devleti haline getirme 
istidadında olan eğitim düzeni, kişilerin teknik 
alanlara yöneltilmesini sağlayacak eğitim ola
naklarına kavuşturulmalıdır. 

Sayın senatörler, öğret menlerin şimdiye ka
dar çektirilen ıstıraplarına, bu dönemde s:on ve
rilmeli Cumhuriyetin öğretmeni lâyık olduğu 
itibara ve refaha kavuşturulmalıdır. (Alkış
lar.) 

«Seyir sporundan çok kitle sporuna, profes
yonel spordan çok amatör spora» dönüş ilke
sini, çok isabetli açık ve tutarlı buluyoruz. 

Birçok çıkarları ve yanlış geliştirilmiş huy
ları tedirgin etmesi bakımından uygulanması 
zor ve çetin olan bu ilkenin cesaretle kullanıl
masını; kısaca sporun halka indirilmesini dili
yoruz. 

Programın, nüfus, dağılma ve yerleşme po
litikasında belirli bir düzen düşüncesine sahip 
olmasını, kategorik bir yerleşim plânını öngör
mesini çok isabetli bir tutum olarak tespit edi
yoruz. Köy - kentler, uydu - kentler, büyüme
leri kontrol altına alınmış şehirler ve şehir plân
laması ile rasyonel ilişki kurulmuş metropoliten 
şehirler bütünlüğü sanayileşme, tarımsal üretim 
plânı, yaygın ve dengeli hizmetler gibi ekonomi
nin temel yapısı ile doğrudan doğruya ilişkili ve 
kuşkusuz bunların da önünde gelen zorunlu bir 
adımdır. 

Bu temel adımın, artık iyiden iyiye etkisini 
göstermekte olan halk sağlığı, hava ve su kirlen
mesi, doğal yapıların tahribi gibi çevre sorun
larını da kapsaması artık ciddî bir noktaya ge
lindiğini gösterir. Gelişi güzel büyüme baskısı 
altında kaynakların rasyonel kullanılmaması ne
deniyle ortaya çıkan dengesizlik ve teknolojik 
düzensizliğin getireceği büyük tehlikeleri ve ya
pısal bozukluk ve verimsizliği gözden kaçırma
malıyız. 

Çevre sorunları olarak nitelendirilip ihmal 
edildikçe gelecek kuşakların altından kalkama
yacağı toplumsal maliyetlere ulaşaeak olan bu 
konu, daha şimdiden İstanbul'un başlıca derdi 
ve hattâ ulusal bir sorun haline gelmiştir. İzmit, 
İzmir ve İskenderun körfezleri, Ayvalık koyları 
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da çeşitli bakımlardan aynı sorunun peneesiııde-
dirler. Geleceğin 20 - 30 yılı içinde de tedbiri 
alınmayacak tehlikelerin habercileri durumunda
dırlar. Yeni iktidarın günlük çıkarlar ve başı
boş bir çaba yerine düzenli, hesaplı ve geleceği 
gözeten bilinçli bir tutuma gireceğini müjdele
yen ifadelerinden ferahlık duyuyoruz. 

Meşrulaştırılacak: gecekondu alanları için 
«Kendi evini kendi yapana yardım» mekaniz
masını kullanıl) bu alanları şehirlerin uyumlu 
bütünlüğü içine almada da yarar görüyoruz. 

Toprak Reformuna dayalı kooperatifleşme 
ve sanayiin yurt yüzeyine yaygınlaştırılması 
konularında hızlı ve yeterli bir başarı kazanıl
maz ise, gecekondu gerçeğinin önlenmesi müm
kün olmayacaktır. 

Kısa süreli ve zümresel çıkarlar karsısında 
bir türlü sonuca ulaşmayan sahiller ve organize 
sanayi bölgeleri derdi ciddî bir rahatsızlık ve 
gelişmenin ayakbağı olarak ortada durmakta
dır. Bu konularda geçmiş iktidarlarca düşünü
lüp girişilmiş olan tedbir ve çabaların, kısa 
sürede 'Sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz. 

Bunlar yapılmadan, turizmde gelişme, den
geli sanayileşme ve düzgün şehirleşme amaçla
rına rasyonel olarak ulaşmak mümkün olmaya
caktır. 

Özel mülkiyet üzerindeki gecekondular so
runu da nazik bir konudur. Toplumsal yarara 
dayalı kamulaştırma ile bunlar arasında eli)et
te fark vardır. Bu gibi kamulaştırmalarda özel 
mülkiyet hukukuna olan saygının doğal bir 
gereği olarak bu hususta özel mülkiyetin sahip
lerinin iradeleri esas alınmalıdır. 

Hükümet programında sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesinin .devam ettirileceğine dair 
açık bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bütün yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerin
den ücretsiz veya çok az bir ücretle faydalan
masını öngören bir kanun 27 Mayıstan hemen 
sonra çıkarılmış ve Doğu Bölgesinde uygulama
ya geçilmişti. Sosyal hukuk devleti anlayışının 
bii' icabı olarak en geniş ölçüde vatandaşlarımı
za hizmet götüren bu kanun, ayın zamanda en 
geç 15 yıl içinde Türkiye'deki bütün sağlık 
'hizmetlerinin birleştirilmesi amacını güdüyor
du. 
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j Halen 36 ilimizde 15 milyon vatandaşımıza 
hizmet götüren sosyalizasyondan Hükümet 
programında bahsedilmemiş olması, bunun ye
rine «Sağlık alanında hizmetler ve kurumlar 
bakımından ahenksizliği vo dağınıklığı gideri
ci bir düzen» kurulacaktır denmesi, sosyalizas
yon yerine ayrı bir sağlık düzeninin mi getirile
ceği .maksadını taşımaktadır? Bu hususun açık
lığa kavuşturulmasını diliyoruz. 

Türkiye'de uygulanan personel rejimi ne
deni ile birçok teknik eleman gibi doktorların 
da yurt dışına gittiği, hu nedenle büyük ölçüde 
doktor sıkıntısı çekildiği malûmunuzdur. 

Ayrıca sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildi
ği bölgelerdeki doktor noksanlığının bir nede
ni de 224 sayılı yasa gereğince bu bölgelerdeki 
doktorların serbest çalışma imkânlarından yok
sun oluşlarıdır. Tam gün çalışma nedeniyle 
diğer 'bölgelerdeki doktorlara nazaran aldık
ları fazla ücret serbest çalışmama yüzünden 
o rt a da ıı ka 1 k m akta di r. 

Diğer doktorların da çoğu bir çok büyük 
şehrimizde toplanmış bulunuyor. 

Bu durum karşısında Tünkiye'nin doktor 
ihtiyacını ve sosyalizasyon bölgelerindeki dok
tor açığını kapatmak için Hükümet ne düşün
mektedir ? 

Kanımızca yurdun her bölgesinde ihtiyaç 
duyulan çeşitli hizmetler için ıbir mecburi hiz
met ihtiyacı ile karsı karşıya bulunuyoruz. Hü
kümet hu ihtiyacı duymakta mıdır, duyuyorsa 
ne gibi tedbirler düşünmektedir? Açıklamaları
nı rica ediyoruz. 

«Dış politika ile ilgili görüşleri benimsi
yor vı1 bunlara katılıyoruz. 

özellikle Kıbrıs'la ilgili açık \\> olumlu tu
tumundan dolayı Hükümeti kutluyoruz. 

Programda «Ortak sistemlerle yctiııilmeye-
rek kendi millî savunma politikamız, strateji
miz ve imkânlarımızla geliştirilecektir.» hük
müne vcv verilmesini ciddî bir düşünce sayı
yoruz. Kendi imkân ve ihtiyaçlarımıza ve gele
neksel yeteneklerimize dayalı bir millî savaş 
doktrininin geliştirilmesi üzerinde önemle du
rulmalıdır. Bu. doktrin ile birlikte uygulanacak 
olan askerî stratejimiz ise1 hiç kuşkusuz, millî 
politikamızın bir fonksiyonu olacaktır. Bu 
konularda alınacak dikkatli, ölçülü ve basiretli 
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tedbirler, ekonomik ve malî gücümüzle orantı
lı olaeaık ve kaynaık israfım önleyecektir. 

Modenr vurucu gücün yanında, yeni savaş 
doiktrinine göre 'kurulu]) topraklar ımızın sa
vunulmasında süreikli savaşı yürütecek olan 
savunma ordusu yur t kalkınmasında da görev 
alacak bir ni tel ikte olmalıdır. 

Millî güvenlik ve millî savunma konusun
daki geleneksel millî hassasiyetimiz yanında, 
ülkenin ekonomik gücünün ve toplumun dina
mik yapısının daha fazla gecikmeye tahammü
lü olmayan bir süre içinde gereken sağlamlığa 
ikavuşturulması asıl düşünce «İmalıdır. 

Topraklar ımızdaki ortalk savunma tesisle
rinin, savaş araç ve gereçlerinin Türk Devleti
nin denetim,; alt ında bulunmasına itina edilmesi 
düşüncesini eck olumlu karşı ladık. 

Yıllardır .savunmaşım yaptığımız bu görü
şün gayet açık olarak programda yer almış ol-
ıması kıva>ncı içinde Hükümet i kut luyoruz. 

Sayın senatörler; tedbir, vaat ve umut geti
ren bu programın gerçekleşmesi büyük tasar
ruflara, dış finansmana, etkin organizasyon 
ve idareye; yasa değişikliklerine bütün olanak 
ve kaynaklar ımızla yapıcı toplumsal gücümüzü 
ortaya 'koyup kısa sürede çağdaş normlara uy
gun hiçimde sanayileşmiş ve entellektüel gücü 
gelişmiş bir toplum 'kurtmaya ihtiyaç vardır . 

Bu ihtiyaç;, bütün tehlikeleri hesaplı olarak 
göz e almayı, ulusça fedakârlıklara kat lanmayı 
zorunlu kılar. 

Hükümet bu gerçeklere dayalı, fedakârlık
ların ölçüsünü bütün, açıklığı ile ulusuna duyur
mak. onun topydkün ika Ikınma d a.ki katkısını . 
fedaikârlı'kta ona öncülük ederek sağlamalıdır . 
Tok güç şar t lar , kar ış ık ve çetin sorunlar için
de bulunuyoruz. 

Hükümetin, bu ağır yükü taşıması ulusal 
fedakâHığı gerekt i rmektedir . 

Ulusumuz her çetin dönemde layık olan yö
netimler için en büyük fedakârlığı yapmışt ı r . 
Bu haslet ten Hükümetimizin yarar lanacağı 
inancındayız. 

Bu inançla Millî Birlik Grulbu. adına Sa
yın Eeevit Hükümetine1 başarı lar diler, yüce 
Heyetinize ve Hüküm etimizin sayın üyelerine 
saygılar sunarım. (C.TT.P. ve M.B.G. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atakl ı . 
Sayın üyeler, normal çalışma süresi son 

bulmuştur . Ancak, bir önerge var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet P rogramı üzerindeki görüşmeler 

bitinceye kadar o turuma aralıksız devam olun
masını arz ve teklif ederiz. 

(\ H. P. Grup Başkan V. A. P. Grup Başkam V. 
Gaziantep Eskişehir 

Salih Tanyer i Ömer Ucuza! 

Kontenjan Grubu Millî Bir l ik Grubu 
1 >a şlka 111 1 > a sikanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Niha t E r im F a h r i Özdile'k 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
arz (itmeden evvel, Divan olarak bir hususun 
da bu önergeye i tha l edilmesini ricia edeceğim. 
O da. saat 19.00'dan 20.00'ye k a d a r yemek ara
sı verilmesi ve ondan sonra Birleşiıme devam 
edilmesi hususudur . 

Bu şekliyle önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabu l edil
miştir. 

Efendim, Birleşime saat 20.00'de devam et
mek üzer»} ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,57 

» « C L U - * -
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saatfi: 20,00 

BAŞKAN : Başfeanvelkiü Maender Cenap Eğne 

KÂTİPLER : Mehmet Çatallıca (Kastamonu), Aarnâ Erdoğan (Diyarbakır) 
m 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından 
kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi. 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Kontenjan Grubu adına Sayın 
Nihat Eriın'indir. Buyurun efendim. 

KONTENJAN GBUBU ADINA NİHAT 
EKİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

14 Ekim 1973'te yapdan genel seçimlerden 
110 gün sonra yeni Hükümetin programı Par
lâmentoya sunulmuş bulunuyor. Cumhuriyet 
dönemlinde bir Hükümet kurulabilmesi için ilk 
defa bu kadar uzun bir süre gerekmiştir. 

Millet Meclisinde çoğunluk oyları ile güven 
alacak bir Başbakanı bulmak Sayın Cumhur
başkanının görevleridir. Bu (işinde onun baş
yardımcıları Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlarıdır. İki Mecılisin Başkanları
nın seçilmesi de uzadığı için, Devlet Başkanı 
bir süre onların bu yardımlaruıdan yoksun kal
mışlardır. Parlâmentoda grubu olmayan, hat
tâ orada üyesi bulunmayan, siyasî partilerin 
genel başkanlarına ve}^a partisiz grupların baş
kanlarına kadar, doğrudan doğruya danışma 
çevresini genişletmek ihtiyacını duymuşlardır. 
Bu amaçla 25 Aralık 1973 günü hepsini Çan
kaya Köşkünde toplayarak görüşmüşler, Hükü
met bunalımına çözüm aramışlardır. 

Genel seçimler tek bir partiye milletvekili 
salt çoğunluğunu vermedi. 1969 seçimlerinde 
A. P. tek başına % 46,5 oy almıştı. 1973 se
çimlerinde hiçbir parti tek başına bu neticeyi 
eılde edemedi. En çok oy kazanan C. H. P. 
% 33,3 oranına ulaşabildi. A. P. ise % 29.8 
oranında kaldı. M. S. P. % 11.8 oy almıştır. 
Bu nedenle güven oyu için partilerarası anlaş
ana veya ortaklık zorunlu olmuştur. 

İç ve dış koşulları gözönünde tutan Sayın 
Cumhurbaşkanı, Millet Meclisinde en geniş oy 
temeline dayanmış bir millî koalisyonu öteki şe
killere yeğ tuttuğunu, 4 Aralık ve 15 Aralık 
1973 tarihlerindeki kamu oyuna açıklamalariyle 
ortaya koydular. Haftalarca bütün olanaklar 
araştırıldı. Siyasî partilerimiz takdirlerini ser
bestçe kullandılar. Millî denilen koalisyon, 
A.P. - C.H.P. koalisyonu; A.P. - D.P. - M.S.P. -
C.G-.P. koalisyonu sırf partilerin siyasî takdir
lerini bu konularda olumlu noktalarda, herbi-
rine özgü çeşitli sebeplerle, birleştirememelteri 
nedeniyle gerçekleşemedi. 

Sonunda, aritmetik ve hukukî bakımdan 
yapılması mümkün koalisyonlardan C.H.P. -
M.S.P. ortaklığı kurulabildi. 

Parlâmentonun önünde, Millet Meclisinde 
Anayasamıza göre salt çoğunluğu sağlayabil
mek olanağına sahip, bir C.H.P. - M.S.P. ortak 
Hükümeti var. Millet Meclisine olduğu gibi, 
Cumhuriyet Senatosuna sunulan program böyle 
salt çoğunlukla güvenoyu alması, ortak iki 
partinin milletvekili sayılarına göre, mümkün 
görünen bir Hükümetin programıdır. 

Senatonun sayın üyeleri, biz, Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grubu olarak, Hükümet 
Programı üzerinde bir siyasî parti grubu gibi 
durmayacağız. Dün ve bugün Millet Meclisin
de siyasî partilerce yapılan uyarı veya eleştiri
leri, Hükümetin bunlara cevaplarını ilgi ve is
tifade ile dinledikten sonra, bir siyasî parti söz
cüsü gibi ayrıntılara ve eleştirilere girmeyece
ğ i -

Biz, parti ayrımı gözetmeksizin, Cumhuriyet 
rejimi bakımından milletimizin bütünlüğünü 
doğrudan doğruya ilgilendiren önemli saydığı
mız bir iki noktaya değinmek, dikkati çekmek
le yetineceğiz. 
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C. II. P. ye M. S. P. Koalisyonunun hazırla
dığı protokolda ve Parlâmentoya sunulan Hü
kümet Programında, Atatürk ilkelerine, bilhas
sa lâiklik prensibine bağlı kalınacağına işaret 
eden sözleri memnunlukla kaydettik. Hükümet
ten her konuda olduğu gibi, bu konuda da kav
ram karışıklığına düşmeden, bir uygulama bek
lemekte, istemekteyiz. Bizim anlayışımızla Cum
huriyetin de, Demokrasinin de, bağımsızlığımı
zın da ayakta kalması Atatürk ilkelerine sımsı
kı sarılmakla mümkündür. 

Grubumuzun önemle üzerinde durduğu nok
talardan biri de şudur; Sayın Cumhurbaşkanı
mız 11 Ocak 1974 günü yayınladıkları mesajda 
dikkatleri seçim ve siyasî partiler kanunlarının 
eksik ve sakat noktaları üzerine çekmişlerdi. 
Hatırlanacağı üzere, Grubumuz 14 Ekim 1973 
seçimlerinden, önce bu kürsüde aynı noktayı be
lirtmeye çalışmıştı. N'e kadar haklı olduğumuz 
seçimlerden sonraki uzun bunalım, süresinde, 
Devlet Başkanımızın izlenimle riyle de belirlen
miş olmaktadır. Ayrıca nisbî temsil sisteminin 
doğal sonucu olarak gelecekte de böyle buna
lımlarla karşılaşıldığında, yeni seçilmiş Millet 
Meclisine 'dayanmayan istifa 'etmiş bir Hükü
metlin uzun süre Devlet yönetme zorunda kal
masından doğacak sakıncaları, giderecek Ana
yasal tedbirler alınması ihtiyacına da işaret et
mek isteriz. 

Programın son sayfasında şu cümle ayrıca 
göze çarpmaktadır : Aynen okuyorum; «C. H. 
P. ile M. S. P.'ııin kurdukları Hükümet ortak
lığı, uzun süre millî bütünlüğümüzü zedelemiş, 
kalkınma hamlelerimizi güçleştirmiş bâzı tarihî 
yanılgıların doğurduğu sunî ayrılıklarla da son 
veren bir dönem açmaktadır ülkemizde.» den
mektedir. 

Sözü edilen tarihî yanılgıların neler olduğu 
açıklığa kavuşturulmadığı için, öne sürülen bu 
iddia üzerinde şimdilik bir düşünce öne sürme
yeceğiz. 

Ancak bu yanılgı iddiası karşısında Hükü
met açıklık getirinceye kadar ciddî endişe du
yacağımızı kaydetmeden de geçemiyoruz. 

Yeri gelmişken Hükümet Programının birçok 
konularda genel deyimlere, üstü kapalı bâzı for
müllere, müphem vaatlere itibar ettiğini söyle
mek isteriz. 
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Bu durumda her konuda ayrıntılara inip 
eleştiride bulunmayacağız. Birçok bakımlardan 
gerçekten yemlik sayılması gereken, C. H. P. 
ile M. S. P. Koalisyonunun iyi niyetli olduğunu 
kabul ediyoruz. Hükümetlerce işe başlarken 
söylenmesi gelenekselleşmiş vaatlerin hangi ma
lî kaynaklarla gerçekleştirileceğini de sormaya
cağız. Hükümet kanun tasarılarını getirdikçe, 
program açıklığa kavuştukça görüşlerimizi or
taya koymayı daha uygun bulmaktayız. Bu ne
denle ; 

'12 Mart'tan önceki bunalım, 12 Mart ' tan 
yeni Hükümetin kuruluşuna kadarki yönetim 
dönemi, affın kapsamı, niteliği, düşünce özgür
lüğünün smırsızlaştırılması, Kamu iktisadî Te
şebbüslerinde çalışanların ve özel sektörde işçi
lerin yönetime katılmaları, kârdan pay almala
rı; Silâhlı Kuvvetleri güçlendirme, dış politika, 
dış ve iç güvenlik, askerlik hizmeti, sınır bo
yundaki mayın tarlalarının kaldırılması, din 
görevlilerinden ekonomik ve sosyali kalkınmada 
faydalanmıa, îmam-hatip okullarının sayısı, mes
lek okulları, genel eğitim, üniversite ve yüksek 
öğretim, ahlâk dersleri, sosyal adaletin yaygın
laştırılması, vergiler ve maliye sorunları gibi 
konularda Hükümetin açıklık getirmesinden 
sonra, gerekirse uyarılarda bulunacağız. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân, reformlar, özellikle 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu karşısında
ki Hükümet tutumunun ne olacağından prog
ramda pek söz edilmemiş olmasını da, şu veya 
bu anlamda yorumlamaktan bugün kaçınacağız. 
tki istisna ile Hükümette hepsi yeni olan Ba
kanlar Kurulu Üyelerinin 'Devlet yönetiminin 
içine girdikçe, millî sorumluluğun gerçekleri ve 
gerekleriyle karşılaştıkça alacakları kararları 
beklemeyi peşin eleştiriye yeğ tutmaktayız. 

Millet Meclisinde Hükümet programı üzerin
de, dün ve bugün yapılan tartışmaların ışığın
da bir uyarıda bulunacağız : 

Sözlerimizin başımda da belirttiğimiz üzere, 
C. H. P. - M. S. P. Koalisyon Hükümeti seç
men oylarının % 45'inin güvenini temsil etmek
tedir, fakat güvenoyu alırsa Millet Meclisinde' 
233 milletvekili ile % 51,7 çoğunluğa dayana
caktır. Ancak, Anayasal durumu bu olmakla 
beraber. Hükümetin dışındaki büyük vatandaş 
kitlesini ve çok sayıda Parlâmento üyesini de 
hesaba katmak gerekir. Dengeli bir yönetim 
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böyle sağlan aibilir. Bekleyeceğiz ve «öreceğiz, I 
yurduna; seven her vatandaş gibi yüreklerinin 
millete hizmet aşkı ile çarptığına inandığımız 
Ea.kanlai' Kurulu üyelerine iyi niyet kredisi 
açarak. Kontenjan Grubu olarak içten dilekle
rimizi sunuyoruz. 

'Hükümetin, yurdumuz yararına olduğuna 
inanacağımız her kararını, her davranışını des
tekleyeceğiz. 

Yüce Senatoya saygılar sunuyoruz. (Alkış
lar) 

BAŞıKAK — Teşekkür ederiz Sayın Erim. 
Gumihuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Fikret Gündoğan buyurunuz efendim. 
-C. İT. P. GRUBU ADİNA FİKRET GrKDO-

ĞAX (Fstan'bul) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri, 

•V. İT. P. - M. S. P. Koalisyonu suretiyle ku
ndan Ecevi'ı Hükümetinin programı müzakere
si münasehetiyle iktidarın bir kanadını teşkil 
eden C. H. P. Senato Grubunun görüş ve dü
şüncelerini belirt m eik maksadıyle huzurlarınız
da bulunuyorum. Hepinizi saygıyle selâmlanın. I 

ıBu görevi yapanken maruzatımı iki bölüm
de toplayacağını. Birinci bölümde, programın 
genel nitelikleriyle önemli maddelerinin bir öl
çü içinde açıklanması üzerinde duracağım. İkin
ci bölümde ise, sayın muhalefet partileri söz
cülerinin eleştirilerine imkânların elverdiği öl
çüde ve gücümüz nispetinde cevap arzına çalı
şacağım. 

Konuya girmeden önce, Türk siyaset haya
tında büyük önem taşıyan ve hatta tarihî bir 
dönüm noiktası teşkil eden 14 Ekim 1973 millet-
vcıkilleıi genel seçimleri ve Cumhuriyet Sena
tosu l /o yenileme seçimlerinden ve sonuçların
dan söz etmeyi, konuyu aydınlatma ve anlaşıl
masını kolaylaştırma bakımından, zorunlu gö
rüyoruz. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri, bizim ka
nımızca; 14 Ekini 1973 genel seçimleri, Türk 
siyaset hayatında, müstesna tarihî öneme sahip, 
üstün bir demo'kratik başarı, eşsiz 'bir halk za
feri olarak tanımlanacaktır. 

Gerçekten; 14 Ekim seçimleri, Türk toplu
munun gelişme evresinde kendini gösteren bü
yük ve köklü değişme ve yenileşme ihtiyaçla
rına -karşılık veremeyen siyasal iktidarların ve 
bu iktidarların koruduğu çağ dışı bütün sos-
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yo - ekonomik kurumların dirençlini kırma yo
lunda, T.üı'k halkının verdiği büyük bir demok
ratik mücadele olaralk tarihe geçecektir. 

Kasıl 1946'la.r, 1950'ler, 19601a!' ve 1971'ler 
demokrasi tarihimizde büyük sonuçlar doğur
muş, önemli dönüm noktaları olmuşla rsa, 14 
Ekim seçimleri de içinde oluştukları tarihî ko
şullar ve getirdikleri sonuçlar' baklanından 
aynı ağırlıkta ve değerde yeni bir dönüm nok
tasının başlangıcı, ilk habercisi olarak kabul 
edilecektir. 

Türk halkı, gelişme evresinin önemli aşama
larında yaptığı gibi, 14 Ekim seçimlerinde de. 
'kendisini saran tüm olumsuzluklardan, haik ve 
özgürlük kısıtlamalarından, ülke yönetiminde 
söz sahibi olmasını kıran bütün tertiplerden, 
sömürüden, ezilmekten, yalnızlıktan kurtulma 
ve ..arınma savaşına girişmiş ve bu savaşta, bü
yük ölçüde başarıya ulaşmayı bilmiştir. 

'Türk halkı; yaşamından elde ettiği bilgi, 
sağduyusu ile edindiği sağlam bilinç ile yürüt
tüğü ve başarıya ulaştırdığı bu demokratik sa
vaşı sürdürme görevini, ilerici, yenilikçi ve 
halkçı C. H. P. sine yüklenmiş ve onu, kendi 
öz iktidarına yol açan bir iktidar adayı olarak 
yüceltmiş ve güçlendirmiştir. 

Bugün, müzakeresini yapmakta olduğumuz 
programın sahibi C. H. P. - II. S. P. Koalisyo
nuna dayalı Eeevit Hükümeti böyle bir halk 
hareketinin eseri ve ürünü olarak siyaset ala
nına doğmuş bulunmaktadır. 

Böyle bir kaynaktan, büyük halik kitleleri
nin özlemlerini ve umutlarını simgeleyen de
mokratik şahlanıştan güç ve yetki alan G. H. P. 
- M. S. P. Karma Hükümetinin programı, hiç 
'kuşkusuz, halkçı bir program olacaktır. 

Temelde halkçı olan bu Hükümetin progra
mı, elbette sosyal 1 yarışçı ve affedici bir prog
ram olacaktır. "•*" 

Halkçı ve barışçı bir programın sürekli ola
rak yürütülebilmesi, o programın, kaçınılmaz 
şekilde tam özgürlükçü bir temele dayandırıl
masına bağlıdır. 

Yine. bu nitelikte bir programın, yalnız si
yasal alanda değil, ekonomi alanında da halik 
iktidarına yol açacak halkın kendi ekonomik 
örgütlerini kurmasına olanak veren bir prog
ram olacaktır. 
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(Bu program, bü tün ekonomik ve sosyal ha
y a t t a eeyrok yüzyıldır egemen kıl ınan bozuk 
üre t im ve gelir dağılımı düzeni yerine, sosyal 
adale t temeline dayalı hakça bir düzenin hâ
ldin obuasını öngören bir program olacaktır ve 
en önemlisi, bu program, ülke iht iyarlar ını , sos
yal ve ekonomik sorunlar ı ; ülke gerçeklerinin, 
bilini ve tecrübenin sağlam verilerine dayalı 
o larak Anayasa, çerçevesinde çözümlemek ve 
gidermekle yükündü iki par t iden oluşan or tak 
bir Hükümet in programı olarak, kendi içinde 
uyumlu ve tu ta r l ı bir sisteme bağlı bulundu
ğundan, kendi dışında, her hangi bir sistem, 
dünya görüşü ya da doktr ine bağlanamaz, ben
ze t ilemez. ya.kışt ı rıla m az. 

Değerl i senatörler, p rogramda yi-]' alan 
«Halk soktöfü ve kooperatifçiliği» maddesi en 
ziyade tar t ı şma konusu olma is t idadmdadır . 
P r o g r a m d a bu madde ile ortaya konulan ve 
t a r t ı ş m a konusu olan şey, ekonomi politikasın
da yeni bir aşamaya ve düzenlemeye ulaşmayı 
öngören ve Türkiye gerçeklerinden doğan bir 
ihtiyacın ifadesidir. 

P>ugüne k a d a r ülke ekonomisinin gelişme sü
recinde, özel girişimcilerin ekonomik faaliyet
leri dışımla başka bir gücün gelişme ve ilerle
me sağlaması olanağı yok farz edilmiştir. Eko
nomik gelişime, hep bu özel girişimcilerin aklı
na ve eline kalmış imtiyazlı bir uğraş tan bek-
lenilmiştir. Bu anlayış ve inanış gereği olarak 
da, bü tün ekonomik olanakların ve kaynakla
rın hep bu kesime aktarı lmasını sağlayıcı poli
t ika la r izlenmiştir. Bugüne dek, geniş halk kit
lelerinin yarat ıc ı gücünden yara r lanmak ve kit
lelerin ekonomik gelişmeyi yara tmalar ı ve hız
landı rmalar ı , bizzat yatır ımcı ve uygulayıcı 
olaralk ekonomik alana girmeleri sistemli bir 
şekilde engellenmiş, hiç değilse bu yolun açıl
masına olanak verilmemiştir. Bunun sonucu 
olarak da ülke ekonomisi 'kaynak israfına daya
lı, çarpık, sömürücü, adaletsiz ve geniş halk 
ki t le ler inin yara t t ığ ı değerlerden gereği gibi 
ya ra r lanamadığ ı , tekelcilik ve aşırı kârcılı'k 
eğilimlerini besleyen bir içerik kazanmaktan 
öteye gelişme gösterememiştir. 

ı Bugün e kadar , ekonomik gelişmenin dışın
da tu tu lmaya özel bir özen gösterilen geniş 
halik kit lelerinin b u n d a n böyle örgütlenmelerine 
geniş o lanaklar sağlanmak suretiyle bir yan-
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dan ekonomik, gelişmenin bizzat yarat ıcı lar ı ol
maları ve yara t t ık lar ı değerlerden yara t t ık la r ı 
ölçüde yarar lanmalar ı ve bu suretle bir ölçüde 
de olsa demokrat ik bir ekonomik düzeni kur
malar ına öncülük etmeye çalışacak bir "Ilükü-
üietMŞ basma gelmnmişt ir. 

Ancak bu Hükümet t i r ki, örgütlenmiş geniş 
halik kitlelerinin ekonomik gelişmeye katılma
ları. özel sektör veya kamu sektörü içinde, güç
süz bir uydu şeklinde değil, ekonomik geliş
menin yaratıcısı , asli sahibi olarak görev yapa
caklar ve doğal olarak, kendi yara t t ık la r ı de
ğerlerden daha âdil ve daha hakça bir düzen 
i t inde yarar lanacak imkânı sağlamıştır . 

Tasavvur edilen şey, küçük tasarruf lar ın 
büyük, yatırımlarda, gerçekleşmesi ve kurula-
ca.ik ekonomik birimlere küçük tasarruf sahip
lerinin. geniş halk yığınlarının sahibolmasıdır. 
Bugün küçük tasar ruf la r sermayenin önemli 
bölümünü ellerinde bu lunduran ailelerin kur
duklar ı «Tekelci Holdingler» denizinde birer 
fındık, kabuğu kader indedir . Öyle görülüyor ki, 
bu tekelci holdingler sanayie bugünkünden da
ha etkin bir şekilde hâkim olacaklardır . 

Halk sektörü, böyle bir gelişme sürecine düş
memesi istenen ekonominin ve özellikle1 sanayi
in önüne konmuş ilk ve en rasyonel engel ola
cak ve halkın yarat t ığ ı değerim- daha. âdil bir 
ölçüde yine kendilerine dönme olanağı kazana
cakla i"d ir. 

'Tarımsal, üretim ve pazarlama konusunda. 
çök yaygın ve geriş bir bi t imde desteklenme
si düşünülen kooperatifçilik hareket i de aynı 
maksat lara yönelik bir ekonomi politikasıdır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri ; bundan 
sonraki sözlerim. Hükümet programında ye.r 
alan belli başlı maddelerin halkı;', ve sosyal ada
letçi bir ekonomi polit ikasında nasıl sistemli bir 
uyum içinde görev yapmaya yöneldiklerini işa
ret e tmekten ibaret olacaktır . 

Değerli arkadaşlar ım, iki günden beri cere
yan. eden müzakereler in; Yüce Senato üyeleri
nin de takibet t iği müzakeı elerin Hükümet prog
ramı olarak Yüce Meclislere sunulan doküman
da yer ajan önemli maddelerini teker teker ve 
yazı ldıkları biçim dışına, t aş ı rarak yorumlama
ya ve değerlendirmeye tabi tu tu lmalar ına ge
r ek olmadığı kanısındayım. 
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Çünkü bu program, biraz evvel de arz etti
ğim gibi halkçı ve sosyal adaletçi bir ekonomi 
politikasını giderek bu memlekette hâkim kıl
mak isteyen yeni bir iktidar gücünün gerçek
ten kendi içinde uyumlu ve tutarlı birtakım po
litikalar demeti olarak sunduğu bir program
dır. 

Ancak, bu programda insan olarak da, par
ti olarak da yer alan bâzı konuların üzerine çok 
kısa birkaç cümle ile eğilmekte ve bunların 
gerdekten Türk halkına getire'bileceği ferahlığı 
ve Türk ekonomisine sağlayacağı imkânları be
lirtmekte büyük fayda görüyorum. Bunun için 
izninizi rica edeceğim. Devlet personeli maaş
larının yeniden düzenlenmesi için çaba sarf 
edeceğini ve bu konuda Devlet Personel Daire
sine yeni bir biçim ve içerik kazandıracağını 
ifade eden Hükümet programı bu ülkede yaşa
yan ve sayıları yüz binlere varan Devlet me
muru zümresine ve onların çektikleri ıstırap 
ve azaplara gerçekten bir çare niteliğini taşır 
mahiyettedir. Bugün Türkiye'de gelir dağılımı 
adaletinin o denli bozuk olduğu meydandadır. 
ki, (tâbirimi mazur görünüz) memurların al
makta olduğu maaşlar kanaatimce sefalet dere
cesinin en alt bölümünü gösterir olmuştur. San
ki bu insanlar elleri, kolları bağlı yarattıkları 
bütün değerleri başkasına hibe etmeye mahkûm 
gibi bir hayatın içine itilmiş bulunmaktadırlar. 

Binaenaleyh, personel rejiminde yeni bir 
düzenlemeye gitmeyi öngören Hükümetin bu 
hareketini, bir sosyal tabakanın kurtuluşu müj
desi olarak kabul etmek zorunludur. 

Bu konuda programda bulunan bir pasajın, 
Türk idare hayatında, Türk Devlet hayatında 
çok önemli bir aşama teşkil ettiğini işaret et
meden geçemeyeceğim: 

«ÎKanıu yöneticileri yalnız görev ve yetkile
rini kötüye kullandıkları zaman değil, görevle
rini yerine getirmekten ve yetkilerini kullan
maktan kaçındıkları zaman da sorumlu olacak
lardır.» 

Türkiye 50 yıldan çok daha uzun senelere 
uzanan bir tarihî dönem içinde, sanıyorum ki, 
bilgisizliklerinden veya kötü niyetlerinden ötü
rü Devlete zarar, halika zarar iras etmiş me
murlardan ziyade, yetkilerini ve görevlerini 
'kullanmakta İhıma! ve tekâsül gösteren hizmet
lilerin yüzünden geri kalmış deneMLir. Bunu 

iddialı bir görüş ve düşünüş kabul etmeyin. 
Hatta Türkiye'de birçok dallarda ve özellikle 
bu Devlet dairelerinde «kaçma, karışma, çalış
ına.» diye halk ağzında şekillenmiş bir anlayış 
da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, programın fikir öz
gürlüğü, filkir suçluları, af ve saire konularına, 
müsaade buyurursanız dün Millet Meclisinde 
cereyan eden müzakerelerin, bugün de Senato
da cereyan eden müzakerelerin ışığında ve sa
yın muhalefet, sözcülerinin iddialarını cevap
landırma sırasında değinmek üzere programda
ki sırasını atlayarak geçiyorum. Çok kısa bir 
takım değinmelerle programın gerçekten bir 
ilerici, bu ülke içinde ferahı ve rahatlığı geti
rici maddelerinin bizim gözümüzde ne olduğu
nu anlatmak istiyorum. 

Meselâ, programda iç borçların konsolidas-. 
yonu maddesinin önemini idrak etmeyen hiç 
bir arkadaşımın, hatta hiç bir Türk'ün nıevcu-
dolmadığmı sanıyorum. Hukukta «Müstaigrık-ı 
düyun» diye bir tâbir vardır. Gırtlağına kadar 
borca batmış idareler elinde Türkiye'nin ve o 
idarelerle iş görmek zorunda olan Türk halkı
nın çektiği ıstırapları ve o teşekküllerde çalı
şan kişilerin nasıl denetildikleri ve nasıl finan
se edildikleri, maaşlarının verilmesi için na
sıl Devletin plânsız, programsız birtakım özel 
girişimlerle o kurumlara yardım etmekte bu
lundukları faciasını ortadan kaldırmaya yarar
lı bir tedbir olarak bu iç borçlar konsolidasyo-
ııu gerçekten önemli bir anlayıştır. 

Bankaların kredi düzenlerinin ne olduğunu 
bilmeyen Türk yok gibidir. Türkiye'nin facia
larından birini (gerçekten facia kelimesini bi
lerek kullanıyorum) teşkil eden para alım - sa
tımı düzeninin, resmî deyimi ile kredi düzeni
nin; bankalar aracılığı ile yürütülen kredi dü
zeninin ne denli bozuk olduğunu anlatmak için 
burada fazla gayrete lüzum yoktur. Devlet 
Plânlama Teşkilâtından tutun da, Devletin di
ğer resmî kurumlarının bu kredi düzeninin n!e 
denli bozuk, ne denli çarpık ve ne denli özel 
maksatlara yönelik bir politika içinde, bugüne 
kadar Türk sanayiinin, Türk tarımının ve Türk 
insanının gelişmesine nasıl engel teşkil ettiğini 
görmeyen, bilmeyen kalmamıştır. Buna cesaret
le parmak basan Hükümetin elbette kutlanması 
gerekir. Fakat, içinde bulunduğum v.e seneler-

— 394 — 



C. Sebatosu B : 26 5 . 2 . 1974 O : 3 

den beri şerefle üyesi olduğum partimin kur
duğu bıı Hükümette, bu kredi düzeninde ala
cağı tedbirlerin elbetlteki palyatdf olmamasını, 
(köklü olmasını, çok önemli, çok kudretli- ku
rumlarla karşıkarşıya geleceklerini bildikleri
ni Ve fakaıt benim bir kere daha hatırlatmakta 
fayda, gördüğümü, kendilerinden özür dileye
rek Söylemek zorunda olduğumu her halde ma
zur görür. 

(Merkez Bankası : Merkez Bankası aracı bü-
yü!k ekonomik ve malî araç... Bunlar bir ülke
de siyasal iktidara sahibolan partilerin temel 
'ekonomik politikalarına uygun kuramlar ola
rak çalıştınla çalıştınla Türkiye bugün erin
mesi gereken seviyenin çok altında kalmış ve 
bu kuramlar, özellikle Merkez bankaları son 
çıkan kanuna rağmen Türkiye'de pahalılık de
nen âfetin baş yaratıcıl arından biri olmuştur. 
Bunu muhterem Hükümetimizin, ilgili bakanla
rının benden çok daha iyi bildiğini yakından 
biliyorum. 

Bilinmesi gereken bir husus var ki, bunu 
inşallah pahalılık maddesinde ifade etmek 'is
terim. Türkiye'de pahalılık, enflâsyon (iki, bu 
terimler eşit anlamlıdır) çoğu kez şu, şu, şu 
nedenlerden ileri gelir diye sayarlar. Onları 
ben d-e saymak isterim; ama Türkiye'de para 
politikası, nıone'ter politika pahalılığın baş ya
ratıcısıdır. Tüıkiye'd'e öylesine iktidarsız ikti
darlar iş başında kalmıştır ki, bir yerden ko
pan sert bir veveylaya, sert bir şikâyet sözüne 
telâş ile kapmılmiş ve Merkez Bankası kaynak
ları, ya açıktan para kesmek, ya da kredi mus
luklarını açmak suretiyle yersiz, ekonomik ih
tiyaçlara uygun olmayan her türlü bilimsel, her 
türlü tatbikî verilerden uzak, soyut, öylesine 
politikalar güdülmüştür ki, o, giderek ve tabiî 
sonuç olarak, dün Demirel'in buyurduğu gibi 
bir ekonomik kanunun zorunluluğu yüzünden 
bu memlekette pahalılık denen âfetin baş ya
ratıcılarından biri olma istidaadını kazanmıştır. 

Lütfen açar .mısınız Devlet İstatistik Daire
sinin koyduğu son tabloları. Bilir misiniz Tür
kiye'de iki sene zarfında cari para hacmi yüz
de kaç yüz artmıştır? Bunun, bu politikaların 
giderek Türkiye^de bütün ekonomiyi alt üst 
eden yakıcı bir enflâsyonu, tırmanan bir enf
lâsyonu, eşsiz bir enflâsyonu yarattığı; yani pa
halılığı yarattığı inkâr edilir mi? Bu konuda 

Hükümetin hassas olacağını görmüş olmak be
ni sevindirecektir. 

Tarım konusunda dünkü Millet Meclisi otu
rumunda çok söz söylendi. Bu tarım konusun
da bundan evvel de çok söz söylendi. Sabrınızı 
tüketmemek şartıyle bâzı konulara değinmek 
istiyorum. Çünkü, bu Parlâmentonun kanadın
da biz uzun yıllar bundan evvelki iktidarlarla! 
muhalefet partisi olarak karşı karşıya geldik 
ve ekonomi politikası konularında büyük mü
cadeleler verdik. 

ıDün Sayın Adalet Partisi Clenel Başkanı ta
rımdaki durumun ne olduğunu anlattı tarımda 
Türkiye ekonomisinin bugünkü düzeyini ifade 
etti ve kolay anlaşılması mümkün olmayan bir
takım sözler söylendi durdu, ama galiba hafıza
yı beşer nisyan ile malûl olacak ki, 1969 yılın
da Hükümet programı münasebetiyle burada 
yaptığımız bir münakaşada Sayın Demirel'in 
şimdi elimde bulunan zabıtlardaki sözleri hatı
rıma geliyor da, çaresiz bir tebessüme mecbur 
kalıyorum. 

Adalet Partisi tarım konusunda bir gün ger
çekten bir teknik muhakeme huzuruna çıkmış 
olsa, Türkiye'nin bugün tarım konusunda bu
lunduğu düzeyin yaratıcısının tek âmilinin ken
disi olduğunu görecektir. O kadar çelişkin, o 
kadar birbirini ifna eder, o kadar konudan) 
uzak ve Türk köylüsüyle Türk tarımının ne 
idüğünü bilmez insanların elinde bu ülke yıllar
ca kalmıştır ki, bugün Türkiye'de hakikaten 
tarım yürekler acısıdır ve şimdi kendisinin in
kârın inkârı mesabesinde birtakım konuşmala
rını gördükçe gülümseımeımek elde değil. 

Oysa 1969 senesi Hükümet programı müza
keresi sırasında Sayın Demirel bu kürsüden şöy
le buyurdular : «Tarım konusunda yapılacak 
çok şey var, ama bu bizim çok önem verdiğimiz 
meselelerin başında geLse de asıl işlerimiz bu 
değildir. 

'Sonra bu tarım konusunu böyle Sayın Grün-
doğan'm (o zaman ben eleştirmiştim) anlattığı 
gibi büyütmeye de lüzum yok. Biz Türkiye ola
rak dışarıdan buğday, hatta arpa. ithal ettiği
miz iddia ediliyor. Bu, doğru olmayan bir söz
dür. Çünkü biz çok şükür buğday ihracatçısı 
bir ülke olduk. Hele, meselâ biz Hükümet ola
rak öyle mükemmel ekonomik araçlar kullan
dık ki, düne kadar 200 milyon lira verip yağ ithal 
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eden bir ülike iken, hemen ayçiçeğine 150 kuruş I 
tabam fiyatı koymakla Trakya köylüsü bize 
bü tün Türkiye 'ye yetecek miktarda ayçiçeği 
yetişt irdi . İşte boy! > polit ikalarla biz tar ımı j 
Türk iye 'n in ihtiyaçlarına yetecek düzeye geti
recek dehada bir Hükümetiz.» dedi. Oysa dün 
banktım hazin, hazin, bir çıkmaza girmiş insan
lar ın çaresiz çırpınışları içinde Türkiye 'de ta
rım dünyasının nemene bozuk olduğunu ve ta
bi kendi eseri okluğunu söylomeksizin ifade et
t iklerini gördüm ve gerçekten tebessüm eyle
dim. 

'Sayın Hükümet in tarım konusunda çok cid
dî tedbirlerle bu ekonomi alanını düzenleyece
ğini görmüş olmam elbette ki, beni mutlu kılıyor, 
ama şunu söyleyeyim: b iber le ki. bir programa 
her şeyi yazmak mümkün değildir. Hiç bir za
man hiç bir par t iden veya bir koalisyondan bu 
programda her şeyin bütün teferruat ıyle yazıl
masını istemek kimsenin hakiki deği ldir ; önce 
Adalet Part is i Genel b a ş k a m Sayın Süleyman 
Demirci 'ni haikkı değildir. İşte, buradaki zabıt
ta yazıldığı gibi. «Bir programda her şeyin bu
lunması doğru değildir. îıdı-t değildir, b i r prog
ram, o programı getiren ikt idarın bağlı bulun
d u ğ u par t inin seçim bildirgeleriyle tamamla
nır. bütünlenir . Aslı, bütün poli t ikaların teme
li o bildirgelerde bulunur» demiştir. Şimdi bu 
p rogramda t a r ımda yapacağınız işlerin anlatıl
mamağını doğru grömüyoruz diyenlerin bundan 
•} - d sene evvel nasıl bir program anlayışı için
de bulunduklar ım görüp de şimdiki düşüncele
riyle bunu bağdaş t ı rmak çok zor. 

Tarım girdilerinin ucuzdan iması konusu 
Türkiye 'nin çok önemli bir meselesidir. Tarım 
girdileri Türkiye 'de maalesef gerçek Türk eko
nomik kuruluşlar ımı! elinde değildir. Türkiye 
burada çok zor durumdadı r . Traktör , gübre ve 
diğer ekipmanlar ım Türkiye henüz yapa r bir 
memleket değildi)'. Onun için. tar ım girdilerin
de gereken ucuzluğu temin etme yolunda adını 
a tmaya karar l ı olan Hükümet in bu konularda, 
hiç şüphesiz tarım girdilerini sağlayan endüst
rilerde çok önemli hamleler yapması zorunlulu
ğunu söylemek gerekir kanısındayım, ama ta
rım girdilerinin montajcı, işbirlikçi ekonomi bi
rimleri elinde bu lunduğunu unutmayacağım, 
pek muhterem Hükümet in bunu hiç akl ından 
çıka rmayacağını bilirim. 
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Sulama ve saire bunla r çok güzel bir şey
dir. 

'Kredilerde, projeye kredi verme esasım ge
t iren Hükümet bence devrimci bir hareket yap
mıştır. İMedhi sena için söylemiyorum; uzun yıl
lardı r Türkiye 'de bir facia gözler önünde cere
yan eder durur , durur , döner, durur , ama hiç 
kimse elini a tmaya kadi r olamaz. Sanıyorum 
ki. Mithat Paşa devr inden kalma bir düzenle 
ta r ımda kredi alış - verişi yapılır, b u memle
kette t apuyu bankaya ya t ı rmayan kişiye, o ta
pulum değerinin çok al t ında bir mik ta r kredi 
verilmektedir . Oysa bu memlekette apaçık, çok 
aşikar bir gerçek va rd ı r : bu memlekette tar ım 
topı nkiarunn cr öU'ma yakınının tapusuz oldu
ğu : esmî bir gerçekti!*. Tapusuz tar la işleyen, 
•d.ö - 4 milyona yakın çiftçi ailesinin O bibinin 
elimle tapu bulunmayan bir memlekette kredi 
düzenini t apu teminat ma bağlayan ve bunu 
uzun süreler süıdüron ikt idarlar ın, proje kre
disi vermeyi öngören yeni bir Hükümet karşı
sındaki davranışlarına, şaşar kalırım. 

Xo derler an lamam; tapulular , onlar da ta
pulu mallarının değerlerinin belli bir ölçüsünde 
k r ed i alsınlar. .EL r/c 60 çiftçi ne yapsın aca
ba? Onlar kredi alamıyorlar. Oek ivi ediyorlar.. 
Onlar gibi düşünsek, belki yıllar yılı kadas t ro 
hareket ler i yapıp herkesi tapulu et t ikten sonra 
bankadan kredi almaya yönelteceğimiz yerde, 
aşkolsun; Kr is toİ Kolomb'un yumur tas ı gibi. 
projeye kredi verin dediniz mi ne t ap i r ne te
minat kalmaz. Doğrusu da budur. Tüccarın ya
hut sanayicinin projesine kredi varilsin de, za
vallı tar ımcımu yalnız tapulu tar las ına kredi 
verilsin... böyle bir düzeni savunur durursun 
ve bunun adına da Anayasal düzen dersin, bu
nun dışındaki her düşünceyi de ıbiraz sonra 
geleceğim s bilmem hangi doktr inin esintileri 
ya da o doktr in in yerleşmesine zemin hazırla
yıcı hareke! sayarsın, b !.. b u Î 9 j b t e anlatı lma
sı kolay olmayan bir h ikayedi r ; masal demiyo
rum. 

Haşhaş ekilecek; biç. çaresi yok tu r bunun. 
b u n u biz çok insanî duygular la bir özel dönem
de kaybedilmiş bir ekonomik değer' olarak ka
bul ediyoruz. 

Onman içindeki boşlukların güpe gündüz 
ve herkes taı a t ından tarım, maksadıyle kulla
nıldığı bK>o'ierden beri, 1940'lardan beri bunun 
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böyle geldiği bilinir. O tar layı eken orman köy
lüsüyle orman memuru ; yani Devlet burun bu
runa, karsı karş ıya sil alı silâha dövüşür ; ama 
b ; r ik t idar gelip buna son vermeye cesaret ede
me/. Bunu yapmak isteyen Hükümet iyi bir şey 
yapıyor. 

Sayın .Hükümetten rica. ediyorum; bilmem 
ki nazarı i t ibara alınır mı.' Orman köylülerinin 
Türkiye 'de yasayanı insan toplulukları içinde 
en /.m- durumda bulunduklar ı bir vakıadır. 1967 
senesinde bir t ekli fim olmuştu. O zaman Ada
let Partisinin (!rııp lia.ska.ui olan Sayın \ u s r e t 
Tuna da imzalamıştı. Şöyle bir teklifte bulun
muştum : 

Orman içinde yasayan köylülerden is tale
biyle şekillere »'d e tilerin İs ve İşçi Bulma Ku
rumunda. yazı lmalar ından. kayıt lar ının düşü
rülmesinden sonra hiç değilse yüzde bir ölçü
de, öncelikle sanayi alanlarında iş sahibi edil
meleri iki büyük ekonomik fayda sağlar. B i r i ; 
orman köyünün, nüfusunu sabit tu tar . Diğeri ; 
orman ürününün bugün olduğu gibi Devlet - in
san mücadelesi şeklindi1 yok olması önlenir. Bu, 
sanıyoıum k i ; absürd bir teklif değildir. Muh
te rem .Hükümetin böyle bir düzeni çok makul 
bir şekilde ele alacağını limanın. 

Orman köylüsünün iş isteyen insanlar için
de belli bir ölçüde öncelik kazanmasının zara
rını anlamak mümkün değildir ; ama faydasını 
h esa pla m ak kol a y di r. 

Sanayi s t ratej is inde gerçekten iyi düşünce
lere "sahip bir Hükümet le karşı, karş ıyayız ; ama 
hemen söyleyeyim ki, yerli teknolojinin yara
tılması için. Türkiye 'de yeni bir düzen kurulma
sına ihtiva*; vardır . Bunu Hükümette bulunan, 
çok genç ve bü tün modern ekonomi polit ikala
rını yakından bilen üyelerin derinden derine 
hissett iklerini sanırım. Yerli teknoloji üretme
yen. ülkede sanayileşme olanağı yok gibidir di
ye iddialı bir görüşü ileri sürebilirim. Teknolo
j i sermayeden önemli olmuştur. Teknoloj inin 
her bakımdan çok önem kazandığı bir dünya
da yaşıyoruz. 

Ener j i konusuna gidince : Bu. hakikaten se
nelerin ihmalinin sonucu Türkiye 'yi b u g ü n k ü 
bir bunalım dönemine getirmiştir . Bu kürsü
den yıllar yılı şu mücadeleyi yapmışızdır : Su 
gücünden ya ra r l anmak suretiyle- enerji üretme
ye yanaşmayan ikt idarlar ın akıbeti, dün Millet 

j Meclisi kür ü'ıs ünde olduğu gibi ; «Nereden bıı-
I Ilırsanız, kaça buyursanız. ne kadar bulursanız 
I enerji ithal ediniz» e gider. Oysa su gücünden 

enerji istihsal etmeyi önleyici uluslararası kar 
telin önemli rolünü elbette ki, bir ma.bkeuıede 
yazılı deli] ibraz etmek gibi bir usulle ispat et-

j mek mümkün değildir. a,ma Türkiye'de1 İni ma-
1 ateşef olmuştur. Hele bu enerji üret iminde ba

raj lar kralı sıfatını ihraz ett iği ve o sıfatıyle 
övündüğü bilinen muhterem Demirel'in, o ba
şarıları kaça maletfiğine dair bir resmî istatis
tiği lıfılA hatırlarım da, simdi dünkü telcisini aıı-

I lamn.k mümkün olur. 

Bor minerallerinin devletleştirilmesine kar
şı duruyorlar . 'Bor s t ra te j ik bir madendir . Bor, 
bilebildiğim kadar bu feza işlerinde kullanılan 
bir madendir . Bor. Türkiye 'de dış ekonomilerin 

I etkinliğini göstermeye yeterli bir işaret t ir . Bir 
I İngiliz şirketi bor madenlerimizin istihsalinden 
I ihracına., fiyatına kada r söz sahibidir. Bu, özel 
I kişilerin idinde kalsın, ya da devletleştirilsin 
I münakaşasının içinde Borax Consalidatet Limi-
I t od Şirketinin marifetleri ya ta r ve durur . Bunu 
I önlemenin (piresi devlet leşt irmektir . Şöyle olur-
I muş. böyle olurmuş... Hiç başka bir şey olmaz.. 

I Gecekonduların meşrulaştırılnuısı k a d a r do-
I ğal ya da genlkli ne vard ı r? Adalet Par t i ikti-
I darları bir kanun çıkarmışlardır . Gecekondu 
I yapımını önlemek ve onları belli bir sakada ge-
I Üşürmeye çal ışmak; ama görülmüştür ki, ona 
I rağmen İm iş yürüyor . Demek ki, yasaklayıcı 
I veya birtaikuıı palyatif tedbirler yerine, bu Hü-
I kümet programımla olduğu gibi meseleyi kö-
I künden kesici bir polit ikaya girmek elbette rok 
I doğrudur , çok lâzımdır. 
I Tar ımda sigorta k u r u m u n u ku rmak bir âbi-
I de. eser olacaktır. Afetlerden ve diğer ü rün 
I -kaybettirici e tkenlerden Türk köylüsünü kıır-
I t arıcı bir düzeni getirirse bu Hükümet başka 
I hiç bir şey yapmasa Türk köylüsü ona ömrü bo-
I yun e a medyun ve şük ran kalacakt ı r . 
I Cumhuriyet in 50 ne i yılında Türkiye 'de bir 
I tarım sigortası bulunmaması şaşılacak şeydir. 
I Arkadaşla.!!m, bu arada Avrupa Ekonomik 
I Topluluğu ile olan ilişkilerimizin umduğumun 
I üstünde ve maalesef konunun önemiyle bağdaş-
I t ıramayacağum birtaikuıı polemiklerin aeıldığı-
I na şahidolmak beni üzdü. Sanıyorum k i ; Avru-
I pa Ekonomik Topluluğu ile olan münasebctlc-
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riıııizin ne olduğu hakkında bu ülkede yıllar 
yılı iktidarda bulunmuş olmasına rağmen Ada
let Partisi yöneticilerinin, özellikle Dışişleri' 
Bakarımın tanı, bir bilgiye sahibolduğuna kani 
değilim. Çünkü, 1971 yılında burada bir bütçe 
müzakeresi sırasında Adalet Partisi Hükümeti
nin 1970 Kasımında imzaladığı Katma Proto
kolle Türk 'ekonomisine verdiği ve vereceği 
zararların ne okluğunu saatlerce dile getirdi
ğimiz zaman cevap olarak «çok sıkışıktık, 190 
milyon dolar bir borç vereceklerdi, hemen he
men gözümüzü kapadık, imzala dik» demeye ge
len cevaplar aldık. Oysa Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna geçiş döneminin şartlarını içeren 
Katma Protokolün imzalanmasından önce bu 
memleketin resmî kuruluşu Devlet Plânlama 
Teşkilâtı çok uzun bir çalışma yapmış ve bu Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile Katma Protoko
lünün düzenlenmesinde Türkiye yararlarının 
nasıl korunacağını o Katma Protokolü imzala
yan Dışişleri Bakanına âbide eserlerle öğret
miş bulunmasına rağmen Katma Protokol ma
alesef Türk ekonomisinin gelişmesine engel ola
cak biçimde imzalanmıştır. Bunu ben söylüyo
rum, ben böyle yorumluyorum sanmayınız. Ha
yır. 1973 yılının basında bu ülkede, bu Parlâ
mentoda Üçüncü Beş Yıllık Plân adı altında 
bir plân müzakeresi yapıldı ve kabul edildi. 
Yüzlerce sayfalık bu plânı açınız. Mübalâğasız 
söylüyorum, her iki sayfasından birinde mutla
ka şöyle bir işarete tanık olacaksınız. Plân her 
iki sayfasının birinde: «Eğer 1970 yılında Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığımız 
Katma Protokol hükümleri değiştirilımezse, eğer 
Katma. Protokol hükümleri Türkiye lehine iyi
leşti rilmezs e, eğer Katma Protokol hükümleri 
şu, su, şu hale dönüştürülmezse Türkiye'nin sa
nayileşmesi mümkün değildir,» der ve ben bu
rada eleştiride bulununken şu hükmü koydu
ğum zaman, plâncılar aynen onaylamışlardır 
ki, siz bu plânın başarı şansının Katma Proto
kolün Türkiye aleyhine işleyeceğini açıkça gör
düğünüz ve gösterdiğiniz hükümlerinin değişti
rilmesine bağladınız öyle mi? Evet. Plânın ba
şarı şansının buna bağlı olduğunu iddia ediyo
ruz, dediler. Fakat görüyorsunuz bugün, Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile yaptığımız bu Kat
ma Protokolün Türkiye aleyhine işleyen hüküm
lerinin değiştirilmesine değin itirazlarımız âde-
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ta ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın behemahal de
ğiştirilmesini öngördüğü bu Katma Protokol 
hükümlerine yaptığımız itiraz, bugün nerdey-
se bizim koalisyon ortağımızla aramızdaki de
rin bir anlaşmazlığın varlığının delili gibi gös
terilmeye çalışılması hazindir. Hazindir, çün
kü Katma Protokol gerçekten büyük sorumlu-
luğu gerektirir biçimde, Türkiye aleyhine hü
kümleri ihtiva, eder biçimde 1970 yılındaki ik
tidar sahipleri tarafından Türkiye aleyhine im
zalanmış bir belgedir. 

ıSayın Hükümete sanıyorum ki, bundan son
ra plânın başarı şansını hatta yapılacak her 
plânın başarı şansının bu Katma Protokol hü
kümlerindeki Türkiye aleyhinde mevcut du
rumların iyileştirilmesi çabasıyle geçirmesi ka
çınılın a z ola e aktı r. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yaptığımız 
bu Katma Protokolün elbette ki, günün birinde 
Türkiye'de hesabını herkes halk önünde vere
cektir. 

İşçilerin kıdem tazminatı gerçekten bir ih
tiyaca cevaptır. 

Yetki referandumu. Bunda ben de şahsen 
söylüyorum, henüz daha aydınlığa kavuşmuş 
değilim; muhterem Hükümet Başkanının ver
diği izahattan da anlıyorum ki, bu bir teknik 
meseledir, bunu halletmek için uğraşacaklar
dır. 

.Çırak Kalfa Kanunu. Türkiye'de belli bir 
yaşta iş hayatına atılma zorunda bulunanların 
hie bir teminata sabiholmadıkları defalarca bu 
kürsüden ifade edildiği halde hiç. kimsenin zah
met edip bir düzenleme getirmediği ve ama bu 
Hükümetin bunu ele aldığı fevkalâde nefis bir 
anlayıştır. 

NATO, millî savunma konuları da; bunlar 
benim, programda yazılı olduğundan başka söy
leyeceğim konular değildir. 

Şimdi izin verirseniz dün ve bugün cereyan 
eden müzakereler sırasında muhalefet partisi 
sayın sözcülerinin Hükümet programını eleş
tirme çabaları içinde söyledikleri sözlere kısa 
kısa değinmek suretiyle arzı eevabetmeme mü
saade buyurunuz. Elbette ki, pek muhterem Hü
kümet. Başkanı ve Hükümet, üyeleri, benim gi
bi bu meseleleri ancak kendi ölçüsünde bilebi
len bir kişiden çok daha doğru bir şekilde ce
vaplandırmaya kadirdirler. Dün de zaten öyle 
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bir nefis cevaplandırma ziyafetine hepimiz nıaz-
har olduk; ama ben de söylemek zorundayım; 
Cumihuriyat Halk Partisinin bir Senato grabu 
var, onun da bir görüşü var. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu ikilemeden, 
savsak!amadaıı apaçık ortaya koyalım. Bakınız, 
dün de bugün de kürsülerden özellikle Adalet 
Partisi sözcüleri, bizim Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak öteden beri, şimdi koalisyonda bulu
nan bir parti olarak Hükümet programında ile
ri sürdüğümüz çok önemli ve benim anlayışım
la Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcına 
gerçekten medar olacak ve ancak böyle yapıl
dığı takdirde bir yeni dönemin açılması müm
kün olacak hususlara muhalefet partilerinin ne 
gözle baktığını ifade edeyim. 

Arkadaşlarım, muhalefet partileri sözcüleri, 
bizim fikir özgürlüğü ve fikir suçu kavrarmla-
n üzerinde serdettiğimiz görüş ve düşünceleri, 
meselelerin tarihî gel:simini bilmeyenler çoğu 
kez birtakım masum kuşkular, birtakım aklan
mış olma ihtimalimizi hesaboderek ortaya kon
muş tatlı uyarılar gibi göstermeye, yahut gör
meye eğilimi idiıie r. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet partileri
nin -Cumhuriyet Halik. Partisine ve şimdi Hükü
mete yönelttikleni bu özgürlük ve fikir özgür
lüğü ve onun hayata getirilmesinden doğan 
birtakım, sonuçları ımenıleket ve Devlet hayatı 
için büyük bir tehlike olarak görme çabalan 
yeni 'değildir. Muhalefet partileri Cumhuriyet 
Halk Patr.tisiy.le ba.şlka hiç bir alanda savaşa tu
tuşmaya yeterli güce, görüşe, düşünüşe, ekono
mi politikasına veya, sosyal, politikaya sahip de
ğillerdir. Bu zaıflarııi] örtmenin yolunu daima 
şunda aramışlardır: Cumhuriyet Halk Partisi 
özgürlükçülük, fikir özgürlükleri ve onun so-
nuçlannda doğan hadiselere bakış açısıyle bu 
ülkede bir kavram kargaşası yaratmak suretiyle, 
bir töhmetler bulutu yığmak suretiyle Cumhuri
yet Halk Partisini sola, aşırı sola yatkın bir parti 
görüntüsüne sokmak için ardı arası kesilmez 
çabaların eseridir. 

[Bugünkü itirazlar, bugünkü ifadeler bu Hü
kümet programına has, ona özgü değildir; çok 
eskiden beri bizimle mücadele eden partiler hep 
bu konuda bizi halkın gözünden düşürmek ça
bala rıyl e uğraşırlar, dururlar. Tarizi birtakım 
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imkânlairdan yararlanırlar, o bizim, tarih içinde 
yaptığımız devrimlerden yüksünenlerin, o bi
zim, bu memleketin ilerlemesi ve gelişmesinde 
aklığımız -çak önemli kararlarda gösterdiğimiz 
yürekliliği kıskananlar velhasıl Türk halkını 
cehaleti ile gelenekselliğe bağlılığıyle öyle göre
rek, onları belki Cumhuriyet Halk Partisi hak
kında kuşkuya düşürürüm amacı ile bu yükle
meleri yaparlar ve bize dün Millet Meclisinde 
bugün de burada gördüğümüz gibi bu bitmez 
tükenmez birtakım vesikalar okumak, iddiana
melerin metinlerini sunmak veya bir dergide ya
zılan yazılan gösitermek veya şu veya bu yerde 
konuştuğumuz her hangi bir sözü yorumlamak 
veya Hükümet programında söylediğimiz fikir 
özgürlüğü konusundaki sözlerimizin manasını 
bilmem nereye çekmek suretiyle hep belli bir 
amacı, bir gizli MeCairthy'ciliği devam ettirir 
giderler. 

Oysa, şunu söylemek gerekir, biz açık ve se
çik olarak ifade etmişizdir ve ediyoraz; insan
lar, insanilik haysiyetine ancak fikren özgür ol
dukları zaman sahiptirler. Fikir özgürlüğü, in
sanlık talihinin hep can damanın, kan dama
rını, teşkil etmiş, sıcak yüreğini teşkil etmiş, 
beynini teşkil etmiş mücadelelerin ta ortasında 
bulunur. Gal ili el erden tutunuz da bilmem kim
lere kadar herkesin bu insanlık tarihi içinde fi
kir yüzünden suçlandığı ve birçok cezalara 
çarptınldığı dünya evrimi içinde bizim gelip, 
inandığımız bir husus şudur : İnsanlar, haysiyet 
sahibi mahluklar; fikir, kanaat ve inanç özgür
lüklerine sahiboldukları ölçüde eşrefi mahru
kattandır ve değerlidir. Bunlann fikirlerine 
her ne suretle olursa olsun ve onları yayma öz
gürlüğüne kaydolduğu takdirde belki o dönem
de, tarihin o döneminde bazı geçici sonuçlar el
de edersiniz; ama elde ettiğiniz bu senuçlar 
belki sizin yakın çıkarlannızı korumaya yeter; 
ama insanlık tarihinin ileriemesine mani olur. 
Türkiye, ilerleme ve gelişme evresinde bulunan. 
bir ülkedir. Burada ilerlemeyi ve gelişmeyi sağ
layacak dinamik fikir özgürlüğüdür. Bundan! 
yoksun kalmış Türkiye'nin bütün ımuafcların-
dan kevser şarabı aksa, bütün dağlan pırlanta
larla dolsa lıiç bir zaman Türkiye'de ilerleme, 
gelişme ve gerçekten Türkiye'nin belli bir in
sanlık düzeyinde yaşayan insanlar ülkesi olması 
mümkün değildir. 
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Bu i t ibar la biz fikir özgür lüğünün ve fikir
leri yayma özgürlüğünü:) gerçekten tanı taraf
lısı ve yanlısı olmakta devanı edeceğiz. Bunda 
ne şu, ne bu anlayış taki insanları k o r u m a ; ne 
şu, ne lıu •'anlayıştaki insanlara ışık tu tma he
vesi ile arzusu ile hareket etmiyoruz. Tü rk iye ' 
nin ilerletmesi ve 'kalkınmasının fikir özgürlüğü
ne bağlı olduğuna, fikirlerin serbestçe tar t ış ı
lan b i r ülke bulunması halinde Türkiye 'n in ge
lişeceğine inandığımız içindir ki, fikir özgürlü
ğ ü n ü savunuyoruz ve fikre giderek kayı t ko
yan or tamda yasayan Türk insanım da başka 
memleket insanlar ından daha küçük görenlerle 
mücadele ediyoruz. 

-Sayın Hükümet Başkanımızın dün. de ifade 
'ettikleri gibi Avrupa ülkeleri ile bir aile bir l iği 
ku rmak isteyenlerin o aile birliği içindi1 o ülke
ler in düzeyinde bir Tü rk insanını tasavvur et
meleri zorunludur . Aksi t akdi rde 'bağdaşmamız, 
barışmamız, anlaşmamız m ü m k ü n değildir. 

Ne var k i , biz, fikir özgürlüğünü t ah r ip öz
gür lüğü, zorla başkasına kabul ett iri len anlayış 
ve düşünce ak t a rma özgürlüğü anlamına da al
mıyoruz ; ama fikirlerin yayılmasına ve söylen
mesine müsaade edilen bir toplum olmasını isti
yoruz. 

Arkadaşlar ın ı , bu memlekette k i taplar yazıl
ması yasaklanmış, «ders k i tab ı okut» diye yazı
lan ve okutulan k i taplar ın bilmem n - propa
gandas ı yapt ığı iddia edilerek o insanların ••bü
y ü k ölçüde hürr iye t kısı t lamaları ile cezalandı
r ı ldıklar ı görülmüş biı- vakıadır . Böylesine bir 
ü lkey i düşünemiyoruz .Kita]") yay ımlanmayan 
maka le yazılmayan, fikir ve kanaat ler in i açıkça 
ifadeden mahrum bırakılan insanların yaşadığı 
ülkede Türk 'e r in çelişeceğine kani değiliz. 

Sayın Tağlayangil, konuşmacımı bir yerinde, 
bir dergide; «sosyalizmin tarif edildiğini ve de
ğerin. işçi emeğinden doğduğunu» söyleyen, ya
zıyı çok tehlikeli, toplumun geleceği için büyük 
bir felâket olarak niteledi. Onun anlayışı böyle 
olabilir. Ne var ki. Türkiyede sosyalizm denilen 
ekonomi politikası, veya başka bir anlamda dokt
r in Türkiye'de resmi okullarda üniversitelerde 
okunuyor. İki tanesi tesadüfen elime geçti; bir 
tanesi «Kamu Hürriyet ler i» adı alt ında İ l imci 
Kapani ' ı ı in eseri, bir tanesi «Ekonomi Doktr in 
leri Tarihi» adlı .Mahmut Koloğiu 'nuu eseri. 
Bun la r mektep kitabı imişler, aldığıma göre. 

Kaldı ki, bu sosyalizm üzerine çok çok şeyler ko
nuşanlar ın bir şeyde, özel bir konuda bir anlaş
maya varmalar ı yahut bir anlamaya varmaları ge
rekir. Biraz evvel sayın Çağlayangil bu radan «ba
kınız değeri yara tan unsurun emek olduğunu 
süylüyor. bu mecmuadaki makale» diyor. 

Ben bilgiçlik taslamak için söylemiyorum; bu
rada bir bilimsel eserde de gördüm.bilir misiniz, 
bilirsiniz yahut bilmeleri gerekir diye söylüyo
rum, bu değerin emekten doğduğu yahut değeri 
ya ra tan emek olduğu, emek unsuru olduğunu ilk 
söyleyen ne Marx ne Lenirı, ne l l ao , ne Che (lıı-
avera. Galiba Eikardo. ha t ta Adanı Smith, Libe
ral ekonomi politiğinin büyük üs'tatları ekonomi 
nazariyesini ortaya koydukları zaman değerin 
hangi unsur mrafından yaratı ldığını söylerken 
bunu söylemişlerdir. B i k a r d o y u veya Adam 
Smith' i de sosyalist farzetmek çok güçtür kanı
sındayım. 

Her ne ise, «s-osyalizm» bir doktr indir . «Sos
yalizm» bir dünya görüşüdür, «sosyalizm» bir 
ekonomi politikasıdır, «sosyalizm» bir ilim 
dalıdır, bugün Türkiye 'de de .ve başka yer
lerde de okunmaktadır . Bir mecmuada yazılma
sını «felâket» diye göstermek bu ülkede gerçekten 
neden korkulduğunu anlamaya imkân bulamı
yorum. 

Bu konuda başka bir şey de söylemek gereki
yor; bu sosyalistler veya onların daha da korku
tucu terimiyle söylendiği gibi komünistlerden 
ürkmeye cihetteki herkesin böyle bir düşüncenin 
yahut bu düşüncenin eyleme geçmiş şekline karşı 
durması kadar tabiî bir şey olamaz, ya da bu 
tercih onların bileceği şeydir. 

Ama bir şey var arkadaşlarını, bunu da açık
lığa kavuşturmak lazım. Bu kominizin, sosyalizm 
veya bunun taraf tar lar ı , özellikle bu anarşistler 
ve gençler, bunlar çok çok çok Türkiyede 
önem kazandılar. Elbet te ki yaptıkları hareket
leri bir tar ih içinde değerlendirmek de mümkün. 
Bugün adalet mekanizmalarının değerlendirdiği 
gibi değerlendirmek mümkün. Bugün siyasî par
tilerin değerlendirdiği gibi değerlendirmek de 
mümkün. İstenilen gözle bakmak mümkün: Doğ
ru. doğru, doğru hepsi doğru; ama bir şey var ki, 
yanlış. Bunu, bu ülkeyi bugünden yarma, hemen 
mahvedecek bir harekete kapılmış - adedinin ne 
kadar olduğunu bilmediğim - insanların başarı-
va ulaştıracakları bir anlavıs ve görüş olarak 
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sunmak, toplumları böyle bir ürkütme içine sok
mak, böyle bir korkunun Türkiye kapılarında 
beklediğini, Türkiye'nin sabahtan akşama hemen 
komünist olmak, üzere bulunduğunu ifade eden 
ve çok çok telâşa kapılmış ifadelerle bunu dile 
getirenlere şu açıdan katılamıyorum: 

Komünist, anarşiyi ve silâhlı eylemciler var. 
Bu her yerde var; ama bu komünist, anarşisi, si
lâhlı eylemciler var diye Türkiye'de hemen sabah
tan akşama komünizmi gelmek üzeredir gibi bir 
telâşı anlamak mümkün değildir. Burası bir ev-
ıensel gerçektir; komünist veya sosyalist .silâhlı 
devrimler bugün Türkiye'de olduğu gibi veya 
başka yerde gözüktüğü gibi bir avuç veya ö ilâ 
.10 bin neyse olabilir, militanın başarabileceği bir 
eylem ve işlem değildir. Bu, teori ve pratiği 
ıbelli olan bir dünya görüşüdür. Bizden uzak ol
sun, bu bir sınıfın işidir. Eğer buna bir sınıf 
baş koymazsa, özellikle endüstride çalışan işçi. 
sınıfı bu işin takipçisi olmazsa, ona yatkın ör
gütlenmeler içinde bulunmazsa, o bilfiil ayağa 
kalkıp silâhlanıp devrim, hareketine geçmezse, 
anarşistlerin, bir avuç anarşistin bir memlekette 
komünist idareyi kurduğuna ben rastlamadım. 

Başka yerlerde böyle olmuştur diyemezsiniz. 
Çünkü, başka yerlerde bütün sosyalist devrim
ler mi diyeyim, komünist ihtilâller mi diyeyim 
hep işçi sınıfının eseri, mahsulü olmuştur. 

ıRıı itibarla, bunu elbet t eki azımsamıyorum, 
cihetteki küeünısemiyorum, cihetteki takdir ve 
itaihsi.nle mükafatlandırmak istemiyorum, ama 
Türkiye'de böyle bir âcil tehlikenin, bir. anar
şist grubu tarafından Türkiye'ye deli gömleği 
geçirir giıbi sabahtan akşama geçirmeye müsait 
bir ortanı yaşandığı iddia edilemez. Öyle ise 

. Türkiye çok büyük bir felâket içinde duruyor 
demektir. Çünkü, bu takım düşüncelerin kay
nağı, sıtma mikrobu yaratan bataklıkların mev
cudiyetini nasıl o hastalık için kabul edersek. 
Türkiye toplumunun ekonomsal ve sosyal dü
zeninin de böyle olduğunu kabul etmek gerekir; 
îi'tna biz ne Af Kanunumuzda ne de başka bir 
beyanımızda anarşist, komünist militanların ta
raflısı ve yanlısı olmadık. Ancak, bu komünist 
ve anarşist militan eylemcilerin bu Türkiye 
•toplumu içinde ve tarihî içinde nasıl doğdu
ğunu burada anlatmaya vakit yok. Çünkü, her
kesin yavaş yavaş sabrı tükenmek üzere. 

Yalnız şu kadarını söyleyeyim; Sayın Demi
rci dün bunları hep ortaya koyduktan sonra 
kalktı yeni bir anlayışını da ortaya koydu. 
Oysa eskiden böyle düşünmüyordu. Sayın De
mirci, eskide denıo.kra.siyi şimdi burada okuya
cağım gibi; «Ferdîdir, kişisel bir iştir, kişi işi
dir. Demokrasi esas itibariyle siyasî mahiyet
tedir. Demokrasi bir içtimaî muavenet ve bir 
iktisadî teşkilât sistemi değildir. Demokrasi 
maddî refah meselesi de değildir. Böyle bir 
nazariye, vatandaşların siyasî hürriyet ihtiya
cını uyutmayı istihdaf eder. Bizim bildiğimiz 
demokrasi siyasîdir. Onun hedefi milleti idare 
edenler üzerindeki muralkabesi sayesinde siyasî 
hürriyet temin etmek demektir. Binaenaleyh, 
sosyal devletle, hürriyetçi devleti karıştıranla
ra bunu ithaf ediyorum. Demokrasi fikrîdir, bir 
kafa meselesidir, her halde bir mide meselesi 
değildir. Hükümet prensibi de ibir adalet mu
habbeti ve ahlâk fikri icabettirir. Demokrasi 
esasen ferdîdir.» dedi. ama dünkü konuşma
sında bu biraz evvel zabıtlardan okuduğum gö
rüş ve düşüncesini temelden değiştiren, o za
man yanlış olarak tanımladığı demokrasiyi, 
şimdi doğru taııımıyle ekspoze etti, teşhir etti; 
ama şüphesiz ki, bu doğru tanımlamasını ya
parken de gerçekten demokrasi üzerinde sağlam 
bilgi sahihi olduğundan değil, bir kuşkusunu 
yenmek için böyle yaptı. 

Çünkü, Demire! bizim Hükümetimizin, koa
lisyon Hükümetinin gide r e t Türkiye'de ferdî 
teşeibbüsü, özel teşebbüsü yok edecek, yerine 
nasıl olduğunu kendisinin de tarif edemediği 
ve fakat bizim hiçbir zaman düşlemediğimiz bir 
•başka sisteme terk edeceği korkusu ve saiki ile 
yaptı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. bir noktayı 
işaret etmek mecburiyetindeyim. 

Dün Millet Meclisinde Program üzerinde 
müzakere yapıldı. Sayın Demirci Millet Mecli
sinde konuştu ve Sayın Başhakan gerekli cevap
ları orada verdi. Bir iki husus'ta Sayın Demi
rci'ni konuşmalarına dokunduğunuz zaman bun
ları müsamaha ile karşıladım; ama dikkat edi
yorum ki, Program üzerindeki bütün konuşma
larınız sadece Sayın Demirci'm daha evvel yap
mış olduğu konuşmaların tenkidi şekline bürün
dü, Çok istirham edeceğim, mevzu biraz sadet 

| dışı hal alıyor, Cumhuriyet Senatomuzun kendi 
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hudutları içerisinde bu mevzuu göriişseniz da-
ıha iyi olur kanaatindeyim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, anlayışı
nızı anlamamak mümkün değil. Ancak, anla
yışınızın temelinde yatan fikir şu olsa gerek; sanki 
ben Sayın Demircili hedef almış da onunla bura
da cedel halinde bulunduğum sanılıyor. Hayır. 
Ben, Demirel'm şahsını hedef almış değilim, 
bizim, karşımızda muhalefet olma görevini yük
lendiklerini söyleyen bir partinin en yetkili ki
şisinin yine bu Parlâmentonun bir kanadı olan 
Millet Meclisinde belli bir biçimde ortaya koy
ması, artık onun kişiliğini aşan bir hareket ol
muş; bir parti görüşü, bir muhalefet partisi 
anlayışı haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bilirsiniz 
münakaşayı sevmem ve arkadaşlarımın söz hak
kına ve hürriyetine de müdahalede bulunmak 
istemem. Ancak, Sayın Demirci'm burada ken
disi hakkında söylenenlere cevap vermeye yet
kisi var mıdır? Yoktur. Öyle ise, bu kürsüden 
görüşmek, bu kürsüden kendini müdafaa ede
memek durumunda olanları lütfen burada eleş
tirir duruma girmeyelim. Benim istirhamım bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başrian, ben Demirci'm bana cevap vermesini.. 
Peki, anonim şekilde konuşayım; bizim karşı
mızdaki muhalefet partilerinin anlayışlarıyle, 
bizim anlayışlarımız arasındaki farkı belirtmek 
istiyorum, daha doğrusu şimdi husule gelen yeni 
dengenin ne idüğünü, eski dengenin de ne idü-
ğünü, eskiden iktidar partileri olan bugünkü 
muhalefet partilerinin bu konularda ne düşün
düğünü ifade etmek her halde hürriyetim için
de olması gerekir? 

BAŞKAN — Gayet tabiî, gayet tabiî buyu
runuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, şimdi muhalefet partileri 
eskici t IÎ demokrasiyi ferdi fikrî bir konu, içti
maî muavenet ve iktisadî teşjkilât konusu olma
dığını söylemiş bulunuyorlardı, halbuki şimdi 
yaptıkları tenkidte; «Ekonomik sistem yeni, bir 
•mem!.?kette cari ekonomik düzenle siyasî rejim 
•bir birinden bağımsız kavramlar değildir. İkti
sadî sistem birtakım temel hukuk kurallarına 
dayanır, bu temel hukuk kuralları her rejimin 

j değil belli iktisadî sistemin yaşamasına ve geliş
mesine elverişli olabilir. Hürriyetçi demokrasi, 
demokratik düzen ferde sadece siyasî kişilik de
ğil ,iktisadî kişilik de tanıyan bir nizamdır. Ki
şiyi iktisadî faaliyetlerin mevzuu değil sahibi, 
hâkimi yapan nizamdır. Hür iradesiyle karar 
veremeyen kişinin hürriyete salhibolduğuııdan, 
hele siyasî hürriyetlerini kullanabileceğinden 
bahsetmeye imkân yoktur.» diye demokrasinin 
bir sosyo - ekonomik içeriği bulunduğunu ka
bul etmiş bulunuyorlar. Tıpkı dünden beri ce
reyan eden müzakerelerde, bugünkü sözcüle
rin de ifade ettikleri gibi, ticaretin, özellikle 
dış ticaretin C. H. P. hükümetleri eliyle kamu
laştırılması tehlikesine karşı çıkmalarını yadır
gamamak elde değil. Çünkü, bakınız 1969 yı
lında muhalefet partileri ticaret hakkında ne 
buyurmuşlar ve ibiz o buyurduklarına ne mik
ta r uzak düşmüşüz veya yakın düşmüşüz, şimdi 
•bu programın tenkidi bakımından bize çok 
önemli bir konu gibi geliyor. 

Muhterem senatörler, Türk tüccarının bu
günkü durumu, daha ileri bir ticaret seviyesini 
kaldırma bakımından teşvike muhtaçtır. Nede
nini söyleyeyim : 

Bugün Türk tüccarı, geniş çapta ihracat 
I yapan Türk tüccarı başka dış memleketlerdeki 

diğer firmaların aracılığını yapmaktadır. Tica
ret bu değildir. Ticaret, gidip piyasalara yer
leşmek, o piyasalarda mal satmaktır. 

Bugün ise ,dün tüccarların tüccar olma
dıklarını, başka memleketlerin ekonomik araç
ları olarak bu ülkede onların menfaatlerini sa
vunduğunu söylüyorlardı, şimdi bizim dış tica
ret hakkında veya ticaret hakkında Hükümet 
Programına koyduğumuz düzenleyici maddeyi 
nasıl kınıyorlar, bunu anlamak mümkün değil
dir. 

İdeoloji kavgalarının ve anarşik olayların 
bugün C. H. P. ve M. S. P. Koalisyonu tara
fından önlenmesi için alınması gereken tedbir
leri Hükümet Programına koymadığından bah
seden muhalefet partisi sözcüleri bakınız bu 
hususta dün ne diyorlar, onu da size arz edeyim. 

«Biliyoruz ki, hür bir düzende ideoloji kav
galarını yasaklarla önlemek mümkün değildir. 
Her zaman gayet tabiî ki, polis vazife göre
cektir; ama ideoloji kavgalarını ekonomik ve 

1 sosyal meselelerle ilerleme kaydetmeden daha 
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tesirli bir şekilde ortadan kaldırmak ancak 
.mümkündür. Ay ne a, demokratik rejim kendi 
'kendini ayakta tutacak güoe sahibolduğrmıu gös
ter inek me cburiy et ind edir.» 

Şimdi, Hükümetin komünizmle mücadele anar
şizmle mücadele 'için hiçbir zabıta tedbiri getirme
diğimi, oysa ülkenin çok âcil bir tehlike ile kar
şı karşıya bulunduğunu söyleyen ve böylece 
programı .beğenmediğini ifade edem muhalefet 
partileri daiha dün bu polisiye tedbirlerle ide
oloji kavgalarının önlenemeyeceğini, ancak bu
nun geniş ve köklü ıslahat hareketleriyle gide
rileceğini söylemişler. Şimdi bizim Hükümeti
miz de sanıyorum ki, bu yolu tercih etmiş ol
masına rağmen neden dolayı bu tenkide mâruz 
kalıyor, onu anlamak mümkün değildir. 

ıBizinı bir başka yönümüze de çok dokunu
yorlar. «Yaptığınız şeyler büyük değişiklikler
dir, bu değişiklikler Türk toplumunun nizamını 
değiştirir.» diyorlar. Oysa, yine aynı muhalefet 
partisi sözcüleri dün, yine bu zabıtlarda olduğu 
'gibi, «Topyekûn ıslahat hareketi kaçınılmaz ha
le gelmiştir.» şeklinde ifadede bulunuyorlar. . 

Demek ki ,dünkü düşüncelerini bugün ne
den dolayı değiştirdiklerini anlamak mümkün 
olmasa dahi, bir yerde elbette ki, tenkidlerinin 
de yersiz olduğunu söylemeye bize hak verir. 

Değerli arkadaşlarım, daha çok şeylerden 
bahsetmek mümkün; ancak bir konuya deği
neceğim ve sözlerimi bitireceğim. 

Arkadaşlarım, muhalefet sözcüleri, özellikle 
A. P. 28 Ocak 1974 tarihinde «İktidarda olabil
mek ve kalabilmek için yalnız Millet Meclisinde 
226 oya sahilbolmak yetmez, aynı zamanda Par
lâmentonun diğer kanadı Cumhuriyet Senato
sunda da oy gücüne sahibokmalıdır.» dediler. 

Arkadaşlarım, bu sözü dikkat nazarınıza, 
hattâ Türk kamuoyunun dikkat nazarına açık
lıkla ve üstüne basa basa arz ederim. 

A. P. Cumhuriyet Senatosunda Anayasa ge
reği yapılan seçimler dolayısıyle bugün belli bir 
Ölçüde üyeye sahip partidir. Helhen hemen Cum-
llrariyet Senatosu genel mevcudunun yarısına 
yakın bir üye topluluğuna sahiptir. 

A. P. 14 Ekim 1973 genel seçimlerinde yenil
dikten sonra C. H. P/nin iktidaır olma şansının 
belirgin hale geldiği günlerde ve fevkalâde 
özenle hazırlanmış bir tertiple Cumhuriyet Se
natosunda öylesine bir Başkanlık Divanı teşkili 

peşine düştü ki, maksat gayet açık ve aşikâr 
idi. Maksat, C. H. P. iktidarların], özellikle ya
sama faaliyetlerinde Cumhuriyet Senatosunda 
büyük bir engellemeye mâruz bırakmaktı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok istirham 
ediyorum; şu konuşmanızın Hükümet Progra-
miye me ilgisi var efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
dakika efendim. Siz.. 

BAŞKAN — Şimdi aynı şeye cevap vermeye 
kalkacaklar. Şu müzakereler gayet iyi sürüp 
giderken, ille bir noktada mesele mi çıkara
lım? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) -^ Sayın 
Başkan, sizin itirazlarınız benim fikir silsile
mi bozmaya matuf ise, bunda başarı kazanama
yacaksınız. 

BAŞKAN -— Hiç alâkası yok efendim. Şim
diye kadar hiç müdahale etmedim; ama Hükü-
nıelt Proıgramiyle buradaki Başkanlık Divanı 
seçiminin hiç alâkası yok. Onun yeri gelecek, 
(bol bol konuşabileceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 
kamuoyuna arz etmek zorundayım ki. C. H. P. 
iktidarının sunî tertiplerle, Cumhuriyet Sena
tosunda Başkanlık Divanı t'ertiplıeriyle şu veya 
bu tertiplerle akamete uğratılması girişimleri 
Türk kamuoyu önünde gereken niteliği, gere
ken damgayı yiyecek ve A. P.'yi çok zor du
ruma düşürecektir. Bundan yılmayacağız; ama 
'göreceksiniz ki, C. H. P. iktidarları böyle ter
tipleri aşacak kadar halkla bütünleşmiş bir ik
tidar olarak hayatına devam edecektir. 

Bir tarihte şimdiki sayın muhalefet partisi 
Genel Başkanı «Bizim neden dolayı seçimleri 
kazandığımıza muhalefet partisi sözcüleri akıl 
erdiremiyorlar. Bu bizim sanatımızda*, bunu 
söylemeyiz, sonra elimizden alırsınız.» demişti 
ve ilâve etmişti «Yalnız hemen bir noktasını 
söyleyeyim, biz kendimizi halktan sayarız, halk 
da bizi kendinden sayar. Demek ki, devir de
ğişti, demek ki, Adalet Partisi artık halktan 
sayılan parti olmaktan çıktı. Halk, Adalet Par
tisini kendi partisi olmaktan uzaklaştırdı. Şim
di, kendi partisine, Cumhuriyet Halk Partisine 
ve onun ortağına eskiden olduğundan çok da
ha şevkle, hararet, inanç ve içtenlikle inana
caktır ve bu Hükümet herkesin gözü önünde, 
herkesin içine sindire, sindire, herkesi âdil öl-
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etiler içinde memnun ede ede, Türk Halkının 
kaderini değiştirmeye muktedir olacak bir iç
tenlik, bir iyi niyet Hükümeti olarak tarihe 
geçecektir. Tanrı onlara ve hepimize yardımcı 
olsun. 

Saygılar sunarım. (C. H. ' P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür .ederiz Sayın Gündo-
ğan. 

Adalet Partisi Grubu adına ikinci kez söz 
talebeden Sayın Ömer Ucuza 1 buyurun efen
dim. 

ıSaym hatip, bu konuşmanız yarım saati ge
çemez efendim. 

A. P. GRUBU ADİNA ÖMER UCUZ AL 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler. 

Altı saate yakın bir zamandan beri Ecevit 
Hükümetinin Programı üzerinde yüce huzuru
nuzda görüşmeler yapılmaktadır. Müzakerenin 
mevzuu, Ecevit Hükümetinin Programı üzerin
de devam etmiş olsa idi, ikinci kez Adalet Par
tisi Gruibu adına huzurunuza gelmeyecektim. 
Hepinizin de şahit olduğu gibi Cumhuriyet 
Halk Partisi Gruibu adına Hükümet Programı 
üzerindeki görüşlerini beyan etmek üzere hu
zurunuzda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu sözcüsü, Programı bir tarafa bırakıp, 
Adalet Partisinin iktidar döneminden. Adalet 
Partisinin çok yakın muhalefetine ve dünkü, 
ıbugünkü yapmış olduğu konuşmaları ele aldı
lar. Böylece programı bir tarafa bıraktılar. 
Tetkik buyurduğunuz • Programda Hükümet 
'bir hoşgörü havası ile. Hükümet müsamaha ile 
göreve başlayacağını ilân ediyordu. Ama, öbür 
Mecliste Programın müzakeresinin hitamına 
floğru Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu da Hükümet Programının <o güzel çer
çevesini bir anda kırdı, aynen buradaki gibi 
muhalefete, iktidar dönemini, de ele'almak su
retiyle. haksız ve yersiz isnadlarda bulunmaktan 
Çekinmediler. 

(Sayın Gündoğan'ın konuşması sırasında Sa
yın Başkanın bir müdahalesi oldu. «'Gayet nor
mal seyrinde yürüyen müzakereyi, müzakere
nin hududunu aşarak bir istikamete götürü
yorsunuz» dediler. Bu Sayın Başkanın takdiri 
idi. Anladık ki, Sayın Gündoğan, diin Hüküm e-
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tin Programı üzerinde Adalet Partisi Grubu 
adına Adalet Partisi Genel Başkam tarafından 
yapılan haklı ve yerinde ileri sürülen fikirle
re Sayın Hükümet Başkanı tarafından verilen 
cevabı kâfi görmemişler, onu tamamlama arzu
su içerisinde hareket ettiler ve böylece Hü
kümet ortaklarını da unutarak sadece bu 
programın sahibi kendileri olduğunu, sadece 

' Türkiye'de iktidar olarak kendilerinin bulun
duğunu ilâna çalıştılar. 

Bir hususu daha tespit etmeden geçemeye
ceğim; Neden seçime yakın zaman içerisinde 
Cumhuriyet Halk Partisi birdenbire isminin 
basma «Yeni» kelimesini ilâve etmeik ihtiya
cım duydu? O zamandan beri düşünür, birta
kım sebeplere bağlardım; ama şimdi daha iyi 
tespit ettim. Bu kürsülerde kendilerini müda
faa etmek için sanki Cumhuriyet hükümetleri
nin Türkiye Cumhuriyetinin elli yıllık döne
minde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda bu
lunmuş olsa da, Yeni Cumhuriyet Halk Parti
sinin o ]Darti ile alâkasının olmadığım ve böyle
ce kendilerini müdafaada rahat hissetmenin 
hesabı içerisinde isim değiştirmiş oluyorlar. 

Değerli senatörler, Cumhuriyet Halk Partisi 
yeri gelinee 1920lerden, büyük Türk Milleti
nin siyasî ve iktisadî kaderinde hizmeti bulun
duğunu övüne övüne ilân ederler. Cumhuriyet 
Halk Partisinin 1920lerden 19^8'iere kadar ge
çen dönemine saygı ile bağlıyız. Bunun birin
ci sebebi, Cumhuriyetin ve 'büyük Türk Mille
tinin var oluşunun yegâne sahibi Atatürk'ün o 
dönemde büyük milletine seve seve hizmet ede
rek getirdiği inkılâplarıyle hu fakir milleti ne
reden alıp nereye getirdiğini gayet iyi bilme-
mizdir. 

Şunu da hatırlatmak isterim ki, 1938 tari
hine kadar Türkiye'de bir tek parti vardı da o 
partide bütün millet birlik içinde idi. O parti
nin yapmış olduğu hizmeti, tek başına bugünkü 
Cumhuriyet Halk Partisi kendisine mal edemez. 
Asıl sahip çıkmak istedikleri Cumhuriyet Halk 
Partisinin hizmet dönemi budur. Şayet sahip 
çıkmadıkları Cumhuriyet Halik Partisi dönemi 
19;]8 - 1950 dönemi ise, ona da yıllarca bu kür
süden sahip çıktıklarını kendilerine hatırlat
mak isteriz. 1960'dan 1964'e; kadar da üç koalis
yon hükümetinde Cumhuriyet Halk "Partisi" bu 

I memlekette iktidaır vapmıstır, 
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Şimdi, l)iı kadar yıl Türk Milletinin kade
rinde görev vermiş bir parti İm dönemlerin hep
sini, ne ha.l'km .gözünden, ne milletin hafızasın
dan silemez. Onun için, yeni kurulan Hüküme
tin programına kemali ciddiyetle sahip çıkarak, 
işçinin, köylünün, esnafın, sanatkârın bütün 
dertlerine çare bulacağım derken, geçmiş dö
nemlerde niçin çare bulmadınız sualini kapat
mak için bir «Yeni» kelimesinin gölgesine sı-
ğmanıazlafr. 

•J.0 s e FİKRET GÜNDüelAN (İstanbul) 
neden beri biz yokuz •Sayın Ucuza]. 

HALİL GORAL (Aydın) — Siz Adalet Par
tisi (alarak ne yaptınız? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz de Ada
let Partisi olara'k; iktidar dönemimiz olan (>,ö 
yılda Büyük Tür.k Milletine açık alınla ve hu
zuru vicdanla hizmet ettiğimizi söyleyebiliriz ve 
tarih bunu yazacaktır, kimsenin bunu inkâra 
gücü yetmeyecektir. 

NİYAZİ UNSAL ( E r z i n c a n ) - - .12 Mart'a 
getirdiğinizi de yazacaktır. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyiniz. çok rica ederim karşılıklı konuşmayı
nız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) 
de alâkası yok ama.. 

ÖM'ER UCUZAL (Devamla) 
daşlarım, benim bu kürsüde, kendilerinden 
len sözlerle itidalimi kaybedeceğimi zanne 
sinle!-, bir kaç ay sonra bunu anlarlar. 

BAŞKAN — Lütfen mevzua devam ediniz 
Sayın Ueıızal, lütfen efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) 
tanıyoruz!. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) 
da lâzım. 

NİYAZİ UNSAL Erzincan) 
ÖMER UCUZAL (Devamla) 

ta.kım şeyleri sıraladılar. Sıralanan bu şeyleri 
teker teker ele almaya Sayın Başkanın tayin 
ettiği müddet içerisinde imkân bulamayacağım. 
TVker teker cevaplarını arz edemeyeceğim, 
ama birkaçını da cevaplandırmadan geçeme
yeceğim. 

«Adalet Partisi olarak, Hükümet progra
mında .getirmiş oldukları halk sektörünün ne 
olduğunu takdir edemediğimizi» ifade buyur
dular. Hakikaten öyle, değerli 

Anayasamızın sektörleri tanzim eden maddele
rine baktığımız zaman, biri kamu, biri özel.diye 
iki teşebbüsü görürüz. Açıklamaya lüzum yok; 
kamu ve öze'l. Yatandasın yapamayacğı, mille
tin ihtiyacı bulunan matları üretmek için Dev
letin bâzı kesimlere girerek hizmet gördüğü bir 
gerçektir. Bu dönem de rahmetli Büyük Ata
türk'ün devrinde 'başlamıştır. Buna rağmen o 
devirde de özel sektör vardı ve bizzat Büyük 
Atatürk tarafından da himaye gördü. Bunu, 
Türkiye İş Bankasının, taraflarından kurulmuş 
olması misaliyle Yüce Heyete arz etmek isterim. 

Şimdi gide gide her iki selktör de büyüdü, 
Allah'a çolk şükür Tür'kiye de büyüdü, ama halk 
.sektörü diye bir sdktörle karşılaştık. Elbette 
hunun ne maksatla getirildiğini, neye hizmet 
edeceğini, bunun Anayasada ve mevcut mevzu
atta yeri nerede diye sorduıysak haklı olarak 
•sorduk. Özel selktör, halk sdktörü... İkisi de va
tandaşın kuracağı teşebbüslerin isimi olarak ak
la g(diyor. Kamu sektörü belli, ama görüyoruz 
ki ormanda, görüyoruz ki, 'kooperatifleşmeler
de, görüyoruz ki iktisadî teşebbüsler mesele
sinde bu halk sektörü, sağında bulunan kamu 
Sektörünü, solunda bulunan özel sektörü tahri-
bede ede bitirmenin de yollarını açmış bulun
maktadır. Peki, dkonomilk hayatta böyle bit 
halk sektörüne ihtiyaç var diyebilirsiniz. E, bu
nun bir siyasî yönü yok mu? Siyasal saihada 
böyle bir kuruluşa ihtiyaç hıisscıdikli mi ki, mev
cut iki sektör arasına yeni bir sektör sokup, 
her iki tarafındaki sektörü tahribetmenin en
dişesi içerisiınde kaldı'k ve sorusunu sorduk. 

Arkadaşımı, birtakım şeyleri götüre götü re 
geldi tarım bölümüne. Tarım bölümünde lmgün 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları yarata
nın rahatlıkla Adalet Partisi iktidarı olduğunu 
1) ey an buy urdula r. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin 1965'e ka
dar tarım sahasındaki durumunu, 1971':1ere ka
dar olan durmunu, Devletin, resmî istatistikleri 
tespit etmiş durumdadır. Tanım sahasında biz 
köylüyü ihmal etmişiz, tarımımız bugün bu ha
le gelmiş... Nasıl ihmal etmişiz: 1965'te iktidara 
^diree Türk köylüsünün tarım, sahasında çalı
şabilme imkânı sağlayabilmek için kendisine 
'kredi açan müesses enim.; Ziraat Baırkası oldu
ğu hepinizin malûmu. Ziraat Bankasının hesap-

arkadaşlarım; I lanna bakarsak, 19fi5'te Türk köylüsüne açtığı 
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kredinin yekûnunu 2, 5, milyar lira olarak gö
rürüz. Altı sene sonra iktidardan ayrıldığımız 
zaman bu kredi altı sene içinde artınla art ınla 
11,5 milyar liraya çıkarılmış; Devlettin imkânı 
buna müsaade etmiş. Türk köylüsü iyi mahsûl 
alsın diye sulama yatırımlarına Devletin imkân
ları nispetinde bütçede yer ayırmışız. Türk köy
lüsü iyi mahsûl alsın diye iyi tohum aramışız, 
ıslah edilmiş tohumu köylüye vermişiz. Türk 
(köylüsü iyi mahsûl alsın diye 1965'lerde 500 000 
ton kimyevî gübre kullanırken 1970'lerde aynı 
gübrenin 2,5 milyon tona çıkmasını temin et
mişiz. Dışandan ithal etmişiz, içeride 4 tane 
fabrika kurmuşuz. Kütahya'da vaktiyle kuru
lan fabrikayı da tevsii ederek bir misli arttır
mışız. 

Küçük esnaf ve sanatkârlara geliyoruz; Tür
kiye Halk Bankası kredisini 50 milyon lira ile 
devraldık, küçük esnaf ve sanaıtikâra açtığı kre
di 280 milyon lira. İki defa sermaye tezyidine 
gittik Halik Bankasının seiTnayeisinl 1 milyar 
liraya çıkardık, kredi miktarı da hepinizin bil
diği gibi 1 milyar 980 milyon liraya çıkarıldı. 
Kâfi mi? Değil. İmkân? Bu kadar. 

ıSayın Erim, biraz evvel burada grubu adı
na beyanda bulunurken şöyle buyurdular; «Hü
kümet Programında birtakım şeyleri gördük 
bunların tahalkkulku için gereken paraların ne
reden temin edileceğini soramıyoruz, yeri ge
lip onların kanunu görüşülünce onları araştıra
cağız» buyurdular. 

Demelk ki. sadece yapacağız demek kâfi de
ğil. Mesele yapmakta. Yapmak için şartlar, 
Devletin imkânı, Devletin yetişmiş elemanı, ver
diğiniz de geri alma. imkânı.. Projeye kredi ve
receklermiş. Üç sayfalık proje getirene 1 mil
yon vereceklermiş. Sadece projeye kredi verdi
ğinizi ilân ediyorsunuz. Günde 1 milyar gelirse, 
360 günde 360 milyar eder. 

Efendim, Türk köylüsünün sahibolıduğu top
rağın % 60'nın kadastrosu, tapusu yokmuş. 
Günahkârı ben miyim sevgili arkadaşım? Yeri 
gelince 30 sene iktidarda kaldım diyeceksin, 
sonra da kendi yapmadığın işin hesabını be
nim 6 yıllık devreme solkup benden soracaksın. 
Devletin bütçesini 10 yıldan beri sizinle bera
ber biz yapıyoruz burada. Her yıl Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğünün bütçesini Devle
tin imlkânı nispetinde hep beraber artırıyoruz. 
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Niçin artırıyoruz? Bu imkânları köylü vata-
daşımıza binan evvel götürmek için. Bir yönü 
ile de yıllarca tutturduğunuz refonn meselesi
ni ciddî ve hiç kimseyi kırmamak, hiç kimse
nin hakkına tecavüz etmemek için toprak refor
munu hulkulk nizamı içinde uygulamak için. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
ÖMER UOUZAL (Devamla) — Sayın ar

kadaşım, «Efendim, 50 yıldan beri bu memle
ketin geri kalış seibe'bini/ açıkça ifade ediyo
rum., Devlet memuru müsebbibidir. Bir kalem
de yüzfbihlerce insanı itham etmeye hakkınız 
yoktur. 50 yıldan beri bu memlekete hizm.et 
edip ömrünün 30 yılını vermiş bugün tekaüt ol
muş, (C. H. P. sıralarından emekli olmuş, se
si...) Emekli olmuş kişilere buradan çalışmadı
nız demeye ne halkkınız var? Devlet sektörün
de halen vazife gören insanlara çalışmıyorsunuz 
demeye ne hakkınız var? Yani, Hükümet Prog
ramına koyduğunuz o ilki cümlelik hüküm zan
nediyor musunuz bütün memurları suçlamak 
için kondu? 

Efendim, biz fikir suçluluğunun karşı-
sındaymışız. Biz fikir suçluluğunun karşısında 
değiliz sevgili arkadaşlanm: Ama, millî, demok
ratik, lâik, sosyal hukuik devletini yıkıcı, tah-
ribedici bütün fikirlerin karşısındayız, bu fi
kirler ebediyen suçluluk vasıtası olacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ey
lem..., ya nasıl.., ah iyi vallahi. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Eylem değil. İşte o sizin dediğiniz 
gibi söylenirse, yazılırsa yine suç. olacak. 

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Kitap
larda yazıyor. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — O kitaplarda, Engelsin, Marx'm 
karşısında aksi fikirleri beyan eden profesörle
rin de fikri var; ama sabahtan akşama, it ek taraf
lı propagandaları yapmaya kalkarsanız evvelâ 
gelip Anayasanın 2 nci, ]1 nci, 21 nci maddesin
den 29 ncu maddesine kadar hepsini değiştirme
niz lâzım. İşte hir noktada bunu söylemek isti
yor. Sözünüz biterken ifade ettiniz. «Efendim, o 
Mecliste eoğunluktalarmış, bu Mecliste azınlıkta 
olmalarının hükmü yokmuş.» Siz Anayasayı de
ğiştirmek için zannediyor musunuz' Anayasanın 
kapısında bulunan tokmak çevrilince açılacak. 
301 milletvekili orada, 123 senatör de 'burada is-
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Ter o tokmağı çevirmek için; ama programınızı 
getirmişsiniz işletmek için hangi kanunî yola, 
hangi prensiplere (başvuracağınızı ifade etmiyor
sunuz: S'anki iktirar olup Hükümete gelmek iste
diğinizi yapmak... O devirler çoktan bitti değer
li arkadaşlarım. 

«Efendim, komünistlikten ne korkuyorsu
nuz..» Evet şeytandan korkar gitti korkuyoruz, j 
onun için de ıtedbir alacağız sevgili arkadaşla
rım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz de 
tedbir alacağız gayet talbiî. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Çekoslovakya'da da, Macaristan' 
da da 'böyle söylediler. Nerede şimdi onlar? Son
ra da geleceksiniz programınızın başında; demok
ratik, lâik, sosyal bükük devletine saygılı olduğu
nuzu ilân edeceksiniz. Bu Cumhuriyetin adını 
no koyacaksınız? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, 
A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 

(Devamla) — Onun için Adalet Partisini kötü-
leye kötüleye t>u getirdiğiniz programı tatbik ede
ceğinizi zannetmeyin ve bugünden bize taktığınız 
gözlükle başka gözlerle bakmayın. Memleket me
selelerinde asgarî sizin kadar ciddî hareket ede
ceğimizi 'biliriz. 

Saygılar sunarım efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Çağlayangil bir dileğiniz var efendim, 

tam anlıyamadım lütfen yerinizden ifade eder 
misiniz? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, Dışişleri Bakanı olduğum' sı
rada imzaladığım bir Katma Protokolün zarar 
iı as ettiğini (bahisle Cumhuriyet. Halk Partisi Sa
yın Grup Başkanvekilinin beyanları oldu. Bunu 
tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, Sayın ÇağlayangiUin Dışişleri Baka
nı olduğu zaman imzaladığı Katma Protokol adı 
ile mâruf protoklün imzalanışından sonra kanun
larımıza göre 'burada 'bir hüküm ifade etmesi ' 
için müzakereler oldu. Bu 'bir. Ondan sonra 
bir Hariciye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle yi
ne bu Katma Protokol konusu burada konuşuldu. 
Gerek partilerin gerekse 'bizim grubumuz bu ko

nuda 'saatler tutan sözler söylendi ve mesele bir 
yerde 'iki tarafın görüşleri alındıktan sonra h a 
landı. Şimdi söylediğim şey, yeni ve o vakit 
söylemediğim bir konu değil ki S'aym Baş'ksıı 
ve onu da bırakın ben bu Katma Protokolün bu-
jni'ikü maddeleri ile 3 ncü 5 Yıllık Plândan an
ladığım gibi, Türk ekonomisine faydalı olmaya
caktır, yazılı olduğundan •balısettim Çekinini;, c-
rum çıksın; ama bu konu çok çok tartışıldı. 

BAŞKAN — Hayır, müsaadenizle gayet sa
rih size bir şey soruyorum; gayet sarih, sizin gö
rüşmenizde Dışişleri Bakanı iken tarafımdan im
zalanan Ortak Pazar Katma Protokolü için mem
lekete zarar getirdi şeklinde burada bir beyanda 
bulundunuz mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Memle
kete zarar getirecek şekilde hayır. Katma Pro
tokolün 'bugün kapsadığı metinler, maddeler 
memlekette sanayileşmeye mâni olacak bili akını 
engeller halinde duruyor ve bunu Plânlama da 
böyle kaibul etti dedim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, tatmin ol
dunuz mu. efendim? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; huzuru
nuzu tekrar işgal etmek mecburiyetinde kaldığım 
için özür dilerim. 

Yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
sözcüsü Plânlamanın elime âdeta beni tedris eder
cesine verdiği çarşaf g'.lbi talimata, öğütlere rağ
men, benim imzaladığım bir Prctckclla bugün sa
nayii dar boğazlara sokan, müşkül durumlar ih
das eden bir vaziyetin âmili ve müsebbibi oldu
ğum şeklinde beyanlarda bulunuldu. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Öyle bir 
şey söylemedi. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Zabıtlar var, (belki mealen değil. Şimdi 
iki noktaya arzı cevap edeceğim. Bir kere Dışiş
leri Bakanı bu önemde Katma Protokolü yetkisiz, 
tetkiksiz imzaya selâhlyattar değildir. «Sen Brük
sel'e git de (bak. Eğer 'bu protokol işine gelirse 
imza edersin, gelmezse itirazlarını yaparsın» di
ye bir hadise olamaz Bu protokolün mazisi var, 
macerası var. Üç defa gittik, müzakereler inkı
taa uğradı, biz direndik, onlar direndiler. Her 
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gidişimizde de Plânlamanın adamları, Maliyenin 
adamları, ilgili bütün vekâletlerin adamları bera
berdi ve imza edeceğimiz metin de Ankara'ya in
tikal ettirilip alâkalı bütün dairelerce tetkik ve 
tavsiye edildikten sonra, imzalandı. 

Bu tarafı gerelim, sindi önemli bir noktaya 
geleceğim. Biz bu metni 23 Kamu 1970 tarikin
de imzaladık. Metnin «on maddesi şöyle: «Bu 
Protokol imza eden devletlerin kendi anayasaları 
usullerine uyularak Meclislerinde onaylandıktan 
sonra yürürlüğe girecektir.» Tarih 23 Kasım 
1970. Yürürlüğe girdiği tarih: yani im Proto
kolün bu Mecliste onaylandığı tarih, 144-S sayılı 
kanun ve 22 . 7 . 1971 tarih. Bn protokolü bu 
Meclise imza ivin sevk eden Hükümet. Sayın 
Erim'in Hükümeti, tıpkı Sayın <iündoğan gibi 
Ortak Pazara bakan, onun gibi düşünüp, onun 
gibi konudan bir beyin •lakımı Hükümetin kimle. 
Ayrıca S; ek imzasının altında üç tane değerli 
imza. Başkakan Yardımcısı Sadi Koeas. Adalet 
Bakanı İsmail Arar ve Enerji Bakamı Topaloğ-
lu. Madem bu protokol memleketi İra kaiar dar 
boğazlara sokacak, biz bir hata ettik imzaladık 
Aradan dört ay sonra en yetkili makamlarda bu
lunan bugün şikâyette'bulunan partinin en y...\':ı-
li kimseleri işgal edvrek ne diye getirmişler huzu
runuza? Simdi gelip de bana Oağlayangil gitti, 
protokolü imzaladı, Plânlamanın eline verdiği 
çarşaf gibi talimatı hiçe saydı, ona rağmen mem
leketi dar boğazlara soktu demek, bu Senatoda 
bir grup adına yapılan konuşmada, hafiflik mi
dir. ciddiyet midir? Takdirini size terk ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Gün-
doğan buyurun efendim. 

C. H. P. GPU BU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (İstanbul) — Sayın Başkan .değerli arka
daşlarım: biraz evvel yaptığını konuşmaya ve 
cevap veren arkadaşlarıma karşılık vermek 
için huzurunuzda bulunuyorum, ama sonundan 
başlatmak üzere arzı cenap edeceğim. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Oağlayangil'in 
çoğu kez bu kürsüden güçlü bir konuşucu inti
baını vermece çok özen bir gayret sarf ettiğini 
kep müşahade etmişsinizdir. Gücünü de maale
sef söylediği fikirlerin doğruluğundan ve güç
lülüğünden almaz da, işte böyle hafiflik midir, 
ağırlık mıdır gibi aslında o yaşta, o başta dev-
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de,t yönetmiş bir kişiye başkasına taaıı etm'ek 
için başka söz bula mı yarak böyle sıfatlar izafe 
etmesine müracaat etmesi, asıl hafiflik değil mi
dir yani? Hadi biz devletli değiliz, eslki bir mi 
nisre, des af ters etranger değiliz. Ama, hadi 
yaptık, e pekiyi siz bunu yaptınız, bunu söyler 
misiniz? Sizin diliniz özel diplomatik dildir. Ama 
bakıyorum, bundan kurtaramıyorsunuz kendi
nizi. Bu da çaresizliğinizden, o beyin takımını
zın, sizin beyin takımımızın iyi mahsul vermedi
ğinden. Bu böyle kalsın, istemiyordum fakat, 
söyledim. 

Arkadaşlarım, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile Türkİ3T'e denilen ülkenin ilişkileri tarihi 
yazılacaktır. Birçok kitaplar var bu husa.ita; 
ama okuyan beri gelsin. Bu tarihin içinde., belli. 
kilometre taşları, yahut dönüm noktaları1 çok 
önemli, birer nirengi olarak duracaktır. Bunlar
dan en önemlisi kısa söylemek için söylüyorum. 
23 Kasım 1973 tarihinde, Sayın Oağlıyaıngil'in 
Dışişleri Bakanı olduğu zaman kendisinin imza
ladığı, geçiş döneminin şartlarını ihtiva eden 
Katma Protokol teşı'ki] edecektir'. Bunun ilginç. 
bir macerası vardır. Bildiğiniz gibi bu Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki 
münasebetleri başlatan ve belli aşamalar içinde1 

gelişmesini sağiıyan temel, andlaşma 1963 An
kara Andlaşmasıdır. Bu Ankara Aııcll,aşmasında 
önemli iki madde Türkiye menfaatlerini etıeüe 
kadar korunmaya yeterli güçte, bir hâkimiyet, 
hükümranlık hakkı maddesi olarak, durur ve 
gerçekten koyanlara da Türkiye şükran borcu 
ile borçludur. 

Ankara Andlaşmasının. 3 ucu maddesi, der
ki; «Bu Avrupa Ekonomik Topluluğuna Türki
ye hızlandırılmış kalkınması için ve eşit taviz
ler dengesi içinde katılmayı öngörür. Karşılık
lı eşit Ödüller dengesi içinde katılmayı öngö
rür.» Ye bu Andlaşma böyle yapdduktan sonra 
bildiğiniz gibi bir hazırlık dönemi, sonra bir 
geçiş dönemi, ondan sonra da bir tam üyelik dö
nemi gelecektir. Bildiğiniz gibi bu hazırlık dö
nemi ilk önce beş yıldır; fakat eğer Türkiye ha-
zuiiK döneminde gereği gibi Avrupa Ekonomik 
Top! al uğunun üy^i olmağa yeteri kadar hazır-
ianamamrş ise/o Konseyin ve Türkiye'nin isteği 
ile bu hazırlık dönemi bir yıl, iki yıl, hattâ üç 
yıl hattâ dört yıl uzatılması olanağı öngörülmüş 
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gene o andlaşmada. 1970 yıllından öncekiI]>İL- yıl, | 
yan i 1969 senesinde Türkiye 'n in hazırlık döne- j 
m i ; beş senelik dönemi bit t i . O sırada Türkiye j 
bir ta r ih î k a r a r vermelide karnı karsıya idi. ! 
Ya gerçekte bu beş senelik hazırl ık dönemi için- \ 
de Türk iye geçiş dönemine girecek ve o dönemde ! 
ekonomisini, o dönemin şar t lar ına uygun bi- i 
cimde yün ütecek güçte idi, imkânlara sahip ol- ; 
muş idi, o hazı r l ık tan gereği gibi yarar lanmış j 
idi, ya da Türkiye henüz geçiş dönemine girme- i 
ye yeter l i bir ekonomik d i k e y e gelmemi., idi. Bu ; 
tar ih î ka ra r ı vermek Türkiye 'n in zorunlu bir \ 
görevi idi. i 

Şimdi, 1969 senesinde Türkiye, onu id;'t.- | 
edenler in elinde hazırh'k döneminden, yeteri ka- i 
dar istifade etmemiş bir ülke olarak görülün1- ı 
sine rağmen, onlar görmüyorsa Türkiye'yi yö- j 
net imde geredkten çağdaş düzeyde bilgiyle ter- j 
İliz edecek b i r tak ım tevekküller Türkiye 'nin beş | 
yıl l ık hazır l ık döneminde geçiş dönemine gir- j 
meye yetecek: düzeye gelmediğini gösterecek j 
bilgileri o günün ik t idar la r ına verdi. Uzun ça- j 
İrşınalar sonucunda Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ve başka eliği»r örgüt ler Türkiye 'y i beş sene . 
nünde geçiş döneminle gelecek du ruma getire
mediğimizi açıkça ifade etti ler ve dediler ki. 
«Bu geçiş dönemine girmeyi birkaç yıl geciktir
mekte Türkiye 'nin sayı lmayacak kadar büyük 
ya ra r l a r ı varılır .» I 

Bu konu Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
Brüksel 'deki merkezinde de böylece bilinen bir 
konu idi. Oradaki teknisyenler buradaki Devlet 
plânlama Teşkilâtı gibi örgütlerin de verdiği j 
bilgilerle gerçekten Türkiye 'nin Beş Yıl sonra 
geçiş dönemine girmeye hazır olmadığını söyler
ken ve böylece müzakereleri hazırlık dönemini bi
raz daha uzatmaya doğru sovkeelerken birdenbi
re devrin iktidarı Sayın Oağlayangil oradaki 
teşkilatımıza emir b u y u r d u ; hercibâdahad, şart
lar ne olursa olsun uzatmayın, bu geçiş döne
mi Protokolünü imzalayın dedi ve kesilmiş mü
zakereleri devam ett irdi , başlattı , Oırpmdı ora
daki delikanlılar, oradaki mütehassıslar; ne ya
pıyorsunuz dediler, elimizdeki imkândan istifa
de edelim, daha üç yıl hazırlık dönemini uzata
biliriz dediler. Dedi ler ; ama dinleyen beri gel
sin . 
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İşte o sırada bir dış kredi ihtiyacı çok âcil 
idi, bir takım başka p ropaganda la r da yapılıyor
d u : (lüya Avrupa devletleri entegre oluyorlar
mış siyaseten biz geç kal ıyormuşuz gibi bir te
lâşlar da girdi işin, içine. Tabiî bilemediğim bir
takım devlet sırları da girdi işin içine, ve gidil
di gözleri yaşlı yaşlı. - evet, bunu bir d ramat ik 
bir söz olarak söylemiyorum - Devlet Plânlama 
Teşkilâtı mensupları ve Dışişleri Bakanlığının 
o teknik a d a n d a n gözleri yaşlı yaşlı bu Pro
tokolü, Türkiye aleyhin:1 hükümler taşıyan Pro
tokolü bu Hükümetin isteği ile imzaladı ve ger
çekten Türkiye o protokolü imzaladığı, zaman 
Ankara. Andlaşmasınm Türkiye 'nin hızlı kalkın
dırılması ve karşılıklı eşk ödüller ilkesini bozu
cu bir pretoko! (»bırak meydana doğdu ve ondan 
sonra Plânlama Teşkilâtı ne kadar uğras t ıysa 
ne kadar çabaladıysn bunu başka bir biçime 
getiı meye muvaffak olamadı. 

Katma Protokol böyle imzalandı; o da yet
medi; Katma Protokolün geçiş dönemi daha bu 
Türkiye 'nin Par lâmentosu taraf ından tasdik 
edilip gerçek hukukî hüviyete kavuşmadan bir 
özel anlaşma yaptı Adalet Par t is i Hükümeti'. Ge
çiri olarak Katma Protokol hükümlerini yürüt 
mek için bir anlaşma yaptı , özel ticarî hüküm
ler anlaşması yapt ı . A ['edersiniz, tâbiri mazur 
ırönln. cayır cayır Protokol işler oldu, .o özel 
anlaşmayla. Henüz bu memleketin Par lâmento
su ve Protokolü tasdik etmediği bir dönemde o 
Protokol işledi ve bir sürü. neticeler doğurdu. 
Sonra 12 Mart ' ta bildiğimiz sebeplerle bir muh
tıra ile terki ik t idar eyleyen part inin a rkas ından 
gelen, bizimle alâkasını nasıl kurduklar ın ı bir 
tü r lü anlayamadığım çok muhterem Erim Hü
kümetlerinin döneminde de a r t ık yıllarca böyle 
uluslararası bir anlaşmanın tasdikten geçmeksi-

I zin uygulanması geçici anlaşmalar uygulanma
sını Avrupa ülkeleri kakül etmedi de, onlar da 

' getirdiler Osman. Olcay'ın zamanında burada 
müzakereye» koydular . 

\ a k a r d ı k Osman. Olcay 'a; sen bari onlar 
gibi yapma dedik. Bilmiyordum, bilmiyorum 
hâlâ mskm öyle yaptı , niçin öyle yapt ı lar , o 
zaman Hükümet niye öyle ka ra r verdi. Onu 
ne bulmaya.. Ama Osman Olcay veya Nihat Br inr 
Katma Protokole bir şev verdi mi?. Tasdik ct-
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mediği zaman iki yıla yakın zaman geçmişti. 0 
özel geçici anlaşmayla o doğan sonuçlar ne ola
c a k t ı ! Talhmin ederim Hükümet ondan korktu 
da •buraya geldi. 

Pekâlâ söylüyorsunuz çoğunlukta olduğunu
zu ve öyleydiniz filhakika ve Koalisyon Hükü
metiyle idare ettiniz bu memleketi 8 ay ve 
sonra da üç ay bu Hükümet buhranında. Ço
ğunlukta olan parti olarak mademki şimdi ka
bul ediyorsunuz bizim itirazlarımızı, neye oy 
vererek onu tasdik ettiniz, niye değiştirmedi
niz, uyanmadınız! 

Dahası var; Katma Protokolün değiştirilme
si gereği Plân maddeleri içine girdikten sonra 
Adalet Partisi şimdi bugün geldiği intibah, ile.. 
ha evet Plân doğru söylüyor, eğer bu Katma 
Protokol hükümleri değişmezse bu Plânın başa
rı şansı yok gibidir dedi m ü . Demedi. Neydi 
benim Nihat Erim Hükümetleri içindeki ro lüm! 
Benim rolüm belli tarih içinde. 12 Mart 1971 
Muhtırası ile ben demokrasiyi bağdaşır bulma
yan bir parti idim. Ama böyle; ama şöyle işti-
raklarım oldu. Bu benim gönlümde beğenerek, 
seçerek yaptığım bir şey değildi. Hem ne söy
lüyorsunuz; benim iddia ettiğim hususları 12 
Mart 1971 tarihinden sonra gelen Nihat Erim 
Hükümetinin Programının birinci sayfasında ne 
diyor biliyor musunuz? 

«Adalet Partisi İktidarları zamanında bu 
memlekette gerekli köklü reformlar yapılmadı
ğı için bugünkü anarşi doğmuştur» diyor. İşte 
Başjbakan burada. Elimde de 1971 senesinde 
iktidara gelen Birinci Nihat Erim Hükümetinin 
Programı. Öyle mi? Yine Genel Başkanınız, 

«Anarşi refah işaretidir» diye beyanda bu
lundu, zabıtta var. Anarşiyi refahın meydana 
getirdiği bir suç diye beyanda bulundu. 

Şimdi, Ömer Ucuzal diyor ki, siz yeni Halk 
Partisi.. Biz devrimci bir partiyiz. O devrimci 
parti ülke hayatı içinde, tarih içinde nerede ye
nileşmek, nerede ilerlemek, nerede yeni bir dün
ya görüşüne salhip olmak gerekirse tereddütsüz 
kendi iç dinamiği ile ve kendi iç meşruiyeti ile 
yeni olur. 

Ben sana bir kere daha cevap vermiştim sa
yın arkadaşım. «Hangisi yeni Halk Partisi, han
gisi eski Halk Partisi» demiştin. Kınamak için 
söylemiyorum; bizim eski halimiz sizsiniz o eski 
Halk Partisi, yeni halimiz de bizim, yeni Halk 
Partisi demiştim. 

Şimdi, dediği gibi bunların açık ve seçik mu
hasebesini yapmaya insanların mecali, takati 
yok. 

Halk sektörü nedir, özel sektör ne olacak
tır?.. Ne telâşa kapılıyorsunuz kuzum. Kim de
di size özel sektörün elindeki bütün üretim 
araçlarını alacağız da Devlete vereceğiz diye?. 
Kim dedi size özel sektör denilen özel girişimci
ler, Türkiye'de artık bugünkü gibi yaşamaya
caklar, şu teşelbbüste bulunmayacaklar?. Hayır; 
ama ibir şeyi bilmeniz lâzım, özel sektör adı 
altında kaynakta ve mansapta ücrette ve fiyatta, 
bütün Türk halkını dilediği gibi soyma özıgür-
lüğü artık yok. Böyle bir sermaye birikimi süre
cine dur demek istiyoruz. İşte elimde bir gaze
te makalesi var. Resmî adam, Maliye Vekâleti 
•beş hesap danışmanı, bu Türkiye'nin nasıl bir 
vergi sistemi içinde yaşadığını yazıyor. «Türki
ye'nin kanunları büyük bir soygun düzenini 
meşrulaştırmıştır» diyor. Makale orada. Yerinde 
resmen oturuyor. Doğru söylüyor. İşçinin ücre
tini kısacaksın, halkı en pahalı hayatı yaşatma
ya medbur bırakacaksın, Devletin bütün kay
naklarını o ne idüğü belirsiz sektöre, aktaracak
sın. Hükümet karışmayacak, kimse karışmaya
cak. O da isterse gazoz yapacak, isterse holding 
olacak, isterse tekelci olacak. Fiyat artışları di
yeceksiniz. A kardeşim, fiyat artışları Türkiye' 
nin özel tarihî bir ekonomik vâkıasıdır. Bir baş
ka barbakana bunu söylemiştim. Biraz evvel 
enflâsyona, para basmaya vesaireye bir miktar 
dokunmuştum. 

Bugün Türkiye'de hâkim ekonomik tepelerde 
cirit atan büyük, tekelci sermaye hattâ bazısı 
işlbirlikçi sermaye, aşırı kâr denilen illetin ze
bunu mudur, değil midir? Böyle bir illet var 
mı, yok mu? Vardır. Türkiye'de pahalılığın bü
yük bir unsuru da budur. Üretim eksikliği de 
pahalılığı yaratır. Elbette yaratır. Dağıtım ek
sikliği de yaratır; ama sayın Başbakanın dedi
ği gibi pahalılık aslında bir ülkede insanları 
kut-î lâ-yemût geçinmeye, Tanrı kaderidir diye 
inanmaya kalkanların o memleket insanının ba
şına belâ ettiği bir musibettir. 1971 'den bu yana 
ücretlerle fiyatlar arasındaki artış ya da spiral 
dediğimiz nıünasdbet ne haldedir. Çiftçi malları 
fiyatlarındaki artışla çiftçilik yapmak için ge
rekli araçların fiyatlarındaki artış nedir? 1968, 
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1969, 1970 yıllarına kadar yüzde bir artış dahi 
kaydetmeyen çiftçi malları fiyatlarının karşı
sında montajcı traktör fiyatları1?.. 

BAŞKAN •— Sayın G-ündoğan, lütfen kür
süye vurmayınız efendim. Sesler kayıtlara ge-
çerken gürültü ile kayboluyor. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKEET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Peki efendim. % 40 - 50 ci
varında artmıştır. Bunu hep biliyoruz. «iTiirk 
çiftçisine biz ne verdik?» Ne verdiniz Türk çift
çisine1? Şunu bilesiniz. Türkiye'de tarım alanın
da kurum olarak ne varsa Cumhuriyet Halk 
Partisinin eseridir; ama elinizde hep saptırıl
mış, hep başka bir kesime, merkantil burjuvaya 
akıtılmış birer malî kaynaktan başka bir şey 
olmamıştır. O bakımdan siz halk sektörünü anla
yacaksınız. Çünkü halk sektörü halkın kendi 
kendine ekonomik faaliyette bulunma, kendi 
kendinin yarattığı değerlere sahip olma ve te
kelci kapitalizme böylece, bir ölçüde engel ol
ma ; giderek bu ülkede küçük sermayenin büyük 
tekelci holdingler içinde erimesini önleme yo
lunda, dışa bağlılığı önleme yolunda atılması 
düşünülen bir adımdır. Dilerim ki başarı ka
zanır. 

Türkiye'de sosyalist ekonomi politiği câri 
değil; ama Türkiye'de yozlaşmış ve insana tik
sinti verici bir tekelci ve dışa bağlı montajcı, 
gayet kaynak israfcısı bir kapitalist ekonomi 
politiği de hâkimdir. Ne ondan, ne bundan ya
nayız, Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündo-
ğan. 

Sayın İhsan Topaloğlu, zatıâlmizden hiç 
'bahsedilmedi. Bir yazı gördermişsiniz. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ka
rarnamede ismimin geçtiğini zannediyorum. 

BAŞKAN — Aman efendim, zatıâlinizin is
minden baıhsedilmedi. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler anlaşılmayan müdahaleler.) Müsaade
nizle efendim. Müsaadenizle arkadaşlar. 

DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Üç 
ıbakan dendi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman, burada o Hükümetin 
Başkanı var efendim. İcap ediyorsa kalkar o 
izahat verir. Şimdi, isminizden baıhsedilmedi. 
Hiç kimse sizin için Iböyle bir şey düşünmedi. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ev
velâ ona sorun. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. Biz bura
da Hükümet Programını mı müzakere edeceğiz, 
yoksa Katma Protokolün müzakeresine mi gi
receğiz? İstirham ederim. Çok istirham ederim, 
çok rica ederim arkadaşlar. Çok rica ederim. Ben 
büyük bir müsamahanın iıçinldeyim. Siz iktidar 
kanadısınız. Siz daha çok bana yardımcı ola
cakımız. Siz daha çok yardımcı olacaksınız ki 
ben bu işi dalha rahatlıkla yürüteyim; ama bir 
nevi muhalefetmiş gilbi hareket ederseniz ben 
bu idareyi götüremem müşkülâtla karşılaşırım. 
Daha söz almış 20 tane arkadaşımız var. Bun
lar da bu yüksek Heyetin üyeleridir. Onların 
da söz hakkı vardır. Müsaade ediniz. Karşılıklı 
iki parti grubunun çekişmesinden bu işi çıkara
lım ; Senato genişliğinde, Senatonun bütün diğer 
üyelerini de katacak şekilde müzakereyi başla
dığımız gibi bir nezahat ve nezaket çerçevesi 
içerisinde yürütmek imkânına sahip olalım. Bu
nu bağışlayın lütfen ©fendim. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Mü
saade eder misiniz Sayın Başkanım. 

Sayın İhsan Sahri Çağlayangil ismimden bah
sederek, Halk Partisinin bir üyesi olarak orada
ki konuşmasını tekzip eden, yahut bana cevap 
verecek şekilde konuştu. Burada anlayışıma 
göre gerçeği açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — İki kelime ile söyleyiniz efen
dim. Gerçek nedir? 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Mü
saade ederseniz kürsüye gelip iki dakikanızı 
alayım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
Çok istirham edeceğim yardımcı olun arka

daşlar. Bu 'böyle olur. 
M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ortak Pazar Katma Protokolü hususunda 

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil ismimden bahse
derek, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin de 
bu Anlaşmayı Meclise sevkettiğini söyleyerek bu 
işin içine benim de ismimi katmış oldu. 

Bu konuda benim Protokolle ilk temasım, 
Karma Komisyonda üye olmakla başlar. Orada 
üye olarak dört Cumhuriyet Halk Partili bu 
Protokolün memlekete zararını anlatmak için 
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'günlerce mücadele ettik. Karma Komisyonun 
bütün tavsiyelerinin altında .şerhlerimiz vardır. 
12 Mart olayı geçtikten. Hükümet kurulduktan 
sonra bütün konularda olduğu gibi bir miras 
olarak Protokolü karşımızda imzalanmış bul
duk. Bu Protokolün Meclise sevkedilmesi lâ
zım geliyordu. O zaman şartlı olarak, oradaki 
ilgililere bildirerek bunun şartlı kabul edilece
ğini konuşarak, zabıtlarda olduğu gibi Sayın 
Osman Olcay'ın beyanlarıyla o şekilde buradan 

'geçirmek mecburiyeti hâsıl oldu. Bu Protokolü 
imzalatan ve bunun mesuliyetini taşıyan tabiî
dir ki imzalayan Adalet Partisi Hükümeti idi. 

Bu Anlaşma nitekim daha sonra Birinci 
Erim Hükümeti zamanında ekim ayında bunları 
düzeltmek için Plânlama Müsteşarı Brüksel'e 
gitti ve müzakerelere başlandı. Sonunda nasıl 
îbir netice alındı, onu kati olarak bilmem; ama 
ben burada bir devri de savunmak için bulunmu-

" yorum. Yalnız bir gerçeği açıklamakta kendimi 
görevli gördüm. Çünkü dolaylı yoldan Cunıhu-

' riyet Halk Partisinin bunun içerisine karıştırıl
ması bir haksızlık olurdu. Hattâ Sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil'e şu kapının önünde şunu 
söylemişimdir : «Karma Komisyonda bizim mü
cadelemizi, kendisine zorluk çıkarıldı şeklinde 

. kabul, ettiği için kendisine rica etmiştim. Böyle 
bir muhalefet var. Onun için bu muhalefetin 
baskısını kullanarak belki memleketin lehine 
bazı avantajlar sağlıyabilirsiniz» diye de burada 
böyle bir konuşma geçmişti. Herhalde hatırlar
lar. 

Onun için bizim burada yapmış olduğumuz 
•mecburî bir görev olarak gelmiş bir şeyi imza
layıp, sevk etmekten ibarettir ve bunu da şart
lı olarak yapmışızdır. Bu, o Hükümetin anlaş-

. anayı imzalaması do'layısıyle doğrudan doğru
ya onlara ait bir husus olması lâzım gelir. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Te

şekkür ederiz Sayın Topaloğlu. 
Efendim, gruplar adına konuşmalar burada 

son bulmuştur. Şahısları adına söz alan arka
daşlara geçiyorum. Ancak, şahısları adına söz 
alan ondokuz arkadaşımız vardır, bunlara söz 
vermeden önce lehinde, aleyhinde veya üzerinde 
ne şekilde konuşacaklarını tek tek sorup karşı
larına işaret edeceğim ve ondan sonra söz verme
ye başlayacağım. 
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Bilindiği gibi, şahısları adına söz alan arka
daşların süresi on dakikadır. 

Sayın Ekrem Aeuner?.. 
> EKREM AOUNER (Tabiî Üye) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Lehinde. 
Sayın Dikeeliğil?.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde. 
Sayın TTanuli Özer?.. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) —Lehinde, 
BAŞKAN — Lehinde. 
Sayın Sami Turan, yazılı olarak söz sırasını 

yine listede yazılı bulunan Sayın Fethi Çelik-
bnş'a vermiştir.' 

Sayın Fethi Çelikbaş, zatı âl in iz?. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhte. 
Sayın Sabahattin Orlıon?.. 
SABAHATTİN ORHON (Oiresun) — 

Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuza!, söz sırası-
nı Kâmran İn an'a vermiştir. 

Sayın Kâmran İnan, zatıâliniz?. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Üzerinde. -
BAŞKAN — üzerinde. 
Sayın Mehmet Özgüneş?.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Le
hinde. 

• BAŞKAN -— Lehinde. 
Sayın Turgut Cebe?.. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde. 
Sayın Kalpakhoğhı?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde. 
Sayın İsmen?.. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Le
hinde. 

BAŞKAN — Lehinde. 
Sayın Tayfur Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

j Ü.) — Üzerinde. 
I BAŞKAN •— Üzerinde. 
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Sayın Sait Mehmetoğlu?.. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Üzerin

de. 
B A Ş K A N - Sayın Tığlı?.. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhin

de 
Sayın Nejat Saıiıcalı?.. 
X K.TAT SAR id TALİ (Balıkesir) ~ Lehin

de. 
BAŞKAX — Lehinde. 
Sayın Hilmi Nalbantoğiu?.. 
HİLMİ N'ALBANTOÜLU (Erzurum) — Le

hinle. 
BAŞKAN — Lehinde. 
Sayın Sami Turan?.. 
SAMİ TURAN (Kayseri) —- Aleyhinde. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — De

min vardı yine. ' 
BAŞKAN — Yer değişti efendini, yer değiş

ti: müsaade edin efendim, müsaade edin; biraz 
itimat ediniz muhterem arkadaşlarım, 

Sayın Mehmet Feyyat?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN —• Lobinde. 
Efendim, İçtüzüğün 56 ncı maddesi mucibiıı-

ce bir lehte, bir aleyhte, bir üzerinde olmak üze
re sıra ile söz vereceğim. 

Şimdi, lehinde Sayın Ekrem Acııner. 
Saat yirnıiiki kırkbeş, efendim. 
LKKEM ACUNER (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın Hükümet üyeleri, sayın senatör
ler: 

Hükümet programı üzerinde söz alışımın 
amacı, programı eleştirmekten daha çok, prog
rama hâkim olan fikir ve icraata katkıda bulun
mak, gerekli gördüğüm uyan ve önerileri kendi
lerine iletmektir. 

(lÖrüşlerimi açıklarken bir kördüğüşü haline 
getirilmiş olan konulan tekrarlamaktan sakın
maya ve teknik yeteneği gerektiren düşünce ve 
girişimlere de değinmemeye özellikle dikkat ve 
itina göstereceğimi belirtmek isterim. 

Sayın Hükümet üyeleri, sayın senatörler: 
Çağımızın son yıllarda ulaştığı düzey; birey

leri, toplulukları, ulusları, uluslar ailesini çok. 
yakından ilgilendiren ortak sorunlar, ortak, çı
karlar ve ileri teknoloji konularıdır. Cihangir 
olmak, imparatorluklar kurmak, diktatörlükler ve 
totaliter rejimler yaratmak nasıl çekiciliğini yi-
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t işmiş ise, devlet güdümünde şimdiyedek uygu
lanan doktrinler, sistemler, ideolojiler de tüm 
insanlığın karşılaştığı sorunları çözmekte ortak 
çıkarları sağlamakta gerekli unsurlar olmuşlar
dır; ama yeterli unsurlar olamamışlardır. 

Nasıl ki, çağ kendisine özgü koşullar içeri
sinde akışını sürdürüp gidiyorsa, bu akışın ge
tirdiği ortamda, meydana gelen sorunlar da ken
dine özgü yeni çözüm şekilleri ve biçimleri iste
mektedir. 

Ezaya atılan bir uydu ile evrende yer almış 
tüm doğal kaynakların yerlerinin tespit ve ta
yin edilmesinin olanak hale getirilmesi ileri bi
lim ve teknolojinin çıkar kaynaklarının belirlen
mesinde ve sağlanmasında devletlerin izleyeceği 
iç ve dış politikaya nedenli etken olduğu bilin
melidir. 

Eğer, uygulanmakta olan sistemler, doktrin
ler, ideolojiler sonuç almak için her konuda ye
terli olsalardı zıt sistemler uygulayan devlet
lerin kimi sorunlar ve çıkarlar karşısında sıkı 
işbirliğini, aynı sistemleri uygulayanların ise 
birbirlerine karşı vaziyet alışlarını görmezdik, 
yaşamazdık'. 

İç sorunlarla dış sorunların, iç çıkarlarla dış 
çıkarların birbirleriyle olan bağlantılarını gör
memek, anlamamak, ya da var olan bu bağlantı
ları kesebileceğini düşünmek, yanılgıların en 
büyüğüdür. 

NATO'daki baş kaldırmaları kırmak, Avru
pa, özellikle Japonya'nın dünya pazarlarına eg-e-
nıerı olma eğilimini taşıyan sanayi ve üretim 
gücünü kösteklemek için Amerika Birleşik Dev
letleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğinin ortaklaşa yarattıkları petrol sorunu ortak 
çıkarların kimleri bir araya getirebileceğinin en 
belirgin örneğidir. 

Sayın Hükümet üyeleri; Bu gerçeklere yete-
rinci önem verilmediği takdirde, Devlet güdü
münde alınacak her tedbir kısa süreli olmaya, 
etkenliğini yitirmeye mahkûmdur. İster yurt içi 
ister uluslararası kurulması düşünülen ilgi ve 
ilişkilerde olsun, bu ilgi ve ilişkiler hangi alan 
ve konularda bulunursa bulunsan, yurt içinde 
birlik ve beraberliğin, huzur ve güvenin temin 
ve tesisi, sosyal barışın kurulması ve sürdürül
mesi'uluslararası kurulacak her türlü ortaklık ve 
birliklerde de ortak çıkar ve ortak sorunların bu-
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lunması en azından ortaklar arasında çıkar den
gelerinin tesisi gereklidir. 

Sayın Hükümet üyeleri; iktidar yolculuğu
nuzda sayılması bitmeyecek kadar görünen so
runlarla karşı karşıyasmız. Bu nedenle sizlere 
kendi inançlarıma göre önemli gördüğüm samimî 
önerilerim olacaktır. 

Mevcut sorunlar, ne kadar sayı çokluğuna 
sahibolurlarsa olsunlar, bu sorunların büyük ço
ğunluğu teferruatla ilgilidir ve anasorunlarm 
çözülmesi ile birlikte kendiliğinden ve rahatlıkla 
çözebilir. 

İlk önerim, her yerde birden netice almak 
arzusu hiçbir yerde başarıya ulaşamamayı so
nuçlar. 

O halde, önce anasorunlar üzerinde tüm güç 
kuvvet ve olanaklarla yüklenmek, ardı sırada da 
bu konularda sonuçlar aklıktan sonra diğerlerine 
yönelmektir. 

Benim görebildiğim kadarı ile ülkemiz için 
ilk anda çözüm bekleyen anasorunlar şunlardır; 
Tarımsal ve sanayi alanlarında öngörülen kal
kınmayı sağlıyacak olan temel kaynak enerji; 

Aynı ölçüde etkili olacak diğer kullanım alan
ların da d aki SU; 

Huzur ve güvenliği, sosyal 'barışı, çok partili 
demokratik düzeni sağlayacak ve bunların sürek
liliğini koruyacak olan sosyal sınıflar, gruplar ve 
coğrafî bölgeler arasında çıkar dengelerinin 
kurulması; 

Uygar insan düzeyine ve onuruna yaraşır öl
çüde fikir ve inanç özgürlüğünün yeniden geti
rilecek yasalarla pekleştirilmesi; 

Sosyal hukuk devletinin tüm kuralları ile 
uygulanması; doğada ve halkta mevcut üretim 
gücü ve potansiyelinin ulusal güdüm altında 
olarak demokratik yöntemlere .göre harekete ge
çirilmesidir. 

Sayın Hükümet üyeleri, dışa yönelik ve dış
tan yönelen sorunlar için de bu sorunlara bakış 
açısını ve izlenmesini gerekli gördüğüm yolları 
şu biçimde önermek istiyorum. Bu önerilerimi 
genel doğrultular halinde belirlemek ve ayrıntı
larına girmemek ni^-etindeyim. 

Bir ülkeyi, özellikle gelişmekte olan ülkeleri 
ilk önce en yakın komşularını içerisine alan böl
gesel sorunlar ve çıkarlar ilgilendirir. Bölgede 
vukua gelecek bir bunalım ya da sorun yakıa çev
reyi tehdit, uzak çevreyi sıkıntı, daha uzağını 

I üzüntü, daha da uzağını ise ilgisizlik şeklinde et-
J kiler, Bunları bilmemek, ihmal etmek, bunları 

görmemezlikten .gelerek gereğinden fazla uzak çev-
I relerin sorunları ile uğraşı kurmak ve böylece bü-
I yük politika yapıyorum izlenimi uyandırmaya ça-
J lışmak hem mevcut gücün ölçüsü ile orantılı ol-
I maz, hem de bu politika kendisi' için, ülkesi için 
I yarar sağlamaz. 

I Haysiyetli, itibarlı, bağımsız politika demek, 
I ulusal çıkarlarını bilen, ulusal sorunlarına teş-
I his koyan ve bu sorunlara, çıkarlara ortak ka-
I tabii en politikadır. Ulusal hedeflerin sağlanma-
J sında başarılı bir dış politikanın izlenmesinde 
I esas, ülkemiz ve içinde bulunduğumuz uluslar-
I arası bölgenin sorunlarını ve çıkarlarını iyi bil

mek ve bu sorunları, çıkarları bölgesel ortak so
runlar ve çıkarlar haline getirmek, süper d evi et -

I lerin bu sorun ve çıkarlarla bağlantı kurabile
ceği noktaları bulabilmek ve buna dayanarak 

I uluslararası birlikler ve ortaklıklar kurmak. 
I Orta - Doğu bunalımı ve bunalımın getirdiği 

sonuçlar dikkatle izlendiği takdirde dış politika-
I mızın hassasiyet, ve itina ile bütün gücünü topla

yacağı yönü kendiliğinden ortaya koyar. Ümi-
detmek isterim ki', ulusal güvenliğimizi sağlayan 
Silâhlı Kuvvetlerimizin teşkil, teçhiz, eğitim ve 
konuşu da, ağırlığı bu yönde olsun. NATO, 

I CENTO Ortak Pazar, Avrupa Assamblesi gibi 
andlaşnia ve andlaşmalar bugün erişilen düzey-

I de gerekliliğini sürdürmekte iseler de, yeterlili
ği bizim yönümüzden kanıtlayamamışl ardır. 

Sayın Hükümet üyeleri, 1961 yılından bu 
I yana iktidar kurma olanağına sahip siyasî par-
I tilere, gerek başkanlarına yürekten ilettiğim di

leklerimi sizlere de bu kürsüden iletmiş bulunu-
I yorum. Parlâmentodan alacağınız güvenoyunun 

ardı sıra Türk siyasî tarihi bir süre de sizin çi
zeceğiniz mecradan akacaktır. Tarihin dönemeç 

I noktalarında iktidar olmak sorumluluğunu yük
lenenlerin durumları gerçekten zor ve ilginçtir. 
Ulusal özlemler için bağlanan umutlar bu dö-

j nemde çoklukla duygundurlar. Bu duygunluğa 
gerekli özen gösterilmezse toplumda, mutsuzluk-

j 1ar her an yeniden başlayabilir. Kuşkusuz olarak 
diyebilirim ki, ülkemiz için böyle bir durumdan 
doğacak olumsuz sonuçları kestirmek de güç de
ğildir. 

O halde ulusal özlemler mutlaka hedefleri-
j ne ulaştırılmalıdırlar. 
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Bir de türlü deneylerden öğrenilen bir ger
çek: vardır. En içten yapılan eleştiriler, uyarı
lar, öneriler bir gün gelir zamanla iktidar çev
resinde çok yönlü olarak kurulacak olan çeon-
Iberi delemezler. İşte bu andan itibaren iktidar 
köıieşir, sağııiaşır, hırçmlaşır, tutarsız, den
gesiz, çağ dışı uygulamalar birbirlerini izler 
Idurur. Artak Devlet birimi yörüngesinden çık-
'mışltır. Bu gidişin somunda iktidar çöker. Çö
ke r ; ama demokratik alternatifini de yok ede
rek: çöker. Böyle bir iktidarın kimseye sorum
luluk yüklemeye hakiki yoktur. Çünkü, kendi 
'kaderini yine kendi eliyle yazmıştır. Gerçek
ten demokrasiye inanan ijktidarlar etraf çeuılbe-
ırinî kıran, lâik, sosyal hukuk devletti ilkelerini 
tüm kuralları ile uygulayan, demokratik al
ternatifleri sürekli olarak açık tutan iktidarlar
dır. 

Beni dinleyen arkadaşlarıma saygılar sunar, 
İktidar kanadını oluşturan partilere ve Hükü
metine sürekli, sağlıklı başarılar dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Acuner. 
Muhteıem arkadaşlarım, sayın hatibin sö

zünü kesmemek için, zaten zamamı az, ikazda 
bulunmadım. Hitapların Başkanlığa yapılması 
lâzım, «Sayın Hükümet üyeleri, sayın senatör
ler» diye bir başlayış ki, burada ilik önce Baş
kanlık ve tabiî ki öncelikle Senato gelir. Bu 
bafamdan bu hitaplarımızda biraz dikkatli ol-
ımamız gerekir. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz, aley
hinde. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkam; 

10 dakikalık zaman içerisinde burada, gör
düğüm bazı mühim noktalar üzerinde duraca
ğım. Şimdiye kadar, hatırımda kaldığına göre 
10'a yakın Hükümet programı okundu. Bu 
Hükümet programlarının hepsi iddialı idi; ama 
sonunda baıktık İd bunların hepsinin tahakkuk 
etmesine imkân görülmedi. 

Bu Hükümet Programında da elbette Cum
huriyetçi Hareket Partisinin programından tu
tunuz başkalarından da buraya aktarmalar ol
muştur, alınımıştır. Mıesıel'â, köy - kentleri, 
'kooperatifler meselesi Cumhuriyetçi Hareket 
Partisinin ilk defa programa aldığı meseleler
dir. Yeni biir şey yoktur. 
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I Yeni bir şey umumiyet itibariyle var; ama 
çok vaatler de var. Bu vaatlerin altından Tür
kiye'nin bu şartları altında nasıl .kalkacağını 
hakikaten düşünüyorum. Bu vaatlerini yerine 
getiremediği takdirde ellbettelka millet içine 
gömülecektir ve bir gayrımemnun durum mey
dana gelecektir. Türkiye'nin bütçesi ve imkân
ları malûm. Malûmoğlu maılûm... Bugün bir 
sıkıntı içinde bulunan bir millet var ve bunlar
la ilgili olarak her iki parti de büyük vaatler
de bulundular. Bulunuldu. 

Bu sıkıntı nasıl giderilecek? Bence, bu
mu öncelikle ele alması lâzımdı. Bir pahalılık 
yoktur diye bir terane tutturuldu. Fakat, bu
nun aslı ve astarı yok. Ben, halkın içerisin-

I de yaşayan bir insanım ve her Cuma - bilhassa 
aracılardan değil - pazardan alış verişimi yapa
rım. Bilâkis artış vardır. Şimdi, dünya fiyat
ları da malûm. İthalât pahalı olacak, pahalı
lık alıp yürüyecektir ve bugün bir liraya yediği 
ekmeği 3 - 4 liraya kadar yiyecektir. Bu sıkın
tıyı nasıl giderebilecek? Engin tarihilmizdıen, 

ib.ahs.edem Sayın Hükümet engin tarihimizin du
rumundan ibretle ders alması lâzımdı. Meselâ, 

I memleketleri sıkıntıya düşüren nokta şu, Os
manlılar zamanında ekmeğin narhını doğrudan 
doğruya Padişah tâyin ederdi. Sadrazam da 

I ekin, yakacak ve yağın narhını tâyin .ederdi. 
Bu dört maddenin bulunmasına ve bunları hal
kın ucuz yemesine yardımcı olurdu. Bunlar 
olmadığı takdirde memlekette huzursuzluk ola
cağını biliyorlardı. 

Şimdi soruyorum, ekmek seneye kaç liraya 
I yenecek? Benim bugün piyasada gördüğüm 

buğdayın fiyatı 250 kuruştur. Bunu nasıl ön
leyebilecekler? İhtiyacı olanlar gıdasını ucuz 
(olarak temin edebilecek mi? 

Şeker fiyatında artış olacak mı? Şekerde 
mühim gıdalardan birisi. Türkiye'nin odun 
gibi yakacak ihtiyaçları sağlanabilecek mi? İş
te üzerinde durulması gereken meseleler bunlar
dır, yani günlük meseleyi halletme keyfiyeti
dir. Halkdan yana olma edebiyatı bir şey .ifa
de etmez. Halkın bu zarurî ihtiyaçlarını gi-
dermediğin takdirde, halktan yana değil, hal
ka ters düşersiniz. Bu programda bu hususla
ra öncelik veren noktalara ben rastlamadım ve 
rastlananı az da. Geniş vaatlerden önce, sözcüsü-

| nün söylediklerini giderici tedbirleri önceden 
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almak mecburiyetindedir. Bunları önceden al
madığı takdirde, ne mi İle't in güvemin i, ne Par
lâmentonun güvenini kazanabilir. 

Arkadaşlar iktidar- oldular kendilerinden ri
ca ediyorum, iktidar kanadı sakin olmalıdır', 
gürültüye meydan vermemeli. Ancak böyle
likle Parla m en tonun itimadını kazanabilir. Yok
sa, 'Mecliste olduğu gibi. burada olduğu gibi 
eğer hırçınlıkların içine girerse, ne halkın, ne 
Parlamentonun itimadını kolay kolay kazana
maz ve mümflviin olmayacaktır. 

Arkadaşlarım, Sayın Erim burada bahset
tiler, ama ben bunu biraz açıklayacağım, açık
lamaya mecburum : 

Bir noktaya rastladım, bizim ecdadımız ta
rih boyunca, imarethaneler kurmuş, vakfiyeler 
kurmuş, dü5künlere yaıdım etmiş, Orhan Ga
zi, bimarhanede düşkünlere bizzat yemek ye
dirmiştir. Bu insanlar sağcıydı. Hattâ koalis
yonun ortağı parti mensupları da rozetini sağ 
tarafına, takar. Sağcılığı yanlış anlamayınız, 
sağcılık bütün haksızlıkların karşısında, ilim 
•irfanla beraber, yükselmekle beraber, hak ve 
hukukla beraber ve alın teriyle kazancın dışın
daki bir kazancı kabul etmeyen bir düşünce tar
zıdır. Bunu Sayın Ecevit'ten bilerek ve Hükü
met ortağı olan partiyi de üzmeden söylemesi
ni, sağcılığı iyi bilmesini, engin tarihinden 
ders almasını çok isterdim, arzulardım. Maale
sef bu ders alınmamıştır, meseleler tek taraflı 
mütalâa edilmiştir, 

Sayın Ecevit'in Akgünlere adlı kitabını oku
dum. Atatürk devrimlerini de okudum. Ben 
Atatürk inkılâplarını daha hoş görüyorum. 

Şöyle bir tabir var. bizde anarşik olaylar 
öyle oluyor: Yeniçeri teşkilâtı kaldırıldığı va
kit günün şairi söyle demiş ebcet hesabiyle; 
«İkide birde koyup kaldırmakta kazan devril
di. ocağı söndürdü.» 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİCiİL (Devamla) — Ne ça-

huk oldu efendim insaf edin. 
Şimdi, arkadaşlar, bakıyorsunuz Atatürk 

devrine taban tabana zıttır. Ho Si Mirdi, Che 
(lııavera'mıı karşısında kilitli kapılar vardı, on
lar bu kilitleri kırmak ıııecburiyetindeydi, ama 
buna şimdi lüzum yoktur, tokmakları çevirdi
ğin vakit açılabilecek. Hangi anahtarla açacak 
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bunu acaba? Selâmet Partili arkadaşlarımız bu 
anahtarlarını acaba kullandıracak mı? Bu me
selelerin üzerinde ısrarla, durmak ve eğilmek 
mecburiyetindeyiz. 

Düşünce özgürlüğü; arkadaşlar düşünce Öz
gürlüğü bu millete pahalıya mal olur. Tok pa
halıya mal olacaktır kardeşliği sağlayamryacak-
tır. Siz buna güleceksiniz, ama ben Türki
ye'yi bölnıekten. parçalamaktan korkuyorum, 
ümitsizim. Birkaç tane misâl verelim; Türıki-
y e'inin yapısını ve tarahî akışını iyi bilmek lâ
zım. Meşrutiyet devrinde uhuvvet, müsavat, 
adalet, hürriyet çığlıkları ve sosyalinim hare
keleri Filibeli Zaden'in konferansında görür
dünüz. İmparatorluğu yemiş bitirmiş-tir. Tür
kiye daha kültür bakımından tamamen millîli
ğe kavuşmamıştır. Yani. milletlik vasfını 
bütünüyle, taşıyor kabul etmeyiniz. Yarın cı
lkı p Barzani'ye mehdi resul derse, nitekim ara
larında vardır. Bunun da özgürlüğü olacak 
ını ? Hizbüt Tahrir Türkiye'yi bölmek için kal
ka ısa. onların ha rek etleri düşünce özgürlüğü 
olacak mı? Yalı ova şahitleri takip ediliyor, bu 
düşünce özgürlüğü sayılacak mı? Arkadaşlar 
bunlar, üzerinde durulacaik meselelerdir. Ben 
doğrusu atimizden ürküyorum, korkuyorum. 
Alabildiğine fikir özgürlüğü, anarşi yaratır... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİCIİL (Devamla) — Fikir 
bankadır onu, o fikri eyleme geçirmek için ta
lebeyi teşvik etmek başkadır. Arkadaşım bura
da söyledi ve bunlar kitaplarda yazılı, fakat 
siz onu tahrik edip eyleme geçirecek olursa
nız. bu fikir olmaz, sadece tahrik olur, mem
leketi. bölmek olur. 

Bu arada 12 Martı da unutmayalım. 12 
Mart. belki parti olarak bizim aleyhimize ol
muştur. fakat ben milliyetperver olarak de
falarca ifa d. e ettim: Türk Ordusu en büyük 
millî vazifesini yaptı. Bugün bunlar fikir öz
gürlüğü okluğuna dair gazetelerde yazılar gö
rüyoruz. Bu ne demektir? Eğer öyle olmasay
dı. Türkiye komünizmin pençesine düşecek 
mn Türk Devleti olacaktır. Tarihin enginliğin
den ders alınken Sayın Ecevit'in. kitabına Ata
türk'ün gençliğe hitabesini koymasını isterdim. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim vaktiniz 
geçiyor. 
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. HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla)— Orhon 
kitab elerimden . ders alınmasını isıterdim. Dışa
rıdan gelen fikirlerle Türk devletleri nasıl par
çalanmış ve yakılmıştır. Maalesef Türki
ye'mizde Türklüğünü inkâr eden var. Dindar 
arkadaşlarımız ben İslâmım diyor. O zaman da 
İslamcılık vardı, ama İmparatorluğun o dev
rinde ne getirdi. Ben burada kürsüde ilk defa 
'kaydetmiştim, Müslüman Türküm diye. İfti
har ederim, bunlar birbirinden ayrılmayan 
unsurlardır. Ne yazık ki bugün Türkiye'de ta
rihin derinliğimle inmeyen kişilerde bu fikirler
de var.. 

BAŞKAN — Efendim vaktiniz tamam. 
HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Şunu 

da sormak istiyorum; yine kitaplar piyasaya 
çıktı, milliyetperver çocuklara baskılar başla
dı. Halbuki, Hükümetin bunu şimdiden dur
durması lâzım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kitaptan 
korkma. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Ben ki
taptan korkmanı, fakat o kitaplar memleketi ne 
hale getirdi ve sıkıyönetim onları toplattı. On
ları piyasaya sürüp çocukları eyleme mi teşvik 
edeceksiniz? 

HCSEYİN ATMACA (Denizli) — öğretmen 
olarak kitaptan korkma. 
. BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konulmaya kın 

eıendim.. 
HÜSNÜ- DİKECLİGİL (Devanda) 

öğretmen olarak korkmuyorum, ben okr 
Bir defa tahammülü! olan, beıılm zara a 
sayclı sizo banların neler doğnrduduıuı 

-üıUAl. 

arınca 
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kiyede gene Kuseyri arkadaşı tarafından öldü
rülecek. Şu beyaz kitap elimizde, bundan ibret
le ders almalıyız. 

BAŞKAN — Evet efemlim vaktiniz doldu. 
HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — irer 

lıaldc Melen Hükümeti yayımladı, bundan ibret 
dersi almalıyız. Arkasından hocalar yüıüyüşe 
geçecek, bu hocalık vasdina sığar mı Koruyorum? 

BAŞKAN — Lütfen efendim vaktiniz geçti. 
HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — 12 

Mart tan sonra meydana çıkacak, biz öldürdük
te sağcıların üzerine attık, diyecekler milliyei-
peıicri 17 tane vatansever evlât şehit edildi, git

ti ve Türk Ordusuna komutanına silâh atıldı, 
bunlar -fikir suçu sayılmayacak mı? Tekrar ka
rışıklığa. meydan mı -verilecek? 

BAŞKAN —• Sayın Dikeçliğil, yüzünüzü ke
seceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O fikir 
suçu değil. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Fikir 
onu eyleme sevk etmiştir. Şimdi yine aynı 
boşluktan faydalanmak suretiyle siz bu hareket
ler i Türkiye'de doğurduğunuz gün mesul ola
cak anız. 

BAŞKAN — Efe adin, rayın Atmaca ile mü
nakaşanızı dışanda yapın, vaktiniz doldu. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) Her 
inikle şimdiden ben ilülıüıucli tayakkuza davet 
ederim. Bu hususların üzerinde tltlzi'kle durma
nı lâzımdır. Arkadaşıma soruyorum, müfredat 
programları milliyetçilik esasına müstenit, bunu 
hangisi yapıyor? Gençleri alabildiğine tahrik 
edecektir, kendi fikir istikametine doğıu çekme
ye çalışacaktır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, biz de 20 dakika konuşacak mıyız? 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, vakit kısa. yalnız. 

BAŞKAN — Vakit geçti efendim, kısa de
mi 
ta ' " 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Cok 
teşekkür ederim. Konuşmamı bağlıyorum efen
dim. Müsadonizlc bitiriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanızı bitiri
niz a-tık. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devanda) — Sayın 
Başkanım, bir cümle ile bağlıyorum. 

Ş'mdi. arkadaşlarımız kafalarına yerleştir
diklerini atmalı ve oıulan sonra Türkiye'nin, 
gerçeklerine samimiyetle eğilmeli, ideolojik mü
nakaşa veya doktrinlerin, inançların Türkiye'yi 
Demirperde gerisine atacağını düşünmeli ve de 
Cumhuriyet lîakk Partisi arkadaşlarımız Milli
yet Gazetesinde çıkan ve «İkinci Dünya. Harbine 
Türkiye hiç girmedi» diye Menemencioğlu ve c-t-
rafmdakilerin komünist tehlikesini Avrupa'ya 
ilk defa duyurduklarını ve Avrupa'yı istila ede
ceklerini söylediklerini kulaklarından çıkarma
malıdır. 

417 — 
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Bunun için, ileri düşünce ve fikir özgürlü
ğünden de bu kadar müsamaha ile Türkiye'nin, 
kardeş olacağını, hilafı kanaatımca düşünmemeli. 
Bu hususta basiretli olmaya davet ederim. 

Saygılarımla, (A.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bâzı muhterem 

arkadaşlarım «Biz de 20 dakika konuşacak mı
yız?» diye soruyorlar. 

Arkadaşlar, Başkam ne yapabiliri Ben 
ikazımı yapıyorum. Kaç defa ikaz ettim. Baş
ka ne yapabilirim ? Lütfen arkadaşlar Divana 
yardımcı olsunlar. Kimseyi zorla kolundan tu
tanak aşağıya indiremeyüz. Çak istirham ede-
trim. 

Sayın Kâmuran İnan, üzerinde buyurunuz. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Baş-

/kan, değerli arkadaşlarım; 
H ülküm et programının dış politikayla ilgili 

ibölümü hakkında görüşümüzü sunmadan önce 
Cumhuriyetimizin 51 nci yılının ilk Hükümeti
ni, memlekette alışılmamış derecede uzayan 
Hükümet bunalımını .sona erdirmek konusun
da gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etmek 
isterim. 

Çalışmaları millî menfaati enimize uygun düş
tüğü sürece bizi karşılarında bulmayacaklar
dır. 

Gerek Koalisyon Protokolü ve gerek Hükü
met Programında dış politikadaki mıillî ter
cihlerimizin muhafaza edilmekte bulunduğunu 
memnuniyetle görmekteyiz. 

«İçinde bulunduğumuz ortak güvenlik sis
temine v-3 mevcut ittıifaklarımıza bağlı kalına
caktır.» denmektedir. 

Secim konuşmalarında, C. H. P. 1973 seçim 
bildirgesinde, Koalisyon Protokolünde ve Hü-
Ikümet Programında «NATO» kelimesinin kul
lanılmasından itina ile kaçınılmış, ortak gü
venlik sistemlinden söz edilmiştir. Siyasî ha
yatta bu kamuflâjı mazur görmek gerektiğini 
ıkabul ediyoruz. Ancak, memnuniyetle beyan 
edeyim ki, 1 Şubat 1974 tarihli gazetelerde 
çıkan Sayın Başbakanın dış politikayla ilgili 
bir beyanatında şu cümleyi memnuniyetle kay
dettim : 

«NATO üyesi bir memlokot olarak kalmaya 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğunla tam üye 
olmak yolundaki çalışmalarımıza devam edece
ğiz.» 

I Buradaki cevaplarında aynı cümleyi tekrar 
suretiyle bunu tescil ve beyan etmelerini ken
dilerinden istirham edeceğim. 

«Millî güvenliğimiz ve savunmamız için yal
ınız ortak sistemlerle yetanilmeyecek, kendi' 
Imillî savunma politikamız, stratejimiz ve im
kânlarımızla geliştirilecektir.» denmıekitedir. 

Bu sözler, senelerden beri takip edilegelmek-
te olan ve tatbik edilen bir siyasetin .ifadesi
dir. Bu beyana aynen katılıyoruz. 

'«Topraklarımızdaki ortak savunma tesisle
rinin, savaş araç ve gereçle rinıin Türk Devleti
nim denetimi altımda bulunmasına daima itina 
edilecektir.» denmektedir. 

Burada Koalisyon Protokolü ile Hükümet 
Programı arasındaki ufak fakat ilerici bir far
kı da dikkatlerinize arz .etmek isterim. 

Buna rağmen bu cümle, konuyu yakından 
bilmeyen, senelerce bilgi veya iyi niyet nok-
sanlığıyla sürdürülen propagandalarım tesiri al
tında kalmış kimselere hitap etmektedir, ger
çeği yansıtmamaktadır ve bunu sahipleri de 
h ilmektedir. 

J Ordumuz, müşterek savunma kuvvet hedef
leri ihtiyacı olan ortak savunma tesisleri, plân
lama, inşa ve kullanma safhalarından tamamıiyl-e 
millî makamlarımızın kontrolü altında bulun-
'maiktadır. Bunlarla ilgili müşterek kaidelerin1 

tespiti dahi yetkili makamlarımızın iştirak ve 
muvafakatiyle olmaktadır. İki taraflı ilişkiler 
çerçevesine giren ortak savunma tesisleri üze
rinde dahi 1969 anlaşmalarıyla tanı kontrol hak
kımız sağlanmıştır. Uygulamada bir noksanlık 
veya ihmal mevcut ise, bu millî hayatımızın 
her alanında görülen hepimizin şikâyet ettiği
miz, fakat bir türlü düzeltemediğimiz ihmal
lerin hir devamından ibarettir. Kontrol hak
kı. hukuken mevcuttur. 

İki1!! anlaşmalar, yapılmıasında hiç.bir ku
suru olmayan A. P. iktidarı tarafından önemle 
ele alınmış, büyük bir itina ve başarıyla ıslah 
edilmiş, dış politikamızın bağımsızlığını kema
liyle koruyacak bir hale sokulmuştur. 

Bunların neresini kusurlu buldukları ve ne
yi düzeltecekleri anlaşılamamaktadır. 

P rot o ki ün dış politika temel görüşleri ara-
ısmda «Kışkırtıcı olmayan bir politika izlemek 

I ten» söz edilmektedir. 
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Şimdiye kadar dış politikasında kışkırtıcı 
olmayı bir temel görüş. olarak alan bir Devlet 
gösterilemez. Başkasından farklı olmalk 'ihtiya
cını lüzumsuz ile karşılamak yoluna gitmemeli
dir. 

Avrupa. Ekonomik Topluluğu, ile olan iliş
kilerin .esas anlaşmalar doğrultusunda yürütül
mesine devam edileceği teminatı veriliinckte, 
«ancak ek protokoller yenliden ele alınacak» 
denmektedir. 

Kcralisyon o r talklarından binisinin Avrupa 
Ekonom'ilk Topluluğu karşısındaki tutumu se
çimler sırasında söyledikleri ve seçim beyanna
mesinde ilânı ettikleri biilinımeıktcdir. 

Bunları okumak, burada takrar etmek sure
tiyle kendilerini Yüksek Heyetiniz, basın ve 
kamuoyu karşısında güç durumda bırakmıak-
tan içtinap 'edecek, meımlekcıt nıenfaıatına bul
duğumuz bu hayırlı değişikliği memnunı'yetle 
kaydetmekle yetineceğiz. Kendili erin i, İra ko
nuda göster dükleri anlayış ve fcragattan dola
yı tcıbrik 'etmek isteriz, 

Ek protokollerin yeniden ele alınması bu
lgusuna gelince, bunu memlekete daha çok fay
dalı olmak yarışının samimî 'bir ifadesi olarak 
îkabul ediyoruz. 

Bu mevzudaki muhtemel teşebbüslerini şim
diden gölgelendirmemek için münakaşasını yap
maktan,' kesin bir hüküm be yanından kaçına
cağız. 

C. H. P. nıin 1973 Seçim Bildirgesinde 
«C. II. P. Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Top
luluğuna tanı üye olarak katılmasını ekonomik 
laçıdan olduğu kadar» Altını çiziyorum, «siya
sal açıdan da yararlı görür.» denmektedir. 

Bu 'ama et a, hedefte birleşiyoruz. Bu hede
fe ulaşmak için seçilecok yol ve .metotta şüp
hesi Jz serbestileri olacaktır. Yalnız daha fazla
yı sağlama gayreti içinde eldekini kaçırma-
malk gerekir. 

Ayrıca, burada müsaadenizle bu Katma Pro
tokol hakkında çok şeyler söylendi, yakında 
bir fırsat doğmaktadır. Biliyorsunuz, Kaıtnua 
Protokol altı üye arasında yapılmıştı. Bilâlıara 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun altı üyelik
ten cldkuza çıkması üzerine bu protokol hüiküm-
lerinıin yeni üç üye üç in de geçerli olması hu
susunda müzakereler yapıldı. Bu müzakere
lerin yapılması ve bu yeni Katıma Protokolün 

imzası sırasında A. P. iktidarda bulunmamak
taydı ve bu protokoller yakında Sayın Hükü
met tarafından Yüksek Meclislerin önüne sevk 

* edilecektir. Şayet bu protokol uygun görül
müyor sa bunun şevkinden vazgeçilebilir, yeni
den müzakereye gidilebilir veya Hükümet bu 
protokolü Yüksek Meclislere sevk 'ediyorsa, o 
zaman 1 neti Ek Protokolü aynen kabul etmiş 

j sayılır. 
Dış meselelerimizin başında gelen, .etrafııı-

t da hepimizin birleştiği bir millî dava olan Kıb
rıs 'konusuna gidince: 

Hükümot bu mevzuda, şimdiye kadar takip 
edegclmokte bulunan tutumdan farklı yeni bir 
görüş getirmektedir. Bu görüşü eleştıimıeye-
ceğiz. 

Kıbrıs üzerindeki ahdî haklarımızın korun-
'ma«ı, bu milletlerarası iandlaşmalarla oradaki 
soydaşılaıımıza tanıman haklardan en ufak 'bir 
ki'mınm feda edilmemesi, Ada ile Anavatan 
arasındaki bağların'muhafazası ve her ne paha
sına olursa olsun Enosis'in önlenmesi kayıt ve 
şartıyle Hükümete bütün teşebbüslerinde yar-
dııır.cı Ve destek: olacağız. 

Koalisyon Protokolünde. yer alam ve Hü
kümet Programına yansıtılmış bulunan başlı-
ra mesele1 er hakikin la. görüşümüzü böylece tes
pit. ettikten ''Mira dış pnlr'vk.a ile ilgili bâzı nıü-
lâ.lrızalarmızı bu vesile ile Yüksek Heyetlinizin 
bileileııhm sunmak isteriz: 

Değerli 'arkadaşlarım; dış meselelerin iç. so
runlar kadar yoğunlaştığı, önem kazandığı 
bir devrede bulmuyoruz. Enerji buhranı dün
yadaki ekonomik ve sosyal dengeyi tehdit et
mektedir. Gelişen dünya ticareti, Amerika 
Birleşik Devletleri dış ödemeler dengesindeki 
devamlı açıklar, 1944 vBreton Woodsde teme
li atılan dünya para sistemini geçersiz hale ge
tirmiş, reform yolunda çalışmalar yapıldığı, 
formülle'-' arandığı sırada kaşdöndürücü bir şe
kilde artan petrol fiyatları yepyeni bir duranı 
yaratmıştır. 

BAŞKAN — Üç dakükanız kaldı efendim. 

KÂMRAN İNAX (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Balkan. 

Bu yeni durumdan en çek gelişme halinde 
bulunan memleketlerin ve bu a ra la memleke
tin kin müteessir olacağı genellikle kabul 'edil
mektedir. Gelişme halinde bulunan mıemlelket-

— 419 — 
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lemn Kalen aldıkları yıllık dış yardım toplamı 
8,5 .milyar dalar eivarmdadır. Akaryakıt fiyat
larına yapılan zamların ayna memleket için ilâ
ve maliyetin 14 milyar dolar civarında olacağı 
hesaplanmaktadır. Buna ayrıca yaltımm malla
rında başgösterecek fiyat artışlarını da katmak 
gerekecektir. 

Bu her iki faktöre ilâveten memleketimiz 
yönünden işçıi gelirlerinde kaydedilecek düşme
yi de hesaba kaitmak ieahetmektedir. Batı Av
rupa ülkelerinde enflâsyonun çift rakamlara 
ulaşmış bulunması ve daha da artmak temayülü
nü göstermesi, memleketimizde son üç yıldan 
beri % 20']eri bulan fiyat artışlarını daha da 
kamçılayacaktır. Hükümeti Ibekleyen birinci 
sorun iktisadidir ve ibu yalnız millî tedbirlerle 
çözülebilecek karakterde değildir. •, 

Diğer önemli hir ıkonu; Batı dünyasındaki 
gelişmelerdir. Amerika Birleşik Devletleri 
Atlantik ilişkilerini, Avrupa ile olan nıünase-
'betlerini de gözden geçirmek lüzumunu hisset
mektedir. Şartlar beş yıl öncesine ınazaran de
ğişmiştir. Avrupa'da 'birleşme hareketi geçici 
ıbâzı zorluklara rağmen Icııvvet kazanmaktadır. 
Ekonomik bütünleşme, siyasî birlÜkle tamamlan-
'ma!k yolundadır. Savunma alanında da işbirli
ği ihtiyacı duyulmakta, münakaşası yapılmak
tadır. Son Orta - Doğu krizi Yalta devri hatı
ralarını geni getirmiş, başta Fransa olmak üze
re Batı Avrupa ülkelerinde bir şok tesiri yarat
mıştır. Tek ağızdan konuşmadıkça diınlen-
meyecekleri, kaale alınmayacafklan hakikati 
ile uyanmışlardır ve tek ağızdan konuşmaya 
başladılar bile, Cenevre'deki Avrupa. Güven
lik ve İşbirliği Konferansında hu görülüyor, Vi-
yana'dakj karşılıklı kuvvet İndirimi görüşme
lerinde bıı görülüyor, 11 Şubatta Washington'da 
yapılacak enerji konferansında bu görülecek. 
Bu gelişmeler bizi, izole olmak tehlikesi ile 
karşı karşıya .getiriyor. 

Bir taraftan Amerika, Birleşik Devletleri, 
diğer taraftan Dokuzlar Avrupa sı bizim söz ve 
menfaat sahamızı daraltıyor. NATO'da biz 
artık kanat değil, (kenar memleketi haline dü
şeceğiz. NATO'ya girişimizden 22 sene sonra 
İrlanda da (ki, daha 1,5 yıl önce Avrupa Eko
nomik Topluluğuna katılmıştır) daha az mües
sir, daha az söz sahibi bir duruma düşüyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
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KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Yüksek Heyet müsaade buyunırllarsa 5 da
kikalık ilâve zaman rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hatip 5 daki
kalık bir zaman arzu ediyorlar, oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Buyurun 'efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Diplomasimiz bu alanda gerekli uyanıklığı 
maalesef göstermemiş, kazanılmış haklarımızı" 
koruyamamış (Kelimenin burada sırası gelmiş
tir) renksiz bir politika gütmüştür. Vakit kay
betmeden Dokuzlar siyasî danışma mekanizması 
ile iliş ki! erimizi geliştirmeli, bir sisteme bağla-
ıııalı ve bilgi verilen bir üye değil, danışılan bir
liye olmalıyız. Unutulmamalı ki, Avrupa Ekono
mik Topluluğuna girişimiz her şeyden önce si
yasî bir tercihtir. Hükümetin bu alanda çok ak
tif bir politika gütmesi, Dokuzlarla olan bağla
rımızı enine ve derinliğine geliştirmesi gereke
cektir. Bu istikametteki çalışmalarda kendileri
ne destek olacağız. Bu mevzua bütçe görüşme
lerinde daha geniş bir şekilde dönebilir, müna
kaşa edebiliriz. Memleketimizin uzun vâdeM is
tikbalinin bulunduğu bir konudur bu. 

Dünyadaki ve özellikle Avnıpa'daki bütün 
yumuşama ve işbirliği belirtilerine Cenevre ve 
Viyana'daki çok taraflı Doğu - Batı müzakere
lerine, Cenevre'de halen ara verilmiş bulunan 
iki taraflı SALT - II görüşmelerine, Federal Al
manya'nın bütün Doğu Avrupa memleketleriyle 
münasebetlerini normalleştirmesi ve her iki Al
manya'nın Birleşmiş Milletlere girmelerine, Sov
yetler Birliği ile Amerika sarasında 25'e yakın 
anlaşma imzalanmış bulunmuş olması ve niha
yet Çin'in Milletler Topluluğuna alınmış olma
sına rağmen ihtilâf hattâ ihtilâflar devam eU 
inekte. Son Orta - Doğu krizinde görüldüğü üze
re nükleer savaş tehMkesi devanı etmekte, Ame
rika Birleşik Devletleri 1974 - 1975 bütçesinde 
savunma masrafları olarak 99 milyar dolar tek
lif edeıkeıı, Sovyetler Birliği millî gelirinin % 
9,2'sini askerî masraflara ayırmaktadır. Böyle 
bir dünyada uyanık bulunmaya, ittifaklarımızı 
canlı tutmaya mecburuz. Türkiye'yi yalnızlığa 
itici her türlü davranıştan kaçınmak gerekir. 
Türkiye, sözüne, ittifakına güvenilir bir Devlet 
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karakterini muhafaza edecektir. Bu hepimizin 
müşterek görevidir. Bütün bunları Millete an
latmak, izah etmek gerekecektir. 

Millî destekten mahrum bir dış politika, bu
günkü dünyada bilhassa demokratik ülkelerde 
itibar bulamaz. Dış politikayı artık kapalı kutu 
olmaktan, bakanların inhisar ve zevkine terke
dilmiş bir saha olmaktan çıkarıp, demokratize 
etmek, Millete götürmek lâzımdır. 

Birçok meselemizin dışarıda kâfi kuvvet ve 
anlayışı bulamaması, millî destekten mahrum 
oluşundandır. Parlâmento ve kamuoyunu, çeşit-
•11 konular karşısındaki tutumumuzun tespiti, gö
rüşümüzün olgunlaşması münakaşa ve çalışma
larına iştirak ettirmek gerekmektedir. Demok
rasimiz art ık bu aşamaya gelmiştir. Günümüz
de iç politika ile dış politika birbirinin fonksi
yonu haline gelmiş bulunmaktadır. Bir memle
ketin iç rejimi, onun milletler topluluğundaki 
yerini tayin etmektedir. Batı demokratik siste
mini benimsemiş olan memleketimizin aynı re
jimi uygulayan memleketlerle işbirliği yapması 
tabiîdir. Batılılaşma hareketimizin amaç ve ica
bı da budur. Dış alanda millî tercihlerimize is
tikametimiz belirlenmiştir; devamlılık karakte
ri arz etmektedir, iktidar değişikliği, aynı he
deflerin takibinde bir stil değişikliğinin ötesine 
geçmemelidir. 

Bulunduğumuz yer, dış politikada fantazile-
re müsaade etmemektedir. Dış politikada tek ge
çerli kaide gerçekçi olmaktır. Tek objektif de
ğerlendirme kıstası ve aynı zamanda hareket 
noktası millî menfaatlerimizdir. Bu doğrultuda 
kalındığı sürece Hükümete destek ve yardımeı 
olacağız. Herhangi bir 'inhiraf gördüğümüzde 
ikaz vazifemizi yapacağız. Bunu müsamaha ile 
karşılayacaklarını umarız. 

Bu amaçlara ulaşmak, bu politikayı sıhhatli 
bir şekilde uygulamak için lüzumlu vasıta, teş
kilât hakkında da bâzı düşünce ve temennileri
mizi ifadeye müsaadelerinizi rica edeceğiz. 

Son iki yıllık sakat ve maalesef biraz da 
keyfî tatbikat neticesi hariciyemizin kıymetli 
genç elemanları şevk ve ümitlerini kaybetmiş 
bulunmaktadırlar. Kalite bir tarafa itilmiş, kan-
tite ile ılş görülmüştür. Bunu düzeltmek, genç
lere imkân tanımak lâzımdır. 

Geçmiş iktidarların müştereken sorumlu ol
dukları diğer bir durum da dışarıda maliyeti 
gittikçe artan, verimliliği ise ters orantılı bir 
şekilde düşen teşkilâtın dağınık halidir. Muh
telif bakanlıklarda dışarıya adam göndermek 
yarışı başlamıştır. Halen yılda 45 milyon doları 
aşan dış hizmetler masraflarının 15 milyon do
lan hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın ve maa
lesef himaye ve şahsî mülâhazalarla tayin edil
miş 200 kadar insana verilmektedir. (Alkışlar) 
Sunî şekilde görevler i cad edilmekte, mahdut 
kaynaklarımız bâzı şahısların refah ve konforu 
yolunda heba edilmektedir. Dışarıda görevli 
kimselerden vazifenin aradığı şartlara haiz olan
ların nispeti % 20 yi geçmez. Bu durum, mali
yetinden başka memleketimizin dış imajını da 
tahrip etmektedir. Bu meselenin üzerine ciddî 
bir şekilde eğilmenin zamanı gelmiştir. Hükü
mete bu sahada yardımcı olacağımızı peşinen 
arz ve beyan ederiz. 

Teşekkür ederim. (Sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym İnan. 
Saym Hamdi özer lehinde buyurunuz efen

dini. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 

sayın senatörler; 
Yeni Hükümetin Programı hakkında görüş 

ve dileklerimi sunacağım. Bu Hükümet Progra
mı başarı ile uygulama yoluna girince, bu yol 
üzerine dikilecek iki zıt engelle savaşmak zorun
da kalacaktır. Bunlardan biri vurgun ve sömü
rücüler, 'diğeri de komünizm ve her çeşit dikta 
niyetleridir. 

Yeni Hükümetin özellikle bunlara karşı çok 
uyanık ve güçlü bulunmasını diliyorum. 

Vurgun ve sömürü anarşisi yok edilince ey
lemli anarşiler ve dolayısiyle her renk dikta, gi
recek kapı bulamayacaktır. 

Tabana yayılan sosyal adalet ve refah, Cum
huriyetimizin kalesi olacak, namuslu, dürüst, 
vicdanlı ve uyanık her vatandaş onun en güçlü 
muhafızı olarak Hükümetinin safında yer ala
caktır. 

Tarih göstermiştir ki, bir Hükümet halkını 
'koruduğu ve kolladığı ölçüde halk tarafından 
korunur ve yaşatılır. 

Sayın senatörler; bu Hükümet bir koalisyon 
Hükümetidir. Koalisyon Hükümetleri birden 
fazla siyasî partiden vücut bulacağı için prog-
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ramları da hiçbir zaman tek bir partinin prog
ramı olamaz. İşte bu nedenle koalisyon partile
rinden hiç biri millete sundukları kendi prog
ramla rm-da ki vaatlerden ötürü tam bir sorum
luluk içinde bulunamaz. Çünkü her sorumluluk 
bir yetkiye dayanır. Milletin verdiği yetki öl
çüsünde her parti kendi programlarına göre ik
tidar veya muhalefet yapabilir. 

Sayın Ecevit Hükümetinin Programı C. H. 
P. ve M. S. P.'nin ortak görüş1 eri olduğu halde, 
bu partilerden hiç birinin programı değildir. 

Ancak, bu Hükümetin en üstün gücü, her 
iki partinin siyasal, sosyal ve ekonomik görüş-
lerindeki uyarlıktır. Bunun içindir ki, bu alan
daki başarısızlığına mazeret bulamaz ve millete 
kabul ettiremez. 

Öyle ise bu Hükümet, kendi partilerinin de 
kaderini çizen bir sorumluluğu yüklendiğini dü
şünerek birlik ve uyarlık İçinde çalışmak zorun
da olduğunu unutmamalıdır. 

iSaym senatörler; koalisyon hükümetleri, bir 
bakıma muhalefetleri kendi bünyelerinde ta
şırla;*. Bununla beraber demokrasinin tabiatın
da olan bu biçim siyasî iktidarlar, ileri demok
rasilerde oldukça güçlü, inandırıcı ve ömürlü 
olabilmektedir. Çünkü onlarda iyi niyet, insaflı 
muhalefet ve milletin hakemliğine, takdirine 
hürmet vardır. 

İktidar görevini elinden aldı d'\ye millete 
küsmek ve kendisine rahmet okutmak için ge
lecek iktidarlara bir harabe bırakmak yoktur. 

.Savaşı kaybeden ordular geri geçilirken, 
terk ettikleri alanı yağmadan sonra yıkar, ya
kar ve düşman için bir ölüm batağı haline sokar
lar. Bu batak temizlenmedikçe bir adım ileri 
atılamaz. 

Şimdi bu Hükümeti Millet ve tarih huzurun
da uyarıyorum : Sayın Hükümet, Türkiyeliniz 
yıllardan beri iktidar çatışmalarının savaş ha
rabesi haline gelmiş ve Milletimiz bir bunalım 
'batağına saplanmıştır. Onu kurtarma, koruma 
ve ileriye yürütme görevini aldın. Bütün yollar 
vurguncuların istifleıiyle barikatlanmış ve pu
sularla kordon altına alınmıştır. 

Yürütme organı olarak bu engelleri temiz
lemeden ne kendin yürüyebilecek ve ne de yü-
rütobileceksin. Bunun için derhal cesaretle hare
kete geç. Bütün istiflere baskınlar yap, herkesi, 
anal bildirimine tabi tut, fazla malları normal 
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fiyatla satınal ve piyasaya halkın- ihtiyacına 
sum Yanlış beyanda bulunanlar için namuslu 
vatandaşların ihbarlarını teşvik et ve mükâfat
landır. Malî polis ve diğer Devlet görevlileri ta
rafından baskınlar yapılsın, saiklı istifler kaçak 
mal gibi müsadere edilsin ve sahipleri Millî Ko
runma Mahkemelerinde ağır müeyyidelerle ce
zalandırılsın. Bunlar Devlet yapısını tahrip eden 
suçlular olarak asla af yüzü görmesinler. Vergi 
kaçakçılığı önlensin. Küçük esnaf, eğlence yer
leri ve her çeşit kulüplerle açık ve gizli çalış
tırılan evlere götürü vergi sistemi uygulansın. 
Devlet adına bunları soyanlar, mühürleme ve 
mühür açma oyunlarıyle toplumu maddî ve mâ
nevi çöküntülere sokmasın. Devletin .bünyesin
den, maaşlı soyguncular ve rüşvet kadroları çı
kartılsın. 

.'Sayın senatörler, Milletin ve rejimin bağrına 
çevrilmiş olan vurgun ve sömürü silâhlarını mü
sadere etmenin 'bir yolu da varlık vergisidir. 
Buna bilhacsa bugün daha çok ihtiyaç ve zaru
ret vardır. 

Bir azınlık gruba, 40 milyon insanı köle ol
maktan kurtarmalıyız. Bunlar vatanımızı ve 
millî servetlerimizi parsellemiş ve talan etmiş
lerdir. Küçük dereceli bir memur ve işçi kadar 
bunlar Devlete vergi ödemiyor ve Devlet bun
ların kilelerine karşı âciz kalıyor. Bunlar bütün 
giyecek, yiyecek maddelerini para zoruyle is
tifleyip, toplumu kıtlıkla terbiye'ederek teslim 
almaya, çalışıyorlar. Bunlara Devlet ve Millet 
olarak karşı koyamazsak, kıtlıktan kopacak kı
zıl kıyamet rejimleri en sen Türk Devletini de 
sürükleyip götürecektir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı .Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bir eliyle yurt

tan top1 ayıp, diğer eliyle yurt dışına kaçıran 
vatan hainlerine «Bu vatan bizimdir» demenin 
zamanı tükenmek üzeredir. 

'.Sayın senatörler; 67 ilimizde belirli madde
leri depo edenler vardır. Bunlar Millete karşı 
cephe almış «Xe varsa topla. Milletten sakla» 
parolasıyle Millete saldırmaktadırlar. Bunun 
için millî korunmaya muhtacız. Bu ihtiyacın ör
nek bir .gerekçesi olarak Malatya halkının şu ih
barını duyuruyorum : 

Malatya'da şeker fabrikası var, fakat şeker 
yok. Çünkü, Malatya'ya tahsis edilen şeker fab-

| rikadan Malatya plâkalı nakil araçlarına yükle-
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niyor, 3 kilometre ötede Gaziantep plâkalı 
araçlara aktarılarak fan ilin istifçilerine götürü
lüyor. Bu şekerleri şu anda onların ambar ve 
depolarında veya Suriye sınırından geçerken 
yakalamak mümkündür. Bu da gösteriyor ki, bu 
toplum yağma ve talan içinde uçuruma doğru 
sürüklenmektedir. Buna karşı Hükümetin güçlü 
tedbirler almasını Millet ve Parlamento olarak 
desteklemeye mecburuz. Destek yerine köstek 
olmaya çalışanların ömürleri kısa sürecektir. 

Komünizm veya faşizmin gelmesini isteme
yenler !bu konu'da birlik olmaya mecburdur. 
Birkaç yıl önce söylediğim gibi, kurşunlar boş 
tenekeleri deler geçer, fakat dolu tenekeleri 
patlatır. Fa'kir, furakanın nafakasını istifleyen 
amlbar mideler bunu bilmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
•HAMDİ ÖZER (Devamıla) — Muhterem 

Bakkamım, çok istirham ediyorum., iki dakika
lık müsaadenize de benim ihtiyacım var, bir ar
kadaşım müsaade almadan 15 dakika konuştu
lar. 

BAŞKAN — Efendim, ben ikaz etmekle va
zifeliyim, siz de tecrübeli parlamentersiniz, de
vam edersiniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Hülkümet, güçlü, inandırıcı ve ömür
lü ollmak istiyorsan, Ikasırga kanatlı fiyatları 
halkım yetişeceği düzeye indirmeye ve durdur
tmaya mecbursun. 

Bugün fiyatların katsayısı 5 artmış, maaş 
ve ücretlerde bir artış olmamış; fakat halkı
mızın katsayısı sıfıra düşünüş ve sabrı patlama 
noktasına igelmiştir. O, bir tek umutla bekle
mektedir. O umut sensin. Bu ihağ da koparsa 
korkarım 'ki, halik kat sayısı olarak kendi mer
divenini Ikendisi kuracak ve onun basamakları 
vurguncuların 'kemdiler! olacaktır. 

(Sayın senatörler; Anarşiye, isyana ve her 
çeşit diktaya yeşil ışık tutarak, onlar ortak
lık davetiyesi gönderen vurguncu cambazların 
alinden bu Milletin hayat ve haysiyetini haraç 
\mezat olmaktan kurtaralım. Bunun için Hükü-
ımete yardımcı olalım. 

(Sayın Hükümet, görevini yapanken ne vur
guncular ve ne de onların avukatları semi yıl
dırmasın. Çünkü Türk Milleti onlara karşı se
nin safında ve seninledir. Haık, yenemeyeceği 

hiç bir kuvveti yaratmamıştır. Türk Milleti 
haklı ve sana karsı umutludur. Bu umudun 
şerefi, senin yegâne servetindir. Sana olan gü
veni bu umuda lâyık olmakla sürdüreceksin. 
Ben de bu'umudun ışığı altında sana başarı ve 
aziz Milletime mutluluk diler, yüce Seıı'atoya 
saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Özer. 

Sayın Fethi Çelikbaş, aleyhte; buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhuılbadkanm-a S. 
Ü.) — Sayım Başkan, Cumhuriyet senatosunun 
değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet 
Partisinden oluşan Ecevit Hükümetinin Prog
ramı üzerinde söze başlarken, uzun yılların ba
direlerinden geçereık Milletimizin bugüne ulaş
masını mesut bir netice olarak "karşılıyor ve 
Türk siyasî hayatında sorumluluk deruhte eden 
her İkisinin bu neticenin kadir ve kıymetini 
ilelebet muhafaza etmesini, talkdir etmesini te
menni ediyorum. 

Derhal ifade edeyim ki, Milletimiz bu nok
taya kolay gelmemiştir. Hadiselere isabetli teş
his koyamamak bunun başlıca âmili olmuştur. 
12 Marttan bu yana vazife göreın Hükümetlerin 
sıikıyönetimi makamlarımın ve fedakâr, vazife
şinas kolluk kuvvetlerinin gayretlerimi bugün 
ıküçümsciııulk isteyenlere karşı, Cumhuriyet Hü
kümetinin eğer kusurları varsa tecziye etmesi
nin, kusursuzlar ise onları savunmasının vazife
si olduğumu ıbelirtmek istiyorum. 

Türkiye'de nasıl düşünürsek düşünelim, 
Cumhuriyetin bekasına karşı göz dikmiş, son 
müstakil Türk Devletini imha etmek için pusu 
kurmuş kuvvetler maalesef ımevcuttur. Bunu 
görmemezlikten gelmek tarihin ve milletin so
rumluları affetmeyeceği bir sonuç olacaktır; 
ama memlekette bundan büyük, telâfisi (müm
kün olmayan elim neticelere gark olacaktır. 
Bu itibarla, geçmiş hadiseleri küçümsemeden 
başta Hükümet ve iktidar bütün partilerin ve 
sorumluların hadiseleri layık olduğu ölçülerde 
değerlendirerek, memleketimizin bir daha bu 
noktalara gelmcmesimde müşterek bir hattı 
'harekette ittifak etmesini temenniye şayan gör
mekteyim. Bu da gayet kolaydır. Hükümet, ka
nun hâkimiyetinde titiz davranmalıdır. Kanun
ları uygulamasında kendisine taraf olan veya 
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kendisine yardımcı olan kartel lerin, ki. bugün 
sağda solla birtakım kıpırdanmalar. görülmek -
itedir, T ülküm ei t i taciz eder duruma gelmeleri 
mukteımeldir; bunlar karşısında cesaretle ka
nun hâkimiyetini tcais etmeli ve Hükümet,' ka
nun hâki'miyetini tesis ederken, muhalefette 
vazife gören veya bitaraf vazife görenler de 
Hükümetin bu noktada sendelemesine meydan 
vermeden takviye edecek kararlı bir tutumun 
sahibi olmalıdır. Eğer kanunlar kendi noktaî 
nazarımıza uygun düşmüyorsa yapılacak iş,- sü
ratle kanunların değiştirilmesidir. 

Bu itibarla, memleketimizin selâmetlİ bir ida
reye kavuşabilmesi, kurulabilmesi, yürütülebil
mesi; her ne pahasına olursa, olsun kanunların 
ivazsız, garazsız uygulanmasına bağlıdır. İkti
dar ve muhalefet bu noktada müşterek bir an
layış içerisinde bulunmalıdır. 

Hükümet programı, başlarken ve bağlanır
ken bir ne&ce üzerinde durmaktadır. Türki
ye'nin, bu koalisyon Hükümeti ile bir mutlu 
devreye açılmış olduğunun beyanı ile başlıyor. 
Mutluluk sübjektif bir halettir. Bugün hapis
hanede çikaini dolduran vatandaş için mutlu
luk derhal hürriyetine kavuşmasıdır; işsiz bir 
vatandaş için mutluluk bir iş sahibi olup para 
kazanmak, çoluk çocuğunun, ailesinin nafaka
sını sağlamaktır. Pahalılıktan müstaribolan bir 
ailenin mutluluğu, bu pahalılığı yenmesi, geli
rini bu pahalılığı yenecek seviyeye yükseltme
di veyahut da umumî fiyat seviyesini, istihlâk 
'maddelerinin fiyatlarını düşürerek onun ha
ya.! pahalılığının İstırabından kurtarılmasıdır. 
Bunun gibi olaylar. Bu itibarla, hapishanede 
yalan vatandaşın hür: iye tine kavuşturulması 
güç bir şey değildir, bu konudaki görüşleri
mizi genel af tasarısı geldiğinde elbette söyle
yeceğiz, onun üzerinde durmayacağını; fakat 
ne Hükümet programında layıkı veçhile yer al
dığını gördüğüm, ne de konuşmalarda üzerine 
eğilindiğini göremediğini Türkiye'yi büyük is-
tiraplar içerisinde kıvrandıran mühim dava, 
ekonomik sosyal dava, sayın arkadaşlarım bi
lesiniz ki, işsizlik davasıdır. Bendeniz 20 yıl 
fasıla ile her 10 yılda bir Hükümet sorumlu
luğu almak durumunda bulunan bir arkadaşı
nızım. 1953 - 1954 yılında ayda iki - üç kişi iş 
isterdi, 1962 - 1963 'te bu haftaya çıktı; fakat 
son defa gördüğüm günde düzinelerle vatandaş 

5 . 2 . 1974 O : 3 

ve ...insan haysiyetline yakışmayacak şekilde yal
var arak vazife ister durınnidadıır. 'Türkiye'nin 
nüfusu büyük ölçüde artmaktadır. Buna iş sa
haları açmak lâzımgelir. Hükümet programına 
baktım, Hükümdt programında istihdam poli
tikası ile alâkalı yeni iş sahalarının acıkması
na imkân verecek sarih bir poliıitlkrayı görmedi
ğim gibi, böyle bir imkânın açılması yolları
nın, ürkütülme yolu ile daraltılması neticeleri
ne varabilecek haller gördüğüm için onlara te
mas edeceğim. 

BAŞKAN — iki dakikanız var. 
•FETHİ CELİKBAŞ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben iki dakikadan fazla ko-
nugınayacağiim ve sözlerimi bağlayacağını. 

Türkiye de Devlet yatırımları ile iş sahası 
açılabilecek, özel sektör yatırımı ile iş sahası 
açılabilecek, kooperatif sektörü ile açılabile
cek. Yani bir halk sektörü, ile açılabile
cek. Hükümet bu halk sektörünü ne cins bir 
üretim ünitesi olarak görüyorsa, bunu sürat
le uygulamaya geçmelidir. Ağır sanayide geçi
lebileceğini söylüyor, tekelde >geçileibileceğind 
söylüyor. Buna geçildiği takdirde bir tereddüt 
zail olacaktır. Bunun gibi, iş âlemimi tereddüt 
içe itişinde bulunduran son derece bulutlu bir
takım ifadelerden memleketi süratle sıyırıp, ha
kikaten 15 - 20 yıldan beri büyük yatırım gay
retleri içinde bulunan iş âlemini süratle yatı
rıma teşvik edebilmek için, yeni suigenerist bu 
halk sektörü ne ise, onun kuruluşuna geçmeli, 
bir örnekle başkalarına bir zararı olmayacağı 
meydana çıkarılmalıdır. Banka sis'teımi böyle
dir, kredilerden faydalanma böyledir ve çeşit
li teşvik belgelerinden istifade, edilmesi konusu 
böyledir. 

Müsaade ederseniz bir noktaya' daha temas 
edeyim. Mühim bir nokta; ihracatın geliştiril
mesidir. Gerçekten Türkiye'de ilıracaltm gelişti
rilmesi, istihdam politikası da dahil olmak 
üzere, Türkiye'nin pek çok derdine deva olma 
imkânına sahip büyük bir potansiyel karakteri 
taşır. 

Pazarların çeşitlendirilmesi öteden beri hü
kümetle ren üzerinde durduduğu bir konudur. 
Ortadoğu'da, Afrika'da, Asya'da, hattâ •• Uzak
doğu'da yeni pazarlar bulmak ötedenlberi hü
kümetlerin üzerinde çalıştığı bir konudur,;yeni 
bir şey değildir; ama bu konuda sadece gayret 
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sarf etmek kâfi değildir,. Bunun için Türkiye' 
nin • cihazlanıması zaruridir. 

Bu mühim bir konudur, temas edildi; ama 
ben de hal yolu da göstermek suretiyle pahalı
lık konusuna temas etmek istiyorum. Bugün 
vatandaşı en büyük ıstırap içinde kıvrandıran 
konu, işçide işsizlik, onun yanı başında da pa
halılıktır. Pahalılıik; üretim, dağıtım, tüketim 
münasebetlerini zaman ve mekân içerisinde ras
yonel bir organizasyona ıkavuşturımaikla gideri
lebilir. Çeşitli tabirler kullanıyor, bırakınız 
onları. Ne yapacaksanız yapınız; ama her ha
lükârda üretilen bir malı az fire vererek, da
ğıtıma taibi tutarak değer fiyatı ile müsteh
like intikal 'ettirmenin cibazlaıımasım kuru
nuz. Memleket bunları bekliyor; uzun vadeli 
programların verdiği neticeleri beklemelk, sı
kışık vatandaşın derdine deva olmak değil
dir. Hükümetin âcil tedbirlerle - daha evvel 
bir arkadaşım konuştu - merkezî siklet kur
mak: suretiyle bazı neticeler alması, nihayet 
uzun vâdede tahakkuk edecek neticelere ulaş
ması için kendine, sabırlı olmasını temenni et
mek imkânını verece'ktir. Böyle bir çalışma 
içerisinde bulunmasını temenni eder, bunun 
bütün Hükümet içerisinde kendine yegâne 
müttefilk olacak cihazın, idare olduğunu da 
sözlerime ilâve etmek suretiyle belirtmek is
terim. Bugün sağda, solda çıkan yazılar, ida
rede vazife gören ve yerlerine yetiştirilmesi 
sanıldığı kadar kolay olmayan üst kademede
ki memurları haklı, haksız taciz etmiştir. 
Memurun, teknik bilgilerini Bakana ulaştır
ması vazifesidir; faikat Bakanın aldığı siyasî 
karara da müdahale etmeınıesj yine ona dü
şen bir vazifedir. Bu münasebetlerle Hükü-
ımet, administrasyon memleketin birçok prob
lemlerine çare bulabilir. Aksi takdirde idareye 
ters düşen hükümetlerin muvaffak olduğunu 
tarih yazmamıştır arkadaşlar. 

Teşekjkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çe-

liıkbaş. Sayın Turgut Cebe üzerinde. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Uzun bir devreden sonra büyük seçimleri ta
kip eden günler içinde sıkı olarak cereyan eden 
siyasî bir takım görüşmeler, münakaşalar, müca
deleler neticesinde millî iki partinin bir araya 
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gelmek suretiyle bir koalisyon Hükümeti • kur
malarını, geç olmasına rağmen takdirle ve se
vinçle karşıladığımı "evvelemirde ifade etmek is
terim. 

Benim iki partinin protokolünden sonra mey
dana getirmiş olduğu Program üzerinde önemli 
saydığım birkaç noktaya temas etmek suretiyle 
maruzatımı tamamlayacağım. Bu önemli gördü
ğüm noktalardan bir tanesi, Hükümetin Prog
ramının başında millî mahiyette bütün partileri 
ve tarafları içine almak suretiyle bir hükümet 
kuruluşu olduğunu ilk defa beyan edişidir. Yal
nız mesele beyandan ibaret olmamak kayıt ve 
şartıyle tatbikatta da bunu görebilmeyi ümit 
ederek, kendilerimi bu ifadelerinden dolayı tebrik 
etmek isterim. 

Bu programda benim naçiz görüşüme göre en 
fazla noksanlık olarak telâkki edilecek bir hu-
yjs var. Bu husus şudur: İktidar grubunun, ikti
dar ortaldarmın ve bunların kurmuş olduğu Hü
kümetin, Programında memleketin alanını, orta
mını nasıl teslim aldıklarını beyan etmemeleri 
bir sakıncalı durum ortaya koymuştur. Nereden 
başlıyor Hükümet? Hangi noktalar üzerinde ti
tizlikle durulmuştur da, bu noktaları mepde it
tihaz ederek Devletin yeni yeni bir takım kuru
luş içine girmesini temin edecek hangi mütalaa
ları ele almak durumunu hissetmiştir? Program
da bu belirtilmiyor. Türkiyelini enerji durumu, 
Türkiye'nin tarım politikası, Türkiye'nin siyayı 
durumu, Türkiye'nin içtimaî durumu, Türkiye'
nin iktisadî durumunun evvelemirde noktalarla 
tespit edilmesi, nirengi noktalarıyle tespit edil
mesi, ondan sonra kanavanın üzerine çizgilerin 
çizilmeyi icap ederdi. Bunu bir noksanlık olarak 
telâkki ediyorum. 

Ayrıca sayın Başbakanı Hükümeti kurduğun
dan itibaren, Parlamentodaki davranış ve tu
tumlarını müşalıade ettiğim için, bir noksanlığa 
bu vesileyle temas etmek istiyorum. Şimdiye ka
dar Parlamento hayatımızda görmüş olduğu
muz, gelip geçmiş Başbakanların yalnız kaldığı
nı belirtmek istiyorum. Sayın Ecevit'in de par-
tiyinin içinde Hükümet de yalnız işe başladığmı 
müşalıade ettiğim için tehlikeyi önceden kendile
rine işaret etmeği önemli sayıyorum. Bir liderin, 
bir Başîbakanm bir istişarî organla mücehhez ol-

1 madan, bir danışma kurulunun desteğinıe ihtiyaç 
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hissetmeden yol alması, hiçbir zaman sıhhatli 
bir neticeye vasıl olmasuna sebep olmaz. Bunun 
üzerinde önemle durmasını ve ileride yapacağı 
hamlelerde yorulmamasım teminen bu önemli 
noktaya, mazide geçen hadiseleri göz önüne ala
rak zikretmeği faydalı mütalaa ediyorum. 

Programda önemli gördüğüm ve ileride seçim
lerde memleket sathında mühim izler bırakaca
ğına kani olduğum 18 yaş meselesine geliyorum. 
Orta 'tedrisat içinde öğretim görenlerin 18 yaşı
nı doldurmasına rağmen, şayet 18 yaşım mepde 
kabul 'edeceksek, seçimden uzak tutulmasını ben 
hayretle karşılıyorum. 18 yaşında değil, 15 ya
şından itibaren diyebilirim. Parti kademelerinde 
gençlik teşkilâtı namı altında vazife gören genç 
dimağları, genç vücutları nazarı dikkate alma 
dan, orta öğretimde bulunuyor diye İS yaşma 
gelmiş bir kimseyi seçmen sandığının uzağın 11 
tutmak hatalı olur. Yine söylüyorum, eğer 18 
yaşını mebde olarak tayin edeceksek, ister okul-
dışmda, ister okul 'içinde cisim onun muhakkak 
surette sandık başına gitmesini temin 'etmeye gay
ret edelim. Üniversite çağında bulunan bir kim
se de okul içinde bulun maktadıı. 16 - 17 yaşını 
(bitirmiş kimseler bugün üniversitede öğretim 
görmektedir. Bunlara bu hakkı verirken, orta 
öğretimde bulunuyor diye bunları bu haktan 
mahrum etmek 'abes olur kanısındayım. 

Malî meseleler kısmında fazla vergi sağlama 
problemine gelirsek: Bunu sadece vergi mükel
leflerinin hatalarından, kasıtlarından, ahlâkî re-
daetinden neşet ediyor düşüncesi içinde olunma
mak lâzım gelir; Devlet adamlarının, Devlet ni
zamının tutarlı, sıhhatli, dürüst olmasına bağlı
dır. Balık baştan kokar 'kamsı içindeyim. Vergi 
mükellefine itimadı telkin etmek lâzım. İtJmat 
verilmediği müddetçe ondan hâsıla almak müm
kün değildir. 

Diğer bir meseleye geliyorum. Bu mesele, 
Cumhuriyet devrinden beri ilk defa -tatbik göre
ceği anlaşılan bir mesele; mecburî ahlâk dersi 
koymak. Ahlâk üzerinde evvelemirde ittifak et
mek zarureti 'vardır. Ahlâk nedir?.. Evvelâ bu
nu 'bilmemizde zaruret vardır. Ahlâk dersi lü
zumlu mudur, değil midir? Ne zaman ahlâkî bir
takım değerlerde değişiklikler olur? Ahlâkî de
ğerlerin değişmesinde sebepleri evvelemirde kes
tirmek lâzım gelir. Düne nazaran ahlâkî olan 
bir mesele, yarın gayriahlâkî telâkki edilebilir. 

Dün gayriahlâkî telâkki edilen bir meJdey "yarın 
ahlâkî telâkki edilebilir. Kıstaslar ne olacaktır, 
ne diyeceğiz, dersanede hangi hoca, han
gi öğretmen ne suretle ahlâk empozesi ci
hetine gidecektir, doneler nasıl hazırlanacak
tır, nasıl aşılanacaktır? Memlekette belki de ya
rın birtakım uçurumlar hâsıl olacaktır. Çek kri
tik 'bir meseledir. Din probleminden, dinî tab i 
yeden daha önemlidir. Din ile ahlâk arasındaki 
çatışmaları ileride geniş kapsandı olarak Önle
meye matuf tedbirler kâfi gelmeyebilir. Bu ba
kımdan bu meseleyi bir ahlâk buhranı içindeyiz 
gibi gösterip de ahlâk dersleri cihetine gitmemiz 
lâzım geldiğini ifade etmeyi ben doğru Oyulmuyo
rum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
TURGUT CEBE (Devamla) — Bu cemiyet

te de ahlâksız kimse olduğuna kani değilim. 
Değer anlayışıdır bu. Şarkta ahlâkî elan mese
le Batıda gayriahlâkî olabilir. Anadolu'nun Do
ğusunda, Şarkında farklılıklar vardır. Bu ba
kımdan meseleye eğilirken çok titizlikle neşter 
vurmak zarureti vardır; ama programda vardır, 
tatbik ederler, sonra da, programı değiştirirler. 

Sağlık kısmında gördüğüm önemli bir husus 
şudur ve takdire değer bir husustur. Bunun' için 
Hükümeti de bu yönden tebrik etmekten uzak 
kalamıyorum. Kan ürünlerinin istihsali, nakli 
ve saklanması hususunda disiplinli bir kan poli
tikasının geliştirilmesi... Bu fevkalâde iyi bir 
düşüncedir. Çünkü birçok hastanelerimizde kan 
stoklarına rastlamak bazen mümkün olmuyor. 
Ciheti askeriyede ordunun içinde büyük kan stok
ları vardır. Bu kan stoklarını bir yerde, bir nok
tada, bir müessesede toplamının önemli fayda
ları olacağı zannmdayım. Bu bakımdan da Sa
yın Hükümetin bu tasavvurunu, bu düşüncesini 
takdirle karşı!lyorum. 

Bir meseleye daha işaret edeceğim. Mesele 
tatbikattadır, nazariyatta da değildir. Kâğıt 
üzerindeki bâzı ifadeler yarın su yüzüne çıka-
mayabiiir. O bakımdan programın içine mese
leleri, sorunları dâhil ederken tatbik edilip edil
meyeceği üzerinde evvelemirde durmanın her
halde daha faydalı olacağı kanısındayım. Çünkü 
önemli bir mevzu; haşhaş sorunu. Bu meseleyi 
halle çalışacağız deniyor. Bu müphem bir şey. 
Haşhaş 'Sorununu öyle kolaylıkla bugünkü şartlar 
içinde, bugünkü dünya şartları içinde halletme-
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üin kolay ölm'ayacağı kanısındayım. Zaten ifade 
de müphem bir mahiyet arz ediyor. Onun için 
diyorum ki, müphem olan, yapılması mümkün ol
mayan şeylerden bahsetmenin doğru olmayacağı 
kanısındayım. 

Bütün 'bunlara rağmen Hükümetin muvaffak 
olmasını şahsen arzularım. İnşallah memlekete 
hayırlı hizmetler getirirler. Çalışmadan başarı 
sağlamanın mümkün olmayacağını ifade ederek, 
çalışkan bir Başbakanın elinde, fakat -evvelemirde 
danışma heyetlerinin de muhakkak yanında bu
lunması lâzımdır, çünkü yorulacaktır Sayın Baş
bakan. Kolay değildir Devleti idare etmek. O ba
kımdan istişareye ehemmiyet vermek suretiyle 
memleket hayrına hizmetler yapabileceğine inanı
yorum. 

Teşekkür ederim, kendilerine muvaffakiyet
ler dilerim, cümlenize sağlıklar sunarım. (Alkış
la.'.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cebe. 
İki lehte, İki aleyhte ve iki üzerinde 6 aıka-

daşnmız konuşmuş bulunmaktadır. Elimizde 4 ta
ne yeterlik önergesi vardır. Bu yeterlik önerge
lerine göre... (A. P. sıralarından «Son söz» sesle-
ri.) 

Hükümet programının müzakerelerinde son 
söz yoktur. Bizim İçtüzüğümüzün 130 ucu mad
desi buna âmirdir ve bugüne kadarla tatbikatı
mız da budur. Başbakan konuşur ve müzakere
ler son bulur. 

Şimdi bu önergelerden bir tanesini okutuyo
rum, çünkü hepsi aynı mahiyette 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Altı arkadaşımız konuşmuş bulunmaktadır. 

Gecenin geç saatlerine geldiğimize nazaran mü
zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Fakih Özlen 

BAŞKAN — Diğerleri de aynı mealdedir; 
müsaadenizle okumayı zait buluyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Önergenin aleyhinde söz istiyorum Sayın Baş-
fkari. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım: 

Saat 24,00. Dün Mecliste grup hatiplerini 
dört saat, beş saat dinledik Bütün gruplar ko
nuştu, Sayın Başbakan da konuştu. Konuşma ve 
müzakeıt-ler 15 saati buldu. Bizim şurada beş 
saati 'bulmayan konuşmamızda hemen bir sıkıntı 
başladı ve bâzı arkadaşlarımız da 10 'dakikacık 
bir konuşmayı dahi fazla, görerek, bir yeterlik 
takriri ile işin içinden çıkmak istiyor. 

Muhterem arkadaşlar; aylardan heri milletin 
tehalükle beklemiş olduğu zorla kurulan bir Hü
kümetin hakikaten tenkit ve temenniye muhtaç 
olan şu programı üzerinde üç, beş arkadaşın 
10'ar dakikacık 'konuşması memleket vazifesi 
yapması bakımından mühim telâkki edilmiyor 
mu? Bugün konuşmayacağız, bu program üzerin
de fikirlerimizi arz 'etmeyeceğiz... Tasvip ediyor
sak neden tasvip ettiğimizi, neresini 'tasvip etti
ğimizi; etmiyor isek, niçin etmediğimizi ve onun 
da dışında üçüncü bir şık olarak Hükümete karın
ca kaderince her hatibin yol göstermesi bakı
mından söyleyeceklerimiz sözler kalmadı mı? 

Ben öyle zannediyorum ki, hepimizin söy
leyeceklerinde memleketin' çelk lehine olacak, 
müspet neticeler çıkacak fikirler vardır. O 
halde müsaade buyurunuz, bu fikirleri arz ede
lim, izah edelim. Zaten söze başlarken arz et
tiğim gibi, on dakikacık bir konuşma; dört 
saat değil, bt'ş saat değil. Ne için grup söz
cülerine saatlerce konuşma hakkı tanınıyor 
da, Parlâmentonun diğer üyelerine on daki
kacık konuşma hakkı tanınmıyor ve bir tak
rirle ıbunun önüne geçilmek isteniyor. 

Sayın Başbakanın ve Hükümetin söylediği, 
memleketin her işinde arzu ettiği, sokakta 
arzu ettiği düşünce özgürlüğü, flikir özgürlüğü 
memleketin Parlamentosunda olmasın mı? Arzu 
>edilm!ez mi, Sayın Başbakan, sayın Hükümet? 

Müsaade ederseniz, meselâ, benim askerlik 
mevzuunda, seçim mevzuunda söyle'ye'ceğim 
birkaç sözüm var. Bunlar birkaç dakikanın 
içine girecek 'meselelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, öteden beri bildi
ğimiz bir askerlik meselesi var. Cesur hareket 
edeceğini söyleyen Hükümetin, yepyeni bir 
zihniyetle vazifeye başladığını ifade eden Hü-
ikümetin bu askerlik mevzuunu ele alarak be
deli nakdî usulünü ihdas etmesi ve altı ayda 
askerliğin bedeli nakdî suretiyle bitirilerek, 
iki senede bir askerin terhisi yerine iki sene-
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de-.".dört askerin terbisi .rûiünukün. olacaktır. 
Meselâ •kendilerinin söylediği, Programda ileri 
sürdüğü fikre inanmak mümkün değil. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi üzerinde ko
nuşuyorsunuz, değil mi Sayın Kalpaklıoğlu? 

, HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
•— Evet efendkn. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

Sayın Balkan, esas fikrimi söylüyorum 
ve izah zımnında misal veriyorum. Bi
liyorum; sadet dışına çıkmama mani olmak 
istiyorsunuz. Ben de o tarafa girmek istemi
yorum ; ama bunun faydasını işaret için misal 
vermeye çalışıyorum. Zatıâlinizin vazifesine 
müdahale aklımdan geçmez. Müsaade etmiyor
sanız inebilirim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Muhteremi ankadaşlarım, Hükümet diyor 
ki; «Ben askerlik mevzuunu halledeceğim.» 
Nasıl halledeceksiniz! «İhtiyaç olan kadarını, 
istihdam edebileceğim miktarı alacağım, geri 
kalanı da, herkesi kendi ihtisas sahasında 
Devletin diğer işlerinde çalıştıracağım.» Kaç 
Hükümet bunu söyledi? Sıra sıra kaç Başvekil 
ve omun kurduğu hükümetler bunu söyledi? 
Muhterem arkadaşlar, hangisi yaptı, yapabildi? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — On
larla mukayese etime. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Hangi çadırda, hangi esliha ile, hangi yi
yecekle, hangi alet ve edevatla, hangi mas
rafla, hangi tasarrufla bu işler yapılacak? 
Bu yüzbinler nasıl, nerede istihdam edilecek? 
Sayın Başbakan diyor ki... 

BAŞKAN — Eğer önerge kabul edilmezse, 
söz hakkınız mahfuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Haklısınız Sayın Başkan. Ben her ne kadar 
hüsnüniyetle burada bu müzakerenin biraz 
daha devamında fayda olduğunu ifadeye ça
lışırken, bu ımisali vermekle sizin vazifenize 
'müdahale etmeden bu işin içinden çıkmak is
tiyorum. İkazınızda da sizi haksız bulmama 
imikân yok. Bir hakkın müdafaasını yapmak 
üzere buraya -gelem ben, Tüzüğün size verdiği 
hakkı da çiğnemek istemem. Mademki, Sayın 
Başkan müsaade de etmiyorsunuz; o halde 
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ben . sizden istirham ediyorum. Müsaa&e edi
niz, takriri veren arka da şiarımı geri alsın. 
Şurada birkaç arkadaş onar dakika daha ko-
unşsun ve bu meseleyi öylece halledelimı. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kal

paklıoğlu. 
Çok muhterem arkadaşlarım, önergeyi bi

raz sonra oylayacağımı. Yalnız sayın hatip 
konuşurken bir noktaya işaret ettiler. O nok
taya Senatoda Başkanlık yapan bir arkadaşı
nız clarafk dokunmadan geeem'eyeceğim. 

Bazen arkadaşlarımız kürsüden iki Meclis 
arasında mukayeseler yapıyorlar. O Mecliste 
şu kadar ıkonuşuldu, bu Mecliste bu kadar 
konuşidu diyorlar. Konuşmanın, müzakerenin 
saatle değeri, kıymeti ortaya konamaz. Mesele 
müzakerenin tarzıdır. Müzakerede faydalı, lü
zumlu olan tarafların ortaya konup konma
mış olmasıdır. Kurulduğu günden bugüne 
Cumhuriyet Senatosunu hidbir Meclisle muka
yese etmiyoruz; fakat hiçbir Mıeclisten geri 
olma eliğimizi söylüyoruz. Müzakerelerimizde 
mevzularımıza çok dikkatle, çok: ciddiyetle, 
çok enine boyuna vukufla bu kürsüde temas 
edildiği (konuşulduğu, müzakere edildiği hepi
niz tarafından yakından takibedilmiş ve gö
rülmüştür. Bu Türk efkârı umumiyesine1 de 
böylece aksetmektedir. Kaldı ki, şu günkü mü
zakere dahi şu ana ika dar yedi saati buknuş-
tur. O bakımdan önergeyi (kabul edip etme
mek yine Yüksek Heyete ait bir husustur. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendimi. 

Söz Sayın Başbakanda. Sayın Ecevit buyu
runuz. Alkışlar.) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul-
dak Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bu yedi saatlik arıüzakereleri, yorucu bir 
çalışmanın sonuna gelmesine rağmen yapılan 
konuşmaların yararlılığınım verdiği dinlendi-
ricilikle dinledim. Gerçekten her bakımdan 
uyarıcı, aydınlatıcı konuşmalar yapıldı. Onun 
için Yüce Senatonun değerli üyelerine konuş
mama başlarken şükranlarımı sunarım. 

Gecenin bu geç saatinde usun bir konuş
ma yaparak sizleri daha çok yormak istemi
yorum. Esasen konuşmalar sırasında bazı sa-
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yın hatiplerin söyledikleri, ileri sürdükleri bazı 
iddiaları veya sordukları bâzı sorulan 'başka 
bazı sayın hatipler karşıladılar, cevapladı
lar. O konulara ımümikün olduğu kadar girme
meye çalışarak sözlerimi toparlamaya çalışa
cağımı. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi söz
cülerinden Sayın İhsan Sabri Çağlayan,gil yap
tıkları ilk konuşmada hem programımızdaki bazı 
hususların açıklığa kavuşturulması isteğinde bu-
dular, hem de bazı sayın grup sözcüleri ve ha
tipler de kısmen ayın noktalarda, kısmen ba'jka 
bazı noktalarda hem dalha çok aydınlık iste
diler, hem de bazı sorular yönelttiler. 

•Değerli arkadaşlarım; 'Sayın İhsan Sabri 
ÇağlayangiPin üzerinde durmamızı istediği ko
nulara değinerek konuşmama giriyorum. Sa
yın ÇağlayangiPin ileri sürdüğü sorularda, 
Adal'c-'t Partisi ile bugünkü koalisyon Hükü
meti ortalklarınm bazı sorunlara bakışlarındaki 
farklılık da kendiliğinden ortaya çıkmış olu
yor. Özellide ekonomik ve siyasal konularda 
partiler arasında ayrılıklar olması çok doğal
dır, hattâ demokrasinin gereğidir. Buna kar
şılık partilerin rejim anlayışları konusunda 
ufak da olsa farklılıkların bulunması için 
aynı ışeyi söylemenin doğru olmadığı kanısın
dayım. Gönül ister iki; tartışa tartışa, ara-
ımızdaki diyalogu sürdüre sürdüre ekoncmik, 
konulardaki görüş ayrılıklarımız devam etse 
bile rejimin unsurları ve kuralları konusunda 
oyun kuralları konusunda gitgilde birbirimize 
daha çok yaklaşalım. Bununla beraber, rejimin 
lüiıraliarı üzerimde uygar bir düzeyde partiler 
arasında bir tartışmamın başlamış olması ve bu 
itartışmaran gerek dünkü ve bugünkü Millet 
Meclisi ıgönüişmelerinde1 gerek ibu akşamki Cum
huriyet Senatosu görüşmelerinde ileri bi r aşa
maya varmış olması bence çek sevindirici ve 
umut vericidir. Çünkü, bir Ikez bu düzeyde re
jim sorunlu tartışılır hale geldikten sonra, bu 
eninde sonunda mutlaka partilerin rejim kural
ları 'üzerinde birleşmeleri veya biribirine çok ya
kınlaşmaları sonucunu doğurur 'umudundayım. 

Değerli arkadaşlarım; rejini konı.ısurxl;ki 
reHim konusundaki ayrılığımız özellikle özgür
lüklerin kapsamı, dıüşünce ve anlatım özgürlü
ğünün,' örgütlenme özgürlüğünüm kapsamı ko

nusundadır. Bu, küçümsenebilecek bir ayrılık 
konusu değildir. Çünkü bizim görüşümüze gö
re demokrasiyi başka rejimlere üstün kılan, te
mel unsur, demokrasinin düşünce ve anlatım 
özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne verdiği 
değerdir. Şeklî de olsa biçimsel de olsa, hemen 
bütün başka rejimler ıcîe de parlâmento vardır; 
biçimsel vö aldatıcı da olsa, demokratik sayıla • 
m ayacak rejimlerde seçimler de vardır, sardık 
da vardır; ama bizim anladığımız şekilde dü
şünce ve anıktım özgürlüğü, örgütlenme özgür
lüğü demokratik oimayam rejimlerde yoktur. 

Demek ki, demokrasiyi özde, gerçekte 'başka 
rejimlerden ayıran temel unsur, özgürlüklerdir. 
O halde özıgürlükler üzerinde partiler arasında 
görüş ayrılıklar; bulunması bence demokrasi
miz bakımındaoı ktüçümsememeyecelk bir eksik
liktir; aramızda bu diyalogu sürdürmek sure
tiyle bu konfuidakd görüş ayrıılıkllarımızı da kısa 
zamanda tüm kapatamasak bile daraltabileceği
miz! umuyorum, öyle umarım ki, gene bu dü
zeyde cereyan 'edecek münakaşalarla ıgcnel iaf 
konusu görüşülürken! onu hemen izleyeceğini 
umduğumuz düşünce özgüldü günü daha sağlamı 
esaslara bağlayacak, kavuşturacak kanun tasa
rımız üzerinde bunu süratle hazırlamaya çalışa
cağız; bu tasan üzerittıde yapıllacak .görüşme
lerde ele partilerin özgürlükler konusundaki dü
şüncelerini birbirlerine daha yaklaştırma vesile
sini bulabilelim temennisindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; özgürlük (anlayışımız 
arasındaki farkı bizzat Say m Çağlayangil'in 
verdikleri bir somut örnekle göstermeye çalış
mak isterim. 

Saym Çağlayangil, burada Marksist teori 
acıdan bâzı .aıçıikHanralar yapan bir iki paragraf 
okudular, bir dergiden. Ondan sonra bu konuda 
şu mütalaayı belirttiler. Dediler ki Saym Çağla
yanın]. «Durum ciddî hatta vahimdir.» Yani, 
Türkiye'de yayımlaman bir dergide böyile bir pa
ragrafın, bu cümlelerin yer almış olması için 
söylüyorlar; «Durum ciddî hatta vahimdir. İnsa
fınıza müraeaalt ederek soruyorum; burası An
kara değil de kıpkızıl bir rejimin başkemti ol
saydı, bu memlekette komünizmi yaymak ya da 
övmek ve tanımlamak için bnn&an öte bundan 
ileri ne yazılabilirdi » 
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, Şimdi, Sayın Çalğayangil'in müsamahaları
na sığınacak ben de (kendilerine bir başka soru 
yöneltmek isterim. Kendileri eski Dılşişleri (Ba
kanı olarak bütün dünyayı görmüşlerdir; özel
likle birçoğu yakın dostumuz veya (müttefiki
miz olan demokratik ülkelerle yatkın temasları 
olmuştur. O demokratik ülkelerden herhangi bi
rinin 'başkentindeki veya bir kasabasındaki her
hangi bir kitapçıda bu gibi cümlelerin içinde 
bulunduğu, hatta daha ileri ölçüde Marksist 
cümlelerin içinde bulunduğu kitaplara rastlarsa 
ini bunu yadırgarlar, yoksa o kitaplara rastla
madıkları zaman mı bunu yadırgarlar? 

Aşağı yukarı kader birliği yaptığımız bütün 
demokratik Batı ülkelerinin en küçük kasaba
sının bile kitapçısında, istasyonundaki kitapçı
sında bu gibi konulara geniş yer veren kitaplar 
serbestçe satılır, serbestçe alınır ve kimse de, 
böyle kitaplar niçin satılıyor, nasıl okunuyor; 
burası kıpkızıl bir komünist ülkenin kasabası 
mı, başkenti mi, diye bir soru sormayı aklından 
geçirmez Böyle bir soru parlâmento kürsülerine 
gelmez. 

Değerli arkadaşlarım; bu gibi yasaklara asıl 
komünist ülkelerde rastlanır. Marksist doktrinin 
tartışmaları içinde bazen ufak nüans ayrıbkiarı 
vardır; bir cümleyi, proleteryanın meselâ bir ta
rifini şu türlü değil de bu türlü yaptı diye bir 
kitap falanca komünist ülkenin başkentinde ve
ya kitapçilarında veya bir balşfka komünist ülke
nin kitapçılarında yasak edilebilir ve\a komü
nisti i^e karşı olan kitaplar yasak edilebilir: ama 
demokratlık ülkeleri başta, komünist ülkeler ol
mak üzere dikta ile yönetilen ülkelerden ayıran 
başlıca özellik, bizim, demokrasiyi benimseme
mize neden olan özellik, demokratik ülkelerde 
her fikrin serbestçe yazılabilmesidir. Biz, Tür
kiye'yi de o ülkerdeki kadar ileri ve gerçek bir 
demokrasiye layik bir ülke olarak görüyoruz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» ses
leri) 

Türk Milletinin tarihi bütün o değindiğim 
milletlerin tarihinden daha eskidir. Tüıik Mil
letimin çok daha uzun bir bağımsız devlet gele
neği vardır, ve bu bağımsız devklt geleneği ta
rihi içimde Tüıik Milleti büyük bir olgunluik, er
ginlik düzeyime erişmiştir. Batımın çağdaş geliş
mişlik ölçeklerine vurulduğunda Türkiye, az 

gelişmiş veya gelişme halinde bir ülke sayıla
bilir. Ekonomik; açıdan, eğitim yüzeyi açısından 
az gelişmiş veya gelişme halinde bir ülke sayıla
bilir ; fakat Türk toplumunun kendi uzum tari
hindeki tecrübeleri içinde ortaya çıkmış kendi
ne özgü bir 'olgunluğu bir erginliği, bir geliş
mişliği vardır. Bu olgunlukla, bu erginlikle, bu 
gelişmişlikle Türk toplumu çoğu zaman dermefk-
rasinin çok kökklşjmiş olduğu ülkeler hakkının 
çözemediği bâzı sorunları çözebilmektedir.: 

Son ikiibuçuk yıl içinde demokratik ülkelerim 
gözlemcileri, devlet adanılan, diplomatları, (ga
zetecileri Türkiye'de demokrasinin temelinden 
çökmek üzere olduğu Ikanisındaydılar, bumun 
bekleyişi içindeydiler; zaman oldu burada (gaze
tecilerle, yabancı televizyoncularla görüştük, 
«Bu gece sonla eriyor mu, ermiyor mu?» diye me
rak içinde bizlere soruyorlardı; falka)t ertesi gün 
demokrasinin eskisinden daha sağlam olarak, bi
raz daha sağlamlaşmış olarak yürümeye, işleme
ye devanı ettiğimi hayretle görüyorlardı ve bunu 
izah edemiyorlardı G-erçeJkte bunun -izahı, Türk 
Milletinin kendi uizun tarihi içinde «erişmiş ol
duğu olgunluk düzeyidir. Böyle bir olgunluğa 
erişmiş bir Milletten hiçbir düşünce ve ifade öz
gürlüğü esirgenemez, karaşındayım. 

Demokrasimizin henüz bu bakımdan eksik
likleri vardır. Demokrasimizin bu bakımdan ek
siklikleri olduğunun somut bir delili «Böyle 
bir parçanın yer aldığı bir kitap Ankara'nın 
kitapçılarında satılabilir mi?» diye bu mevzu
un Cumhuriyet Senatosu kürsüsüne getirilebil
miş olmasıdır, hem de uzun yıllarını müttefiki 
olduğumuz, dostu olduğumuz demokratik ülke
lerin başkentlerine ziyaretle geçirmiş bir de
ğerli devlet adamı, bir değerli senatör tarafın
dan. Bunun buraya getirilebilmiş olması en 
azından zihniyet bakımından henüz Türkiye' 
nin demokrasi konusunda bazı eksiklikleri bu
lunduğunu gösterir. İnşallah aramızda bu gibi 
konuları müzakere ede ede bu eksikliklerimizi 
de gidermenin yolunu demokrasimizin koruyu
cusu olan şu çatının altında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında elbirliği ile bula
cağız. Türkiye'de yeni Hükümetin j^eni bir dö
nem açtığını söylüyoruz. Bu dönem, her şey
den onee demokrasiyi yeni bir genişliğe kavuş
turması bakımından değer taşıyacaktır. 
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Değerli arkadaşlarını; ben düşünce özgürlü
ğüne, ifade özgürlüğüne genişlik kazandırılması 
istekleri, eğilimleri karşısında Türkiye'nin coğ
rafî durumunun bir mazeret olarak ileri sürül
mesini de kabul edemiyorum, Hükümet olarak 
bunu kalbul edemiyoruz. Bizim komünizm teh
likesine coğrafî olarak yakın olmamız, düşün
ce özlgürlüğüne karşı ancak komünist ülkeler
de rastlanalbilecek kaygıları benimsememizin 
nedeni olamaz. Tersine, bizim komünizm tehli
kesi karşısındaki başlıca silâhımız, komünizmin 
elinde olmayan bir silâh olmalıdır. O da, öz
gürlüktür, düşünce özgürlüğüdür. Biz o özgür
lüğe. sahip olduğumuz vakit insanları daha mut
lu kılan bir rejim içinde yaşıyor olmanın bi
linci ve sevinci ile komünizme her zamankinden 
daha fazla karşı oluruz; demokrasiye, kendi 
rejimimize o nispette dalha çok sahip çıkarız. 

Değerli arkadaşlarım; Saym Çağlayangil 
•tarafından ekonomik, sosyal konulardaki görüş 
ayrılıklarını açık seçik ortaya koyan bazı kay-
ıgılar ileri sürüldü ve bazı sorular soruldu. O 
konuda açıklamalarda bulunmak isterim. Yal
nız Sayın Çağlayangil değil, bazı başka Ada
let Partili sayın hatipler de bu konuda sorular 
sordular ve kaygılar belirttiler. 

En başta «Halk sektörü» konusu üzerinde 
ve adı üzerinde kaygılar belirtildi. Bir değerli 
hatip «Bizim bildiğimiz, Anayasamıza göre bir 
devlet sektörü vardır, bir de özel sektör var
d ı r ; bir Devlet teşdbbüsü, bir de özel teşebbüs 
vardır. Bunun dışında teşebbüs biçimi, sektör 
adı Anayasamızda ve bizim Devlet düzenimiz
de yoktur. Bu halk sektörü de nereden çıktı?» 
tarzında konuştular. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa bizim Ana
yasamız sadece bir tek sektörden bahsetmez. 
Anayasamızın bir maddesi özel sektörden bah
seder, kamu işletmelerinden bahseder; fakat 
bir başka maddesi de kooperatiflerden, koope
ratifçilikten bahseder ve özel sektöre Devletin 
destek olacağını söylemez, kamu yararına işlet
mek için özel sektörle ilgili olarak Devletin ted
bir alacağını söyler; ama bu Anayasa koopera
tiflerle ilgili maddesinde Devletin kooperatifle
re destek olacağını açıkça ifade eder. Koopera
tifler de bizim Hükümet olarak «Halk sektörü» 
diye tanımladığımız sektörün içinde önemli bir 
unsur olarak ver almaktadır ve alacaktır. Kal

dı ki, o iki sektör içinde bir üçüncü sektör kav
ramı Türkiye'ye ve Türk Devlet düzenine ilk 
defa biz getiriyor da değiliz. Böyle bir yeni sek
törü özellikle Sayın Adalet Partili senatörle
rin, burada konuşan değerli sözcülerin niçin ve 
nasıl yadıngayaıbildiklerini anlamak çok güç
tür. Çünkü özellikle Adalet Partisinin benimse
miş olduğu, Meclislerde desteklemiş olduğu 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda açıkça üçüncü sek
törden söz edilir, izin verirseniz aynen okuya
yım; Üçüncü Beş Yıllık Plânın 37 nci sayfasın
da, şöyle denilmektedir, «Üçüncü Sektör» ana-
başlığı adı altında : 

«Beş Yıllık Plânlarda ve programlarda ka
mu ve özel kesimin plân dönemindeki pay ve 
sorumluluklarının belirlenmesi yanında kanun
lar ve diğer kamu tasarrufları ile kurulmuş 
olup, kamu fonlarını veya iştirakçilerinin tasar
ruflarını kullanan kurum, dernek ve vakıf, 
üçüncü kesim gibi tüzelkişiliklerin teşebbüsleri 
için de görev ve hedefler verilecektir.» 

Demek, resmen üçüncü sektör Adalet Par
tisinde oyları ile kabul edilmiş olan Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yer almaktadır; Dev
letin bunlara plânla hedefler ve. görevler ve
receği tespit edilmektedir ve bu üçüncü sektö
rün içinde yer alacak olan unsurlar da kısmen 
do olsa sayılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; halk sektörünü teşeb
büs özgürlüğünün karşıtı olarak görmemek ge
rekir. Eğer teşdbbüs özgürlüğü herkesin yarar
lanabileceği, herkesin yararlanmak hakkı olan 
bir özgürlük ise, herkesi bundan yararlandıra-
bilmenin yolu maddî bakımdan güçlü olanların 
yanı sıra, maddî güçleri yetersiz olanları da te
şebbüs özgürlüğünden yararlanabilmenin, isti
fade edc-'bilmenin yollarına, kurumlarına, meka
nizmalarına kavuşturmaktır. 

Çağımızda artık bir kişinin tek başına ku
rabileceği girişimler veya küçük, mütevazi bir 
aile topluluğu olarak kurabileceği girişimler 
gitgide geçerliliğini yitiriyor. Bugün dünya pa
zarlarında, hattâ kendi ülkemizin pazarlarında 
geçerli olabilecek, tutunalbilecek bir sanayi ku-
ralbilmek için, konusuna ve yerine göre milyon
lar, yüz milyonlar, milyarlar değerinde yatırım
lar yapmak gereklidir. Eğer özel teşebbüsü sa
dece ferdî teşelbbüs olarak anlarsak, sadece top
lumun varlıklı çevrelerinin inhisarında bir im-
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tiyaz olarak görürsek o zaman Anayasamızın | 
da gerekli kıldığı şekilde teşebbüs hürriyetinden 
herkesi yararlandırmış olamayız. Tek başlarına 
bu özgürlüğü kullanalbilecek güçte olmayanlara 
Hükümet olarak olanak vereceğiz, güç kataca
ğız. Onlar yüz kişilik, bin kişilik, onfbin kişilik, 
yüzlbin kişilik kooperatifler, örgütler halinde 
'bir araya gelecekler. Paralarını başkalarına 
teslim etmeyecekler, kendi ortak sermayeleri 
olarak meydana koyup, gerekirse Devletten de 
yardım alıp plân hedeflerine uygun olarak ya
tırımlara yöneltecekler. Bundan niçin endişe 
duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz 
demiyoruz ki, üretim araçlarını Devlet eline al
sın. Tam tersine, halkın büyük sermayeye kar
şı olduğu kadar, Devlete karşı da güçlü olma
sını istiyoruz. Devletin karşısında da boynu 
dik olabilmesini istiyoruz. Servetin karşısında 
da, Devletin karşısında da hür olabilmesini isti
yoruz, halkın. Eğer halk ekonomik bakımdan 
güçlü olmazsa, ona Anayasa ile tanıdığımız öz
gürlükler, Anayasanın sayfalarında, kâğıt üze
rinde yazılar olarak kalır. Siyasal güç, ekono
mik güçle desteklenirse bir anlam taşır. Biz j 
halkın bu gibi halk girişimleriyle ekonomik gü- J 
cünü artırdığımız oranda, onun siyasal gücünü 
de artırmış olacağız ve o zaman demokrasimize. 
yeni bir boyut kazandırmış olacağız, demokra
simize gerçeklik kazandırmış olacağız; fakat 
görüyoruz ki sıayın Adalelt Partili konuşmacıla
rın sözlerinden, halkın ekonomik gücünü artıra
bilecek, halkı büyük sermayeye bağımlılıktan 
kurtarabilecek ne tedbir önersek ve hattâ hal- j 
ki Devlete karşı bağımlılıktan kurtarabilecek 
ne tedbir önersek buna karşı büyük kaygı du- j 
yuyorlar. 

Bu arada örneğin yine Sayın îhsan Sabri I 
Çağlayangil orman konusu ile ilgili olarak Hü
kümet Programımızda yer alan sözlere değin
diler ve şunları söylediler : «Ormanların yöne
timine orman işçileri ve köylüleri, sendikaları [ 
veya kooperatifleri vasıtasıyle katılacak, işti
rak edecek diyorsunuz. Bunların statüsü ne ola- I 
çaktır? Yetkisiz organlar Devleti murakabe mi | 
edecektir, denetleyecek midir? Anayasamız s a- ! 
rl:ı olarak bunu reddettiği halde nasıl ve ne 
maksatla, bu imkân sağlanmaktadır?..» tarzın- İ 
da bir soru sordular. i 

Anayasamız bunu reddediyor mu, etmiyor 
mu i . İzin verirseniz evvelâ buna bakalım. 

Değerli aırkadaişlanm; Anayasamızın orman
la ilgili maddesinin bir para;grtafmda aynen şöy
le denir; 131 nci maddenin 4 ncü paragrafı: «Or
manlar içinde veya hemen yakımmda oturan bal
kın kalkındırılması ve ormanı koruma bakı
mından, ormanın gözetilmesinde ve işletilmesin
de Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağ
layıcı tedbirler ve gereken hallerde başka yere 
yerleştirme kanunla düzenlenir.» 

Ormanların gözetilmesinde ve işletilmesinde 
Devletle halkın işbirliği yapması. Bu.... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — 2 <nei fıkra 
nedir? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) 
— Efendim, Bu 4 ncü fıkra efendim. 2 nci fık
ra : «Devlet ormanları, kamuna göre Devletçe 
yönetilir ve işletilir.» fakaıt aynı maddenin 4 
ncü fıkrasında, «Bu ormanların gözetilmesin
de ve işletilmesinde Devletle haCk işbirliği ya
par.» deniliyor. Anayasaya, - yanlış hatırlamı
yorsam - bu maddenin bu fıkrası Kurucu Mec
lis tarafından konıulmamıştır; 1970'de Adalet 
Partisi ile Cumhuriyet Halik Partisinin mutabık 
kaldıkları bir metin olarak bu fıkra Anayasa
mıza eklenmiştir. 

O halde, şimdi Sayın. İhsan Sabri Çağlayan
gil'in* bu maddenin de gereği olarak /getirmek is
tediğimiz bir yönetim biçimi konaısuında kuş
kular öne sürmesinin nedenini anlamak, bizim 
için biraz güç oluyor. 

Değerli arkadaşlarını; halikın kendi ortaklık
lar1., kooperatifleri, girişimleri yoluyla ekono
mik a.landa güç kazanması, faaliyet .göstermesi 
biraz önce belirttiğim gibi demokrasimizin işler
liği ve güçlülüğü açısından da gereklidir. Çağı
mızda artık halk bu (günlere kadar sürmüş olan 
demokrasiyle yetinmiyor. Dünyanın hemen 
her ülkesinde, demokrasinin çok kökleşmiş ol
duğu ülkelerde bile, demokratik rejim şu veya 
bu ölçüde bir bunalım dönenıiindıeln geçiyor. Bir 
bakıma, bunun nedeni şudur: 

Çağımız yaygın haberleşme ve eğitim çağı
dır. Artık halk her şeyi, toplum sorunlarını, yö
netimle ilgili sorunları eskisinden, geçen yüz-
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yılda olduğundan, 50 yıl öne e olduğundan, 20 -
25 yıl" önce olduğundan cok daha iyi bilmekte
dir. Ne kadar iyi bilirse, işlere o kadar çok 
'karışmak da istemektedir ve bu hakkı kendinde 
görmektedir. .Mademki demokrasi halkın kendi 
kendini yönetimidir. O halde, ben kendi kendi
mi doğrudan doğruya yönetebil meriyim düşiin-

• 
ccsi, özlemi, her demokratik ülkenin yurttaşla
rının zihninde gitgide yer '.etmektedir; bilinçli 
olarak veya İnline altında. Halktaki bu özlem 
ikimi yerde yöneticileri ürkütmekte, onlar Dev
let yetkilerini 'eskisinden daha büyük ölçüde 
merkezî otoritenin elinde toplamaya kalkışmak
tadırlar; takat bu toplumdaki gelişmeye karşıt 
bir tutum olduğu için toplumda daha büyük 
tepkiler yaratmakladır. Bence, halktaki bu eği
lim karşısında izlenebilecek en tutarlı davranış, 
halkın yönetimdeki 'etkinliğini artırmak, halkın 
Devlet yönetimindeki yetkilerini genişletmek
ti ı. 

Yine orman misaline 'döneyim : Eğer orman
ların işletilmesinde orman köylüleri etkin bi
çimde rol oynayacak olurlarsa, ormanlarda köy
lülerin emeğiyle meydana getirilen serveti, or
manın kahrını çekmeyen bir avuç. insan payla
şacak yerde, ömürlerini ormanda geçiren insan
lar Devletle bölüşecek olurlarsa, o zaman Dev
letin artık ormanlarımızı korumak için yüz mil
yonlarca lira masraf etmesine gerek bile kalma
yacaktır; çünkü o ormanlara en ;az Devlet ka
dar, Devletten daha çok o ormanlarda yaşayan 
ve çalışan köylüler ve işçiler sahip çıkacaklar
dır. 

Değerli arkadaşlarım; yine Sayın İhsan. Sabri 
Çağlayangil. şöyle bir cümle kullandılar: «Bizim 
Anayasamız, toplumda ferdin hak ve menfaatle
rini bir denge içinde tutan, hattâ kişinin yara
rını başta sayan bir anlayışa sahiptir» dediler. 
Biz, bizim Anayasamızın böyle bir ianlayışa sa
hip olmadığı, kişinin yararını başta sayan bir 
Anayasa, olmadığı kanısındayız. Bizim Anayasa
mız toplum yararını başta sayar, kişinin özgür
lüğüne büyük değer verir; fakat siz kişinin öz
gürlüğünü kısmak, ama kişinin yararım ön 
plâna çıkartmak istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 

— - Bu bir paragraf başı Sayın Çağlayangil... 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Hayır, hayır!.. Elinizdeki Anayasanın diba
cesini lütfen okur musunuz?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşı
lıklı olmasın. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— «Tarihî boyunca bağımsız yaşamış, hak ve 
hürriyetleri için savaşmış olan; 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla
rıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
dlıtnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Dev
rimini yapan Türk milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasa
rla ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplayan ve\ milleti
mizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sa
hip şerefti bir üyesi olarak millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi .amaç bilen Türk milli
yetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; 

(Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) ilkesinin, Mil
lî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Ata
türk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sa
hip olarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışma
yı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını gerçekleştirmeyi.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Başta neyi saymış, Saym Başbakan!. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
•efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Orada elinizde Anayasa var Sayın Başba
kan; dibacesini lütfen okur musunuz?.. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— «İnsan hak ve hürriyetleri» tamam. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— «Ferdin» diye başlamış. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla)' 
— «İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk Dev
letini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kur
mak için...» diye devam ediyor. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Evet, başta «Ferdin». 
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEYİT (Devamla) 
— Sayın arkadaşlarım ; izin verirseniz, Anaya
samızdan madem başlangıcı okuduk, başka mad
delerimi de okuyup bat ı rk m akta yarar vardır-. 

Anayasamızın 36 ncı maddesi : 
«Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahip

tir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla., ka

nunla sı nı rl ana bili r. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya

rarına aykırı olamaz.» 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Her Anayasada var. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEYİT (Devamla) 
— Demek ki, kişinin yararını başta saymıyor, 
Anayasamız; toplum yararını başta sayıyor. Bu
nu .anlatmaya çalışıyorum. Sayın Çağlayan gil. 

BAŞKAN —• Saym Başbakan, çok istirham 
•edeceğim efendim ; karşılıklı Anayasa 'müzake
resi yapmıyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Cağla yan-
gil yapıyor, neye ona söylemiyorsunuz. Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, ben her iki tarafa da 
•hatırlatıyorum. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEYİT (Devamla) 
— Saym Başkan konuşmamın başında belirt
miştim, koalisyonu meydana getiren partilerle 
Adalet Partisi arasındaki temel ayrılık. Anaya
sayı anlayışımız ve özgürlük anlayışımız bakı
mındandır. Sosyal ve ekonomik konulardaki '•ay
rılıklarımızın devam etmesinde hiçbir sakınca 
yoktur. Ama, bir memleketin başta gelen parti
leri, hepsini bağlayan Anayasayı anlayışlarında 
ayrıiıyorlarsa, özgürlük ve demokrasi anlayışla
rında ayrılıyorlarsa, o memleketin demokrasi
sinde ciddî bir- aksaklık, bir hastalık var ekmek
tir. Bunu ancak bu gibi diyaloglarla, 'tartışma
larla ortadan kaldırmayı umabiliriz. Onuu için 
biraz müsamahanızı rica ediyorum. 

(iene Anayasamızın 37 nci maddesi der ki : 
«Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesi

ni gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlarıyla gereken tedbirleri alır. Kanun, bu 
•amaçlarla, (leğişik tarım bölgelerine ve çeşitle

rine göre toprağın genişliğini gösterebilir..» ve 
saire. 

38 nci madde, kamu yararına yapılabilecek 
kamulaştırmaîarla ilgilidir. 

3>9 nen madde şöyle der : 
«Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb

büsler. kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
'gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde öden
mek şa rtıyla Pevletleştirilebilir.» 

40 ncı maddenin bir paragrafını okuyorum : 
Özel teşebbüsler Iraı-manin serbest olduğu belir
tildikten sonra «Devlet, özel teşebbüslerin millî 
iktisadin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalış
masını sağlayacak tedbirleri alır.» 

Demek ki, değerli arkadaşlarım ; kişinin ya
rarı değil, toplumun yararı başta sayılıyor; ama 
toplum yararının kişi özgürlüğünü, özellikle 
düşünce özgürlüğünü kısmaması, kısmak için 
gerekçe olarak kullanılmaması, gene Anayasa
mızın buyrukları arasında yer alıyor, özellikle 
20 nci maddesiyle. Bunu tersine çevirmeye kim
senin hakkı olmadığı kanısındayız; yani'kişinin 
yaran, ferdin yararı önplâna çıkarılacak, buna 
mukabil ferdin özgürlüğü ikinci plâna itilecek. 
Bu Anayasa karşısında buna hiç birimizin hak
kı olmadığı kanısındayız. Onun içindir ki, hu 
Hükümet iktisadî hayatta toplum yararına ve 
siyasî hayatta kişi özgürlüğüne, düşünce özgür
lüğüne' eşit değer veren bir temel dünya görü
şü üzeiine, bir temel anlayış üzenim kurulmuş
tur. ; Ü. H. 1\ sıralarından «Bravo» sesleri). 

Sayın Çağlaya ngil, «Hükümet Programında 
kalkınma plânlarımızın temel prensibini teşkil 
eden karma ekonomi konusunda bir açıklık yok
tur.» buyurdular. Bunu Sayın Demire! de Millet 
Meclisinde söylemişti. 

Sayın senatörler; Hükümet Programında bir 
tek şeyin Devletleştirileceğinden söz ediliyor, 
boraks. Ki. yanlış hatırlamıyorsam, bundan bir
kaç yi! evvel Cumhuriyet Senatosunun bir araş
tırma komisyonu raporu da boraksın Devletleş
tirilmesi geıeğini ortaya koymuştu. 

Şinuli. biı Hükümet piugramunla sadece bir 
maden eevheeinin devletleştirilmesinden .-öz edil
diğine göre. arrıl: o Hükümet pıcgramuım kar
ma ekonomiyi reddettiği kuşkusu nasıl duyula-
bil i i", bun u an la vam ırorun ı. 
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Karma ekonominin devanı edeceği bu kadar 
aşikârken, bir komplekse kapıl ıp «Biz 'karma eko
nomiye 'bağlıyı/, hağiı dalacağız» gibi programa 
'bir hüküm, bir ibare koymak gereğini duymadık. 
Ama, Sayın rağıayangi i ' e bana burada 'bu açık
lamayı yapma, fırsatını verdikleri için teşekkür 
ederim. Mademki, böyle bir kuşkulan varmış. 
'böylelikle bu kuşkuyu da giderme olanağını bul
duğumuzu ümit ederim. Bugün Müh t Mecli
sinde de söylediğim gibi, biz aslında 'karma 'eko
nomiyi daldı rmıyoruz , kisunyoruz. tersine ge
nişletiyoruz. ona yeni bir boyut okuyoruz; hark 
sektörü 'boyutunu ekliyoruz. 

<!erek Sayın Çağlayarigl!, g.rek Sayın Pro
fesör Nihat lirim Kerdenjan <Jim.hu Başkanı ola
rak yaptıkları konuşmalarda prog; ram değlnir-
ken, Toprak ve Tarım île formu Kanunundan ve 
'İminin uygulanmasından kah is o'madığuu. belirt
tiler. Bu konuda etraflı açıklamayı 'bugün M ili el' 
Meclisinde ben/eri sorular ve hat ı r la tmalar üze
rine yapmıştım, huzurunuzda da bunu kısaca tek
rarlayayım. 

Sayın senatörler-, toprak reformu konusunda 
gerçek şudur : 

Koalisyonu meydana g<tiren, iki par t i hirçok 
ekonomik ve sosyal konularda anlaşmışlardır. An
cak. önemli iki konuda tam anlaşma olanağım hu-
la.niaiinshu.dir. Bunla rdan birisi Avrupa. Ekono
mik Topluluğuyle ilgili ilişkilerimizdir, öki'nü de 
•toprak reformudur. 

tuhtemek n. bir -avın ııv blıgı gı-
•bi, Cumhuriyet Halk Paıtlsi geçen dönemde Yü
ce Meclîsin kabul etmiş okluğu Toprak ve Tarım 
{•eformu Kanununu veforli bulmamaktadu Ke MU 

lete ilân etmiştir ve vaat etmiştir, <k II. P. ih
t idanı geldiği t akd i rde bu Toprak ve Tarım Bo-
formu Kanununu değiştirecek, onu kviıdi görüş 
a(;isuu!an daha. yeterli hale. daha ileri 'İhı* le-
form kanunu haline getirecektir; fakat iktidara 
geldik, ama tek başımıza, gelmedik, bir koalisyon 
Hükümeti kurma durumundayız . Koalisyon or
tağımız Millî Selâmet Partisiyle bu konuyu gö
rüşürken, Millî Selâmet Partisinin bu konuda bâ
zı kaygılaı ı hü lunduğunı ı gördük ve burnun üze
rine Toprak ve Tarım Reformu Kanununda yap
mak istediğimiz değişiklikleri Protokol veya "Ih o-
gramda 'belirtmeyi doğru bulmadık, bunu ertele
meyi daha uygun bulduk. Bu konuda tartışma
ları uzatmak için bir gerek görmedik. 

Bu konunun programa girmemiş olmasının 
anlamı şudur. Bu cevabınım, özellikle Sayın 
Profesör Nihat Er im' i ta tmin edeceğini tahmin 
ediyorum. 

Bu 'konuya Programda değinilmemiş ol m ası
nın anlamı, yürür lükte bulunan Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun uygulanacağı demek
tir. Uygulanacak olan her yürür lükteki kanun
dan 'biı* programda bahsedilmesine gevrek olmadı
ğı içindir ki, programda, buna ayrıca dcğnilmo-
ıniştir. Yeni bir unsur getirme olanağım bu
lamadığımız için değinilmemiştir; fakat hiç kuş
ku duyulmasın ki, iki pa r t i hu konuda mutabık
tırlar. Yürürlükteki Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun uygulamasına devam edilecektir. 

Cumhuriyet Halk Part is i toprak reformunu 
öteden beri ısrarla savunan ve yürürlükteki Top
rak Reformu Kanununu dahi yeterli bulmayan 
bir part i olarak, 'buna niçin rıza. göstermiştir, 
'Ijunun nedenini de açıkça takdirlerinize suna
yım. 

Bizim, anlayışımıza göre toprak reformu, ku
ru kir toprak 'dağıtımı değildir, olmamalıdır. 
Eğer toprak reformu kuru, soyut bir toprak da
ğıtımı biçimde uygulanırsa, hiç değilse ilk yıl
larda 'büyük verim, düşüklükleri olabilir ve top
rak dağıtımından yarar lanan köylüler de «Top
rak ı e formu dedikleri bu muymuş» diyebilir. 
'"'-delik Devlete b u n u n maliyeti çok ağır bir yük 
olabilir. Toprak refoı mundan beklenen olumlu 
sonuçların elde 'edilekilmcsi için kendisine veri
lecek mütevazi toprak üzerinde köylülerin ve
rimli, yoğun tarım yapabilmeleri gerekir, modern 
tarım teknolojisinden yararlanabil mel eri gerekir. 
Bugünkünd'on çok 'daha geniş kredi olanaklarına 
kavuşabilmeleri •gerekir, bugünkünden çok daha 
gerçek, güçlü ve çok sayıda kooperatiflere ve 
kooperatif üst kuruluşlar ına kavuşmuş olmala
rı gerekir. 

Bu önlrazırlıklar yapılım adan, uygu lanacak 
bir toprak reformu, başarısızlık tehlikesiyle kar
sı karşıyadır . Bu başarısızlığın yaratacağı İra
ya! kırıklığı ise toprak reformu için çok kötü 
ıbir sonuç ortaya çıkarabilir. 

Onun için biz, kendi istediğimiz anlamda 
toprak reformunu ertelemekte bir zarar görme
dik. Çünkü tar ım alanında, köylünün kalkındı
rılması alanında Millî Selâmet Part is i ile hiç güç
lük çekmeden tam mufabak it halinde 'birleştiği-
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iniz noktalar, esasen bizim görüşümüze göre ba
şarılı bir toprak reformuna hazırlık yapabilmek 
için gerekli tedbirleri kapsamakta idi. Koopera
tifçiliği güçlendirici tedbirler, politikalar; bu 
arada b i r kooperatifler bankanı, öyle bir 'ban
ka ki, kredi vereceği kimseden tapulu ÎÜal isle
meyecek. ipotek olarak bana ne gösteriyorsun 
demeyecek. Bunu dediği zaman köylümüzün, üre
ticimizin yar ıdan çoğu bankalardan kredi alamı
yor. Çünkü, henüz tapu - kadastro işlemleri ta
mamlanmamış. Ürünü, emeği hatta -beklenen 
ürünü, emeği ve gerekirse Devletçe hazırlanıp 
'köylüye verilecek projeyi köylülerin kuracak
ları kooperatiflere yeterli kredi verecek şekilde 
değerlendiren bir kooperatifler bankası kurula
cak. Bu, bugün olduğu' gibi, artık düğüne 'bile 
yetmeyen 500 liralık. 1 500 liralık, 2 500 liralık 
'krediler olmayacak; projeye göre gerektiğinde 
500 lün liralık, .1 milyon Îirahk, 5 milyon lira
lık krediler olacak, kooperatiflere verilmek üze
re proje karşılığı olacak ve kontrollü olarak ve
rilecek. Bunu işletecek bir kredi ve banka me
kanizması kuru] a eak. 

Tar ımdan köylünün elde ettiği gelirin, aracı. 
tefeci elinde 'kalmasına yol açan buzuk 'pazarla
ma düzeni ortadan kaldırılacak. Koalisyon ortak
ları olarak bunda da mutabıkız. Tarımın rno-
dernleştirilmesinde mutabıkız. Bunlarda mutabık 
olmakla alabileceğimiz, alma olanağım buiabile-
eoğimiz tedhirler, esasen başarılı bir toprak re
formu uygulamasına geçme-den alınması bizce 
zorunlu olan tedbirlerdir. Bu tedbirler alınır. 
köylü yeni kooperatifçilik düzeni ile yeni kredi 
ve pazarlama düzeni ile güçlendirilir, ondan son
ra: yürür lükteki Toprak "Reformu Kanunu yeterl i 
midir, değil midir, daha ilerisine gitmek gerek
li midir, değil midir.1 Bu. ünyarınsız olarak' za
manı geldiğinde yeniden düşünülür , tartışıl ır . 
Toprak refoımu ile ilgili bir atıfta bulunulma-
masının nedenini bu şekilde açıklamış bulunu
yorum. 

Şimdi sırası gelmişken iki Hükümet ortağı 
aras ındaki ikinci önemli ayı ılık konusuna da de
ğinmek isterim. Çünkü, bu konuda Sayın Çağla-
yangil Hükümet ortağımız olan Millî Selamet 
Partisini çek üzen ve rencide eden, bizce de hak
siz bazı beyanlarda bulundular, Millî Selâmet 
Part isini inançsızlıkla itham eti iler. Tabiî Millî 
«Selâmet Partisini savunmak bana düşmez; fakat 

Hükümet adına Yüce Senatomuzun Tüzüğüne 
göre program müzakerelerinde sadece Başbakan 
konuşabileceği için. Sayın Erbakan h u konuda 
söz alamıyor. Onun için kendilerinin müsaade 
ve müsamahalarına sığınarak, kendileriyle mu
tabık kaldığımız ölçüler içerisinde bu konudaki 
gerçek durumu da açıklamak isteı İm. 

Hükümet ortağı olan Millî Selâmet Partisi
nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
mizin nihaî hedeflerine karşı olduğu, bu -bakım
dan ciddî kuşkuları bulunduğu bilinen -'bir ger
çektir; fakat Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ilişkilerimizin bugünkü aşamasında yapılabilecek
ler ve yapılması gerekenler bakımından, bugün
kü aşamada yapılabilecekler bakımından Cumhu
riyet. Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi ara
sında herhangi bir ayrılık yoktur. İktisadî, ma
lî ve ticarî uygulamalarla ilgili olan bugünkü 
aşamada, Millî Selâmet Part is inin görüşlerine uy
mayan bazı protokol hükümlerini millî yararımı
za uygun bir biçimde değiştirmekte iki par t i za
ten birleşmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi
nin de Seçki! Bildirgesinde bugün burada tartış
ma konusu olan ek protokollerin bazı hükümleri
nin mutlaka değiştirilmesi, Türkiye- yarar ına de-
ğiştiıihm-d gerektiği ye<' almaktadır. Nitekim, 
biz, iki part i olarak bunu söylemeye başladık
tan yıllar sonra 'Üçüncü Beş Yıllık Plâna dahi bu 
zorunluk girmiştir. Bu konuda millî yararımız 
açısından bu düzeltmeleri yapabilmek, yaptıra
bilmek için ciddî girişimlerde bulunmak konu
sunda iki parti tam mutabakat halindedir ve o 
•mutabakat protokolde belirtilmiştir. 

Millî Selâmet Partisi uzun vadede Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizin alabilece
ği biçim bakımından görüşlerini ve kaygılarını 
saklı tu tmaktadır ve koalisyon müzakerelerinin 
başlangıcından itibaren büyük tur açıldıkla bu 
kaygılar ını saklı tu t tuğunu bize bildirmiştir. Bu 
bakımdan Millî Selâmet Partisinin bir inanç ta
vizi vermiş olduğu yolundaki ithamın çok haksız 
bir itham sayılmasının gerektiğini belirtmeme 
hem Sayın Erbakan.'m. hem de Sayın Çağlayan-
gil'in müsaadelerini rica ederim. 

Eğitim konusunda. Sayın Çağlayangii, Adalet 
Part isinin Millet Meclisinde belirtmiş olduğu 
endişelerden çok farklı, hatta bir kakıma o endi
şelerle çelişen bazı endişeler öne sürdüler. Bir 
yanlış anlama ile, vanlıs vorıım ile Millet M-ec-
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1 isindeki Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Demirci, 
özet olarak «Siz herkes için, bütün lise mezun
ları için üniversiteye girişin sınavsız olacağını 
söylemiştiniz. Halbuki Hükümet Programında 
«bazı kayıflar getiriyorsunuz.» dedi!er. Bu kayıt
ların varit olmadığını Medete uzun ıızadıya -•Mi
lattık Ve zannederim kakül ettiler. 

Burada Sayın Çağlayangil .tanı .aksi endişe
yi ileri sürüyor, «'Siz herkese kapıları açacak
sınız. l)iı durumda herkes üniversitelere gire
cek. B'iı bir ayidm. enflasyonu yaratıyor» eliyor
lar. «Hayır» diye işaret ediyorlar; fakat cüm
le aynen şöyle; «Planlı dönemde üniversite ve 
yüksek okullara sınavsız öğrenci alınmasını 
hedef tutan 'bir program, aydın 'enflasyonu ya
ratır, kişilerin yetenek -ve kabiliyetleri de İn
ce sayılmış olur.» 

Değerli arkadaşlarını; aslında Hükümet 
Programının eğitimle ilgili kölümü ayrıntılı 
olarak incelendiği vakit, Adalet Partisi Gru
bu adına Millet, Meclisinde belirtilmiş olan 
kaygının da, burada belirtilmiş olan kaygının. 
da geçerli olmadığı görülür. 

iliz Hükümvt Programında özetle şunu söy
lüyoruz: İ'niveıNİte sorununu muslukta değil 
kaynakta çözmeye çalışacağız: yani ortaöğre
timden itibaren eğitim sorununu yen idi en ele 
alınıp 'düzenlemek suretiyle üniversite sorunu
nu ve üniversite kapılarında yığılan yüzbini 
aşkın gene sorununu çözmeye çalışacağız. Na
sıl. gecekondu sorunu şehirde çözülenıezse, kay
nağına giderek çözülmek gerekirse, aynı şekil
de üniversite sorunu ila üniversite 'kapısında çö
zülemez. Onun için meseleyi kaynağından ele 
alıyoruz; yeni :bir ortaöğretim anlayışı getiri
yoruz: Buna göre. meslek okulları ve teknik 
okullar beş yıllık ilkokula dayalı hale getirile
cektir. Millî Birlik Grubu sözcüsü Sayın Atak
lı, «Czun vadede sekiz yıllık ilköğretimin da
ha iyi olabileceğini» kelirtmişlerdir, bu geniş
lenme iştirak etmek ımüınıküııdür; fakat kendi
leri de Türkiye'nin bugünlkü 'koşullarında se
kiz yıllık ilköğretimin Türkiye için. biraz lüks 
olduğunu ka'bul eder bir ifade kullanıyorlardı. 
Biz. kapatılmış bulunan o ila okul düzeyindeki 
meslekî ve teknik okulları yeniden açmak ka
rarındayız; fakat hiçihir çocuğun ve gencin 
eğitim balkınıından önü tıkanmasın istiyoruz. 
Ortaokulda sanat öğrenimi yapan bir genç. 

ileride fikrini değiştirirse edebiyat öğrenimi
ne, fen öğrenimine, din öğrenimine geçebilecek
tir; din öğrenimi yapan genç fikrini değiştirir
se teknik öğrenime geçebilecektir; buna g~üre 
hazırlayıcı 'kurslar, programlar düzenlenecek-
t"ir. Lisede ise. bir çatı altında 'değişik bölüm
ler veya programlar yer alacaktır. Bir kısım li
se öğrencileri üniversite için değil, doğrudan. 
doğruya feknik abında l i r mesleğe atılmak için 
eğitim yapacaklardır; fakat bu gençler ister
lerse. fikir değistiriı'leıse aynı çatı altında baş-
da programları da ek olara'k izlemek suretiy
le üniversiteye de girme şansına sahlbolaeak-
larını. bileceklerdir. öylelikle, hiçbir gvnç baş
langıçta bir yola girmiştir diye sonuna kadar 
o yolda yürüme mecburiyetini ikendinde duy
maya çaktır; 'kendisini gem; çağında yol. değiştir
me. karar değiştirme bakımından serbest du
rumda hissedebilecektir. Bu durumda üniversi
te kapılarına ne yığılma olacaktır ne de üni
versite. 'kapılarını gençler .kendilerine kapalı 
'bulacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Profesör Nihat 
"Erini, yeni Hükümete destek olan, fakat İm 
arada bazı temennilerini ve kaygılarını da be
lirten konuşmalarında, programda, yev alan 
ibir cümleye değindiler ve bu cümleye, bu ko
nuya, 'açıklık getirilmesini .istediler. O cümle şu: 
«Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selâmet 
Partisinin, kurdukları Hükümet ortaklığı, uzun 
süre milli kulunluğumuzu zedelemiş, kalkınma 
hamlelerimizi güçleştirmiş, bazı tarihî yanıl
gıların doğurduğu sunî ayrılıklara da son veren 
bir dönem açmaktadır ülkemizde» Programda 
bu cümle y^v 'alıyor ve başka bir cümleyle ta
mamlanıyor. 

Sayın Profesör Nihat lirim, «Sözü edilen 
tarihî yanılgıların neler olduğu açıklığa kavuş
turulmadığı için (ine sürülen bu iddia üzerinde 
şimdilik bir düşünce öne sürmeyeceğim» diyor
lar. fakat 'bir kaygıları olduğunu örtülü ve na
zik bir ifadeyle belirttikleri için bu konuya de
ğinmeyi yararlı görüyorum; zaten daha sonra 
endişelerini de 'belirtiyorlar. 

Değerli arkadaşlarını, bundan, kastımız şu
dur: Geçmişte dini bir sömürü aracı olarak kul
lanmak isteyenler, toplumdaki fikir ayrılıkla
rını. saflaşmaları din esasına dayandırmaya ça
lışmışlardır ve bu taktiğin sonucu olarak di-
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istediğimiz ve sosyal güvenlik sistemimizdeki 
s a ğ b k açısından 'boşlukları, gedikleri kapa t acak 
genel sağlık sigortası projemiz. karar ımız var. 
l)iı konuda bizden öncede yapılmış hazır l ıklar 
esasen vardı . 

Şiiiuli bu durumda bütün sağlıkla ilgili sos
yal yardun ve sosyal güvenlik müesseselerini 
bir arada düşünmek gerekiyor, bunlar arasın
da bir uyum sağlamak gerekiyor. Pundarm biri-
biri ile ilişkisi ne olacaktır , bunlar biribiri ile 
nasd bağdaş! ırarağız, nasıl mükerrer hizmet 
gö türmekten kaçınacağız. ' Dunu ayrınt ı lar ı ile 
sap tamak imkanını Hükümet olmadan önce bu
lamadığımız içindir ki, bu konuda bir şey söy
lememeyi daha uygun bu lduk ; takat buna mu
kabil Doğu ve (biiiey Doğudaki sağlık ocakla
r ın ın: evlerinin ve merkezlerini her .'bakımdan 
yeter l i hah1 getirilmesine önem verileceğini jlk 
ve âcil bir tedbir , bir zorunbık olarak Hükümet 
Programında bel i r t t ik ; ama müessese olarak sos
yalizasyon nereye kanlar ilerleyecektir, nerede 
duracakt ı r , ne biçim alacakt ı r genel sağlık si
gortası ib^ ve genel sosyal güvenlik düzeni ile 
ilgili olarak ü u u u ayrırbıları ile düşünmeden 
programda bir şey söylemeyi doğru bulmadık'. 

Sayın Mucip Ataklı konuşmalarının sonunda 
millî, savunma, millî güvenlik sorunlarına de
ğinerek söyle d iyor la r : «Programda ('Ortak sis
temimde yet in i lmrycıvk kendi millî savunma 
polit ikamız, s tratej imiz ve imkânlarımızla ge
liştiri lecektir) hükmüne yer verilmesini ciddî 
bir düşünce sayıyoruz. Kendi imkân ve ihtiyaç
larımıza ve geleneksel yeteneklerimize dayak 
bir millî savaş doktr ininin geliştirilmesi üzerin
de önemle durulmal ıdı r . Pu doktr inle birlikte 
uygulanacak olan 'millî askerî stratejimiz ise, 
hiç kuskusu / millî politikamızın bir fonksiyonu 
olacaktır . Bu konularda alınacak" dikkat l i , öl
çülü ve basiretli tedbirler ekonomik ve malî gü
cümüzle orantıl ı olacak ve kaynak israfını ön
leyecek! ir.» 

•Sayın Millî Pirl ik Orubu sözcüsünün bu ko
nudaki sözlerine yürekten katıl ıyoruz. "Esasen 
.Hükümet Programında da millî savunma ihti
yaçlarımızla. ekonomik ihtiyaçlarımızın bağ
daştırılacağı. h ü k m ü yer a lmaktadır . Dunun dı
şında, kendi imkân ve ihtiyaçlarımıza ve ge
leneksel yeteneklerimize dayalı çağımızın ge
rekler ine uygun bir millî savaş doktr inin geliş

tirilmesi hiç şüphesiz çok yerinde bir düşün
cedir. Türk Silâıhlı Kuvvet ler inin bir özelliği, 
yalnız '.»aşka ülkelerde olabileceği gibi, millî 
güvenliğimizin teminatı , koruyucusu olması de
ğildir, bundan ibaret ka lmamaktad ı r . Türk Si
lâhlı Kuvve t imi aym zamanda Türkiye 'deki 
birçok yenileşme hareketlerinin, de öncülüğünü 
yapmışt ı r ve bu dinamizmi bir gelenek olarak 
sürdürmektedi r . Hiç şüphesiz bunun doğal so
nucu olarak kendi s t ratej i anlayışı, savaş dokt
rini anlayışı bakımından da çağın gereklerine 
ve memleket iht iyaçlarına en uygun nu mülleri, 
ı. u geçerli formülleri buima.kta.dur ve bulacak
tır. P)U. bakımdan Sayın Atakl ımın görüşlerine 
katı l ıyorum. 

.Değerli a rkadaş la r ın ı ; Sayın Kânının İmin in 
'konuşmalarını gerçekten çok is t i fa di e ederek 
dinledik. Hükümet olarak kendilerine .teşekkür 
ederim. Dazı önemli uyarı lar ını d ikkate alaca
ğız. NA.TO'dau kelime olarak bansetmeyişimiziu 
tek nedeni; zat (m üyesi bu lunduğumuz or tak 
güvenlik sisteminin KA.TO'dan ibaret bulunuşu
dur . başka bir şey akla gelmeyeceği içindir. 
OENTOkla gerçi va r ; fakat mahdut bir etki 
abını olduğunu Sayın İnan benden daha iyi bi
lirler, savunma açısından hiç değilse; ama bağlı 
bulunduğumuz or iak savunma sistemi denince 
NATO akla geleceği Din bunu ayrıca belirtim' 
zorunluluğunu duymamışt ık ; fakat hat ı r la tma
ları üzerine kastımızın o olduğunu zapta geçir
miş oluyorum. 

KÂMDAN İXAX (Bitlis) — Teşekkür ede
rim. 

iDASPAKAK P P P E K T EDEYİT (Devamla) 
-— Sağ olun efendim. 

Dokuzlarla, yani Avrupa Ekonomik Top
luluğunun. tam üyeleri ile ilgili olarak Sayın 
Kâmran İminin, söylediklerine yürekten katı
lıyorum. Son zamanlarda bu dokuz devletin 
ilişkilerinde siyasal konular , zannederim evvel
ce beklendiğinden değişik olarak zamanı gel
meden önce önplâna geçmiştir. Öyle 'bekleni
yordu ki. uzun süre iktisadî konularda işbirliği 
yapılacak, ondan sonra siyasî konularda daha 
yakın bur işbirliği içinde hareke'.t etme zorun
luluğu ortaya çıkaea'k; fakat dünyadak i umul-
madik bâzı değişiklikler, gelişmeler karşısında 
Or tak Pazar üyesi devletlerin siyasî alanda isti
şare mekanizmasını, çok yakın, sıkı bir istişa-
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re mekanizmasını önpîânda harekete geçirme
leri zoruııhığu ortaya çıkmıştır ve bu zorun
lu k özellikle Orta - Doğu sorunları ile ilgili ola
rak ortaya çıkmasına rağmen, Türkiye 'nin bu 
mekanizma ile ilgisi kendisine uzak tan bilgi ve
ri lmesinden ibaret kalmıştır . Ha lbuki özel ikle 
Orta - Doğu meseleleri, petrol meseleleri söz 
konusu olduğu vakit. Or tak Pazar üyesi ülke
lerin Tüıikiye ile ilişkilerini, siyasî ilişkilerini 
ona kendi toplant ı lar ı hakkında uygun görecek
leri ölçüde bilgi vermenin çok ötesine götürme
leri beklenirdi. Yalnız Türkiye açısından değil, 
o memleketlerin salim ka ra r l a ra ve Orta - Doğu 
için geçerli olabilecek karar la ra varabilmeleri 
'bakımından da doğru olurdu. Dünkü Türkiye'
nin tam tasr ihi olmaksızın alınabilecek bâzı ka
rar lar ı uygulamada gürlük çekebileceklerini 
veya uygulandığı zaman bunla! m "Türkiye bakı
mından bâzı problemler yaratabi leceğini el
bette o dost ülkeler de takd i r ederler-. Sayın 
Ivâmran İnamın bu temennisine yürekten katılı
yoruz. Dışişleri Bakanımızla da uyarı lar ı üze
rine görüştüm, bu konuda gereken girişimlerde 
bulunmayı büz de çok yerinde sayıyoruz. 

Yine Sayın Ivâmran İnan in dış politika so
runlar ın ın kamuoyu önünde, kamuoyu tarafın
dan açıkta tartışılması zamanının, (-ağının gel
miş olduğu yolundaki uyarı lar ı çok yerindedir . 
J)ış polit ika sorunlarının M- millî güvenlik so
runlar ının kamuoyu önünde, geniş bir serbest
lik içinde tart ışı lmasında büyük yara r olduğu
na inanıyoruz. Bunun devletlerarası ilişkilerde 
Hükümet le re güç katacağına da inanıyoruz. 
Eğe r biı- konuyu, bir meseleyi müzakere etmek 
üzere masa hasında o turduğumuz başka devlet
ler, Türk dış politikasının oluşturulmasından, 
Türk kamuoyunun yeteri kada r etkisi, ağırlığı 
olmadığı gibi bir zelurba kapı lacak olurlarsa, 
karş ı la r ındaki Hükümet i etki altına alabilecek
lerini düşünebilirler. Faka t dış poli t ikanın oluş
masında, dış politika kara r la r ında o memleket
teki . Türkiye 'deki kamuoyunun ihmal edilmez 
bir etken olduğunu bilirlerse, o zaman Türk 
Hükümet i müzakere masalar ında çok daha güç
lü olur. Bunun önemini, değerini İtiliyoruz. De
mokrasi anlayışımızın da, millî güvenlik anla
yışımızın da gereği olarak buna dikkat edece
ğimizden hiç şüpheleri olmasın. 

Sayın İ n a n eski bir diplomat olarak. Dışiş
leri Bakanlığı ile ye dış Devlet örgütümüzle il-
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gili o la rak çok yerinde 'bâzı uyar ı l a rda bulun
dular. O arada dışar ıdaki Devlet örgütümüzün 
dağınıkl ığından, hizmetlerin dağılmış ve çeliş
miş halde bulunmasından şikâyet ettiler. Bu şi
kâyet ki muşu Hükümet in daha kuru lmadan 
önce ele aldığı ilk konulardan biri olmuştur. 

Bunun iki örneğini vereyim. Birincisi ; daha 
protokol müzakerelerinde, başta Sayın Kâmran 
İ n a n ı n belir t t iği nedenle Basın Yayın Genel 
.Müdürlüğünün yeniden eski ocağına, Turizm 
ve Tanıtına Bakanlığına bağlanması konusunda 
iki pa r t i olarak mutabık kaldık. Bunun da ne
deni şu idi. Özellikle dışa dönük Devlet çalışma
lar ında bir ikilik meydana geliyordu. Basın 
Yayın aynı hizmeti bir doğrutuda yaparken, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı ya bir başka doğrul
tuda yapa rak onunla çelişiyor- veya aynı doğ
rul tuda yapa rak mükerrer iş yapıyordu. Bunun 
ikisi de sakıncalıydı. Onun için bu hizmetleri 
yeniden birleştirmeyi uygun gördük ve bunun 
daha ileri bir aşamasında, bu Bakanl ığın dışa
r ıdaki temsilciliklerini de birleştirme yoluna 
gitmeyi düşünüyoruz. Nihayet turizm ateşelik-
ieri bilet a contası değildir. Bunların görevi mem
leketi tanı tmadır . Basın ateşeliklerimizin görevi 
de öncelikle memleketi tanı tmadır . Bu iki gö
revin değişik personel ta raf ından olsa da. aynı 
büro la rdan yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz, 
bu yolda bir adımı dediğim gibi daha Hükümet 
kurul madan atmış bulunuyoruz. 

Ayrıca Hükümet ku ru lu r kurulmaz hukuken 
yapmak zorunda kaldığı ilk işlerden biri de, 
daha önceki Hükümet in hiçbir hukukî mesnedi 
olmaksızın ihdas ettiği bâzı yeni dış görevleri 
ka ld ı rmak oldu. Bu da. Çalışma ateşelikleri 
nezdinde lıasın müşavirl ikleridir . Turizm ate-
şeliklerimiz var. basın ataşeliklerimiz, müşavir
liklerimiz var. bir de alelacele çalışma ateşe
likleri nezdinde basın müşavir l ikleri kurul
muştu ve buna bâzı değerli gazeteci arkadaşla
rımız gönderi lmişt i ; fakat 'bu tamamiyle hukuk î 
mesnetten, dayanak tan yoksun olduğu için Sa
yıştay 'buna i t i raz etmişti, Maliye i t i raz etmiş
t i ; değerli gazeteci arkadaşlar ımızın mukave
lelerini yeniliyememe, sürdürememe durumu 
or taya çıkmıştır, buna rağmen çaresi 'bulunamı
yordu. Hükümet kuru lur kurulmaz bu sorunu 
da ele aldı. Bu müesseseyi daha doğuş halinde 
iken or tadan kaldırdı ve gazeteci arkadaşlar ı -
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mızı da yanlış (bir uygulamanın kurbanı olma
maları için gerçekten gazeteci olanları imkân 
•nispetinde Basın Yayma bağlı dış 'görevlerde 
görevlendirme yoluna gitti, ileride dış Devlet 
teşkilâtında dağınıklığın önlenmesine daha ge
niş ölçüde dikkat edeceğiz ve özellikle (Bura
da kişisel kanaatimi söylüyorum) muhtelif ba
kanlıklara bağlı dış temsilciliklerimiz üzerinde 
(büyükelçinin 'otoritesini daha geçerli hale getir
menin, hüyükelçilikle ilişkilerini daha uyumlu 
hale getirmenin yollarım da arama zorunluğu-
na inanıyorum. 

ıSaym Fethi Çelikbaş'm değindikleri pahalı
lık konusuyle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. 
Ayrıca pahalılığı önleyici ne igibi mekanizma
ları düşündüğümüz de Programda ayrmtılariy-
le yazılıdır, özellikle temel tüketim maddeleri 
(bakımından Devlete ve kooperatiflere verilen 
ibâzı lödevler ayrmtılariyle anlatılmıştır. 

Bunun dışında ıSaym Çelikbaş, işsizlik so
runu 'karşısında, «Programda hiçlbir şey söylen
miyor» dediler; fakat işsizlik sorununu çözece
ğiz yolunda Ibir cümlenin (bu anlama gelecek bir 
paragrafın fazla bir değer taşımayacağı düşün
cesinde idik. İşsizliği önlemenin çaresi, iş alan
ları yaratmaktır ,iş alanlarını çok daha hızlı 
ölçüde ve yurda çok daha yaygın biçimde na
sıl yaratacağımız, (bunun için nasıl finansman 
mekanizmaları, teşvik politikaları uygulayaca
ğımız ayrmtılariyle anlatılmıştır. Hele köy -
kentler yolu ile kırsal bölgelere kadar sanayi
leşmeyi, hiç değilse sanayinin köklerini, kılcal 
damarlarını olsun yaymanın yolları, meikaniz-
maları üzerinde durulmuştur. Bütün bunlar iş
sizlik sorununu, istihdam sorununu da çözme
nin en e tikin tedbirleri olacaktır kanısındayım. 

Bu konuda özellikle köye dayalı sanayileş
me konusunda Ibüyük ümitlerimiz var. Hele köy
lerden yurt dışına giden vatandaşlarımızın edin
dikleri tecrübeler ve özlemler bu konuda köy
lerimizde yeni heyecanlar uyandırmıştır. Tür
kiye'nin ıbirçok yerinde, sizlerde benim gibi bi
liyorsunuzdur, 'Türk [köylüleri aralarında topla
dıkları, yiyeceklerinden, içeceklerinden toplayıp 
(biriktirdikleri küçük sermayeleri dışarıdaki hem-
şerilerinden gelen sermayelerle birleştirerek 
halk girişimlerinde bulunmaktadırlar. Halk 
sektörünün temelleri köylerde istesek de iste
mesek de, ço(k şükür atılmaktadır. Bu, daha es

kiden atılmaya başlamıştır. Örneğin, Kurtuluş 
Savaşında Ordumuza silâh tamir etme geleneğini 
sürdüren Konya'nın Kuğulu köyü bugün küçük 
Ibir İsviçre kasalbası gibidir. Evlerinin altı ahır 
•değildir, atelyedlr; camisinin altı dükkân değil
dir, fabrikadır. Bu köy Ibir küçük sanayi şehri 
haline gelmiştir. Böylesine bir sanayileşme he
yecanının, özleminin ibulunduğu köylerimize ka
dar sanayileşmeyi yaymak, daha doğrusu sana
yileşmeyi oradan da başlatmak azmindeyiz. Bu 
da istihdam sorununa, o arada yerleşim soru
nuna /biraz önce değindiğim gibi kaynağında çö
züm (bulmamızı kolaylaştırıcı bir yol olacaktır. 

Sayın Turgut Cobe çok yararlanarak dinledi
ğim Ikonuşmasmda ıbir eksiklik •gördüğünü belirt
ti. Sayın Cebe «Nasıl bir yönetim, nasıl bir eko
nomi, nasıl bir maliye, nasıl <bir miras devir al
dığını Hükümet Programda yazmamış» dedi. 
Bunu ihmal edişimizin ibir tek nedeni vardır, te
sadüfi 'bir ihmal değildir, kasıtlı bir ihmaldir. 
Dedik ki ,yeni 'bir döneme başlıyoruz, ibu döne
min memlekete huzur ve Ibarış 'getirmesini isti
yoruz ve bu barışın yalnız halk arasın
da, yalnız aydınlar, gençler arasında de
ğil, partiler arasında ve Parlamento içinde de ol
masını istiyoruz. Onun için geçmişin hesabına 
eğilerek işe başlamayalım. Aşağı yukarı herkes 
nasıl Ibir miras devir aldığımızı biliyor, özellikle 
ekonomik alanda ; ama bunlar için tarizlerde bu
lunarak, bunları ileride 'belki kolay başaramaya
cağımız işlerin ön mazereti olarak ileri sürme
yelim dedik, ibunu protokol müzaikereleri sıra
sında açıkça görüştük ve sırf bu nedenle ve böy
le bir iyi niyetle Sayın Turgut Cebe'nin Ibir bakı
ma haklı olarak gördükleri ,bir eksikliği - ger
çekten ibu eksiklik vardır, o anlamda haklıdır 
diyorum - hile bile Programda (bıraktık. 

(Sayın Turgut Cöbe'nin yine ibir uyarısına da 
teşekkür ederim. Danışmanlar, uzmanlar kadro
sunun 'gereğini belirttiler, Devleti yönetecek kim
seler için ve hir Başjbakan için. Yalnız, bir en
dişeleri hiç değilse benim için varit değil. Yalnız 
değilim; politikada bu Ibakımdan yalnız olma
maya daima dikkat ettim ve bunun büyük de
ğerini gördüm. Parti yönetiminde görev aldı
ğımdan beri (geniş bir uzman kadrosuyla bir
likte çalışmaya dikat ettim ve beni son Anaya
sa değişikliklerinde en çok üzen nokta, - Bu 
vesile ile bir yürek acımı belirtmek isterim « 
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üniversite hocalarının partilerin merkez organ
larında ıgörcv almalarını yasaklayan hüküm ol
muştur. 'Bu, maalesef siyasî partileri' Sayın Ce-
ibe'nin belirttiği çok yerinde ihtiyacı karşıla
yabilme olanağından 'geniş ölçüde yoksun (bı
rakmıştır. Bunun, tbu eksikliğin kısa zamanda 
yine Yüce Meclis tarafından giderileceğini ümit 
ederim. 

Hükümet olarak da (Başbakanlıkta ve Ba
kanlıklarda kendimizi bize yardımcı lolara'k ger
çek danışman kadrolarıyle takviye etmeyi ge
rekli görüyoruz, bunu ödev bileceğiz. Müşa
virliği, danışmanlığı halk deyimiyle bir kızağa 
çekilme yeri 'olmaktan çıkarmaya kararlıyız. 
Gerçek a.ıılanıını ve değerini kazandırmak isti
yoruz. Bugünün karmaşık toplum sorunlarına 
en bilgili kişinin bile tek başına aklının ve bil
gisinin ermeyeceği kanısındayız. Eksikliğimizi 
bilebildiğimiz ölçüde eksiklerimizi 'gidere
bileceğimize inanıyoruz. Bu balkımdan Sa
yın Celbe, uyarılarına dikkat edeceğimizden 
emin bulunsunlar. 

©eğerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi alma
mak için konuşmamı burada kesiyorum. Bazı 

değerli senatörlerin sorularını bilmeden ihmal 
e'tıtiysem, cevaplandırmadıysam sizlerden özür 
dilerim. 

Sözlerimin başlangıcında, belirttiğim gibi 
Cumhuriyet (Senatosunun bu seviyeli müzake
resi, eğer Meclisten (güvenoyu alabilirse işine, 
(görevine devam edecek olan yeni Hükümet için 
son derecede uyarılı ve faydalı olmuştur. Sik sık 
Senatomuzun bu uyarılarından ve eleştirilerin
den yararlanma olana'klarını arayacağız. 

Hükümetimiz adına 'hepinize şükranlarımı 
sunarım, saygılar sunarım. (Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşelkkür ederiz efendim. 

Sayın Başbakanın -.görüşmeleriyle Hükümet 
Proigramı üzerindeki müzakereler son bulmuş
tur. Programın uygulanmasında Milletimize ve 
memleketimize hayırlı olması temennisiyle Hü
kümete başarılar dilerim. (Alkışlar). 

7 Şubat 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapamtoa iSaıati : 01.45 
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