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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gruplar başkanlarının, Bakanlar Kurulu Prog
ramının incelenmesine imkân sağlamak amacı ile Ge
nel Kurulun 28 . 11 . 1974 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmasına dair önergesi kabul olundu. 

Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakan
lar Kurulu Programı okundu. 

28 . 11 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 17,55'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkavekili Kastamonu 

Mehmet Ünaîdı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 9 ncu Birleşim için yoklama yapaca
ğız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır 9 ncu Birle
şimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sunuşlar var, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : (a) 17 Kasım 1974 gün ve 4-1040 sayılı 

yazımız. 

/. — Başbakanlığın 25 . 11 . 1974 gün ve 
1/1-8817 sayılı yazısında belirtilen tekliflerin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/353) 
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(b) Başbakanlığın 25 Kasım 1974 gün ve 
1/1-8817 sayılı yazısı. 

1. Halen Başbakanlığa bağlı bulunan Kültür 
Müsteşarlığı ile buna dahil dairelerin Kültür Bakan
lığına bağlanması, 

2. Kültür Müsteşarlığınca yürütülmekte olan 
hizmet ve konulara ilişkin kanun, tüzük ve yönet
meliklere bunların ek ve tadillerine göre Başbakana 
ve Başbakanlığa verilmiş olan görev ve yetkilerin 
Kültür Bakanına ve Bakanlığına intikal ettirilmesi, 

Başbakanın, 4951 sayılı Kanun hükümlerine isti
nat eden ve ilgi (b) yazıl ile bildirilen teklifi üzerine 
17 Kasım 1974 tarihinden geçerli olarak, uygun gö
rülmüştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

2. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan m, Malî 
ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/205) 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa dilekçesi var 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İşler Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

3. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, Millî 
Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/206) 

i BAŞKAN — Bir komisyondan istifa dilekçesi 
var, arz ediyorum. 

j Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa edi
yorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
4. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
BAŞKAN — C. H. P. Grup Başkanvekilliğinden 

biı yazı var, sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden is
tifa eden İstanbul Senatörü Fikret Gündoğan'dan 
boşalan üyeliğe, Balıkesir Senatörü Nejat Sarlıcalı, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa eden 
Balıkesir Senatörü Nejat Sarlıcalı'dan boşalan üye
liğe de Muhsin Batur aday gösterilmişlerdir. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Fikret Gündoğan 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — İki komisyondan vâki iki istifa ye
rine iki yeni aday gösterilmiş bulunmaktadır. Başka 
aday bulunmadığına göre bu komisyon üyelikleri se
çimlerini işarî oy ile yapacağız. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliği için 
Sayın Nejat Sarhcalı'nın adaylığı teklif edilmiş bu
lunmaktadır. Sayın Nejat Sarlıcah'yı kabul edenler 
işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu üyeliği için Sayın 
Muhsin Batur aday gösterilmiştir. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

/. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Sayın Sadi Irmak tarafından kurulmuş olan Hü

kümetin Programı bundan evvelki Birleşimde okun
muş idi. Bu Birleşimde, okunmuş olan Hükümet 
Programı üzerinde görüşmeleri yapacağız. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Şimdiye kadar Başkanlığa intikal etmiş gruplar 

adına konuşma isteğinde bulunan iki sayın grup 

sözcüsü vardır; Millî Birlik Grubu adına Sayın Hay

dar Tunçkanat ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 

Grubu adına Sayın Nihat Erim. Bunun dışında 

gruplar adına herhangi bir müracaat olmamıştır. 
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LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — A. P. Grubu 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kaydediyoruz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — C. H. P. 

Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kaydediyoruz efendim. 
Grupların konuşmaları bittikten sonra kişisel ko

nuşma için isimlerini yazdırmış olanları arz edece
ğim. 

Millî Birlik Grubu adına Sayın Tunçkanat, buyu
runuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler; 

Millî Birlik Grupunun, Sayın Sadi Irmak Hükü
metinin programı üzerindeki görüşlerini belirtmek 
için söz almış bulunuyorum. 

14 Ekim 1974 seçimlerinden sonra 100 gün süren 
hükümet bunalımı, C. H. P. ve M. S. P.'nin ortaklaşa 
kurdukları ve Parlamento çoğunluğuna dayalı Hü
kümetle sona ermişti. Zor günlerde isabetli ve cesur 
kararlar alabilen bu Hükümet, aralarında çıkan an
laşmazlık nedeniyle kurulduğundan 7 ay 15 gün son
ra çekilmek zorunda kaldı. İç ve dış soı unların yo
ğunlaştığı ve acele çözüm beklediği bir dönemde kar
şılaştığımız bu yeni bunalım siyasî ekonomik ve 
toplumsal istikrarsızlıkları artırıcı çok önemli bir et
ken olmaktadır. Bunalımı, kısa bir süre için de olsa, 
sona erdirmek için kurulmuş olan Sayın Sadi Irmak 
Hükümetinin, bunalımın yarattığı olumsuz etkileri 
giderebileceği kuşkuludur. 

Sayın Başbakan, kendine özgü bir hükümete na
sıl gelindiğini yine kendi görüşlerine göre açıklıyor 
ve yeni Hükümetin kuruluş gerekçesiyle niteliğini de 
şöyle belirtiyorlar; «Yüce Meclisin güvenine mazhar 
olmak şartıyîe özellikle partilerarasında hiçbir anlaş
ma olanağı kalmadığı durumlarda partiler dışı hükü
met kurulması ilk defa memleketimizde denenen bir 
çözüm şekli değildir ve bu yol demokratik uygulama
lar arasında vardır.» 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde olağan durumlarda bu tip bir hükü

met ilk kez kurulmaktadır. C. G. Partisinin 5 bakan 
ile katıldığı bu Hükümete partiler dışı demek de pek 
yerinde olmaz. Parlamentodaki gruplardan C. G. P. 
ve Kontenjan grupları dışındaki grupların bu kabine
ye üye vermemiş olmaları ona partiler dışı bir Hükü
met niteliği vermez. 

Sayın Başbakan konuşmalarında bu Hükümetin 
hangi koşullar altında kurulduğunu da şöyle açıklı
yorlar; «Bir yandan Parlamento aritmetiğinin doğur

duğu güçlükler, öte yandan siyasî partilerimizin, Hü
kümetin kuruluşu konusundaki derin görüş ayrılık
ları nedeniyle, Başbakan adayının Parlamentoda tem
sil edilen siyasî partilerimizin ortaklığına dayali bir 
koalisyon Hükümeti kurma konusundaki yoğun ça
baları da sonuçsuz kalmıştır.» 

Sayın senatörler; 
1961 seçimlerinden sonra kurulan yeni Parlamen

toda da, Parlamento aritmetiği bir partinin tek başı
na Hükümet kurması için yeterli değildi ve partiler-
arasındaki görüş ayrılıklarının da bugünkünden az 
olmadığı gibi, daha da fazla olduğunu söylemek ye
rinde olur. O günün ağır koşulları altında da Parla
mento, kendi içinden ortak hükümetler çıkarmak ba
şarısını gösterebildiği halde, bugün aynı başarıyı 
gösterememiş olmasını, sadece Parlamento aritmeti
ği ve partilerarasmdaki derin görüş ayrılıklarına bağ
lamak çok yüzeysel olur. 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partiler, iktidar elmak için kurulmuşlar
dır ve bu amaçla mücadele ederler. Programlarını 
ancak iktidar olabildikleri takdirde gerçekleştirme 
olanağını bulabjlirler. İktidar ya tek başına veya or
taklaşa olabilir, o zaman da ortaklar kendi program
larının bazı kısımlarından karşılıklı ödünler vererek 
anlaşırlar. Bir koalisyon kurulur; uzun veya kısa 
ömürlü olur, bozulur yerine yenisi kurulur. Burada 
yurt çıkarları ve hizmet herşeyin üstünde gelir. 

İktidar olmak partilerin amaçları ve de görevleri
dir. Konu bu gerçekçi açıdan ele alınınca da Parla
mentoda bulunan siyasî partilerin son günlerde Hü
kümet kurma veya iktidar olmaya karşı göstermiş 
oldukları isteksizliği, Parlamento aritmetiği veya ara
larındaki derin görüş ayrılıklarıyîe açıklamak yeterli 
olmaz. Bu tutum siyasî partilerin kuruluş amaçlarıy-
le çelişmektedir. İktidara veya Hükümet kurmaya 
karşı duyulan isteksizliğin her geçen gün biraz daha 
yaygınlaştığı görülmektedir. 

Kanaatimizce, bu düğümü çözebilmek için 14 
Ekim seçimlerine kadar geriye gitmek gereklidir. 
14 Ekim 1974 seçimlerinden sonra kın ulan Millet 
Meclisi ve C. Senatosu aritmetiği, sağ partilerce kar
ma bir hükümet kurulmasına daha uygun görülmek
te ve bu bazı çevrelerce de savunulmaktaydı. Sağ 
partilerden kurulacak böyle bir koalisyon C. Sena
tosunun çoğunluğuna da sahibolacağı için, Parla
mentonun her i İd kanadında da bir engelleme ile 
karşılaşmayacaktı. Üstelik bu partilerin program
ları arasında da iddia edildiği gibi derin ayrılıklar 
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mevcut değildir. Hepside küçük değişikliklerle mev
cut düzenin muhafazasını istemektedirler. 

Düzen değişikliği isteyen C. H. P. ile en sağda 
görünen M. S. P. bir hükümet kurabildikleri halde, 
A.P., M.S.P. ve D.P.'nin ortak bir hükümet kurma
malarım, yukarda belirtilen nedenlere bağlamak 
doğru olmaz. Sağ partilerden oluşacak bir hüküme
tin kurulması için 14 Ekim seçimlerinden sonra 
günümüze' kadar, sürdürülegelen gayret ve girişimle
rin sonuçsuz kalmasının asıl nedenini, bu partilerin 
aynı tabana dayanmaları ve aynı kökten beslenmele
rinde aramak lâzımdır. Sağ partilerin ortaklaşa ku
racakları bir hükümet içinde ve Parlamentoda biri
nin diğeri içinde erimesi ve tabanda meydana gel
mesi muhtemel kaymaların yarattığı var ya da yok 
olma kaygısı, böyle bir ortaklığın kurulmasında, di
ğer etkenlerin yanında en ağır basanı olmuştur. Gö
rünürdeki koşullar sağ parti programlarındaki ben
zerlikler ve Parlamento aritmetiği böyle bir koalis
yonun kurulmasına uygun olduğu halde, gerçekleşti-
rilememesinin asıl nedenini burada aramak, bizi daha 
sağlıklı bir teşhise götürür kanısındayız. Önceleri er
ken seçime taraftar olmayan partilerin, son günlerde 
erken seçimin kaçınılmaz oluşunu kabul ve ilân et
meleri de bizim bu görüşümüzü doğrulamaktadır. 
Belirttiğimiz kaygı nedeni ile sağ partiler ortak bir 
hükümet kurmanktansa, kendilerince uygun görecek
leri bir zamanda seçime gitmeyi tercih etmektedirler. 
Bugün artık tartışmalar sadece seçimin tarihi üze
rinde yapılmaktadır. Sağ partileri ortaklaşa ve uzun 
süreli bir hükümet kuramayacakları (Savunulan tez
lerin aksine) kesinlik kazanmış gibidir. 

M.S.P. dışındaki iki büyük parti C. H. P. ile ortak 
bir hükümet kurmaları halinde, ortaklığa katılmayan 
kardeş partinin kendilerini yıpratacağından endişe et
mekte ve bunu göze alamadıkları için de sol ve sağ 
partiler ortak hükümeti de kurulamamaktadır. Parti
ler de bu durumu anlayarak çözümü seçimde görmüş 
olmalılar ki; hemen hepsi erken seçim için hazırlıklara 
başlamışlardır. Böyle bir ortamda, C. H. P.'nin kura
cağı bir azınlık hükümeti ile seçimlere gitme yerine, 
partiler dışı bir hükümetle gitmeyi partilerin tercih et
melerini kendi açılarından haklı buluruz. 

Seçimlere giderken, partilerin, iktidar sorumluluğu
nu paylaşmak istemedikleri için de, Sayın Sadi Irmak 
Hükümetine üye vermek istememiş olduklarım söy
lemek yerinde olur. 
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Sayın senatörler; 
Konuşmamızın başından beri açıkladığımız - ne

denlerle Parlamento, kendi içinden bir hükümet çı
karamamış, süregelen hükümet bunalımına, olağan 
yöntemlerle çözüm bulunamayınca da, bu olağandışı 
yolu seçmek zorunda kalmıştır. Bu hükümet güven
oyu alabilecek midir? Bunu şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Kanaatimizce, bu hükümet güven
oyu alsada, almasada bir seçim hükümeti olarak 
görünmektedir. 

Bü hükümet güvenoyu aldığı takdirde, Anayasa
ya aykırılık tartışmaları sona erecektir. Çünkü, ulu
sal iradeyi temsil eden Meclis, bu hükümeti güveni
ne lâyık görerek onaylamış olacaktır. Bütçe Komis
yonunun kurulmasıyle ilgili Anayasanın 94 ncü 
maddesi, siyasî parti gruplarının oranları ölçüsünde 
temsil edilmeleriyle çözümlenebilir. Anayasamız hü
kümet bunalımlarını artıracak sert hükümler getir
memiştir. Aksine, karşılaşılacak güçlükleri kendi 
içinde çözümlenmesini kolaylaştıracak esnekliğe sa
hiptir. Zaten hiçbir Anayasa tüm olasılıkları düşü
nüp onları karşılayacak bir biçimde yapılamaz. Bu 
hükümetin görevleri ve süresi sınırlı olacaktır. Zaten 
hükümet de erken seçimi programına almıştır. Ana
yasamız geçmiş siyasal uygulamaların da ışığı altın
da, gelecekte bir kez daha, benzeri olaylarla karşı
laşmamak için, seçimleri yenileme yetkisini sadece 
Parlamentoya bırakmıştır. Eğer, bir parlamento ken
di içinden uzun süre bir hükümet çıkaramıyor, ace
le çözüm bekleyen iç ve dış sorunlar her geçen gün 
biraz daha artarak yoğunlaşıyor ve hükümet bunalı
mını geçici olarak önlemek için partiler dışı bir hü
kümet kurulması zorunlu oluyorsa, o zaman erken 
seçime gidilmesi bir çözüm yolu olabilir. Çünkü, 
Parlâmentoda güçlü ve sürekli bir desteği olmayan 
partiler dışı bir hükümetten bugün içinde bulun
duğumuz ekonomik, sosyal ve politik sorunları çö
zümlemesi beklenemez ve parlamentoda böyle bir 
duruma uzun süre seyirci kalamaz. Hükümet buna
lımının bir rejim bunalımına dönüşmesini önlemek 
için, yurt çıkarlarım her şeyin üstünde tutan Par
lamentonun en doğru kararı vereceğinden kuşku 
duymuyoruz. Bu karar, bir ölçüde, parlamentonun 
da varlık nedeninin bir göstergesi olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında ve 
Hükümet programında bu hükümetin bir seçim hü
kümeti olduğu ve bu nedenle de süresinin kısa ve 
geçici olduğu belirtilmiştir. Eğer, bu hükümet bir 
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seçim hükümeti olarak kabul edilmiyorsa, o zaman
da bu görüşü destekleyenlerin bunun ne hükümeti 
olduğunu açıklamaları gerekir. Şayet parlamento bir 
erken seçim kararı almazsa o zaman bu hükümetin 
kuruluş amacı ve görevi de ortadan kalkar ve Hükü
met kuruluş amaçlarının üstünde bir sorumlulukla 
karşı karşıya bırakılmış olacaktır ki, bunun da sakın
caları ortadadır. Bugünkü bunalımın başlangıcını 14 
Ekim seçimlerine kadar götürmek mümkün olduğuna 
göre, seçimlerin yenilenmesi bir çözüm getirebilir. Bu 
nedenle bunalımın seçimle çözümlenebileceği görüşünü 
benimseyenleri yadırgamıyoruz. Bu, kamuoyundan yan-
sıyan eğilimlerle de uyum halinde görülmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek düzeyde bir 
üslupla iç ve dış durumun ciddiliğini yetenekle belir
leyen sözleri ve yüce katlarına yaraşır uyarı ve çağrı
larını övgü ve umutla karşıladık. Bu kritik anda Dev
let başının uyarı ve çağrılarına bir uyum halinde, Sa
yın Başbakanının başkanlığında yapılan parti genel 
başkanları toplantısındav rahatlık ve iyimserlik yarata
cak bir çözüme varılamamasım üzüntüyle karşıladığı
mızı belirtmek isteriz. 

Şayet bu Hükümete güvenoyu verilmezse dururn da
ha da ciddileşecek ve kamuoyundaki tedirginlik arta
caktır. Böyle bir halin sakıncalarını gidermenin tek yolu 
partilerin yeni bir çözümle ortaya çıkarak bunun uy
gulanması için hazır olduklarını güvenoyu vermeme 
nedenleriyle birlikte açıklamalarıdır. Bu zorunluğu par
tilerin de takdir edeceği inancındayız. 

Sayın Senatörler; 
Konuşmamızın bu bölümünde hükümet bunalımı

nın nedenleriyle, çözüm yollarını açıklamaya çalıştık. 
Bu bunalımın nedenleri arasında Anayasa ve seçim 
sisteminin gösterilmek istenmesinin de doğru olma
dığı inancındayız. Aynı Anayasa ile dün olduğu gibi 
bugün de koalisyon kurulabilmiş ve demokratik geliş
memizde başarılı örnekler verilmiştir. Geçmişte aynı 
seçim kanunlarıyle bir parti tek basma iktidar olabi
lecek bir çoğunluğu iki kez sağlayarak parlamentoya 
girmiştir. Bugün oyların bir başka yöne kaymasından 
kaygı duyuluyorsa; bunu Anayasa ve seçim kanun
larından başka yerlerde aramak lâzımdır. 

Hükümet Programına gelince; 
Hükümet Programında ekonomik konulara öncelik 

verilmesini, kısa dönemde ekonomik sıkıntıların gide
rilmesine eğilmesini yerinde ve zorunlu bulmakla be
raber siyasî konuların öncelik kazandığı bugünkü or
tamda Hükümetin ekonomik ve sosyal alandaki kısıtlı 
olanaklarım tartışmak istemiyoruz. Konuşmamızın ba

şında bu Hükümetin geçici nitelikte ve bir seçim hükü
meti olduğunu ve parlamento çoğunluğu tarafından 
sürekli olarak destekîenemeyeceği gerçeğinden hareket
le görevlerinin ve süresinin sınırlı olacağını belirt
miştik; fakat bunların dışında Hükümetin ele alması 
gerekli önemli bir kaç konu vardır ki, bunların bek
lemeye ve geciktirilmeye takatları yoktur. Bunlardan 
en önemlisi şüphesizdir ki, Bütçedir. Bütçe, ekonomik 
hayatımızı çok yakından etkilemektedir. Hükümet bu
nalımı nedeniyle 1974 Bütçesi geciktiği için, o zaman 
iş başındaki Hükümete harcama yetkisi verilmek su
retiyle geri bırakılmış ve bütçenin yeni kurulacak hü
kümet tarafından hazırlanması sağlanmıştı. Seçimlerin 
en erken Mayıs sonu veya Haziran başında yapıla
cağını kabul edersek en azından üç aylık bir gecikme 
olacaktır. Seçimlerin nasıl bir parlamento aritmetiği 
getireceğini de şimdiden kestirmek mümkün olmadığı
na göre, hükümetin kurulması ve güvenoyu alması 
da en azından bir aylık bir zaman alacaktır. Bütçenin 
dört ay geciktirilmesinin ekonomik hayatımızdaki ve 
yatırımlardaki olumsuz etkilerini şimdiden hesaba kat
mak gerekir. Dış baskıların etkisiyle her gün biraz 
daha artan enflasyon ve roket hızıyle yükselen fiyatlar, 
işsizlik, toplumumuzun büyük bir kesimini demir bir 
çember içine almış görülmektedir. Bu konunun üze
rinde parlamentonun önemle durarak gerekli tedbirleri 
alacağı inancındayız. 

Ortadoğu'da savaş olasılığı ve hazırlıkları her gün 
biraz daha artarken, Kıbrıs tezimiz Silâhlı Kuvvetle
rimizin götürdüğü yerde ve onların desteğinde poli
tik çözüm beklemektedir. Yunanistan Cunta Yöneti
minden demokrasiye geçmekte büyük bir prestij sağ
lamış ve son seçimlerle de istikrarlı bir hükümet kur
muştur. Kendi içlerinde düne oranla daha güçlüdürler. 
Hükümet bunalımını çözemeyen Türkiye ise müzakere 
masasına oturmaya bugün, dün olduğu kadar hazır 
değildir. 

NATO müttefikimiz Amerika'nın kongresi, Kıb
rıs'ta Yunanlıların istediği bir çözümü sağlamak için 
bize baskı aracı olarak yardımı kesme kararı almıştır. 
Eğer Türk Hükümeti gerekli girişimlerde bulunup 
Amerika'yı bu kararından döndüremez ise, 10 Aralık
ta yardım kesilecektir. Türklerin eli kolu bağlanırken 
Yunanlıların silahlandırılması hızla sürdürülmektedir. 

Sayın Senatörler, 
Yeri gelmişken bu kongre kararı üzerinde de dur

mak istiyoruz: Anlaşmalardan doğan Kıbrıs'a müdaha
le hakkımızı kullanmamıza karşı bize bir baskı aracı 
olarak, Amerikan yardımının kesilmesi kampanyası-
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nı yürüten Missuri Senatörü Thomas Eagleton tara
fından hazırlanan bu kararın gerekçesi ve dayandırıl
mak istenen hukukî taban çok ilginçtir. Karar, Ame
rikan Dış Yardım Kanununun, müttefike saldıran 
ulusa Amerikan yardımını yasaklayan bir hükmüne 
dayandırılmıştır. Bu karar Amerikan Kongresinden 
geçtiğine göre, Amerikan kongresi anlaşmaların 
Türkiye'ye vermiş olduğu hakları kullanarak Kıb
rıs'ta bozulan Anayasal düzeni yerine oturtmak ve ora
daki soydaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağla
mak için Kıbrıs'a asker çıkarmamızı müttefike sal
dırma olarak kabul etmiştir. Amerika Birleşik Dev
letleri ile Türkiye, NATO Antlaşması ile müttefiktir; 
fakat bağımsız ve hiçbir bloka bağlı olmayan Kıb
rıs Devletinin A.B.D. ile bir ittifak antlaşması oldu
ğunu bilmiyoruz. Adayı kendine katmak için oradan 
darbe yapan Yunanistan'a ise yardım devam ede
cektir. 

Türkiye ile A. B. D. arasında birçok ikili antlaş
malar da vardır. Kıbns Devleti bizim de müttefiki
miz değildir. Biz, garantör Devlet olarak bağımsız 
Kıbrıs Devletinin statüsünün muhafazasından so
rumluyuz. Her şey bu derece açıkça ortada dururken 
A. B. D. Kongresi Türkiye'yi kimin müttefikine sal
dırmakla haksız yere suçlayarak antlaşmalar gere
ğince yapmaya mecbur olduğu askerî malzeme sev-
kiyatım durdurmaktadır? Hükümet, Amerika'nın bu 
ters ve yanlış tutumunu en kısa zamanda düzeltme
lidir. 

3 Temmuz 1969 tarihinde NATO Antlaşmasının 
3 ncü maddesine göre Türkiye ile A. B. D. Hükümeti 
arasında imzalanan temel ikili antlaşmanın bir mad
desinde, «A. B. D. Hükümeti Kongrenin hareketine 
bağlı olarak Türk Savunma gayretine münasip isti
şare ameliyesi yolu ile tespit edilecek bir düzeyde des
tek sağlayacaktır.» denilmektedir. Bunun anlamı şu
dur: Bu antlaşma ile Türkiye kendi topraklan üze
rinde A. B. D.'ne üst ve tesisler vermiştir. A. B. D. 
kendi ülkesinin savunmasına büyük destek olan bu 
üstler karşılığında Türkiye'ye kira da ödememekte
dir. Buna karşılık A. B. D. bu antlaşma ile Türk sa
vunmasına destek olmayı kabul etmiştir. Bu, Ameri
ka'nın Türkiye'ye bir yardımı veya hediyesi olma
yıp Türkiye'nin Amerikan savunmasına sağladığı 
destek karşılığında onlarında bize destek sağlaması 
esasına dayanmaktadır. Bu desteğin yapılma gerek
çesiyle kesilme gerekçesi arasında bir ilişki yok
tur. Yılda 75 milyon dolar civarında gerçekleşen bu 
desteğin Türkiye'deki üst ve tesislerin değerinin çok 
altında olduğu da bir gerçektir. 

Diğer taraftan bu antlaşmanın nasıl değiştirile
ceğine ilişkin maddesinde antlaşma hükümlerinin 
yürürlükten kaldırılmasını isteyen tarafın yazılı ih
barından 2 yıl sonra yürürlüğe girebileceği ve Ame
rikalılar için ayrıca ilâve 2 yıl daha süre tanınması 
öngörülmüştür. A. B. D. Hükümeti bu antlaşmaya 
göre Türkiye'ye yapmakta olduğu savunma desteğini 
durdurmak için Türk Hükümetine yazılı bir ihbar
da bulunmuş mudur? Eğer bulunmuş ise bunun ge
rekçesi nedir? Bulunmamış ise; antlaşmanın bu hük
mü tek taraflı olarak böyle bir kararla ortadan kal
dırılamaz. Eğer Amerika antlaşmanın bu hükmünü de 
kabul etmiyor ve antlaşmayı tek taraflı bozmaya ka
rarlı ise 10 Aralık tarihinde Türk Hükümetinin de bu 
antlaşmaya göre A. B. D. Kuvvetlerine Türkiye'de 
verilmiş olan üstleri ve imtiyazları hemen kaldırma 
yetkisine sahip olacaktır. Türkiye'nin haklı davası
na Amerika'nın bu haksız ve yersiz baskısının bir so
nuç vermeyeceği açık ve kesin bir dille anlatılmalı
dır. 

Dahası var: Kendi paramızla A. B. D.'den satın-
aldığımız uçakların tesliminin dahi bu kongre kara
rma uyularak durdurulması olasılığı vardır. A. B. D.' 
nin bu kararından sonra kuşkusuz onun etkisiyle 
NATO müttefiklerimiz olan Almanya, Norveç ve Bel
çika'da kendi paramızla satınalmış olduğumuz as
kerî malzemenin teslimi Kıbrıs harekâtının başla
ması üzerine durdurulmuştur. Bugüne kadar da konu 
ile ilgili olumlu bir gelişme olmamıştır. Kıbrıs'a iliş
kin haklı tezimizden bizi vazgeçirmek ve Yunanis
tan'ın isteğine uygun bir çözüme razı etmek için yal
nız askerî değil, ekonomik baskıların da, Amerika'
nın etkisi altında, NATO müttefiklerimiz ve Ortak 
Pazar üyeleri tarafından da bir araç olarak kullanıla
cağının haber ve belirtilerini kaygı ile gözlüyoruz. Bu
nun A. B. D.'nin genel politikası Ortak Pazar ve 
NATO içinde yararlı olamayacağının duyurulması
nın ve önlenmesinin zorunluğuna işaret etmek iste
riz. 

Sayın senatörler; 

Konuşmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnan
cımız odur ki; durumun ciddiyetinin bilinci içinde 
olan Parlamentomuz bunalımın biran önce giderilme
si için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlarımızı umut
suzluğa düşürmeyecek çareleri elbette bulacaktır. Çün
kü; çözüm için zaman geçmiş ve bütün yollar da ka
panmış. değildir. Bu inançla Millî Birlik Grupu adı
na sizleri saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

— 167 -



C. Senatosu B : 9 28 . 11 . 1974 O : 1 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler 
grııpu adına Sayın Nihat Erim, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kontenjan Senatörü Sayın Sadi Irmak'ın kurdu
ğu Bakanlar Kurulunun Parlamentomuza sunduğu 
programı gereken dikkatle inceledik. Huzurunuzda 
düşüncelerimizi belirtmeye çalışacağım. 

Her şeyden önce, Millet Meclisinde açıklanan gö
rüşlere ve beliren olumsuz ihtimale rağmen, Sadi Ir
mak Hükümetinin Anayasaya ve demokratik kural
lara uygun bir usulle kurulmuş olduğu inancımızı 
söylemek isteriz. 

Anayasamızın 102 nci maddesi açıktır. Başbaka
nın Parlamento üyeleri arasından Cumhurbaşkanın
ca atanmasını öngörür. Öyle yapılmıştır. Bakanların 
tümünün veya çoğunun Parlâmento içinden veya si
yasî partiler üyeleri arasından seçilmesi zorunluğu 
Anayasada yoktur. Elbette imkân bulundukça böyle 
yapılması tercih edilmelidir. Nitekim Başbakan, par
tilerin Hükümete parti olarak katılmaları veya üye 
vermeleri için kamuoyunun gözleri önünde çok ça
lışmıştır. Grupu olan partiler, biri müstesna takdiri 
kendilerine (Ve tabiatiyle kamuoyuna, seçmenlere 
ait sebeplerle) Irmak Hükümetine katılmayı da, sa
dece üye vermeyi de uygun görmediler. Bu durumda 
Sayın Başbakan Parlâmentodan, yalnız Kontenjan 
Grupundan, C. G. P.'den ve bağımsız üyeler almak 
zorunda kaldı. Bakanlar Kurulunun, teknik bilgi ve
ya tecrübe sahibi bakanlarla güçlendirilmesi ihtiya
cını da (Partilerden alamadığına göre) Parlamento 
dışından gidermek zorunluğunu duydu. Bunu da açık 
ve kesin tekrar tekrar söyledi. Dün Millet Meclisin
de bir daha belirtti. 

Bu oluşa göre: Sayın Cumhurbaşkanının Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel kurullarında 
okunan tezkereleriyle Bakanlar Kurulu resmen ve hu
kuken, Anayasaya uygun bir usulle meydana gelmiş 
ve yürütmeyi ele almış bulunmaktadır. Şimdi, Anaya
samızın bir başka emrini yerine getirmek üzere, Ba
kanlar Kurulu, hazırladığı program ile Anayasanın 
Öngördüğü süre içinde Palamentonun güvenoyunu is
temektedir. 

Parlamentolu kabine sisteminde önemli olan, Hü
kümetin güvenoyuna dayanmasıdır. Bazı ülkelerde 
ise Başkanlık sistemi vardır. Hükümet Parlâmentonun 
güvenoyuna muhtaç değildir, ama o şekii de demok
rasi kurallarına uygun olabiliyor. Demokrasinin, ger
çek demokrasinin bir değil, türlü biçimleri vardır. 

Güvenoyunun verilip verilmediği Millet Meclisi
nin oylariyle yarın belirlenecektir. Sayın Başbakan 
güvenoyu almadığı takdirde, Hükümetin bir dakika 
bile geçirmeden çekileceğini de kamuoyu önünde, bu 
kürsülerde dün bir kere daha ilân etti. 

Görülüyor ki, Anayasa ve yetkiler yönünden Sadi 
Irmak Hükümetinin kuruluş tarzında hiçbir eksiklik 
ve aykırılık yoktur. 

Anayasamıza uygun olan bir Hükümet kuruluşu, 
elbetteki demokratik kurallara da, geleneklere de, po
zitif huhuka da, aklî - rasyonel hukuka da tümüyle 
uygundur. Çünkü bizim Anayasamız demokratiktir. 

Bu konu üzerinde çeşitli düşünceler öne sürül
mektedir. Bizim görüşümüzü tümüyle paylaşmayan 
savlar da ortaya atılmış ve atılmaktadır. Bu da özgür
lük düzeninin, özgür tartışma ortamının doğal bir 
oluşudur. 

Ancak şu noktaya da değinmeden geçmeyelim: 
Sayın Cumhurbaşkanı, Hükümet bunalımı ufukta 

belirdiği andan bugüne kadar, Anayasa ve demokra
si kuralları içinde o derecede titizlikle çalışmışlardır 
ki, kendilerinin bu tutumu karşısında ancak hayran
lık duyguları dile getirilebilir. Esasen, Sayın Cumhur
başkanı, Yüce makama seçildiklerinden - bugüne bü
tün Hükümet kurma çalışmalarında parlâmanter de
mokrasiyi, Anayasamızı üstün bir titizlikle gözet
meye, korumaya önem vermişlerdir. 1973 seçimleri 
hiçbir partiye tek başına Millet Meclisinde çoğunluk 
vermemişti. O anda, yurdumuzu Hükümetsiz bırak
mamak ve Millet Meclisinin güvenine dayanan bir 
Bakanlar Kuruluna kavuşturmak için koalisyonları 
kabul etmek zorunluğu doğmuştur; fakat Türkiye'de 
koalisyonlarla Hükümet meydana getirmenin gele
neği, alışkanlığı henüz yerleşmediğinden, daha ilk 
günden güçlüklerle karşılaşılmıştır. 1973 seçimlerin
den sonra ilk Hükümetin 100 günden önce kurulama
yışının başlıca nedeni işte budur. 

Koalisyonlara alışmış demokrasilerde, partilerin 
programları arasındaki aynlıklar,hatta çelişkiler on
ların, zaruret olunca bir süre için, birlikte Hükümet 
kurmalarına bir engel sayılmaz. Böyle durumlarda, 
partiler birbirlerinin program ve ilkelerine zıt sayıl
mayacak konular üzerinde uzlaşırlar, koalisyon pro-
tokolîarı yaparlar. Bunu kolay veya güç yaparlar; 
ama mutlaka yaparlar. Çünkü asıl olan Devletin hü
kümetsiz kalmamasıdır. Seçmen vatandaşlar, hiçbir 
partiye aranan çoğunluğu vermeyince, hiçbir parti-
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den de seçim vaatlerini tümü ile eksiksiz yerine ge
tirmesini beklemeyecektir. Seçmen vatandaşlar da bu
na alışıktır. Bazı ülkelerde Hıristiyan Demokrat Par
tisi ile Sosyal Demokrat Partisi bile koalisyon yapa
bilmektedir. Türkiye'de de C. H. P. ile M. S. P. ortak 
Hükümet (Siyasî takdirlerini olumlu kullanınca) ku
rabilmişlerdir. Birinin görüşü değişince ortaklığı boz
muştur. 

Sayın senatörler; 
Anlaşılıyor ki, demokrasi aşamalarında, öteki de

mokratik ülkelerde de görüldüğü gibi, Türkiye'de bu
nalımlardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, zararlardan 
geçerek ilerleyecektir. 

Kısaca; Sadi Irmak Hükümeti, başka çare bulu-
narnadiğı için bu şekilde kurulmuştur. 

Millete karşı sorumluluğu hangi partinin yükle
neceği sorusu ortaya atıldı. Bu durumda güvenoyu 
vermek partileri, seçmeni önünde tarih karşısında 
ancak bir şartla sorumlu kılardı; güvenoyu alabile
cek başka bir Hükümet şeklini önerme olanağı belirin
ce. Bu olanak bugün belirdiyse, partilerin ikisi, üçü, dör
dü çoğunluğa dayalı bir Hükümet kurabileceklerse, iş
te ancak o zaman ve yalnız o zaman, Sadi Irmak 
Hükümetine güvenoyu vermezlerse kamuoyu kendi
lerinden yana çıkar. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Güvenoyu almış bir Hükümetin biran önce Dev

let işlerini ele alması dış ve iç politika yönünden ha
yatî önemdedir. 

Örneğin, Kıbrıs meselesi açık bir yara halindedir. 
En güç aşamasındadır. Başarı ile başlatılıp yürütülen 
askerî harekât için, o zamanki Hükümete övgülerimi
zi T. B. M. M. Birleşik Toplantısında söylemiştik; 
fakat aynı konumada şunu da belirtmeye çalışmış
tık: En güç iş, askerî alanda elde edilen neticenin, 
diplomasi masalarında da kabul ettirilebilmesidir. Ak-
denizdeki statik denge, Kıbrıs'taki denge bozuldu, 
dinamik hale getirildi. Denge yeniden statik hale so-
kulduğundaki genel tablo Türklerin, Türkiye'nin le
hine oluşursa gerçek, sürekli başarı asıl o zaman ka
zanılmış sayılacaktır. 

Bu Kıbrıs davası, ta baştan beri hükümetlerimi
zin kaderlerini derinden etkilemiştir. Türkiye'nin iç 
ve dış politikasının bütününü etkilemiştir. 

Bu bakımdan görünüş nedir? 
Bundan önceki Ecevit Hükümeti çok yerinde ve 

meşru olarak coğrafî esasa dayanan bir federasyon 
istediğimizi bütün dünyaya ilân etmiştir. Bu istek, 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 73 ncü maddesin

deki halkların eğilimlerini gözönünde tutma ilkesi
nin Rum halkına olduğu gibi, Kıbrıs Türk toplumu
na da uygulanması isteğinden başka bir şey değildir. 

Kıbrıs meselesinin ilk aşamasında, 1957 kararında 
kendini gösteren bu tez, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun son kararında da yer almış ve açık ifadesini 
bulmuştur; ama şu ana kadar coğrafî temele dayalı 
federasyon hakkının bütün ilgililerce teslim edildi
ğine veya edileceğine dair elde hiçbir resmî belirti 
yoktur. 

Tersine, Yunanistan'da 17 Kasımda yapılan se
çimlerden sonra, Atina'nın ve Lefkoşe Rum Yöneti
minin davranışlarında birbirine paralel, uyumlu bir 
sertleşme sezmekteyiz. Makarios'un Kıbrıs'a dönme
si hazırlıkları ilerlemektedir. Başpiskopas, coğrafya
ya dayalı federasyona asla razı olmayacağını her gün 
tekrarlamaktadır. 

Öte yandan Amerikan Kongresinin Türkiye'ye as
kerî yardımları kesme kararının uygulama günü olan 
10 Aralık 1974 çok yaklaşmıştır; yani Yunanlılar ve 
Rumlar böyle bir destekle ve seçimden güçlü çık
mış bir hükümetle karşımıza dikilmektedirler. 

Sovyetler Birliği Devlet Başkanının, Millet Mecli
si Başkanımızın, Parlâmento Heyetimizin geçen Ekim 
1974 ayında Moskova'yı ziyaretinde söylediği Rus 
görüşünün coğrafya temeline dayanan federasyona 
karşı olduğu da daima hatırda tutulmalıdır. Son 
Wledivostok zirve görüşmeleri bildirisi Kıbrıs hak
kında açıklık taşımadığı için, bizim yönümüzden ay
rıca düşündürücüdür. 

Çıplak, gölgesiz; fakat ne yazık ki, bizim bakı
mımızdan sadece endişeler yansıtan görünüm işte 
budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bize öyle geliyor ki, sadece bu dış gelişmeler, Tür

kiye'nin Parlâmentoda kamuoyunda güçlü, çok güçlü 
bir Hükümete olan ihtiyacını saptamaya yeterlidir. 
Güvenoyu almamış bir Hükümet karşıdakiler için ya
ralı bir rakiptir. Karşımızdakilerin, «Bunlar, daha gü
vene dayalı bir Hükümet kurmaktan âcizler.» hükmü, 
Hükümetimizin gücünden ve hızından çok şey azal
tır. 

İçerde ise, dünyayı günden güne daha sıkı saran 
ekonomik bunalımın, enflâsyonun ve devalüasyon 
etkileri, Türk ekonomisini, sosyal hayatını ciddî ve 
büyük tehlikelerle er veya geç zorlama niteliğinde
dir. Büyük ve derin sarsıntılar ihtimali âdeta kapımı
zı çalmaktadır. Bu güç dönemden de esenlikle, en az 
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zararla çıkabilmenin ilk ve vazgeçilmez şartı, millî 
beraberliktir. Bu ise, en başta Parlâmentodan güven
oyu almış bir Hükümet ister. 

Sadi Irmak Hükümeti için yarın Millet Meclisin
de güvenoyîaması yapılırken, sayın milletvekillerinin 
yurt çıkarlarını başka her türlü etkenlerin elbette üs
tünde tutacaklarını (Dünkü Millet Meclisi görüşme
lerine ve ilân edilmiş grup kararlarına rağmen) um
mak istiyor ve durumun ağırlığını son anda bir kez 
daha gözden geçirmelerini rica ediyoruz. 

Siyasî partilerimizi ve hükümetimizi güçlüğe uğ
ratan bir başka önemli konu da erken seçim meselesi
dir. Bu husustaki düşüncelerimizi de yapılan öneriler 
dolayısiyle sırası geldiği için Yüce Senatoya sunmak 
istiyoruz. 

Hukuk açısından erken seçim, döneminden az 
veya çok önce yenilenen seçimdir. Bu nazarî olarak 
önümüzdeki iki ay içinde olabilir. 1977 Ekim ayma 
birkaç ay kala da olabilir. 

Günümüzde erken seçimi ortaya atıp isteyen ilk 
C.H.P. oldu. Daha, 1973 seçimleri ertesinde hükü
met kurmada güçlükler belirdiğinde, bu parti, seçimi 
yenileme koşulu ile her türlü ortak hükümet şekline 
katılabileceğini, kolaylık gösterebileceğini veya hiç 
değilse güçlük çıkarmayacağım bildirdi. Sonra C.H.P. 
- M.S.P. ortaklığı kurulunca, bu önerisini bir yana 
bıraktı. Eylül 1974'e kadar böyle gelindi. O tarihte 
M.S.P. ile ortaklığın bozulması durumu ile karşılaşı
lınca, C.H.P. erken seçimi istemeye, hatta 1974 Ara
lık ayında seçimin yenilenmesini öne sürmeye yeni
den girişti. Bu konuda D.P. ile C.H.P. nin, bir ön 
anlaşmaya vardıkları, bu maksatla geçici, çok kısa 
bir süre için, bu iki partinin ortak hükümet kurma 
konusunda da anlaştıkları söylendi. Ecevit hükümeti 
çekildi; fakat C.H.P. - D.P. erken veya derhal seçim
de ve hükümet ortaklığında olumlu bir sonuca vara
madılar. 

Meydana gelen hükümet bunalımına son verme 
çalışmalarını sürdüren Sayın Cumhurbaşkanı, partiler 
liderleri ve Senato Millî Birlik ve Kontenjan Grup
ları başkanları ile birlikte ve ayrı ayrı toplantılar dü
zenledi. Sözlerimizin başında değindiğimiz zorunlu
luk karşısında Devlet Başkanı yurdu, kendi içinden 
bozulmuş, felce uğramış, çekilmiş bir hükümetle 
daha uzun süre bırakmamak için, tarafsız Kontenjan 
Senatörü Sayın Sadi Irmak'ı Bakanlar Kurulunu teş
kil etmekle görevlendirdi. 

i Sadi Irmak Hükümeti bir zorunluluk nedeniyle 
i kurulmuştur. Ecevit Hükümeti içinden bozulmuştu. 

Sayın Ecevit, süre vererek «Hükümet kurulmazsa bı
rakır giderim» demişti. 

j Eu durumda ne yapılabilirdi? Dış ve iç yüksek 
I devlet çıkarları zorluyordu, 

Böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı yapı
labilecek elanı uygulamış, Devleti hükümetsiz kal
maktan kurtarmıştır. 

Şimdi C.H.P. gene erken seçim istiyor. Bunu 
1975 ilkbaharında istiyor. M,S.?, dönüm süresi dol
madan seçime ihtiyaç duymadığı inancını baştan 
beri belirtiyor. Grupu olan öteki partiler ise, 1977 

I den önce bir seçime, hatta belki 1 ?75 sonbaharında 
bir seçim için, olasılık tanıyorlar. Ancak, buna ka
ran Ivlnlet Meclisinin alabileceğini, liderlerin ve par-

I ti yönetim kurullarının bu konuda ker.n bir taahhü
de girmeye yetkileri olmadığım reyiüyorîar. 

j Hukuk ve Anayasa açısından bu görüşe itiraz 
i edilemez. Elbette, seçimin yenilenmesi gibi olağan 

dışı bir kararı hukuk ve siyaset yönünden ancak Mil
let Meclisinin kendisi verebilir; fakat bir yandan par
tiler hiçbir ortak hükümeti gerçekleştiremezken, öte 
yandan bir tarafsız sayın Devlet adamının ve parla
mento üyesi, parlamento dışı teknisyenler karma 

I Hükümetine güvenoyu verilemezken, Türkiye'nin bu-
I nalımdan çıkması için seçimden başka hangi demok-
I ratik yol kalmaktadır, sorusunun cevabı kolay veri-

lemiyecektir. 
I Kamuoyu bundan dolayı, kırgın ve kızgın soru

yor: 

I Ortak Hükümet kurulamaz, tarafsız Hükümete 
güvenoyu verilmez, seçim de yenilenmezse, ne ola
cak?.. Bu çıkmazdan nasıl kurtulunacak?.. 

Modern demokrasilere, «çoğulcu demokrasi» adı 
boşuna takılmamıştır. Biz buna bir de kamuoyu 

I demokrasisi deyimini katarak söyleyelim: «Çoğulcu 
kamuoyu demokrasisi.» 

I Bugün haberleşme ve ulaşım araçları artık milyon-
J larca vatandaşı, siyasetle, Devletin yüksek politika -
I sı ve idaresiyle anında temasa getirmektedir. Gazete-
j 1er, radyo ve televizyon, 40 milyon Türk vatanda

şını her gün. her saat politikanın içinde tutmaktadır. 
I Devlet adamları, politikacılar, şimdi artık seçmen 
I vatandaş önünde, dört yılda bir değil, her akşam, her 
I sabah imtihan olmaktadır. 

Türkiye'nin şu anda içine sokulduğu ortamda, 
I bir büyük parti erken seçimi önplana aldığında, bu-
I nun karşısında direnebiîmek için, seçmen vatandaşla-
I rı, kamuoyunu inandıracak, Türkiye'nin yüce çıkar-
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larına, vatandaşların günlük yaşantılarına uygun 
düşecek gerekçeler söylemek lâzımdır. Sadece, Ana
yasa, seçimi yenileme yetki ve kararını Millet Mec
lisine bırakmıştır, demek yetmeyecektir. Önemli 
olan, 40 milyon Türk'ün kimleri haklı sayacağıdır. 

Erken seçim sonucu bugünkü Millet Meclisi 
tablosunda, aritmetiğinde büyük bir değişiklik yap
masa da, çıkış yolu olarak seçimi denemek kaçınıl
maz bir zorunluk halini almak üzeredir. Seçimi er
kene almaksızın selâmete çıkış yolu, ya bu Hüküme
te güvenoyu yermek veya güvenoyu alacak başka bir 
hükümeti artık hiç vakit kaybetmeden kurup işbaşına 
oturtmaktır. Bu, Sayın Irmak'a, partilerin görev al
mayı kabul etmeleri yolundan, şimdiki Hükümette 
değişiklik, gözden geçirme, frenkce alışılmış de
yimle «Revizyon» olasılığını sağlamakla, kestirme
den de yapılabilir. Bu yönde siyasî partilerimize çağ
rıda bulunmayı Sayın Irmka'a tavsiye ediyoruz. 

Sırası gelmişken şunu da işaret edelim: 
1973 Ekim bunalımından sonra da bu kürsüde 

değinmiştik. Bir seçim ertesinde Hükümet kurmada 
güçlükler bir sürede yenilemediğinde, seçim ertesi 
yenisi kesinlikle kuruluncaya, güvenoyu alınıncaya 
kadar eski Bakanlar Kurulunun tam ve rahat olarak 
iş görebilmesini sağlayacak, bir Anayasa değişikli
ğine ihtiyaç kendini göstermiştir. Şimdi içinde bu
lunduğumuz bunalım ise gerektiğinde Başbakanın is
teği, Cumhurbaşkanının onayı ile seçimleri en kısa 
süre içinde yenileme lüzumunu teyidetmektedir. Par
lamenter rejimimizin sağlıklı işlemesini kolaylaştır
mak için Anayasadaki kuramsal ve kurumsal boş
luklar süratle doldurulmalıdır. 

Partiler bu konuda ortak bir çalışmaya başlasalar 
ne kadar iyi olur. 

Bunun gibi, Seçim Kanunu ve Siyasî Partiler 
Kanunu üzerinde de, beliren ihtiyaçlar, tespit edilen 
aksaklıklar konusunda, partilerarası bir çalışma ya
pılabilir. 

Bu her iki çalışmaya da, Hükümetin aracılığı 
iyi bir başlangıç olur. Bu yolda bir girişimi Hükü
mete tavsiye ediyoruz. 

Bu tavsiyeyi yaparken buraya kadar söyledikleri
mize ilâve olarak, şunları da göz önünde tutmakta
yız. 

1. Yurdumuzun içinde bulunduğu ekonomik bu
nalımı, enflasyon durumunu ve devalüasyon ihtimali
ni karşılamak bakımından, vatandaşların genel orta
mı nasıl değerlendirdiğini anlamaya fırsat vermesi 
için de, erken seçim yararlı olur. 

2. Kıbrıs meselesinde yeni ve çok önemli ka
rarlar alma zorunluğunun belirmesi karşısında, siya
sî partilerimizin vatandaşlardan tekrar vekâlet al
maları yerinde olur. 

Sayın senatörler; 
Hükümet Programında Devlet işlerinin çeşitli 

konularına ayrıntılarıyle değinilmiştir. Biz, dün Mil
let Meclisindeki görüşmeler çerçevesini aşmayarak 
Hükümet Programındaki bu konuların ayrıntılarına 
girmeyeceğiz. Ancak, Hükümete tavsiyemiz şu ola
caktır: 

Bu Hükümet hiçbir partinin programını uygula
maz. Bu Hükümet partisiz, bağımsız, tarafsız bir 
Hükümettir, ama bu Hükümetin sımsıkı bağlı ka
lacağı bir belge vardır; Parlâmentomuzun onayından 
geçmiş Üçüncü Beş Yıllık Plan... Bu Hükümetin şu 
kısa veya uzun olağanüstü dönemde memlekete ya
pacağı en güzel hizmet Üçüncü Beş Yıllık Planı sım
sıkı sarılarak sadakatle uygulamaktır. Bunu başarıy-
le yaparsa ekonomik alanda da memlekete olan hiz
metini başarıyle sonuca ulaştırmış olacaktır. 

Demin işaret ettiğim sebepler nedeniyle 1975 büt
çesi ayrıca önem kazanmıştır. Hükümete tavsiyemiz, 
1975 bütçesini azamî tasarruf zihniyetiyle ve ger
çek bir denge ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Bunun dışında, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

ler Grupu olarak Sayın Sadi Irmak Hükümetinin 
Başkanına ve değerli üyelerine kısa veya uzun süre
cek olan bu olağanüstü dönemde memlekete yapa
cakları hizmetin, güvenoyu alsalar da almasalar da 
fevkalâde değerli olduğunu söyleyerek yürekten başa
rılar dilemektir . 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — A.dalet Partisi Grupu adına Sayın 

Lûîfi Tokoğlu. Buyurunuz Sayın Tokoğlu. 

A. P. GRUPU ADİNA LÜTFİ TOKOĞLU "(Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Şu anda huzurunuzu, Sayın Sadi Irmak Hüküme
ti Programını Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına eleştirmek maksadıyle işgal etmiş bulu
nuyorum. Yüce Heyetinize şahsım ve Grupum adına 
saygılarımı sunuyorum. 

Sözlerime Sayın Irmak Hükümetini teşkil eden 
değerli zevata saygılarımı teyiden başlamak istiyo
rum; fakat aynı zamanda bu hükümet modeline gru-
pumun mutabakatı olmayacağını işaret etmek de is
tiyorum. Kuvvetle ümit ederim ki; grupumun bu gö-
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rüşü Sayın Hükümet üyelerini rencide etmeyecektir. 
Çünkü, böyle bir hükümet modelinin meydana gel
mesinde kendilerinin asla bir dahli yoktur. O halde 
Parlamentoyu böyle bir hükümet modeli emrivaki ile 
başbaşa bırakan hadiseleri ve bu hadiselerin müseb
biplerini Hükümet Programı vesilesiyle aziz milleti
me ve tarihe intikal ettirmeyi kaçınılmaz bir vazife 
telâkki etmekteyim. 

Sayın Başkan, hafızalarımızı çok yakın bir geç
mişe davet ettiğimiz zaman, 1973 seçim öncesi ve 
1973 seçim sonrası olmak üzere iki ayrı tablo çizme
ye muktedir oluruz. 

Bu tablonun birincisinde görürüz ki; 1973 seçim 
mücadelesinde Adalet Partisi dışında kalan bütün 
partiler insaf ölçüsü tanımadan bütün güçleriyle Ada
let Partisini boy hedefi yapmışlar, bu partiler seçim 
öncesinde Adalet Partisi düşmanlığında birleşmişler; 
bu sebepten seçim sonunda hiç bir parti tek başına 
iktidar olma gücünü elde edememiştir. Bu ahval ve 
şerait içinde Adalet Partisi kurulduğu günden itiba
ren muhterem ve mukaddes saydığı aziz Milletinin 
reylerine saygının bir işareti olarak Parlamentodaki 
yerini tayin etmiş, muhalefet vazifesini tekabbül et
miş, seçimde Adalet Partisi düşmanlığında birleşmiş 
olan diğer partilerin kendi aralarında hükümet kur
malarına intizar eylemiştir. 

Böylece Türk Milletinin çok partili demokratik 
rejimde üzüntü ile izlediği tahripkâr muhalefet ör
nekleri yerine, aziz milletimin özlemini çektiği yapıcı 
muhalefet vazifesine sahip çıkmıştır. Yazık ki; seçim 
öncesinde Adalet Partisi düşmanlığında kolaylıkla 
birleşmiş partiler aralarında hükümet kurarak mem
leketin çözüm bekleyen pek çok meselelerine eğile
ceklerine, aksine bu dertlere sırt çevirmişler, bir hü
kümet kurarak memleket hizmetinde birleşmek im
kânını bulamamışlardır. Bunun üzerine Saym Cum
hurbaşkanı Anayasa ve demokratik ilkelere sadık ka
larak hükümet kurma görevini Adalet Partisi Genel 
Başkanı Sayın Demirel'e tevcih etmiş, bu durumda 
Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı, kendisini memle
ket hizmetine adamış partisinin vazife şuuruna bağlı 
kalarak, memleketin iktisadî ve sosyal, güç sorunla
rını en kısa ve müessir bir tarzda halline medar ola
cak bir hükümeti kurma teşebbüsüne geçmiş, böylece 
Adalet Partisi ahval ve şartlar ne olursa olsun mem
leket hizmetinde var olduğunu Türk siyasî tarifline 
bir kere daha tescil ettirmiştir. 

Yazık ki: Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı hü
kümet kurmak için sarfettiği gayretli çalışmalarına 
rağmen Parlamentoda çoğunluğa dayanan ahenk için
de çalışacak bir hükümet kurmaya, sayın parlamen
terler ve Yüce Millet tarafından sarahatîa bilinen se
bepler yüzünden muvaffak olamamış, neticede Sayın 
Cumhurbaşkanının kendisine tevdi ettiği mukaddes 
ödevi iade etmek zorunda kalmıştır. 

Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı görevi ikinci 
kez Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanına 
tevcih etmiş, bu kere uzun müzakerelerden sonra Sa
yın Ecevit, Millî Selâmet Partisi Genel Başkanı Saym 
Erbakan'la, kendi ifadeleriyle müseccel, uzun ömürlü 
ve kuvvetli bir koalisyon hükümeti kurmak imkânım 
elde etmişlerdir. 

Bu suretle Adalet Partisi Meclisteki yerini almış, 
aziz Milletimin özlemini çektiği yapıcı anamuhalefet 
görevine başlamıştır. İlk hizmet olarak Hükümet 
Programında Türk Milleti için hayatî ehemmiyeti ha
iz meseleleri ortaya koymuş, ezcümle hükümetten in
san haysiyesine dayanan demokratik rejimi payidar 
kılacak tedbirlerin alınmasını, memlekette korkusuz 
yaşama hürriyetinin teminat altına alınmasını, idare
de ahlâk, samimiyet, ehliyet, tecrübe ve bilgiye ehem
miyet verilmesini; memlekette hızlı bir iktisadî kal
kınma için şart olan huzur, güven, siyasî ve iktisadî 
istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınmasını, amme hiz
metleri ifasında kanunların umumiliği prensibine sa
dık kalınarak vatandaşa bir ve müsavi muamele ya
pılmasını, hususiyetle Devlet idaresine partizanlığın 
sokulmamasını, hürriyet nizamı ve karma ekonomi 
düzeni içinde planlı kalkınmanın en kısa zamanda 
müessir şekilde temin edilmesini sağlayacak tedbirle
rin alınmasını, hususiyle köye medeniyet götürülme
sini, hayat pahalılığı ile mücadele edilmesini, yatırım
ların hızla tahakkuk ettirilmesini, en büyük sosyal 
adaletsizlik olan işsizliğe çare bulunmasını, sosyal gü
venlik tedbirlerinin genişletilmesiyle vatandaşın yarı
nından emin bir hale getirilmesini, nihayet büyük 
Türk Milletinin dış ülkelerdeki itibarının tahkim ve 
tarsin edilmesinin zorunlu olduğunu ileri sürmüş ve 
hükümetin mevcut kadrosu ve müzakere edilen prog-
ramiyle memleketin bu anadavalanna medar oluna
mayacağını samimiyetle ifade etmiştir. 

Yazık ki; Adalet Partisinin bugün açıklıkla doğ
ruluğu tahakkuk eden bu samimî tenkitlerine Sayın 
Ecevit verdiği cevapta; «İki parti de, madem başka 
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bir hükümet kurulmadı, iş bize kaldı, o halde ne tür
lü olursa olsun bir hükümet kuralım» gibi bir düşün
ceye de kapılmamışlardır. Büyük bir sorumluluk 
duygusu ile şimdiye kadar hiçbir koalisyon müzakere
lerinde görülmemiş ölçüde uzun bir zamanı koalis
yon müzakerelerine ayırmışlardır, işi ciddî tutmuş
lardır ve birçok bakımlardan sağlamlılığını, güvenir
liliğini, kamuoyunun geniş bir kesiminin kabul ettiği 
bir Hükümet kurmuşlardır. Bu Hükümet bu progra
mı uygulamaya başlayarak bir süre iktidarda kalabi-
lirse, (ki kalacaktır) eğer güven oylarınızla göreve de
vam etmek imkânını bulursa bu Hükümet, programı
nı uygulamaya başlayarak bir süre iktidarda kalabilir-
se uzun bir süre, çok uzun bir süre iktidarda kalabil
mesi de kesinleşecektir. O kadar ki; henüz bilinçli 
olarak farkedemiyorlar, ama bilinç altında belki duy
maya başlamışlardır. Muhalefette ola ola muhalefet 
görevlerini bile yapamayacaklardır, kimin, neyin mu
halefeti olacaktır bu Hükümet ve program karşısın
da?..». 

Sayın Başkan; 
100 günlük bir gecikmeden sonra kurulabilen Ko

alisyon Hükümetinin Sayın Başkanı Hükümet Prog
ramının müzakeresi sırasında muhalefet partileri için 
«Muhalefette ola ola muhalefet görevini dahi yapa
mayacaklardır» diyecek kadar ileri gitmiş, kendisini 
bir büyüklük fobisine kaptırmıştır. 

Ne hazindir ki; aynı sayın kişi bu sözlerinden mü
rekkep kurumadan 3 Eylül 1974 tarihinde İstanbul' 
da düzenlediği bir basın toplantısında; «Takdir eder
siniz ki, koalisyon ortağımız Millî Selâmet Partisi ile 
görüş ayrılıklarının uzlaştırılması çok güç olabilir. 
Hükümet etme ve siyaset açısından aramızda çok ay-
rılılkar vardır.» diyerek bizzat kendi beyanlarını tek
zip edecektir. 

Sayın Ecevit, «Demokrasinin iyi işleyebilmesi için 
halka saygı gereklidir. Halka saygılı olmanın bir ku
ralı da halkı aldatmamaktır, yalan söylememektir.» 
dediği halde bizzat kendisi bu lâzimeye riayet etme
mekte, ezcümle : 

14 Mart 1971 tarihinde; «12 Mart bana karşı ya
pılmıştır» dediği halde, kendisi için gerektiğinde, 
13 Ocak 1974 tarihinde; «Memleketi 12 Mar'a sü
rükleyenlerin kim olduğunu millet biliyor» diyebil
mekte, 4 Nisan 1973 tarihinde, «Kontr - gerillâ gi
bi çalışan bir teşkilâtın, MİT'in raporlarını ciddiye 
almak çağ dışı bir tutum olur» dediği halde, gerekti
ğinde, 2 Mayıs 1974 tarihinde; «Aşırı sağın yıkıcı 

faaliyetlerini MİT raporlarından almak mümkündür.» 
diyebilmektedir. 

5 Eylül 1973 tarihinde; «Grev bütün ekonomik 
zorluklara rağmen işçi sınıfının büyük ölçüde demok
rasiye katkısı demektir,» dediği halde, 9 Kasım 1974 
tarihinde; «Grev Türk ekonomisini geniş ölçüde yıp
ratacağından işçi kardeşlerim ve sendikacı dostlarımın 
bu grevden vazgeçmelerini rica ediyorum.» diyebil
mektedir. 

4 Şubat 1972 tarihinde «Çoğunluğa sahip olmak 
demek, iktidar olmak değildir» dediği halde, 17 Ekim 
1973 tarihinde «Millet Parlamentoda çoğunluğu bize 
vermiştir, iktidar olma yolunda bunu değerlendir
mek en tabiî hakkımızdır.» diyebilmektedir. 

15 Mart 1973 tarihinde, «Şu veya bu kimseyi 
Cumhurbaşkanı seçtirmek için Parlamentoya kimse 
baskı yapamaz, Parlâmento Türk Milletinin iradesini 
temsil eder.» dediği halde; 9 Kasım 1974 tarihinde, 
«Bu Parlamento toplumun 10 yıl gerisinde kalmıştır.» 
diyebilmektedir. 

6 Mart 1971 tarihinde, «Fikir ve vicdan hürriye
tinin eyleme dönüşmüş olması, çağ dışı bir aşamadır, 
gençlik bu kavgayı en güzel sürdürecek bir güçtedir.» 
dediği halde, «Karanlık emellerine erişmek için kaba 
kuvvet kullanmaya gençliğin hakkı yoktur, zorbalığa 
karşıyız.» diyebilmektedir. 

13 Kasım 1973 tarihinde, «Toprak işleyenin, su 
kullananın» dediği halde, 3 Şubat 1974 tarihinde 
«Gaziantep'teki toprak işgallerinden büyük üzüntü 
duydum, konuyu dikkatle inceliyorum.» diyebilmekte
dir. 

6 Haziran 1972'de, «Yunanistan'la silâhlanma ya
rışına girmek lüzumsuz. Bu bakımdan Fantom uçak
ları aîmak da gereksizdir.» dediği halde, 12 Temmuz 
.1974 tarihinde «Fantomlar Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
güç katacaktır, Yunanistan'a karşı süratle silâhlanma-
lıyız.» diyebilmektedir. 

2 Ocak 1973 tarihinde «NATO ve Amerika'nın 
gölgesinde bağımsızlık savaşı verilemez, bağımsız 
Türkiye dünyada kendisine yeni bir yer bulacaktır.»' 
dediği halde, 3 Ağustos 1974 tarihinde «NATO'da 
Yunanistan'dan boşalan boşlukları fazlası ile doldur
maya hazırız.» diyebilmektedir. 

17 Şubat 1973'te ı«Sayın Erbakan'm Suudi Ara
bistan gezisi çok faydalı olmuş v e ülkemiz adına başa
rılı adımlar atılmıştır» dediği halde, 8 Kasım 1974 ta
rihinde «Kıbrıs politikası tabiî ki Erbakan'a teslim 
edilemezdi. Suudi Arabistandaki başarısız diplomasisini 
henüz unutmuş değiliz» diyebilmektedir. 
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Bundan başka Sayın Ecevit, Hükümetini kurduğu 
zaman Yüce Türk Milletine refah ve ak günler vaadet-
tiği halde, 10 aylık iktidarı zamanında hayat pahalılığı 
vatandaşı bizar edecek derecede artmış, vatandaşın 
zazuri ihtiyaç maddeleri yeteri kadar, zamanında te
min edilememiş, kuyruklar devri nüksetmiş, yatırımlar 
realize edilememiş, er büyük sosyal adaletsizlik olan 
işsizlik sosyal bir dert olarak büyümüş, köye hizmet 
götürülememiş, çiftçinin tohum, kredi ve istihsal va
sıtaları temin edilememiş, gübre fiyatlarına yapılan 
•c/c 300 zam sebebiyle çiftçinin sunî gübre kullan
ması imkânsız hale getirilmiş, 1974 bütçesi 25 milyar 
lira açık vermiş, emisyon, plân hedeflerinin çok üs
tüne çıkmış; buna mukabil piyasa para darlığından 
kurtulamamış, muhalefeti ile Ordusu île ve tüm mil
letle hemfikir ve yekvücut olduğumuz Kıbrıs ihtilâfı
ma halli için girişilen K/ons askeri harekatında kaza
nılan muhteşem askerî zaferden sonra, bu muhteşem 

zaferin diplomasi alanında da kazanılmasın! bekledi
ğimiz bir zamanda, ve Birinci Koalisyon Hükümeti
nin kurulmasındaki zorluklar hanzaiardaki canlılığını 
henüz muhafaza ederken ve Koalisyon ortağı Millî 
Selâmet Partisi Sayın Genel Başkanının «Cumhuriyet 
Halk Partisi ile aramızda, halledemeyeceğimiz hiç bir 
meselemiz yoktur» dediği bir zamanda, Sayın Ecevit, 
muhteşem Kıbrıs askerî zaferinin meyvelerini secim
de oya tahvil etmek hevesiyle 18 Eylül 1974 tarihinde 
Hükümetten istifa ederek, bilerek ve isteyerek yeni 
bir hükümet buhranına sebep olmuştur. 

Sayın Başkan, 
Sayın Ecevit'in bu istifası Sayın Cumhurbaşkanı 

tarafından kabul edilmiş, hükümet kurmak görevi 
tekrar Sayın Ecevlfe verilmiş bulunmaktadır, Bunun 
üzerine Sayın Ecevit, 8 Aralık 1974 tarihinde bir ko
alisyon kurmak için Demokratik Parti Genel Başkanı 
Sayın Bozbeyii ile müzakereye başlamış, neticede 
8 Aralık 1974'te seçim şartı ile bir koalisyon kur
mak imkânı olmadığı cevabını aldığı için, Hükümet 
bunalımı devam etmiştir. 

Dikkat edilirse görülür ki, Sayın Ecevit ve Par
tisi bir seçim fobisi içinde bu teşebbüsünde de müm
kün olanı aramamış, 8 Aralık seçim tarihinin en azın
dan seçim takvim yılın? bozduğunu; yani Türkiye'de 
2 yılda bir yapılan seçim esasını ortadan kaldırdığını, 
yeni seçimin iktidar değişikliğine müncer olabileceğini, 
o takdirde yeni seçilen iktidarın 100 milyar lirayı aşan 
bütçenin kendi programı ve siyasî tercihleri istika
metinde (ki, bu tercihleri millet seçimde kendisine 
vermiştir) tanzim imkânını ortadan kaldırdığını, her 

4 yılda bir Aralık ayında yapılacak milletvekili se
çimlerinin Türkiye'nin iklim şartlarına uymadığını dahi 
düşünmemiştir. Böylece Sayın Ecevit, bu teşebbüsünde 
muvaffak olamayınca 30 Eylül 1974 tarihinde görevi 
Sayın Cumhurbaşkanına iade etmiş, Sayın Cumhur
başkanı aynı tarihte hükümet kurma görevini ikinci 
kez Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel'e tev
cih etmiştir. 

Sayın Demirel, kendisine verilen bu mukaddes 
ödevi derhal kabul etmiş ve Türk kamuoyuna ve par
lamentoda grupu bulunan bütün partilere Adalet Par
tisinin erken seçimden çekinmeyeceğini; fakat bugün 
memleketin içinde ve dışarıda müstacel olarak çözüm 
bekleyen pekçok meselesi dururken, erken seçimin 
ikinci derecede olduğunu, binaenaleyh, kurulacak bir 
hükümetin önce muhteşem askorî zaferimizle sonuç
lanan Kıbrıs zaferinin diplomasi alanında da kaza
nılmasını, dünya devletleriyle müşterek menfaatler 
istikametinde münasebetlerimizin tanzimini, vatandaşı 
bizar eden hayat pahalılığını önlemeyi ve vatandaşı 
kuyruklarda bekletmek derdinden kurtarmayı, yatı
rımlara hız vermeyi, böylece en büyük adaletsizlik 
olan işsizliğe çare bulmayı, Sayın Ecevit iktidarında 
idareye sokulan partizanlığa son vermeyi, TRT'nin 
tarafgir ve Türk toplumuna zararlı tutumuna son ver
meyi, memleketin maddî ve manevi kalkınmasında ilk 
şart olan siyasî ve iktisadî istikrarı tesis etmeyi, aşırı 
cereyanlarla bilhassa Atatürk'ün en büyük armağanı 
ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine göz dikmiş, 
bu mukaddes emaneti imha etmek için teşkilâtlanmış 
bulunan komünizmle mücadele etmeyi ve gerekiyor
sa seçim teminatını da tesis ederek erken seçime git
meye hazır olduğunu ilân etmiş, böylece Adalet Par
tisi parti menfaati gayesiyle değil ve fakat aziz mil
letinin âlî menfaatlerini sağlamak gayesi ile memle-
leket hizmetinde her halükârda var olduğunu, hiç bir 
mesuliyet ve fedakarlıktan çekinmeyeceğini Türk si
yasî tarihine bir kere daha tescil ettirmiştir. 

Yazık ki, Adalet Partisinin bu memleket sever ve 
vatan sever sesi parlamentoda makes bulmamış ve 
Sayın Demire! mukaddes emaneti 4 Ekim 1974 ta
rihinde Sayın Cumhurbaşkanına iade etmek zorunda 
kalmıştır. Bunun üzerine hükümet v kurmak ödevi 
10 Ekim 1974 tarihinde bir kere daha Sayın Ecevit'e 
verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı yeni 
vazifesine Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanına 9 
öneri sunarak başlamıştır. 
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Saym Başkan, 
Bu 9 öneri dikkatle incelenirse aşağıda tadat ede

ceğim üç kategoride hülâsa edilebilir : 
Bunlardan birincisi; Saym Ecevit'in başkanlığında 

Cumhuriyet Halk Partisi - Adalet Partisi koalisyonu 
kurulmasıdır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarını takip ettiği yanlış iktisadî ve malî politika 
sebebiyle memleketi hüsrana sürüklediği, idareye par
tizanlık soktuğu, tarafsız olması gereken radyo ve tele
vizyonu Hükümetin beceriksizliğini örtmek için kul
landığı, aşırı cereyanlarla, bilhassa komünizmle mü
cadele etmediği iddiasının sahibidir. Binaenaleyh, bu 
teklifin Adalet Partisine samimiyetle tevcih edildiğine 
inanmak ümit ederim ki mümkün değildir. 

Bu önerilerden ikinci kategoriye giren diğerleri 
ise; ya Cumhuriyet Halk Partisinin, ya da Adalet 
Partisinin tek basma hükümet kurmasıdır. 

Adalet Partisinin, yukarıda arz ettiğini sebepler 
dolayısıyle, (Hem de Adalet Partisinin desteğiyle) 
Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına hükümet kur
masını millî menfaaterimiz açısından benimsemeyeceği 
açıktır. 

Adalet Partisinin Cumhuriyet Halk Partisinin des
teğiyle tek başına hükümet kurmasına gelince : 

Muhterem kamuoyu huzurunda cereyan eden ha
diselerle sabit olduğu veçhile bunun da olanağı ilk 
günden mevcut bulunmamaktadır. 

Bu önerilerden üçüncü kategoriye giren diğer öne
riler ise; bir tarafsızın başkanlığında kurulacak koalis
yon hükümetidir. 

Adalet Partisi, bu model hükümetlerin memleke
tin çözüm bekleyen âcil meselelerini halle muktedir 
olmadığı kanatindedir. 

Adalet Partisi, bütün samimiyeti ve gücüyle mem
leketin, bugün içine düştüğü iktisadî ve idarî güçlük
lerden bir an önce kurtarılması heyecanım taşırken, 
muvaffak olamayacağı bittecrübe sabit böyle bir hü
kümet modelini benimsemesi şüphesiz ki mümkün ola
mazdı. 

İşte bu nedenlerle Adalet Partisi Cumhuriyet Halk 
Partisinin başlangıçta çaresizliği bilinen bu gayri sa
mimi taleplerini kabule şayan görmedi; fakat Saym 
Ecevit'e memleketin ihtiyaçlarına medar olacak bir 
öneride bulundu. 

Bu öneride biz, arkamızda devamlı surette bir 
Meclis ekseriyeti bulunan ve ahenkle çalışmak im
kânına sahip olan bir hükümeti kurmaya, bu hükü
metle başta Kibns meselesi olmak üzere pahalılıkla 
ve işsizlikle mücadele edecek, memlekete siyasî ve ik

tisadî istikrarı tesis edecek, TRTnin tarafgir ve Türk 
Toplumuna zararlı tutumuna son verecek aşırı cere
yanlarla; bu arada Türkiye Cumhuriyetine .göz dik
miş, bunun imhası için teşkilâtlanmış komünizmle 
mücadele edecek bir hükümet kurmaya amade olduğu
muzu, hatta siyasî partiler tarafından kurulup böyle 
bir programı tatbik edecek bir hükümeti destekleye
ceğimizi, gerektiğinde erken seçime taraftar olduğu
muzu bildirmiştik. 

Ne yazık ki, Adalet Partisinin memleket menfaati
ne elan bu önerisi Saym Ecevit tarafından benimsen
memiş, böylece hükümet bunalımı devam etmiştir. 

Bilâhara Saym Ecevit, sözde hükümet buhranına 
bir çözüm yolu bulmak için Sayın Bozbeyli'yle bir 
kere daha görüşmüş, Demokratik Partinin Sayın Ge
nel Başkanı, Saym Ecevit'e, TRT ve millî eğitim 
politikasını Anayasa doğrultusunda düzeltmek kay-
diyle ve erken seçime de nza göstererek kendileriyle 
bir koalisyon kurabileceklerini ifade etmesine rağmen, 
Saym Ecevit bu koalisyon imkânını da reddetmiş, 
böylece bililtizam yarattığı hükümet bunalım! sürüp 
gitmiştir. 

Bunun ötesinde hükümet hizmetinin devamlılık 
prensibini de unutarak, muayyen tarihe kadar hükü
met kurulmazsa Başbakanlığı; yani Hükümeti bırakıp 
gideceği tehdidini de savurarak, o güne kadar devam 
eden hükümet bunalımına, bu defa hükümet boşluğu
nu da ilâve ederek? Kasım 1974 tarihinde emaneti 
Sayın Cumhurbaşkanına iade etmiştir. 

Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı demokratik 
usullere gayet saygılı olarak hükümet buhranını çöz
mek kastiyle Saym Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Sa
yın Millet Meclisi Başkanı ve Parlamentoda grupu 
bulunan partilerin saym genel başkanlarını Çankaya' 
da toplantıya davet etmiş, orada bunalım sebepleri ve 
çözüm yolları ariz ve âmik görüşülmüştür. 

Adalet Partisi bu toplantıda da, «Parlamentoda 
ekseriyet sağlayacak ve ahenkle çalışacak bir hükü
met kurmak mümkün ise, bu hükümeti kurmaya ama
de olduğunu» beyan ederek, 1973 seçim sonuçlarının 
belli oduğu ilk günden itibaren memleketin âli men
faatleri karşısında tespit ettiği vatanseveı tutumunu 
muhafaza etmiştir. 

Sayın Başkan; 
Yukarıda kısa hatlarıyle tasfire çalıştığım tablo

yu ihtisar edersek şu neticeye varırız: 
Birinci Koalisyon Hükümeti ancak 100 günde 

kurulmuştur. Kurulduktan sonra, uzun hatta çok uzun 
ömürlü olacağı, bu hükümet icra mevkiinde bulundu
ğu müddetçe Parlamentoda hatta muhalefete dahi ih-
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tiyaç kalmayacağı Koalisyon Ortakları tarafından ilân 
olunmuştur; fakat ne hazin tecellidir ki, bu iddiala
rın sahibi Sayın Ecevit, Hükümetin kuruluşundan 
ancak 7,5 ay sonra ortağı Say^n Erbakan'ın «Cum
huriyet Halk Partisiyle aramızda halledemeyeceğimiz 
hiç bir mesele yoktur» dediği bir sırada 14 Eylül 1974 
tarihinde Aliağa'da yaptığı konuşmada: 

«Hükümet bunalımından kurkmaya mahal yok
tur, idare vardır, Devlet işleri görülür, hizmetler ak-
samaz, hükümet bunalımından memlekete zarar gel
mez» fetf asında bulunarak 18 Eylül 1974 tarihinde 
Başbakanlıktan istifa etmiştir; fakat ne hazin tecelli 
dir ki, Sayın Ecevit, uzayıp giden hükümet bunalı-
mıyle memleketi zarardan korumak bir tarafa, bu 
bunalım içinde bizzat kendisi bunalmış, hükümetlerin 
temadiyet prensibini dahi unutarak «Muayyen tarihe 
kadar hükümet kurulmazsa, hükümet nöbetini bırakıp 
giderim» diyerek, bunalıma sebep olduğu bir tarafa, 
bunalımı büyüten, hükümet boşluğunu ortaya atan 
bir politikacı olarak sahnede arzı endam etmektedir. 

Sayın Başkan; 
Hemen ifade edeyim ki, bu parargafta anahatla-

rıyle ifade edeceğim sebeplerle biz, Adalet Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupu olarak Sayın Ecevit'in 
bu istifasını normal bir muamele telakki etmiyor, bu 
istifayı bir nevi iktidardan kaçış olarak tavsif edi
yoruz. 

Sayın Başkan; 
Adalet Partisi iktidarında Türkiye'nin ekonomik 

gelişmesine bir nazar atfedecek olursak görürüz ki: 
Bütçe denkliği prensibine son derece hassasiyetle 

riayet edilmiştir. 
Para arzı, gelişen ekonominin şartlarına göre ida

re edilmiştir. 
Ekonomik istikrar, fiyat artışları, gelişen ekono

mimize uygun bir seviyede tutulmuştur. 
Kamu yatırımları, plan hedefleri istikametinde ta

hakkuk ettirilmiştir. 
Kendisini güven içinde hisseden hür özel teşeb

büs yatırımları plan hedeflerini aşmıştır. 

Anayasanın Türk Devletine, sosyal adaleti tahak
kuk ettirmek için teşmil ettiği vazifeler icabı, malî 
imkânların müsaade ettiği nispette yerine getirilmiş; 
vatandaş yarınından emin olarak küçük tasarruflarını 
bankalara yatırmış; 1970 Ağustosunda alınan tedbir
lerle 1971 yılının ilk üç ayında ihracaat gelirlerimiz 

• artmış; işçi dövizleri yurda artan bir hızla gelmiş; 
turizm gelirlerimiz nakıs bakiye vermekten kurtul
muş; Türkiye'de dış ticaret muvazenesi teessüs et

miş, böylece Türkiye ekonomisi dışa bağlılıktan kur
tulmuştur. 

Planlı devrede, bilhassa Adalet Partisi İktidarı za
manında tatbik edilen realist ekonomi politika ile 
stok değişmeleri hariç hür özel teşebbüs 78 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımı yapmıştır. 

Neticede : 
Hububat ve bakliyat üretimimiz 1965'te 12 830 000 

tondan 1971'de 18 250 000 tona; 
Yağlı tohumlar üretimimiz 825 000 tondan 

1 280 000 tona; 
Et istihsalimiz 505 000 tondan 650 000 tona; 
Ham petrol istihsalimiz 1 540 000 tondan 3 550 000 

tona; 
Şeker istihsalimiz 1965 yılında 522 000 tondan 

700 000 tona; 
Çimento istihsalimiz 3 240 000 tondan 7 500 000 

tona; 
Demir - çelik istihsalimiz 681 1)00 tondan 

1 513 000 tona; 
Pencere camı istihsalimiz 36 000 tondan 85 000 

tona; 

Sunî gübre istihsalimiz 376 000 tondan 771 000 
tona; 

Enerji istihsalimiz 4 942 000 000 Kwh'den 
9 790 000 000 Kwh'a; 

Pamuklu dokuma istihsalimiz 599 000 000 met
reden 870 000 000 metreye; 

Sunî gübre 1965'te 813 000 tondan 1971'de 
3 224 000 tona yükselmiştir. 

Gayri safi milli hasıla 1965 fiyatîarıyle 1965'te 
69 994 000 000 TL. den 1971'de 111 926 000 000 TL , 
ye yükselmiş; fert başına düşen gayri safi millî hası
la 1965 fiyatlariyle 1965'te 2 332 TL. den 1971 yılın
da 3 032 TL. ye baliğ olmuştur. 

5,5 yıllık devre içinde fiyat aı tısları ise ortalama 
% 6 nispetinde muhafaza edilmiştir. 

Sayın Başkan; 
Böylece bir ekonominin gelişmesini aksettiren en-

dikatörlerle birlikte takdim ettiğim şü tablo gösteri
yor ki, Türk Milleti planlı devrede; yani karma eko
nomi düzeninde, hürriyet nizamı içinde ve insanlık 
haysiyetine yaraşır bir tarzda kendi emeği kendi ser
mayesi ve kendi gayretleriyle kendi içinden yeni bir 
Türkiye yaratmış bulunmaktadır. 

Nitekim, Sayın Ecevit 2 Eylül 1974 tarihinde İs
tanbul'da yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin ekono
mik bakımdan aslında sağlam bir yapısı olduğu, Kıb
rıs olayları sırasında ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Barış 
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Harekâtının küçümsenmeyecek malî yüküne rağmen 
ve tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik buna
lıma rağmen, Türk ekonomisine bir sarsıntı gelme
miştir.» demek suretiyle, yukarıda telhisen arz etti
ğim vakıayı teyidetmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan; 
Sayın Ecevit, Milliyet Gazetesi adına Sayın Abdi 

İpekçi ile yaptığı görüşmede, «Demokrasinin iyi iş
leyebilmesi için halka saygı gereklidir. Halka saygılı 
olmanın bir kuralı da halkı aldatmamaktıı, yalan 
söylememektir.» ifade ediyorlar. 

Grupum bu görüşün esasen sahibi olduğundan, 
bu beyanı bir kere daha benimsediğimizi teyidede-
rek, 1973 seçim öncesini ve 1973 seçim sonrası hadi
selerini bu prensip sözü üzerinde değerlendirmek is
tiyorum. 

Sayın Ecevit aynı görüşmede diyor ki: 
«Televizyondaki konuşmamda da belirttim; Tür

kiye'de pahalılığın geniş ölçüde sunî, hatta bazı ba
kımlardan kasıtlı olarak yapıldığına kaniiz. Hayat 
pahalılığına etken çözümler getirmenin zorunlu ol
duğu bir dönemdeyiz. Son zamanlarda artan hayat 
pahalılığına halkın tahammülü kalmamıştır.» 

Saym Başkan; 
Müsaade ederseniz, bu açık taahhütlerle Hükü

met kuran Sayın Ecevit'in 10 aylık iktidarı zamanın
da bu taahhütlerine ne kadar sadık kaldığını dile 
getirmek, böylece Ecevit'in istifasının hakiki sebebini 
su üstüne çıkartmak istiyorum. 

Enflasyonun artarak kol gezdiği memleketlerde 
bütçe açığı enflasyonu daha da hızlandırdığı bilinen 
bir gerçektir. Sayın Hükümet bunu bildiği için 1974 
bütçesini denk olarak hazırladıklarını iddia ederek 
Parlamento huzuruna çıkmış; yazık ki, bütçenin 10 
aylık tatbikatında bütçe 25 milyar TL. açık vermek
ten kurtulamamış, hayat pahalılığı alıp yürümüştür. 

Enflasyonun yıkıcı tesiri altında bulunan memle
ketlerde para ve kredi politikası dikkatle vazedilmeli 
ve alınan tedbirler samimiyet ve titizlikle kullanılma
lıdır. 

Bu düşünceyle 1974 programında emisyonun yıl 
sonunda 27 milyar olması gereği tespit edildiği hal
de, Sayın Ecevit Hükümeti bu lâzimeye sırt çevir
miş, 10 aylık iktidarı zamsnında emisyon hacmi 34 
milyarı geçmiş, bunun sene sonunda 40 milyara çık
masından endişe etmekteyiz. 

Kamu ve özel sektör yatırımları plan hedefleri
nin çok altında kaldığından istihdam olanakları doğ
mamış, sosyal adaletsizliğin en büyüğü olan işsiz
lik memlekette ıstırap ve yokluk kaynağı olmuştur. 

Bundan başka, dış memleketlere gönderilen işçi 
sayısı geçen yıîa nazaran dörtte üç nispetinde düş
müş, bu durumda işsiz sayısının artmasına bir baş
ka etken olmuştur. 

Dış konjonktürün müsait şartlarına rağmen ihra
catımız miktar itibariyle 1973 yılına nispetle % 25 
nispetinde azalmış, dış ticaret açığımız 1974 prog
ramında 700 milyon dolar tespit, edildiği halde, yı
lın 10 ncu ayında bu açık 1 200 000 000 dolara yük
selmiş, yıl sonunda bu açığın 1 600 000 000 dolara 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

A. P. iktidarı zamanında plan hedefleri üzerinde 
gerçekleşen özel sektör yatırımları, yanlış para ve 
kredi politikası sebebiyle 1974'te ancak % 60 nispe
tinde tahakkuk etmiş, bunun dışında hammadde te
dariki güçlükleri, girdi fiyatlarındaki artış, kredi ve 
para darlığı ve saire gibi sebeplerle mevcut tesisler 
<c/o 70'e kadar atıl kapasite ile çalışmak zorunda kal
mışlardır. 

1974 bütçesinde kamu yatırımları için öngörülen 
37 milyar TL. lık yatırımın ancak % 50'si tahakkuk 
ettirilebilmiş, bu sebeple köye yol gitmemiş, köye su 
gitmemi:-, köye elektrik götürülememiştir. 

Mahallî idarelerden belediyelere gerekli yardım 
yapılamamış, böylece tarihî sebeplerle geri kalmış 
Türk köylüsüne ak günler kervanı ulaşamamış, Sa
yın Hükümetin beceriksiz politikası sebebiyle bu 
kervan yarı yolda kalmıştır. 

Kamu kesimi yatırımlar; ikmal edilmemiştir. Eko
nominin gelişmesinde aktif rol oynayan sabit sermaye 
yatırımları tamamlanmamıştır. 

Bu sebeplerle üretim artırılamamış, memlekette 
arz - talep dengesi bozulmuş, fiyatlar vatandaşın ta
hammül edemeyeceği nispette yükselmiş, vatandaş 
pahalılığın ağır yükünü omuzlarında taşımak zorun
da kalmıştır. 

Ezcümle : 
1973'te 338 kuruş olan bir kilo un 1974'te 592 ku

ruşa; et 26 liradan 30 liraya; margarin 875 kuruş
tan, bulunabalirse, 15 liraya; bir ton demir 2 800 

' liradan 5 600 liraya; gübre 189 kuruştan 445 kuruşa; 
bir ton çimento 260 liradan 395 liraya; bir kilo kris
tal şeker 360 kuruştan 495 kuruşa; birinci hamurdan 
yazı kâğıdının tonu 6 595 liradan 9 800 liraya; okul 
kitapları kâğıdının tonu 3 900 liradan 4 800 liraya; 
zeytin 12,5 liradan 17'5 liraya; beyaz peynir 16 li
radan 26 liraya; kaşar peyniri 35 liradan 45 liraya; 
erkek ayakkabısı 160 liradan 250 liraya; kadın ayak
kabısı 140 liradan 240 liraya; çocuk ayakkabısı 90 
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liradan 140 liraya; takım elbise 325 liradan 425 li
raya; çamaşır sabunu 675 kuruştan 9 liraya; kaput 
bezi 340 kuruştan 650 kuruşa; basma 485 kuruştan 
750 kuruşa; pazen 650 kuruştan 12 lira 25 kuruşa; 
hasse 650 kuruştan 12 lira 75 kuruşa çıkmış; bütün 
bu fiyat artışlarına ilâveten kiralar artmış, bütün 
nakliye vasıtaları taşıma ücretleri artrmş; elektrik, 
su, gaz, havagazı, benzin ve saire zarurî maddelere 
vatandaşın gelir seviyesi üzerinde zamlar getirilmiş
tir. 

Sayın Başkan; 
«Ak günler» bildirisinde köye dönük iktisat poli

tikasını izleyeceğini vaat eden Cumhuriyet Halk Par
tisi, kendi iktidarı zamanında köylüye ihtiyacı olan 
tohumu verememiş, haşaratla mücadele için gerekli 
tarım ilâçlarını temin edememiş, gübre fiyatını yüzde 
300 artırarak bilhassa fakir köylünün gübre kullanma 
imkânını elinden almış, taban fiyat politikasını carî 
fiyatların altında tutarak, taban fiyat ile köylüye bir 
fayda temin edememiş, pamuk abralarında asla af-
fedilemeyecek tedbirsizlikler yüzünden bilhassa küçük 
müstahsil perişan halde kalmış, mahsûlünü biran ön
ce elden çıkartmak için pamuğunu, esasen maliyetinin 
altında tespit edilen taban fiyatı altında 3,5 - 4 li
raya satmak zorunda kalmıştır. Kozaya 60 lira ta
ban fiyat konduğu halde müstahsil malını 40.liradan 
fazlaya satmak imkânım bulamamıştır. 

1973 yılında 17 lira 50 kuruş olan kuru üzümü 
«Bu fiyatla satmayın» diye propaganda yapan Cumhu
riyet Halk Partililerin, kendi iktidarları zamanında 
kuru üzüm için 10 lira taban fiyatı tespit edilmiş; 
çiftçi 1973 yılında bir dönüm tarlasını 10 liraya sür
dürürken, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zama
nında 30 liraya sürdürmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Sayın Ecevit iktidarında tarım girdilerinde ortala
ma yüzde 200 fiyat artışı olduğu halde, ve bu sebeple 
1974 yılında köylünün asgarî 40 milyar lira krediye 
ihtiyacı bulunduğu bir zamanda, kredi tatbikatı 1973 
yılma kıyasla 19 milyon Türk lirası geride kalmıştır. 

Bundan başka; gelirlerin fiyatların önünde seyre
deceğini kamuya vaat eden iktidar, kamu personeline 
katsayı nispetini 7'den 8'e çıkartarak, onlara ancak 
yüzde 10 ile yüzde 12 arasında yeni bir gelir sağlamış 
ve fakat 1974 yılında yalnız gıda maddelerinde yüz
de 39 fiyat artışlarına mâni olamadığı için, işbu yeni 
gelir kamu personelinin hayat seviyesine bir şey kat
mamış, buna mukabil pek çok şeyini almıştır. Bu 
suretle kamu personeli 1974 yılında 1973 dünyasını 
arar hale gelmiştir. 

Sayın Ecevit Hükümeti esnaf ve sanatkârlara bü
yük hizmet vaatleriyle işbasına geldiği halde, mem
leketin gelişmesinde dinamik rol oynayan bu çok 
değerli orta sınıfa el uzatmamış, bu zümre hammad
de de tedarikinde güçlüklerle karşılaşmış, artan 
hammadde fiyatlarına ayak uydurabilmek için muh
taç olduğu krediyi temin edememiş, hammadde fi
yatlarındaki artış ve kredi teminindeki imkânsızlık 
kâfi gelmiyormuş gibi, bu defa 1973 yılında yüzde 
9'dan temin ettiği krediyi Sayın Ecevit Hükümetinin 
faiz nispetlerine yaptığı zam sebebiyle kademeli ola
rak yüzde 14'e temin eder olmuş, böylece; Sayın Ece
vit iktidarının zam politikası yalnız mallara inhisar 
etmeyip, para teminine de sirayet etmiştir. 

Velhasıl; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zama-
inde 1973 yılında yüzde 14'e yaklaşan gelişme hızı 
nında memleket ekonomisi gerilemiş, imalât sanayi -
1974 yılında ancak yüzde 7. civarında gelişme imkânı 
bulabilmiş; 1974 yılında memlekette çimento, pen
cere camı, demir cevheri, kükürt hammaddeleri, alü
minyum levha ve saire gibi üretim kollarında üretim 
plan hedeflerine yetişmek şöyle dursun, 1973 üretim 
seviyesine dahi ulaşamamıştır. 

Sayın Başkan; 
Bilinmektedir ki, bütün dünya enflasyonla müca

deleyi yalnız vatandaşın hayat seviyesini yükseltmek 
için değil, belki onun ötesinde demokratik rejimin 
bekasını sağlamak için canla, başla yapmaktadır. 

Buna mukabil Sayın Ecevit'in 10 aylık iktidarı 
zamanında memleketimizde enflasyonla mücadele 
edilmemiş, enflasyona karşı tedbir alınamamış, böy
lece Türkiye'de dört nala bir enflasyon hükümran 
olmuştur. 

Sayın Başkan; 
Sayın Ecevit iktidarından şikâyetimizbu kadarla 

da kalmamaktadır. İtiraf etmeliyim ki, Sayın Ecevit 
Hükümetinin idareye soktuğu partizanlıktan, TRT'yi 
iktidarın bir âleti haline sokmasından da milletçe şi
kâyetçiyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi zamanı iktidarında idare 
tarafsızlık ilkesini bilerek ve kasten ihlâl etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kamu perso
nelini tedvir eden Devlet Bakanı Sayın İsmail Hakkı 
Birler, 19 Nisan 1974 tarihlî gazetelerde intişar eden, 
«Felsefemize inanmayan kimselerle bu Hükümeti ça
lışmaya mecbur saymak kimsenin hakkı değildir» be-
yamyle Anayasanın 117 ve 119 ncu maddelerini hiçe 
saymış ve bu hukuk dışı düşünceyle Devletin bütün 
kilit noktalarını ve önemli mevkilerini kısa bir za-
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manda Cumhuriyet Halk Partililer veya onların ya
renleri ile doldurmuş, yıllarını devlet hizmetine vak
fetmiş, liyakatleri ve dirayetlerini ispat ederek umum 
müdür ve müsteşar olmuş, yetişmiş insangücünü va
zifelerinden uzaklaştı rmış; en kötüsü bunların itibar
larını düşünmeden veya düşündüğü halde bu tasar
rufundan sadist bir zevk alarak, bu kişilere derecele
rinin altında vazife vermiş, hatta bu muhterem ze
vatı kendi umum müdürlüklerinde uzman olarak va-
zifelendirmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, «Sa
dist zevk» yakışmaz Senatoya... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
dahale etmemenizi rica ederim efendim. Sayın ha
tibi sükûnetle dinleyiniz efendim, mukabil fikirleri
nizi lütfedersiniz. 

Buyurun efendim, devam buyurunuz.' 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama «Sadist vezk» 

diyor... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle, öyle, da
ha az söylüyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ucuzal. 
Devam buyurunuz efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sandık başına, 

sandık başına. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Az az daha. 
BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
A P C P M n i T ArMKTA 1 f l T r İ TrifcTrt(.J T T ( r ) e -

vamla) — Cumhuriyet Halk Partisi partizanlığı Dev
let idaresi dışında da sürdürmüş, Cumhuriyet Halk 
Partili olmayan belediyelere baskı yapmış, Cumhuri
yet Halk Partili belediyelerde ise, Cumhuriyet Halk 
Partilileri ve yarenlerini akıl almaz derecede hima
ye etmişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bu kadarla da 
kalmamış, seçimle işbaşında bulunan idarelere de el 
atmış, aklın meşru gösteremeyeceği usullerle bu ida
relerin başkan ve üyelerinin vazifelerine son vermiş
tir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, idare meclisle
rine münhasıran kendi adamlarını yerleştirmişler, 
hatta bu partizanlıklarını beynelmilel münasebetlere 
kadar götürmüşlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında bu 
sakim politika yalnız yüksek memuriyetler için kul
lanılmamış, bu partizan tayinler odacı kadrolarına 
kadar indirilmiştir. 

Sayın Başkan; 
Dünyamız; dünyada olup bitenleri unutup, içer

de kısır çekişmelere zaman sarfedecek derecede sa
kin değildir. Batı dünyası ekonomik ve sosyal çal
kantıların büyük siyasî bunalımlara yol açması endi
şesi içindedir. Dünyanın ekonomik dengesi bozul
muştur. Gelişmiş ülkelerin dış ödemeler dengesi 40 
milyar dolar açık vermektedir. Bunun yol açtığı enf
lasyon Batı memleketlerinin rejimini dahi tehdit et
mektedir. Bunun dışında astronomik rakamlara va
ran petrol gelirlerinin büyük mikyasda silahlanmaya 
yatırıldığını da ihmal etmemek gerekir. Çünkü, bu 
silâhlanma birgün kontrolü kaybederse, dünya bir 
felâket ile karşı karşıya kalabilir. Nitekim, dünya ef
kârı Orta Doğu'da yeni bir silâhlı çatışmanın başla
masından kuşku duymaktadır. Bütün bu nazik mese
leler dikkate alınarak, dış politikamızın tedviri gere
kirken, bu iazimeye titizlik gösterilmediği müşahade 
edilmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Avrupa Eko
nomik Topluluğu karşısındaki tutumu başından so
nuna kadar kararsızlık içinde geçmiş, bu tutum Top
lulukla olan ilişkilerimizi menfî yolda etkilemiştir. 

Bütün dünya, karşılıklı münasebetler, müzakere
ler ve anlaşmalarla idare edilirken Cumhuriyet Ha'k 
Partisi iktidarı zamanında bu prensibe gereği kadar 
önem verilmemiş; 

Moskova dönüşü memleketimizi ziyaret etmek is
teyen Libya Başbakanının; 

Aynı tarihlerde ziyareti kararlaştırılan İran Dış
işleri Bakanının ziyareti tek taraflı olarak iptal edil
miş; 

Sayın Irak Başbakanının memleketimizi ziyaret 
arzusu önlenmiş; 

NATO Avrupa Grupu ve Savunma toplantılarına 
iştirakten içtinap edilmiş ve hatta son olarak Dünya 
Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyareti önlenmiş
tir. 

Bundan başka, Dışişleri teşkilâtımızda Helsinki 
Büyükelçiliği, Libya Büyükelçiliği, Kanada Büyükel
çiliği, Tunus Büyükelçiliği başta olmak üzere yedi 
adet büyükelçiliğimiz aylardan beri büyükelçiden 
mahrum ve yoksun bulunmaktadır. 

Kıbrıs ihtilâfına gelince : 
Kıbrıs askerî zaferinde hiç şüphe yokki, başta bil

gi ve tecrübesi, kahramanlığı, cesareti ve şecaati tarih
çe müseccel Türk Ordusu, onun dirayetli komutanla
rı, vatan uğruna çarpışmada gazi olmak, şehit olmak 

179 — 



C. Senatosu B 28 --11 . 1974 O 

mertebesine ulaşmayı bir fazilet bilen erlerimiz oimak 
üzere, Hükümeti, memleketin müşterek davasında 
her türlü menfaati ayak alcına alabilecek fazilete sa
hip muhalefetin iktidar ile meydana getirdiği işbirliği 
ve bu olumlu işbirliğinin başlıca amili olarak yüce 
Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde olması 
yatmaktadır. 

O halde, askerî sahada kazanmış olduğumuz bu 
muhteşem zaferden tüm milletçe hissedar olmanın gu
rurunu duymamız îâzımgelirken, ne hazin tecellidir 
ki, tarihe altın harflerle işlenecek bu askerî zaferi
mizden Cumhuriyet Halk Partisi bir inhisarcı poli
tika güderek haklı olduğundan fazlasını almak iste
mektedir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin seçim 
fobisi işte bu hakikatte yatmaktadır. 

Sayın Başkan, Kıbrıs davasının 1961 - 1974 ara
sında cereyan eden safahatını ve bugünkü durumunu 
Sayın Genel Başkanın Millet Meclisinde arizamik 
dile getirdiği için, ben Kıbrıs politikasının bu cihe
tine temas etmiyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Irmak Hükümetinin prog
ramında kendi şahsiyetlerine ve değerli mesai arka
daşlarına uygun bir tarzda Atatürk ilkelerinin ışı
ğında hareket edeceklerine dair taahhütleri şüphesiz 
memnuniyetimizi mucip olmuştur; 

Komünizmle mücadele, idarede tarafsız!;;: ilke
lerine riayet etme, vatandaşı bizar eden hayat paha
lılığı ile mücadele etmek; 

İşsizliğe çare arayıp bulmak; 
Geri kalmış yatırımları ikmal etmek; 
TRT'nin tarafsızlığım temin etmek gibi taahhüt

leri şüphesiz memnuniyetimizi muciptir. 
Ancak, mevcut Hükümet modeli ile, bu çoğu 

uzun vadeli olan vaatlerin gerçekleşme şansını maale
sef bugünden tespit ve teyit etmek mümkün olama
maktadır. 

Hemen ifade etmek isterim ki, Sayın Irmak Hükü
metinin programında yer alan: 

Hükümetimiz bir intikal Hükümetidir. 
Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler tarafın

dan bir koalisyon olanağı sağlanabildiği takdirde, ku
rulmasını içtenlikle arzu ettiği böyle bir Hükümete 
görevi derhal teslim etmeye hazır olduğunu beyan 
etmesi ye illâ güvenoyu olmasa dahi Hükümet nöbe
tini yeni Hükümet kurulana kadar terketmeyeceğini, 
Hükümetin devamlılığı prensibine sadık kalacağını 
ifade ve taahhüt etmesini grupum takdirle karşıla
maktadır, 

Neticede, güvenoyu alıp almamasını tefrik etme
den Sayın Irmak Hükümetine gönülden başarılar di
lemekteyim. 

Saym Başkan, zatıâlinize ve çok değerli senatör 
arkadaşlarıma şahsım ve grupum adına saygılarımı 
teyiden arz ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Fikret Gündoğan. 

Buyurunuz Saym Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Demokrasi tarihimizin ikinci kezdir demokrasi 
ve Anayasa esaslarına uz düşmeyen bir Hükümet mo
deli ve onun programının eleştirisini yapmak ve Cum
huriyet Halk Partisi Senato Grupunun görüşlerini 
sizlere gücümün yeterince iletmek için huzurunda bu
lunuyorum. İçtenlikle Hükümeti selâmlarım, -aydılar 
sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
İçinde bulunduğumuz koşullar ve büyük ölçüde 

dün cereyan eden müzakerelerin ışığında Cumhuriyet 
Halk Part'si Senato Grupunun görüşlerini zorunlu 
olarak önce Hükümetle bizim aramızda olan anlayış 
fovklar; Çizerinde bir nebze durarak, ondan sonra 
diğer grupların konuya bakış açılarına bir nebze de
ğinerek ve sonuçta bunalımın çözümlenmesi için 
kaçınılmaz olan Türkiye gerçeğinin ne olduğunu bir 
nebze anlatmakla iktifa edeceğim. Şimdiden sabırla
rınızı rica ederim. 

Değerli arkadaşları; 
Cumhuriyet Halk Partisi ile Sadi Irmak Hüküme

ti adı altında kurulan Bakanlar Kurulunun modeli 
üzerinde derinlemesine bir tartışma vardır ve Sadi 
Irmak Hükümetinin görüşü ile Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşü arasında bağdaşmazlık, uzlaşmazlık 
vardır. Bu uzlaşmazlıkta ve bağdaşmazlıkta Cumhu
riyet Halk Partisinin haklı olduğu iddiası onun men
subu olduğum ve zorunlu taraftarlığını vapacagım-
değil. ama şimdi önünüze sereceğim anayasal ger
çekler ve Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir 
Cumhuriyet olmasını öngören anayasal esaslar açı
sından kanıtlayacağım. 

Sadi Irmak Hükümeti modelinin Türkiye Cumhu
riyetinin demokratik bir Cumhuriyet olması esasına 
ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası esaslarına uygun 
düşmediği savımız ve iddiamız sadece bizim özel bir 
demokrasi anlayışımıza bağlı oluşumuzdan ve onu 
savunmamızdan ileri geimivor: bizzat zorunlu oîa-
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rak, partiler olarak, Hükümetler olarak ve bütün bu 
ülke insanları olarak, bağlı olduğumuz anayasal esas
ların emri olarak bu uzlaşmazlık meydana çıkıyor. 

Sayın Irmak Hükümetinin kuruluş modeli ve bu
gün huzurunuzda programınm müzakeresinin yapıl
ması sırasında Hükümet Başkanı tarafından ortaya 
atılan şu iddia; yani bu Hükümetin demokrasiye ve 
Anayasa esaslarına tıpatıp uygun olduğu iddiası 
Anayasa hükümleri muvacehesinde doğru bir iddia, 
kanıtlanabilmiş bir iddia, hukukîlik taşıyan bir iddia 
değildi;. Çünkü, Sadi Irmak Hükümeti modelinde 
bir hükümetin kurulmasına imkân veren b;r tek Ana
yasa maddesine karşın böyle bir Hükümet kurulma-. 
sini öngörmeyen ve böyle bir hükümetle Türkiye 
Cumhuriyetinin bu Anayasa?.! i!e yonet;im:sini ka
bul. etmeyen çeşitli Anayasa maddeler! mevcuttur. 

Sadi İrmak Hükümetinin bu modelde kurulma
sına olanak veren bir tek madde; Anayasanın 102 nci 
maddesidir. O da, gerekirse, icabederse Bakanlar Ku
rulu teşkilinde Türkiye Büyük Mület Meclisi üyesi 
olmayan ve fakat milletvekili seçilme yeteneğine sa
hip kişilerin de bakan olabileceği imkânı vardır ve 
böyle bir madde de mevcuttur. Ancak bı- madde en 
azından Türkiye'de kurulacak hükümetlerin, istenir
se Parlamento içinden, istenmezse Parlamentonun dı
şından üye alarak kurulabileceklerini ve her iki ku
rum tarzının da birbirine eşitlik ve ağırlık içinde bu
lunacağını ifade etmiyor. Bu madde sadece, gerekir
se dışardan bakan alınacağını söylüyor. 

Şimdi, gerekirse dışardan bakan alınmasına mü
saade etmiş bir maddeye bakarak, bir hükümetin tüm 
üyelerini Parlamento dışından almakla kurulacak hü
kümetler, Anayasanın 102 nci maddesinin dışındaki 
bütün maddelerce âdeta önlenmiş, yasaklanmış diye
meyeceğim; ama âdeta önlenmiş, arzu edilmemiş bir 
hükümet biçimi ve modelidir. 

Nasıl kanıtlarsınız diye sorarsanız, Anayasaya 
göz attığınızda, bir küçük gezinti yaptığınız vakit 
Anayasa maddeleri içinde, görürsünüz ki, Türk de
mokrasisi siyasî partiler temeline dayalı bir demok
rasidir. «Siyasî partiler ister muhalefette, ister ikti
darda olsunlar demokrasinin vazgeçilmez öğeleridir» 
diye çok kesin, heykel salâbetinde bir 56 nci madde 
vardır. 

Yine Türk demokrasisinin siyasî partiler temeli
ne dayalı bir demokrasi olması gereğini Amayasal ku
rala bağlayan çok maddeler vardır bu Anayasa için
de. Meselâ, 85 nci maddeyi okursunuz, Türkiye Cum
huriyeti Büyük Millet Meclisinde,- o Meclisin faali

yetlerine katılacak olan varlıkların siyasî parti grup
ları olduğu özenle, dikkatle ortaya konmuş, kurum-
sallaştınlmıştır. Dolaşırsanız biraz daha, meselâ, 94 
ncü maddede; bir bütçe komisyonu kıuuhnasını tan
zim eden maddede, siyasî partilerin iktidar grupları-

j na belli ağırlıkta, çoğunluğu teşkil edecek ölçüde üye 
verme, orada üye bulundurma görevi ve yetkisi ta
nınmıştır. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının diğer 
maddelerinde, siyasî partilerin bütün Meclis faaliyet
lerine iştiraklerini düzenleyecekleri içtüzükleriyle 
saptama yetkisi verilmiştir. 

Anayasanın 103 ncü maddesi hükümetlerin güven 
oyu alabilmesi için yapılması lâzımgelen muameleleri 
s;ralamıştır ve güvenoyunun yanında, güvenoyu al
mamanın imkân, olanak veya şartlarını söyleyen 108 
nci maddesi, hep siyasî partilere dayalı hükümet mo
dellerinin maruz kalacakları muameleleri içeren mad
delerdir. Hatta 108 nci maddeye veya 94 ncü mad
deye göre düşürülmüş bir Hükümetin veya erken se
çim karan almış bir Meclisin böyle bir hal vukuun
da kurulacak hükümetlerin biçimini saptayan 109 
ncu madde siyasî partilerden oluşmuş bir Hüküme
tin Başbakanını başta bırakarak, diğer bakanların ba
ğımsızlardan ve partiler grupları oranlarına ölçekle 
almalarını âmir bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, nereden bakarsanız bakınız, dört 
tarafınızı bu Anayasa maddeleri, siyasal partiler te
meline oturmuş bir demokrasi modelini, demokrasi 
anlayışını ortaya, kimsenin şüphesine mahal bırak
mayacak bir kesinlikte ve açıklıkta, bir hukukîlikte 
temel bir yapı olarak vazetmiştir. 

Şimdi, siz bunları görmemezlikten gelirsiniz; 
mümkündür. Hele bütün bu anayasal gerçekler kar
şısında, bu anayasal gerçekleri boşa çıkarmaya me
caliniz kalmadığı bir yerde eğer memleketin âli men-
faatlar, içinde bulunduğumuz durumun hususiyetleri, 
bunalımın zararları vesairesi (Affınıza sığınarak söy
lüyorum) edebiyatına bürünerek bir hükümeti Ana
yasanın kabul etmeyeceği esaslar dışında kurarsanız, 
belki biran için, derin düşünmeye vakti olmayanlar 
için bir haklılık; onların indinde bir haklılık kazan
maya muvaffak olursunuz; ama böyle yaptığınız ve 
bu çığırı açtığınız takdirde, partiler esasına dayalı 
çoğulcu demokrasi ile başka bir demokrasi modelini 
Türkiye'de geçerli kılmanın ilk yolunu açmış olur
sunuz. Bunun vereceği zararlar, zor şartlarda çaresiz 
kalınarak ve birtakım ihtiyaçları gidermeye yönelik 
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hükümetler; ama Anayasaya uygun olmayan hükü
metler kurulmasının vereceği zararlardan az değildir. 

Binaenaleyh, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
şerri sevmediğimiz için, ehveni de sevmeyiz. Bizim 
için doğru olan, Anayasal hukuka doğruluk arz eden 
ölçüdeki doğrulardır. 

Değerli arkadaşlar; 
Hocamdır ve kendisiyle birçoklarınız gibi çok es

kiden beri ilişkim olan Sayın Sadi Irmak çok muhte
remdir ve çok saygım vardır. Birkaç zamandan beri 
söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye tereddüt geçi
riyorum. Üzülürler diye söylemek istemiyoıum; ama 
görev bana bir büyük siyasî partinin görevi olarak 
yükletilmiştir, söyleyeceğim: 

Anayasanın 102 nci maddesi, bakanların Millet 
Meclisi üyeleri dışından alınmasını öngörmektedir; 
ama Başbakanın Büyük Millet Meclisi üyeleri ara
sından seçilmesine âmirdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
102 nci maddenin gerekçesine bakarsanız, Baş

bakanların dahi, millet huzurunda hesap verecek bir 
siyasal parti mensubu olması gerektiğini kaydeden 
cümlelere rastlarsınız. Elbette ki, Türk demokrasi
sinin siyasal partiler esasına dayalı olduğuna delil 
getirirken bunu söylersem, Hocam saygısızlık etmiş 
olmam. Belki, kendisinin de o zorluklar içinde gözü
ne ilişmemiş bir gerçeği hatırlatmaktan öteye hiçbir 
kastımın olmadığını peşinen ifade ederim. 

Partiler demokrasinin gereği, tesadüfen Türki
ye'de oluşmuş bir gerçek ve gerçeklilik değildir : Par
tiler demokrasisi gereği, Türkiye'nin tarihsel oluşu
mu içinde, Türk halkının kendi deneyleriyle bulduğu 
ve hayat mücadelesini, sınıf kavgasını, aralarındaki 
eşitsizlikleri, ezilmeyi ve sömürüyü, kendi başına ebe
dî belâ olmaktan kurtarma aracı olarak bulan Türk 
halkının isteklerine uygu.ı olarak bugün Türkiye'de 
siyasal partiler esasına dayalı bir demokrasi vücuda 
gelmiştir; bu tesadüf değildir. Alman Anayasasında, 
Belçika Anayasasında, Fransa Anayasasında demok
rasi modelleri şöyledir - böyledir demekle Türk Ana
yasasının kabul ettiği ve siyasal partiler esasına da
yalı demokratik anlayışın dışına çıkılamaz. Çünkü, 
yalnız o takdirde Anayasa dışına çıkılmış olmakla 
kalmaz, Türk tarihinin gelişim süreci dışına da Türk 
halkının mücadelesini sürdürme aracı olarak bulduğu 
ve yaşatmak için özenle üzerine titrediği siyasal par
tilere ve o partilerin, geliş, oluş nedenlerine aykırı 
düşersiniz. 

Dikkat buyurursanız, Türkiye birçok tehlikeli ma
ceralar yaşamış bir ülkedir; her şeyini kaybetme teh
likesiyle karşı karşıya kalmış bir ülkedir, ama Türk 
halkı bu her türlü maceraya katlanmayı bilmiş; bir 
tek varlığını kurtarabilmek ümidiyle; o da siyasal 
mücadelesini, ekonomik mücadelesini, siyasal parti ha
linde oluşan bir mücadele haline dönüştürmek için, 
siyasal partileri elinden almasınlar için her türlü 
meşakkate katlanmıştır. 27 Mayıs'a da, 12 Mart'a 
da; ondan sonraki ihtilâl teşebbüslerine de Türk hal
kı ancak siyasal partiler şeklinde örgütlenerek ekono
mik, sosyal mücadelesini yapmayı öngördüğü için 
katlanmıştır. Bu emaneti, bu imkânı asırlar sonra ele 
geçirdiği için bundan feragat edemez; edemeyeceği 
içindir ki, Türk Anayasasına bu hâkim olmuştur. 
Türk Anayasasına hâkim olan bu anlayışın dışında 
her şey Türk halkının aleyhine olur, Türk halkının 
mücadelesini keser, Türk halkının mücadelesini yoz
laştırır, Türk halkının mücadelesini saptırır; Türk 
halkını hakikaten o zaman arzu edilmeyen yöntem
ler içinde hak arar bir halk haline getirirsiniz. 

O itibarla biz, Anayasa gerçekîerinede uymayan 
bir hükümet modeliyle karşı karşıya kaldığımız za
man, sadece Cumhuriyet Halk Partisine özgü bir de
mokrasi anlayışına aykırı düşen bir hükümetle karşı 
karşıya gelmişliğin itirazını değil, ama Türk halkının 
en büyük mücadele gücünün elinden alınmasına yol 
açacak korkusuyladır ki. böylesine davranışlara mü-
saaddeâr olamıyorum; af finizi dileriz. 

'Değerli arkadaşlarım; 

Şöyle bir suali elbette herkes biribirine soruyor, biz 
de içimizde soruyoruz; ama Türkiye'de Cumhuriyet 
Halk Partisinin bir başka parti ile kurduğu ortaklı
ğın belli tarihî sebeplerle zorunlu olarak tükenme
sinden sonra husule gelen siyasal durum karşısında, 
sizin bu kadar önem verdiğiniz ve Türk halkının en 
muhterem mücadele aracı olarak vasıflandırdığınız 
siyasî partiler, aralarında oturup bir hükümet kura-
mazlarsa, sonra Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir hü
kümet kurmayı öngörürse buna neden itirazcı olur
sunuz, sualini elbette soruyorsunuzdur; kamuoyu da 
soruyor. Bunun da bizim anlayışımıza uygun, tutar
lı, doğru olan cevapları vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Sadi Irmak Hükümetinin veya tarafsız bir 

parlamenterin başkanlığında bir hükümetin kurulma-
sıyle, hükümet bunalımına çözüm arandığı doğru
dur. Eibetteki, bu Hükümet, bunalımın meyvesidir; 
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kaynağım ve temelini bunalımdan almaktadır; doğ
rudur, ama fikirlerimi bir askerî deyimle arz et
meye çalışayım : Askerler, «Yığınakta yapılan ha
ta sonradan taktiklerle düzeltilemez» derler. Evet, 
bu hükümet o bunalımın temeline dayalı olarak ku
rulmuştur, ama bu hükümetin bugünkü gibi kurul
ması, bu hükümetin kurulmasının öngörüldüğü yer
de önerilmemiştir, öngörülmemiştir. Dosdoğru ola
rak anlaşılmaktadır ki, bir tarafsızın başkanlığında 
ve fakat Türkiye Anayasasına ve demokrasiye uy
gun olarak siyasî partilerin birlikte veya bu hükü
meti teşkil edecek biçimde ve mutlaka, zorunlu ola
rak, kısa zamanda erken seçime gidilmeyi de güven
ce altına almış bulunarak kurulması öngörülmüştür. 

Şimdi, gürültü arasında bazı sözleri dinlememenin 
veya hızlı hareket içinde bazı hareketleri görmemenin 
yanlısı olamazsınız. Bunalımdan çıkan bu hüküme
tin nasıl kurulması lâzım geldiği, bu hükümeti kur
maya yetkili olan Cumhurbaşkanı nezdinde yapılan 
toplantıda saptanmıştır. Bu Hükümet bir bağımsızın 
başkanlığında kurulacaktır; bu doğrudur, ama mut
laka siyasî partilerden olabildiği kadar geniş bir ta
bana dayanacaktır; bu bir : Şimdi bu yapılmamıştır; 
bu iki. Bulabildiği kadar geniş siyasî partiler taba
nına dayalı bu Hükümet behemehal erken seçimi de 
güvence altına almış olarak kurulacaktır; üç : Bu 
da yapılamamıştır. 

Şimdi siz «Bunalımdan çıkmış bir hükümet an
cak böyle olur» derseniz ve bunu kurduran iradele
rin böyle arzu ettiğini söylerseniz ve hatta bunun 
üzerine de birtakım tehlikeler ekleyip insanın ruhu
na korku salarsanız o zaman bu Hükümeti bize, de
mokrasiye uygun gibi göstermeye muvaffak olacağı
nızı sanırsınız, ama biz, Hükümetin kuruluşunun da
ha temelde nasıl olacağını bildiğimiz ve bunlar bel
gelerle sabit olduğu için, Hükümet böyle değilse; ya
ni geniş bir parlamento tabanına dayalı değilse ve er
ken seçimi güvence altında tutan bir Hükümet değil
se, o zaman kuruluş nedenine de dayalı Hükümet 
değildir, olamaz o zaman. Öyle öngörüldü çünkü... 

Hiç bir parti üye vermediği için geniş partiler 
tabanına dayanmadığı doğrudur. Başka partileri sa
vunmaya yetkili değilim; kendi partimi açıkça, he
pinizin önünde dün de bugün de aynı sözlerle he
men hemen savunuyorum. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Cumhurbaşkanı nezdinde toplanan si
yasî parti liderlerinin yanında da beyan ettiğimiz, 
dün de söylediğimiz gibi, eğer bu Hükümet başka 

partilerle beraber bizi de içine almış ve erken seçi
mi de güvence altına bağlamış bulunarak kurulmaya 
yeltenilseydi, öyle yapılabilseydi biz bu Hükümetin 
içinde var olurduk, ama bizim dışımızda hiçbir parti
nin üye vermediği, bu Hükümet içinde tek başına 
Cumhuriyet Halk Partisi bulunduğu zaman, 186 üye
siyle Cumhuriyet Halk Partisinin bu Hükümeti geniş 
partiler tabanına dayalı bir Hükümet yapmaya ola 
nağı yoktur. 186 üyesi olan Cumhuriyet Halk Parti
sinin, 186 üyesiyle bu Hükümete güvenoyu sağlama
sı olanağı yoktur. 186 üyesiyle Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu Hükümeti, erken seçimleri güvence al
tında tutması olanağı yoktur. Bu olanakları olmayan 
partiden bu Hükümete üye verseydiniz ve buna gü
venoyu veririz, binaenaleyh, bu geçiş dönemini böy
lece geçiştirelim, demeye kimin hakkı ve kimin me
cali vardır sorarım?.. 

Şimdi tekrar ediyoruz, açıkça söylüyoruz : Bize 
lütfediniz, kimin başkanlığı altında olursa olsun, ki
minle olursa olsun derhal bir hükümete girmeye, 
böylece Anayasa içi bir hükümet kurmaya ve erken 
seçim yapılmasını güvence altına alacak kiminle olur
sa derhal ortaklaşmaya ve öyle bir hükümeti güven-
oylarımızla derhal desteklemeye hazırız. Getirin bi
ze böyle bir ortak. Siz getirmeye mecbur değilsiniz, 
biz bulduğumuz zaman derhal yapmaya amadeyiz. 
Zaten sayın Hükümet de böyle bir olanak bulundu
ğu zaman kendisini bize teslim edeceğ;ni söyler. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi açısından durum 
bu kadar açıktır ve kesindir. Bunun karşısında, bu
nun ötesinde bizden istenen ne olabilir? Bizden, er
ken seçim isteğinde bulunmayınız diye bir talepte 
bulunulamaz. Tarihin bu döneminde böyle bir ta
lepte bulunmalar Türk Halkıyla Türk Halkının ya
rarlarıyla yanyana olmayanlardır; Türk Halkından 
korkanlar ve kaçanlardır. 

Sırası geldiğinde açıkça ve kesinlikle bildireceğim; 
Türk Halkından korkmayanlar ve onun yararına ça
lışmak isteyenlere açık bir teklifte bulunuyoruz; der
hal seçimlere gidelim. Sizin iktidarken elde edeme
diğiniz ve millet tarafından gereken dersi alarak mu
halefete düşürüldüğünüz bu hengâmda, herşeyin fiyat
larının dağlar zirvesine tırmandığını yaratan bir Cum
huriyet Halk Partisi karşısında, hayatı çekilmez ha
le getiren bir Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 
bu kadar kötü icraatı içinde millete gitmeyi teklif eden 
bir Cumhuriyet Halk Partisinin bu teklifini nimet sa
yıp niye seçimlere gitmezsiniz, sandık başına düşmez
siniz a benim sevgili, akıllı dostlarım?... 
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Ne istersiniz? Bir parti ki, size ne yapsanız sağla
yamayacağınız seçim kazanma olanakları vermiş, ha
yatı perişan etmiş, enflasyon almış yürütmüş, parti
zanlığı dizboyu hale getirmiş, herşeyi permeperişan 
olmuş, batma derecesine getirdiğimiz bir ülkeyi bi
zim sırtımızda kamburumuz ve kabahatimiz olarak 
halka tevdî ediyorsunuz... E, buyurun gidelim seçi-
rne.. Orada hangimiz haklı isek, hangimiz haksız isek 
alalım boyumuzun ölçüsünü, gelelim gene yerlerimi
ze oturalım. 

Gidemezsiniz seçime siz sevgili dostlarım. Seçime 
neden gidemezsiniz siz?. Önce. bir kere 25 5'ildır bir
çok hatıra - hayale gelmez sebeplerin inzimamı ile 
aidata geldiğiniz bir halkın, bir daha sizin elinize düş
memek gibi içten verdiği b:r karar var; bunu hisse
diyorsunuz. Paşka bir durum var. Bir büyük çelişkiyi 
içeren ve biz: yaralamak için hababam hangi tür ara
cı bulursanız üzerimize tevcih ederek attığnuz bir 
okun nasıl geriye dönüp sizi yaralayacağını bildiğiniz 
içindir ki, siz seçime gidemezsiniz. 

Siz ne diyorsunuz?. (Bugün iki kere burada söz
cünüzün ağzından, dün de Genel Başkanınızın ağzın
dan ifade edildiğini duydum, daha önceleri de basın
da okudum) «Türk Müîetince, şanlı Türk Ordusunca 
mülî beraberlik ve bütünlüğün eseri, mahsulü ola
rak kazanılmış Kıbrıs zaferini Cumhuriyet Halk Par
tisi oya tahvil etmek istediği için erken seçim isti
yor..» Haa!.. Türk Milletince, Türk Ordusunca, mil
lî bütünlük ve beraberlikçe kazanılmış bir Kıbrrs za
ferini bu fukara Halk Partisi nasıl oluyor da oya tah
vil edebiliyor? Eğer bu zafer milletinse, Halk Partisi
nin hissesi lâşey mesabesindedir. Haa!.. Ama, gerçek 
o değil. Gerçek şu. 

Kıbrıs zaferi Cumhuriyet Halk Partisi ruhunda. 
beyninde, cesaretinde, milîiyetseverliğinde ve millet 
önderliğmde, milletin desteğiyle onun eliyle kazanıl
mış, b<r bakire kız kadar tertemiz bir zaferdir de on
dan korkunuz. Bu zafer, elbette Cumhuriyet Halk 
Partisi önderliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti ve onun başkanının önderliğinde ve milletin 
desteğiyle kazanılmıştır. Başka hiç kimsenin değil... 
İşte sizi ürküten ve seçimden kaçıran bu. 

Nasıl bu silâhı bize yöneltiyorsunuz? Eğer dedi
ğini?: gibi, tavsif ett;ğiniz gibi bu zafer bütün mille
tin ve ordunun ise bunu oya tahvil edemeyiz. Öyle 
b:r dövizimiz yok demektir. Kayır, eğer bizim ise, 
nrl-et bize bu zaferin önderliğini lâyık görmüşse ve 
tarih içende b^z de bu büyük millet vazifesini ifa et
mişsek. D zaman biz bunu siz ne yapsanız, hangi en-
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gelı çıkarsanız, kaç yüz tane hükümet bunalımı ya-
ratsanız yine biz payımızı, yine biz nasibimizi, mille
tin bize lâyık gördüğünü alacağız arkadaşlarım; bu
na mani olamayacaksınız, ama bunu bir daha yapma
yın. Ya Kıbrıs'ı millete, milletin bütününe malolmuş 
bir zaferdir, onun eseridir diye söyleyin, arkasından 
Cumhuriyet Halk Partisi bunu oya tahvil etmek isti
yor demeyin, yahut da bırakın gerçekten öyle ise biz 
bunu çevirelim oya. Kolay değildir, o kadar riski 
göze aldıktan sor.ra bir milleti dünyada en saygın 
milletler mertebesine eriştirmek. Çok az' kula nasip 
olur; ancak Cumhuriyet Halk Partisine nasip olur. 

O itibarla bunu bırakmanız, bize bağışlamanız, 
hakkımızı vermeniz lâzım. Bunu başka bir yerde söy
lemeyin. Ya ayırın, ya da konuşmayın. Yaralıyor si
zi bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Erken seçimle, hükümet bunalımı aynı şey de

ğildir.» diye öne sürülüyor. Bunlar içice, birbirinden 
ayrılmaz, birbirinin sebebi, sonucu gibi; illiyet rabı
tası ile birbirine bağlı sosyo - siyasal, sosyo - ekono
mik, sosyo - ulusal meselelerdir. 

1973 yılı 14 Ekimde yapılan seçimlerden bir ay 
sonra, sanıyorum 22 Kasım 1973 Perşembe günü 
Cumhuriyet Halk Partisinin en yetkili organı Parti 
Meclisinde Parlamentonun bu teşekkül tarzı sonucu 
sürekli, istikrarlı ve güçlü hükümetler kurma olanağı 
bulunamayacağı düşüncesi ve öngörüsü ile Cumhu
riyet Halk Partisi olarak erken seçimin zorunluluğu
na ve kaçınılmazlığına işaret etmişiz, o günden sonra 
da bunu hiç durmaksızın tekrar etmişiz ve Kıbrıs za
ferinden çok evvel başlamış olan bu erken seçim 
isteğimiz, Kıbrıs zaferinden sonra bize, Kıbrıs zafe
rini oya tahvil edelim diye ilham edilmiş değildir. 
Bu kronolojik sırayı lütfen takip etsinler değerli mu
haliflerimiz. Biz bunu yalnız 22 Kasım 1973'de de
ğil. 23 Kasımda, 24 Kasımda, 13 Aralıkta, 15 Ara
lıkta 16 Aralıkta müteaddit kereler durmadan, din
lenmeden, açıkça ve hiçbir komplekse kapılmaksı-
zın ve henüz Kıbrıs zaferini oya tahvil etme olaııa-
ğınıızıda elimizde yokken söylemiş miyiz, söylediği
miz sizce sabit mi, tarihen sabit mi?.. O takdirde bi
zim erken seçim fobisine kapıldığımız (Bu tabiri sa
yın Adalet Partisi sözcüsünden işittiğim için ne an
lama geldiğini bilmemekle beraber kullanıyorum.) 
İddiası çok gerekçesiz olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizi milletin gözünde zayıf düşürmeye yeltenen bir 
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leyle dile getirilmektedir. Biz, sayın Millî Selâmet ; 
Partisiyle kurduğumuz koalisyonun herkesçe bilinen j 
sebeplerle tükendiği zamanda Hükümetten istifa et- j 
tik ve hemen de iki aya yakın bir zaman içinde isti
fa etmiş bir Hükümetin bir kanadını teşkil etlik. İki j 
ay bizzat Cumhuriyet Halk Partisi, başka partilerin j 
başkanları yeni bir Hükümet oluştum tak için çaba i 
sarfettiler, başarı kazanılamadı. Biz; açıkça söyiüyo- | 
rum, önceleri bir başarı sağlanacağı umudunu ts-ö- j 
yorduk. Bizim dışımızda bir koalisyon kurulacağı. 
ya da başka bir tertibin Hükümet olabileceği inancı
nı taşıyorduk; fakat istifa ettiğimiz tarihten-çok uzun 
süreler geçtiği halde bizim dışımızdaki partilerin ne 
bizimle, ne kendi aralarında Hükümet kurmaya ya
naşmamalarının alımda, gerçekten onlara bağlı sebep
ler mi. yoksa düpedüz bize kurulmuş bir komplonun 
yürütülmesi tertibi mi var diye bir kuşkuya kapıldık: 
uzun bir süre bekledikten, samimî çabalar sarf edip 
yeni bir hükümet meydana getirmeye uğraştıktan 
sonra. Birkaç testle anladık ki; özellikle Adalet Partisi 
zimamdarları bizi, vaktiyle kendilerinin içine düştük
leri bahtsızlığına düşürmek için çok esaslı ve usturup
lu bir tertibin içindedir. Çünkü vaktiyle kendileri, 
vücudu kendilerinden, başı başka yerden olan ve ne
reye bakılsa, kendisinin başından mesul olmadığı bir 
Hükümet alaşımı- içinde, çok şeyler kaybettği e.uihî 
tecrübesinden yararlanarak, bizi de bir arada bir sani
ye dahi yanyana duramayacak' öiçüde araları açılmış, 
birbirinden kopmuş, Hükümet olarak konuşmaya da
hi artık mecalleri ve imkânları kalmamış bir ortakla 
ve istifa etmiş bir Hükümet içinde, ne kadar uzun sü
re tutabilirlerse tutmak ve böylece bizi halkın gözün
de de, herkesin gözünde de itibar;;!-: hale gebn-nek 
komplosunu sezer sezmez; işte o zaman çok doğru ve 
anayasal gerekçelere dayanarak, «Ya Hükümet ku
rarsınız, ya Hükümeti belli bir süre sonra terk ede-
riz.» demeye şevkettiler. Gerçekten, biz de belli bir | 
süre sonra Hükümeti bırakmanın Türkiye'nin yarar
larına, Anayasaya uygun ve gerçekten Türkiye insa
nına tekrar demokratik hayatı yaşama olanağı vere
ceği için bunu yeğledik; açıkça yeğledik. 

Bir kere, «Hükümeti terkederiz.;» demekle Türki
ye'yi şu kötü durumdan kurtarmayı amaçladık: İsti
fa etmiş hükümetlerin; (Burada profesör mertebesin
de birçok arkadaşımız var; kendileri bizim bilgileri- ı 
mizi tamamlarlar, önlerinde tederrüs eyledik.) istifa 
etmiş hükümetlerin başkanı ve üyeleri siyasî sorum
luluğu taşırlar mı? Taşımazlar, Yani bu hükümetler I 
Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu değillerdir. Bu j 
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hükümetlerin yaptıkları her bir hareket kendi yanla
rına kâr kalır. Hiçbir Millet Meclisi 10 üyesi yahut 
bir parti grupu bir araya gelerek o hükümetin aley
hine gensoru ile veya diğer murakabe yolianyle siya
sî mesuliyetini mucip olacak bir girişimde buluna
mazlar. Düşünebiliyor musunuz; siyasî sorumluluğu 
olmayan bir hükümeti sonsuza kadar sürdürmek is
teyen bir parti komplosu karşısında, o hükümetin 
içinde bulunan parti ne yapar? En az, siyasî ahlâkla 
böyle bir Anayasa dışı durum, tutum ve davranışın 
sürdürülmelini önler. Siyasî mesuliyeti olmayan, 
murakabe edilemeyen, aleyhine gensoru verilemeyen 
Hükümet içinde kalmak; Meclise büyük saygısızlık, 
büyük mübalâtsızhk. Meclisi hiçe saymak demektir. 
Her harekette serbest, hiç kimse kendisini kontrol ede
miyor... Böyle bir Hükümetin kanadı olmayı Cumhu
riyet Halk Partisi içine sindiremez. Kabul edemez; 
çünkü bu, Anayasa dışı bir harekettir . Mesul ola
cağımız bir Hükümetin başında bulunuruz, mesuliyet-
siz yetki kullanmayız, bundan dolayı biz hükümeti 
terkederiz. Bu bir. 

Siz, bundan başka bizim mesuliyetsiz bir hükü
met olmamızı ilânihaye sürdürmeyi yeğlersiniz de biz 
buna cevap olarak; biz bu hükümeti bırakırız deriz, 
suçlu oluruz... Peki, biz hükümet olduğumuzu, mesu
liyetsiz hükümet olduğumuzu, her yaptığımızın yanı
mıza kâr kalacağını hesap edelim; Hükümet olarak 
iyi niyetle icraat yapmak istesek, Meclislerin huzuru
na geldiğimiz zaman hangi kanun teklifi veya tasarısı
nı görüştürme olanağına sahibiz?.. Çünkü Millet Mec
lisinin İçtüzüğünde bir madde var: «İstifa etmiş Hü
kümet zamanında Millet Meclisinin kanun yapma 
görevi durur.» diyor. Düşünebiliyor musunuz; istifa 
etmiş hükümetlerin zamanında Büyük Millet Mecli
sinin yasa yapma görevini durdurma hukukuyle karşı 
karşıyasınız, müeyyidesiyîe karşı karşıyasmız. Yani 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını giderecek kanunları yapmak
tan Meclisi alıkoyacağız. İstifa etmiş hükümet demek; 
Meclisin içtüzüğüne göre, hiçbir yasanın (Anayasa ve 
İçtüzük hariç) görüşülmemesini sağlayan hükümet de
mektir. Bizi bir yerde de yavaş yavaş Meclisleri ça
lıştıramaz; Meclislerin yasama fonksiyonlarını selbe-
der Hükümet haline sokmaya kimin hakkı var, kimin 
gücü yeter, kimin aklı bizden daha eriktir? Bundan 
dolayı terkederiz biz hükümeti. Kendimiz için, ken
dimizi kurtaralım diye değil, Türkiye'yi kurtaralım, 
Anayasa gerçeklerini kurtaralım, sorumluluk taşıyan 
bir hükümetin gelmesini sağlayalım, Meclislerin ka
nun yapma görevlerine, yetkilerine ket vurmayalım 
diye biz hükümeti bırakırız. 
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«Siz ne diye koalisyonu bozdunuz9» diye bir de 
sual soruyorlar. Koalisyonlar ne diye bozulur, ne di
ye bozulmaz; onu koalisyon ortakları bilir; ama mil
letin de bilmesi mümkündür. Biz koalisyonu neden 
bozduk; bunu herkes biliyor. Birçok politikalarda 
anlaşamadık ve başka bir şeyde de anlaşamadık. Bu
nu söyleyerek, anlaşamadığımızı bununla kanıtlamak 
istemiyorum. Biz dosdoğru neden anlaşamadığımızı 
anlattık; fakat Sayın Millî Selâmet Partisi Genel Baş
kanının büyük kongre sırasında sarfettiği söylenen ve 
elimdeki bu Milliyet Gazetesinin şu sayfasında yer al
mış sözleri biîe, bizi biraz bu hükümet ortaklığından 
ayırmaya yeter haklilik içine sokar sanırım. Şüphesiz 
ki bu sözlerin söylendiğini, söylenmediğini bilmem; 
bunu iddia da etmem, gazetenin sözlerini söylüyo
rum, ilginç bulacağınız için söylüyorum. 

Sayın Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 
Selâmet Partisi Koalisyonunun bozuluş nedenleri üze
rinde durmuş, bu Koalisyonun programının kendi 
partisinin programının eşiti olduğuna dikkati çekmiş. 
Cumhuriyet Halk Partisi bu Koalisyon protokolüne 
ne koydu zannediyorsunuz?.. Şunu koydu: «Olanak, 
olasılık, saptamak.» işte bu kelimeleri koydu deyin
ce delegeler filân... Hanginizin mecali vardır, bu koa
lisyonu daha bir müddet (Meğer ki yanılmış olası
nız) daha bir müddet sürdürmeye ve o koalisyonu 
terk etmeye?... 

Şimdi Koalisyonun bozulmasından mesulüz, deği
liz; onu tabiî halk saptıyacak, ama eğer biz koalis
yonda kalsaydık; şimdi Sayın Prof. Erim'in, Sayın 
Haydar Tunçkanat'm, Sayın Tokoğlu'nun bu kürsü
den heyecanla ifade ettikleri gibi, Türkiye için hayati 
önemi haiz Kıbns sorununun diplomatik sahada da 
zaferle sonuçlanması olanağını bu memlekete vermek
ten alıkonacaktık. Bu gerçek... Bizim koalisyonu
muz yürüse idi, biraz evvel adlarını saydığımız zevatı 
kiramın heyecanla belirttikleri gibi, Kıbrıs zaferinin 
diplomatik sahada tarsin edilmesine olanak veremeye
cektik. Ayrı iki görüş içinde idik, ortağımızla. Diye
ceksiniz ki, «Daha başından ortağınızla bu konuda 
anlaşmış olsa idiniz...» Bunu diyemezsiniz, çünkü 
Kıbrıs hâdisesi, biz ortaklık kurduktan samnm ki, 
beş ay sonra vukua geldi. Önceden düşünmediniz 
diye bir tarizde bulunamazsınız. 

Bizim önceden mutabık olmadığımız konular 
yok muydu? Ortağımızla önceden mutabık olmadığı
mız konuları başında Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin biçimi ve içeriliği 
açısından ayrılık vardı; mahfuz tuttuk onları anlaşma

mızda ve hıfz sebebiyle de politikamızı yürüttük. 
Ama bu politika; yani Kıbrıs politikasında ortağı
mızla tam bir mutabakat halinde, Sayın Irmak'ın 
dediği gibi, tıpa tıp bir beraberlik içinde değildik. 
Biz bu olanağı; Kıbrıs zaferinin pekiştirilmesi, dip
lomatik alanda da abideleştirilmesi olanağını bula
mayacağımız bir hükümette daha dursa mıydık. Fa
kat şimdi kurulan hükümet modeline karşı oluşumu
zu kanıtlarken, gene bu konularda, biraz evvel arz 
ettiğim durumla karşı karşıya kalma bahtsızlığı var
dır. 

Sayın Erim buyuruyorlar ki, «Diplomatik sa
hada Kıbrıs sorununu çözümlemek için bu hükü
metin güvenoyu olması şarttır yahut lâzımdır.» Ama 
müsaade ederlerse; kendilerinin değil, benim olsun 
bu fikir, şunu ekleyeyim; beanşart ki, Kıbrıs soru
nunu masa üzerinde halletmeye uğraşan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti; meselâ bizimle Millî Selâ
met Partisi arasında, meselâ bizimle Adalet Partisi 
arasında, meselâ Adalet Partisi ile Demokratik Par
ti arasında Kıbrıs konusundaki görüş ayrılığını fev
kalâde mahirane bir üslup ile, bir ustalıkla bağdaş
tırsın ki, o sorunun en doğru biçimde çözülmesine 
olanak bulabilsin. Daha dün Millet Meclisi kürsü
sünden sayın Adalet Partisi Genel Başkanı, Kıbrıs 
konusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı son kararın, 
Türk Milleti lehine olmadığını en açık ifadelerle 
ortaya koyduğu bir günde yahut onun 24 ncü saat
lerinden birinde yaşadığımızı düşürseniz sayın Ho
cam, şimdi muhterem üyelerinin herbirinin beraber 
olduklarını biran için kabul etsem dahi; fakat par
tilerin beraber olmadıkları bu sorun üzerinde bir 
anlayış birliğine vararak, Türkiye Devletini tam bir 
yararlılık içinde, herhangi bir akde bağlamasına ola
nak var mıdır? Bir ahit yaptığımız zaman burada 
tasdiki gerekir. Partiler arasındaki bu görüş farkla
rı yüzünden bu ahitname tasdik edilmezse Kıbrıs so
runu hangi güvenceye bağlanmış olur? Yalnız Kıbrıs 
sorunu mu?.. Bizim bir sürü ilişkilerimiz var birçok 
ülkelerle ve hepsi hakkında her partinin görüşü ay
rıdır. 

Değerli arkadaşlarım; «Cihanda Sulh, Yurtta 
Sulh» Büyük Atatürk'ün politikasıdır ama, fürug ol
madığı zamanları yaşıyoruz. O güzel politikanın ters 
yüzü, füruğ olmayan zamanlar, barış zamanı dışın
daki zamanları yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? 
O zaman Millet Meclisindeki partilerin, partiler de
mokrasisinin kendine özel görüşlerinin ışığşnda hare
ket edeceğiz. O zaman, işte bu hükümet modelinin 
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o işe de yaramaya pek yararlı olamayacağı kanısı 
elimize geçmiş olur. îster istemez, «Sürekli parle-
menter desteğine ihtiyacı olan bir hükümet öngör
müştür Anayasamız.» dediğimiz zaman; işte böyle 
hadiselerde eğer partilere dayalı bir hükümet olur 
ve hükümetler de bir kompromide veya kendi baş
larına kendi programlarını uygulamak üzere iktidar 
olurlarsa, onlar millet önünde de, Meclis önünde de 
sorumluluğu tek başlarına yüklenirler. O bakımdan 
bu olanak da elde değildir. 

Şimdi biz, her imkânın tükendiği zaman, tekrar 
ediyorum; yetkili olduğumu da elbet kabul edersiniz, 
çünkü Genel Başkanımın da, bizim en yetkili kurul
larımızın da kararı bu yoldadır, derhal 186 üyemiz
le orada, 43 üyemizle burada güvenoyu verdiğiniz 
takdirde, erken seçime gitmek şartıyle hükümet ol
maya hazırız. Niye bu hükümete güvenoyu verme
mizi bizden istiyorsunuz da, bu derece demokrasi ve 
Anayasa kurallarına aykırı düştüğü kanısına vardığı
mız bu hükümete güvenoyu veriyorsunuz da, verdi
riyorsunuz da; içinde dört tane siyasî parti üyesi bu
lunan bir hükümete güvenoyu verin diye, sağdan 
soldan istiyorsunuz da, 187 tane üyesi olan ve Ana
yasal kuruluşu olarak Mecliste yerini almış Cum
huriyet Halk Partisinin azınlık hükümeti olmasına 
güvenoyu vermiyorsunuz. «İşgal» feryatlarını bası
yorsunuz? Binaenaleyh bu çelişkinizi de siz halledin. 
Evet, hükümet kurulmasının zorluklarını anlıyo
rum; ama hazır olmayan bir parti olsaydı, daha ev
vel anlattığım gibi, eğer bu hükümetin kuruluşuna 
bütün partiler (ki, biz başta) katılsaydı, erken seçi
mi de güvence altına alsaydı mesele kalmıyacaktı. 
Siz, işin esasını bozduktan sonra bizim üzerimize 
«Töhmet, itham ve haksızlık yapıyorsunuz.» şeklin
de iddialarla gelemezsiniz kanısındayım. 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımın dün Genel 
Başkanının sözlerini ve müsaade buyurursanız, ge
çen gün bizim Grubumuza mensup bir arkadaşımın 
sözleri üzerine Sayın Kontenjan Grubu Başkanının 
sözlerini de birkaç kelime ile doğrusuna getirmek 
için, hiç değilse Grubumun bana yüklediği bir gö
rev olarak yerine getirmek istiyorum. 

Adalet Partisi Genel Başkanının dünkü konuşma
larında ve ondan esinlenerek bir de Tercüman Ga
zetesinin geçen günkü yaptığı neşriyatı konuşmasına 
esas alan Sayın Tokoğlu'nun görüşmesinden şu anla
şılıyor: Adalet Partisi ile 1961 Anayasası arasında; 
55 nci maddesinin çok özel şartlar altında değiştiri

lerek onları doğru çekiştirilmesine ve bozulmasına 
rağmen, bu iki kurum arasında, Adalet Partisiyle 
Anayasa kurumu arasında ebediyen sağlanmayacak 
bir uzlaşmazlık vardır. Ebediyen iki kurum karşı 
karşıya kalacaktır. Çünkü Adlaet Partisi, bir başka 
fırsatla da söylediğim gibi, giderek eski Cum
huriyet Halk Partisinin bütün ervahım tenasüh yo-
luyle için eşindirmiş partidir. Güçîü icra ister; ço
ğulcu demokrasi değil, tekelci demokrasi ister, onun
la ülkeyi gül gibi yönetmek ister. Biz ise yahut 
Adalet Partisi dışındaki bütün kurumlar ve insanlar 
ise çoğulcu demokrasiyi ister. Güçlü icrayı ancak 
güçlü programlar, o programları yürütmeye gücü ye
ten entellektüel parti liderleri yürütür diye düşünü
rüz, bunun dışındaki düşücelere biz iltifat etmeyiz. 

Onun için dün; biz sehpaların gölgesinde icraat 
yapıyoruz, hergün bu rejimin bir tehlikeye mâruz 
kalacağı korkusu içinde yaşıyoruz gibi, hakikaten 
ruhsal bulanıklık ifade eden biçimde sözlerle Anaya
sayı beğenmediler, çoğulcu olmasını ve demokratik 
olmasını yerdiler, nispî temsil usulüyle yapılan se

çim sonucunda hükümetlerin istikrarsız hale geldiğini 
söylediler. Tarih için bunun tersinin oluşu ve o olu
şumun da kendilerinde tecelli etmesini de unuttular. 
Böyle, hakikaten bir kere daha söylediğim gibi, bir 
kargaşa manifestosu içinde birtakım kırık dökük fi
kirler meydana getirdiler ve daima bu Anayasadan 
şikâyetçi olduklarını bir kere daha ifade ettiler ve bu 
Anayasadan şikâyetçi olduklarını ifade eden Adalet 
Partisinin 1971 senesi 12 Martında bu ülkede yapılan 
bir ültimatom hareketi sonunda, dalgınlıkla yapılmı
şa benzercesine, o zamanın hükümetleri ve geçen gün 
bizi eleştiren sayın Kontenjan Grupu Başkanı özdeş-
leştiler, eşleştiler ve hakikaten tekilci olan, çoğulcu 
olmayan demokrasilerin, özgürlükçü olmayan de
mokrasilerin faşist olacağı gerçeğini, evrensel gerçe
ğini sanki unutmuşlar, dalgınlıkla yapılmışa benzer 
gibi, bizim bu Anayasa değişiklikleri karşısında uğ
raşımızı, değişiklik isteyenlere karşı çıkışımızı, onla
ra «Faşist» demek istediğimizle vasıflandırdılar. 
Evet, tekilci olan ve özgürlükçü olmayan demokrasi
ler faşist demokrasilerdir, parlamentolu faşist de
mokrasilerdir. Ancak çoğulcu, özgürlükçü demok
rasilerdir ki, antifaşist demokrasilerdir. Bu Anaya
sayı o hale dönüştürmek isteyenler, onlarla tarih 
içinde birleşenlerin unuttukları gerçek budur. Bu
nun karşısına çıkamadıkları için, 1971'de ültimatom 
verilmesine takaddüm eden zamanlardaki sosyal çal
kantıları ve oradaki anarşizmi körükleyen parti gö
rünümüne bizi büründürüp, güya halkın gözünden 
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düşürmek isteyenlere de en güzel cevabımız; bütün 
gayretlerinize, yek avaz olarak bizi komünist diye 
iiân etmenize rağmen, 1973'te Türk halkının en çok 
reyine mazhar olarak geldiğimizle cevaplamaktan 
öteye kendimi yormayacağım ve daha çok gelece
ğiz... 

Hiç kimsenin durduramayacağı bir sosyal oluşu
mun önünde yer aldık. Tarih içinde büyük bir dev
rimi başarma göreviyle halk tarafından görevlendi
rildik. Boşuna uğraşıyorsunuz... Bunalımı bitirmek 
istiyorsanız, derhal egemen olan millete, halka ken
dinizi arz ediniz. Halk, asırların pekiştirdiği yaşam 
bilgisinden aldığı korkunç bir bilinçle kendi aleyhin
de olanlarla kendi yanında olanları ayırma gücüne 
sahiptir. Sağ olsun halk. 

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

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan. Saym Gündoğan, geçen gün burada 
gündem dışı yapılan bir konuşmayı çok yanlış bir 
ifade ile burada tekrar ettiler. Müsaade ederseniz 
bunu tavzih için söz istiyorum. 

BAgK.AN — Buyuum Saym Enm. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Az önce konuşan Saym Fikret Gündoğan, geçen 
gün benim bu kürsüde gündem dışı bir saldın kar
şısında verdiğim cevapların bir kısmına değindiler 
ve bana cevap olduğunu da söylediler. Yalmz, galiba 
yanlış anlaşılmış olacak ki, benim söylediklerimin 
dışında birtakım myleri bana atfettiler. Ben Anayasa 
değişikliğinde, şuna söyledim : Anaya-a değişikliği, 
bu Meclisten katmmda kaldığına göre, tümünün ka
bulü hakkındaki oylamada M i Met Meclisinden 370 
oyla geçti ve Anayasada birçok esas maddelerin de
ğişikliğine de (Haydi dün orada olup da bugün ol
mayanları katmayalım; bugün burada Cumhuriyet 
Halk Partisinde bulunan sayın üyelerin pek çoğu iş
tirak etti. Burada da (Yanımda getirmedim, yine ez
bere söyiemeyeyim ve kendileri çok iyi bilir) birçok 
sayın Cumhuriyet Halk Partili senatör Anayasa de
ğişikliklerine oy verdiler. ITatınmda olanlar var, 
ama ben söylemeye}im. onlar kendileri bilirler. Ben 
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Anayasa değişikliği sırasında ben, bilhassa bu
rada saym parti liderlerine inandığım değişikliklerin 
metnini verdim, onlar komisyon kurdular. Hatırını -
da kaldığına göre, bugün Senato Başkanvekillerin-
den Sayın Zihni Betil Cumhuriyet. Halk Partisi tem
silcisi olarak o komisyonda çalıştı. Adalet Partisin
den de arkadaşlar, öbür partilerden de arkadaşlar 
çalıştılar ve Anayasa değişikliklerine kendilerine gö
re uygun bir biçim verdiler, Meclislerde uzunluğu
na, genişliğine tartışıldı ve çıktı. Ben dedim ki; «Her 
halde saym Cumhuriyet Halk Partili üyeler bu deği
şikliklere bir şeyden, bir kimseden, bir şeylerden çe
kindikleri. korktukları için oy vermediler, inandık
ları için. o günkü ortamda bu değişikliklere ihtiyaç 
bulunduğuna inandıkları için oy verdiler. Ben -bu gö
rüşteyim.:;- dedim ve yine de o görüşteyim. 

Nitekim. ısrarla kabul etmedikleri maddeler ol
du ve o maddeleri buradan geçmeden değiştirmeye 
muvaffak oldular, değiştirttiler. Sonra görüşme so
nunda da birtakım maddelerde partiler arasında an
laşma oldu ve öylece her iki Meclisten 2/3Yin üs
tünde çoğunluklarla geçti. Haa, bugün caymış ola
bilirler... «Bugün o ortam geçti, o zaruretler ortadan 
kalktı tekrar biz Anayasayı eski haline getirmek is
teriz.» diyebilirler, bu da meşrudur. Çok güzel... Ko
nuşulabilir: ama ben, «Ö gün o değişiklikleri biz 
kendimize rağmen kerhen kabul ettik» demeyi asla 
ben eski Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, 
(Ben de Başbakan olmadan evvel Cumhuriyet Halk 
Partili idim) bunu yakıştıramıyorum. İnandılar, inan
madıklarına itiraz ettiler, değiştirdiklerini değiştirdi
ler ve nihayet ortalama bir şekilde partiler arasında 
mutabakat oldu ve o maddeler öylece çıktı. 

Bu nokta}'! açıklamak için vaktinizi aldım. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz efendim. 
C.H.P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 

(istanbul) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Muhterem Horamın benini sözlerim üzerine, ge

çen sefer yaptığı konuşmada da belirttiği gibi, Ana
yasa değişikliklerine rıza gösteren parti ve onun üye
leri olarak şimdi Anayasa değişikliklerini iyi gör
memizi, bizim eskiden yaptığımızla şimdiki sözleri
miz arasında bir çelişki gibi göstermeye bir defa 
hakkı yoktur. Biraz evvel konuştuğum sözler zabıt
tadır, kendisiyle böyle bir diyalog kurmak için söy
lemedim; «Anayasa değişikliklerinin tekiici ve öz
gürlükçü olmayan demokrasiye gidişi sağlayacak bi-
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çimde yapılmasını önerenler ve o önerenlerle bera
ber olanlara, eğer bir parti veya insanlar, tekilci olan 
ve özgürlükçü olmayan anayasalara veya o anaya
saların yönettiği rejime «Faşist» derlerse, onu hiç 
kimse kınayamaz.» dedim. 

Şu kısa zaman içerisinde kolay olmayan bir kar
şılıklı konuşma süreci içine girmek istemiyorum. 
Bunu biliyoruz. Bize Anayasa değişikliklerinin, Sayın 
Erim Hükümet Başkanı olduğu zaman, hangi taslak
lar halinde geldiğini de biliyorum. Yine biliyorum 
ki. Sayın Erim Hükümetinin getirdiği Anayasa de
ğişikliği taslaklarının 12 Mart Muhtırasını veren ze
vat ile veya onların dayandığı güçlerle uzaktan, ya
kından bir ilişkisi voktur. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) NİHAT ERİM 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, devam buyurun 
Saym Gündoğan. 

C H P . GRÜPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hiç olmazsa o zevatın, «Şu tipte bir 
Anayasa istiyoruz.» şeklinde bir önerilerine tarih 
içinde ben daim raslamadım. Zaten öyle bir öneride 
bulunsalar da, önemi yoktur. Önemi olan şey şu
dur : Bize gelen taslaklar ve ona yandaş olan parti, 
onları getirenlerin bu hareketlerine; eğer amaç tekil
ci demokrasi, özgürlükçü olmayan demokrasi ise, 
herkes tararından bu sıfatın yakıştınlacağıdır ve bu 
bir gerçektir. Öyle bir Anayasa, öyle bir demokra
tik düzen o s'fata lâyık olur. Hele; «Sizin maksa
dınız gerçeği ortaya çıkarmak değil, belli bir tak
tik, belli bir strateji ile Türkiye'yi bölmek isteyen
lere, parçalamak isteyenlere, (Adalet Partisi sırala
rından alkışlar.) Türkiye'deki hür demokratik düze
ne faşisttir diyerek, bilmem hangi düzeni Türkiye'
ye getirmek isteyenlere sahayı aç'k tutmak, hazır
lamak ve bunun planım tatbik etmek ise.,.» Bu söz
leri Sayın Erim söylemiştir. 

Hem öyle bir Anayasa değişikliği önerilecek, ona 
bir parti veya onun mensubu o haliyle o taslağa, 
«Bu faşist gidiştir.» diyecek ve onu dedi diye orada 
bulunmuş kişilerden herhangi birisi kalkacak öyle 
dememizi mesnet ittihaz ederek, bakınız bize ne yük 
yükleyecek : Biz anarşistlere, komünistlere sahayı 
açık tutmak istiyormuşuz ha... İşte bu olmaz, buna 
her zaman karşı duracağız ve bunu her zaman kar
şılayacağız. Biz de ölmedik, biz de sağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Erim, söz istemiş bulunu

yorsunuz, Grupunuz adına mı efendim? 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, benim beyanımı * tekrar büsbütün başka 
türlü ifade ettiler. 

BAŞKAN — Size maksadınızın dışında başka 
bir görüş izabesi şekliyle... 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca-S. Ü.) — Mu
hakkak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 
O gün burada bulunan arkadaşlarım çok iyi ta

kip etmiş olacaklar ki, ben konuşmamda asla Cum
huriyet Halk Partisi Grupunu muhatap olarak al
madım. Bir saldırıya uğramıştım, o saldırırım müel
lifi olan zata hitap ediyordum. «Siz» kelimesini, 
«Sen» kelimesini kullanmamak için bir nezaket sö
zü olarak kullandım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi 
Gruoundaki çok sevdiğim arkadaşlarımı tenzih ede
rim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasaya oy ver
miş olmasını da mecbur olduğum için zikrettim. 
Çünkü, bu zat çıkıyor, «Anayasanın fail-i değişik
liği sensin.» diyor. Ben de dedmı ki, «Renim, Ana
yasaya göre Anayasa değişikliğini teklife dahi yet
kim yoktur.» Ama lâzım geldiğine o gün kani idim, 
bugün de kaniim. Bazı değişik'rk'er: demin de söy
lediğim gibi kurumsal, kuralsal yollardan daha da 
lâzım. Ben nihayet liderlere, (partilere de değil) du
rumu anlattım, ihtiyacı beii:tıim; onlar da aldılar 
tartışıla-, tanıştılar bir şeyler yaptılar, çıkardırlar. 
O gün yapılan itiraz ve buraya gelinceye kadar dı-
şarda yapılan ibrazlar vakî olan. tahakkuk eden, 
bugünkü şeklini alan Anayasadır, önerilere değildir. 
Onu bir kere tasrih edelim. 

Önerilere gelince; «O örenlerden i 2 Mart Muh
tırasını verenlerin haberi yoktur.» dediler. Burada 
daha faz'a tafsilâta girmek istemiyorum, o öneri
lerden Devletin yetkili, sorumlu şahıslarının, şahsi
yetlerinin ve bilhassa Devletin güvenliği ile görevli 
şahısların, şahsiyetlerin pek yakından haberleri var
dı. Bu kadarla keseyim. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Sayın üyeler; 
Hükümet Programı üzerinde gruplar adına yapı

lan konuşmalar bitmiştir. Şimdi kişisel konuşmaları 
sırası ile arz edeceğim : 

Sayın Hüseyin Öztürk, Saym Hamdi Özer, Sa
yın Hüsnü Dikeçligiî, Sayın Mustafa Tığlı, Sayın İs
kender Cenap Ege, Sayın Cemale itin İnkaya, Sayın 
Fethi Çelikbaş, Sayın Salim Hazerdağh, Sayın Meh-
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met Feyyat, Sayın Sami Turan, Sayın Fevzi Hakkı 
Esatoğlu, Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, Sayın Sü
leyman Ergin, Sayın Cevdet Aykan, Sayın Nurettin 
Akyurt. 

Değerli senatörler; 
Şimdi söz aîan sayın üyelerin isimlerini okuya

rak, Hükümet Programının lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde, hangi şekli ile konuşma yapacaklarını tes
pit edeceğim ve ona göre sıralandırıp söz vereceğim. 

Sayın Hüseyin Öztürk?... Aleyhinde. 
Sayın Hamdi Özer?... Üzerinde. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil?... Lehinde. 
Sayın Mustafa Tığlı?... Üzerinde. 
Sayın İskender Cenap Ege?... Lehinde. 
Sayın Cemaîettin İnkaya?.. Yoklar. 
Sayın Fethi Çeîikbaş?... Lehinde. 
Sayın Salim Hazerdağh?... Üzerinde. 
Sayın Mehmet Feyyat?... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Dışında. 
BALKAN — Sayın Feyyat, ya lehinde, ya aley

hinde, ya da üzerinde olacak. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet 

Programı konusu değil, bunakm ile ilgilidir. 
BAŞKAN — Başka türlü herhangi bir imkânı

mız yoktur efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aleyhinde 

diyelim daha iyi. 
BAŞKAN — Sayın Sami Turan?... Yoklar. 
Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu?... Vazgeçtiler. 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil?.. Yoklar. 
Sayın Ergin?... Üzerinde. 
Sayın Aykan?... Üzerinde. 
Sayın Akyurt?... Yoklar. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz efendim; 

Hükümet Programı lehinde. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Dün, grupları olan parti liderlerini, bugün de 
grupları adına konuşan arkadaşlarımızı dinledik. 
Samimiyetle söylüyorum ki, artık bu Meclisin dema
gojiye ihtiyacı yoktur. Demagoji yapan demagogla
rın memleketlerini felâkete sürükledikleri tarihte aşi
kâr olarak görülmektedir. 

Ortada çözümü her parlamentere vazife olarak 
düşen bir hadise var. Sayın Cumhurbaşkanı Hükü
meti kurmaları için partilere teklifte bulunmuş fakat 
hiçbirisi kuramamış veya buna yanaşmamış. Bundan 
önceki Hükümeti savunanlar, istedikleri kadar sa
vunsunlar, maalesef Türkiye'yi iktisadî bakımdan Al-

lende'nin Şili'sine çevirmişlerdir. Böyle bir vasatı 
hazırlayanlar, elbette Türkiye'nin orta sınıfını orta
dan kaldırmak ve memleketi buhranın içerisine it
mekten başka bir düşüncenin sahibi olmayan kimse
lerdir. «Mutlaka seçim» teranesinin içerisine giren
ler de kendi dikta heveslerini; yani «Dediğim dedik
tir» teranesini kabul ettirmek isteyenlerdir. 

Kanaatimce hiç bir parti seçimden kaçmaz; fakat 
seçim tek şahsın iradesine de bağlı değildir. Yollara 
«Seçim, seçim» diye yazdıracak; nerede görülmüştür 
böyle bir parlamenter düzen; nerede görülmüş böyle 
Anayasaya saygı, demokrasi anlayışı?.. Bana yer yü
zünde dış kuvvetlerle seçime zorlama hareketini gös
terebilir misiniz?.. Bir lidere yakışırını bu? Memle
ket severlikle kabili telif midir? Bunun üzerinde du
ranlar, vicdanlarını yoklayanlar yok. 

Bugün Türkiye iktisadî, siyasî ve içtimaî bakım
lardan bir çıkmazın içindedir. Burada sosyo - ekono
miden, halktan yanalıktan bahseden insanların halk m 
içerisinde olmadığı meydandadır. Halk bugün kuyru
ğa giriyor; kim girdirdi bunları?.. Yağını bulamıyor; 
kim soktu bunu?.. Gübrenin fiyatı beş liraya çıkmış
tır; kim yaptı bunu?.. Yirmi milyar lira açık var de
niyor; Hazineyi zarara kim sokmuştur?.. Bunun mü
sebbipleri elbette meydandadır. Bu ölçüler dahilinde 
konuşulması ve Türkiye'nin bir krizin içerisine sürük
lenmemesine yardımcı olunması lâzımdır. 

Cumhurbaşkanı, «Buyur Ecevit, kur»' diye çağırı
yor. Peki, bundan önceki Hükümetin Programını ge
tirdin, burada tenkidini yaptık, «Güçlü iktidar» diye 
bağırdın, böyle bir Hükümet yoktur» dedin. Liderlik 
bu değil arkadaşlar... Lider, yüz sene ilerisini gören 
insandır. Burnunun dibini göremeyen insanlar ve ko
alisyonun ne vakte kadar yürüyüp yürüyemeyeceğini 
hesap edemeyen insanların söz sahibi olmaya hakkı 
yoktur ve onda liderlik vasfı da yoktur. 

Hiç görülmemiş bir şekilde bir program getirirsin, 
onun methüsenasını yaparsın, yumruğunu vurursun, 
«Güçlü iktidar, iktidar» diye ve arkasından da dar 
bir zamanda, gelir hükümeti bozarsın. Arkadaş hu
kukçu geçinir; «Anayasa geriğince Hükümet devam 
edecek» dersin, sonra da «Hükümet kurulmazsa ben 
bakanlarımı çekiyorum»' dersin. Nerede görülmüş 
böyle şey?.. 

Elbet Cumhurbaşkanı buna bir çare arayacaktı, 
aramak mecburiyetindeydi; Türkiye Hükümetsiz ka
lamazdı. Ecevit kuramamıştır, peki hükümet olmadan 
seçime gidilebilir mi? Samimiyetle söylüyorum, niçin 
seçim istiyorlar, biliyor musunuz arkadaşlar?.. Çün-
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kü kendi militanlarını yerlerine yerleştirmişlerdir, 
seçime gidip bir oyunun içerisine gireceklerdir. Güçlü 
kuvvetli bir iktidar gelip bunların militanlarını temiz
ledikten sonra ancak seçime gidilir. Bunun dışında 
Türkiye'de olacak hareketlerden kimse mesul olamaz 
ve hakikaten başka oyunlar Türkiye'de hazırlanmak
tadır, bunun böyle bilinmesi gerekir. 

Bir parti seninle koalisyon kurmak istiyor; diyor
sun ki, «Haziranda seçimi kabul edersen...» Nerede 
görülmüş bu? Koalisyondan bahsediyorsun; fakat il
lâ benim dediğim dedik olacak diyorsun... Parlamen
tonun iradesinde olan bir şeyi senin zorlamaya hak
kın var mı? Hükümet kurmak isteyen parti liderleri 
bir araya gelir; nitekim Cumhurbaşkanı parti liderle
rini bir araya getirmiş, fakat bir seçim, tarihinde bir-
leşememişlerdir. Bu birleşememenin mesulü kimdir? 
Bu mesuliyeti üzerlerinden atmak isteyenlerin bu kür
süden konuşmalarını kim dinler?.. Zaten konuşmalar 
tetkik edilirse, Ataların tabiriyle incir çekirdeğini dol
durmayacak kadar eften püften meseleler ortaya sü
rülmüştür; Türkiye'yi bunalıma sokmak, geriye gö
türmek için. 

Diğer partili arkadaşlarımız da bir araya gelip 
Hükümet kuramıyor, anlaşamıyorlar, kanaatimizce 
anlaşamayacaklar da. Peki Türkiye Hükümetsiz mi 
kalacak? Dışarıdaki vatandaşlarımızın sesine kalak 
verip dinliyoruz, hepsi de hükümetin kurulmasını is
tiyor arkadaşlar, hepsi de Hükümete güvenoyu veril
mesini istiyorlar. Hükümet kurulur, partiler kendi 
aralarında anlaşır, biz Hükümeti kuracağız, derler ve 
ondan sonra Sayın Sadi Irmak Hükümeti kendiliğin
den çekilir; ama anlaşmadan önce Türkiye hükümet
siz bırakılamaz, bırakılmaması lâzımdır. 

Yine seçimden bahsediliyor şimdi. Hükümetsiz se
çim olabilir mi? Bütçe gelmiş; Türkiye'nin bütçesi 
hazırlanacak, yatırımlara gideceksiniz, fakat hükümet 
buhranının içerisinde Türkiye'yi kıvrandıracaksınız... 
Buna kimin hakkı var, hangi liderin hakkı var? Tür
kiye'de liderler sultasının kalkması lâzımdır. Türkiye-
nin Anayasası liderlerin sultasında olan bir mebusu, 
senatörü tanımıyor ve milletin mebusu, milletin se
natörü olarak kabul ediyor. 

Lider, «ben hükümet de kurmuyorum, hükümete 
de rey vermiyorum, şunu da yapmıyorum; öbür ar
kadaşlarımız grupta buna uyacak, ittıba edeck, ben 
buna uyuyorum» diyecek... Ama nerede kaldı millet. 
memleket menfaati? Halk bizi buraya bunu gözetme
mek için mi seçip gönderdi?.. 

Merak etmesinler; kürsü, sandalye heveslisi deği
liz. Seçimde, gelsek de gelmesek de bizim umrumuzda 
değil, ama gelenlerin geldikleri zaman Türkiye'yi han
gi noktaya götüreceklerini pekâlâ biliyoruz. Vaktiyle 
iktidar olanların, yine Cumhuriyet Halk Partisinin 
iktidar günlerinde millet ne gördü? Kuyruktan, ıstı
raptan, çileden, vesikadan başka ne görüyor bu mil
let? Pamuk üç buçuk lira... Dünyanın iktisadî duru
munu nazarı itibara alamayanların Hükümet çığırt
kanlığı yapmamaları lâzım gelir. Bilâkis, hatalarını 
tamir için kurulan hükümete oy vermeleri lâzımdır, 
hem de müspet oy vermeleri lâzımdır. Vatanperver
lik, milliyetperverlik, halkı, milleti sevmek ancak bu
nunla mümkün olabilir. 

Bir Kıbrıs olayı var orta yerde. Benim kanaatimce 
fethedene «Fatih» derler. Ordunun başına düşüp de 
giden insanlara «Fatih»1 derler. Kanunîye kadar hep
si fatihti, ordunun başında gidiyordu, ondan sonra 
ordu kaçağı olarak harbe iştirak etmemişlerdir, on
lara fatih denmez; ama yollarda fatih teraneleri tu
tuldu. O, Kahraman Ordunun fethidir, Büyük Mil
let Meclisinin kararıdır. Cihat edene «mücahit» der
ler, öbürü de mücahitlik sevdasına düştü ve dclayı-
sıyle birbirine girdiler ve koalisyonu bozdular. Ne 
.'<Fatih»'i var ortada, ne «Mücahit»'i var. Kıbrıs'ın 
zaferi Türk Milletinin Kahraman Ordusuna aittir; 
ama bugün onun neticesini almadan, milliyetperver-
lerse, vatanı seviyorlarsa netice alınıncaya kadar ba
ğırlarına taş basıp o koalisyonu bozmamaları lâzım
dı. Bu yapılmamıştır, yapmamışlardır, o Kıbrıs'ı as
kıda bırakmışlardır. Sloganlığını yaptıkları Rusya 
bugün Makarios'u desteklemektedir. Buna ne dersi
niz?... Kıbrıs üzerinde oyun oynamaktadır; zaten 
tarih boyunca bu oyunu oynamıştır. Vaktiyle 12 
adayı vermekle Türkiye'nin parmağını kestiren Cum
huriyet Halk Partisinin Kıbrıs'ı bu hale sokmaya hiç 
hakkı yoktur. Eğer Kıbrıs davası halledılemiyorsa 
Türkiye'yi Hükümetsiz koymamak mecburiyetinde
dir ve bu Hükümete oy vermek mecburiyetindedir. 
Oy vermeyecek, vermem diyor... «Anayasa, hukuk 
çığırtkanlığiyle başka başka sözlerle bu yatıştırılmak» 
isteniyor. Şöyle deniyor, böyle deniyor; mıUet huzu
runda bunun telifi yoktur arkadaşlar. Millet huzu
runda hiç kimse hesap veremez. 

Kıbrıs'ta Türk askerî kan akıtmıştır, muvaffak ol
muştur, zafer kazanmıştır, bu zaferi gölgelerıdirme-
ye kimsenin hakkı yoktur. Bu zafer, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetsiz kaldığı takdirde gölgelenir. O hal
de bunlara gönüllerin razı olmaması lâzımdır ve 
buna rıza gösterilmemesi lâzımdır. 
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Bu Hükümet Programı itibariyle mütevazi bir şe
kilde gelmiş; tenkit edilecek tarafları var; ama ka
naatimce bu bir fedakârlıktır. Bunu samimî olarak 
ifade ediyorum. Bu hengâmın içerisinde Hükümetsiz 
kalınmasın diye, partilere dayanmadan Sayın Prof. 
Sadi Irmak Hükümet Başkanlığım kabul ediyor... 
Partiler de girmediğine göre Hükümetini kurmuştur, 
Türk - îş'ten de Kabineye üye almıştır, başka yer
den de almıştır; şunu samimiyetle söylüyorum, diğer 
Hükümetle mukayese edecek olursak, bundan önceki 
Hükümetten çok çok kalitelidir. Benim kanaatimce 
kalitelidir. Bu böyledir. Tecrübeli bir Başbakanı var
dır, diğer arkadaşlarımız şuna buna karışmamışlar
dır, (Çocuklarını tanımam ama öyle görünüyor) Cum
hurbaşkanı da Hükümetsiz kahnmaması için vazifeyi 
vermiştir. Başka ne yapabiliriz yani? Türkiye'de ne 
yapılır? 

Arz ettiğim gibi, siyasî krizin içindesin, içtimaî 
krizin içindesin, dış tehlikelerin içindesin... Türkiye 
her bakımdan zorlanmaktadır. Seçim telâşesiyle boy
kotlara da gidiliyor. Bu da var. Bütün bunlar oldu
ğuna göre, Türkiye'yi Hükümetsiz bırakmaya kimin 
vicdanı razı olabilir ve hangi Parlamento buna hayır 
diyebilir?... Arkadaşlar, anlaşmadan bu Hükümete 
menfi oy vermek doğru değildir. Göreceksiniz; par
tiler iki - üç ay daha anlaşamayacaklardır, anlaşa
madıkları için Türkiye Hükümetsiz kalacaktır, bütçe 
çıkmayacaktır, Türkiye yatırımlara gidemeyecektir. 
Nitekim, bundan önceki Halk Partisi Hükümeti za
manında yatırıma gidememiştir, işsizlik miktarı art
mıştır, halk inanamadığı için parasını açığa çıkarama
mıştır, «Millî sektör» dediğimize onlar «Halk sektö
rü» demişlerdir, inanmamışlardır. Piyasa da durgun
dur. Bu durgunluk Hükümet olmadığı müddetçe de
vam edecektir. Şunu samimî olarak söylüyorum; dı-
şarda da tetkik ediyorum, hiç alış - veriş yapmadan 
dükkânını kapayan insanlar var. Buna gönlümüz na
sıl razı olabilir?. 

Samimiyetle itiraf edeyim ki; bu Hükümete oy 
vermemek hiçbir zaman için doğru değildir. Parti
ler anlaşıp aralarında Hükümet kuruncaya kadar bu 
Hükümete müspet oy vermeleri kanaatimce mecbu
ridir. Bu benim kanaatimdir. Oy verildikten sonra 
bir araya gelirler, anlaşırlar, gerekeni yaparlar, «Biz 
anlaştık Sayın Sadi Irmak Bey, Hükümetinizi çeki
niz.» derler; ellerindedir, Hükümeti düşürürler, do-
layısiyle iktidar olurlar, Hükümeti kurarlar, Türkiye 
Cumhuriyeti de Hükümetsiz kalmaz. 

Siz Hükümeti kurmadığınız müddetçe, böyle mu
allâkta bıraktığınız müddetçe halkın huzuruna çıkıp 
da bir şey söyleyemezsiniz. Sizden yana olan insanla
ra da kulak verdim, dinledim; kahrediyorlar. Kahre
diyorlar; çünkü bu geçim meselesidir. Hükümetin 
kurulmasını istiyorlar, oy verilmesini istiyorlar ve 
Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetsiz kalmamasını bi
zim sağduyulu Müslüman Türk Milleti arzuluyor. 
Bu arzunun dışında hareket etmek benim kanaatim
ce, herhalde iyi olmasa gerektir. 

Şimdi arkadaşlar; 
Hükümet Programının üzerinde şahsen duracak 

değilim. Alsında Hükümet Programını ileride icraa
tına göre tenkit edebiliriz, üzerinde gündem dışı ko
nuşabiliriz, sözlü sorularımızla vesaire ikaz eder, me
seleleri vuzuha kavuşturmak çabası içerisinde oluruz; 
ama bugün için lâzım olan, Türkiye'nin Hükümet
siz kalmaması meselesidir. 

Bu bakımdan, benim kanaatimce Cumhurbaşkanı 
vazifesini yapmıştır. Sayın Anayasa Profesörü Nihat 
Erim hocamızın da söylediği malûmdur; kendisi ben
den daha iyi salâhiyet sahibidir, ben onun kadar bi
lemem, kurulacak Hükümet Anayasanın tam içerisin
de bir kuruluştur. Türkiye Cumhuriyetinin Hükümet
siz kalmasına Müslüman Türk halkı rıza gösterme
mektedir. Bu iktisadî krizler, bu bunalım dışta ve içte 
mevcuttur ve uzamasına tahammülümüz yoktur. 

Arkadaşlarımızın ellerini vicdanlarına koyarak, 
kendi aralarında anlaşıncaya kadar bu Hükümete be
yaz oy vermeleri herhalde Allah indinde de, Millet 
indinde de makbule geçer. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, kişisel konuşmaların 

onar dakika ile sınırlandırılmasını isteyen bir önerge 
var. önergeyi okutuyorum: 

Başkanlığa 

Kişisel konuşmaların onar dakika ile sınırlandırıl
masını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önerge 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, önergenin aleyhinde söz 
istiyorusunuz. 

Buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan çok değerli arkadaşlarım; 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nasıl olur.. 
BAŞKAN — İtimat buyurunuz Sayın Gündoğan, 

İtimat buyurunuz... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayı sayma özgürlüğünü kullandım. 

BAŞKAN — İtimat buyurunuz efendim. 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil buyurun. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetlerin programlan, yapısını teşkil eden ki
şiler ve programlarının muhtevası ile ölçülür. Şimdi 
eleştirilerimizi bu iki nokta üzerinde toplamak imkâ
nına malik olsaydık rahat bir konuşma yapacaktık. 
Çünkü Hükümetin gerek programı, gerekse teşekkül 
tarzı üzerinde büyük itirazımız olmayacaktı. Ancak, 
işe bir de modeli ve biçimi karışıyor. Bu model ve 
biçim üzerinde çok şeyler söylendi. Hepsine geri dön
meyeceğim. Yalnız, teşekkülü kendinden evvelkilere 
benzemeyen Hükümet, kendinden evvelkilere çok 
benzeyen bir programla karşımıza çıktı. 

Gönül isterdi ki, nasıl teşekkülü değişik idiyse 
programı da değişik olsun. Çünkü teşekkülüne yapı
lan itirazların başında, bu Hükümet iyi: ama kime 
karşı sorumlu, hesabı kime verecek düşüncesi büyük 
ağırlık taşıyor. Hükümet de zaten kendi icraatından 
herhangi bir siyasî partinin sorumlu olmadığı temina
tını programında vermekte. Kime karşı sorumlu?.. 
Herhalde millete karşı değil. O halde Meclise kar
şı sorumlu olabilir, diye düşünülebilir. Eğer Meclise 
karşı sorumlu idiyse bu hükümetin programı, evvelâ 
bir devraldığının envanteriyle başlaması gerekirdi. 
Matlub belli olsun ki, zimmeti meydana çıksın. Nedir 
devraldığı?.. Sonunda nasıl sorumlu tutacağız?.. Böy
leydi, şimdi böyle oldu diyebilmek için dayanabile
ceğimiz muta nedir?. Burası karanlık. İşte ben diyor
dum ki, bu hükümet huzurumuza gelirken deseydi ki, 
ben bir zaruretlerin mahsulüyüm, bir bunalımın ça-
resiyim, geldim, böyle kurulabildim, şu söylediğim 
icraatı yapacağım, şunu devraldım, bırakacağım şey
lerden benden hesap isteyebilirsiniz. Bu yoktur, ve bu 
olmayınca da işin zembereği yoktur. 

Hazine ne halde?. İki ay sonra maaş verebilecek 
misiniz?. Yokluklara çare bulabilecek misiniz?. Hükü
metin bıraktığı envanter (Envanter mi diyelim, tereke 
mi diyelim?. Burada ihtilâfım var) nedir?. Kıbrıs ne
ye mal oldu, açık nedir?. Giden Hükümet memleketi 
ne halde alıp ne halde terketti?. Terkettiği çizgi bu
dur. E.. Bu yok ortada. Bunun yerine rivayetler var. 
Efendim, 5 bin asker 10 Aralığa kadar çekilmezse, 
Magosa Limanının Rumlarla müşterek kullanılması 
taahhüt edilmezse, Rumların eski yerlerine dönmesi 
kabul edilmezse ve şu terkettiğimiz haritada işaretli 
yerler de tahliye edilmezse ve bu iş de 10 Aralığa ka
dar yapılmazsa 10 Aralıkta yardım kesilir. 

Dikkatli olunuz. Devir terekesinde var mı bu?. Var
sa mesele değişiyor. Varsa eğer, «Bize, Kıbrıs'a git; 
ama dönme dedi», diyenlerin Kıbrıs'a dönmeyi de 
plana koydukları meydana çıkar ve yarın Kıbrıs'tan 
dönmek icabederse, bu Hükümeti desteklediniz, öbü
rü gitti bu döndü demek imkânı kalmaz. Var mı bu 
planda?. Ben bunun üzerinde duruyorum. 

Ne yapacaktır bu Hükümet?. Neyi yapmaya mec
burdur?. Bir vaziyetle karşılaşmış. Gayet güzide müm
taz bir heyet. Başından mesul olmadığı bir terekenin 
içinde; ama tamamlamaya mecbur olduğu işler var. 
Bütçenin açığını kapayacaktır, yeni bütçede denge ara
yacaktır, bozulan muvazeneyi tesise çalışacaktır, 
pahalılığa şuna buna çare arayacaktır. Hepsi ıstırarî 
vazifeleridir, hataları değil, ama sonunda, kendisi si
yasî bir heyet olmadığı için kendisini destekleyen
lere, biz böyle yaptık da sizin oylarınızla başa ge
len Hükümet bunları berbat etti denmek fırsatını 
vermemek için arz ettiğim hususa itina etmesi gere
kir idi. Onun içindir ki, bu envanter veya tereke işin 
zembereğidir diyorum. 

Deniyor ki, efendim iyi; ama bir araya gelmiyor
sunuz, partiler bir araya gelmek imkânını bulamıyor. 
Ondan sonra da bir boşluk husule geliyor. O boşlu
ğun en masum alternatifi olan bu Hükümete karşı da 
cephe alıyor. Tabiî bu mülâhazada ağırlık var. Boş
lukları güçler doldurur. Güçler gaz gibidir. Nereyi 
boş bulurlarsa oraya istilâ etmek isterler. Bu ezeli 
kaide; ama bu böyledir diye bir başka kaideyi, bir 
rejimi tahrip etmeye, hatayı hata ile tamir etmeye kal
kışmaya da lüzum yok. 

Bu bunalımın sonu ne olacak? Sonu belli olan şe
yin adı meseledir. Malûmları korsunuz, meçhulü bu 
tarafa yazarsınız orantınızı kurarsınız neticesi çıkar. 
Onun adı meseledir. Bunalım dediniz mi, sonu belli 
olmayan şey demektir. Onun sonu söylenmez, araş
tırılır ve kendi içindeki şartlardan çıkar. 

Sayın Sadi Irmak Kabinesinin Programı üzerinde 
kişisel düşüncelerimi arz etmek için huzurunuzda
yım. 

Evvelâ başta Sayın Başbakan olmak üzere bütün 
üyelerine karşı takdir ve saygı beslediğimiz, çoğu ile 
yıllarca süren dostluk sahibi bulunduğumuz mümtaz 
bir kadro karşısındayız. 
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Burada bir arkadaşımız çıktı grupu adına konuş
tu ve dedi ki, «Siz seçime gidemezsiniz». Ben burada 
yoktum, diyafondan dinledim. Bilmiyorum nereye hi
tap etti; ama, «25 senedir bu milleti aldatıyorsunuz. 
Artık aldatamazsınız.» dedi. Kime hitap etti bilmiyo
rum, ama herhalde hakaret, hitap ettiği kitleye de
ğil milletedir. Bu milleti 25 senedir aldanır farzetmek, 
bu milleti 25 sene körük örüne aldanma bahasına oy 
verir zannetmek bir kere rejime, sisteme, millete 
inançsızlıktır. Ve sonra böyle bir nazariyeyi kabul 
ederseniz, yeni seçim kazanan heyetin de milleti al
dattığı iddiasını niçin öne sürmeyeceksiniz. Millet al-
danabiliyorsa ben de aldatırım, siz de aldatırsınız. Mil
let aldanmaz. Milleti aldatmak da mümkün değildir. 

Efendim, bu heyet seçimi kabul ederse başka 
olur, etmezse başka olur.. Sayın Sadi Irmak Hüküme
ti, «15 gün sonra seçim yapacağım» dese «İki ay son
ra yapacağim» dese veya, «Hiç yapmayacağım» dese 
bunun müeyyidesi nedir? Bu Hükümet 1,5 ay güven
oyu alır, bir ay sonra istifa etmek durumunda kalır. 
Seçim taahhüdü ne olur?. Seçimi, Hükümet yapmaya 
ne kadirdir, ne de mene ehildir. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bir dakikanız 
var efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Acaba Heyeti Umumiyeden 3 - 5 dakika izin istirham 
edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Öyle bir öneriniz varsa sorarız efen
dim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Eğer ısrar buyurursanız kesebilirim. 

BAŞKAN — Ne kadar süreye ihtiyacınız var Sa
yın Çağlayangil? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Beş dakika kadar. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil beş dakika daha 
konuşmasının uzatılması için Yüce Heyetin iznini is
temektedir. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurunuz Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Seçimi tekeffül etseler ne olacak? İcraya kadir değil
dirler. Yapmamayı taahhüt etseler, mene ehil değil
dirler. Buna Mecliste karar verilecek. Bugünkü mev
zuata göre, karar verdiğimizin altmışıncı günü oto-
matikman seçim icra edilecektir. Bugün karar verir
sek, altmış gün sonra icra edilecek. Eğer Türkiye alt
mış gün sonra meselâ, Ocak aymın falan tarihinde 

1 seçim yapmaya ehil ise yapılır. Değilse, hangi tarihte 
I ehil olacaksa, ondan altmış gün evvel karar verilir. 
I Bunun dışında seçim meselesi ile uğraşmanın amelî 
I bir kıymeti yoktur. Belki bir yatırımdır. Niçin yok

tur? Çünkü, tatbik kabiliyeti yoktur. Seçimi çare 
I diye mütalâa ediyorsak, seçimi çare kılmayı mümkün 
I kılacak tedbirleri de beraber mütalâa edelim. Seçimin 
I daha etkili bir netice vermesini de mütalâa edelim. 
j Mücerret, cezbe halinde seçim iddiası ile, bir seçim 
I Donkişotluğu ile varılacak netice yoktur. Sonra muh-
I terem arkadaşlarım, seçim öyle bir şeydir ki, bu se-
I çim önergesi karar halinde Meclise gelince ve ad oku-
I narak oya konunca, bundan kaçacak parti veya par-
I lomanter tasavvur edemiyorum. Seçimden kaçan par-
I ti, milletin huzuruna hangi tarihte olursa olsun çıka-
I maz. Parti de çıkamaz, parlomanter de çıkamaz. Ni-
I çin çıkacaksınız, nasıl çıkacaksınız; bir seçim firari-
I si halinde nasıl aday olacaksın? Bu gelir, konur, oku-
I nur: Çağlayangil, (Bursa) öbür zat falan bölgenin, 

evet, hayır şeklinde oylanır. Bu seçimden kaçıp kaç-
I mamanın belli olacağı forum burasıdır. Bunu dışar-
I larda aramayalım «Seçim, seçim» diyelim, ne olacak? 
I Buraya gelen ve seçimi büyük bir arzu ile isteyen ar-
I kadaşlarım dahi, tarih olarak Haziran başını koydu-
I 1ar. Haziran başı seçim kararı olsa olsa nisanın seki-
I zine falan alınması gereken bir karar. O tarihte mem-
I leketin manzarası nedir? Kıbrıs meselesi mi hallol-
I muş mu? Devam mı ediyor, daha mı bozuk, daha mı 
I iyi? Bütün bunlar ne durumdadır? Yine o tarih üzeri-
I ne bir protokol yapsak da, Meclise girsek, oylasak 
I çıkmasa, oyu tutturamasak. Bütün bu protokollarm 
I amelî neticesi olmayacaktır. Seçimi de bu şekilde mü-
I talâa etmek lâzım. 

Kürsüye geliniyor ve burada; A. P. eski Halk Par-
I tisine benziyormuş, tenasüh yolu ile eski Halk Parti-
I sinin ruhu şimdi bizim partiye girmiş iddiası öne sü-
I rülüyor. Bir kere mazisinden bu kadar nefret eden bir 
I siyasî heyetle ilk defa karşılaşıyorum. Onu da bıraka

lım, öyle bir tenasüh hadisesine Adalet Partisinin 
yapısı müsait değildir. Ayrı köklerden, ayrı tarihî ce
reyanlardan kuvvet alan iki siyasî heyetiz. Bu mem
leketin kaderinde istensin, istenmesin uzun müddet 

I yaşayacak iki siyasî heyetiz. Bir taraf Devleti savu-
I nur, öbür taraf milleti savunur. İstedikleri kadar halk-
I la bütünleşmek iddiasında bulunsunlar, halk sektö-
I ründen kooperatifçiliğe kadar ruhlarında, planların-
I da, yapılarında ve dokularında Devlet yatar, devlet

çilik yatar. Bunun adını kâh toplum koyarlar, kâh sos-
I yal adalet koyarlar, kâh vaktiyle de olduğu gibi dev-
I letçilik koyarlar. 
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Seçimlerde kimseye ebedî şans yoktur. Bir taraf 
bazen kazanacaktır, öbür taraf kaybedecektir. «Halk 
bizi sosyal ordunun önüne kattı, bayrak yaptı..» gibi 
iddialar belki böyle parti marşlarına falan konu olur; 
ama bu kürsülerde bu argümanlarla netice almaya 
çalışmanın hakikaten değeri ve ciddî bir hüviyeti 
yoktur. 

Benim arkadaşlardan istirhamım; Senato daima 
ağırbaşlı seviyede kalmıştır. Memleket buhran için
dedir. Bunalımın da dediğim gibi çaresi belli değil
dir. Şartları ağır olabilir. Bunu, «Böyle giderseniz ya 
muhtıra, ya ihtilâl gelir.» diye, bu çatıda hiç konuşul
maması lâzım gelen kelimeleri telâffuz ederek veya 
onlardan medet umarak halle çalışacağımız yerde. 
daha sakin, daha aklı başında, daha birbirimize gü
venerek halle çalışalım. Çare arıyorsak, bu çareler 
birbirimize meydan okuyarak bulunmaz. Evvelâ dia-
loğlar kurulur, yemek sofraya konmadan evvel mut
fakta hazırlanır kararlar. Mutfakta tertip olunur, par
tiler bir araya gelir, düşünülür, yaklaşılır ve ondan 
sonra o husus kamuoyunda oluşturulur. Kamuoyu zor
lanarak, karşılıklı rıza istihsaline gayret etmek mese
leyi kemikleştirir, dondurur. 

Benim görüşlerim bu. Beni dinldiğiniz için size 
teşekkür ve saygı borcum var. 

Hürmet ederim efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Engin, buyurunuz 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun kıymetli üyeleri; 

Yeni Hükümette bildiğiniz gibi, Başbakan Sayın 
Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak'dan başka, 8 tane
si üniversite mensubu kıymetli profesör olmak üzere 
16 kişi dışarıdan alınmış bulunuyor. 3 tane Kon
tenjan Senatörü, bir tane Tabiî Senatör 4 tane de 
Cumhuriyetçi Güven Partiü arkadaşımız bu Hükü
mette görev almış bulunmaktadır. 

Kabine her ne kadar teşekkül şekli itibariyle 
Anayasaya uygun görülmekteyse de, güvenoyu alın
ması halinde Anayasada zikredilmemiş bazı tatbikat
ların içine girmek durumunda kalacaktır. Özellikle 
Bütçe Komisyonu teşkilinde iktidar partisinden ol
ması gereken 30 üye meselesi, partilere dayanmayan 
bu Kabine için halen çözümlenmemiş bir problem 
olarak ortadadır. Tabiatı ile bu husus Anayasamı
zın bir eksikliği olarak telâkki edilebileceği gibi, 
gerçekleştirilmesi ihtimali olmayan bir husus olarak 
da düşünülmüş olabilir. 

Hükümetin Anayasanın tavsiye ettiği siyasî par
tilere dayalı bir Hükümet olmaktan uzak olması, 
siyasî partilere dayalı olmadığı için de icraatını yü
rütecek güce sahip olmaması önemli bir husustur; 
yani her icraat için ister istemez siyasî parti grupla
rını ikna etmek gibi güçlüklere maruz kalacaktır. 
tşte böylesine güçlüklerle karşılaşması Önceden 
belli olduğu halde, Sayın Irmak'ın Hükümeti kur
muş olmasını, memleket lehine büyük fedakârlık 
olarak tavsif etmek ve kendisini tebrik etmemek 
mümkün değildir. 

Acaba icraat yapması hakikaten çok güç olan 
böyle bir Hükümetin kurulmasında kabahat kimde
dir? Hemen arz edeyim ki, buna sebep Millî Selâ
met Partisi hariç, diğer partilerin uzlaşmaz tutum
larıdır. Kabulü mümkün olmayan önşartlardır, ce
saretsiz, kararsız tutumlarıdır. Dünkü Meclis mü
zakerelerinde Sayın Erbakan tarafından durum çok 
teferruatlı olarak ortaya konulmuştur. Gerçekten 
Sayın Başbakan Irmak, Kabineyi teşkil etmeden ön
ce her parti ile temasa geçmiş ve üye istemiştir; fa
kat Cumhuriyetçi Güven Partisi hariç hiçbiri üye 
vermemiştir. Böylece Sayın Hükümetin bu şekilde 
kurulmasında, Hükümete yükleyecek bir kabahat 
bulunmadığını belirtmek isterim. 

Sayın Hükümet Başkanı bu konudaki hüsnüniye
tini programının hem başında, hem de sonunda be
lirtmiş; bir seçim Hükümeti olduklarını, Parlâmen
toda siyasî partilerden kurulacak bir Hükümete va
zifeyi devre her an hazır olduklarını ifade, hattâ 
temenni etmişlerdir. 

Kıymetli senatörler; 
Biliyorsunuz ki üç yıldan beri Türkiye kısa dev

reli hükümetlerle idare edilmektedir. Kısa devreli 
hükümetlerin memlekete birçok konularda maalesef 
büyük zararı olmuştur. îcap eden hizmeti lâyıkıyle 
verememek durumlarına girmiştir Önümüzdeki se
ne seçim yapmak demek 1975 senesini değil, hattâ 
1976 senesini dahi heder etmek demektir. Gelecek 
sene yapılacak olan seçimlerden sonra yeniden Mec
lis teşekkül edecek, yeniden Hükümet kurulacak ve 
gelecek senenin 30 Kasım günü 1976 senesinin Büt
çesi Meclise getirilecek bunların hiçbirisinin ciddî ça
lışmalarla yapılması mümkün olamaz. 1976 senesi
nin yatırımları dahi heder olur. Üç seneden beri 
Türkiye'de kısa devreli hükümetler zaten kalkınma 
hamlesinde büyük ölçüde yavaşlamalara sebep ol
muştur. Önümüzdeki iki yıl daha aynı şey cereyan 
ederse âdeta beş yıllık bir bütün plan devresi dahi 
heder olma durumuna girecektir. 
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Her önüne gelen, «benim canım seçim istiyor», di
ye ortaya çıkmamalıdır. Bugün erken seçime gitme
miz demek, aslında Kıbrıs zaferinden sonra yurdu
muzda meydana gelmiş olan birlik ve tesanüdü köy 
kahvelerine kadar götürüp bir bakıma çözmek ve 
ayırmak mânasını taşır. Böyle, iddialı bir şekilde 
erken seçime gidildiği zaman bu seçimin emniyetini 
temin etmek de oldukça güç bir görev halini alır. 
Erken seçim memlekette herkesin büyük nispette si
yasetle meşgul olmasına vesile olur. Bir ülkede 
dört yılda bir ve ancak yeni seçim yapılacağı za
man siyasî konular bütün ülkeyi sarmalıdır; ama bir 
ülkede yeterinden fazla dozajda ve sık sık herkes 
siyasetle meşgul olursa siyasetten başka yapılacak 
büyük hizmetler aksar. Bundan dolayıdır ki, kesin 
bir zaruret olmadıkça erken seçim çözümünün orta
ya atılması dahi doğru değildir. 

Muhterem senatörler; 
Bulunduğumuz noktayı iyice tespit etmeye mec

buruz. Şu anda demokrasimizin yeni bir merhalesi
nin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bu merhaleyi el
birliğiyle, iyi niyetle, millî menfaatleri önplanda 
tutarak aşmamız gerektir. Bugün geldiğimiz merha
le koalisyonlarla çalışma merhalesidir. Başka ülke
lerde bildiğiniz gibi koalisyonlarla çalışmalar yapıl
maktadır; ama hiçbirisinde koalisyon kurulma sü
resi bizdeki çalışma şekilleriyle yürümemektedir. Bu 
arada partiler hiçbir zaman meseleyi şahsiyet mese
lesine dökmemektedir. Bugün memleketin böylesine 
iç ve dış şartların gerektirdiği bir anda mesuliyetle
rimiz nereye kadar devam etmektedir, bunları dik
kate almaya mecburuz. 

İtalya, seçimden çıkalı iki seneden fazla bir za
man olmuştur; 4 aydan beri kaçıncı defadır koalis
yon kurulması çalışması yapılmış ve ancak birkaç 
gün önce bir uzlaşmaya varıldığı hepinizce malum
dur. İtalya'da hiç kimse çıkıp da, «neden koalisyon 
bu kadar uzun sürüyor, hemen erken seçime gide
lim,» dememiştir. 

Durumu böylece tespit ettikten sonra Programda
ki diğer bazı hususlara göz atalım. 

Bugün bir milyonluk vatan evlâdı dış ülkelerde 
işçi durumundadır. Bunların 150 binini hanım işçile
rimiz teşkil etmektedir; millî gelir bakımından maa
lesef zenginliğimiz ve çalışkanlığımızla mütenasip ol
mayan bir noktadayız. Yeryüzündeki 130 kadar müs
takil ülkenin içerisinde şahıs başına millî gelirimiz 
100 ncü sırada bulunmaktadır. Hergün, dolara bağlı

lık adı altında maalesef paramızın kıymeti düşürül
mekte, devalüasyon adım adım yapılmaktadır. Bu 
devalüasyonlar yapıldıkça şahıs başına millî gelir ba
kımından gerilemekteyiz ve yeryüzündeki milletler 
arasındaki sıramız da düşmektedir. 

Dış ticaret açığımız gün geçtikçe artmaktadır; üç 
milyara yakın ithalâtımıza mukabil ihracatımız tak
riben bîr buçuk milyar dolar mertebesinde bulunu
yor. İthal etmekte olduğumuz petrolün, makinelerin 
ve hammaddelerin fiyatları bütün dünyada büyük 
süratle artmakta olduğu için dış ticaret açığı bakı
mından güçlüklerimiz ciddidir. 

Bundan başka, Devlet bütçesinde önemli bir açık 
bahis konusudur; bugün 110 milyar liralık Devlet 
bütçesinde takriben 20 milyar liraya yakın bir açık 
sözkomısudur. Bunlar ülke için ciddî meselelerdir. 

Yatırımlarda arzu edilen hız mevcut değildir. 
Bilhassa Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinin asıl ru
hunu teşkil eden, Türkiye'de çok önemli sanayi ya
tırımlarının kurulması hususundaki adımlar henüz 
atılmamıştır. Bir plan devresi süratle gelip geçmekte
dir; fakat Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline ge
tirecek olan bu yatırımların maalesef henüz temel
lerinin atılmasına dahi başlanılmamıştır. 

Bu itibarladır ki, bugünkü halimizle bilhassa 
sanayileşme durumumuzla geri kaimış ülkeler Tıraşın
da yer alıyoruz. Kendi sanayimizi kendimizin kura
cağı teknolojik atılımı, sınaî atılımı henüz yapama
mış bulunuyoruz. Memleketimizde ziraî sulama, hay
vancılık yavaş gitmekte, koy yollan, köy elektrifikas
yonu, köy ve şehir içme sularının temposu son dere
ce yetersizdir; Anadolumuzda kanalizasyon tertibi 
bulunan bir tek şehir mevcut değildir. Sanayi bölge
leri kurulmamıştır, küçük sanayi siteleri yetersizdir. 
Bölgesel kalkınma şirketleri milletin arzusuyle yur
dun her tarafında başlamıştır; her vilâyette ortalama 
yirmiye yakın bu çeşit şirket atılımları mevcuttur; 
fakat Devlet tarafından bunların elinden tutulup ma
lî imkânsızlıklarını tamamlayacak bir canlılık nokta
sına henüz şu anda gelinmemiştir. Hayat pahalılığı 
sürmektedir, geçim sıkıntısı mevcuttur, temel ihti
yaç maddelerinin bulunamaması Milletimizi bunalt
maktadır. 

Türkiyemiz hızla kalkınmalıdır, diyoruz; sanayi
leşmeyiyiz, diyoruz; ama sanayileşmek için ilk ve en 
önemli şartlardan birinin memleketi bol ve ucuz 
elektrik enerjisine kavuşturmak olduğunu unutuyo
ruz. Memleketi, baştan aşağı fabrikalarla doldursa-
nız" da enerji problemini halledememiş olsanız neye 
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yarar, çalıştırabilir misiniz? Bütün ilerlemiş memle
ketlerin önce bu problemi hallettiği ve bugünün şart
larında en ucuz elektrik üretimi imkânı olan hidro
lik kaynaklara bol miktarda sahip olduğumuz hal
de bugün ancak bunun yüzde 4 ünü kullandığımızı, 
yüzde 96 sının akan sularla heba olup gittiğini de-
faatle söyledik ve söylediler. 

Kaldı ki, bu kaynaklardan yüzde 80 - 90 hatta 
yüzde 100 nispetinde yerli imkânlarla enerji üretimi 
mümkün iken büyük ihmaller neticesi yeni katkılar 
yapılmadığmm üzerinde durulması hiç olmazsa bu
günkü cemiyetlerin ilerlemişliğinin bir kıstası olan 
«fert basma elektrik üretimini şu seviyeye çıkarmaya 
çalışacağız,» şeklinde kararlı ifadelerin bulunmasını 
gönlümüz arzu ederdi. 

Son olarak, Programdaki Orta - Doğu, Asya ve 
Afrika ülkeleriyle münasebetlerimizi geliştirmeyi ima 
eden sözlerin daha kuvvetli olmasını arzu ederdim, 
fakat bunlara büyük ehemmiyet vermek mecburiye
tinde olduğumuza inanıyorum. Bunun için serbest ti
caret bölgelerinin geliştirilmesinde büyük fayda var
dır. Kanaatımca Türkiye'mizin süratle kalkınmasın
da bu memleketlerle ticarî münasebetlerimizin arttı
rılmasının büyük rolü olacaktır. 

Sözlerimi burada keserken, Hükümet Programı-
nm memleketimiz için hayırlı hizmetlerde bulunma
sını temenni eder ve kendilerine basarılar diler ve he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, Hükümet 
Programı aleyhinde mi, efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, ben 
yerimden bir şeye işaret etmek istiyorum; isterseniz... 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Çağ-

layangiî, şahsı adına yaptığı konuşmada bizim se
çim arzularımızı seçim donkişotluğu olarak vasıflan
dırdı. Bu düpedüz talihsiz bir benzetmedir. Gerçek
ten, seçim isteyen yalnız biz olsaydık, gerçekten se
çimi halk da istemeseydi bu sıfata belki lâyık olur : 

duk; ama dikkat buyurulursa, şimdi müzakeresini 
yaptığımız Hükümet Programının dördüncü sayfasın
da. 

«Bu durumda Hükümetimiz çeşitli sakıncaların 
önlenmesi amacıyle seçimlerin yenilenmesinde ve bu
nun Yüce Meclisinizce mümkün görülecek yakın bir 
tarihe alınmasında millî yarar, hatta zorunluk bulun
duğu görüşünü Yüce Meclise arz etmek ister.» de
mişler ve yine Programın sonunda, yeni bir seçimin 

yapılmasında zorunluk olduğunu bir ülke gereği ola
rak programlarına dercetmişlerdir. 

BAŞKAN — Bunu açıklşyorsunuz, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu gerçe

ği Hükümet Programına getiren bir parti ve onun 
mensubu olarak seçim istemiş olmaklığımızı donki-
şotlukla biz değil, başkaları da paylaşmak durumun
da kaldılar. Bu, talihsiz bir beyandır. 

BAŞKAN — İfade etmiş oldunuz, buyurun efen
dim. 

Sayın Cevdet Aykan, Hükümet Programı üzerinde, 
buyurunuz, efendim. 

Sayın Aykan, Hükümet Programı üzerinde son 
konuşmayı yapan sayın üyemizdir; buyurun sayın 
Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım ve sayın Hükümetin değerli üye
leri ve değerli Başkan; 

Son söz bende olduğuna göre, son söz olarak 
söylenebilecek sözleri seçmede, fikirleri bulmada da 
güçlüğümü takdir edersiniz. Hükümetin Başkanı de
ğerli bir fizyoloji profesörüdür. Fizyolojinin temel 
kurallarından birisi, «Hayat var olduğunda tepkinin 
de olmasıdır.» 

Bu programa ve bu Hükümetin kuruluşuna gös
terilen tepkinin ne ölçüde sağlıklı olduğu ya da hak
lı olduğu ayrı bir konu. Fakat, genellikle bu Hükü
metin Programına ve kuruluşuna gösterilen tepkiler, 
Hükümetin kuruluşunu zorunlu kılan nedenler ya da 
güçlükler nelerdir, bu güçlükleri çözümlemek, gider
mek için erken seçimin bir çözüm olup olamayacağı 
ve belli ölçüde de bu Hükümetten beklenebilecek hiz
metlerin neler olabileceği bahis konusu olmuştur. 

Bu modelin ismi ne olursa olsun bu Hükümetin 
kuruluşunu zorunlu kılan şartlar üzerinde düşünmek 
sistemimizin imkânlarını ve güçlüklerini anlamamız
da şüphesiz yararlı olacaktır. 

Genellikle ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi 
adına konuşan konuşmacılar erken seçimin bu güç
lükleri gidermede, sistemin içinde bulunduğu, yarat
tığı güçlükleri gidermede bir çare olacağı görüşünü 
savunmuşlardır : Cumhuriyet Halk Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu Başkanı ve İstanbul senatörü 
Sayın Fikret Gündoğan bu konuda fikirlerini fade 
ederken Halk Partisinin seçim fobisine tutulduğunu 
belirttiler. İstanbul gibi değerli bir bilim, sanat çev
resi temsilcisinin böyle bir deyimi kullanmasındaki 
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yanlışlığı belirtmek için bu açıklamayı yaptım. Fobi, 
tabiîki seçimden kaçmak, korkmaktır. Kendileri so
ruyu şü anlamda vazettiler : Genellikle diğer siyasî 
partiler seçimden korkuyorlar, kaçıyorlar şeklinde 
söylediler. Şüphesiz burada faydalı olacak olan so
ru; seçimden korkup korkmamak değil, seçimin ya
rarlı olup olmayacağı üzerinde düşünmektir. 

Sayın Çağlayangil konuşmalarında, Sayın Irmak 
Hükümetinin hangi şartlarla göreve başladığına, ya da 
göreve başladığı ortamın ne olduğuna biraz değindi
ler. Ben de birkaç cümle ile değineyim : 

Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanının ifade
sine göre önümüzdeki yıl buğday açığı 4 milyon ton 
olacaktır. Şeker, açığı, yağ açığı, dünya petrol fiyat
ları da düşündürücüdür. Bunların ekonomik karşılığı
nı düşündüğümüz zaman ve Kıbrıs harekâtının ya da 
Kıbrıs sorumluluğunun Bütçemize yükleneceği kül
fetleri de düşündüğümüzde muhtemeldir ki, büyük 
bir ihtimalle ve söylendiği üzere önümüzdeki yıl cid
dî ekonomik sorumlulukların var olacağı bir yıl ola
caktır. 

Kitleler büyük ekonomik sorumluluklarla karşı 
karşıya kaldıklarında iki türlü tepki gösteriyorlar. 
Tepkilerin bir kısmı ilgisizlik tarzında oluyor. Bir 
kısmı da hiddet tarzında, şiddet tarzında oluyor. 

Acaba önümüzdeki yıl Haziranda ya da Ekimde 
yapılacak bir seçimde geniş halk kitleleri; önceliği 
parti bağlarına, siyasî ilişkilerine mi vereceklerdir, 
yoksa özel hayatlarının, kişisel hayatlarının yarat
tığı sorumlulukların, kendi ruhlarında yarattığı güç
lüklerin etkisi altında mı kalacaklardır? Bu üzerinde 
durulmaya değer ciddî bir sorundur. 

Sayın senatörler İngiltere 7 ay içerisinde iki se
çim yaptı. İngiltere'deki şartlar gayet tabiî son de
rece değişiktir. Herkese asgarî bir yaşama düzeyini 
ve yaşama emniyetini, sosyal güvenliği sağlamış bir 
ülkedeki şartların değişik olması doğaldır; ama bu 
değişik şartlara rağmen İngiltere'de 7 ay sonra ya
pılan seçimlerin muhafazakâr parti ve işçi partisi le
hine yarattığı genel oydaki değikişlik % 2,8 civarın
da olmuştur. Bütün partilerin oy nispetleri genel ola
rak aynı kalmıştır. İşçi Partisinin sağladığı bu % 2.8 
nispetindeki oy artışının tefsirleri genellikle İşçi Par
tisinin sendikalarla fiyat ve ücret konusunda yaptığı 
anlaşmaya bağlanmıştır. Acaba ülkemizde yakın bir 
gelecekte yapılacak seçimler aynı tabloyu ortaya çı
karırsa ve artan ekonomik sorunlarla, artan güç şart

larla bu seçim aynı tabloyu verirse sonumuz ne ola
caktır, meselelerimiz ne olacaktır? 

Rejimin adı ne olursa olsun; ister demokrasi ol
sun ister başka bir şey olsun toplumun sorununu çö-
zümleyemezse, topluma daha büyük refah ve güven 
sağlayamazsa o rejim her zaman tehlikeye girmiştir. 
Tarih ve kendi tarihimiz de bunun örnekleriyle do
ludur. 

Bunları bu değerli Senatonun değerli üyelerine şu 
düşüncelerle söyledim. Görünen o ki; Türkiye'miz
de erken seçim, «faydalı mı değil mi» den daha ziya
de bu seçimden korkuyor musunuz, korkmuyor mu
sunuz şeklinde va'zedümiştir. Cesaretimizi göstermek 
için de erken seçime gitmemiz mümkündür; ama bu 
benim ölçüme göre sorumlulukla, ülke sorumluluğu 
ile bağdaşacak bir tutum olmayacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurallara, kanuna 
bağlılığı, üstün kültürü, dikkati kişisel nitelikleridir; 
ama ileride bu nitelikleriyle neyi başardığı tarihin bir 
sorusu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına bu kürsü
den saygı ile bu niteliklerini siyasî partiler arasında 
beliren bu güçlüğü çözümlemede kamu yararına ve 
tarihin öğretilerine öncelik vererek kullanması yönün
de saygı ile dilek sunarım. 

Sayın Başkan; 

Hükümetin Programı üzerinde konuşacağımı ifa
de etmiştim. Bu nedenle üzerinde çok tartışılan se
çim konusuna değindim. Hükümetin Programı muh
telif bakanlıkların hizmet sahalarına giren konularda 
ayrıntılı döküm diyeceğimiz bazı geniş bilgileri ver
miştir. Pahalılığı öncelikle bir konu olarak ele almış 
pahalılığın doğuşunda, üretimin oluşunda, dağıtımda 
ilgili tedbirler üzerinde durulmuştur. Bu hizmetleri 
şüphesiz değerli olacaktır. 

Benim ölçüme göre Hükümetin bir Sosyal Güven
lik Bakanlığı kurmuş olması, bir Kültür Bakanlığı 
kurmuş olması değerli bir aşamadır; fakat benim öl
çüme göre bu Hükümetin yapacağı en büyük hizmet 
gerçeği cesaretle Türk Toplumuna söylemek olacak
tır. Cesaretle ve gür sesle. Daha önce yapılanlarda 
iyi ne ise, kusur ne ise onu cesaretle söylerse ve ül
kenin içinde bulunduğu şartları yine cesaretle söy
lerse ülkemizde daha sağlam düşünce için, sıhhatli 
düşünce için hizmet etmiş olacaktır. 

Ben bu düşünce ve duygularla son sözü söyleyen 
üye olarak Hükümete hizmet süresi ne olursa olsun, 
çok değerli, entellektüel ve kişisel haysiyeti olan üye-
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lerden oluşan bu Hükümete hizmet sürelerinde başa
rı dilerim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arkadaşı

ma bir yardımda bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. Ye

rinizden söyleyiniz. 
Sayın Aykan, siz buyurunuz oturunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Her hal

de iyi takip edememişler. Sayın Adalet Partisi Grupu 
Sözcüsü Tokoğlu yazılı konuşmasının bir kaç yerin
de seçim fobisine kapılmışlardır diye bizi itham etti. 
Bendeniz konuşmam sırasında bu seçim fobisine ka
pılmış olma sıfatı bize yakışmadığı gibi gramatik 
olarak da doğru olmadığını söyledim. 

BAŞKAN — Tavzih etmiş oldunuz efendim şimdi. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Dok

tor benim söylediğimi sanarak dedi ki, «İlim ve ir
fan yuvası İstanbul'da yaşamış bir münevverin bunu 
söylemiş olması» bunu ben sarf etmedim, bu kelime 
Sayın Tokoğlu'nundur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; Hükümet Programı üzerinde grup

lar ve kişiler görüşlerini açıklamışlardır. Şimdi, açık
lanan görüşlere karşı hükümet görüşlerini sunmak 
üzere Sayın Başbakan Sadi Irmak. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

İlk vazifem, bu kürsüden şahsıma ve çalışma arka
daşlarıma karşı gösterilen ve bizim için değeri çok 
büyük olan teveccühe yürekten şükranlarımı arz et
mek olacaktır. 

Hatipler, genellike bu kabine şekline ne suretle 
gelinmiş olduğu hakkında etraflı bilgiler verdikleri 
için, bu konuyu kısa tutmama fırsat hazırladıkları 
için ayrıca müteşekkirim. Nihayet Hükümet Progra
mına iyi niyetli, yapıcı, ileri götürücü, özendirici, 
teşvik edici katkılarından ötürü hatiplere şükranları
mı arz ederim. 

Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu emaneti aldıktan 
sonra Yüksek Meclisin huzuruna geldim. Planım, 
mümkün olursa ve ilk amaç oiarak bütün partileri
mizin katılabileceği bir millî koalisyon hükümeti kur
mak, eğer bu mümkün olmazsa azamî derecede ge
niş bir tabana dayanacak, Parlamentonun çok geniş 
desteğini kazanabilecek bir hükümet meydana getir

mekti. Böyle düşünmeye mecburdum. Çünkü, yur
dumuzun üstüne dağlar gibi yürüyen muazzam iç ve 
dış sorumluluklar, çok kuvvetli, son derece cesur ve 
kendinden emin kararlar alınabilecek bir hükümetin 
işbaşında bulunmasını emrediyordu. 

Bu tasavvurla ve sanırım Parlamento tarihimizde 
belki rekor denebilecek bir tevekkül, sabır, anlayış, 
teenniyle uzun uzun partilerimizin liderleriyle te
masa geçtim. Bütün bu temaslar Yüce Meclislerin ve 
özellikle Büyük Milletimizin huzurunda cereyan etti
ği için ayrıntılarına girmek gereğini duymamaktayım; 
fakat netice olarak bu emellerinin ikisine de muvaf
fak olamadım. 

Bundan dolayı Yüce Meclisleri elbette tenzih et
mekle beraber, bu işte beni desteklememiş olan par
tilere de bir serzenişte bulunmak veya kötülemek ak
lımın kenarından geçmemektedir: Tutum farkları, 
dünya görüşü farkları, memleketin problemlerini te
lâkki ediş tarzları arasındaki farklar bu neticeyi do
ğurmakta etken olmuştur. 

Sadece bir* noktaya işaret etmekle yetineceğim: 

Böyle bir vazifenin bana yönelebileceğine hiç ihtimal 
vermediğim ve şurada karşınızda oturan mütevazi bir 
senatör olduğum, günlerde, o günlerde patlak vermiş 
olan hükümet buhranı karşısında huzurunuza geldim 
ve dedim ki, hükümet buhranları olağandır, demok
rasilerde; fakat ve başka memleketlerde uzun sürmesi 
de olağandır, ama Türkiye'de normal şartlarda bu 
bunalımın uzun sürmesini ben anlayamıyorum ve ob
jektif sebeplere de bağlayamıyorum. Başka memle
ketlerde buhran uzun sürüyor. Çünkü, o memleketle
rin parlamentolarında, kamu efkârında birbirine ta
ban tabana zıt dünya görüşleri ve ekstremisl doktriner 
angaje partiler vardır. Memleketimizde programlara 
baktığımız zaman ne komünist, ne faşist bir parti mev
cut değildir. Biraz daha liberal, biraz daha devletçi
liğe mail partilerimiz vardır ve böyle olması memle
ket için rahmettir; ama bunların memleketin büyük 
menfaatleri gerektirdiği zaman kolaylıkla bir araya 
gelmemesinden duyduğum hayreti ve üzüntüyü yük
sek huzurunuzda ifade etmiştim. Bugün o ifademi 
tekrarlamak durumundayım. 

Bir fırsat kaçırılmıştır; fakat bazı serlerden hayır 
geldiği çok vakidir. Umalım ve dileyelim ki, bu ge
çirilmiş olan tecrübe liderlerimizde ve partilerimizde 
infiradcılık temayülünü azaltsın ve bunlar sık sık bir 
araya gelsinler. Yalnız hükümetler kurmak için değil, 
bu vatanın büyük bir kritik meseleleri doğduğu za
man, adeta otomatik bir insiyakla liderler bir araya 
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gelmelidir: Demokrasinin kitaplara yazılmayan; fa
kat en üstün prensibi budur. Aksi takdirde arkadaşlar, 
bu yaklaşmayı bir gelenek haline getirmezsek, son ümi
dimiz olan, son sığınağımız olan demokrasi üzerinde, 
kamu efkârında bezginlik yapar gibi, uyandırmak gibi 
altından kalkamayacağımız tarihî, muazzam bir so
rumluluğun altına girmiş oluruz. 

Böyle bir durumda emelime muvaffak olmayınca 
bunun tabiî sonucu bana bu emaneti vermiş olan yük
sek makama gidip emaneti iade etmekti ve ben de böy
le düşündüm. Ancak, o günlerde geçici olarak halefini 
beklemekte olan Hükümet Başkanının kendi açısından 
haklı sebeplerle ve millet menfaatini gözeterek kabine
sindeki fikir ikiliğini artık gündelik işleri biîe çevir
meye elvermediğini söyleyerek ortaya attığı ve pekâlâ 
hak verilebilecek olan bir tutumla hükümet mesuli
yetini bırakmak arzusunu izhar etmesi, birdenbire 
memleket ve Devlet ölçüsünde vahim bir boşluğun 
doğması intibaını ve tehlikesini hepimizde uyandırdı. 

Bu durum karşısında kaçınamayacağım bir millî 
mükellefiyet karşısında kendimi hissettim: Böyle bir 
devirde partiler bir araya gelmemiş, mesul makamda 
olan Hükümet param parça olmuş ve bunun ezasını 
çeken, sorumluluğunu duyan kıymetli Hükümet Baş
kanı, «artık bu vazifede benim kalmam millet men
faatlerine uygun değildir, ayrılacağım» demiş, icra 
gibi, Anayasamızın en mühim organlarından birisi 
âdeta münhal bir vaziyette ve ben de henüz Sayın 
Cumhurbaşkanının itimadıyle Başbakan adayı bulun
maktayım. İşte bu durumda ve kaçınamayacağım bir 
millî mükellefiyet, bu tenkit edilebilir, tenkidi şerefle 
karşılarım. Bazı tenkitlerde yapılmıştır. 

«Efendim, müdahale etmeseydin bu çalkana çal-
kana bir havaya varırdı. Bunalım biraz daha devam 
ederdi» felsefesinde düşünenler olabilir ve bunlara 
bir dereceye kadar hak verebilirim. 

Muhterem senatörler; 

Hükümet boşluğunun Türkiye'de doğuracağı sonuç
la meselâ İtalya'da meselâ Fransa'da veya Almanya' 
da doğuracağı sonuç aynı değildir: Fransa'da aylarla 
ve aylarla sürer. İtalya'da dördüncü ayını tamamla
yan buhranlar olmuştur; fakat oralarda administras-
yon dediğimiz cihaz yerleşmiştir: Devlet, bakan ol
madığı, başında mesul bakan bulunmadığı zaman da 
muayyen bir düzen içerisinde işleyebilir. Çünkü yetki
lerin dağınıklığı, yaygınlığı ve her makamın yetkisi 
taayyün etmiştir. Kanunlar vardır ve sorumluluğunu 
taşan yerler vardır. 

i Bizim memleketimizde sistem, kitaplarımız, mev-
I zuatımız ne derse desin maalesef merkeziyetçidir. Teş

kilâtımız Avrupa'ya paralel yapılmıştır; fakat hangi-
I mizin bakanlığında bir şube müdürü kanunen haiz ol

duğu yetkileri kullanma cesaretini gösteriyor? 
I Bundan şube müdürlerimizi tayibe gitmiyoruz, kı-
j namak istemiyorum. Çünkü geçmiş idarî tarihimizde 

şube müdürüne en küçük bir yetkiyi dahi vermeyip, 
I süpürge mubayaasına kadar kendi emri altında bulu-
I nan idareler, başkanlar, bakanlar gelip geçmiştir. Bü-
I tün bunların rüsupları devam etmektedir. Elbette bu 
J anane değişmelidir; fakat bir anda değişemez. 

Şu halde Hükümetin işi bırakması, Devlet ve mil-
I îet hayatımızda tamiri son derece güç ve belki de im-
I kansız bir rahne açacaktı. 
I Kaldı ki, bir de karşımızda Yunanistan'la ve Kıb

rıs'la olan büyük dış meselemiz vardı. Bunun da mu-
j hakkak mesul bir muhataba ihtiyacı vardı. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Eğer ben bu bekleme devresinde liderlerimiz ara-
I sında kesin bir netice alınabileceği hakkında en kü-
j çük bir ümit taşısaydım, bu kritik duruma rağmen biraz 

daha beklemeyi tercih ederdim; fakat yaptığım geniş 
j temaslar bende maalesef bu cesareti ve bu ümidi uyan

dırmadı. Çünkü her temasımda liderler arasındaki me-
I satenin yaklaşmak şöyle dursun, daha derinleştiğini 
j müşahede ettim. 

I Bunu bir polemik konusu olarak ve bir suçlama 
felsefesiyle söylemediğimi tekrar etmek isterim. Ma-

I ziyîe çok fazla meşgul olmayı sevmeyen, sadece istik
bale dönük mizaca sahip bir arkadaşınızım. 

I Devlet idaresinde bir süreklilik esastır ve her yeni 
I gelen vazifeli kendinden evvelkini kötüleyerek işe 
I başlamamalıdır, temadiyet esas olmalıdır. 
I Bu felsefeyle elimde kalan bir imkân mevcuttu : 

Bu da, hiç bir parti hükümet sorumluluğuna katıl-
I mak istemediğine göre; burada hemen ilâve edeyim 

ki Cumhuriyetçi Güven Partisi Hükümet sorumlulu-
I ğuna katılmış değildir ve benim Hükümetim hiç bir 

surette Cumhuriyetçi Güven Partisinin Programına 
I bağlı ve ondan sorumlu da değildir. Sadece diğer 
I partilerden ayrı olarak kabineme kendi üyelerinden 

bakan almamı (Diğer bütün partiler kendilerince 
I haklı olan prensip açısından bakan vermeyeceklerini 
I ifade ettikleri halde) yasaklamamışlardır. 
I Bana cesaret veren bir ikinci mesele oldu. Bu me-
I sele memleketin bir aktüalitesidir. Bu model bir hü

kümet, Anayasaya, demokratik geleneklere ve Mil-
j let yararına aykırı mıdır değil midir? 
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Arkadaşlarım; 
Şunu söyleyeyim : Eğer, kuracağım şu hükümet 

modelinin Anayasaya, demokratik geleneklere ve 
prensiplere ve memleket menfaatına ters düşebilece
ği hakkında en küçük bir şüphe içimde uyansaydı, 
Cenab-ı Hakkın huzurunda yemin ederim ki, bu şe
refli vazifeyi derhal iade ederdim. 

Arkadaşlar; 
Müsaade edin, tavzih edeyim. Bu kurduğum hü

kümet modeli bu naçiz arkadaşınızın icadı değildir 
ve dünyada ilk defa tarafımdan uygulanıyor değil
dir. Tamamiyle Anayasamıza uygundur, tıpatıp uy
gundur, demokratik prensiplerin ta kendisidir ve 
millet menfaatini da yüzde yüz zarurî kıldığı bir ne
ticedir. 

Anayasaya aykırı olmadığını bütün hatipler söy
lediler ve çok değerli selefim Ecevit başta olmak üze
re «Anayasaya aykırılığı münakaşa edilemez» gibi 
veciz bir ifadeyle bunu söylediler. 

İtirazlar ne üzerine oldu? Klâsik demokratik mef
humlara uyar mı uymaz mı? 

Efendim ben hareket noktamı arz ettim. Normal 
sükûn zamanlan için elbette esas olan ve elbette ter
cih edilmesi lâzım gelen partilere dayalı hükümet
tir; fakat Anayasamız mutlaka bir zorunluluk koy
muş mudur? Hayır. Bunun dışında hükümet kurma
yı yasaklamış mıdır? Yasaklamamıştır. 

Nitekim Anayasa Mahkemesinin bir içtihatında 
«Yasaklanan şey sarahaten Anayasada zikredilmek 
lâzımdır» denmektedir. 

Anayasamız açıktan açığa, «Ne, hükümet mutla
ka partilere dayanır ve ne de benim kurduğum mo
delde bir hükümet kurulamaz» diyor, ikisini de söy
lemiyor; fakat kolaylaştırıcı bir çok hükümler ileri 
sürüyor : Evvelâ bir 102 nci maddeyi veriyor. 102 
nci madde açıktan açığa «Başbakan hariç bütün ba
kanlar dışarıdan alınabilir.» diyor. 

Efendim, bunun karşısında Bütçe Encümeni na
sıl kurulacak? Efendim, Bütçe Encümeninin kurul
ması hakkındaki hüküm teferruat hükmüdür. Evvelâ 
encümenlerin nasıl kurulacağı hakkındaki anahük
me itibar edilir. Eğer tali olan bir hüküm- tatbik ka
biliyetini kaybetmişse (hukukun temel prensiplerin
den birisidir) o zaman anahükme gidilir. Anahüküm 
ne diyor? 

«Bütün komisyonlarda partiler kuvvetleri nispe
tinde temsil edilir.» Ben bunu Programıma, Meclisin 
bir iç meselesi olduğu ve Meclise büyük saygım ol
ması dolayısıyle koymadım. Elbette bizim Danışma 

I Kurulumuz aklî olduğu için, yol bir olduğu için bu-
I raya gelecektir ve ben bunu ilk defa icat etmiyorum. 
I Bundan önceki kabinelerde de, buna benzer terkibi 
I olan kabinelerde de Bütçe Komisyonu bu arz etti-
I ğim şekilde; yani partilerin kuvvetleri oranında ter-
I kip edilmiştir. Bundan bir müşkülât çıkacağını asla 
I sanmam. -
I Yine deniyor ki, «Efendim, hiç bir partiye da-
I yanmadığınıza göre, hangi parti mesuliyetinizi ala-
I cak?» Hayır arkadaşlar, telâş buyurulmasın. Hiç bir 
I partiden üzerimize düşen mesuliyeti almasını rica et-
I memekteyiz. Bütün mesuliyeti biz omzumuza alıyo-
I ruz. Kime karşı? Herhangi bir partiye karşı değil. 
I Anayasamız, bütün kanunlarımız bizi ancak Millet 
I Meclisine ve Yüksek Senatonuza karşı sorumlu tut-
I maktadır. O sorumluluğu şerefle kabul ediyoruz. 

I Biraz daha müsaadenizle; bu yolu lütfediniz ka-
I pamayınız. Beni düşürürsünüz, düşürmezsiniz; o hiç-
I bir şey değil. Bu .memlekette binlerle Sadi Irmak 
I vardır ve benim kurduğum Kabine gibi yüzlercesi 
I kurulabilir. Bu bir mesele değildir; ama bu kapıyı 
I Meclis içtihatıyle mühürlerseniz, kaparsanız; yarın 
I buna benzer durumlar hatta daha şedid durumlar 
I zuhur edebilir. 
I Meselâ kalabalık sayıda tarafsız gelirse, (yarın 
I bu da mümkün. Seçim kanununda yapacağınız deği-
I siklerle yahut milletin iradesiyle) birçok bağımsız ge-
I lirse ve partiler çok zayıf kalırsa hükümet kurulma

yacak mı? 

I Büyük Mustafa Kemâl İlk Büyük Millet Meclisi-
I nin huzurunda ilk sözü «Hükümet kurmak esastır.» 
I olmuştur. Çünkü o tarihte cereyanlar vardı. «Efen-
I dim hükümeti ne yapacağız? Ankara'da bir komis

yon kuralım dahilî işlere baksın, bir komisyon ku-
I ralım haricî işlere baksın» teklifleri karşısında yum-
I ruğunu kürsüye vurarak söylediği ilk söz «Hükümet 
I kurmak esastır.» olmuştur. Hükümetsiz bir icra, hü

kümetsiz Meclisin kararlarını yürütecek başka bir 
organ tasavvur edilebilir mi? Onun için rica ediyo
rum. Bu içtihatları yaparken evvelâ dünyaya bakı-

I nız. 
I Maalesef bir üniversite hocası olarak ve hüzün 
I duyarak şunu müşahede ettim. 

Anayasa hocalarımızın hepsini tenzih ederim; fa-
I kat bir kısmı okuttukları dersin dünyadaki tatbika

tını hiç okumamışlar. 
I Efendim, bakın gayet basit, dün Mecliste de söy-
I ledim; ama meselenin memleket istikbali bakımın -
I dan önemi olduğu için huzuru âlinizde bir defa da-
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ha tekrarlayayım. Bunu ben icat etmedim. Bir defa 
bazı memleketler bütün Bakanların dışarıdan alın
masını şart kılıyorlar, Fransa gibi. Diyelim ki, Fran
sa bugün yarı presidenciel bir sistemdedir, Amerika 
presidenciel bir sistemdedir; oralardan misal verme
yeceğim. Bizim gibi parlamenter demokrasilerden 
birkaç tane misal arz edeyim. Bunun yüzlercesi var; 
ama misal olsun diye birkaç tanesini arz edeyim. 

Finlandiya Anayasası, madde 36 : " 
«Parlamentonun güvenini haiz olması gereken 

Bakanlar Kurulu üyeleri dürüstlük ve kabiliyetleriy
le tanınan Finlandiya'da doğmuş vatandaşlar arasın
dan Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Adalet Baka
nı ve en az bir diğer bakan hukuk öğrenimi yapmış 
olmalıdır.» 

Asla «Parlamenter olacaktır» demiyor. 
1952 tarihli Yunanistan Anayasası. Bugün mül

ga; ama uzun zaman meriyette kaldı. 
«Parlamentonun güvenoyunu haiz olması gere

ken Hükümet üyelerinden Parlamento üyesi olan 
Bakanların güven oylamasına katılabilecekleri...» ifa
de edilmektedir. 

Demek ki, Parlamento dışından da bakan açık
tan açığa tecviz ediliyor. 

1947 tarihli italyan Anayasası : 
«Hükümet üyelerinin, Yasama Meclislerinde üye 

olmasalar da davet edildikleri zaman toplantılarda 
hazır bulunmak yetkileri vardır.» 

Belçika Anayasası : 
«Bakanlar iki Meclisten birinin üyesi olabilirler 

ve olmayabilirler.» 
İsviçre Anayasası : 
«7 kişiden ibaret olan Federal Konsey...» 
Yani, Bakanlar Kurulu. 
«...üyeleri Meclislerin ortak toplantısında Millet 

Meclisi üyeliğine seçilme yeteneğine sahip İsviçre va
tandaşları arasından dört yıl için seçilir.»1 

1958 Fransız Anayasası. Haydi buna tipik misal 
demeyelim. Çünkü, De Gaulle'den sonra malum, yarı 
presidenciel bir sisteme; yani icra ile Devlet Başka
nını bir makamda birleştiren bir sisteme gidildi, ora
da bir bütündür. Seçilen Bakan eğer milletvekiliyse, 
milletvekilliğinden derhal istifa edecektir. Amerika' 
da tabiî öyle. Çünkü, tipik presidenciel bir sistemde
dir. 

İsrail Anayasası en yeni anayasalardan birisidir. 
«Başbakanın kuracağı kabineye parlamento için

den veya dışından bakan alınabilir.» 

Japon Anayasası da öyle söylüyor. 
Yani, zannediyorum ki, dünyanın dört köşesinden 

misaller arz etmiş oldum. Bunu asla bir övünmek için 
söylemiyorum, bir iddiam da yok, Anayasa Hukuku 
âlimi değilim; fakat hukuk âlimlerimizin de dikkatini 
çekiyorum, lütfen okusunlar. Çünkü, fetvalar veri
yorlar. Fetva çok büyük mesuliyettir. Fetva verdi
ğim zaman Ebu Suud Efendi gibi fetva vermeli, üç 
asır sonra dahi muhkemliğini muhafaza etmeli. Ar
kadaşlarımız işte bunları görmemiş ve bir kısım par
lamenter arkadaşlarımız da bir hocamızın yanlışlıkla 
yazdığı sözlere katılarak karşıma bunu çıkarmışlar
dır. 

Âlim, ilim.. İlmin karşısında hürmet duyması lâ
zım gelen acizane Ordinaryüs Profesörüm, 50 sene 
de ömrüm geçti; akarsular durur. Ama, sonra merak 
ettim, bunları buldum. Daha da aranırsa, her halde 
bir çok yeni Anayasalarda bunlara paralel hükümler 
bulunabilir. 

Benim için mühim olan Fransız'ın, İngiliz'in şunu 
yaptığı, bunu yaptığı değil arkadaşlar, bir imkânı ka
pamayın. Benim kabineme bu yüzden güvensizlik ver
meyin. Gözümüzü, kaşımızı, Programımızı beğenme
yin güvensizlik verin, baş üstüne; ama bu günün bi
rinde memleketin bir halâs çaresi olabilir, bu kapılan 
kapamayın. 

Tekrar edeyim ki, elbette sükûn zamanlarında 
mutat zamanlarda klasik şekil parlamentoya dayan
maktır, partilere dayanmaktır. Ya bugün olduğu gi
bi, dayanma fırsatı olmazsa, en iyi niyetle haftalarca 
temastan sonra bu imkân tamamen kapanırsa, bu 
milleti hükümetsiz bırakmak mesuliyetini üzerine ala
cak bir kimse içimizde var mı? Zannediyorum ola
maz. 

Bu bahsi bu kadarla kesmeme müsaade buyurma
nızı rica ederim. 

Ama, Sayın Ecevit buyurdular ki, «İçlerine tam 
sindiremediler.» 

Bu bir dereceye kadar anlaşılır bir şeydir. Çün
kü, ben de Sayın Ecevit'in ifadelerini bu manada alı
yorum. Elbette ben partilere dayanmak isterdim. 
Bunun birçok avantajları olduğu muhakkak; ama bu 
imkânı bulamadım. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, mahiyetini, kuruluş şeklini bu şekilde an

lattığımı umduğum benim kabinemin karekteri ne
dir? Programın teferruatına girmekte bir fayda mü
lâhaza etmiyorum. 
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Bu, Atatürkçü bir kabinedir. Zannediyorum, 
benden başkasını beklemezsiniz. Ben angajeyim. 

«Atatürkçülüğü nasıl anlıyorsun?» denebilir. 
Acizin Atatürkçülük anlayışı sosyal adaletçi, öz

gürlükçü, demokratik bir milliyetçiliktir ve bu anla
yışta olan adamları birer birer aradım, buldum, hu
zurunuza bir kabine getirdim. Teşekkür ederim ki, 
Kabinemin yapısı, seçtiğim arkadaşlarımın kişiliği 
üzerinde örseleyici bir şey söylemediniz. Bilakis teş
vik edici, benim cesaretimi artırıcı iltifatlarda bulun
dunuz. Bu sebeple her iki Meclise sonsuz derecede 
müteşekkirim. 

Bir sual; «Efendim, seçim Hükümeti misiniz, hiz
met Hükümeti misiniz?» 

Evvelâ bu ikisini ayırmak mümkün değil. Bü
yük Millet Meclisi bana itimat verir, seçime de karar 
verirse, elbette seçim vazifesi görevlerimizin arasında 
ve en mühimmi olacaktır. İktidar bize birakılırsa onu 
selâmetle, güvenle, millî iradenin tam tecellisi için bir 
hükümetin ne yapması lazımsa onun azamisini ya
pacağız. 

Ama bazı tenkitler de oldu, «Efendim, yalnız bu
nu mu yapacaksınız?»' dendi. 

Hani seçim deyip de Devletin, milletin işlerini 
yüzüstü bırakmak kabil mi? Bu kabil değildir. Elbet
te seçim için Büyük Millet Meclisinin kararını bek
lerken, karşımıza çıkan iç ve dış problemlere vazi
yet alacağız, mesuliyetler yükleneceğiz. Millet Mec
lisine karşı her an her nefeste kendimizi sorumlu ad
dederek, Millet faydasına gördüğümüz, kanunlara 
uyduğunu gördüğümüz her şeyi yapacağız. Hatta 
Meclis lütfedip güvenoyu vermese dahi, halefimiz ge
linceye kadar Millet menfaatlerinin gerektirdiği her 
türlü icraatı yapacağız. 

«Nedir ana çizginiz?» denebilir. 
Efendim, tabiî evvelâ her şeyin başı ekonomi ol

duğu için, ekonomide mucizeler yaratmak veya si
hirbaz değneği taşımak gibi imkânlara sahip değiliz 
ve bunları ciddiye alamıyoruz. 

îyişleştirici tedbir almaya ve antienflasyonist (bu
nunla enflasyonu durduracağım veya gerileteceğim 
demek istemiyorum) tedbirlerle enflasyonun hızını 
kesmeyeceğe gayret edeceğiz. 

«Nedir, elinizdeki vasıtalar?» denebilir. 
Dünyanın bulduğu tek vasıta; denk bütçe, ekono

mi, tasarruf, yine tasarruf. Ele geçen her kuruşu ya
tırıma sarfetmek, ekonomide ve Devlet idaresinde 
rasyonalizasyona gitmek. Bunları ben bulmadım. Dün
yanın arayıp arayıp bulduğu ıslah tedbirleri bunlar

dır. Bunları tatbik edeceğiz. Bu tatbik esnasında ha
reket noktalarımızdan birisi emeğin aziz oluşudur. 

Türkiye Cumhuriyetinin tesadüfün, kaderin şev
kiyle ilk Çalışma Bakanı olan bugünkü Başbakanınız
dan sanırım ki, başka türlü de beklemezsiniz. Emek 
azizdir ve her şeyin üstündedir ve korunacaktır. 

Sosyal adalet ana kaygımızdır ve Hükümetiniz 
bunun da en ağırlık noktasını vatandaşlar arasında 
fırsat eşitliğini yaratmada görmektedir. 

Büyük Meclis desteklerse, biz bu yönlerde ça
lışmak isteriz. 

İdeolojik eylemlerden bahsediliyor. Elbette bu 
eylemler vatandaşımızı tedirgin etmektedir ve yük
sek tahsil müesseselerindeki eylemler büsbütün üzü
cüdür. Çünkü, yüksek tahsil gençliğimizin büyük 
çoğunluğunu tenzih ederim; güzel güzel okuyup ye
tişmek istiyorlar. Bir akall - i kalil denen azın azı bir 
zümre ajitasyonlara gidiyor, normal mektebine giden, 
imtihanına girmek isteyen çocukları engelliyorlar ve 
bazen de bizi çok üzen fiilî yaralama gibi teşebbüs
lere geçiyorlar. Elbette Devlet kuvvetlerine karşı ge
len, kanunların çizgisini aşan, fikri zorla kabul ettir
meye giden eylemler, karşısında Devlet kuvvetlerini 
bulacaklardır; ama Türkiye'de fikrin masun olması 
lâzımdır, hür olması lâzımdır ve tartışmanın mutla
ka masun güvenlik içinde yapılması lâzımdır. 

Çocuklarımıza şu telkini vermeliyiz; fikir muhte
remdir; ama fikre tahammül de o derece muhteremdir. 
Sadece fikir özgürlüğünü kabul edip de müsamaha 
zorunluğunu kabul etmemek bir yan münevverin işi
dir; yarı medeniyettir bu. Tam bir medeniyet için fi
kir özgür olacak; ama tahammül de zarurî olacak. Ço
cuklarımıza bu hissi, bu atmosferi gereği gibi vereme
mişiz, demek ki. Bunda bizim nesli, bilhassa hoca 
olarak kendimi de suçlu addederim. 

İkincisi; bu çocuklar, gençliğin idealler edinme
ye bir meyli vardır, bu böyledir, hepimiz de zaman 
zaman böyle yaptık. Bu boşluk nereden meydana ge
liyor, niçin çocuklar kendi memleketlerindeki havayı 
tam teneffüs edemiyorlar? Bizi birleştirecek, bütün 
Türk Milletini yoğurabilecek bir tek fikir tanıyorum. 
Bu, Mustafa Kemal'in fikir mirasıdır. Bunu çocukla
rımıza tam aşılayabilirsek, tam yerleştirebilirsek, ben 
öyle umarım ki, bugün bizi üzen nahoş hadiseler te
kevvün etmez. Niçin buraya geldik, niçin bu dünya
nın taklide kalktığı, ne diyor Ruslar; «Biz sosyaliz; 
ama hür değiliz.» 

Amerikalılar ne diyor, «Biz hürüz; ama sosyal 
değiliz.» Atatürk «İkisini beraber yürütürüm» diyor 
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efendim. Dünya Atatürk'e giderken bizim çocukları
mızın ithal malı rejimler peşine gitmesi üzücüdür. Bu
nu telkin etmeliyiz, bu telkin zayıflamıştır arkadaşlar. 
Atatürk sağlığında Devrim Tarihi derslerini beş pro
fesöre emniyet etmiştir ancak. Hatta demiştir ki, 
«Ah vaktim olsa da Devrim Tarihini ben okutsam.» 
Devlet işlerinden imkân bulamadığı için tek bir profe
söre emanet edememiştir, beş profesör okuturdu bu
nu İstanbul Üniversitesinde. Bugün bu dersler ölü 
hale gelmiştir. İtiraf ederim, üniversitenin yakında ay
rılmış bir mensubu olarak, bu hale gelmiştir; bunu 
canlandırmalı ve liselere de, her tarafa da getirmeli ve 
yabancı fikirlerden de korkmamalı; Kari Marks'ı da 
öğretmeli; ama anti Kari Marks neşriyatı da öğretme
li. Bu yasaklamalardan bir fikir, bir şey bilâkis se
bepsiz yere yasaklanan şeylerin özel bir rağbet taşı
dığı muhakkaktır. 

Kari Marks'ın 19 ncu asırda mühim bir adam ol
duğunu öğretmeli; ama şunu da öğretmeli ki, 20 nci 
asırda dünyaya gelseydi, «Ey dünyanın proleterleri 
birlesiniz» dediği zaman, bir kere proleter kalmıyor 
dünyada. Medenî, ileri memleketlerde amele yok ar
tık, işçi var; haklarına sahip, grev hakkı var, idare
ye iştirak hakkı var, sermayeye iştirak hakkı var. 
Bugün Alman sanayiinde 4 milyon işçi hisselerle 
ortaktır, Amerika'da da böyledir. 

Şu halde Kari Marks bugün gelip; o akıllı adam, 
dahi adam demez tabiî, «Ey proleterler birlesiniz, 
kaybedecek yalnız zincirlerinizdir.» Yani, bunlardan, 
fikirden kaçmamak lâzım; ama gereği gibi de telkin 
edilmesi icap ediyor. 

Maruzatımın sonuna geldim. Dış politika hakkın
da söylenecek fazla bir şey yok. Selefimin ve selefleri
min bıraktığı yerlerden olduğu gibi devam edeceğim. 
Çünkü, Türk dış politikası Dışişleri Bakanlığının veya 
bir hükümet başkanının politikası değildir, Allah'a 
şükür millî politikadır. Hiç olmazsa burada Türk 
Milletini, Türk Parlamentosunu som bir kütle halin
de görmenin büyük kuvveti içindeyiz. Bu kuvvet ar
kamızda kaldıkça, memleketin elde ettiği haklardan 
bir milimetre gerilemeyiz arkadaşlar. Burada bazı 
endişeler izhar edildi. Mübalağalı bazı rivayetlere 
istinaden böyle Amerika'nın bize birtakım şartlar 
ileri sürdüğü mevzubahis değildir, Amerika'nın mü
him mesul şahısları Türkiye'ye yardımın devamım 
uygun görmektedirler. Çünkü, bu yardım bir teberru 
değildir, bir sadaka asla değildir. Amerika'yla dün
yanın selâmeti için ortak sorumluluklar taşımaktayız, 
karşılıklı mükellefiyetimiz var ve bu çok büyük bir 

i ihtimalle Amerikan kamu efkârında, Türk Milleti' 
nin sulhperverliği üzerinde uyanacak cereyanlarla Par
lamentosu doğru yolu bulacaktır. Nitekim, üç aylık 

I programlarla, bütçelerle Amerika bugün idare edil
mektedir. Önümüzdeki üç aylık programda bize 
yardımın kesilmesi tehdidinin ortadan kalkması çok 
kuvvetle muhtemeldir ve Hükümetiniz şimdiden bu 
mesele üzerine eğilmeğe başlamıştır. 

Şunu hemen arz edeyim ki, memleketin bağım
sızlığı ve hükümranlığı üzerinde birbirinden bir mili
metre geride değildir hiç bir Türk. Hükümetiniz de 
bu karardadır elbette; amma bu demek değildir ki, 
Cihan kamu. efkârına meydan okuyalım veya ona say-
gslı olmayalım veya onu kazanmaya gayret sarfet-
meyelim. Gayret sarfedeceğiz arkadaşlar: 

I Parlamentolar milletlerin ma'kesidir, milletleri ka
zanmak mecburiyetindeyiz ve Türk Milleti sevimli bir 
millettir, dünya kalbini kazanabilecek bir millettir. 
Bunun bin bir sebebi vardır, bunu tanıtacağız ve mil
letimize yakın dostlar, sempatiler temini için selef
lerimizin şerefle yürüttükleri politikaya biz de devam 
edeceğiz. 

Bu noktalar yarın Millet Meclisinde bir karara bağ
lanacaktır. Biz bu karara bütün kalbimizle saygılı ol
duğumuzu dün ifade ettik, bugün yüksek huzurunuz -

I da bir daha ifade ederim. Bize güven verirlerse bu 
I bahsettiğimiz, ana çizgilerini sadece söylemekle yetin-
l diğim programı uygulamaya elbette Millet Meclisine 
j paralel ve O'nun denetimi ve desteği altında ve el-
I bette partilerimizin liderleriyle sıkı bir işbirliği; mu

tadın biraz ötesinde bir işbirliği halinde bu iç ve dış 
politikayı yürütmek kararındayız. 

Millet Meclisi güvenini esirgerse, hakkıdır, hürmet-
I le karşılayacağız ve derhal Hükümetin istifasını bir 

saat geçmeden sahibine; yani Cumhurbaşkanına tak-
j dim edeceğiz. Şayet Cumhurbaşkanı halefimiz olan 

hükümet gelinceye kadar bizi vazifede kalmamızla 
görevlendirirse, bu vazifeyi de devam ettireceğiz, eli-

I mizden geldiği kadar devam ettireceğiz. 
Şunu yalnız takdir buyurursunuz ki, hadiselere, 

I çok büyük mesuliyetler taşıyan iç ve dış sorunlara 
karşı güven almış bir hükümetin tutumuyla güven al
mamış bir hükümetin tutumu arasında bu hükümet 
ne kadar iyi niyetle, ne kadar dinamik çalışırsa çalış
sın azim bir fark vardır. Onun için bizim yüksek 
Meclislerden ricamız, partilerden ricamız; şayet güven 

I esirgenecekse bizim bu intikal devrimizi memleket 
menfaatleri bakımından kabil olduğu kadar kısa tut-

I malarını ve emaneti bizden devralacak olan hükümeti 
I bir an evvel kurmalarını bekleriz ve isteriz. 
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Bu kısa maruzatımla Yüce Senatoyu saygılarımla 
selâmlarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Irmak ta

rafından kurulmuş olan Hükümetimize görev süre
lerinde, memleket hizmetinde üstün başarılar dileriz. 

Sayın senatörler; 
«Son söz senatöründür» hükmüne uygun olarak 

son sözü Sayın İstanbul Senatörü Ali Oğuz Üyemize 
veriyorum. Buyurunuz Sayın Ali Oğuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Hükümet programında son söz yoktur, kanun 
değildir bu. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
Yüce Senatonun muhterem üyeleri, muhterem arka
daşlarım; 

Konuşmaların bu kadar uzun bir zaman devam 
etmesinden sonra ve muhterem Başbakanın bu güzel 
konuşmasının arkasından benim konuşmam belki 
icap etmezdi, hattâ arkadaşlarımın artık yorgun bir 
halde evlerine dönmek üzere kalkmış bulundukları 
bir sırada benim konuşmamın haber verilmesi cidden 
isabetli de olmadı. Böyle bir hava içerisinde konuş
mayı bendeniz de arzu etmezdim; ama mademki söz 
istedim, muhterem Başkan da lütfetti, sabrınızı taşır
madan birkaç kelimeyle sözlerimi hemen bağlayaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünden beri gerek yeni Hükümetin kuruluş bi

çimi, modeli, gerekse getirdiği programı uzun uzun 
tartışıldı - bu yeni tabiri ile - eleştirildi, tenkit edildi 
veya takdir edildi. 

Takdir edersiniz ki bu yeni Hükümetin kurulması 
normal alışılmış usuller dairesinde bir kuruluş değil
di. Biz bunu peşinen biliyorduk ve bütün arkadaş
larımızda buna vakıfdılar. Ancak, bir zaruretten 
doğmuş bulunan bu Hükümetin ortaya bu kadar gü
zel bir program ile çıkmış olmasından sonra onun 
şu kısa zamanda da olsa geçireceği müddet içerisinde 
hayırlı icraatlarını yapmış olması temennisinden 
başka elden bir şey gelmiyor. Çünkü, partilere dü
şen vazife, gösterdikleri sebepler ne kadar inandırıcı 
olursa olsun, bir araya gelip de kendi parti tabanla
rına veya partilere dayanmayan bir Hükümeti kur
mak imkânını bulamadıkları bir noktada, böyle bir 
zaruretin gerektirdiği bir Hükümet ortaya çıkar da 
hizmet etmek isterse bunu ancak takdirle karşılamak 
gerekir. 

Nitekim, bu cümleden olarak muhterem Başbaka
nın gerek Mecliste, gerek yüce huzurunuzda, Sena
tomuzda vermiş oldukları şu izahat ve takdim şekli 
hakikaten hepimizin gönlünü fethetmiş ve bize gele
cekteki hizmetler bakımından bir ferahlık ve güven 
vermiştir. 

Temenni ederiz ki, müddetleri içerisinde partileri
miz yeni bir hizmete talip olsunlar, bir anlayış içeri
sinde bir araya gelsinler ve hizmetler de görülmek 
imkânı bulunsun. 

Muhterem arkadaşlar, 
Seçim sistemimizin getirmiş olduğu koalisyonları 

gerektiren şu içinde bulunduğumuz vasat içerisinde 
bir başka şekli zaten tahayyül etmek mümkün de 
değil. Partilerin birbirine tahammül etmesi, bir 
araya gelip koalisyon hükümetlerini kurmaya razı ol
maları bir zaruretin gereğidir. Eğer buna rıza gös
teri lmezi de dünden beri olduğu gibi, fırsat bu fır
sattır, ele geçmişken şu mikrofon geçmişteki icraat
ları veya yapılmış koalisyonların faaliyetlerini veya 
partilerin yekdiğeri hakkında söylemiş oldukları söz
leri bir imkân ve fırsat telakki ederek burada tekrar 
etmek durumuna girersek herkesin birbirinin yüzüne 
bakacak hali kalmaz. 

Bize düşecek vazife, geçmiş koalisyon hizmetlerin
de veya yan yana gelmiş partilerin faaliyetlerinde ya
pılacak hizmetleri yeniden teşvik için, yapılmış bu
lunanların da hiç olmazsa güzel olanlarını, iyi olanla
rını ortaya koymak lâzım. Nitekim bunların örnek
lerini bazı arkadaşlarımız verdiler. Birisi diğerini kaç
makla suçladığı zaman, öbürü, kaçmaya mecburdum 
dedi ve buna mesnet de göstererek dedi ki, «İşte İç
tüzüğün 79 ncu maddesi bize çalışma fırsatı vermi
yordu.» dedi. Ama, kendi lehine tefsir imkânı bul
duğu yerlerde de gayet güzel bir şekilde Kıbrıs hare
kâtı bizim zaferimizdir dedi, onu bakire bir kız eda
sı ile takdim etmek gibi de bir misal vermek duru
muna girdi. 

Muhterem kardeşlerim; 
Eğer bir hükümet varsa, bir koalisyon varsa bu

nun gerek icraatı, hayrü hasenatı, gerekse seyyiâtı; 
günahı ve vebali birlikte ortaya konulmak lâzımgelir. 
Sen, iyi tarafını benimse, kötü tarafını da oradan gel
di, o sebebiyet verdi de. Burada samimiyet eseri ol
maz ve gelecekte bir araya gelecek insanlara bu ümi
di, bu güveni, bu cesareti de vermemiş olursun. Çün
kü, kötüleme hayırlı bir yol değildir. 

Peki soruyorum, Irak ile olan boru anlaşması iki 
ay içerisinde yapılamadı ve memleketimizin milyonlar
ca zararını mucip oldu dendi. Güzel bir şey. Bu-
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nun da acaba bu sistem değiştirmekle bir alâkası var I 
mıydı? Hani sen nizam değiştirmekten, sistem değiş
tirmekten veyahut da tarz değiştirmekten bahsediyor
sun, bunun da boru hattı ile bir alâkası var mıydı? 
Yok; hiç alâkası yok. Niye getirmedin? Bu kadar da 
mı bir araya gelemiyordunuz? Kaldı ki, bir araya gel
meyi Başbakan temin eder, Başbakan Yardımcısı da
vet etmez. «Davet etti miydi, etmedi miydi, hangi ta
rihte ettiydi,», münakaşaları o suretle çıktı. Bir araya | 
gelip de hiç olmazsa Kıbrıs politikasının mahiyetini 
tartışamaz mıydınız? Siz harekât kararını verirken tar
tışmadınız mı? içinizde katılmayanlar olduğunu söyle- I 
yenler oldu; hatta denildi ki: «Harekât başladığı za
man; aman durduralım, hergün yüzlerce insan ölüyor, 
bunun vebalini taşıyamayacağım diyenler oldu.» de- I 
nildi. Gerçek veya değil; yarın tarih yazacak bunu; 
öğreneceğiz. Bu tartışılmış. Bunun politikası da tar- I 
tışılır. Demek ki, tartışma imkânı varmış. «Tartışma- I 
dan memleketin âli menfaatlerine uygun hizmetler I 
vardı,» dediniz. Boru hattını misal verdiniz, milyon- I 
larca memleket zarara girdi dediniz. Bu yapılamaz I 
mıydı? I 

Muhterem kardeşlerim; 1 
Anlayışlı olmamız lâzım, insaflı olmamız lâzım. | 

Gerek gelecek ve hizmet edeceklere yardımcı olmak j 
bakımından, gerekse sonradan gelecek olanlara da hiz
metlerinde cesaret vermek bakımından anlayışlı olmak 
lâzımdır. 

Muhterem kardeşlerim; 
Gıda maddelerinin yokluğu, pahalılık milletin sır

tına yapışmışken siz birbirinizden nefret edercesine 
kaçarsanız ve ben getireceğim sistemde bu imkânı, bu 
vasatı bulamadım diye küskünlük içerisinde Kabineyi 
bile toplamaktan içtinap ederseniz, ondan sonra da 
bunun kusurunu başkalarına yüklerseniz bu insaf ol
maz. I 

Uçak sanayii, gemi sanayii, harp sanayii mevzu- [ 
larında Millet parasını vermiş, ilgili daireler şirketle- I 
rini kurmuş, umum müdürlerini tayin etmiş, Ticaret 
ve Sanayi Bakanlıkları temsilcileri tayin edilmiş bir 
Millî Savunma ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin 
tayin edildiği gün kazmayı vuracaksınız, Buna da im
kân vermezseniz bunun da rejimle alâkası var mı aca- I 
ba? Hiçbir suretle alâkası yok. | 

Demek ki, bir hizmet, hem de acilen yapılması lâ-
zımgelen hizmetlerden bile ortada bir kaçma mevzu
bahis. iki aylık bir zaman içerisinde eğer bunun kaz
ması vurulup, temelleri atılmış olsaydı 28 ay içerisin
de semalarımızı Mirage'ler veya Fanthom'lar ayarın
da uçaklar dolduracak şeklinde bir tebşirât verildi. 
Bu da teyit edildi. Bir araya geldiğimiz yedi ay, sekiz 
aylık müddet içerisinde bu kadar methü sena ettiğiniz 
insanlar bir anda nasıl kötü olabildiler? 

Muhterem kardeşlerim, insaflı olmak lâzım. Bu 
arada dediğim gibi uçak sanayii, gemi sanayii, harp 
sanayii, dişli kutusu, elektronik sanayii, atom santral -
ları ve boraksın, bilhassa katı yakıtının memleketimiz
deki enerji istihsalinde ve ihtiyacında kullanılması 
mevzularındaki 30 adet, milyarlık tesisin nasıl kuru
lacağı mevzuunda beyanatlar verildiği zaman herkes 
alkışlıyor, canı gönülden, bu devre değil, gelecek dev
rede de beraber olacağımız ümidi belirtiliyordu. Na
sıl bir anda bir insan kötü olabilir? Olmaz kardeşle
rim; bunlar, insafın dışında şeylerdir. 

Öyleyse, biz vereceğimiz emsallerde ve söyleyece
ğimiz sözlerde sadece kadirşinaslık ve dostlukta vefa
ya değil, gelecekteki hükümetlerin icraatlarında veya 
bir araya gelecek koalisyonların hizmetlerinde de on
lara bugünden gönülden destek olmak ve onları des
teklemek, teşvik edici olmak için vefalı olmayı bil
memiz lâzımdır. 

Bu vesile ile yeni Hükümetin Muhterem Başka
nını hakikaten gönülden alkışlayarak ve içimizde bir 
ferahlık duyarak şu meselelerde, hiç olmazsa hizmet 
ettiği müddet içerisinde faydalı faaliyetleri olacağına 
kani olduk. Allah'tan onlara muvaffakiyetler diler
ken, Yüce Senatonun bütün mensuplarını ve misafir
lerimizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Allah'a 
emanet olun. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Irmak tarafından kurulmuş 
olan Hükümetin Programı üzerinde Cumhuriyet Se
natosunda yapılmış olan müzakereler bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 3 Aralık Salı günü saat 
15,00'te toplanacaktır. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 21,40 

• * * -
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IV - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, gecekonduların meşrulaştırılma-
sında tarih sınırının belirtilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Selâhaddin Babüroğlunun yazdı cevabı. (71235) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İmar ve İskân Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygıyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Sayın İmar ve İskân Bakanı, gecekonduların meş

rulaştırılacağını açıklamıştır. Bu olağandır Ancak bu 
beyanda bir tarih sınırı çizilmediğinden, bazı vatan
daşlar sahipli arsalara yeniden tecavüz etmektedirler. 
Oysa Bakanın sözü, bir önemli konuyu meşrulaştırır-
ken, gayri meşru tecavüzlere teşvik olsun diye söylen
memiştir. 

Bu itibarla mevcut yanlış anlamlan ve rahatsız
lıkları kesinlikle önlemek ve konuyu aydınlığa ka
vuşturmak için, meşrulaştırma sözünün eski bir ta
rih ile sınırlandırılması zorunluluğu vardır. Hükü
met bu hususta ne düşünüyor? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 25 . 11 . 1974 

Sayı : 14/1505 
Konu : Hıfzı Oğuz Be
kata'nın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 29 . 5 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 3636 - 2100, 7/235. 
2. 18 . 6 . 1974 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

3638 - 2100, 7/235 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Hıfzı 

Oğuz Bekata'nın tarafımdan cevaplandırılmak üzere 
başkanlıklarına verdiği «Gecekonduların meşrulaştı-
rılmasında tarih sınırının belirtilmesi» hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesine karşılık 
olarak hazırlanan cevaptan üç örnek ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Ali Topuz Y. 

İmar ve İskân Bakanı 
Selâhaddin Babüroğlu 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 25 . 11 . 1974 

Özel 
14 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
«Gecekonduların Meşrulaştırılmasında Tarih Sınırı
nın Belirtilmesi» hususunda Hükümetin ne düşündü
ğüne dair yazılı soru önergenize karşılık olarak ha
zırlanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. 775 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ile kanu
nun yayın tarihi olan 20 . 7 . 1966 tarihinden sonra 
gecekondu yapılması yasaklanmış ise de, o tarihten 
bu yana yurdun birçok yerinde pek çok gecekondu
ların yapılmış olduğu görülmektedir. 

Hükümet programında «1973 yılı sonuna kadar 
yapılmış olan gecekondular meşrulaştırılacaktır» de
nilmektedir. 1966 yılından önce yapılmış olan gece
kondular hakkında yapılacak işlem 775 sayılı Kanun
da belirtilmiş olduğundan, Hükümet programı gere
ği olarak meşrulaştırılacak gecekondular için başlan
gıç tarihi 20 . 7 . 1966 olması gerekir. 

Bilindiği üzere 775 sayılı Kanunda gecekondu 
yapılması yasaklanmış olduğuna dair Hükümet prog
ramında yer alan 1973 yılı sonuna kadar yapılan ge
cekonduların meşrulaştırılacağı hususunun gerçek
leşmesi, yasalarda değişiklik yapılmasını gerektir
mektedir. 

Mevzuatımızda şehirleşmeye yön verecek hü
kümlerin «şehirleşme olayını yönetecek yeterli araç
lara sahip olmadığı, boşluklar, çelişkiler, tıkanıklık
lar, işlemeyen hükümler oldukları» anlaşılmış bulun
duğundan, Hükümet programında ifade edilen «Şe
hirlerin düzensiz biçimde büyümesini engellemek, 
konut ve arsa sorunlarına âdil çözümler getirmek, 
insan hayatını yerleşme bakımından güzelleştirip 
mutlulaştırmak, gecekondu konusundaki sınırları de
ğiştirmek, mevcut gecekonduları meşrulaştırmak, 
konut sorununu çözücü millî bir konut politikası ge
liştirmek, halka dönük ucuz ve toplu konut yapımı
nı daha verimli ve etkin hale getirmek hedeflerine 
uygun olarak farklı kanunlardaki mevzuat değişiklik
lerini koordine biçimde, beraberce ve ivedilikle yasa-
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laştırmak olanağını sağlamak» amacıyle bakanlıkça 
yetki kanunu tasarısı hazırlanarak Parlamentoya tak
dim edilmiştir. 

Millet Meclisi îmar ve İskân Komisyonu ile Büt
çe ve Plan Komisyonunda görüşerek kabul edilip 
Genel Kurula intikal eden ve Hükümete Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisini verecek olan 
Yetki Kanunu tasarısının kanunlaşrnasıyle yukarda 
belirtilen hususlarla ilgili yasalarda değişiklik yapıl
ması sağlanmış olacaktır. Bu meyanda da 1966 yı
lından (20 Temmuz) 1973 yılı sonuna kadar yapılmış 
bulunan bütün gecekonduların meşrulaştırılmaları ile 
ilgili yasa değişiklikleri de yapılacak ve uygulamaya 
geçilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ali Topuz Y. 
İmar ve İskân Bakanı 
Selâhaddin Babüroğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi İlyas 
Karaöz'ün, Muğla Vilâyeti Yatağan kazasına bağlı 
Şahinler köyünde vukubulan hadiseye dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/276) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

22 . 7 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu 

Muğla Üyesi 
İlyas Kara öz 

1. Muğla vilâyeti - Yatağan kazasına bağlı Şa
hinler köyü halkından Mehmet oğlu 1925 doğumlu 
Emekli Sağlık Memuru Halil İbrahim Topçuoğlu 
adındaki vatandaş, 11 Haziran 1974 günü tarlasından 
alınarak, Bozöyük köyündeki Jandarma Karakolunda 
nezaret altına alınmış mıdır? Buradan da ellerine 
kelepçe takılmak sureti ile 15 (Onbeş) Km. mesafede 
bulunan Yatağan kaza merkezine kadar yaya olarak, 
jandarma nezaretinde götürülmüş müdür? 

2. Adı geçen vatandaşa bu muameleler yapılmış 
ise, isnat edilen suç nedir? 

3. Halil İbrahim Topçuoğlu'nun maruz kaldığı 
bu işlemi keyfi, işkence ve hürriyeti bağlayıcı mahi
yette görüyor musunuz? 

4. Bu hadisenin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 8 . 1974 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Sayı : 7503-11-74/Em. ve 
Asayiş. Ş. 1. Ks. 

Konu :Muğ la Senatörü İlyas Kara
öz'ün yazılı soru önergesinin cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 30 Temmuz 1974 gün ve 
2325-4256-7/276 sayılı yazısı. 

Muğla Senatörü Sayın İlyas Karaöz tarafından 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulan ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri 
sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. Muğla ili Yatağan ilçesine bağlı Şahinler kö
yünden Mehmet oğlu Halil İbrahim Topçuoğlu, Dev
let memuruna hakaret suçundan hakkında tahkikat 
yapılmak üzere yakalanarak Bozüyük köyündeki 
Jandarma Karakoluna götürülmüştür. 

2. Tahkikat sırasında kısa bir müddet için em
niyet odasına konmuştur. 

3. Karakolun aracı bulunmadığından Jandarma 
devriye talimatının 32 nci maddesinin (a) fıkrası ge
reğince Bozüyük köyünden Yatağan'a kadar yaya 
olarak şevki yapılmıştır. 

4. Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinin 
240 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak sanığa 
kelepçe vurulmuştur. 

5. Halil İbrahim Topcuoğlu'na isnat edilen suç 
«Devlet memuruna hakaret» tir. 

6. Sanığa kanunsuz ve keyfi muamle yapılma
mıştır. 

7. Sanığın Muğla Valiliğine ve İçişleri Bakan
lığına vermiş olduğu şikâyet dilekçesi üzerine Yata
ğan ilçe Kaymakamı ve ilçe J. Brk. Komutanı hak
kında açılmış olan idarî tahkikatın devam etmekte 
olduğunu arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, 1974 ve daha önceki bütçe ile verilen 
imam ve müezzin kadrolarına dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Mehmet Ozgüneş'in yazılı cevabı 
(7/280) 
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FİKRET GÜNDÖĞAN (istanbul) — Nasıl olur.. 
BAŞKAN — İtimat buyurunuz Sayın Gündoğan, 

İtimat buyurunuz... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayı sayma özgürlüğünü kullandım. 

BAŞKAN — İtimat buyurunuz efendim. 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil buyurun. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetlerin programları, yapısını teşkil eden ki
şiler ve programlarının muhtevası ile ölçülür. Şimdi 
eleştirilerimizi bu iki nokta üzerinde toplamak imkâ
nına malik olsaydık rahat bir konuşma yapacaktık. 
Çünkü Hükümetin gerek programı, gerekse teşekkül 
tarzı üzerinde büyük itirazımız olmayacaktı. Ancak, 
işe bir de modeli ve biçimi karışıyor. Bu model ve 
biçim üzerinde çok şeyler söylendi. Hepsine geri dön
meyeceğim. Yalnız, teşekkülü kendinden evvelkilere 
benzemeyen Hükümet, kendinden evvelkilere çok 
benzeyen bir programla karşımıza çıktı. 

Gönül isterdi ki, nasıl teşekkülü değişik idiyse 
programı da değişik olsun. Çünkü teşekkülüne yapı
lan itirazların başında, bu Hükümet iyi: ama kime 
karşı sorumlu, hesabı kime verecek düşüncesi büyük 
ağırlık taşıyor. Hükümet de zaten kendi icraatından 
herhangi bir siyasî partinin sorumlu olmadığı temina
tını programında vermekte. Kime karşı sorumlu?.. 
Herhalde millete karşı değil. O halde Meclise kar
şı sorumlu olabilir, diye düşünülebilir. Eğer Meclise 
karşı sorumlu idiyse bu hükümetin programı, evvelâ 
bir devraldığının envanteriyle başlaması gerekirdi. 
Matlub belli olsun ki, zimmeti meydana çıksın. Nedir 
devraldığı?.. Sonunda nasıl sorumlu tutacağız?.. Böy
leydi, şimdi böyle oldu diyebilmek için dayanabile
ceğimiz muta nedir?. Burası karanlık. İşte ben diyor
dum ki, bu hükümet huzurumuza gelirken deseydi ki, 
ben bir zaruretlerin mahsulüyüm, bir bunalımın ça-
resiyim, geldim, böyle kurulabildim, şu söylediğim 
icraatı yapacağım, şunu devraldım, bırakacağım şey
lerden benden hesap isteyebilirsiniz. Bu yoktur, ve bu 
olmayınca da işin zembereği yoktur. 

Hazine ne halde?. İki ay sonra maaş verebilecek 
mi-siniz?. Yokluklara çare bulabilecek misiniz?. Hükü
metin bıraktığı envanter (Envanter mi diyelim, tereke 
mi diyelim?. Burada ihtilâfım var) nedir?. Kıbrıs ne
ye mal oldu, açık nedir?. Giden Hükümet memleketi 
ne halde alıp ne halde terketti?. Terkettiği çizgi bu
dur. E.. Bu yok ortada. Bunun yerine rivayetler var. 
Efendim, 5 bin asker 10 Aralığa kadar çekilmezse, 
Magosa Limanının Rumlarla müşterek kullanılması 
taahhüt edilmezse, Rumların eski yerlerine dönmesi 
kabul edilmezse ve şu terkettiğimiz haritada işaretli 
yerler de tahliye edilmezse ve bu iş de 10 Aralığa ka
dar yapılmazsa 10 Aralıkta yardım kesilir. 

Dikkatli olunuz. Devir terekesinde var mı bu?. Var
sa mesele değişiyor. Varsa eğer, «Bize, Kıbrıs'a git; 
ama dönme dedi», diyenlerin Kıbrıs'a dönmeyi de 
plana koydukları meydana çıkar ve yarın Kıbrıs'tan 
dönmek icabedcrse, bu Hükümeti desteklediniz, öbü
rü gitti bu döndü demek imkânı kalmaz. Var mı bu 
planda?. Ben bunun üzerinde duruyorum. 

Ne yapacaktır bu Hükümet?. Neyi yapmaya mec
burdur?. Bir vazi}'etle karşılaşmış. Gayet güzide müm
taz bir heyet. Başından mesul olmadığı bir terekenin 
içinde; ama tamamlamaya mecbur olduğu işler var. 
Bütçenin açığını kapayacaktır, yeni bütçede denge ara
yacaktır, bozulan muvazeneyi tesise çalışacaktır, 
pahalılığa şuna buna çare arayacaktır. Hepsi ıstırarî 
vazifeleridir, hataları değil, ama sonunda, kendisi si
yasî bir heyet olmadığı için kendisini destekleyen
lere, biz böyle yaptık da sizin oylarınızla başa ge
len Hükümet bunları berbat etti denmek fırsatını 
vermemek için arz ettiğim hususa itina etmesi gere
kir idi. Onun içindir ki, bu envanter veya tereke işin 
zembereğidir diyorum. 

Deniyor ki, efendim iyi; ama bir araya gelmiyor
sunuz, partiler bir araya gelmek imkânını bulamıyor. 
Ondan sonra da bir boşluk husule geliyor. O boşlu
ğun en masum alternatifi olan bu Hükümete karşı da 
cephe alıyor. Tabiî bu mülâhazada ağırlık var. Boş
lukları güçler doldurur. Güçler gaz gibidir. Nereyi 
boş bulurlarsa oraya istilâ etmek isterler. Bu ezeli 
kaide; ama bu böyledir-diye bir başka kaideyi, bir 
rejimi tahrip etmeye, hatayı hata ile tamir etmeye kal
kışmaya da lüzum yok. 

Bu bunalımın sonu ne olacak? Sonu belli olan şe
yin adı meseledir. Malûmları korsunuz, meçhulü bu 
tarafa yazarsınız orantınızı kurarsınız neticesi çıkar. 
Onun adı meseledir. Bunalım dediniz mi, sonu belli 
olmayan şey demektir. Onun sonu söylenmez, araş
tırılır ve kendi içindeki şartlardan çıkar. 

Sayın Sadi Irmak Kabinesinin Programı üzerinde 
kişisel düşüncelerimi arz etmek için huzurunuzda
yım. 

Evvelâ başta Sayın Başbakan olmak üzere bütün 
üyelerine karşı takdir ve saygı beslediğimiz, çoğu ile 
yıllarca süren dostluk sahibi bulunduğumuz mümtaz 
bir kadro karşısındayız. 
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Burada bir arkadaşımız çıktı grupu adına konuş
tu ve dedi ki, «Siz seçime gidemezsiniz». Ben burada 
yoktum, diyafondan dinledim. Bilmiyorum nereye hi
tap etti; ama, «25 senedir bu milleti aldatıyorsunuz. 
Artık aldatamazsınız.» dedi. Kime hitap etti bilmiyo
rum, ama herhalde hakaret, hitap ettiği kitleye de
ğil milletedir. Bu milleti 25 senedir aldanır farzetmek, 
bu milleti 25 sene körükörüne aldanma bahasına oy 
verir zannetmek bir kere rejime, sisteme, millete 
inançsızlıktır. Ve sonra böyle bir nazariyeyi kabul 
ederseniz, yeni seçim kazanan heyetin de milleti al
dattığı iddiasını niçin öne sürmeyeceksiniz. Millet al-
danabiliyorsa ben de aldatırım, siz de aldatırsınız. Mil
let aldanmaz. Milleti aldatmak da mümkün değildir. 

Efendim, bu heyet seçimi kabul ederse başka 
olur, etmezse başka olur.. Sayın Sadi Irmak Hüküme
ti, «15 gün sonra seçim yapacağım» dese «İki ay son
ra yapacağım» dese veya, «Hiç yapmayacağım» dese 
bunun müeyyidesi nedir? Bu Hükümet 1,5 ay güven
oyu alır, bir ay sonra istifa etmek durumunda kalır. 
Seçim taahhüdü ne olur?. Seçimi, Hükümet yapmaya 
ne kadirdir, ne de mene ehildir. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bir dakikanız 
var efendim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Acaba Heyeti Umumi yeden 3 - 5 dakika izin istirham 
edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Öyle bir öneriniz varsa sorarız efen
dim. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Eğer ısrar buyurursanız kesebilirim. 

BAŞKAN — Ne kadar süreye ihtiyacınız var Sa
yın Çağlayangil? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Beş dakika kadar. 

BAŞKAN — Saym Çağlayangil beş dakika daha 
konuşmasının uzatılması için Yüce Heyetin iznini is
temektedir. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurunuz Saym Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Seçimi tekeffül etseler ne olacak? İcraya kadir değil
dirler. Yapmamayı taahhüt etseler, mene ehil değil
dirler. Buna Mecliste karar verilecek. Bugünkü mev
zuata göre, karar verdiğimizin altmışıncı günü oto-
matikman seçim icra edilecektir. Bugün karar verir
sek, altmış gün sonra icra edilecek. Eğer Türkiye alt
mış gün sonra meselâ, Ocak ayının falan tarihinde 

I seçim yapmaya ehil ise yapılır. Değilse, hangi tarihte 
I ehil olacaksa, ondan altmış gün evvel karar verilir. 
I Bunun dışında seçim meselesi ile uğraşmanın amelî 
I bir kıymeti yoktur. Belki bir yatırımdır. Niçin yok-
I tur? Çünkü, tatbik kabiliyeti yoktur. Seçimi çare 

diye mütalâa ediyorsak, seçimi çare kılmayı mümkün 
I kılacak tedbirleri de beraber mütalâa edelim. Seçimin 

daha etkili bir netice vermesini de mütalâa edelim. 
I Mücerret, cezbe halinde seçim iddiası ile, bir seçim 
I Donkişotluğu ile varılacak netice yoktur. Sonra muh-
I terem arkadaşlarım, seçim öyle bir şeydir ki, bu se

çim önergesi karar halinde Meclise gelince ve ad oku
narak oya konunca, bundan kaçacak parti veya par-

I lomanter tasavvur edemiyorum. Seçimden kaçan par-
I ti, milletin huzuruna hangi tarihte olursa olsun çıka-
I maz. Parti de çıkamaz, parlomanter de çıkamaz. Ni

çin ç'kacaksınız, nasıl çıkacaksınız; bir seçim firari
si halinde nasıl aday olacaksın? Bu gelir, konur, oku-

I nur: Çağlayangil. (Bursa) öbür zat falan bölgenin, 
I evet, hayır şeklinde oylanır. Bu seçimden kaçıp kaç

mamanın belli olacağı forum burasıdır. Bunu dışar-
I larda aramayalım «Seçim, seçim» diyelim, ne olacak? 
I Buraya gelen ve seçimi büyük bir arzu ile isteyen ar-
I kadaşlarım dahi, tarih olarak Haziran başını koydu-
I 1ar. Haziran başı seçim kararı olsa olsa nisanın seki-
I zine falan alınması gereken bir karar. O tarihte menı-
I leketin manzarası nedir? Kıbrıs meseksi mi hallol-
I muş mu? Devam mı ediyor, daha mı bozuk, daha mı 
I iyi? Bütün bunlar ne durumdadır? Yine o tarih üzeri-
I ne bir protokol yapsak da, Meclise girsek, oylasak 

çıkmasa, oyu tutturamasak. Bütün bu protokollann 
I amelî neticesi olmayacaktır. Seçimi de bu şekilde raü-
I talâa etmek lâzım. 

I • Kürsüye geliniyor ve burada; A. P. eski Halk Par-
I tisine benziyormuş, tenasüh yolu ile eski Halk Parti

sinin ruhu şimdi bizim partiye girmiş iddiası öne sü
rülüyor. Bir kere mazisinden bu kadar nefret eden bir 
siyasî heyeüe ilk defa karşılaşıyorum. Onu da bıraka
lım, öyle bir tenasüh hadisesine Adalet Partisinin 
yapısı müsait değildir. Ayrı köklerden, ayrı tarihî ce
reyanlardan kuvvet alan iki siyasî heyetiz. Bu mem
leketin kaderinde istensin, istenmesin uzun müddet 
yaşayacak iki siyasî heyetiz. Bir taraf Devleti savu
nur, öbür taraf milleti savunur. İstedikleri kadar halk
la bütünleşmek iddiasında bulunsunlar, halk sektö
ründen kooperatifçiliğe kadar ruhlarında, planların
da, yapılarında ve dokularında Devlet yatar, devlet
çilik yatar. Bunun adını kâh toplum koyarlar, kâh sos
yal adalet koyarlar, kâh vaktiyle de olduğu gibi dev-

j letçilik koyarlar. 
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Seçimlerde kimseye ebedî şans yoktur. Bir taraf 
bazen kazanacaktır, öbür taraf kaybedecektir. «Halk 
bizi sosyal ordunun önüne kattı, bayrak yaptı..» gibi 
iddialar belki böyle parti marşlarına falan konu olur; 
ama bu kürsülerde bu argümanlarla netice almaya 
çalışmanın hakikaten değeri ve ciddî bir hüviyeti 
yoktur. 

Benim arkadaşlardan istirhamım; Senato daima 
ağırbaşlı seviyede kalmıştır. Memleket buhran için
dedir. Bunalımın da dediğim gibi çaresi belli değil
dir. Şartlan ağır olabilir. Bunu, «Böyle giderseniz ya 
muhtıra, ya ihtilâl gelir.» diye, bu çatıda hiç konuşul
maması lâzım gelen kelimeleri telâffuz ederek veya 
onlardan medet umarak halle çalışacağımız yerde, 
daha sakin, daha aklı başında, daha birbirimize gü
venerek halle çalışalım. Çare arıyorsak, bu çareler 
birbirimize meydan okuyarak bulunmaz. Evvelâ dia-
loğlar kurulur, yemek sofraya konmadan evvel mut
fakta hazırlanır kararlar. Mutfakta tertip olunur, par
tiler bir araya gelir, düşünülür, yaklaşılır ve ondan 
sonra o husus kamuoyunda oluşturulur. Kamuoyu zor
lanarak, karşılıklı rıza istihsaline gayret etmek mese
leyi kemikleştirir, dondurur. 

Benim görüşlerim bu. Beni dinldiğiniz için size 
teşekkür ve saygı borcum var. 

Hürmet ederim efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Engin, buyurunuz. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun kıymetli üyeleri; 

Yeni Hükümette bildiğiniz gibi, Başbakan Sayın 
Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak'dan başka, 8 tane
si üniversite mensubu kıymetli profesör olmak üzere 
16 kişi dışarıdan alınmış bulunuyor. 3 tane Kon
tenjan Senatörü, bir tane Tabiî Senatör 4 tane de 
Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşımız bu Hükü
mette görev almış bulunmaktadır. 

Kabine her ne kadar teşekkül şekli itibariyle 
Anayasaya uygun görülmekteyse de, güvenoyu alın
ması halinde Anayasada zikredilmemiş bazı tatbikat
ların içine girmek durumunda kalacaktır. Özellikle 
Bütçe Komisyonu teşkilinde iktidar partisinden ol
ması gereken 30 üye meselesi, partilere dayanmayan 
bu Kabine için halen çözümlenmemiş bir problem 
olarak ortadadır. Tabiatı ile bu husus Anayasamı
zın bir eksikliği olarak telâkki edilebileceği gibi, 
gerçekleştirilmesi ihtimali olmayan bir husus olarak 
da düşünülmüş olabilir. 

Hükümetin Anayasanın tavsiye ettiği siyasî par
tilere dayalı bir Hükümet olmaktan uzak olması, 
siyasî partilere dayalı olmadığı için de icraatını yü
rütecek güce sahip olmaması önemli bir husustur; 
yani her icraat için ister istemez siyasî parti grupla
rını ikna etmek gibi güçlüklere maruz kalacaktır. 
işte böylesine güçlüklerle karşılaşması önceden 
belli olduğu halde, Sayın Irmak'ın Hükümeti kur
muş olmasını, memleket lehine büyük fedakârlık 
olarak tavsif etmek ve kendisini tebrik etmemek 
mümkün değildir. 

Acaba icraat yapması hakikaten çok güç olan 
böyle bir Hükümetin kurulmasında kabahat kimde
dir? Hemen arz edeyim ki, buna sebep Millî Selâ
met Partisi hariç, diğer partilerin uzlaşmaz tutum
larıdır. Kabulü mümkün olmayan önşartlardır, ce
saretsiz, kararsız tutumlarıdır. Dünkü Meclis mü
zakerelerinde Sayın Erbakan tarafından durum çok 
teferruatlı olarak ortaya konulmuştur. Gerçekten 
Sayın Başbakan Irmak, Kabineyi teşkil etmeden ön
ce her parti ile temasa geçmiş ve üye istemiştir; fa
kat Cumhuriyetçi Güven Partisi hariç hiçbiri üye 
vermemiştir. Böylece Sayın Hükümetin bu şekilde 
kurulmasında, Hükümete yükleyecek bir kabahat 
bulunmadığını belirtmek isterim. 

Sayın Hükümet Başkanı bu konudaki hüsnüniye
tini programının hem başında, hem de sonunda be
lirtmiş; bir seçim Hükümeti olduklarını, Parlâmen
toda siyasî partilerden kurulacak bir Hükümete va
zifeyi devre her an hazır olduklarını ifade, hattâ 
temenni etmişlerdir. 

Kıymetli senatörler; 

Biliyorsunuz ki üç yıldan beri Türkiye kısa dev
reli hükümetlerle idare edilmektedir. Kısa devreli 
hükümetlerin memlekete birçok konularda maalesef 
büyük zararı olmuştur. İcap eden hizmeti lâyıkıyle 
verememek durumlarına girmiştir Önümüzdeki se
ne seçim yapmak demek 1975 senesini değil, hattâ 
1976 senesini dahi heder etmek demektir. Gelecek 
sene yapılacak olan seçimlerden sonra yeniden Mec
lis teşekkül edecek, yeniden Hükümet kurulacak ve 
gelecek senenin 30 Kasım günü 1976 senesinin Büt
çesi Meclise getirilecek bunlann hiçbirisinin ciddî ça
lışmalarla yapılması mümkün olamaz. 1976 senesi
nin yatırımları dahi heder olur. Üç seneden beri 
Türkiye'de kısa devreli hükümetler zaten kalkınma 
hamlesinde büyük ölçüde yavaşlamalara sebep ol
muştur. Önümüzdeki iki yıl daha aynı şey cereyan 
ederse âdeta beş yıllık bir bütün plan devresi dahi 
heder olma durumuna girecektir. 
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Her önüne gelen, «benim canım seçim istiyor», di
ye ortaya çıkmamalıdır. Bugün erken seçime gitme
miz demek, aslında Kıbrıs zaferinden sonra yurdu
muzda meydana gelmiş olan birlik ve tesanüdü köy 
kahvelerine kadar götürüp bir bakıma çözmek ve 
ayırmak mânasını taşır. Böyle, iddialı bir şekilde 
erken seçime gidildiği zaman bu seçimin emniyetini 
temin etmek de oldukça güç bir görev halini alır. 
Erken seçim memlekette herkesin büyük nispette si
yasetle meşgul olmasına vesile olur. Bir ülkede 
dört yılda bir ve ancak yeni seçim yapılacağı za
man siyasî konular bütün ülkeyi sarmalıdır; ama bir 
ülkede yeterinden fazla dozajda ve sık sık herkes 
siyasetle meşgul olursa siyasetten başka yapılacak 
büyük hizmetler aksar. Bundan dolayıdır ki, kesin 
bir zaruret olmadıkça erken seçim çözümünün orta
ya atılması dahi doğru değildir. 

Muhterem senatörler; 
Bulunduğumuz noktayı iyice tespit etmeye mec

buruz. Şu anda demokrasimizin yeni bir merhalesi
nin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bu merhaleyi el
birliğiyle, iyi niyetle, millî menfaatleri önplanda 
tutarak aşmamız gerektir. Bugün geldiğimiz merha
le koalisyonlarla çalışma merhalesidir. Başka ülke
lerde bildiğiniz gibi koalisyonlarla çalışmalar yapıl
maktadır; ama hiçbirisinde koalisyon kurulma sü
resi bizdeki çalışma şekilleriyle yürümemektedir. Bu 
arada partiler hiçbir zaman meseleyi şahsiyet mese
lesine dökmemektedir. Bugün memleketin böylesine 
iç ve dış şartların gerektirdiği bir anda mesuliyetle
rimiz nereye kadar devam etmektedir, bunları dik
kate almaya mecburuz. 

italya, seçimden çıkalı iki seneden fazla bir za
man olmuştur; 4 aydan beri kaçıncı defadır koalis
yon kurulması çalışması yapılmış ve ancak birkaç 
gün önce bir uzlaşmaya varıldığı hepinizce malum
dur. italya'da hiç kimse çıkıp da, «neden koalisyon 
bu kadar uzun sürüyor, hemen erken seçime gide
lim,» dememiştir. 

Durumu böylece tespit ettikten sonra Programda
ki diğer bazı hususlara göz atalım. 

Bugün bir milyonluk vatan evlâdı dış ülkelerde 
işçi durumundadır. Bunîarm 150 binini hanım işçile
rimiz teşkil etmektedir; millî gelir bakımından maa
lesef zenginliğimiz ve çalışkanlığımızla mütenasip ol
mayan bir noktadayız. Yeryüzündeki 130 kadar müs
takil ülkenin içerisinde şahıs başına millî gelirimiz 
100 ncü sırada bulunmaktadır. Hergün. dolara bağlı

lık adı altında maalesef paramızın kıymeti düşürül
mekte, devalüasyon adım adım yapılmaktadır. Bu 
devalüasyonlar yapıldıkça şahıs başına millî gelir ba
kımından gerilemekteyiz ve yeryüzündeki milletler 
arasındaki sıramız da düşmektedir. 

Dış ticaret açığımız gün geçtikçe artmaktadır; üç 
milyara yakın ithalâtımıza mukabil ihracatımız tak
riben bir buçuk milyar dolar mertebesinde bulunu
yor. İthal etmekte olduğumuz petrolün, makinelerin 
ve hammaddelerin fiyatları bütün dünyada büyük 
süratle artmakta olduğu için dış ticaret açığı bakı
mından güçlüklerimiz ciddidir. 

Bundan başka, Devlet bütçesinde önemli bir açık 
bahis konusudur; bugün 110 milyar liralık Devlet 
bütçesinde takriben 20 milyar liraya yakın bir açık 
sözkonusudur. Bunlar ülke için ciddî meselelerdir. 

Yatırımlarda arzu edilen hız mevcut değildir. 
Bilhassa Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinin asıl ru
hunu teşkil eden, Türkiye'de çok önemli sanayi ya
tırımlarının kurulması hususundaki adımlar henüz 
atılmamıştır. Bir plan devresi süratle gelip geçmekte
dir; fakat Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline ge
tirecek olan bu yatırımların maalesef henüz temel
lerinin atılmasına dahi başlanılmamıştır. 

Bu itibarladır ki, bugünkü halimizle bilhassa 
sanayileşme durumumuzla geri kalmış ülkeler arasın
da yer alıyoruz. Kendi sanayimizi kendimizin kura
cağı teknolojik atılımı, sınaî atılımı henüz yapama
mış bulunuyoruz. Memleketimizde ziraî sulama, hay
vancılık yavaş gitmekte, köy yolları, köy elektrifikas
yonu, köy ve şehir içme sularının temposu son dere
ce yetersizdir; Anadolumuzda kanalizasyon tertibi 
bulunan bir tek şehir mevcut değildir. Sanayi bölge
leri kurulmamıştır, küçük sanayi siteleri yetersizdir. 
Bölgesel kalkınma şirketleri milletin arzusuyle yur
dun her tarafında başlamıştır; her vilâyette ortalama 
yirmiye yakm bu çeşit şirket atılımları mevcuttur; 
fakat Devlet tarafından bunların elinden tutulup ma
lî imkânsızlıklarını tamamlayacak bir canlılık nokta
sına henüz şu anda gelinmemiştir. Hayat pahalılığı 
sürmektedir, geçim sıkıntısı mevcuttur, temel ihti
yaç maddelerinin bulunamaması Milletimizi bunalt
maktadır. 

Türkiyemiz hızla kalkınmalıdır, diyoruz; sanayi-
leşmeliyiz, diyoruz; ama sanayileşmek için ilk ve en 
önemli şartlardan birinin memleketi bol ve ucuz 
elektrik enerjisine kavuşturmak olduğunu unutuyo
ruz. Memleketi baştan aşağı fabrikalarla doldursa-
nız da enerji problemini halledememiş olsanız neye 

— 212 — 



C. Senatosu B : 9 28 . 11 . 1974 O : 1 

yarar, çalıştırabilir misiniz? Bütün ilerlemiş memle
ketlerin önce bu problemi hallettiği ve bugünün şart
larında en ucuz elektrik üretimi imkânı olan hidro
lik kaynaklara bol miktarda sahip olduğumuz hal
de bugün ancak bunun yüzde 4 ünü kullandığımızı, 
yüzde 96 sının akan sularla heba olup gittiğini de-
faatle söyledik ve söylediler. 

Kaldı ki, bu kaynaklardan yüzde 80 - 90 hatta 
yüzde 100 nispetinde yerli imkânlarla enerji üretimi 
mümkün iken büyük ihmaller neticesi yeni katkılar 
yapılmadığının üzerinde durulması hiç olmazsa bu
günkü cemiyetlerin ilerlemişliğinin bir kıstası olan 
«fert başına elektrik üretimini şu seviyeye çıkarmaya 
çalışacağız.» şeklinde kararlı ifadelerin bulunmasını 
gönlümüz arzu ederdi. 

Son olarak, Programdaki Orta - Doğu, Asya ve 
Afrika ülkeleriyle münasebetlerimizi geliştirmeyi ima 
eden sözlerin daha kuvvetli olmasını arzu ederdim, 
fakat bunlara büyük ehemmiyet vermek mecburiye
tinde okluğumuza inanıyorum. Bunun için serbest ti
caret bölgelerinin geliştirilmesinde büyük fayda var
dır. Kanaatımca Türkiye'mizin süratle kalkınmasın
da bu memleketlerle ticarî münasebetlerimizin arttı
rılmasının büyük rolü olacaktır. 

Sözlerimi burada keserken, Hükümet Programı
nın memleketimiz için hayırlı hizmetlerde bulunma
sını temenni eder ve kendilerine başarılar diler ve he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, Hükümet 
Programı aleyhinde mi, efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, ben 
yerimden bir şeye işaret etmek istiyorum; isterseniz... 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Çağ-

layangil, şahsı adına yaptığı konuşmada bizim se
çim arzular;mızı seçim donkişotluğu olarak vasıflan
dırdı. Bu düpedüz talihsiz bir benzetmedir. Gerçek
ten, seçim isteyen yalnız biz olsaydık, gerçekten se
çimi halk da istemeseydi bu sıfata belki lâyık olur
duk; ama dikkat buyurulursa, şimdi müzakeresini 
yaptığımız Hükümet Programının dördüncü sayfasın
da. 

«Bu durumda Hükümetimiz çeşitli sakıncaların 
önlenmesi amacıyle seçimlerin yenilenmesinde ve bu
nun Yüce Meclisinizce mümkün görülecek yakın bir 
tarihe alınmasında millî yarar, hatta zorunluk bulun
duğu görüşünü Yüce Meclise arz etmek ister.» de
mişler ve yine Programın sonunda, yeni bir seçimin 

yapılmasında zorunluk olduğunu bir ülke gereği ola
rak programlarına dercetmişlerdir. 

BAŞKAN — Bunu açıklşyorsunuz, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu gerçe

ği Hükümet Programına getiren bir parti ve onun 
mensubu olarak seçim istemiş olmaklığımızı donki-
şotlukla biz değil, başkaları da paylaşmak durumun
da kaldılar. Bu, talihsiz bir beyandır. 

BAŞKAN — ifade etmiş oldunuz, buyurun efen
dim. 

Sayın Cevdet Aykan, Hükümet Programı üzerinde, 
buyurunuz, efendim. 

Sayın Aykan, Hükümet Programı üzerinde son 
konuşmayı yapan sayın üyemizdir; buyurun sayın 
Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım ve sayın Hükümetin değerli üye
leri ve değerli Başkan; 

Son söz bende olduğuna göre, son söz olarak 
söylenebilecek sözleri seçmede, fikirleri bulmada da 
güçlüğümü takdir edersiniz. Hükümetin Başkanı de
ğerli bir fizyoloji profesörüdür. Fizyolojinin temel 
kurallarından birisi, «Hayat var olduğunda tepkinin 
de olmasıdır.» 

Bu programa ve bu Hükümetin kuruluşuna gös
terilen tepkinin ne ölçüde sağlıklı olduğu ya da hak
lı olduğu ayrı bir konu. Fakat, genellikle bu Hükü
metin Programına ve kuruluşuna gösterilen tepkiler, 
Hükümetin kuruluşunu zorunlu kılan nedenler ya da 
güçlükler nelerdir, bu güçlükleri çözümlemek, gider
mek için erken seçimin bir çözüm olup olamayacağı 
ve belli ölçüde de bu Hükümetten beklenebilecek hiz
metlerin neler olabileceği bahis konusu olmuştur. 

Bu modelin ismi ne olursa olsun bu Hükümetin 
kuruluşunu zorunlu kılan şartlar üzerinde düşünmek 
sistemimizin imkânlarını ve güçlüklerini anlamamız
da şüphesiz yararlı olacaktır. 

Genellikle ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi 
adına konuşan konuşmacılar erken seçimin bu güç
lükleri gidermede, sistemin içinde bulunduğu, yarat
tığı güçlükleri gidermede bir çare olacağı görüşünü 
savunmuşlardır : Cumhuriyet Halk Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu Başkanı ve istanbul senatörü 
Sayın Fikret Gündoğan bu' konuda fikirlerini fade 
ederken Halk Partisinin seçim fobisine tutulduğunu 
belirttiler, istanbul gibi değerli bir bilim, sanat çev
resi temsilcisinin böyle bir deyimi kullanmasmdaki 
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yanlışlığı belirtmek için bu açıklamayı yaptım. Fobi, 
tabiîki seçimden kaçmak, korkmaktır. Kendileri so
ruyu şu anlamda vazettiler : Genellikle diğer siyasî 
partiler seçimden korkuyorlar, kaçıyorlar şeklinde 
söylediler. Şüphesiz burada faydalı olacak olan so
ru; seçimden korkup korkmamak değil, seçimin ya
rarlı olup olmayacağı üzerinde düşünmektir. 

Sayın Çağlayangil konuşmalarında, Sayın Irmak 
Hükümetinin hangi şartlarla göreve başladığına, ya da 
göreve başladığı ortamın ne olduğuna biraz değindi
ler. Ben de birkaç cümle ile değineyim : 

Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanının ifade
sine göre önümüzdeki yıl buğday açığı 4 milyon ton 
olacaktır. Şeker, açığı, yağ açığı, dünya petrol fiyat
ları da düşündürücüdür. Bunların ekonomik karşılığı
nı düşündüğümüz zaman ve Kıbrıs harekâtının ya da 
Kıbrıs sorumluluğunun Bütçemize yükleneceği kül
fetleri de düşündüğümüzde muhtemeldir ki, büyük 
bir ihtimalle ve söylendiği üzere önümüzdeki yıl cid
dî ekonomik sorumlulukların var olacağı bir yıl ola
caktır. 

Kitleler büyük ekonomik sorumluluklarla karşı 
karşıya kaldıklarında iki türlü tepki gösteriyorlar. 
Tepkilerin bir kısmı ilgisizlik tarzında oluyor. Bir 
kısmı da hiddet tarzında, şiddet tarzında oluyor. 

Acaba önümüzdeki yıl Haziranda ya da Ekimde 
yapılacak bir seçimde geniş halk kitleleri; önceliği 
parti bağlarına, siyasî ilişkilerine mi vereceklerdir, 
yoksa özel hayatlarının, kişisel hayatlarının yarat
tığı sorumlulukların, kendi ruhlarında yarattığı güç
lüklerin etkisi altında mı kalacaklardır? Bu üzerinde 
durulmaya değer ciddî bir sorundur. 

Sayın senatörler İngiltere 7 ay içerisinde iki se
çim yaptı. İngiltere'deki şartlar gayet tabiî son de
rece değişiktir. Herkese asgarî bir yaşama düzeyini 
ve yaşama emniyetini, sosyal güvenliği sağlamış bir 
ülkedeki şartların değişik olması doğaldır; ama bu 
değişik şartlara rağmen İngiltere'de 7 ay sonra ya
pılan seçimlerin muhafazakâr parti ve işçi partisi le
hine yarattığı genel oydaki değikişlik % 2,8 civarın
da olmuştur. Bütün partilerin oy nispetleri genel ola
rak aynı kalmıştır. İşçi Partisinin sağladığı bu % 2,8 
nispetindeki oy artışının tefsirleri genellikle İşçi Par
tisinin sendikalarla fiyat ve ücret konusunda yaptığı 
anlaşmaya bağlanmıştır. Acaba ülkemizde yakın bir 
gelecekte yapılacak seçimler aynı tabloyu ortaya çı
karırsa ve artan ekonomik sorunlarla, artan güç şart-
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I îarla bu seçim aynı tabloyu verirse sonumuz ne oîa-
I çaktır, meselelerimiz ne olacaktır? 

I Rejimin adı ne olursa olsun; ister demokrasi ol-
I sun ister başka bir şey olsun toplumun sorununu çö-
I zümleyemezse, topluma daha büyük refah ve güven 
I sağlayamazsa o rejim her zaman tehlikeye girmiştir. 
j Tarih ve kendi tarihimiz de bunun örnekleriyle do-
I ludur. 

I Bunları bu değerli Senatonun değerli üyelerine şu 
I düşüncelerle söyledim. Görünen o ki; Türkiye'miz-
] de erken seçim, «faydalı mı değil mi» den daha ziya-
I de bu seçimden korkuyor musunuz, korkmuyor mu-
I sunuz şeklinde va'zedilmiştir. Cesaretimizi göstermek 
I için de erken seçime gitmemiz mümkündür; ama bu 
I benim ölçüme göre sorumlulukla, ülke sorumluluğu 
I ile bağdaşacak bir tutum olmayacaktır. 

I Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurallara, kanuna 
I bağlılığı, üstün kültürü, dikkati kişisel nitelikleridir; 
I ama ileride bu nitelikleriyle neyi başardığı tarihin bir 
I sorusu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına bu kürsü-
I den saygı ile bu niteliklerini siyasî partiler arasında 
I beliren bu güçlüğü çözümlemede kamu yararına ve 
I tarihin öğretilerine öncelik vererek kullanması yönün-
I de saygı ile dilek sunarım. 

I Sayın Başkan; 

I Hükümetin Programı üzerinde konuşacağımı ifa-
I de etmiştim. Bu nedenle üzerinde çok tartışılan se-
j çim konusuna değindim. Hükümetin Programı muh-
I telif bakanlıkların hizmet sahalarına giren konularda 
I ayrıntılı döküm diyeceğimiz bazı geniş bilgileri ver-
I mistir. Pahalılığı öncelikle bir konu olarak ele almış 
I pahalılığın doğuşunda, üretimin oluşunda, dağıtımda 
I ilgili tedbirler üzerinde durulmuştur. Bu hizmetleri 
I şüphesiz değerli olacaktır. 

I Benim ölçüme göre Hükümetin bir Sosyal Güven
lik Bakanlığı kurmuş olması, bir Kültür Bakanlığı 
kurmuş olması değerli bir aşamadır; fakat benim öl
çüme göre bu Hükümetin yapacağı en büyük hizmet 
gerçeği cesaretle Türk Toplumuna söylemek olacak
tır. Cesaretle ve gür sesle. Daha önce yapılanlarda 
iyi ne ise, kusur ne ise onu cesaretle söylerse ve ül-

} kenin içinde bulunduğu şartları yine cesaretle söy-
i lerse ülkemizde tlaha sağlam düşünce için, sıhhatli 

düşünce için hizmet etmiş olacaktır. 

I Ben bu düşünce ve duygularla son sözü söyleyen 
I üye olarak Hükümete hizmet süresi ne olursa olsun, 
J çok değerli, enteilektüeî ve kişisel haysiyeti olan üye-
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lerden oluşan bu Hükümete hizmet sürelerinde başa
rı dilerim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arkadaşı

ma bir yardımda bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. Ye

rinizden söyleyiniz. 
Sayın Aykan, siz buyurunuz oturunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Her hal

de iyi takip edememişler. Sayın Adalet Partisi Grupu 
Sözcüsü Tokoğlu yazılı konuşmasının bir kaç yerin
de seçim fobisine kapılmışlardır diye bizi itham etti. 
Bendeniz konuşmam sırasında bu seçim fobisine ka
pılmış olma sıfatı bize yakışmadığı gibi gramatik 
olarak da doğru olmadığını söyledim. 

BAŞKAN — Tavzih etmiş oldunuz efendim şimdi. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Dok

tor benim söylediğimi sanarak dedi ki, «ilim ve ir
fan yuvası İstanbul'da yaşamış bir münevverin bunu 
söylemiş olması» bunu ben sarf etmedim, bu kelime 
Sayın Tokoğlu'nundur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; Hükümet Programı üzerinde grup

lar ve kişiler görüşlerini açıklamışlardır. Şimdi, açık
lanan görüşlere karşı hükümet görüşlerini sunmak 
üzere Sayın Başbakan Sadi Irmak. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SADİ İRMAK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

İlk vazifem, bu kürsüden şahsıma ve çalışma arka
daşlarıma karşı gösterilen ve bizim için değeri çok 
büyük olan teveccühe yürekten şükranlarımı arz et
mek olacaktır. 

Hatipler, genellike bu kabine şekline ne suretle 
gelinmiş okluğu hakkında etraflı bilgiler verdikleri 
için, bu konuyu kısa tutmama fırsat hazırladıkları 
için ayrıca müteşekkirim. Nihayet Hükümet Progra
mına iyi niyetli, yapıcı, ileri götürücü, özendirici, 
teşvik edici katkılarından ötürü hatiplere şükranları
mı arz ederim. 

Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu emaneti aldıktan 
sonra Yüksek Meclisin huzuruna geldim. Planım, 
mümkün olursa ve ilk amaç olarak bütün partileri
mizin katılabileceği bir millî koalisyon hükümeti kur
mak, eğer bu mümkün olmazsa azamî derecede ge
niş bir tabana dayanacak, Parlamentonun çok geniş 
desteğini kazanabilecek bir hükümet meydana getir- j 

mekti. Böyle düşünmeye mecburdum. Çünkü, yur
dumuzun üstüne dağlar gibi yürüyen muazzam iç ve 
dış sorumluluklar, çok kuvvetli, son derece cesur ve 
kendinden emin kararlar alınabilecek bir hükümetin 
işbaşında bulunmasını emrediyordu. 

Bu tasavvurla ve sanırım Parlamento tarihimizde 
belki rekor denebilecek bir tevekkül, sabır, anlayış, 
teenniyle uzun uzun partilerimizin liderleriyle te
masa geçtim. Bütün bu temaslar Yüce Meclislerin ve 
özellikle Büyük Milletimizin huzurunda cereyan etti
ği için ayrıntılarına girmek gereğini duymamaktayım; 
fakat netice olarak bu emellerinin ikisine de muvaf
fak olamadım. 

Bundan dolayı Yüce Meclisleri elbette tenzih et
mekle beraber, bu işte beni desteklememiş olan par-. 
tilere de bir serzenişte bulunmak veya kötülemek ak
lımın kenarından geçmemektedir: Tutum farkları, 
dünya görüşü farkları, memleketin problemlerini te
lâkki ediş tarzları arasındaki farklar bu neticeyi do
ğurmakta etken olmuştur. 

Sadece bir noktaya işaret etmekle yetineceğim: 

Böyle bir vazifenin bana yönelebileceğine hiç ihtimal 
vermediğim ve şurada karşınızda oturan mütevazi bir 
senatör olduğum günlerde, o günlerde patlak vermiş 
olan hükümet buhranı karşısında huzurunuza geldim 
ve dedim ki, hükümet buhranları olağandır, demok
rasilerde; fakat ve başka memleketlerde uzun sürmesi 
de olağandır, ama Türkiye'de normal şartlarda bu 
bunalımın uzun sürmesini ben anlayamıyorum ve ob
jektif sebeplere de bağlayamıyorum. Başka memle
ketlerde buhran uzun sürüyor. Çünkü, o memleketle
rin parlamentolarında, kamu efkârında birbirine ta
ban tabana zıt dünya görüşleri ve ekstremisl doktriner 
angaje partiler vardır. Memleketimizde programlara 
baktığımız zaman ne komünist, ne faşist bir parti mev
cut değildir. Biraz daha liberal, biraz daha devletçi
liğe mail partilerimiz vardır ve böyle olması memle
ket için rahmettir; ama bunların memleketin büyük 
menfaatleri gerektirdiği zaman kolaylıkla bir araya 
gelmemesinden duyduğum hayreti ve üzüntüyü yük
sek huzurunuzda ifade etmiştim. Bugün o ifademi 
tekrarlamak durumundayım. 

Bir fırsat kaçırılmıştır; fakat bazı serlerden hayır 
geldiği çok vakidir. Umalım ve dileyelim ki, bu ge
çirilmiş olan tecrübe liderlerimizde ve partilerimizde 
infiradcılık temayülünü azaltsın ve bunlar sık sık bjr 
araya gelsinler. Yalnız hükümetler kurmak için değil, 
bu vatanın büyük bir kritik meseleleri doğduğu za
man, adeta otomatik bir insiyakla liderler bir araya 
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gelmelidir: Demokrasinin kitaplara yazılmayan; fa
kat en üstün prensibi budur. Aksi takdirde arkadaşlar, 
bu yaklaşmayı bir gelenek haline getirmezsek, son ümi
dimiz olan, son sığmağımız olan demokrasi üzerinde, 
kamu efkârında bezginlik yapar gibi, uyandırmak gibi 
altından kalkamayacağımız tarihî, muazzam bir so
rumluluğun altına girmiş oluruz. 

Böyle bir durumda emelime muvaffak olmayınca 
bunun tabiî sonucu bana bu emaneti vermiş olan yük
sek makama gidip emaneti iade etmekti ve ben de böy
le düşündüm. Ancak, o günlerde geçici olarak halefini 
beklemekte olan Hükümet Başkanının kendi açısından 
haklı sebeplerle ve millet menfaatini gözeterek kabine
sindeki fikir ikiliğini artık gündelik işleri bile çevir
meye elvermediğini söyleyerek ortaya attiğı ve pekâlâ 
hak verilebilecek olan bir tutumla hükümet mesuli
yetini bırakmak arzusunu izhar etmesi, birdenbire 
memleket ve Devlet ölçüsünde vahim bir boşluğun 
doğması intibaını ve tehlikesini hepimizde uyandırdı. 

Bu durum karşısında kaçınamayacağım bir millî 
mükellefiyet karşısında kendimi hissettim: Böyle bir 
devirde partiler bir araya gelmemiş, mesul makamda 
olan Hükümet param parça olmuş ve bunun ezasını 
çeken, sorumluluğunu duyan kıymetli Hükümet Baş
kanı, «artık bu vazifede benim kalmam millet men
faatlerine uygun değildir, ayrılacağım» demiş, icra 
gibi, Anayasamızın en mühim organlarından birisi 
âdeta münhal bir vaziyette ve ben de henüz Sayın 
Cumhurbaşkanının itimadıyle Başbakan adayı bulun
maktayım. tşte bu durumda ve kaçınamayacağım, bir 
millî mükellefiyet, bu tenkit edilebilir, tenkidi şerefle 
karşılarım. Bazı tenkitlerde yapılmıştır. 

«Efendim, müdahale etmeseydin bu çalkana çal-
kana bir havaya varırdı. Bunalım biraz daha devam 
ederdi» felsefesinde düşünenler olabilir ve bunlara 
bir dereceye kadar hak verebilirim. 

Muhterem senatörler; 

Hükümet boşluğunun Türkiye'de doğuracağı sonuç
la meselâ İtalya'da meselâ Fransa'da veya Almanya' 
da doğuracağı sonuç aynı değildir: Fransa'da ayiarla 
ve aylarla sürer. İtalya'da dördüncü ayını tamamla
yan buhranlar olmuştur; fakat oralarda administras-
yon dediğimiz cihaz yerleşmiştir: Devlet, bakan ol
madığı, başında mesul bakan bulunmadığı zarnan da 
muayyen bir düzen içerisinde işleyebilir. Çünkü yetki
lerin dağınıklığı, yaygınlığı ve her makamın yetkisi 
taayyün etmiştir. Kanunlar vardır ve sorumluluğunu 
taşan yerler vardır. 

Bizim memleketimizde sistem, kitaplarımız, mev
zuatımız ne derse desin maalesef merkeziyetçidir. Teş
kilâtımız Avrupa'ya paralel yapılmıştır; fakat hangi
mizin bakanlığında bir şube müdürü kanunen haiz ol
duğu yetkileri kullanma cesaretini gösteriyor? 

Bundan şube müdürlerimizi tayibe gitmiyoruz, kı
namak istemiyorum. Çünkü geçmiş idarî tarihimizde 
şube müdürüne en küçük bir yetkiyi dahi vermeyip, 
süpürge mubayaasına kadar kendi emri altında bulu
nan idareler, başkanlar, bakanlar gelip geçmiştir. Bü
tün bunların rüsupları devam etmektedir. Elbette bu 
anane değişmelidir; fakat bir anda değişemez. 

vŞu halde Hükümetin işi bırakması, Devlet ve mil
let hayatımızda tamiri son derece güç ve belki de im
kânsız bir rahne açacaktı. 

Kaldı ki, bir de karşımızda Yunanistan'la ve Kıb
rıs'la oian büyük dış meselemiz vardı. Bunun da mu
hakkak mesul bir muhataba ihtiyacı vardı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer ben bu bekleme devresinde liderlerimiz ara

sında kesin bir netice alınabileceği hakkında en kü
çük bir ümit taşısaydım, bu kritik duruma rağmen biraz 
daha beklemeyi tercih ederdim; fakat yaptığım geniş 
temaslar bende maalesef bu cesareti ve bu ümidi uyan
dırmadı. Çünkü her temasımda liderler arasındaki me
safenin yaklaşmak şöyle dursun, daha derinleştiğini 
müşahede ettim. 

Bunu bir polemik konusu olarak ve bir suçlama 
felsefesiyle söylemediğimi tekrar etmek isterim. Ma
ziyle çok fazla meşgul olmayı sevmeyen, sadece istik
bale dönük mizaca sahip bir arkadaşınızım. 

Devlet idaresinde bir süreklilik esastır ve her yeni 
gelen vazifeli kendinden evvelkini kötüleyerek işe 
başlamarnalıdır, temadiyet esas olmalıdır. 

Bu felsefeyle elimde kalan bir imkân mevcuttu : 
Bu da, hiç bir parti hükümet sorumluluğuna katıl
mak istemediğine göre; burada hemen ilâve edeyim 
ki Cumhuriyetçi Güven Partisi Hükümet sorumlulu
ğuna katılmış değildir ve benim Hükümetim hiç bir 
surette Cumhuriyetçi Güven Partisinin Programına 
bağlı ve ondan sorumlu da değildir. Sadece diğer 
partilerden ayrı olarak kabineme kendi üyelerinden 
bakan almamı (Diğer bütün partiler kendilerince 
haklı olan prensip açısından bakan vermeyeceklerini 
ifade ettikleri halde) yasaklamamışlardır. 

Bana cesaret veren bir ikinci mesele oldu. Bu me
sele memleketin bir aktüalitesidir. Bu model bir hü
kümet, Anayasaya, demokratik geleneklere ve Mil
let yararına aykırı mıdır değil midir? 
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Arkadaşlarım; 
Şunu söyleyeyim : Eğer, kuracağım şu hükümet 

modelinin Anayasaya, demokratik geleneklere ve 
prensiplere ve memleket menfaatına ters düşebilece
ği hakkında en küçük bir şüphe içimde uyansaydı, 
Cenab-ı Hakkın huzurunda yemin ederim ki, bu şe
refli vazifeyi derhal iade ederdim. 

Arkadaşlar; 
Müsaade edin, tavzih edeyim. Bu kurduğum hü

kümet modeli bu naçiz arkadaşınızın icadı değildir 
ve dünyada ilk defa tarafımdan uygulanıyor değil
dir. Tamamiyle Anayasamıza uygundur, tıpatıp uy
gundur, demokratik prensiplerin ta kendisidir ve 
millet menfaatini da yüzde yüz zarurî kıldığı bir ne
ticedir. 

Anayasaya aykırı olmadığını bütün hatipler söy
lediler ve çok değerli selefim Ecevit başta olmak üze
re «Anayasaya aykırılığı münakaşa edilemez» gibi 
veciz bir ifadeyle bunu söylediler. 

itirazlar ne üzerine oldu? Klâsik demokratik mef
humlara uyar mı uymaz mı? 

Efendim ben hareket noktamı arz ettim. Normal 
sükûn zamanları için elbette esas olan ve elbette ter
cih edilmesi lâzım gelen partilere dayalı hükümet
tir; fakat Anayasamız mutlaka bir zorunluluk koy
muş mudur? Hayır. Bunun dışında hükümet kurma
yı yasaklamış mıdır? Yasaklamamıştır. 

Nitekim Anayasa Mahkemesinin bir içtihatında 
«Yasaklanan şey sarahaten Anayasada zikredilmek 
lâzımdır» denmektedir. 

Anayasamız açıktan açığa, «Ne, hükümet mutla
ka partilere dayanır ve ne de benim kurduğum mo
delde bir hükümet kurulamaz» diyor. İkisini de söy
lemiyor; fakat kolaylaştırıcı bir çok hükümler ileri 
sürüyor : Evvelâ bir 102 nci maddeyi veriyor. 102 
nci madde açıktan açığa «Başbakan hariç bütün ba
kanlar dışarıdan alınabilir.» diyor. 

Efendim, bunun karşısında Bütçe Encümeni na
sıl kurulacak? Efendim, Bütçe Encümeninin kurul
ması hakkındaki hüküm teferruat hükmüdür. Evvelâ 
encümenlerin nasıl kurulacağı hakkındaki anahük-
me itibar edilir. Eğer tali olan bir hüküm tatbik ka
biliyetini kaybetmişse (hukukun temel prensiplerin
den birisidir) o zaman anahükme gidilir. Anahüküm 
ne diyor? 

«Bütün komisyonlarda partiler kuvvetleri nispe
tinde temsil edilir.» Ben bunu Programıma, Meclisin 
bir iç meselesi olduğu ve Meclise büyük saygım ol
ması dolayısıyle koymadım. Elbette bizim Danışma 

I Kurulumuz aklî olduğu için, yol bir olduğu için bu-
I raya gelecektir ve ben bunu ilk defa icat etmiyorum. 
I Bundan önceki kabinelerde de, buna benzer terkibi 
I olan kabinelerde de Bütçe Komisyonu bu arz etti-
I ğim şekilde; yani partilerin kuvvetleri oranında ter-
I kip edilmiştir. Bundan bir müşkülât çıkacağını asla 
I sanmam. 
I Yine deniyor ki, «Efendim, hiç bir partiye da-
I yanmadığınıza göre, hangi parti mesuliyetinizi ala-
I cak?» Hayır arkadaşlar, telâş buyurulmasın. Hiç bir 
I partiden üzerimize düşen mesuliyeti almasını rica et-
I memekteyiz. Bütün mesuliyeti biz omzumuza alıyo-
I ruz. Kime karşı? Herhangi bir partiye karşı değil. 
I Anayasamız, bütün kanunlarımız bizi ancak Millet 
I Meclisine ve Yüksek Senatonuza karşı sorumlu tut-
I maktadır. O sorumluluğu şerefle kabul ediyoruz. 

I Biraz daha müsaadenizle; bu yolu lütfediniz ka-
I pamaymız. Beni düşürürsünüz, düşürmezsiniz; o hiç-
I bir şey değil. Bu memlekette binlerle Sadi Irmak 
1 vardır ve benim kurduğum Kabine gibi yüzlercesi 
I kurulabilir. Bu bir mesele değildir; ama bu kapıyı 
I Meclis içtihatıyle mühürlerseniz, kaparsanız; yarın 
I buna benzer durumlar hatta daha şedid durumlar 
I zuhur edebilir. 
I Meselâ kalabalık sayıda tarafsız gelirse, (yarın 
I bu da mümkün. Seçim kanununda yapacağınız deği-
I siklerle yahut milletin iradesiyle) birçok bağımsız ge-
I lirse ve partiler çok zayıf kalırsa hükümet kurulma -
I yacak mı? 

1 Büyük Mustafa Kemâl İlk Büyük Millet Meclisi-
I nin huzurunda ilk sözü «Hükümet kurmak esastır.» 
I olmuştur. Çünkü o tarihte cereyanlar vardı. «Efen-
I dim hükümeti ne yapacağız? Ankara'da bir komis-
I yon kuralım dahilî işlere baksın, bir komisyon ku-
J ralım haricî işlere baksın» teklifleri karşısında yum-
I ruğunu kürsüye vurarak söylediği ilk söz «Hükümet 
I kurmak esastır.» olmuştur. Hükümetsiz bir icra, hü-
I kümetsiz Meclisin kararlarını yürütecek başka bir 
I organ tasavvur edilebilir mi? Onun için rica ediyo-
I rum. Bu içtihatları yaparken evvelâ dünyaya bakı-
I nız. 
I Maalesef bir üniversite hocası olarak ve hüzün 
j duyarak şunu müşahede ettim. 

I Anayasa hocalarımızın hepsini tenzih ederim; fa-
I kat bir kısmı okuttukları dersin dünyadaki tatbika-
I tını hiç okumamışlar. 
I Efendim, bakın gayet basit, dün Mecliste de söy-
I ledim; ama meselenin memleket istikbali bakımın-
I dan önemi olduğu için huzuru âlinizde bir defa da-

217 — 



C. Senatosu B : 9 28 . 11 . 1974 O : 1 

ha tekrarlayayım. Bunu ben icat etmedim. Bir defa 
bazı memleketler bütün Bakanların dışarıdan alın
masını şart kılıyorlar, Fransa gibi. Diyelim ki, Fran
sa bugün yarı presidenciel bir sistemdedir, Amerika 
presidenciel bir sistemdedir; oralardan misal verme
yeceğim. Bizim gibi parlamenter demokrasilerden 
birkaç tane misal arz edeyim. Bunun yüzlercesi var; 
ama misal olsun diye birkaç tanesini arz edeyim. 

Finlandiya Anayasası, madde 36 : 
«Parlamentonun güvenini haiz olması gereken 

Bakanlar Kurulu üyeleri dürüstlük ve kabiliyetleriy
le tanınan Finlandiya'da doğmuş vatandaşlar arasın
dan Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Adalet Baka
nı ve en az bir diğer bakan hukuk öğrenimi yapmış 
olmalıdır.» 

Asla «Parlamenter olacaktır» demiyor. 
1952 tarihli Yunanistan Anayasası. Bugün mül

ga; ama uzun zaman meriyette kaldı. 
«Parlamentonun güvenoyunu haiz olması gere

ken Hükümet üyelerinden Parlamento üyesi olan 
Bakanların güven oylamasına katılabilecekleri...» ifa
de edilmektedir. 

Demek ki, Parlamento dışından da bakan açık
tan açığa tecviz ediliyor. 

1947 tarihli İtalyan Anayasası : 
«Hükümet üyelerinin, Yasama Meclislerinde üye 

olmasalarda davet edildikleri zaman toplantılarda 
hazır bulunmak yetkileri vardır.» 

Belçika Anayasası : 
«Bakanlar iki Meclisten birinin üyesi olabilirler 

ve olmayabilirler.» 
İsviçre Anayasası : 
«7 kişiden ibaret olan Federal Konsey...» 
Yani, Bakanlar Kurulu. 
«...üyeleri Meclislerin ortak toplantısında Millet 

Meclisi üyeliğine seçilme yeteneğine sahip İsviçre va
tandaşları arasından dört yıl için seçilir.»' 

1958 Fransız Anayasası. Haydi buna tipik misal 
demeyelim. Çünkü, De Gaulle'den sonra malum, yarı 
presidenciel bir sisteme; yani icra ile Devlet Başka
nını bir makamda birleştiren bir sisteme gidildi, ora
da bir bütündür. Seçilen Bakan eğer milletvekiliyse, 
milletvekilliğinden derhal istifa edecektir. Amerika' 
da tabiî öyle. Çünkü, tipik presidenciel bir sistemde
dir. 

İsrail Anayasası en yeni anayasalardan birisidir. 
«Başbakanın kuracağı kabineye parlamento için

den veya dışından bakan alınabilir.» 

Japon Anayasası da öyle söylüyor. 
Yani, zannediyorum ki, dünyanın dört köşesinden 

misaller arz etmiş oldum. Bunu asla bir övünmek için 
söylemiyorum, bir iddiam da yok, Anayasa Hukuku 
âlimi değilim; fakat hukuk âlimlerimizin de dikkatini 
çekiyorum, lütfen okusunlar. Çünkü, fetvalar veri
yorlar. Fetva çok büyük mesuliyettir. Fetva verdi
ğim zaman Ebu Suud Efendi gibi fetva vermeli, üç 
asır sonra dahi muhkemliğini muhafaza etmeli. Ar
kadaşlarımız işte bunları görmemiş ve bir kısım par
lamenter arkadaşlarımız da bir hocamızın yanlışlıkla 
yazdığı sözlere katılarak karşıma bunu çıkarmışlar
dır. 

Âlim, ilim.. İlmin karşısında hürmet duyması lâ
zım gelen acizane Ordinaryüs Profesörüm, 50 sene 
de ömrüm geçti; akarsular durur. Ama, sonra merak 
ettim, bunları buldum. Daha da aranırsa, her halde 
bir çok yeni Anayasalarda bunlara paralel hükümler 
bulunabilir. 

Benim için mühim olan Fransız'ın, İngiliz'in şunu 
yaptığı, bunu yaptığı değil arkadaşlar, bir imkânı ka
pamayın. Benim kabineme bu yüzden güvensizlik ver
meyin. Gözümüzü, kaşımızı, Programımızı beğenme
yin güvensizlik verin, baş üstüne; ama bu günün bi
rinde memleketin bir halâs çaresi olabilir, bu kapıları 
kapamayın. 

Tekrar edeyim ki, elbette sükûn zamanlarında 
mutat zamanlarda klasik şekil parlamentoya dayan
maktır, partilere dayanmaktır. Ya bugün olduğu gi
bi, dayanma fırsatı olmazsa, en iyi niyetle haftalarca 
temastan sonra bu imkân tamamen kapanırsa, bu 
milleti hükümetsiz bırakmak mesuliyetini üzerine ala
cak bir kimse içimizde var mı? Zannediyorum ola
maz. 

Bu bahsi bu kadarla kesmeme müsaade buyurma
nızı rica ederim. 

Ama, Sayın Ecevit buyurdular ki, «İçlerine tam 
sindiremediler.» 

Bu bir dereceye kadar anlaşılır bir şeydir. Çün
kü, ben de Sayın Ecevit'in ifadelerini bu manada alı
yorum. Elbette ben partilere dayanmak isterdim. 
Bunun birçok avantajları olduğu muhakkak; ama bu 
imkânı bulamadım. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, mahiyetini, kuruluş şeklini bu şekilde an

lattığımı umduğum benim kabinemin karekteri ne
dir? Programın teferruatına girmekte bir fayda mü
lâhaza etmiyorum. 
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Bu, Atatürkçü bir kabinedir. Zannediyorum, 
benden başkasını beklemezsiniz. Ben angajeyim. 

«Atatürkçülüğü nasıl anlıyorsun?» denebilir. 
Acizin Atatürkçülük anlayışı sosyal adaletçi, öz

gürlükçü, demokratik bir milliyetçiliktir ve bu anla
yışta olan adamları birer birer aradım, buldum, hu
zurunuza bir kabine getirdim. Teşekkür ederim ki, 
Kabinemin yapısı, seçtiğim arkadaşlarımın kişiliği 
üzerinde örseleyici bir şey söylemediniz. Bilakis teş
vik edici, benim cesaretimi artırıcı iltifatlarda bulun
dunuz. Bu sebeple her iki Meclise sonsuz derecede 
müteşekkirim. 

Bir sual; «Efendim, seçim Hükümeti misiniz, hiz
met Hükümeti misiniz?» 

Evvelâ bu ikisini ayırmak mümkün değil. Bü
yük Millet Meclisi bana itimat verir, seçime de karar 
verirse, elbette seçim vazifesi görevlerimizin arasında 
ve en mûhimmi olacaktır. İktidar bize birakılırsa onu 
selâmetle, güvenle, millî iradenin tam tecellisi için bir 
hükümetin ne yapması lazımsa onun azamisini ya
pacağız. 

Ama bazı tenkitler de oldu, «Efendim, yalnız bu
nu mu yapacaksınız?»' dendi. 

Hani seçim deyip de Devletin, "milletin işlerini 
- yüzüstü bırakmak kabil mi? Bu kabil değildir. Elbet

te seçim için Büyük Millet Meclisinin kararını bek
lerken, karşımıza çskan iç ve diş problemlere vazi
yet alacağız, mesuliyetler yükleneceğiz. Millet Mec
lisine karşı her an her nefeste kendimizi sorumlu ad
dederek, Millet faydasına gördüğümüz, kanunlara 
uyduğunu gördüğümüz her şeyi yapacağız. Hatta 
Meclis lütfedip güvenoyu vermese dahi, halefimiz ge
linceye kadar Millet menfaatlerinin gerektirdiği her 
türlü icraatı yapacağız. 

«Nedir ana çizginiz?» denebilir. 
Efendim, tabiî evvelâ her şeyin başı ekonomi ol

duğu için, ekonomide, mucizeler yaratmak veya si
hirbaz değneği taşımak gibi imkânlara sahip değiliz 
ve bunları ciddiye alamıyoruz. 

İyişleştirici tedbir almaya ve antienflasyonist (bu
nunla enflasyonu durduracağım veya gerileteceğim 
demek istemiyorum) tedbirlerle enflasyonun hızını 
kesmeyeceğe gayret edeceğiz. 

«Nedir, elinizdeki vasıtalar?» denebilir. 
Dünyanın bulduğu tek vasıta; denk bütçe, ekono

mi, tasarruf, yine tasarruf. Ele geçen her kuruşu ya
tırıma sarfetmek, ekonomide ve Devlet idaresinde 
rasyonalizasyona gitmek. Bunları ben bulmadım. Dün
yanın arayıp arayıp bulduğu ıslah tedbirleri bunlar- I 
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dır. Bunları tatbik edeceğiz. Bu tatbik esnasında ha
reket noktalarımızdan birisi emeğin aziz oluşudur. 

Türkiye Cumhuriyetinin tesadüfün, kaderin şev
kiyle ilk Çalışma Bakanı olan bugünkü Başbakanınız
dan sanırım ki, başka türlü de beklemezsiniz. Emek 
azizdir ve her şeyin üstündedir ve korunacaktır. 

Sosyal adalet ana kaygımızdır ve Hükümetiniz 
bunun da en ağırlık noktasını vatandaşlar arasında 
fırsat eşitliğini yaratmada görmektedir. 

Büyük Meclis desteklerse, biz bu yönlerde ça
lışmak isteriz. 

İdeolojik eylemlerden bahsediliyor. Elbette bu 
eylemler vatandaşımızı tedirgin etmektedir ve yük
sek tahsil müesseselerindeki eylemler büsbütün üzü
cüdür. Çünkü, yüksek tahsil gençliğimizin büyük 
çoğunluğunu tenzih ederim; güzel güzel okuyup ye
tişmek istiyorlar. Bir akall - i kalil denen azın azı bir 
zümre ajitasyonlara gidiyor, normal mektebine giden, 
imtihanına girmek isteyen çocukları engelliyorlar ve 
bazen de bizi çok üzen fiilî yaralama gibi teşebbüs
lere geçiyorlar. Elbette Devlet kuvvetlerine karşı ge
len, kanunların çizgisini aşan, fikri zorla kabul ettir
meye giden eylemler, karşısında Devlet kuvvetlerini 
bulacaklardır; ama Türkiye'de fikrin masun olması 
lâzımdır, hür olması lâzımdır ve tartışmanın mutla
ka masun güvenlik içinde yapılması lâzımdır. 

Çocuklarımıza şu telkini vermeliyiz; fikir muhte
remdir; ama fikre tahammül de o derece muhteremdir. 
Sadece fikir özgürlüğünü kabul edip de müsamaha 
zorunluğunu kabul etmemek bir yarı münevverin işi
dir; yarı medeniyettir bu. Tam bir medeniyet için fi
kir özgür olacak; ama tahammül de zarurî olacak. Ço
cuklarımıza bu hissi, bu atmosferi gereği gibi vereme
mişiz, demek ki. Bunda bizim nesli, bilhassa hoca 
olarak kendimi de suçlu addederim. 

İkincisi; bu çocuklar, gençliğin idealler edinme
ye bir meyli vardır, bu böyledir, hepimiz de zaman 
zaman böyle yaptık. Bu boşluk nereden meydana ge
liyor, niçin çocuklar kendi memleketlerindeki havayı 
tam teneffüs edemiyorlar? Bizi birleştirecek, bütün 
Türk Milletini yoğurabilecek bir tek fikir tanıyorum. 
Bu, Mustafa Kemal'in fikir mirasıdır. Bunu çocukla
rımıza tam aşılayabilirsek, tam yerleştirebilirsek, ben 
öyle umarım ki, bugün bizi üzen nahoş hadiseler te
kevvün etmez. Niçin buraya geldik, niçin bu dünya
nın taklide kalktığı, ne diyor Ruslar; «Biz sosyaliz; 
ama hür değiliz.» 

Amerikalılar ne diyor, «Biz hürüz; ama sosyal 
değiliz.» Atatürk «İkisini beraber yürütürüm» diyor 
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efendim. Dünya Atatürk'e giderken bizim çocukları
mızın ithal malı rejimler peşine gitmesi üzücüdür. Bu
nu telkin etmeliyiz, bu telkin zayıflamıştır arkadaşlar. 
Atatürk sağlığında Devrim Tarihi derslerini beş pro
fesöre emniyet etmiştir ancak. Hatta demiştir ki, 
«Ah vaktim olsa da Devrim Tarihini ben okutsam.» 
Devlet işlerinden imkân bulamadığı için tek bir profe
söre emanet edememiştir, beş profesör okuturdu bu
nu İstanbul Üniversitesinde. Bugün bu dersler ölü 
hale gelmiştir. İtiraf ederim, üniversitenin yakında ay
rılmış bir mensubu olarak, bu hale gelmiştir; bunu 
canlandırmalı ve liselere de, her tarafa da getirmeli ve 
yabancı fikirlerden de korkmamalı; Kari Marks'ı da 
öğretmeli; ama anti Kari Marks neşriyatı da öğretme
li. Bu yasaklamalardan bir fikir, bir şey bilâkis se
bepsiz yere yasaklanan şeylerin özel bir rağbet taşı
dığı muhakkaktır. 

Kari Marks'ın 19 ncu asırda mühim bir adam ol
duğunu öğretmeli; ama şunu da öğretmeli ki, 20 nci 
asırda dünyaya gelseydi, «Ey dünyanın proleterleri 
birlesiniz» dediği zaman, bir kere proleter kalmıyor 
dünyada. Medenî, ileri memleketlerde amele yok ar
tık, işçi var; haklarına sahip, grev hakkı var, idare
ye iştirak hakkı var, sermayeye iştirak hakkı var. 
Bugün Alman sanayiinde 4 milyon işçi hisselerle 
ortaktır, Amerika'da da böyledir. 

Şu halde Kari Marks bugün gelip; o akıllı adam, 
dahi adam demez tabiî, «Ey proleterler birlesiniz, 
kaybedecek yalnız zincirierinizdir.» Yani, bunlardan, 
fikirden kaçmamak lâzım; ama gereği gibi de telkin 
edilmesi icap ediyor. 

Maruzatımın sonuna geldim. Dış politika hakkın
da söylenecek fazla bir şey yok. Selefimin ve selefleri
min bıraktığı yerlerden olduğu gibi devam edeceğim. 
Çünkü, Türk dış politikası Dışişleri Bakanlığının veya 
bir hükümet başkanının politikası değildir, Allah'a 
şükür millî politikadır. Hiç olmazsa burada Türk 
Milletini, Türk Parlamentosunu som bir kütle halin
de görmenin büyük kuvveti içindeyiz. Bu kuvvet ar
kamızda kaldıkça, memleketin elde ettiği haklardan 
bir milimetre gerilemeyiz arkadaşlar. Burada bazı 
endişeler izhar edildi. Mübalağalı bazı rivayetlere 
istinaden böyle Amerika'nın bize birtakım şartlar 
ileri sürdüğü mevzubahis değildir, Amerika'nın mü
him mesul şahısları Türkiye'ye yardımın devamını 
uygun görmektedirler. Çünkü, bu yardım bir teberru 
değildir, bir sadaka asla değildir. Amerika'yla dün
yanın selâmeti için ortak sorumluluklar taşımaktayız, 
karşılıklı mükellefiyetimiz var ve bu çok büyük bir 
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ihtimalle Amerikan kamu efkârında, Türk Milleti' 
nin suihperverliği üzerinde uyanacak cereyanlarla Par
lamentosu doğru yolu bulacaktır. Nitekim, üç aylık 
programlarla, bütçelerle Amerika bugün idare edil
mektedir. Önümüzdeki üç aylık programda bize 
yardımın kesilmesi tehdidinin ortadan kalkması çok 
kuvvetle muhtemeldir ve Hükümetiniz şimdiden bu 
mesele üzerine eğilmeğe başlamıştır. 

Şunu hemen arz edeyim ki, memleketin bağım
sızlığı ve hükümranlığı üzerinde birbirinden bir mili
metre geride değildir hiç bir Türk. Hükümetiniz de 
bu karardadır elbette; amma bu demek değildir ki, 
Cihan kamu efkârına meydan okuyalım veya ona say
gılı olmayalım veya onu kazanmaya gayret sarfet-
meyelim. Gayret sarfedeceğiz arkadaşlar: 

Parlamentolar milletlerin ma'kesidir, milletleri ka
zanmak mecburiyetindeyiz ve Türk Milleti sevimli bir 
millettir, dünya kalbini kazanabilecek bir millettir. 
Bunun bin bir sebebi vardır, bunu tanıtacağız ve mil
letimize yakın dostlar, sempatiler temini için selef
lerimizin şerefle yürüttükleri politikaya biz de devam 
edeceğiz. 

Bu noktalar yarın Millet Meclisinde bir karara bağ
lanacaktır. Biz bu karara bütün kalbimizle saygılı ol
duğumuzu dün ifade ettik, bugün yüksek huzurunuz
da bir daha ifade ederim. Bize güven verirlerse bu 
bahsettiğimiz, ana çizgilerini sadece söylemekle yetin
diğim programı uygulamaya elbette Millet Meclisine 
paralel ve O'nun denetimi ve desteği altında ve el
bette partilerimizin liderleriyle sıkı bir işbirliği; mu
tadın biraz ötesinde bir işbirliği halinde bu iç ve dış 
politikayı yürütmek kararındayız. 

Millet Meclisi güvenini esirgerse, hakkıdır, hürmet
le karşılayacağız ve derhal Hükümetin istifasını bir 
saat geçmeden sahibine; yani Cumhurbaşkanına tak
dim edeceğiz. Şayet Cumhurbaşkanı halefimiz olan 
hükümet gelinceye kadar bizi vazifede kalmamızla 
görevlendirirse, bu vazifeyi de devam ettireceğiz, eli
mizden geldiği kadar devam ettireceğiz. 

Şunu yalnız takdir buyurursunuz ki, hadiselere, 
çok büyük mesuliyetler taşıyan iç ve dış sorunlara 
karşı güven almış bir hükümetin tutumuyla güven al
mamış bir hükümetin tutumu arasında bu hükümet 
ne kadar iyi niyetle, ne kadar dinamik çalışırsa çalış
sın azim bir fark vardır. Onun için bizim yüksek 
Meclislerden ricamız, partilerden ricamız; şayet güven 
esirgenecekse bizim bu intikal devrimizi memleket 
menfaatleri bakımından kabil olduğu kadar kısa tut
malarını ve emaneti bizden devralacak olan hükümeti 
bir an evvel kurmalarım bekleriz ve isteriz. 
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Bu kısa maruzatımla Yüce Senatoyu saygılarımla 
selâmlarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Irmak ta

rafından kurulmuş olan Hükümetimize görev süre
lerinde, memleket hizmetinde üstün başarılar dileriz. 

Sayın senatörler; 
«Son söz senatöründür» hükmüne uygun olarak 

son sözü Sayın istanbul Senatörü Ali Oğuz Üyemize 
veriyorum. Buyurunuz Sayın Ali Oğuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Hükümet programında son söz yoktur, kanun 
değildir bu. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
Yüce Senatonun muhterem üyeleri, muhterem arka
daşlarım; 

Konuşmaların bu kadar uzun bir zaman devam 
etmesinden sonra ve muhterem Başbakanın bu güzel 
konuşmasının arkasından benim konuşmam belki 
icap etmezdi, hattâ arkadaşlarımın artık yorgun bir 
halde evlerine dönmek üzere kalkmış bulundukları 
bir sırada benim konuşmamın haber verilmesi cidden 
isabetli de olmadı. Böyle bir hava içerisinde konuş
mayı bendeniz de arzu etmezdim; ama mademki söz 
istedim, muhterem Başkan da lütfetti, sabrınızı taşır
madan birkaç kelimeyle sözlerimi hemen bağlayaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünden beri gerek yeni Hükümetin kuruluş bi

çimi, modeli, gerekse getirdiği programı uzun uzun 
tartışıldı - bu yeni tabiri ile - eleştirildi, tenkit edildi 
veya takdir edildi, 

Takdir edersiniz ki bu yeni Hükümetin kurulması 
normal alışılmış usuller dairesinde bir kuruluş değil
di. Biz bunu peşinen biliyorduk ve bütün arkadaş
larımızda buna vakıfdılar. Ancak, bir zaruretten 
doğmuş bulunan bu Hükümetin ortaya bu kadar gü
zel bir program ile çıkmış olmasından sonra onun 
şu kısa zamanda da olsa geçireceği müddet içerisinde 
hayırlı icraatlarını yapmış olması temennisinden 
başka elden bir şey gelmiyor. Çünkü, partilere dü
şen vazife, gösterdikleri sebepler ne kadar inandırıcı 
olursa olsun, bir araya gelip de kendi parti tabanla
rına veya partilere dayanmayan bir Hükümeti kur
mak imkânını bulamadıkları bir noktada, böyle bir 
zaruretin gerektirdiği bir Hükümet ortaya çıkar da 
hizmet etmek isterse bunu ancak takdirle karşılamak 
gerekir. 

I Nitekim, bu cümleden olarak muhterem Başbaka-
I nııı gerek Mecliste, gerek yüce huzurunuzda, Sena

tomuzda vermiş oldukları şu izahat ve takdim şekli 
hakikaten hepimizin gönlünü fethetmiş ve bize gele-

I çekteki hizmetler bakımından bir ferahlık ve güven 
vermiştir. 

I Temenni ederiz ki, müddetleri içerisinde partileri-
I miz yeni bir hizmete talip olsunlar, bir anlayış içeri-
I sinde bir araya gelsinler ve hizmetler de görülmek 

imkânı bulunsun. 
I Muhterem arkadaşlar, 
I Seçim sistemimizin getirmiş olduğu koalisyonları 

gerektiren şu içinde bulunduğumuz vasat içerisinde 
I bir başka şekli zaten tahayyül etmek mümkün de 

değil. Partilerin birbirine tahammül etmesi, bir 
I araya gelip koalisyon hükümetlerini kurmaya razı ol

maları bir zaruretin gereğidir. Eğer buna rıza gös-
I terilmez^ de dünden beri olduğu gibi, fırsat bu fır

sattır, ele geçmişken şu mikrofon geçmişteki icraat-
• lan veya yapılmış koalisyonların faaliyetlerini veya 
partilerin yekdiğeri hakkında söylemiş oldukları söz
leri bir imkân ve fırsat telakki ederek burada tekrar 

I etmek durumuna girersek herkesin birbirinin yüzüne 
I bakacak hali kalmaz. 

Bize düşecek vazife, geçmiş koalisyon hizmetlerin
de veya yan yana gelmiş partilerin faaliyetlerinde ya
pılacak hizmetleri yeniden teşvik için, yapılmış bu
lunanların da hiç olmazsa güzel olanlarını, iyi olanla
rını ortaya koymak lâzım. Nitekim bunların örnek
lerini bazı arkadaşlarımız verdiler. Birisi diğerini kaç
makla suçladığı zaman, öbürü, kaçmaya mecburdum 
dedi ve buna mesnet de göstererek dedi ki, «İşte İç
tüzüğün 79 ncu maddesi bize çalışma fırsatı vermi
yordu.» dedi. Ama, kendi lehine tefsir imkânı bul
duğu yerlerde de gayet güzel bir şekilde Kıbrıs hare
kâtı bizim zaferimizdir dedi, onu bakire bir kız eda
sı ile takdim etmek gibi de bir misal vermek duru
muna girdi. 

Muhterem kardeşlerim; 
Eğer bir hükümet varsa, bir koalisyon varsa bu

nun gerek icraatı, hayrü hasenatı, gerekse seyyiâtı; 
günahı ve vebali birlikte ortaya konulmak lâzımgeiir. 
Sen, iyi tarafını benimse, kötü tarafını da oradan gel
di, o sebebiyet verdi de. Burada samimiyet eseri ol
maz ve gelecekte bir araya gelecek insanlara bu ümi
di, bu güveni, bu cesareti de vermemiş olursun. Çün
kü, kötüleme hayırlı bir yol değildir. 

Peki soruyorum, Irak ile olan boru anlaşması iki 
ay içerisinde yapılamadı ve memleketimizin milyonlar-

I ca zararını mucip oldu dendi. Güzel bir şey. Bu-
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nun da acaba bu sistem değiştirmekle bir alâkası var 
mıydı? Hani sen nizam değiştirmekten, sistem değiş
tirmekten veyahut da tarz değiştirmekten bahsediyor
sun, bunun da boru hattı ile bir alâkası var mıydı? 
Yok; hiç alâkası yok. Niye getirmedin? Bu kadar da 
mı bir araya gelemiyordunuz? Kaldı ki, bir araya gel
meyi Başbakan temin eder, Başbakan Yardımcısı da
vet etmez. «Davet etti miydi, etmedi miydi, hangi ta
rihte ettiydi,» münakaşaları o suretle çıktı. Bir araya 
gelip de hiç olmazsa Kıbrıs politikasının mahiyetini 
tartışamaz mıydınız? Siz harekât kararını verirken tar
tışmadınız mı? İçinizde katılmayanlar olduğunu söyle
yenler oldu; hatta denildi ki: «Harekât başladığı za
man; aman durduralım, hergün yüzlerce insan ölüyor, 
bunun vebalini taşıyamayacağım diyenler oldu.» de
nildi. Gerçek veya değil; yarın tarih yazacak bunu; 
öğreneceğiz. Bu tartışılmış. Bunun politikası da tar
tışılır. Demek ki, tartışma imkânı varmış. «Tartışma
dan memleketin âli menfaatlerine uygun hizmetler 
vardı,» dediniz. Boru hattını misal verdiniz, milyon
larca memleket zarara girdi dediniz. Bu yapılamaz 
mıydı? 

Muhterem kardeşlerim; 
Anlayışlı olmamız lâzım, insaflı olmamız lâzım. 

Gerek gelecek ve hizmet edeceklere yardımcı olmak 
bakımından, gerekse sonradan gelecek olanlara da hiz
metlerinde cesaret vermek bakamından anlayışlı olmak 
lâzımdır. 

Muhterem kardeşlerim; 
Gıda maddelerinin yokluğu, pahalılık milletin sır

tına yapışmışken siz birbirinizden nefret edercesine 
kaçarsanız ve ben getireceğim sistemde bu imkânı, bu 
vasatı bulamadım diye küskünlük içerisinde Kabineyi 
bile toplamaktan içtinap ederseniz, ondan sonra da 
bunun kusurunu başkalarına yüklerseniz bu insaf ol
maz. 

Uçak sanayii, gemi sanayii, harp sanayii mevzu
larında Millet parasını vermiş, ilgili daireler şirketle
rini kurmuş, umum müdürlerini tayin etmiş, Ticaret 
ve Sanayi Bakanlıkları temsilcileri tayin edilmiş bir 
Millî Savunma ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin 
tayin edildiği gün kazmayı vuracaksınız. Buna da im
kân vermezseniz bunun da rejimle alâkası var mı aca
ba? Hiçbir suretle alâkası yok. 

- » - * • 

Demek ki, bir hizmet, hem de acilen yapılması lâ-
zımgelen hizmetlerden bile ortada bir kaçma mevzu
bahis. İki aylık bir zaman içerisinde eğer bunun kaz
ması vurulup, temelleri atılmış olsaydı 28 ay içerisin
de semalarımızı Mirage'ler veya Fanthomlar ayarın
da uçaklar dolduracak şeklinde bir tebşirat verildi. 
Bu da teyit edildi. Bir araya geldiğimiz yedi ay, sekiz 
aylık müddet içerisinde bu kadar methü sena ettiğiniz 
insanlar bir anda nasıl kötü olabildiler? 

Muhterem kardeşlerim, insaflı olmak lâzım. Bu 
arada dediğim gibi uçak sanayii, gemi sanayii, harp 
sanayii, dişli kutusu, elektronik sanayii, atom santral-
ları ve boraksın, bilhassa katı yakıtının memleketimiz
deki enerji istihsalinde ve ihtiyacında kullanılması 
mevzularmdaki 30 adet, milyarlık tesisin nasıl kuru
lacağı mevzuunda beyanatlar verildiği zaman herkes 
alkışlıyor, canı gönülden, bu devre değil, gelecek dev
rede de beraber olacağımız ümidi belirtiliyordu. Na
sıl bir anda bir insan kötü olabilir? Olmaz kardeşle
rim; bunlar, insafın dışında şeylerdir. 

Öyleyse, biz vereceğimiz emsallerde ve söyleyece
ğimi? sözlerde sadece kadirşinaslık ve dostlukta vefa
ya değil, gelecekteki hükümetlerin icraatlarında veya 
bir araya gelecek koalisyonların hizmetlerinde de on
lara bugünden gönülden destek olmak ve onları des
teklemek, teşvik edici olmak için vefalı olmayı bil
memiz lâzımdır. 

Bu vesile ile yeni Hükümetin Muhterem Başka
nını hakikaten gönülden alkışlayarak ve içimizde bir 
ferahlık duyarak şu meselelerde, hiç olmazsa hizmet 
ettiği müddet içerisinde faydalı faaliyetleri olacağına 
kani olduk. Allah'tan onlara muvaffakiyetler diler
ken, Yüce Senatonun bütün mensuplarını ve misafir
lerimizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Allah'a 
emanet olun. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Irmak tarafından kurulmuş 
olan Hükümetin Programı üzerinde Cumhuriyet Se
natosunda yapılmış olan müzakereler bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 3 Aralık Salı günü saat 
15,0C'te toplanacaktır. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 21,40 

K»B>» l»> 
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IV - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, gecekonduların meşrulaştırılma
sında tarih unırınm belirtilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Selâhaddin Babüroğlu'nun yazılı cevabı. (7/235) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İmar ve İskân Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygıyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Sayın İmar ve İskân Bakanı, gecekonduların meş

rulaştırılacağını açıklamıştır. Bu olağandır. Ancak bu 
beyanda bir tarih sınırı çizilmediğinden, bazı vatan
daşlar sahipli arsalara yeniden tecavüz etmektedirler. 
Oysa Bakanın sözü, bir önemli konuyu meşrulaştırır-
ken, gayri meşru tecavüzlere teşvik olsun diye söylen
memiştir. 

Bu itibarla mevcut yanlış anlamları ve rahatsız
lıkları kesinlikle önlemek ve konuyu aydınlığa ka
vuşturmak için, meşrulaştırma sözünün eski bir ta
rih ile sınırlandırılması zorunluluğu vardır. Hükü
met bu hususta ne düşünüyor? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 25 . 11 . 1974 

Sayı: 14/1505 
Konu : Hıfzı Oğuz Be
kata'nın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 29 . 5 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 3636 - 2100, 7/235. 
2. 18 . 6 . 1974 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

3638 - 2100, 7/235 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Hıfzı 

Oğuz Bekata'nın tarafımdan cevaplandırılmak üzere 
başkanlıklarına verdiği «Gecekonduların meşrulaştı-
rılmasmda tarih sınırının belirtilmesi» hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesine karşılık 
olarak hazırlanan cevaptan üç örnek ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Ali Topuz Y. 

İmar ve İskân Bakanı 
Selâhaddin Babüroğîu 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 25 . 11 . 1974 

Özel 
14 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
«Gecekonduların Meşrulaştırılmasında Tarih Sınırı
nın Belirtilmesi» hususunda Hükümetin ne düşündü
ğüne dair yazılı soru önergenize karşılık olarak ha
zırlanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. 775 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ile kanu
nun yayın tarihi olan 20 . 7 . 1966 tarihinden sonra 
gecekondu yapılması yasaklanmış ise de, o tarihten 
bu yana yurdun birçok yerinde pek çok gecekondu
ların yapılmış olduğu görülmektedir. 

Hükümet programında «1973 yılı sonuna kadar 
yapılmış olan gecekondular meşrulaştırılacaktır» de
nilmektedir. 1966 yılından önce yapılmış olan gece
kondular hakkında yapılacak işlem 775 sayılı Kanun
da belirtilmiş olduğundan, Hükümet programı gere
ği olarak meşrulaştırılacak gecekondular için başlan
gıç tarihi 20 . 7 . 1966 olması gerekir. 

Bilindiği üzere 775 sayılı Kanunda gecekondu 
yapılması yasaklanmış olduğuna dair Hükümet prog
ramında yer alan 1973 yılı sonuna kadar yapılan ge
cekonduların meşrulaştırılacağı hususunun gerçek
leşmesi, yasalarda değişiklik yapılmasını gerektir
mektedir. 

Mevzuatımızda şehirleşmeye yön verecek hü
kümlerin «şehirleşme olayını yönetecek yeterli araç
lara sahip olmadığı, boşluklar, çelişkiler, tıkanıklık
lar, işlemeyen hükümler oldukları» anlaşılmış bulun
duğundan, Hükümet programında ifade edilen «Şe
hirlerin düzensiz biçimde büyümesini engellemek, 
konut ve arsa sorunlarına âdil çözümler getirmek, 
insan hayatını yerleşme bakımından güzelleştirip 
mutlulaştırmak, gecekondu konusundaki sınırları de
ğiştirmek, mevcut gecekonduları meşrulaştırmak, 
konut sorununu çözücü millî bir konut politikası ge
liştirmek, halka dönük ucuz ve toplu konut yapımı
nı daha verimli ve etkin hale getirmek hedeflerine 
uygun olarak farklı kanunlardaki mevzuat değişiklik
lerini koordine biçimde, beraberce ve ivedilikle yasa-
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laştırmak olanağını sağlamak» amacıyle bakanlıkça 
yetki kanunu tasarısı hazırlanarak Parlamentoya tak
dim edilmiştir. 

Millet Meclisi îmar ve İskân Komisyonu ile Büt
çe ve Plan Komisyonunda görüşerek kabul edilip 
Genel Kurula intikal eden ve Hükümete Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisini verecek olan 
Yetki Kanunu tasarısının kanunlaşmasıyle yukarda 
belirtilen hususlarla ilgili yasalarda değişiklik yapıl
ması sağlanmış olacaktır. Bu meyanda da 1966 yı
lından (20 Temmuz) 1973 yılı sonuna kadar yapılmış 
bulunan bütün gecekonduların meşrulaştınlmaları ile 
ilgili yasa değişiklikleri de yapılacak ve uygulamaya 
geçilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ali Topuz Y. 
İmar ve İskân Bakanı 
Selâhaddin Babüroğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi İlyas 
Karaöz'ün, Muğla Vilâyeti Yatağan kazasına bağlı 
Şahinler köyünde vukubulan hadiseye dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/276) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın İçişleri Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

22 . 7 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu 

Muğla Üyesi 
İlyas Karaöz 

1. Muğla vilâyeti - Yatağan kazasına bağlı Şa
hinler köyü halkından Mehmet oğlu 1925 doğumlu 
Emekli Sağlık Memuru Halil İbrahim Topçuoğlu 
adındaki vatandaş, 11 Haziran 1974 günü tarlasından 
alınarak, Bozöyük köyündeki Jandarma Karakolunda 
nezaret altına alınmış mıdır? Buradan da ellerine 
kelepçe takılmak sureti ile 15 (Onbeş) Km. mesafede 
bulunan Yatağan kaza merkezine kadar yaya olarak, 
jandarma nezaretinde götürülmüş müdür? 

2. Adı geçen vatandaşa bu muameleler yapılmış 
ise, isnat edilen suç nedir? 

3. Halil İbrahim Topçuoğlu'nun maruz kaldığı 
bu işlemi keyfi, işkence ve hürriyeti bağlayıcı mahi
yette görüyor musunuz? 

4. Bu hadisenin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır. 

28 . 11 . 1974 O : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 8 . 1974 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Sayı : 7503-11-74/Em. ve 
Asayiş. Ş. 1. Ks. 

Konu : Muğla Senatörü İlyas Kara
öz'ün yazılı soru önergesinin cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 30 Temmuz 1974 gün ve 
2325-4256-7/276 sayılı yazısı. 

Muğla Senatörü Sayın İlyas Karaöz tarafından 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulan ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri 
sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. Muğla ili Yatağan ilçesine bağlı Şahinler kö
yünden Mehmet oğlu Halil İbrahim Topçuoğlu, Dev
let memuruna hakaret suçundan hakkında tahkikat 
yapılmak üzere yakalanarak Bozüyük köyündeki 
Jandarma Karakoluna götürülmüştür. 

2. Tahkikat sırasında kısa bir müddet için em
niyet odasına konmuştur. 

3. Karakolun aracı bulunmadığından Jandarma 
devriye talimatının 32 nci maddesinin (a) fıkrası ge
reğince Bozüyük köyünden Yatağan'a kadar yaya 
olarak şevki yapılmıştır. 

4. Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinin 
240 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak sanığa 
kelepçe vurulmuştur. 

5. Halil İbrahim Topcuoğlu'na isnat edilen suç 
«Devlet memuruna hakaret» tir. 

6. Sanığa kanunsuz ve keyfi muamle yapılma
nı i şür. 

7. Sanığın Muğla Valiliğine ve İçişleri Bakan
lığına vermiş olduğu şikâyet dilekçesi üzerine Yata
ğan ilçe Kaymakamı ve ilçe J. Brk. Komutanı hak
kında açılmış olan idari tahkikatın devam etmekte 
olduğunu arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalının, 1974 ve daha önceki bütçe ile verilen 
imam ve müezzin kadrolarına dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı 
(7/280) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı 
saygılarımla rica ederim. 

25.9.1974 
Nejat Sarlıcah 

Balıkesir Senatörü 

Soru : 
1. 1974 Bütçesi ile verilenlerden önce Balıkesir 

ili dahilinde hangi köy, kasaba ve ilçe merkezlerinde 
imam ve müezzin kadrosu vardı? (ilçeler itibariyle 
ayrı ayrı) 

2. 1974 Bütçesi ile hangi yerlere kadro verilmiş
tir? Bu tevziat sırasında hangi kriterler gözönünde 
bulundurulmuştur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 7.01/1211 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 25 . 10 . 1974, Kanunlar. Müdürlüğü : 
2362-4569-7/280 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Nejat Sarlı-
-calı'nın 25.9.1974 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişiktir. 

Arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Nejat Sarlıca-
lı'nın 25.9.1974 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı : 

Cevap : 1. 
Diyanet işleri Başkanlığının 19 Kasım 1974 gün 

ve Pers. D. Bşk. Öz. iş. M. P/2-9/3751 sayılı yazısı 
île gönderilen kadro dağıtım listesi ilişiktir. 

Cevap : 2. , 
633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre alınan 

kadroların dağıtımı Bakanlar Kurulunun 22.6.1971 
gün ve 7/2607 sayılı kararı ile tespit edilen kıstaslara 
göre yapılmaktadır. 

Ancak kadro dağıtımını daha objektif esaslara 
bağlamak üzere tahsislerin ihtiyaçlara oranı her il 
için ayrı ayrı tespit ettirilmiştir. Bu oranlar arasın
da büyük farklar vardır. Bu farkları ortadan kaldır
mak için kadroların iller emrine tahsis edilmesi, iller 
dahilinde de dağıtımın bir komisyon eliyle ve önce
den tespit ve ilân edilecek öncelik listelerine göre ya
pılması planlanmaktadır. 

1974 ve daha önceki yıllarda Balıkesir il ve il
çelerine tevzi edilen imam - hatip ve müezzin - kay-̂  
yum kadrolarının listesi. (1) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Özer 
Derbil'in, Orta'Doğu Teknik Üniversitesinin 7307 sa
yılı Kuruluş Kanununa dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Safa R»isoğlunun yazılı cevabı. 
(7/283) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nci mad
desi uyarınca, Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilediğim önergemi 
sunarım. 

Saygılarımla 
Özer Derbil 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Bilindiği üzere, Üniversite özerkliği, bir ülkede yü
rürlükte olan rejimin niteliğinin saptanmasına yara
yan kıstaslardan birini oluşturur. Üniversiteleri özerk 
olmayan siyasî iktidar veya baskı guruplarının etki 
ve baskısına açık bulunan ülkelerde, demorkasinin gi
derek yozlaştığı birçok örnekleriyle saptanmıştır. 

Üniversitelerde, bilimsel kurallara uygun olarak, 
öğretim üyelerinin öğretim özgürlüğünden yararlan
maları, öğretim üye ve yardımcılarının bilimsel yete
neklerinin saptanması, akademik unvanların verilme
si, öğretim üyelerinin görevden uzaklaştırılabilmeleri 
ve göreve alınabilmelerinin, üniversite dışında bulu
nan kişi, kuruluş ve makamlarca etkilenmemesi, bilim 
özgürlüğü ve üniversite özerkliğinin anakoşullarını 
oluşturmaktadır. Gerçekte anailkeden çıkan bu ku
rallar Anayasamızın 120 nci maddesinde açıklıkla yer 
almış (sonradan aldığı yaralara rağmen) rejimimizin 
ve hukuk sistemimizin önemli bir bölümünü biçim
lendirmektedirler. 

Üniversite özerkliği herşeyden önce, şu veya bu 
yürütme erkinin elatmalarına, etkilerine kapalı bulun
mak ve bilimsel özgürlüğün sağlanması ve bu yolla 
bilim ve sanat alanında objektif ölçülere göre iler
lemeyi amaçlar. 

II - Bu yazılı soru önergesi verildiği günde Millî 
Eğitim Bakanlığı görevini yapan Sayın Bakanın be
nimsediğine şüphem olmayan bu ilkeler ve kurallar 
(Bazı değişikliklerle sınırlanmış olsa dahi) yürürlükte 
iken ve hukuk devletini yerleştirmek çabaları sürdü-

(1) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar Müdür* 
lüğündeki dosyasındadır. 
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rülmekte iken, bir reaksiyon kanunu olarak yürürlüğe 
sokulan 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
kanunu ve bu kanunun verdiği olanakların adıgeçen 
Üniversite yöneticilerince uygulanış biçimi, bir süre
dir, üniversite özerkliği ve bilim özgürlüğü anlayışın
da onulmaz yaralar açmaya devam etmektedir. Bu 
tutumun ve uygulamanın sürdürülmesi halinde, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi örğetim kadroları bilimsel 
ölçüler dışındaki kıstaslara göre yapılacak atamalarla 
doldurulacaktır. 

III - Bu uygulamaya olanak veren dayanak ise 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun, Anayasa
mızda öngörülen, üniversite özerkliği ilkesine tümüyle 
ters düşen, bir yönetim ve atama sistemi getirmiş ol
ması, ve bu sistemde, siyasal iktidarlara tanınmış olan 
yetkilerdir. 

a) Üniversite özerkliğinin en ilkel koşulu üniver
site yöneticilerinin ve organlarının, kendi içinden se
çilmesi ve bunlar tarafından yönetilmesidir. Özerklik 
en dar anlamda, yürütme organının atama ve görev
den uzaklaştırma yetki ve etkilerinden uzak bulunma
yı zorunlu kılar. 1959 yılında, siyasi iktidarın, üni
versitelere karşı anlayışının bir yansımasını oluştu
ran 7307 sayılı Orta Doğu Üniversitesi kuruluş ya
sasının, 6 ncı maddesine göre ise, kanun yapıcının üs
tünde yetkilerle donatılmış olan Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Millî Eğitim Bakanı
nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyle atanırlar. 
Atama yetkisinin, ögrevden alma yetkisini kapsadığı 
tartışılmaz bir idare hukuku kuralı olmasına göre, 
siyasi iktidarların eğilim ve görüşlerine göre atanmak 
ve görevden alınmak durumunda bulunan bir kuru
lun varlığı dahi, Anayasamızda yer alan üniversite 
özerkliği ile uzlaştırılamaz ve onu yadsıyan bir durum 
yaratmaktadır. 

b) Mütevelli heyetler diğer ülkelerde olduğu gi
bi bizim hukukumuzda da, halkın yardım ve finans
manı ile yürütülen ve vakıf niteliği taşıyan kuruluş
larda görev yapabilirler. Genel bütçeden ödenek alan 
bir üniversitede, mütevelli heyetin bulunması Devlet 
yönetimi ve hukuk kuralları ile açıklanabilecek nite
lik taşımamaktadır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, genel bütçeden al
dığı ödeneklerle, çalışmalarını yürütebildiğine göre, 
ödenekleri sarf yetkisi Anayasamızın 127 nci maddesi 
ve Üniversiteler Kanunu ve Genel Muhasebe kanunla
rı hükümlerine aykırı olarak, sorumlu ve Devlet me
muru olmadıkları özel kanununda açıkça yazılı bir ku
rula verilmiş olmasının da açıklanabilmesi olanağı yok
tur. 

c) Bütün bunlardan daha önemli sayılması ge
rekli yetkiler demeti mütevelli heyetine veril
miş bulunmaktadır. Bu yetkiler özel 7307 sayılı Yasa
nın 6 ncı maddesinin D, F ve G fıkralarında tanınmış 
olan yetkilerdir: 

D fıkrası «Mütevelli heyeti, bu kanuna tevfikan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin idaresi için lüzum
lu ve uygun göreceği esas ve usulleri kabul ve tali 
organları teşkil eder. Bu esas ve usulleri zaman za
man yenilemek ve tadil etmek yetkisine sahiptir.» 
F fıkrası «Mütevelli heyeti, üniversitenin ilmî teknik 
ve milletlerarası mahiyetini gözönünde tutmak sure
tiyle, müessesenin esas ve usullerine göre Türk ve di
ğer devletler vatandaşlarından, idareciler, öğretim üye
leri ve memurlar tayin ve bunların ücretlerini, hiz
met müddet ve şartlarını ve mukavele esaslarını, me
r i mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın tespit eder» 
G fıkrasında ise: 

«Mütevelli heyet uygun gördüğü yetkileri kendi 
arasından seçeceği tali komisyonlara, rektöre ve öğ
retim kurullarına veya üniversitenin diğer idarecile
rine verebilir. Ve bu yetkileri her zaman geri alabi
lir. Yukarıya bir bölümü aktarılmış olan ve üniversi
teyi temsil yetkisi de tekel olarak kendisine verilmiş 
bulunan mütevelli heyeti, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi bünyesinde istediği biçimde istediği kuralları 
koyabilen kaldıran, personelini atayan veya işten ata
bilen yetkilerin tümünün sahibi bulunmaktadır. Son 
değişiklikleriyle önemli biçimde yaralanmış olan Üni
versiteler Kanunu dahi, fakültelerin kurulması bölüm 
başkanlarının atanması, fakülte yönetim kurullarının 
varlığı ve seçimini, olduğu gibi üniversite organlarının 
kuruluş ve bunlara yapılan seçim ve atamaları bünye
sinde kesin hükümlere bağlamıştır. 

Üniversiteler Kanununda, kesin hükümlere bağlan
mış olan konularda dahi, mütevelli heyetler, kanun 
koyucunun iradesinin üzerine çıkarılmış ve uygula
mada bu ilkelere tümüyle ters düşen kuralları uygu
lamaktadırlar. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde dekanların ve 
bölüm başkanlarının atanma ve görevden alınma yet
kisinin mütevelli heyetin elinde bulundurulduğu, üni
versite konseyine verilen yetkilerin kaldırıldığı aka
demik konseyin fesholunduğu öğretim üyelerinin ça
lışma güvencesinden yoksun kılındıkları, çalışma an
laşmalarının (Sözleşmelerinin) hukuk kuralları dışın
da kaleme alınarak imzalanmaya zorlandıkları, bi
limsel yeteneklerinin, o bilim dalından hiç nasibini 
almamış kişiler tarafından, belirli politik görüşlerim 

— 226 — 



C. Senatosu B : 9 28 . 11 . 1974 O : 1 

etkisi altında, elle tutulur sonuç ve raporlara rağmen, 
küçümsenmek ve yadsınmak istenildiği ve bazen de 
bu ters hazırlıkların başarıya ulaştığı uygulamaların 
sahnelendiği bir ortam ve uygulama dizisi yaratılmış
tır. 

IV. - Bir öğretim kuruluşunun üniversite niceliğine 
ve niteliğine ulaşabilmesi için politik eğilim ye görüş
lerin etkisinden uzaklaştırılması zorunlu sayılan bir 
süreçte, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 

A) Üniversite Senatosuna kavuşturulması 
B) Rektörün seçimle işbaşına gelmesi 
C) Dekanların fakülte öğretim görevlileri ve yar

dımcıları arasından seçilmesi 
D) Üniversite ve fakültelerde, bilimsel yetenek

leri saptayacak, değerlendirilebilecek kuruluşlara yer 
verilmesi; kaçınılmaz bir gereklilik sayılmalıdır 

Bunlara paralel olarak, üniversite özerkliğinin 
en şaşmaz ölçeklerinden birini oluşturan öğretim 
üyelerinin Özlük haklarının güvenceye alınması zo
runlu sayılıp keyfi tasarruflara olanak verecek hu
kuk dışı ve kişiden kişiye değişen sözleşmelere son 
verilmelidir. 

Basına da yansıdığı üzere, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde, üniversitenin açılışından bu yana 
görev yapan Öğretim üyeleri de dahil olmak üzere, 
sözleşmeleri yerleşmiş geleneklere rağmen kısa sü
relere indirmek yoluna sapılmış, bölüm başkanla
rının olumlu görüşlerine rağmen, bazı öğretim üye
leri ile kişisel nedenlerle ters görüşe düşön dekanların 
bilimsel yetersizlik ve zayıflık iddiaları ileri sürüle
rek tasfiyeleri peşine düşülmüştür. 

Bu koşullar altında, objektif ölçülere göre, de
ğerlendirme yapılabilmesi ve akademik unvanların 
korunması ve verilebilmesi yönünden Üniversite
ler Kanununun 18 ile 31 nci maddelerinin kapsa
dığı ilkelerin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
uygulamaya konulması ve öğretim üyeleri ve yar
dımcılarının 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun kapsamına alınniaları kesin bir zorunîuk sa
yılmalıdır. 

Sonuç: 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 7307 sayılı 

Kuruluş Kanununun Üniversiteler Kanununa ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılarak; 

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi senatosunun 
kurulması, 

2. Rektörünün, Üniversiteler Kanununda ön
görüldüğü biçimde seçilme işbaşına gelmelerini, 

3. Fakülte dekanlarının seçimle gelmelerini, 
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim gö

revlileri ve yardımcılarının, Üniversite Personeli 
Kanununun kapsamına alınmasının. 

Bir rejim ve Anayasa konusu sayılması görüşü
ne katılıp katılmadığınızı ve bu amacı gerçekleştire
cek bir taslak veya tasarı yürürlüğe girinceye • de
ğin, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Üniversite
ler Kanununa paralel uygulamalara girecek bir mü
tevelli heyetin seçilmesi zorunluluğuna kani olup ol
madığınızı bildirmenizi saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 11 . 1974 
Bakanlık Müsteşarlığı 

Sayı: 031-2-759 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 25.10.1974 tarih ve 4613-2371-7/283 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Özer Der-. 
bil'in Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 7307 sayılı 
Kuruluş Kanununa dair, verdiği yazılı soru önerge
sine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın Özer 
Derbil'in Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 7307 sa
yılı Kuruluş Kanununa dair, verdiği yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 27 Mayıs 1959 ta
rihinde kabul edilen 7307 sayılı Kanunla kurulmuş
tur. Sözü edilen kanunun 3 maddesi, 8 Ağustos 1960 
tarih 43 sayılı kanunla değiştirilmiştir. 

Değişen bu maddeye göre, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi; Millî Eğitim Bakanlığının teklifi, Bakan
lar Kurulunun Kararı ve Devlet Başkanının tasdikiyle 
3 yıllık bir müddet için tayin olunan 9 kişilik bir Mü
tevelli heyet tarafından yönetilir. Halen işbaşında bu
lunan Mütevelli heyet 9 . 8 . 1973 tarih ve 7/6947 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararıyla bu göreve atanmışlar
dır. 

Hükümet Programında da öngörüldüğü üzere, bü
tün üniversitelerimizin özerk kuruluşlar haline getiril
mesi yasalarda mevcut üniversite özerkliği ile bağdaş-
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mayan veya uygulamada sakıncalar yaratan hükümle
rin kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, resmî kabullere dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakam Melih Esenbel'in yazılı cevabı (7/286) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 2 . 1 1 . 1974 

İstanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat 

Soru : 
1. — Resmî kabullerde kamu kuruluşları temsilci

lerinin hangi ölçüler dahilinde değerlendirildiği? 
2. — Bu konudaki yasa boşluğunun objektif kural

lar dahilinde saptanıp, saptanmadığı? 
3. — Bu saptanmada Anayasamızın genel esprisi 

ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin dolayısıyle yargının öne
mi gözönünde bulundurulup, bulundurulmadığı? 

4. — Cumhuriyetimizin 51 nci yıldönümü dolayı
sıyle yapılan törende Yargıtay, Danıştay ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanlarının gösterdikleri haklı 
tepki nedenlerinin açıklanması. 

5. — Yasa boşluğu karşısında Protokol Genel Mü
dürlüğünün bu konudaki takdirlerinin sınırlı olup ol
madığı? Sınırlı ise, hangi esaslar dahilinde uygulan
dığının açıklanmasını arz ederim. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 
Sayı : 106.106.30 

26. 11 .1974 

Konu : Önerge hk. Protokol 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 6 ,1 .1974 tarihli ve 
4791-2402-7/286 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Meh
met Feyyat'ın, Dışişleri Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasını istedikleri soruların cevaplan ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

1. — Devlet protokolündeki öncelik sırası Cumhu
riyetimizin kuruluşundan beri anahatlan ile devam 
edegclen bir uygulamaya dayanmaktadır. Bütün bu 
süre içerisinde Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Baş
kanları mülkî erkânın başında mütalaa edilmiş ve da
ima T. B. M. M. üyelerinden sonra yer almışlardır. 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu müteakip Başka
nına. mahkemenin siyasî fonksiyonu da gözönünde 
tutularak Başbakandan sonra Genelkurmay Başka
nından evvel, Siyasî Partiler Kanununun kabulü üze
rine de Ana Muhalefet Partisi Başkanına da Başba
kandan sonra ve Anayasa Mahkemesi Başkanından 
önce yer verilmiştir. 

Buna göre öncelik sırası şu şekilde düzenlenmek
tedir : 

1. — Cumhurbaşkanı, 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanları. 

3. — Başbakan. 

4. — Ana Muhalefet Partisi Başkanı, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, 

. 5. — Bakanlar Kurulu Üyeleri, 

6. — C. Senatosu ve M. Meclisi Başkanlık Divan
ları Üyeleri, 

7. — Anayasa Mahkemesi Üyeleri, 

8. — Kuvvet Komutanları, Orgeneral ve Orami-
ı ali er. 

9. — Siyasî Parti Genel Başkanları, Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri, Milletvekilleri, 

10. — Generaller ve Amiraller, 

11. — Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay, Askerî Yar
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Uyuşmazlık Mah
kemesi ve Yüksek Askerî İdare Mahkemesi Başkan
ları, Cumhuriyet Başsavcısı, Askerî Yargıtay Başsav-j 
cısı, Danıştay Başkanının Sözcüsü, Üniversite Rek
törleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan
lık Müsteşarı v.b. 

2. — Yüksek Yargı Organları Başkanları Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ile aynı öncelik sırasında yer al
mayı istemektedirler. Böyle bir uygulama halinde Ana 
Muhalefet Partisi Başkanından ve Bakanlar Kumlu 
Üyelerinden evvel Yargı Organları Başkanlarına yer 
vermek gerekecektir. 
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C. Senatosu B : 9 

3. — Anayasa Mahkemesi Başkanına imtisalen 
Yüksek Yargı Organları Başkanları için böyle bir sı
ra tespiti kanaatimizce, yurdumuzda süregelen bu uy
gulamaya aykırı olacak ve tatbik olanağı bulunama
yacaktır. 

4. — Bakanlığın Protokol Genel Müdürlüğünün 
böyle bir değişikliğe karar verme yetkisi yoktur. 

28 . 11 . 1974 O : 1 

Bu sebepledir ki Yüksek Yargı Organlarının bu 
yoldaki talepleri bizden evvelki hükümetlerce ele alın
mış son defa 50 nci yıl törenlerinde yeni bir uygulama 
için Bakanlar Kurulunca görevlendirilen beş Bakan
dan kurulu bir komite konuyu incelemiş ve onu taki
ben Bakanlar Kurulunda ele alınmışsa da eski tatbi
katın değiştirilmesine olanak bulunamamıştır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

28 . 11 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İSI ER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligirin, Ankara îmar Limited Şirketine da
ir Senato araştırması isteyen önergesi (10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in. Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 

göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının. Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

12. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cetve
lindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/160) (S. Sa
yısı : 360) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

13. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu*nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/163) (S. Sa
yısı : 361) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

14. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/162) (S. 
Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 , 1974) 



15. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı îzmirli'ye ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/161) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1974) 

16. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/159) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı haftalık 
karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

18. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28 
sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/131) (S. Sa
yısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

19. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 
sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy-
mak'a 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sa
yılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara-
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rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1974) 

21. — Ali Rıza Uzuner'in, (Eski Çalışma Baka
nı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve-: 
lindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu ra^ 
poru (C. Senatosu 4/168) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974). 

22. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savun
ma Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Be
kir Şirin'e ait kararın tatbik edilmeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/166) 
(S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

23. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (C. Senatosu 4/81 - 4/22) 
(S. Sayısı : 1574'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

25. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku^ 
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S, 
Sayısı : 1575'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28.6.1974) 

26. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 , 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 



Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize 
İzbul'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/197) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife 
Doğdu'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/196) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

28. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/195) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

29. —- Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/194) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

30. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/193) (S. 
Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

31. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tokmak'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
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i nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/192) (S. 
Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

32. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4 191) (S. 
Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

33. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 3ü . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait katarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4 190) (S. 
Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: L . 11 . 1974) 

34. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 

I sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
j nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/189) (S. 
Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi: 1 . 1 1 . 1974) 

I 35. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
I Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 

I sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/188) (S. 
Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

36. —• Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-

I talik Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

I Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/187) (S. 
Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 



37. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/186) (S. 
Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

38. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4 185) (S. 
Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

39. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/184) (S. 
Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

40. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 . 11 , 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık karar 
Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayı
lı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/183) (S. 
Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 1 ... 11 . 1974) 

41. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-. 
rulunun 27 5 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul 
vekili Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/182) (S^ 
Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 .. 1974) 

42. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 saydı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

43. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri 
Öncr'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C, (Senatosu : 4/199) 
(S, Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


