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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca, tütün ve pancar 
üreticilerinin paralarının ödenmesi konusunda gün
dem dışı bir demeçte bulundu. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığından, Ada
na Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Komisyon 
üyeliğinden çekildiğine; 

A. P. Grupu Başkanlığının, Grup Başkanlığına 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin seçildiğine ve 

Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever'in grupları
na katıldığına dair tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı kabul olundu. 

Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası kurulması ile 
ilgili Yetki Kanunu tasarısına dair Malî ve İktisadî 
İşler Komisyonu metninin görüşülmesi kabul olundu 
ve Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedeni ile tasarının görüşülmesi erte
lendi. 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işlet
melerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve köy tü
zelkişiliğinin bir kısım borçların tahkimi hakkında ka

nun tasarısının görüşülmesi, Komisyon ve Hükümet 
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları ne
deni ile ertelendi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair şanun tasarısının tümü ve maddeleri ka
bul olundu, tasarının kanunlaştığı bildirildi. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylandı ve tümü üzerindeki göıüşme-
ler tamamlanarak, maddelere geçilmesi kabul olundu. 

10 . 4 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20.01'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Necip Mirkelâmoğlu Osman Nuri Canpolat 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

1. — 
Yazılı soru 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin. Gomel - Zikna Şirketine dair yazılı soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/347) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığın in Eylül, 
Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo

nu raporu (5/15) (S. Sayısı 
7 .4 .1975) 

468) (Dağıtma tarihi 

450 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

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

BAŞKAN — 49 ncu Birleşim için yoklama yapı 
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 49 ncu Bir

leşimi açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kahraman Maraş Üyesi Adnan Karaküçük' 
ün, Malî ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi {-i 1729) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları var, 
arz ediyorum : 

Bir komisyondan istifa önergesi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Malî ve İktisadî İşler Komis
yonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

2. — Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin Bütçe 
ve Plan Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/230) 

BAŞKAN — Bu nitelikte bir başka önerge var, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonundan istifa ettiğimi saygılarımla 
arz ederim. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Bundan evvel okunan önergeyi ve 
bu önergeyi bilgilerinize sunarım. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Açık bulunan komisyonlara işarî oy
la seçim yapılacaktır. Komisyonlardan vâki olan in-
hilâllere gruplar aday göstermişlerdir. Bu adayları 
okutup oylarınıza sunacağım : 

«Bütçe ve Plan Komisyonu : 
M. Faik Atayurt (Uşak), 
Adnan Karaküçük (Kahramanmaraş) 
BAŞKAN — Sayın Adnan Karaküçük'ü ve Sayın 

Atayurt'u oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
Kâmran İnan (Bitlis)» 
BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu için Sayın Kâm

ran İnan'ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Malî ve İktisadî İşleri Komisyonu : 
Lütfi Bilgen (İçel)» 
BAŞKAN — Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 

için Sayın Lütfi Bilgen'i oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Dilekçe Karma Komisyonu :. 
Mehmet Ali Arıkan (Mardin)» 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu için Sa
yın Arıkan'ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Başbakan Süleyman D emir el tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan evvelki Birle
şimde okunmuş olan Sayın Demirel Hükümeti prog-

451 — 
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ramı üzerinde müzakere açıyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Araştırma önergem 

vardı. 
BAŞKAN — Araştırma önergeniz Başkanlığa gel

miştir. Başkanlık gereken muameleyi yapacak. 

SIRI ATALAY (Kars) — İlk Birleşimde oylana
cak; bugünkü Birleşimde. 

BAŞKAN — Evet, bundan sonraki ilk Birleşim
de oya sunulacaktır. Gereken işlem yapılacaktır efen
dim. 

Sayın üyeler; 
Grupları adına söz almış olan sayın üyelerin isim

lerini arz ediyorum : Cumhuriyet Halk Partisi Grupa 
adın Sayın Fikret Gündoğan, Millî Birlik Grupu adı
na Sayın Muzaffer Yurdakuîer, Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın Nihat Erim söz al
mış bulunuyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adalet Partisi 
Grupu adına da bendeniz. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuza!, şimdi Adalet 
Partisi Grupu adına söz almış bulundular. 

Kişisel olarak; Sayın Hamdi Özer, Sayın Ekrem 
Kabay, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Fatma İsmen, 
Sayın Hüseyin Atmaca, Saym Salim Hazerdağlı, Sa
yın Mehmet Feyyat, Saym Fevzi Hakkı Esatoğlu, Sa
yın R,aif Eriş, Saym Sırrı Ataîay, Saym Ahmet Yıl
dız, Sayın Celâl Ertuğ, Saym Hilmi Nalbantoğîu, Sa
ym Fethi Çelikbaş, Sayın Sami Turan, Sayın Musta
fa Tığlı, Sayın Yiğit Köker, söz almış bulunuyorlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen
dim?.. 

Birleşimi dinleyici localarından tak i beden saym 
vatandaşlarımız için arz ediyorum. Salondaki her t 
hangi bir tezahürata lehte olarak, ya da aleyhte olarak j 
her hangi bir şekilde, her hangi bir işaretle ve takını- [ 
lacak tavırla katılmak mümkün değildir, içtüzüğümü- | 
zün bu gereğini Saym vatandaşlarıma saygı ile hatır- I 
îatırım. j 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. bir şey mi ifade bu- j 
vuracaktınız efendim. | 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet prog- i 
ramı tam takdim edildiği ve sona erd:??i anda ,c"^ iste- * 

j 
dim. Söz isteme taleb;m Başkanlıkça iade edik!\ | 

Hükümet programı okunduğu andan itibaren söz ' 
istenmesi gerekir; fakat nöbetçi Başkanvekili. «Ertesi i 
günü saat 09.00'da makamımda müracaatları kabul I 
ederim» demişlerdi. j 
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Şimdi, Başkanvckilleri arasında hiçbir irtibat yok. 
Başkanlık bir küldür, bir müessesedir; ayrı mütalaa 
edildiği takdirde biraz aşiret zihniyeti gibi geliyor ba
na. Başkanlık bir küldür, tecezii kabul etmez, maka
ma yapılan müracaat, hangi Başkanvekili olursa ol
sun, muamele görmesi gerekir. Tutumunuz hakkında 
bunu beyan etmek istedim. Çünkü, vakit almak iste
miyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ifadeleriniz zapta geç
miştir. 

Saym üyelere şunu arz etmek isterim; söz alma 
usulü bundan evvelki usullere uygun olarak, nöbetçi 
Başkanvekili arkadaşımız tarafından belirtilen günde 
ve saatte ve Cumhuriyet Senatosu binası içinde Baş-
kanvekiline tahsis edilmiş olan oda içinde resmen ken
dilerinden dilekçeler alınmak suretiyle kaydedilmiş, 
sıraya geçilmiş ve kendilerine sıralan bildirilmiş bu
lunuyor. Bu konuda her hangi bir aykırı uygulama 
yoktur ve yapılmamıştır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geçmişte Baş-
kanvekillerinin sıraları cebinde taşıdığını biliyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Her Başkan-
vekilinin bu konuda kayırıcılık yaptığım da arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz oturduğunuz yer
den ifadelerinizi zapta geçirdiniz, Başkanlık da gere
ken açıklamayı yapmış bulundu, iki tarafın sözleri de 
zapta geçmiş bulundu. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 

Şimdi C. H. P. Grupunun görüşlerini açıklamak 
üzere, Sayın Grup Sözcüsü Fikret Gündoğan, bu
yurunuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C H. P. GRUPU ADINA RİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Değişik adlarla anıldığı için, kimliği ve kişiliği 
kesin olarak bilinmeyen bir cephenin türlü tertip ve 
marifetlerle kurduğu sonu belirsiz bir Hükümetin 
programı üzerinde C. H. P. Grupunun görüş ve dü
şüncelerini belirtmek maksadıyle huzurunuzda bu
lunuyorum. Saygılar sunarım. 

Ne denli çetrefil bir görevi yüklendiğimiz, henüz 
adı ve sanı üzerinde bile anlaşmaya varılamamış bir 
cephe ve onun Hükümeti üzerine söz eyleme zo
runda bırakılmış olmamızdan bellidir. 
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Kimi gün, Milliyetçi Cephe, kimi gün Milliyetçi i 
Partiler topluluğu, kimi gün de A.P. - M.S.P. - C.G.P. -
M. H. P. harfleri arasında kumlan koalisyon diye 
adlandırılan siyasî olgu üzerine eleştiriler yöneltmek 
ve tanımlamalarda bulunmak, gerçekten çetrefil bir j 
işe koyulmak olacaktır. 

Önce, bir cephe harekâtı ile mi karşı karşıyayız; ı 
yoksa, demokratik rejim içinde, gerçek siyasal gerek
ler ve gerekçelerle oluşmuş tüm ülke insanlarını ida
reye yönelmiş, normal türden bir Hükümetle mi yüz 
yüzeyiz; bunu kestirmek ve anlamak güçlüğü içinde 
bulunduğumuzu itiraf etmeliyiz. 

Bir cephe harekâtıyle karşı karşıya isek, bu Hükü
mete, barışçı, demokratik siyasal bir organ, normal 
ve Anayasal bir kurum gözü ile bakamayız. 

İnsan haklarına dayalı, layik, sosyal, huku
ka bağlı, millî ve demokratik Cumhuriyet dü
zeni içinde bir miileti, milliyetçiler ve milli
yetçi olmayanlar ayırımı yaparak ikiye bölen 
ve milliyetçiler adına cephe kurup, varmış gibi, 
milliyetçi olmayan milyonlarca Türk'e karşı örgüt
lenmeye kalkan bir davranış, çok tehlikeli, çok felâ
ketli bir girişimdir. Anayasamızın ikinci ve üçüncü 
maddelerini topyakûn ilga eden talihsiz, hüzün ve 
endişe verici bir harekettir. 

Milleti ikiye bölerek, bir bölümünü milliyetsiz ad
dederek kurulan bir cephenin, bu temele dayalı ola
rak Hükümet olması, demokratik ve anayasal bir 
davranış olarak kabul edilemez. 

Çünkü; cephelerin hükümeti olmaz, olsa olsa ka
rargâhları olur. 

Bu Hükümet, gerçek bir hükümet, bugün Türkle
rin kaderini eline almaya niyetli, meşru ve Anayasal 
bir organ olmak istiyorsa, dayandığı «Milliyetçi Cep
he» yi dağıttığını, lâğvettiğini derhal bu kürsüden 
büyük Türk milletine kesinlikle ilân etmelidir. 

Aksi takdirde, bu Hükümet Türk milletininin gö
zünde, tüm Türklerin yönetim organı olma yetkisin
den ve meşruluğundan ebediyen mahrum kalacaktır. 

Hükümet Programında bu konuda söylenmiş bir 
tek yuvarlak cümlenin bulunması, kandırıcı ve inan
dırıcı değildir ve olamaz. 

Bu cümlenin Milliyetçi Cephenin dağıtıldığı, lâğ-
vedildiği anlamına gelen bir yanı varsa, bunun, bir 
kere daha bu kürsüden tekrarı ve açıklığa kavuştu
rulması, herkesten çok Hükümete yararlı olur. 

Dahası var; cepheciler, cephenin dağıtıldığına mil
leti inandırmak istiyorlarsa, Programda yer alan ve j 

cepheciler tarafından teklif edilen, Anayasaya, tüm 
hukuk kurallarına, partiler demokrasisi esasına ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarına kesin surette aykı
rı bulunan ve bir seçim hilesi düzeni olan, yeni se
çim kanunundan vazgeçtiklerini ve tekliflerini geri 
aldıklarını açıkça ilân etmelidirler ve bu maddeyi 
Programdan çıkarmalıdırlar. 

Değerli senatörler; 
Bu günden tezi yok, bu kürsüden, böyle bir açık

lamanın mutlaka yapılacağına, Milliyetçi Cephe adiy
le kurulan cephenin dağıtıldığının ilân edileceğine 
inanararak, Program üzerindeki görüşlerimizi bu ko
şulla sürdüreceğiz. 

Değerli senatörler; 
Bu Hükümet, bütün boyutlarıyle menfî bir Hükü

mettir. Tüm olumsuzlukları, çelişkileri ve terslikleri 
bünyesinde taşıyan bir kuruluştur. 

Bu Hükümet, eskiliği, gericiliği ve tutuculuğu an
latan ne kadar terim ve düşün varsa, onlara sahip 
çıkmakta isterik bir coşku ile yarışır hale gelmiş bu
lunan koalisyon partilerini bir araya getiren ve bu 
araç ile Türk toplumunun... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — «İsterik 
coşku» ne demek Sayın Başkan? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ne de
mek isterik coşku?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyeceksiniz efendim. 
Rica ediyorum müdahale yok efendim. Rica ederim, 
müdahale yok efendim. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan, devam buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ve bu araç ile Türk toplumu
nun yenileşme, değişme ve ilerleme isterlerini ve doğ
rultularını yıkmak ve yok etmek gibi menfî bir görevi 
yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bu Hükümet, sürekli oluşum halinde bulunan Türk 
toplumunun halkçı ve sosyal adaletçi yeni bir yapı 
kazanmasına engel olduğu için, seçimlerde iktidardan 
uzaklaştırılan bir partinin ve onun başının, son dere
ce olağandışı şartlardan yararlanarak derleyip çat
tığı, umutsuz bir direnme örgütü olmaktan öteye 
bir varlık göstermez, gösteremez. 

Bu Hükümet, Türk halkınca iktidardan uzaklaş
tırılmış bir kişiye ve onun zihniyetine hizmet eder 
hale getirildiği için, Adalet Partisi dışındaki Koalis
yon partilerinin doğuş nedenlerini ellerinden alan, 
varlıklarını inkâra mecbur ve mahkûm eden bir ku
ruluştur. 

— 453 -
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Adalet Partisi dışındaki Koalisyon partileri, şim 
di hizmetine girdikleri ve yitirilmiş itibarını iadeye 
memur oldukları Sayın Başbakanları Demirel'i, sağ 
sosyal güçlerin... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — İtibarsız sen
sin! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica 
ediyorum. 

YİGIT KÖKER (Ankara) — Ne demek itibar
sız Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Köker, müsaade buyurunuz 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp Ayıp!. Kendi 
itibarsız. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — İtibarsız sen 
sin! 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, gürül
tü yapmayınız, rica ediyorum efendim. 

Sayın Gündoğan, devam buyurunuz efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — İtibarsız sensin! 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İtibarsız olduğu

nu Millet biliyor, 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sen iki liralık harcı

raha tenezzül etmiş bir adamsın, senin burada ko
nuşmaya hakkın yok. İki paralık harcıraha tenezzül 
etmiş adamsın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, rica ediyorum 
efendim. 

Sayın Gündoğan, devam buyurunuz lütfen efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Güzel söylüyor. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — İki paralık harcıra

ha tenezzül etmiş bir adamsın. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Unsal, rica edi- . 
yorum, müsaade buyurunuz efendim. Sayın Kö
ker, rica ediyorum efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Terbiyeli ko
nuşsun. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Bakanlıklar bitti, 
ne bağırıyorsun?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, ge
rekeni yapacağım. Müsaade buyurunuz. 

Sayın Gündoğan, elbette takdir buyurursunuz; 
Yüce Senatoda, Yüce Senatonun mehabetine uygun 
şekilde konuşmalar, İçtüzüğümüzün de belirttiği gibi 
temiz dille yapılacaktır. Bundan sonra da konuşma
larınıza böyle devam edeceğiniz ümidiyle, devam 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başbakanları Demirel'i, 
sağ sosyal güçlerin iktidarını temsile gücü yetmeyen, 
öngörüden, entellektüel cesaretten, olaylara ve ihti
yaçlara yön verme yeteneğinden yoksun bir kişi 
olarak tanımlamışlar ve tanıtmışlardı. Özellikle, bu
günkü Başbakanları Demirel'i geçmiş sağ iktidarları 
kazaya uğratan, Devlet yönetimine suiistimalleri ve 
şaibeli davranışları egemen kılan zararlı hareketlerin 
sahibi olduğuna halkı inandırarak siyaset dünyasına 
girmişlerdi. Bu durumda, Adalet Partisi dışındaki 
Koalisyon partileri, çok hayatî önemde bir yol ça
tına gelmişler, daha doğrusu bir çıkmaz yola girmiş 
bulunmaktadırlar. 

Ya Adalet Partisi dışındaki partilerin, geçmiş sağ 
iktidarların ve şimdiki Hükümetlerinin başı olan ki
şiye, Sayın Demirel'e karşı yönelttikleri kitaplar, za
bıtları, meydanlar dolusu şikâyetleri yermeleri ve 
yargıları doğrudur; bu takdirde, bugün kurdukları
nı iddia ettikleri sağ iktidarlarının geçmişte, öngörü-
süzlüğü, cesaretten yoksunluğu, toplumsal bunalım 
yaratıcılığı, suiistimaller ve şaibelerle dolu bir dev
let yönetimi oluşturucusu olarak suçladıkları kişiye 
teslim etmelerindeki... 

ORHAN KOR (İzmir) — Sizin devriniz... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kor, rica ediyorum 

efendim. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — O sizin ahlâk

sızlığınızın bir delilidir; onları bile bir araya getirdi. 
BAŞKAN — Sayın Ertürk, rica ediyorum efen

dim. Müsaade buyurunuz efendim, hatip konuşma
sına devam etsin. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yavaş ol yavaş, Sayın 
Ertürk!. 

BAŞKAN — Sayın Ural, ben gereken müdahale
yi yapıyorum efendim, teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Suiistimaller ve şaibelerle dolu 
bir Devlet yönetimi oluşturucusu olarak suçladıkları 
kişiye teslim etmelerindeki tarihsel çelişkiyi ve sakın
cayı görmemektedirler. Bu suretle, kuruluş nedenle
rini ve temel. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Siz kıskançlığınızdan 
ölün. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, rica ediyorum efendim. 
Devam buyurunuz Sayın Gündoğan, lütfen de

vam buyurunuz efendim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O cümleyi tek
rar et. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz kürsüdeki ha
tibi idare etmeyiniz. Kürsüdeki hatip kendi inisiyati
fini kullansın. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Onlar dıştan idare etmeye alışmışlardın 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bu şekilde konuşma 
olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Bu şekil
de, bir müzakereyi sonuna kadar yürütme imkânını 
bulamayız, rica ediyorum efendim. Konuşmanın tak
diri kendilerine aittir. Eğer bir sataşma veya herhangi 
bir şekilde rencide olmak gibi bir durum çıkarsa, İç
tüzüğün vermiş olduğu hakları herkes kullanır efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan, devam buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan; 

Ne hazin bir tecellidir ki, dün akşamki Meclis 
oturumunda Sayın Başbakan Demirel'in, konuşmaya 
başlamasından bir müddet sonra, sıralardan yapılan 
müdahaleler üzerine şöyle bir söz sarfettiğini hâlâ 
hafızamda canlı olarak muhafaza ediyorum. «Siz ne 
kadar müdahale ederseniz ediniz, ben söyleyecekle
rimin tamamını söylemeden bu kürsüden inmem.» 
demişlerdi. Eğer... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Onunla bunun arasında çok fark var. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etme
yiniz efendim, rica ediyorum efendim. Efendim, el
bette fikirlerini ifade edecekler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Burada sokak ağzıyle 
kimse konuşamaz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu Hükümet 
altı ay devam etsin ben istifa ederim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, sizin takdiri
nize göre değil; kendi üsluplarını kendileri takdir 
edecekler, kendileri tayin edecekler. Siz de konuşa
caksınız, siz de fikirlerinizi ifade buyuracaksınız. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sokak ağzıyle kimse 
konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Beler, istirham ederim efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Demokratik ve Anayasal bir hak 
olan kürsü masuniyetini ve özgürlüğünü... 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Haysiyet
le oynayamazsınız beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Milletten aldığımız yetkiye 
dayanarak, ne türlü müdahale edilirse edilsin, Mil
lete olan borcumuzu ödemek bakımından kullanaca
ğız. Kendinizi yormayınız sevgili arkadaşlarım. Şim
di bana cümleyi bir defa daha tekrar ettirmekten 
başka bir iş yüklemiş olmazsınız. Rica ediyorum, sü
kûnetle dinleyiniz, kürsü serbesttir, gelir cevaplarını
zı verirsiniz. 

Ya A. P. dışındaki partilerin, geçmiş sağ iktidar
ların ve şimdiki Hükümetlerinin başı olan kişiye, Sa
yın Demirel'e karşı yönelttikleri kitaplar dolusu, za
bıtlar dolusu, meydanlar dolusu şikâyetleri yermele
ri ve yazgıları doğrudur; bu takdirde, bugün kur
duklarını iddia ettikleri sağ iktidarlarının, geçmişte, 
öngörüsüzlüğü, esaretten yoksunluğu, toplumsal bu
nalım yaratıcılığı, suiistimaller ve şaibelerle dolu bir 
devlet yönetimi oluşturucusu diye suçladıkları kişiye 
teslim etmelerindeki tarihsel çelişkiyi ve sakıncayı 
görmemektedirler ve bu suretle, kuruluş nedenlerini 
ve temel dayanaklarını kendi elleriyle ve dilleriyle 
yalanlayarak, yavan sağcılığın, çok ilginç, çok ibret 
verici bir örneğini vermektedirler; ya da Adalet Par
tisi dışındaki koalisyon partileri, Adalet Partisi Ge
nel Başkanı Başkanlığında bir Hükümet kurmakla, 
Adalet Partisinden farklı, kendilerine özgü, bağım
sız, uyumlu ve tutarlı bir sağ dünya ve memleket 
görüşüne, bir programa sahip olmadıklarını, kişilik
siz bir A. P. fraksiyonu, bir A. P. bölücüsü olduk
larını tescil ve ilân etmekten öteye bir iş görmüş sa
yılamazlar. 

Adalet Partisi Başkanı Demirel Başkanlığında bir 
Koalisyon kurmakla tüm sağ partilerin içine düştük
leri bu durum, sağın cibilliyetinde mevcut, eskiye ve 
geriye dönük olmalı toplumun gelişme.... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Gocun, sen gocun; 
o sağ kurtaracak bu memleketi. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kırlı, rica ediyorum 
efendim, lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Adalet Partisi Başkanı Demirel 
Başkanlığında bir Koalisyon kurmakla tüm sağ par
tilerin içine düştükleri bu durum, sağın cibilliyetinde 
mevcut... 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Cibilliyetin manasını 
Türkçe söylesin, Türkçe konuşsun. 
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BAŞKAN — Sayın Ortaç, rica ediyorum efeıi-
dim; oturduğumuz yerden müdahale yok, öyle bir 
usulümüz yok efendim. Sonra işin içinden çıkama
yız. 

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

ĞAN (Devamla) — Eskiye ve geriye dönük olmak. 
toplumun gelişme doğrultularına ters düşmek gibi ta
rihsel ve yapısal çelişkilerine bir yenisini katmış, k'ia
ne sağın çıkmazlarını doruğuna ulaştırmıştır. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sen halt etmişsin «Köhne sağ» dediğin için. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Karayiğlt. 
(C. H. P. sıralarından, «Terbiyesiz adam» sesleri) Sayın 
Karayiğit.... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Bu adam tımarhane
lik. Deli bu adam. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ya sarhoş, ya 

deli. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yüz yıllık fikirler 

köhnedir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın 

Kırlı?. 
Değerli arkadaşlarım, değerli senatörler; 

Temiz dille konuşma mecburiyeti ve külfeti; kül
feti değil, mecburiyeti ve görevi bütün konuşanlar 
içindir, hem kürsüde konuşanlar içindir, hem yörelerin
de bulunanlar içindir. Hepimizi bağlayıcı bir hüküm
dür. Çok rica ediyorum, yerlerinden zaten müdahale 
etme imkânına sahip olmayan arkadaşlarımız, bir de 
temiz dil kullanmazlarsa, işin içinden çıkılması müm
kün olmaz. 

Sayın Gündoğan, buyurunuz efendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Köhne» dedi. sos
yal devleti kasdediyor Sayın Başkan. Bu ne demek 
yani?.. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, peki nasıl yapacağız 
şimdi? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) 
ediyor şimdi. 

Sosyal devlete hitap 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan kendi fikir
lerini ve Grupunun fikirlerini ifade ediyorlar. Gerek 
fikirleri.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — «Köh
ne sağ» tabirini kullanamaz. Sayın Başkan, «Sağ» ni
ye köhne olsun?,. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Gerek fikirleri, gerek üslupları, gerek kullandık

ları dil; ancak kendilerini ilzam eder; sizin dilinizi, 
sizin fikirlerinizi kullanmıyorlar ki efemdim, rica ede
rim; müzakereyi götüremeyiz. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 

ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan; 
Müsaade buyurursanız, henüz güvenoyu alma

mış olmakla beraber, ülkemizin Hükümetinin başın
dan, dün akşamki şikâyetlerini hatırlayarak; Grupu-
na lütfen sizin gücünüz yetmiyorsa, işaret buyursun
lar da şu okuyacağım metni.. 

BAŞKAN — Siz lütfen devam buyurunuz Sa
yın Gündoğan. 

C H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ama bunun çaresi yok efen
dim. 

BAŞKAN — Ben görevimi yapıyorum efendim, 
devam buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bir nevi kolluk kuvvetine de ih
tiyaç hâsıl olursa,. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sobot de
ğil o grup. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Efendim bekliyorum. 
BAŞKAN — Devam buyurunuz. 
SALİM HA2ERDAĞLI (Elâzığ) — Sen de bi

raz sözünü biîsen iyi olur. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, rica ediyorum. 

Sayın Gündoğan devam ediniz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Başkan gö
revini yapmıyor ki. Meclise kolluk kuvveti getirecek
miş... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Köhne sağın çıkmazlarını doruğa 
ulaştırmıştır. Bu olguyu, biz kınamaktan çok, Türk 
Ulusu için sevinç verici bir müjde olarak kabul edi
yoruz. 

Çok değerli sentörler; 
Sağ Koalisyonun yapısı, özellikleri, çelişkileri ve 

nihayet tarihsel durumu üzerine geliştirdiğimiz bu 
düşüncelerden sonra, bir nebze de bu Hükümetin 
programının gerçek amaçları üzerine eğilmek istiyo
ruz. 

Hükümet programının çeşitli yerlerinde, Hüküme
tin gerekli bir hizmet Hükümeti, ünlü deyimiyle «Bü-
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yük îcraat Hükümeti» olacağı, destanımsı ve coş
kulu sözlerle dile getirilmiş ise de; bunun temelli 
bir aldatma ve yanıltma taktiği olduğunu, programın 
içeriği ve kapsamından açıkça anlaşılmaktadır. 

Programda icraat olarak öne sürülen hususların 
en önemli bir kısmı koalisyon partilerinin program
larında yer almayan, bu partilere yabancı; bu neden
le bir sisteme, bir köke bağlanmamış, uyumsuz, tu
tarsız, birbirine karşıt, oradan buradan rastgele der
lenip toplanmış, abartılmış bir kargaşa yığınıdır. 

Hükümet Programına inançsız ve samimiyetsiz 
olarak âdeta zorla sokuşturulmuş bulunan birçok 
maddeler, koalisyon parlilerine yabancı, hatta onlar 
tarafından; özellikle Adalet Partisi tarafından şiddet 
ve hiddetle reddedilen, solcu, sosyalist görüşler ola
rak tanımlanmış ve daha ilginç olanı. Cumhuriyet 
Halk Partisini suçlamak için bol bol kullanılmış ko
nulardır. 

Gerçekten, programda yer alan hususların birço
ğu, korkunç birer inançsızlık ve samimiyetsizlik ör
neği olarak siyaset tarihine geçecek niteliktedir. Prog
ramda, Hükümet Başının, bir Başbakanlık uğruna 
kendi kişiliğiyle birlikte temsil ettiği partinin kişili
ğini dahi inkâr edecek kadar dağınıklık ve bulanıklık 
içine düştüğünü görmemek ve sezmemek olanak dı
şıdır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, Adalet Partisinin ve Demirel'in önceki ik

tidarları döneminde tüm sorunlara, demokratik ku
rumlara, özellikle Türk Milletinin siyasal yaşam bi
çimi olarak kabul ettiği demokratik rejime ne gözle 
baktığını Meclisler zabıtlarından okumak suretiyle 
ortaya koyalım ve böylece, bugün başı olduğu ve ya
rısından çoğunu Adalet Partili Bakanların doldurdu
ğu ortaklık Hükümetinin programında yer alan ko
nuların, nasıl birer inançsızlık ve samimiyetsizlik ör
neği olduğunu saptayalım; giderek, Adalet Partisi
nin ve Sayın Demirel'in siyasal kişilikleri hakkında 
doğru bir yargıya varılmasını sağlamaya çalışalım. 

Adalet Partisi iktidarı ve Sayın Demirel, 1961 Ana
yasasının getirdiği çoğulcu, sosyal amaçlı, ekonomik 
kalkınmacı, maddî refah sağlayıcı, refahı çalışanla
rın ve emek sahiplerinin hakkı sayan bir düzeni amaç
lamadığı kanısındadırlar. 

Oysa, fertlerin ve toplumun yoksul kesimlerinin 
maddî alanda, midesinden giyimine, evinden işine, 
çocuğundan yaşlısına, halinden geleceğine uzanan 
maddî ve manevî yaşamlarında yücelmelerini ve zen

ginleşmelerini sağlayan, insan haklarına dayalı, öz
gürlükçü bir toplum düzeni kurmayı hedef alan, 
çağdaş bir demokrasi anlayışını temel almıştır 1961 
Anayasası. 

Bakınız; Adalet Partisi iktidarı başı ve temsilcisi 
Demirel demokrasiye ne gözle bakmaktadır?. Bunu, 
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisinin 11.11.1969 
tarih ve 254 ilâ 255 nci sayfalarında bizzat Sayın 
Demirel'in beyanlarından öğrenelim. Şimdi okuduk
larım, Sayın Demirel'in zabıtlarda mevcut beyan
larıdır. 

Sayın Demirel şöyle buyuruyorlar: «Demokrasi, 
esas itibariyle siyasî mahiyettedir. Demokrasi, bir 
içtimai muavenet ve bir iktisadî teşkilât sistemi de
ğildir. Demokrasi, maddî refah meselesi de değil
dir. Böyle bir nazariye, vatandaşların siyasî hürriyet 
ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder. Bizim bildiğimiz 
demokrasi, siyasidir; onun hedefi, milleti idare eden
ler üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasî hürri
yet temin etmektir. Binaenaleyh, sosyal devletle hür
riyetçi devleti karıştıranlara bunu ithaf ediyorum. 
Demokrasi, fikrîdir, bir kafa meselesidir, herhalde bir 
mide meselesi değildir. Hükümet prens'ibi de, bir 

I adalet muhabbetini ve ahlâk fikrini icap ettirir.» de-
i misler. 

Demokrasi, maddî refah meselesi değilmiş, de
mokrasi esas itibariyle siyasî mahiyetteymiş, demok
rasi fikrîymiş; yani bir kafa meselesiymiş, herhal
de bir mide meselesi asla değilmiş, diyen temelde 
ve özde bu fikir ve kanaatte olan bir kişinin ve par
tinin, bugün ortaklarıyle oluşturduğu Hükümet 
Programında; «Köyden başlanacak kalkınmalardan, 
yoksulların ve dar gelirlilerin acı ve ıstıraplarının 
ciddî tedbirlerle giderilmeye uğraşılacağından, enf
lasyondan, pahalılıktan, yokluktan, kıtlık ve işsizlik
le mücadele edileceğinden, işçilerin şikâyetlerinin 
giderileceğinden, esnafın dertlerinin kaldırılacağın
dan, sosyal adaletten; içtimaî mukavele olan sos-
yol adaletten ve yine iktisadî ve 'içtimaî mukavele 
olan sosyal güvenlikten, sağlık ve eğitim alanlarında 
imkân eşitliği sağlamaktan bahsetmeye, hem hak
kı yoktur, hem de mecali yoktur. 

Hükümet Programı, bütün bunları ne denli coş
kulu ve tumturaklı deyimler ve edebî sözlerle an
latmaya kalkışırsa kalkışsın, değil mi ki temel dü
şüncesi belli olan ve programda yer alan konula
ra temelde ve özde karşı bulunan kişi ve onun tem
sil ettiği parti ve ortaklan bu programın yürütücü
sü olacaktır, bu programa ve vaatlerine hiç kim-

457 — 



C. Senatosu B : 49 10 . 4 . 1975 O : 1 

se inanmaz ve güvenmez; hele Türk milleti, bun
ca tecrübeden, bunca bilgiden ve bilinçten sonra 
asla inanmaz ve güvenmez. 

Saygı değer senatörler; 
Sözlerimin bu bölümünde bir ibret, ders alına

cak bir ibret vesilesi olduğu için, ikinci derece önem
de bir konuya temas etmeden geçemeyeceğim, o iti
barla sabrınızı istirham edeceğim. 

Hükümet Programında yer alan ve Başbakan ta
rafından özel ve törensel beyanlarla kamuoyuna 
büyük bir gürültü ile duyurulan bir başka husu
sa değineceğim ve bu suretle Programın inanç ve gü
venç verir olmaktan ne derece uzak bulunduğunu 
bir kere daha kanıtlamaya çalışacağım. 

Görüldüğü gibi, Hükümet Programının 22 nci 
sayfasında «Köy muhtarlarına ödenek verilmesini 
mümkün kılacak kanun tasarısı Yüce meclislerimize 
sunulacaktır» şeklinde kaleme alınmış bir politika 
yer almış bulunmaktadır. 

Oysa Sayın Demirel, 1969 yılında A. P. İktidarı 
başı iken, Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Prog
ramı müzakereleri münasebetiyle Başbakan sıfa-
tıyie yaptığı konuşmada bakınız bu konuda, (Çok il
ginç bulduğum için sizlere iletiyorum) köy muh
tarlarına maaş bağlanması konusunda neler söyle
miştir? Şimdi hep birlikte adı geçen tutanağın o 
sayfasını okuyalım ve izleyelim. Sayın Demirel'in 
beyanı şöyle : 

«C. H. P. köy kalkınması deyince, köyü o ka
dar iyi biliyor ki, muhtara maaş bağlandı mı köyü 
kalkınır, diyor... Peki, 200 haneli bir köyde muhta
ra maaş bağladınız; kaç para bağlayacaksınız?.. Bil
miyorum. Parayı da nereden bulacaksınız?.. Onu da 
bilmiyorum. Kaç para?.. (A. P. sıralarından «Bu
günkü olduğu gibi 500 lira» sesleri). 500 lira; 600 mil
yon eder. 1950'ye kadar Türk köyüne tek kuruş, 
kör kuruş ayırmamış olan C. H. P.'nin 1969'da 600 
milyon lira muhtar maaşını gözden çıkarması şa
yanı dikkattir. (A. P. sıralarından «oy almak için» ses
leri) - Muhtara para ödemekle köyün elektriği, su
yu, yolu yapılmaz. 600 milyon lirayı gözden çıkar
mayı köy kalkınmasıyle değil, başka şeylerle izah 
etmek lâzım. 

Peki, muhtara bağladığınız 500 lira maaş veya 
300 lira maaş; her ne ise, 200 haneli bir köy alınız, 
hanelerden biri kurtuldu, 199'u ne olacak?..» 

Gerçekten cây-i sual. Şimdiki Hükümetin bağ
layacağı muhtar maaşından sonra, 200 hanelik köy
de bir kişinin kurtulmasından geri, geri kalanların 
ne olacağını biz de soralım. 

Değerli senatörler; 

Başbakan (ki, o zaman da Başbakandı) işte böy
le diyordu ve görüldüğü gibi, köy muhtarlarına 
maaş bağlama konusunu çok zararlı bir düşünce 
sayıyor ve bunu öneren Cumhuriyet Halk Partisi
ni alaycı bir dille suçluyor ve oy avcılığı yapmakla 
kınıyordu. Oysa, Cumhuriyet Halk Partisi 1969 Se
çim Bildirgesinde yer alan, muhtarlara maaş bağlan
ması politikası, düzen değişikliği programında «Yö
netimde Düzen Değişikliği» başlığını taşıyan bölüm
de, yerinden yönetime, mahallî idarelere daha geniş 
serbestlik ve maddî olanak sağlanacağını ve bu ida
relerin yeniden düzenleneceğini önerdiği görülü
yordu. 

Bu arada, «Önemli bir kamu görevi yapan, köy
lü ile Devletin ilişkilerini yürütmede büyük sorum
luluklar taşıyan köy muhtarlarına Devletçe aylık 
bağlanacaktır; köy kâtipleriyle, köy korucuları
nın da aylıkları Devletçe ödenecektir.» denilmiştir. 
Bu tedbirlerle köy yönetiminde ve köy yöneticileri 
yaşamında yeni bir düzenin sosyal ve malî yönleri 
ele alınmış, böylece muhtarlara Devletçe maaş ve
rilmesi yeni bir düzenin unsurları olarak düşünül
müştür. 

Durum böyle iken, o zaman 1969 Hükümet Prog
ramı müzakereleri sırasında Sayın Demirel'in hı
şım ile nasıl üzerimize yürüdüğünü ve köy muh
tarlarına devletçe maaş bağlamayı öngördüğümüz
den dolayı bizi istihfaf ve istihza ile nasıl suçladığı
nı gördünüz ve dinlediniz. 

Temel düşünce ve inancı böyle olan bir kişinin, 
şimdi kurduğu Hükümetin Başkanı olarak, bu poli
tikayı, köy muhtarlarına maaş bağlanması vaadini 
yerine getireceğine inanmak ve güvenmek mümkün 
olabilir mi? Biz güvensek, halk inanır mı? Kendini 
inkâr pahasına elde edilmiş bir Başbakanlığın Millet 
gözünde saygınlığı olur mu? 

İşin daha ilginç yanı; Hükümet Programında yer 
alan köy muhtarlarına maaş bağlama konusunu, 
Koalisyonu teşkil eden partilerin seçim bildirgele
rinin herhangi birinde bir politika olarak yer aldı
ğına biz tesadüf edemedik. Mevcut olup da gözümüz
den kaçmış ise, A. P. dışındaki partilerden ve De
mirel dışındaki kişilerden saygı ile özür dileriz. Cid
den yaptığımız tetkikat bunu gösterdi; ama olabi
lir, gözümüzden kaçmıştır, yok ise, çok ilginç bir 
konu olarak yüksek takdirlerinize arz etmiş bulu
nuyorum. 
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Sayın senatörler; 
Programda yer alan ve sansasyon yaratma sure

tiyle ve kastiyle yine büyük gürültü ve patırtıyle or
taya atılan diğer bir konu da, Türk çiftçisinin gide
rek artan bir hızla kullandığı tarım girdilerinden 
sunî gübre fiyatlarının düşürüleceği hususu olmuş
tur. 

Sayın-senatörler; 

Bağışlamanızı rica ederim, belki konu, dinle
mesi güç bir konudur; ama Sayın Demirel'in dün
kü beyanlarına bağlı olarak bir ciddî Hükümet Prog
ramı eleştirisi içinde bulunduğumuzun idraki ile çok 
önem verdiğimiz bu gübre ve traktör sorununa 
değinmekle ve bugünkü Hükümetin Programında yer 
alan bu politikaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, 
gerçekten bir ekonomi politikası olarak sürdürü
lüp sürdürülemeyeceği ve böyle bir politikanın uy
gulayıcısı Sayın Demirel'in bu politikalara inanır ve 
bu politikaları yürütür bir kişiliğe sahip olup ol
madığını tespit zarureti ile bu pasajları okumak zo
runluluğunu duyuyorum; sabrınızı tekrar tekrar ri
ca ederim ve aslında günün şartları elverişsiz dahi 
olsa, ciddî bir Hükümet Programı eleştirisinde ve bü
tün köylüsünü ilgilendiren bir konunun dile geti
rilmesinde bir memleket yararı da görüyoruz ve 
tekrar rica ederek bu konuyu nasıl gördüğümüzü, 
buna karşın Sayın Demirel'in bu politikayı yürü
tüp yürütemeyecek inançta olup olmadığını anla
manızı sağlamak için bu pasajları dile getirmeye 
çalışacağım. 

Tarih içinde bu konuda bugünkü Hükümet Baş
kanı Sayın Demirel'in neler düşündüğünü, neye ina
nıp neye inanmadığını, bugünkü ucuzlatma vaadinin 
asıl amacının ne olduğunu veya olabileceğini yine 
zabıtlardan bazı bölümler okuyarak tespite çalışa
lım. 

Sayın Demirel, 10 . 11 . 1969 tarihli Millet Mecli
si Tutanak Dergisinin 139 ncu sayfasında yazılı ol
duğu üzere şöyle buyurmuştur: 

«Müsavi şartlar altında seçime gitmişiz, siz, be
deli Devlet Hazinesi tarafından ödenecek rey sa-
tınalmaya kalkışmışsınız; Millet reddetmiş, bizim re
yimiz satılık değil demiş. (Adalet Partisi sıralarından 
«Bravo» sesleri.)» 

Yine Sayın Demirel, aynı derginin 155 nci ve 
156 ncı sayfalarında «... Ama size şunu ifade ede
yim: Bugün buğday mahsulünü, meselâ 88 kuruşa, 
Devlet dışardan 52 kuruşa buğday alıyor; Türk liman

larında CJF teslim 52 kuruş. Fiyat seviyelerini mü
temadiyen yükseltmekle meseleyi halledemezsiniz. 
Türk ekonomisinin en mühim meselelerinden biri
si, tarımdaki verim düşüklüğüdür. Tarımdaki ve
rim düşüklüğünü halledemediğiniz takdirde biz, 
Türk ekonomisini sübvansiyonlarla yürütemeyiz. 
O zaman yatırımlara ayıracak paramız kalmaz. 
Pamuğu, 2,5 l'ira diyelim, Devlet hepsini alsın, sat
sın bunu 2 liradan, şu kadar milyon lira zarara 
girsin... Üzümü, 227 kuruş, 250 kuruş, bu sene 255 
kuruş; bunu koysun depoya... E, içinden çıkmaya 
imkân yok. Türkiye'nin tarımı, Türkiye'nin kaynak
larını yer, bitirir. O zaman mektebi neyle yapacak
sınız, hastaneyi neyle yapacaksınız?.. 

Muhterem milletvekilleri, Devletin bitmez, tü
kenmez hazineleri falan yok, hepsi bunların bir
birine bağlı.» 

İşte Sayın Demirel'in, tarım üretimi ve tarım 
girdileri fiyatları konusundaki temel görüşleri. 

Ne diyor Sayın Demirel?... «Bu memleketin ta
rım ekonomisini sübvansiyonlarla idare etmeye kal
kıştığınız takdirde, Devletin sahip olduğu bütün kay
nakların o kesime akmasına meydan verirsiniz. Hal 
böyle olunca, yatırımların yapılmasına, kamu hiz
metlerinin programda yazılı olduğu veçhile, gerçek
leşmesine yetecek paranız kalmaz. Sübvansiyonlar
la idare edilen bir tarım potitikası izlemek, temel
de yanlış bir politikadır.» buyurmuşlar. Gerçekten 
doğru yanları ve yönleri var; ancak Türkiye'nin ta
rih içinde yaşadığı koşulların gereği, değişmenin 
ve gelişmenin zorunlu gereği, hatta sanayileşme
nin kaçınılmaz kaynağı, tarımın sanayie kaynak ak
tarması süreci içine sokulması zorunluğudur ki, 
Türk tarım politikasının ve üretim politikalarının 
zaman içinde sübvansiyone edilmesi kaçınılmaz 
bir davranış halindedir. Bunun için her Hükümet, 
hangi yöne ne miktar sübvansiyon yapılması ge
reğini, o günün şartlarına uygun olarak bir politi
ka şeklinde geliştirir, oluşturur. 

Kimi, tarımsal ürün fiyatları taban fiyatlarının 
piyasa koşullarına uydurulması, üretim gerekleri
ne uydurulması gibi bir politika izlenme zorunlu-
ğu hâsıl olur; kimi, tarım giderlerinin fiyatlarının 
ucuzlatılması veya daha kolay temini için bazı eko
nomik araç ve gereçler kullanılır; ama şimdi Cum
huriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Hükü
meti zamanında alınmış bir karar ile ağır sübvansi
yonlarla belli düzeyde tutulan gübre fiyatlarının; 
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dünya ekonomisinin içine düştüğü büyük bunalım 
nedeniyle, artık çözülemeyecek kadar yüksek öl
çüde sübvansiyonu gerektiği bir dönemde, gübre 
fiyatlarının ayarlanması yoluna gidilmiş ve buna 
karşın, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının piyasa 
koşullarına ve Türk çiftçisinin emeğinin değerlen
dirilmesi konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi - Mil
lî Selâmet Partisi Hükümetinin temel görüşlerine 
uygun biçimde saptanmış. 

• 

Şimdi, Sayın Demirel'in oluşturduğu Koalisyon 
Hükümetinde ve onun programında yerini almış bu
lunan ve uyumlu, tutarlı bri ekonomi politikası ara
cı olmaktan çok, daha ziyade halkın daha ucuz ta
rımsal girdi temin edeceği zehabına kapılmasını 
yaratmaya yönelik bîr politikayı; bir ekonomi po
litikası değil, bir seçim ekonomisi politikasını dile 
getirdiğini görmekle ve biraz evvel okuduğum ina
nışlarını size iletmekle, nasıl büyük bir çelişki içi
ne düştüğünü ifade etmeye çalıştım ve şu hükme 
vardım:. 

Sayın Demirel'in yaşamı boyunca içinde boca
ladığı çelişkiler, fikir istikrarsızlıkları ve tutarsız
lıkları Türk haki tarafından çok iyi bilindiği için, 
şimdi bel bağladığı ve gürültüyle ilân ettiği gübre 
fiyatlarını indirme vaadini de Türk halkı, samimi
yetsiz ve inançsız bir aldatma taktiği olarak görüp, 
değerlendirecektir. Türk Milleti yine Demirdin bir 
tarihte söylediği gibi, kendi çıkarları doğrultusun
da olsa da, eğer işin içinde gerçekçilik yoksa, oy kay
gıları varsa, böyle çıkarları büyük bir soylulukla 
reddetmesini bilir. Bir taraftan halkın gerçekçi ol
mayan vaadlere kanmayacağını, Devlet tarafından 
bedeli ödenecek rey satınalma çabalarım reddetti
ğini söyleyeceksiniz ve öte yandan tarımsal sübvan
siyonları, başka yerlere gidecek hizmetleri kes
me ve kısma hareketi olarak tanımlayacaksınız; 

Ağır sübvansiyonlarla ekonominin sağlıklı ola
rak işlemeyeceğini iddia edeceksiniz; 

Tarımsal sübvansiyonların yatırımlara ayrıla
cak para bırakmayacağını ileri süreceksiniz; 

Tarım istihsaline yapılacak sübvansiyonlar, Tür
kiye'nin kaynaklarını yer, bitirir diyeceksiniz; 

Mektebi, hastaneyi ne ile yapacaksınız diye so
racaksınız; 

Devletin, bitmez, tükenmez hazineleri yok diye 
bağır acaksınız; 

Gübre fiyatlarının dünya ekonomik bunalımı ne
deniyle hızlı ve yüksek bir artış kaydettiğini bilme

yeceksiniz veya bilip de bilmemezlikten geleceksi
niz; 

Yeryüzünde gübre maddesinin tükenmek üze
re bulunduğunu unutacaksınız; 

Dünyada gübre tüketiminin geometrik diziyle 
arttığını görmeyeceksiniz; 
- Yerli üretimin ihtiyaca cevap vermediğini gör
meyeceksiniz; 

Devlet bütçesinin 9 milyar açığı bulunduğunu 
unutacaksınız; 

Savunma giderlerinin. Amerikan yardımının ke
sildiği bu dönemde bütçeye ne büyük ekler yükleye
ceğini, gübre fiyatlarının Cumhuriyet Halk Parti
si - Millî Selâmet Partisi Hükümeti zamanında, Kıb
rıs konjonktürü döneminde Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin verimli ve kârlı çalışması zorunluğu için
de ve tarım ürünlerine yapılan yüksek düzeyde ta
ban fiyatı zamları ve politikasiyle uyumlu hale ge
tirilerek tespit edileceğini bileceksiniz, göreceksiniz; 

Bütün bunları, bir kalemde silip, atacaksınız ve 
henüz ne idüğü bilinmeyen bir gübre fiyatları poli
tikası; yani beğenmediğiniz ağır sübvansiyon poli
tikası izleyeceğinizi ilân ederek, milleti kandıra
cağım umuduna kapılacaksınız ve oy toplayacak
sınız. „ 

Bunun gerçekten olacağını sanıyorsanız; önce 
halkın, biraz evvel tutanaklardan okuduğum beyan
larınızı unuttuğunu ve böylece şimdiki sözlerinizi 
doğru olarak kabul edeceğini hayal etmeniz boş 
bir avuntudur. Türk halkı, içine düştüğünüz çeliş
kileri, samimiyetsizlikleri, yalnız gübre fiyatları ve
silesiyle değil, önceki iktidarlarınız dönemindeki 
bir yığın samimiyetsizlikleriniz ve aldatmacalarınız-
3a gayet iyi bilmektedir. 

Sonra, öyle sanıyoruz ki, bu konuda biraz evvel 
gözlerinizin önüne serdiğim beyanlarınız, Türk çift
çisini derin ve ciddî bir kuşkuya düşürecek mahi
yettedir. 

Sübvansiyonla ekonomi idare olunmaz. Tarım 
ürünlerinin iç ve dış fiyatları arasındaki ilişkiye 
değgin sözleriniz ve nihayet Devletin kaynaklarının 
sınırsız olmadığı yolundaki beyanlarımız, çiftçiyi 
şu haklı ve korkulu kuşkuya düşürecektir. Acaba 
bugün, bugünkü Demirel Hükümeti, geçmişte olduğu 
gibi, yıllarca tarım ürünleri fiyatlarının; özellikle 
buğday fiyatlarını yeniden «Yerinde say» politika
siyle mi yürütecektir, diye gerçekten haklı ve kor
kulu bir kuşkuya düşecektin 
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«Gübre fiyatlannda yapılacak küçük oranlı bir 
indirimi, tarım ürünleri fiyatlarını artırmama ba
hanesi olarak mı kullanacaktır?» diye Türk halkı 
size soracaktır. Ve zannediyoruz ki, öyle de olacak
tır. 

Gübre fiyatları konusunda, bir de bugünkü Koa
lisyon ortaklarından Millî Selâmet Partisinin; gübre 
fiyatlarını bir ölçüde de olsa dünya fiyatlariyle ayar
lama zorunluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi - Mil
lî Selâmet Partisi Hükümeti gündemi haline getir
diği ve sahip oldukları Bakanlığın önerilerine uya
rak bu ayarlamanın yapıldığı gerçeği karşısında, 
bugünkü tutumunu nasıl izah edeceğini gerçekten 
merak etmekteyiz. 

Bakınız; Millî Selâmet Partisinin Cumhuriyet Halk 
Partisi ile yaptığı Koalisyon da, bu Koalisyonda 
da Bakanı olan Sayın Asiltürk'ün bu kürsüden yap
tığı ve gübre fiyatlarına değin beyanlarından bir 
bölümü yüksek takdirlerinize arz edeyim ve mera
kımızın doğruluğunu kanıtlayayım. 

7 . 11 . 1974 günlü Cumhuriyet Senatosu Bir
leşiminde Sayın Asiltürk «Gübre de, diğer birçok 
maddeler gibi, sübvansiyonla bütçeden desteklemek 
suretiyle fiyatı belirli seviyede tutulan bir mad
dedir. Şu anda gübrenin Millî Bütçemize yükü 2 mil
yar liradır. Gübre fiyatlan dünyada çok büyük ar
tış kaydetmiştir. Şimdi düşününüz, bir Hükümet 
olarak belli dengeleri muhafaza etmek mecburiye
tindesiniz. Elbet, bütün gücünüzü gübreyi sübvan-
siyone etmekte kullanırsanız, gübreyi 50 kuruşa sat
mak mümkündür; ancak, o zaman karşınıza şu sual 
çıkar: Kars'tan, Ardahan'dan, Hakkâri'den tutun da, 
Edirne'den Muğla'ya kadar millî hudutlarımız için
de yaşayan insanların verdiği vergilerle meydana 
gelen Miliî Bütçeyi ne ölçüde gübre kullanan in
sanların hizmetine tahsis edeceksiniz?.. «Bu durumu 
çok ilginç ve çok ibret verici bulmuyor musunuz 
sayın senatörler?.. Şimdi, bu beyanla, bugünkü prog
ram maddesi arasında derin zıtlığı ifade ve izah et
menin yükü, Hükümet içinde kime düşecektir, diye 
bir soru doğmuyor mu zihinlerinizde değerli arka
daşlarım? ; 

Çok değerli senatörler; 

Programın 20 nci sayfasında; «Ziraî vasıta ve 
teçhizat gibi önemli tarım girdilerinin bol vasıflı 
ve makûl fiyatlarla üretilip, köylümüze ulaştırıl
ması öngörülmüştür.» denilmektedir. Zaman içinde 
bu konuda da, traktör fiyatları sorunu konusun

da da Sayın Demirel'in neler söylediğini yine ken
di beyanlarına bakarak saptamaya çalışalım. Cum
huriyet Senatosu tutanaklarından okuyarak duru
mu takdirlerinize arz edeyim: 

«Traktör fiyatlarındaki bu artış vergiden ileri 
geliyor. Büyük çiftçi traktör kullanıyor, Vergi al
mazsanız bu fiyatlar yine o seviyeye düşer. Bu, 
bir yandan büyük çiftçiyi vergilendirme yoludur. 
Daha doğrusu, bir miktar varlıkla çiftçi traktör 
kullanıyor.» buyurmuşlar. 

Sayın Demirel'in temel düşüncesi ve uygula
maları bu esaslara dayandığına göre, bu kere çiftçi
ye ucuz traktör verileceğini vaat ederken acaba ne 
yapılacaktır?.. Demirel, , traktör fiyatlarındaki ar
tışları, traktör alan büyük çiftçiye yüklenen vergi 
olarak tanımlıyor; şimdi ucuz traktör ve teçhizat 
sağlanacağını söylediğine göre, vergiden vazmı ge
çecektir? Böylece, çok eskiden beri uygulanagelen 
adaletsiz ve küçük çiftçiyi ezen tarımsal araç - ge
reç edindirme politikasında, büyük çiftçi lehine bir 
gelişme, yeni bir atılım mı ortaya koyacaklardır?.. 
Bunu anlamak istemekteyiz. 

Bilindiği gibi, ülkemizde çok eskiden beri sü
regelen tarımsal makineler edindirme politikası, 
son derece adaletsiz; güçlüyü ve çok topraklıyı Dev
let eliyle daha güçlü yapan; güçsüz ve az toprak
lıyı güçlü kesimin sömürüsüne terkeden ve küçük 
çiftçi ürün maliyetlerini yükselten bir düzen için
de yürütülür. Bu düzen aynı zamanda Türkiye'nin 
toprak dağılımı ve tarımsal üretim yapısiyle de ağır 
bir çelişki halindedir. 

Bütün resmî istatistikler, ülkemizde, 4 küsur 
milyon çiftçi ailesinin yaklaşık olarak yüzde 85'inin 
1 ilâ 100 dönüm toprağı işlediğini gösterir. Bu iş
letmelerin yarısından fazlasının tapusuz mülk ola
rak kullanıldığı, yine aynı dokümanlarla saptan
mıştır. 

Böylece, tarım sektöründe toprak dağılımı ve 
üretim yöntemleri, tapulu ve tapusuz küçük çiftçi 
aile işletmeleri biçiminde şekillenmiştir. 

Oysa, Devlet, banka - kredilerinden yararlana-
jak traktör ve teçhizat edinmesini kabul ettiği iş
letme sahiplerinin en az 200 dönüm tapulu top
rağa sahip olmaları şartını aramaktadır. Demekki, 
tapusuzların ve 200 dönümden aşağı toprak sahip
lerinin traktör edinmeleri mümkün değildir. 200 dö
nümden fazla tapulu toprağa sahip olanlara Dev
let kredisiyle traktör verüen bu ülkede, hayvan
la tarım yapmanın çok pahalıhlaştığı ve zorlaştığı 
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bir ortamda, küçük çiftçiyi göz göre göre traktör 
sahiplerinin sömürüsüne sevkeden bir Devlet yöne
timi sürdürülüp gidiyor. Böylece, iki başlı çarpık
lık, küçük çiftçinin daha da fakirleşmesi; buna kar
şın traktör sahibi çiftçinin, hem Devlet eliyle zen
ginleşmesi, hem de küçük çiftçiden ücret karşılığın
da yarar sağlamanın yolu açılmakla ikinci bir im
kâna kavuşturulmuş oluyor. Bu yetmiyormuş gibi, 
şimdi bu düzen içinde traktör alan varlıklı top
rak sahiplerinin daha az vergi vererek daha çok 
zenginleşmeleri yolu aranıyor demektir. 

Bizim kanımıza göre, programda yer alan çe
şitli konular arasında, tarım girdileri fiyatları ve 
özellikle traktörün ucuzlatılması vaadi, bu düzen 
içinde önemli bir aldatmacadır ve bozuk düzenin 
sürdürülme yollarından biridir. 

Çok değerli senatörler; 
Kooperatifçiliği sosyalistlik sayan bir zihniyet 

zoruyla olacak ki, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının adından «Koperatifler»i çıkaran bir Hü
kümet, halkı aldatma yöntemlerinin en cüretli ör
neklerini vererek düzenlediği programiyle, Türk si
yaset tarihine yeni bir sayfa açmakla ün kazanacak
tır. 

Bakanlıktan adını kaldır, sonra git coşkulu; fa
kat inançsız, süslü sözlerle kooperatifçiliğe çok, 
ama çok önem verileceğini yaz programına; bu yet
miyormuş gibi, önceleri köy ve köylü meselelerine 
olağanüstü önem verileceğini yaz ve sonlara doğru 
da, çok büyük bir cüret ve cesaretle, köklü bir dü
zen değişikliğini öngören bir siyasî partinin; Cum
huriyet Halk Partisinin Programının temelini teşkil 
eden «Kalkınma köylüden başlayacaktır» anapoli-
tikasma, demokratik sol dünya görüşüne ve anla
yışına sahip çık ve onu programa koy... 

Program sayfa 35, paragraf 7'de aynen: «Hükü
metimiz, köye giden hizmetleri artıracak, kalkın
manın köyden başlamasına ve nimetlerin köye ulaş
ması zaruretine inanmış bir Hükümet olarak...» diye 
tafra sat... Olur ve akıl alır şey değil bu.. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, 1973 seçim bildir
gesi 25 nci sayfasında, «Kalkınma köylüden baş
layacak.» diye tam 20 kitap sayfası tutan koskoca 
bir dünya görüşüne ve düzen değişikliği politika
sına, demokratik sol anlayışın özüne ve sözüne sa
hip çık... Gerçekten olur ve akıl alır şey değil bu. 

Ne zahmet; oldu olacak, bari bütün bildirgemi
zi Hükümet Programı haline getirin de, özlediğiniz 
halk itibarını belki ancak böyle kazanabilirsiniz. 

Programınız, tam karşıtı olduğunuz partinin, 
demokratik sol C. H. P.'nin düzen değişikliği prog
ramının, kıyısından köşesinden koparıp aktardı
ğınız ve sizin çok sevdiğiniz - eski deyimle söyle
yeyim mânâsını bilirsiniz - intihallerle dolu... 

Bunu. niçin ve nasıl yaptığınızı anlamaya imkân 
bulamadık. İntihale tevessül eyleyerek demokra
tik sol C. H. P.'nin dünya görüşlerini programını
za almakla, sağcılığınızı, muhafazakârlığınızı yitir
miş olmayacak mısınız? Sonra, çok korkar görün
düğünüz, milleti de zorla korkutmaya çalıştığınız 
solculuk damgasını yemekten korkmuyor musunuz? 

Bundan sonra meydanlarda, radyolarda, meclis
lerde C. H. P.'yi gözden düşürmek için, çokça baş
vurduğunuz solculuk suçlamalarını ne hakla, ne ce
saretle yapacaksınız? 

Bizim programımızın temel öğelerini şurasın
dan - burasından aparıp kopardığınız ve bu malze
meyle çok zevksiz ve kişiliksiz bir Hükümet Prog
ramı derlemeye kalkışmanızı, sizin adınıza üzün
tüyle karşıladığımızı Grupum adına belirtmek is
terim. 

Eğer, C. H. P.'si Programiyle, 1973 seçimlerinde 
sağladığı halk desteğini sağlama yoluna düştünüz 
ise, hemen haber vereyim ki, halk, üzerinize geçir
diğiniz bu iğreti elbisenin hakiki sahibini derhal 
tanır ve sizi 1973'ten çok daha feci biçimde çırıl
çıplak bırakır. 

Değerli senatörler; 

Bir münasebetle yine bu kürsüden şöyle söyle
miştik: 

«A. P.'nin. bu ülkenin ihtiyaçlarından ve ger
çeklerinden özümlediği uyumlu ve tutarlı, kişilikli 
bir ekonomi politikası, bir sosyal politikası yok gi
bidir. 

Buna karşın, olağanüstü bir ustalıkla geliştirdi
ği bir politika ekonomisi vardır. 

A. P. için, seçim kazanmanın vabeste olduğu 
bütün tedbirlere, çarelere köken ve sistem ve sa
hip kuşkusu duymaksızın başvurma yegâne dav
ranış biçimidir. 

îşbilirlik. açıkgözlük ve parti kanalıyle çıkar 
sağîamak iştahlarına seçim önceleri iyiden iyiye 
kamçı vuran atılımlara girişmek, A. P.'nin canının 
altındaki huyudur. 

Halta. Devlet ve Hükümet hizmetlerini, kendi
sine oy verenlere ulufe gibi dağıtacağına, verme
yenleri. bu hizmet ve nimetlerden mahrum bıraka-
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cağını güçlü bir cüretle ve resmen söylemekten 
perva etmez. Hemen bütün seçimlerde A. P.'nin bu 
tür davranışlarına Türk toplumu defalarca şahit ol
muştur.» 

Bunun böyle olduğunu iddia eden sade biz deği
liz. Bugünkü Hükümet Koalisyonunu oluşturan 
C. G. P.'nin Sayın Genel Başkanı Prof. Feyzioylu da 
A. P.'nin bu tutumundan çok açı bir dille şikâyetçi 
olmuştur. 

Millet Meclisi tutanakları arasında bulunan 
10 . 11 . 1969 günlü tutanak nüshasının 78 nci say
fasında, Sayın Başbakan Yardımcısı Feyzioğlu, ba
kınız neler söylemiştir. 

Değerli senatörler; 
Sayın Feyzioğlu'nun çok eski bir bilim adamı 

ve siyaset adamı olarak, önemli siyasal sorunlara, 
kendi dünya görüşü açısından baktığını Türk toplu
mu gayet iyi bilir. Binaenaleyh, Sayın Feyzioğlu'nun, 
A. P.'nin seçimlerde oy toplamak için, Devlet ve 
Hükümet hizmetlerini A. P.'ye oy verenlere ibzal 
edeceğini, onlara ancak götüreceğini, buna karşın, 
vermeyenlere de hizmet götürmemek ve Devlet ni
metlerinden onları yararlandırmamak gibi bir tu
tum ve davranış içinde bulunduğunu çok veciz ve 
kendine özgü b'ir üslup ile dile getirdiği şu tuta
nak dergisindeki, şu sayfayı, eğer vaktinizi almak 
gibi bir durumla karşı karşıya bulunmasaydım oku
mak isterdim; ama merak edenlere gösterdiğim bu 
sayfayı okumalarını tavsiye ederim. 

Sayın Feyzioğlu'nun da dediği gibi, A. P.'nin 
uyumlu - tutarlı bir ekonomi politikası yoktur. Bu
na karşın, çok iyi geliştirdiği bir politika ekonomi
si, bir politika endüstrisi vardır. 

Ve işte bu sözler, A. P.'nin seçim veya itibar ka
zanması uğruna tüm araçları, cinsini ve mezhebini 
ayırmaksızın kullanmayı mubah saydığım ve hat
ta Devlet ve Hükümet hizmetlerini dahi parti çı
karları yolunda pervasızca saçtığını kanıtlama ba
kımından çok önemli yargılardır. 

Değerli senatörler; 

Sözlerimizin bu aşamasında belki akla şöyle bir 
soru gelebilir: Seçim mi var ki, A. P. ve Koalisyon 
Hükümeti böyle bir programı hazırlamıştır?.. 

Lâfı uzatmadan hemen belirtelim ki, ülkemizde 
vaktinden evvel seçim, en ihtimalli olarak 1975 son
baharında kaçınılmaz olabilir. Bu Koalisyon; tan
tanalı ve coşkulu programlar düzenleyen bu Koalis
yonun 4 parti başının Hükümette yer almasını, ken-
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di dışındakileri amansız biçimde suçlamasını, cep
heler kurmasını vesaire, vesaire.. Bunların hiçbiri
si veya topu birden bir gerçeği, Türkiye'nin bugün 
içinde yaşadığı ve bu Hükümette içine düşeceği mu
hakkak olan çok zor koşulları ortadan kaldırmaz, 
aksine daha da ağırlaştırır. 

Sayın Demirel oluşturduğu Komisyonu ile Hü
kümet bunalımını gidermeye muvaffak olduğunu 
ve sürekli bir Hükümet kurduğunu istediği kadar 
iddia ede dursun, inandırıcı olmayacağını kendisi 
de bilir sanıyoruz. Çünkü, zaman içinde Sayın De
mirel, «Bir ülkenin parlâmentosu memleket mese
lelerinin içinden çıkamaz duruma düşerse, o zaman 
yine millete rücu edilir. Millete rücu etmenin iki yo
lu vardır; bu yollardan birisi, bizim sistemimizde 
mevcut; seçim.» dediğini, herket, bizim yaptığımız gibi 
13 . 3 . 1970 tarihli Senato Tutanak Dergisinin 338 
nci sayfasını okursa görür ve anlar. 

Aslında Hükümet Programı, sürekli bir icraat 
Hükümeti programı olmaktan çok, seçim beyanna
mesi havasına büründürülmüş bir aldatmacalar yı
ğınıdır. 

Saygı değer senatörler; 
Sözlerimin bu bölümünde programını müzake

re ettiğimiz bu Koalisyonun yapısı üzerinde de bir 
nebze durma zorunluluğunu duyuyoruz. Bu bölüm
de Koalisyonun gerçek amacı ile ömrü konusun
da sahip olduğumuz yargıları ve sonuçta varılacak 
noktanın, daha da ağırlaşmış bir bunalım olduğu
nu kanıtlamaya veya bu Hükümetten başka bir hü
kümete ülkenin muhtaç olduğu gerçeğini gözler 
önüne sermektir. 

Öte yandan, Koalisyon ortaklarından Cumhuri
yetçi Güven Partisinin Genel Başkanı Sayın Feyzi
oğlu'nun, Kıbrıs konusundan tutunuz da, huzur 
ve asayiş, gençlik hareketleri, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, malî politika, petrol sorunu hakkında 
Sayın Demirel'in sahip olduğu görüş ve anlayışla
rıyla ebediyen bağdaşmaz bir kişiliğe sahip olduğu 
Meclis zabıtlarında yazılı beyanlarıyla sabittir. 
Güvenmediği ve inanmadığı için kıyasıya eleştirdiği 
bir kişiye, Sayın Demiref e ülke sorunlarını nasıl 
teslim ettiğini anlamakta mazuruz. Yasama Mec
lisleri tutanaklarında bunların çok; ama çok ibret 
verici ilginç örnekleri vardır. 

Çok değerli senatörler; 
Dün Mecliste yapılan müzakerelerde, özellikle 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüyle, Koalisyon or
taklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başka-
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nı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Alpasîan Türkeş 
arasında hüzün verici, kuşîcu ve endişe verici ve 
memleketin istikbali bakımından her Türk'ün yüre
ğini derinden sızlatıcı ve bu itibarla Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bizi ve bizim gibi düşünen mil
yonlarca Türk'ü aydınlatma, hareketlerimizi onlara 
izah etmek için o münakaşadan, o çatışmadan duy
duğumuz teessürün gerçek nedenlerini ve hiç de 
haksız bulunmadığımızı kanıtlamak için, şimdi size 
elimde mevcut Meclis tutanaklarından okuyacağım 
Sayın Demirel'in geçmiş iktidarları döneminde Baş
bakan bulunduğu zaman sebkötmiş olan bir beyanı
nı ibret nazarlarınıza, dikkat nazarlarınıza sunmak 
istiyorum, beni bağışlamanızı rica ederim Ve bu
nu okuduktan sonra Sayın Demirel'in dün Mecliste 
yaptığı konuşmalardan zaptedebildiğim kadarı aldı
ğım notlar üzerine, cevap mahiyetinde arz edeceğim 
hususları da bu ibret verici pasajın okunmasından 
sonra dinlemek lütfunda bulunursanız gerçekten bi
zim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın De-
mirel'n tanımladığı gibi, ne sebeple bugünkü Hükü
metle ciddî bir mücadele içinde bulunduğumuzu an
lamanız mümkün olacaktır. 

Bakınız sayın üyeler, Türk Milletinin saygıde
ğer üyeleri; Sayın Demirel, Cumhuriyet Senatosunun 
11.11.1969 tarihli Birleşiminde şöyle bir beyanda bu
lunmuş; açık, seçik ve kesin bir beyanda bulunmuş. 
Tabiî beyanın tümünü değil, gerektiği yeri okuyo
rum: 

«Ayrıca, demokratik rejim, kendi kendisini ayak
ta tutacak güce sahip olduğunu göstermek mecburi
yetindedir. Bir vehme kapılmaya lüzum yoktur. 
Bir anarşi korkusuna kapılmaya lüzum yoktur. O 
zaman Devlete inançsızlık, Devlet kuvvetlerine 
inançsızlık başlar. Ayrıca, milis teşkilâtı organize 
etmeye lüzum yoktur. 500 bin kişilik ordusu, 50: bin 
kişilik jandarması, 30 bin kişilik polisiyle Devletin 
göremediği bir işi, 400 kişilk komandcsuyla bir 
siyasî parti mi görecektir?.. Kaldı ki bu, Partiler Ka
nununa aykırıdır.» buyurmuşlar. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Altı da var, devamını da oku. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şüphesiz var, şüphesiz var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica 
ediyorum, lütfen Sayın Bakan. 

Devam buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — Şüphesiz var. Biz Sayın Öztürk, 

lütfederseniz «Lâ takrabüssaîâte» deyip de, «ve ente 
sükkâra» demeyecek müslümanlardan değiliz. Dini 
bütün insanlardanız, biliriz ayeti. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap ediniz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) Altı da var; altı da var ve altı, 
bir sosyalist devletin kurulmasının bu memlekete ge
tireceği felâketleri ve saire, ve saireyi kapsıyor; 
ama... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Doğru. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — Tamam; çok doğru, ancak bir 
sosyalist devletin bu ülkeye getireceği büyük zarar
ları hakimane bir üslûpla ve bir öngörüyle zaman 
içinde dile getiren Saym Demirel'in o sözleri, altı 
olan sözleri ne kadar doğru ise, üstte olan bu söz
leri, adresine dosdoğru gönderilmiş; ismi, cismi, so
yadı, oturduğu yer, eşkâli, dinî mezhebi, cinsi, cin
siyeti belirli sözlerinin anlamı yok mu?... Bir daha 
mı okuyayım?,. 

«Devletin göremediği bir işi 400, kişilik komando
suyla bir siyasî parti mi görecektir?.. Kaldı ki bu, 
Partiler Kanununa aykırıdır.» demenin de doğruluğu 
yok mudur?.. Sosyalist devlet kurmanın zararhğı 
üzerine bina ettiğiniz fikir ve düşüncelerinizin doğ
ruluğu vardır, mümkündür, onu kabul edebiliriz; 
ama bunun da doğruluğu yok mudur?.. 

Şimdi, niçin bu konuda dün Millet Mecisinde 
hakikaten hüzün verici bir mücadelenin içine giril
di? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bunlar şart
lanmış, değiştiremezsin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Ülkede, Sayın Demirel'in dünkü beyanları ara
sında hepimizin işittiği bir büyük tehlikenin mevcut 
olduğu söylenmiştir ve dünyayı sarmakta olan büyük 
sol tehlikenin, giderek bu ülkeyi de, dibini boşaltmak 
suretiyle ele geçireceği kuşkusu ve kaygusunu duy
dukları içindir ki, bu ülkede çok ciddî bir tehlike
yi önlemek için işbaşına geldiklerini beyan etmişler
dir. Bu mümkündür., veya değildir; bunu kestir
mek kolay da değildir. Hakikaten dünyayı saran 
büyük bir tehlilke giderek, su taşkımnda olduğu 
gibi, bu ülkenin topraklarına da yavaş yavaş ya
yılmakta ise veya böyle bir tehlikeyi bir inandasyon 
bir feyezan gibi görmek gerçekten doğru ise... 

—' ±\tQt — ' 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Siz
ce nasıldı, fikrinizi söyleyin o hususta. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ademoğlu, rica 
ediyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Bu doğru ise, olabilirse ve böy
le bir tehlikenin önlenmesi yoluna gidilmesi düşünü
lüyorsa, o takdirde bu tehlikenin bir benzeri, hattâ 
çok daha ağırı, hatta insanlık âleminde o söylenen 
tehlikeden hiç değilse eşit seviyede büyük facia, in
sanlık faciası tehlikesi şeklinde yaşanmış ve yaşan
ması için atılmalarda bulunan bir başka tehlikeye 
niye gözlerimizi kapayalım?. 

ÖMER UCUAL (Eskişehir) — Tarihî okuyun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Komünizm bir tehlikedir; sa
yılabilir, bu memlekete yayılabilir, mümkündür ve
ya değildir; bunu bilemem. Fakat faşizm, aniyle 
sanıyle ve tarihte gördüğümüz gibi. şimdi de bizim 
memleketimizde olduğu gibi, belli amaçlarla dona
tılmış ve ülkenin en dinamik güçlerinden yararlanmak 
suretiyle meydana getirilmiş ordumsu vurucu güçler 
teşkilâtı, komandolar teşkilâtı ve bunların Türk 
gençleri üzerine, Türk halkı üzerine yaptığı saldırı
lar, büyük cinayetler ve giderek herkesi ve her şeyi 
hükümleri altına alma atılımları bir tehlike değil 
mi Sayın Demire!?.. Ve biz, böyle bir tehlikenin var 
olacağından kuşku ve korku içinde bulunduğunuz 
içindir ki; haklı bir kuşku içinde bulunduğunuz için
dir ki, daha 1969 senesinde bu beyanlarınızla bu 
tehlikeye işaret etmiş olmuyor musunuz?.. Şimdi 
ne oldu?.. 1969'dan bu yana Türkiye'de faşizm teh
likesi veya faşizmi kaz adımlarla ülke içinde hemen 
her yerde canlandırmak isteyen, yerleştirmek iste
yen 'komandolar ve teşkilâtı, onların ocakları ve 
onları besleyen bir parti ve onun başkanları veya 
yandaşları, zimamdarları kalıktılar mı ortadan, yok 
mu oldu bu tehlike?.. Daha düne kadar bu tehlike
nin Türkiye'ye ne büyük yaralar açtığına hepimiz 
şahit olmadık mı?.. 

Bizim dediğimiz şey şu: Sizin de işaret ettiğiniz 
gibi, büyük bir tehlike olan faşizmin temel dayanağı 
olan ve Devletin üzerinde hâkimiyet kurduğu, ta
rihçe sabit olan bir örgütlenmenin var olup olma
dığına, bugün artık inanıp inanmadığınızı sormaktan 
ibarettir. İnanmıyorsanız, size şunu söyleyeyim ki, 
Almanya'da, İtalya'da da ve diğer ülkelerde de 

tarih içinde faşizm tehlikesine inanmayan yöneticiler 
görülmüştür; ama şu da görülmüştür ki, o yönetici-
brinin ihmali ve anlayış zarflan, o ülkenin milyon
larca insanını mahv ve perişan edecek, o ülkeleri 
dünya haritasından silecek ölçüde büyük tehlikelere 
duçar etmişlerdir. Bizim bu sözlerimizi, sizin ortak
larınız arasında anlayış farklılığı yaratmak maksadı
na matuf olarak kabul etmeyiniz, dün de onu öyle 
söylediğimizi sanıyorum, işittiğime göre de öyle ol
du. Ama siz, meseleyi ortaklarınız arasında bir anlaş
mazlık unsuru olacak korkusu ile örtmek istiyorsa
nız, ben sizin gibi kehanet imkânından veya yetene
ğinden mahrum olduğum için söylemeyeceğim. 

Bilesiniz ki, biz, bu tehlikenin tıpkı komünizm 
tehlikesi gibi veya diğer aşırı akımlar tehlikesi gibi 
bir âcil tehlike, bir korkunç tehlike ve Türkiye'nin 
bir daha; belki ne kadar dünyada var olacak ise, 
yakasını kurtaramayacağı bir belâyı uzmâ olduğu ka
nısındayız. 

Bizim işaret ettiğimiz husus budur ve biz bunla
rın ortadan kalkması halinde, sosyalistliğin gelmesi
ne daha kolay imkân doğacak gibi bir içgüdü içinde 
de değiliz. Bu sosyalistlik, şunluk, bunluk; nasıl ge
lir, nasıl gider, bunları bir ülkenin tarihi içinde sap
tayabilecek güçte bir kişinin varlığı kolay kolay iddia 
edilemez. Bir memlekette neyin nasıl olacağı, istik
balin ne olacağı, bilinmesi çok zor bir şeydir. Ama 
bir şey vardır; memleketleri kaba kuvvetler, kanun 
dışı kuvvetler, hele kanun içi kuvvetlerle omuzdaş
lık yapmak olanağı buldukları takdirde, şimdi bir meş
ruluk kazanma imkânına kavuştukları takdirde, ülke
nin resmî kuvvetleri ile sırtsırta, yanyana, omuzomu-
za dövüşme olanağı elde ettikleri zaman, sanıyorum 
ki, ilk tahrip edecekleri kurum veya kuvvet, Dev
letin meşru kuvvetleridir. Çünkü, tarihte bu kuv
vetler resmî güçlerden yararlandığı ölçüde büyümüş
ler ve ama ilk yaptıkları şey, önce kendilerini doğu
ran (Sanıyorum hafızam beni doğrularsa) olanakları, 
ondan sonra da bütün Devlet Teşkilâtını eline geçir
mişlerdir, parlamentoyu yok etmişlerdir. Binaen
aleyh, biz tehlikenin; tarih içinde yaşanmış tehlike
nin ve bugün Türkiye'de filhal mevcut tehlikenin 
varlığına işaret etmekten öteye bir hareket yapmış 
değiliz, yapmak niyetinde değiliz. Biz, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak mücadelelerimizi, halktan 
aldığımız güçle, halkın bize verdiği destekle ve hal
kın istediği yönlerde geliştirir ve oluştururuz. Bizim 
bir özel korkumuz da yoktur. Biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak kendi partimizi değil, ülkenin bizati-
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hi varlığını ve geleceğini korumak ve kollamakla yü
kümlü br siyasal örgütüz. Endişemizin kaynağı bu
dur. Yoksa, sizin ortaklarınız arasında, sizinle or
tağınız arasında her hangi bir teşeddüt hâsılına uğ
raşmayız, buna tenezzül de etmeyiz çünkü. Biz, or
taklarınızla fikrî anlaşma içinde bulunduğunuzu iddia 
ettikten sonra, hiçbir itirazda bulunmayız. İtiraz 
ettiğimiz şey; şimdi sizin burada okuduğum gibi, 
belirttiğiniz ve fakat fikrî olmayan, etten kemikten 
yapılmış insan gücünden, komandodandır bizim 
endişemiz; yoksa fikirden değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 

Bu konuda ve bundan sonraki, gene müsamaha
nıza sığınarak yapacağım birkaç cümlelik konuşma
da, Sayın Demirel'in dün Millet Meclisinde gayet 
veciz bir surette kendine özgü üslupla vaki beyanla
rına; özellikle Cumhuriyet Halk Partisine yöneltil
miş suçlamalarına kısa kısa, gücümün yettiği ölçü
de cevap vereyim. 

Yapıldığını zannetmemekle beraber. Sayın De-
mirel konuşmasının ilk cümlesi olarak «Şahsiyet yapıl
dı, bu Hükümet Program, müzakereleri sırasında» de
di. Şahsiyat yapıldı, iddiasında bulunan Sayın Demire!' 
in, kimin şahsiyatı ile uğraşıldığını ortaya koyması lâ-
zımgelirdi. Her halde dünkü Hükümet Programı üze
rindeki müzakereler sırasında parti grupları veya millet
vekilleri tarafından dile getirilen birçok hususlar çok 
ciddî bir Devlet sorunu üzerine geliştirilmiş düşün
celerdir. Devlet sorununa ilişkin düşünce ve görüş 
beyan eden kişinin, Devlet sorununu, Devlet kud
retini, Devlet varlığını yüklenmiş kişiye yönelttiği 
her tenkid, aslında Devlet meselesine yöneltilmiş 
tenkittir, eleştiridir. Sayın Demirel, kendisini Baş
bakan olarak görmeye bizi haklı olarak sevk eder
ken, tutum ve davranışlarını, fikrî yapısını, geç
mişteki icraatını, memeketi içine düşürdüğü durum
ları, güçlülüğünü, güçsüzlüğünü, politikalarının 
doğruluğunu veya eğriliğini dile getiren eleştiricilere 
çıkıp da, «Şahsiyat yaptınız» demeye hakkı nereden 
buluyor?.. Biz, Sayın Demirel'in yediği yemekle, 
oturduğu evle, giyindiği elbise ile uğraşmıyoruz ki; 
yüklendiği Devlet görevi ile iktidar yetkilerini kul
lanma yönü ile eleştirilerini yapıyoruz. Bu memle
kette Sayın Demirel'in eleştirilerini yapmak, yalnız 
dünkü Mecliste olmuş bir hâdise diye sayılırsa, en
dişe duyulmayacak bir husustur. 

Sayın Demirel'in kişiliği siyasal kişiliği, tutum 
ve davranışı, dünya görüşü, Devlet anlayışı, de
mokrasi anlayışı, kalkınma anlayışı üzerine yazıl

mış yüzlerce cilt kitap vardır. Hattâ Sayın De
mirel'in bu siyasal kişiliği üzerine bina edilmiş par
tiler vardır Türkiye'de. Bir siyasî olgu haline gel
miştir Sayın Demirel'in kişiliği, bir içtimaî vakıa ha
line gelmiştir. Nasıl olur da, hükümet erkini yük
lenmiş bir kişinin geçmiş politikalarından veya dü
şünce ve anlayışlarından şikâyet eden kimselere şah
siyatla uğraştınız eleştirisini yaparsınız?.. Çok eski 
bir kuraldır, «Demokrasi, biraz da liderler rejimi
dir.» derler. «Devlet adamlarının da özel kişiliği 
önemsizdir, kaale alınmaz, onunla uğraşılmaz.» 
derler ve «Devlet adamlarının özel kişiliği diye bir 
sahaya sahip çıkmalarına hakları yoktur.» derler. 
Öyleyse, şahsiyat yapıldığı iddiası, düpedüz bir 
surî mantık oyunudur. Her kim şu zamanda, Sa
yın Demirel'in Hükümet başı olduğu hengâmda; «Şu 
alanda uyguladığı politikalarla memleketi bu kadar 
zarara sokmuştur; memleketi 1970'te c/c 66,6 ora
nında bir devalüasyon girdabına, bataklığına sür
müştür» dediği zaman, onun kişiliği ile mi uğraş
mış olur?. 

Dün, «Dört yıldan beri bu memlekette ekono
mik hayat çığrından çıkmış, yerinden oynamıştır, 
her şey alabildiğine tahammül edilmez ölçülere varan 
fiyat artışlarına sahip olmuştur.» diye buyurdular, 
Dört yıldan beri Sayın Demirel'in ve partisinin bu 
memlekette Yasama Meclislerinde, hattâ Hükümet
lerde yer almadığını, binaenaleyh, kendisinin bu 
dört yılda olanlardan sorumlu tutulamayacağını id
dia etmeye dayanak, mantık nereden çıkıyor aca
ba?. 

Sayın Demirel ve partisi 1971 senesinde bir muh
tıra ile iktidardan indirildiği zaman, belki kendisi 
Başbakan olmaktan bir süre uzak kaldı ama; işte 
karşımda şerefle mevkii almış Sayın Erim'in Hükü
metinde en çok üyeyi bulunduran partinin başı de
ğil miydi?. Yine Sayın Demirel'in partisi, 1971 se
nesi 12 Martından 1973 Ekim seçimlerine kadar 
Millet Meclisinde ve Senatoda halen çoğunlukta, 
hatta kendisinin çok sevdiği çoğunlukta; 226 üzerin
de bir çoğunlukta Yasama Meclislerine hâkim değil 
miydi?.. 

Bu memlekette Sayın Demirel'in partisi ve onun 
mensupları milletvekilleri ve senatörler eliyle Sayın 
Erim'in ve ondan sonra gelen hükümetlerin, 12 
Martın da getirdiği şartarlar içinde, yapılan bütün 
teşriî tasarruflarda damgası yok mudur?.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin de var, 
siz de rey verdiniz hepimiz beraber yaptık, 
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BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ö A N (Devamla) — Biz reformların ne anlama gel
diğini ve nasıl yapılması lâzımgeldiğini bir sistem 
halinde geliştirmiş partiydik. Demirel'in iktidardan 
inmesinden biraz sonra Sayın Erim'in kurduğu bi
rinci Hükümette «Reform Hükümeti olunacaktır» 
iddiasına karşın, Sayın Demirel'in beyanları işte çan
tamda mevcut... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ecevit'inkini 
de oku. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza], rica ediyorum efen
dim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) Ona 
kürsüden sen cevap ver. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, rica ediyo
rum. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — «Bu memlekette reform yapıl
ması diye bir ihtiyaç yoktur. Toprak düzeninde 
bir değişiklik istenirse (Taibiî bu «Düzeni» kelime
sini kullanmazlar) onun yapılacağı yer Meclistir ve 
bu «Reform» adiyla anılmaz, Toprak Islahatı Ka
nunu gibi yahut tarımsal üretimin ıslahatı gibi te
lâkki edilir.»1 diyor. 

Petrol alanında yapılması gereken reformdan 
bahseden Sayın Erim Hükümetinin programına kar
şın Sayın Demirel, «Petrol reformu diye bir refor
ma ihtiyaç yoktur, Petrol Kanunu yapılarak bu iş 
giderilir.» demiştir ve 12 Mart zoruna bile karşı 
duracak güçte olduğu ve Meclislerde çoğunluğu el
de tuttuğu için o petrol reformları, o toprak reform
ları, maalesef o zora karşı yine kendisinin mensu
bu olduğu partinin Yasama Meclisindeki güçleri yü
zünden dediği gibi reform olmaktan çıkarılmış, ka
nun değişiklikleri şeklinde ele alınmıştır. Sanıyorum 
hepimiz bugünleri yaşadık. Bunun böyle olduğunu; 
bilmem hangi beyanını söyleyerek değil, temel inan
cının böyle olduğunu bildiğimiz jçin ileri sürüyoruz 
ve diyoruz ki, dört yıldan beri bu memlekette olan 
her şeyin içinde Sayın Demirel ve partisinin herkes
ten çok payı vardır. Çünkü Yasama Meclislerinde, 
'hakikaten 1973 Ekim seçimlerine kadar hâkim bu
lunmuştur. Kaldı ki, Sayın Demirel'in ve partisi
nin bu ülkede çok güçlü taraftarları vardır, çok güç
lü destekleri Vardır; Sayın Demirel ve partisinin en 
ziyade güç aldığı, kuvvet aldığı büyük sermaye 
çevreleri vardır, tekelci kapitalizm vardır; hatta on
ların uzantıları vardır. 

I Sayın Demirel dünkü konuşmasının bir yerin-
I de, bizim aldığımız oyu küçümseyerek «% 33 oy 

almışsınız efendiler. Hangi güçle bunu iktidar yap-
I maya çalkıyorsunuz?» diye buyurdular ve o % 33 
I oyu pek küçümsediler. Oysa, tarih içinde yine zabıt-
I larda rasgeldim; bir seçimde hangi parti daha zi-
I yade oy almışsa, iktidara en yakın partinin o ol-
j duğunu kendileri beyan etmişler ve diğer partilerin 
I de aldıkları oyları altalta koyup cemetmenin imkânı 
I olmadığını beyan buyurmuşlar. (C. H. P. sırala-
I rından «O, o zamandı» sesleri) O, o zamandı, bu-
I gün bu zaman. Şimdi değiştirdiler: ama şunu söy-
I leyeyim değerli arkadaşlarım; Demirelin kendisinin 
I 1973 seçimlerine Millet Meclisinde ve Senatoda mut-
I lak çoğunluğu elde bulundurduğu halde ve o güçle 
I gittiği bilinen bir gerçektir; ama nasıl döndüğü şim-
I di onun tarafından bilmesi lâzımgelen bir gerçek-
I tir. Nasıl gittiler, nasıl geldiler... 

j Cumhuriyet Halk Partisinin oyunun c/c 33 oldu-
I ğunu söylemekle Cumhuriyet Halk Partisini küçüm-
I semeye olanak yoktur. Ama iktidar olarak, mut-
I lak çoğunluğa sahip olarak seçime gidip de, çok kü-
I çülmüş olarak gelmenin asıl söylenmesi gerekir ve 
I hele bunu, oyların bölünmesi hâdisesi diye anlat-
I maya kalkarsanız, iki temelli inancı sarsarsınız. 
I Birisi, demokrasiye ve siyasal partiler demokrasisi

ne inanmış olmazsınız. Nereden biliyorsunuz diğer 
partilerin sizin oylarınızı aldığını?.. Eğer diğer par-

I tiler sizin oyunuzu almışlarsa - öyle var sayalım, si
ze inanalım - o takdirde sizin iktidarlarınız döne-

I minde yaptıklarınızla beraber olmayan, mutabık ol-
I mayan milyonlarca vatandaş yaratmış olacak

sınız ki, sizden kaçmışlar, uzaklaşmışlar ve size ik-
I tidarı tekrar kullanma yetkisi vermemişler. 
I Şimdi siz sanıyor musunuz ki, bundan sonra 

bu halk 1973'te size lâyık gördüğü ve biçtiği değeri, 
I şimdi bu kurduğunuz Koalisyon Hükümetiyle tekrar 

kazanacaksınız... Mümkün değil. Aslında bu oy 
bölünmesi, sizin de bildiğiniz gibi, Türkiye'nin olu
şum sürecinde mutlaka geçilmesi gereken bir durak
tır. Elbette Türkiye toplumunda sınıflar, sosyal sı-

I nıflar oluşuyor. Güçlü sermaye sınıflarının hemen 
I yanında, onlar dakadr güçlü emek sınıfları doğu-
I yor, onlar arasındaki hizmetleri gören sınıflar doğu

yor. Kasabalarda ve köylerde yaşayan büyük top-
j rak ağaları veya eşraf ile sanayiciler arasında çatış

ma büyüyor. Büyük tüccar ile küçük tüccar, İstan-
I bul tüccarı ile taşra tüccarı arasındaki çelişki, sınıf-
I lan doğuruyor ve sınıfların mücadelesini oluşturu-
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yor ve sınıfların mücadelesinde en etkin araç olan j 
siyasal partilerde yer alma süreci başlıyor. Türkiye 
oluşuyor, gelişiyor, değişiyor. Türkiye, yalnız Sa- j 
y?n DemireFin ifade ettiği gibi, basit bir ekonomik ı 
ekspansiyon süreci içince yaşarmyor; her insanıyla, j 
her kesimdeki insaniyle yepyeni bir toplum hüviye- j 
tine bürünmenin mücadelesini veriyor. 

Şurası gelmişken söylüyeyim. Dünyada hiç bir kim- j 
senin anlayamayacağı, ne kadar iddia ederseniz j 
ediniz, nefesi en tesirli büyük din adamlarından, en 
usta konuşuculardan, en iyi televizyon veyahut rad 
yo spikerlerinden veya yandaşlarınızdan yararlanma- \ 
ya kalkarsanız kalkınız, o olanağı bulursanız bu- j 
lunuz, programınızda yer almış şu gerçeği, şu mad- I 
deyi asla kimseye anlatamazsınız: 

Sayın efendiler, siz programınızda ne buyuruyor- ı 
sunuz: «İşçi ve işveren arasındaki mücadeleyi kal- I 
dıracağız. İşçi ve işvereni yan yana kardeşlik hava
sı içinde yöneteceğiz.» 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kavga için- ] 
de. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sonra da barış. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO- | 
GAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, j 

İşçi - İşveren, sermaye - emek arasındaki ezeli çe- ı 
lişkiyi, zorunlu çelişkiyi, doğal, sosyal ve ekonorrsal I 
olayı tersine çevirmenin gücü şimdiye kadar hiç kim- j 
şeye verilmemiş, hiç kimse kullanamamış bu gücü 
bunların yanyana bulunmasından ahenk doğmaz, I 
bunların karşıt okmasmdan ahenk doğar. Buna, kusura I 
bakmayın, «Dialektik düşünce» derler. Bunlar yan
yana bulundukları zaman, Sayın Demirel'in de bir za
manlar dediği gibi, «Cemedümez unsurlar» olarak [ 
kalırlar ve hiçbir anlamı olmaz. Ekonomik ilerleme
yi, kalkınmayı ve insanın insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşam düzeyine ulaşmasını yok etmek isteyen her-
.kes, ancak böyle bir avuntu içine girer. Yok eğer, 
ekonomik kalkınmayı, yücelmeyi ve yükselmeyi isti
yorsa, hiç kimse emek - sermaye, işveren - işçi olgu- i 
«unu ve karşıt denge içinde yaşamalarını ne garipser, 
ne bundan herhangi bir kuşkuya düşer ve ne de bunu 
kaldıracağını vaat etmek gibi bir j'avanbğm içine dü
şer. 

Hiç kimse özgürlükçü demokratik düzen içinde j 
hakların alınması için birbirleriyle boğaz boğaza gel
mesini, silâhla mücadele etmesini bu ülkede önermi-
yor. Türkiye'de hiçbir işçi kuruluşu; özellikle Türk -
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[ İş, DİSK ve ne de başka işçi kuruluşları emek sahip
leri işverenlerle silâhlı çatışma suretiyle hak elde et-

f me yoluna düştüklerini daha şimdiye kadar göster-
ı mediîer; .böyle bir olguya rastlanmadı. 
! Siz bu düzeni; işverenle işçi arasında toplu sözleş-
1 me, grev ve diğer uyuşma ve anlaşmalar düzenini na

sıl olup da., ne vasıtayla, ne yaparak ve bunları yan 
yana getirerek halledeceksiniz? Bu, doğrusu kimsenin 

| anlayamayacağı bir şey olacaktır. 

Sayın Demire! dün dediler ki. «Ben hiçbir parti
den hüsnühal kâğıdı almak zorunda değilim.» Gayet 

| güzel. Oy almak zorunda olur insanlar da hüsnühal 
kâğıdı almak zorunda olmazlar; ama hüsnühal kâğı-

i di iyi olmayan insanlara da partilerin oy vermeye
cekleri bellidir. Hele her partinin ve liderinin millet. -

I ten bir hüsnühal kâğıdı alması gerektir. Eğer, millet 
bir partiye veya onun başına iyi ha! kağıdı vermemiş-

| se, onu Parlamento içinde şu veya bu tertiplerle sağ-
{ lamaya çalışmanın olanağı belki bulunabilir; ama 

böyle bir tertibin ömrünün ne olacağını da o tertibe 
girenlerin kestirmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
î Sizi fazlaca yordum ve üzdüm, bundan dolayı ger

çekten saygı ile özür dilerim. 
Hükümet Programı hakkında şimdilik söyleye-

| ceğimiz bunlardan ibarettir. Önümüzdeki günlerde 
i Hükümetin bu Programla bu ülkeye ve bu ülkenin 

özellikle dara düşmüş kesimlerine iyilikler getirmesi-
| ni biz de temenni ederiz. Ne var ki, uzun yıllar tec-
j rübe edilmiş b ;r yönetim biçimini, bir dünya görüşü 

uygulamasını, bu ülkede hakikaten harikalar yarata-
I cak bir düzen saymak ve buna bel bağlamak, belki 
j o düşüncede olanları avutur; ama Türk Milletini alda

tamaz. kandıramaz ve Türk Milletinin çağın gerekle
ri ve gerçeklerinden özümîed:ği halkçı, devrimci de
mokratik sol Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına bir 
an evvel kavuşmasına mani olamaz. 

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

j BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Mu-
j zaffer Yurdakuler, buyurunuz. 

i M. B, GIIUPU ADINA MUZAFFER YURDA-
KULER (Tabii Üye) — Sayın Başkan. Sayın Sena
törler, Hükümetin saym üyeleri; 

Uzun zamandan beri devam eden siyasal bunalı-
1 mm bir noktasında, 31 Mart 1975 günü Adalet Partisi 
i Genel Başkanı Sayın Demire! tarafından kurulan ve 

Cephe Paıtilerimn oluşturduğu Koalisyon Hüküme
tinin Programı üzerinde Millî Birlik Grupunun gö-

j rüşlerini sunmaya çalışacağım, 
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Sayın senatörler; 
Siyasal bunalımın başladığı nokta ve zaman hak

kında çeşitli görüşler vardır. Ba çeşitli görüşlerin da
yanağı olan uzun dönemlere ait iddiaları, toplumu
muzun ekonomik, sosyal ve siyasal gelişme çizgisi üze
rinde tarihin şaşmaz yargısına bırakarak, siyasal bu
nalımın yakın dönemde nerede başladığını saptamada 
bugün için yarar vardır. 

Atatürk Devrimlerinin çağdaş uygarlık düzeyini 
amaçlayan boyutları içerisinde çok partili demokratik 
rejim, halka dönük tek derece-;•• seçimlerin dinamiz
mi, 1961 Anayasası'nın geniş, ilerici ve özgürlükçü 
ortamı, toplum gelişmemizin nirengi nolTdannı teş
kil etmişlerdir. Bu nirengi noktalarım asan "rü"k top
lumu. artan nüfusu. değişen üretici ve tukeuei niteli
ğiyle planlı kalkınma dönemine girildi'-'"om sonra boz
la büyüyen bir ekonomik yapıya ulaştı. 

Genişleyen ekonominin sosyal adalet içinde top
lumsal refaha dönüşmesini amaçlayan sosyo - ekono
mik politikaların uygulanmasını öneren is-61 Anaya
sası, bu amacın demokratik rejim içerisinde oluştu
rulması için özgürlük ortamına büyük önem vermiştir. 
Özgürlük ortamı korunarak, büyüyen ekonomimin ve 
değişen toplumun çarklan bir ahenk içinde birbirine 
uydurulacaktı. Son 10 yılda uygukanan politikalar 
bu uyumu sağlayamamıştır. Yzıshş ekemmrk görüş
lerle kalkınma planları sosyal amaçlarından saptırıl
mıştır. Hatalı toplumsal görüşlerle, özgürlükler gide
rek zedelenmiş ve toplumsal yapının sağlıklı biçimde 
gelişmesi önkcnmbtir. 

İşte, bütün bu dav ramşiarın sonucu olarak, sos
yal ve ekonomik çalkantılar siyasal banalım halinde 
toplumu etkisi altına almıştır. Bize gere. hatalı poli
tik görüşleriyle iktidarlar, siyasal bunalımın hazırla
yıcısı ve sürdürüeüsü olmuşlardır. Cümm ay; \ tutum 
ve davranışlarda İsrar edilmesi, giderek yoannlaşan 
12 Mart öncesi bunalımım getirmiştir. 

14 Ekim 1973 seçimleri rejim huna'munı önlemiş, 
fakat siyasal bunalımı giderememiştir. Grupumuzun 
görüşü odur ki, siyasal bunalımdan çıkış Anayasayı. 
toplumun gereksinmelerine uygulama olanağı bula
bilecek bir kadronun iktidanyle mümkün olacaktır. 

Bu arada, geçiş döneminin çeşidi aşamalarında, 
demokrasinin vazgeçilmez unsurları siyasal partilere 
düşen görevler de vardır. 3u görevlerin başında, Ana
yasal düzenimizin gereği olan parlamenter sistemin 
parlamentoya dayalı hükümetini kurmak gelir. 1973 
seçimlerinden sonra bu konuda maalesef iyi örnekler 
verilememiştir. 
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i Sayın senatörler; 
Sivasal partilerin basta gelen görevi, seçim sonun-

I ' ' 
da herhangi bir partinin tek başına iktidarı elde ede-

; memesi halinde, parlamenter sistemin gereği olan Mec
lislere dayalı hükümeti kurmaktır. Siyasal partilerin 
başta gelen görevleri arasındadır. Siyasal partilerin 
farklı görüş ve programlara sahip olmaları, onları bu 
görevden alıkoyamaz. Çünkü, sivasal yatırım ve cı-

i - J j J 

kar diuüncesi, sosyo-ekonomik görüşlerdeki ayrıcalık
lar, kişiliklere dayalı iddialar, partilere ortak hükü
meti karmamak için mazeret olmamalıdır. Aksi hal
de toplumumuzun, demokrasinin vazgeçilmezlerine 
ve bizzat rejime olan inançları sarsılır. Sonunda par-. 
lamentoya clayalıhğın dışında örneklere ve başka tür
lü rejim modellerine özenti artar. 

Sayın senatörler; 
lu73 seçimlerinden sonra C. lî. P. ve M. S. P. Ko

alisyonunun oluşcurduğu Sayın Ecevit Hükümeti 4 
aya yakın bir sürede kurulabilmiştir. Bu Hükümetin 
i 7 Eylül IvŞ-kte istifasiyle başlayan hükümet buna-

I hmı 6.5 ay sürmüş, bizce olumlu sayılmayan aşama
lardan geçerek 4 partinin cephe oluşturması ve ba
ğımsızların destek umudu ile bugünkü duruma gelin-

I m.jstjr. 

j isükiimetiıı genel hatlarıyle dünya barışını hedef 
tutan karşılıklı çıkarlara dayatmak kayıt ve şartı ile 
bütan ülkelerle iyi ilişkiler kurma, Avrupa'daki ba
rışın kuvvetlendirilmesi için Avrupa Güvenlik İşbu
da! Konferansına katılma konusundaki politikasını 
olumlu karşılıyoruz. 

Komşularımızla, bu arada Sovyetler Birliği ile izle
nen lyikomşuiuk. karşılıklı saygı ve anlayış içinde 
olumlu gelişmeler kayıt eden politikaları, İran ve Pa-

ı kutanla olan ve kısmen de anlaşmalardan doğan iyi 
ilişki ve işbirliğinin devam ve geliştirilmesini, Arap 
ülkeleri ile olan dış ilişkilerimizin geliştirileceğini 
memnuniyetle karşılarken, dost ve kardeş İran'ın yıl
larca önce Türkiye'den geçirmeyi planladığı tabiî gaz 
ooru hattının hâlâ bir anlaşma ile realize edilmemiş 

| olmasına bir mana veremiyoruz. Bu arada hemen he-
| men bütün Balkan Devletleri ile yapılan karşılıklı vi

ze anlaşmalarının, Avrupa ile aramızda köprü vazife -
I si gören Bulgaristan ile yapılmamış olmasını eksiklik 
i saymaktayız. Dir an önce gerçekleştirilmelidir. 

Sayın senatörler; 

Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Orta 
Doğu Lakelerinde saygınlık kazanmıştır, izlenen bu 
kişilikli ve bağımsız dış politikanın Sayın Demirel Hü-
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kümetince de sürdürüleceğini ve Üçüncü Dünya Dev
letleriyle de siyasî, ticarî, iktisadî ve kültürel ilişkile
rin geliştirilleceğinden memnunluk duyuyoruz. 

Bugünkü ortam, Türkiye'nin bütün komşularıyla 
olduğu gibi, Çin Halk Cumhuriyetiyle de daha sıkı 
ilişkiler kurmasına elverişlidir. Büyük bir gelişme için
de bulunduğu bilinen ve bir milyara yakın nüfuslu 
bu ülke ile ticarî ve iktisadî ilişkilerin geliştirilmesi
nin her iki ülkenin de yararına olacağı inancındayız. 

Hükümet Programında, Kıbrıs'ta iki cemaat ara
sında tutarlı, geçerli ve devamlı bir barışın ve bera
ber yaşamanın, iki bölgeli bağımsız bir federal sistem
le mümkün olabileceği ifade edilmektedir ki, bu hu
sus Millî Selâmet Partisinin dışında bütün partilerin 
ve bağımsızların benimsediği bir çözüm yolu idi. Bu
gün Hükümet ortağı bu partinin de, bu ilkeyi benim
semiş olması sevindiricidir. 

Kıbrıslı soydaşlarımızın yıllar boyu süren kanlı 
ve ıstıraplı yaşamı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Ba
rış Harekatiyle gerçekleştirdiği fiilî durumla huzur 
ve teminata kavuşmuştur. 

Hükümetten, coğrafî temele dayalı federal siste
min gerçekleştirilmesi için gerekli gayretleri bekle
mekteyiz. 

1922 yılında, Ege sularında boğulduğunu sandı
ğımız Megalo İdea"dan vaz geçmeyen, Batının ve bu
günde özellikle, Amerika'nın şimarık çocuğu Yu
nanistan hariç olmak üzere, bütün komşularımızla 
karşılıklı çıkar ve saygı sınırları içinde, dost olma, 
Türk Hükümetlerinin ortak dış politika ilkesi haline 
gelmiştir. 

Yunanistanın kara sularının sınırlarını genişletme 
gayretleri, Ege kıta sahanlığı ve Ege Denizi hava sa
hasının kontrolü konularındaki; anlaşılması mümkün 
olmayan tutumu ile andlaşmaları hiçe sayarak, kı
yılarımızın bir uzantısı olan adaları silâhlandırma te
şebbüsleri, Batı Trakya Türklerine uyguladığı gayri 
insanî ve onları göçe zorlayıcı politikalara, artık 
«Dur» demenin zamanı geldiği inancındayız. 

Batının ve Amerikanın devamlı olarak silâhlandır
dığı Yunanistan'ın sorumlu ağızlarından sık sık sav
rulan savaş tehditlerine kulaklarımızı tıkayamayız. 
Kendilerine, hak ettikleri ve lâyık oldukları cevap ge
cikmeden verilmeli ve haklarımızın savunucusu ol
duğumuz da fiilen gösterilmelidir. 

Sayın senatörler; 

Programda, dış politikaya ağırlık verilen konu
lardan diğer biri de, Amerika Birleşik Devletleriyle 

olan ilişkilerdir. Hükümet gayet haklı olarak, Ame
rikan Hükümetiyle, Kongresinin politikalarını değil, 
Amerika'nın fiiliyata intikal etmiş olan uygulaması
nı esas kabul etmiştir. 

Amerikanın fiiliyata intikal eden bu davranışını 
dostça bir politika olduğu söylenemez. Bu sebeple 
Hükümet tevekkül içinde Amerikan Kongresinin ka
rar değiştirmesini beklememelidir. 

Baskı yoluyla, Türk Milletinden bir şey kopar
manın mümkün olamayacağını ifade eden Hükümetin, 
karşılıklı yardım anlaşmasını tek taraflı olarak bozan 
ve ancak muhasım devletlere uygulanan silâh ambar
gosunu 5 Şubat tarihinden beri Türkiye'ye karşı de
vam ettiren ABD'ne verilecek cevabı da, sözden iba
ret kalmamalıdır. Yardımın kesilmesinden ve ambar
gonun uygulanmaya başlamasından itibaren iki ayı 
aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, bu güne 
kadar alınamayan karşı tedbirlerin, Hükümetçe en 
kısa zamanda alınacağından emin olmak isteriz. 

Dış politika konusundaki görüşlerimize son ver
meden önce> Uluslararası Petrol Ajansı'na da kısaca 
değinmek isteriz. 

Zengin kapitalist ülkelerin petrol üreten az geliş
miş ülkelere karşı teşkil etmiş oldukları ve gereğin
de bu ülkelere silâhlı müdahale dahil, her türlü müey
yideleri uygulamayı amaç edinen Uluslararası Petrol 
Ajansı'na, kendisi de az gelişmiş bir ülke olan ve ham
madde kaynakları oldukça zengin bulunan Türkiye' 
nin katılmasına bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki, 
bu Ajans'ta 151 oydan (4) oya sahip olan Türkiyenin 
burada faal bir rol oynaması da mümkün değildir. 
Hükümetin bu konuyu daha gerçekçi bir açıdan de
ğerlendireceğine inanmak isteriz. 

Sayın senatörler; 

Müttefiki tarafından kendisine silâh ambargosu 
uygulanan, buna karşılık NATO entegrasyonundan 
ayrılmış olan Yunanistan'ı durmaksızın her türlü si
lâh, araç ve gereçle donatan ABD ve Batı ülkeleri
nin bu tutumu karşısında Hükümetin, Silâhlı Kuvvet
lerimizin en modern silâh, araç ve gereçlerle donatıl
ması konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayaca
ğına ilişkin kararını haklı ve yerinde bulmaktayız. An
cak, harp sanayiini geliştirerek silâh satıcısı duru
muna gelmiş ülkelerin sayısının sınırlı olduğu ve bun
ların büyük kısmının da bize karşı ambargo uygula
dığı, buna karşılık Yunanlılara silâh satışı anlaşması 
ile bağlı oldukları gözden uzak tutulmamalı ve Türk 
Silâhlı Kuvvetleri, nereden olursa olsun, en modern 
silâhlar satm alınarak donatılmalıdır. 
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1963 yılından beri Grupumuza karşı yöneltilen it
ham ve eleştirilere rağmen, üzerinde İsrarla durdu
ğumuz ve büyük ölçüde kendi öz kaynaklarına ve 
güçlerine dayalı ulusal bir ordunun zaruretinin Hü
kümet Programında yer alışı bizi memnun etmiştir. 

Sayın senatörler; 
Kurulması düşünülen harp sanayii, elbette ki tek 

başına bir sanayi değildir. Bu sanayinin pazarı, Türk 
Silâhlı Kuvvetleriyle, olanak bulunursa, bazı geliş
mekte olan ülkeler olacaktır. Başta motor, demir -
çelik, kimya, elektronik ve benzeri sanayi kollarından 
oluşturulacak olan harp sanayiinin, hiç kuşkusuz 
Devlet eliyle kurulup yönetilmesinde zaruret vardır. 

Sayın senatörler; 
Programdaki sosyal ve ekonomik konulara gelin

ce: 
Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli yoksul 

zümreleri ve yurdun gelişmeye muhtaç bölgelerini 
yararlandırmak için gereken adımları atmak ilkesi, 
yeni olmasa bile. üzerinde durulduğunu görmek se
vindiricidir. 

Türkiye'de işsizlik ve gelir dağılımındaki denge
sizlik, sosyal barışı tehdit eden ciddî sepeblerdir. Çağ
daş anlayış, kalkınmanın nimetlerinden herkesi za
man geçirmeden faydalandırmayı gerektirmektedir. 
Bu da, ancak Devlet eliyle uygulanan politikalar sa
yesinde mümkün olur. 

Sayın senatörler; 
Doğu ve Güneydoğu illerimizin özel planlar ha

zırlanarak kalkındırılmasına hız verilmesinin öncelik 
taşımasını olumlu karşılamaktayız. 

Doğunun ve Güneydoğunun eski halini bilenler, 
bu bölgeleri yakında ziyaret etmişlerse, son 15 yılda 
bu bölgelerin çehresinin büyük ölçüde değişmiş ol
duğunu görmüşlerdir. 

Planlı dönemde, bu bölgelerin kalkınması için büt
çelerden büyük paralar harcanmış; yol, su, elektrik, 
okul, bölge yatılı okulları yapılmış, sağlık işlerinin 
sosyalizasyonu ile ilgili götürülen hizmetler yanında 
büyük yatırımlara yönelinmiş, sınaî alanda da Dev
let elinden geleni esirgememiştir. Planların tetkiki bu 
bölgelere yapılan yatırımların küçümsenmeyecek öl
çüde olduğunu ispatlamaktadır. Ancak, yine de yeter
li değildir. 

Bütün özendirici ve teşvik edici tedbirlere rağmen, 
özel sektör bu bölgelere bilinen sebeplerle yatırım yap
mamıştır. Bu hal. Hükümetin Programda bu bölge
lerin kalkındırılması için uygulayacağını vaat ettiği 
(Özel Kalkındırma Planlarının) ancak Devlet eliyle 

uygulanması gereğini zorunlu kılmaktadır. Bu kararı 
Hükümetten beklemekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Muhtaç durumdaki yaşlı yurttaşların, kimsesiz 

çocukların, sakatların, Devlet himayesine alınması 
bu güne kadar gecikmiş sosyal bir politikanın tatbiki 
olacaktır. 

Grupumuz bu konulan daha ayrıntılı olarak in
celeyen, koruma ve himaye tedbirlerini bir bütünlük 
içinde mütalâa edecek olan kanun tasarılarına destek 
olacaktır. 

Sayın senatörler; 

Türk ekonomisinde daha fazla görmezlikten ge
linemeyecek konular vardır. Bunlardan biri, özel sek
tör ile kamu sektörü arasındaki ücret dengesizliğidir. 

Kamu sektöründe, idarenin israfçı, istikrarsız ve 
verim azlığına rağmen, çok defa yetenekli idarecileri 
tutamayacak bir ücret politikası uyguladığı açıktır. 

Bugün Devlette yetişmiş kimseler çok farklı üc
retler yüzünden özel sektör tarafından transfer edil
mektedir. Buna karşılık, kamu sektöründe işçinin çe
şitli toplu sözleşmelerle elde ettiği imkânlar karşısın
da Devlet memurunun durumu, son katsayıya rağ
men çok geride kalmıştır. Ne gariptir ki; son zaman
larda işçiler, memurların bu yoldaki haklarını savun
mak ihtiyacını duymuşlardır. İşçilerin haklarını top
lu sözleşmelerle almış olmalarına sevinmekteyiz. An
cak, önemli olan, işveren kurumların verimli çalışma 
yollarını bularak toplu sözleşme farklarını ortak ka
mu fonlarından ödeme zorunluluğunu önlemeleridir. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'de hiç şüphe edilmemelidir ki; en 
önemli sosyo - ekonomik konu, işsizliktir; yani istih
dam açığıdır. Ondan sonra da, üretim yetersizliği gel
mektedir. Bunları elbette ki kısa vadede halletmek 
mümkün değildir; fakat alınacak ekonomik tedbirlerle 
yatırımları hızlandırmak, her olanağı yatırımlara yö
neltmek, geciktirici her engeli aşmak Hükümetin 
başlıca görevi olmalıdır. 

Bunlara işaret ettikten sonra, ülkemizin yaşam dü
zeyi ve içinde bulunduğu koşullar dikkatte tutulursa, 
üretim toplumu olmamız zorunluğu kendiliğinden or
taya çıkar. Bu zorunluğa rağmen, kısa sayılabilecek 
sürelerle bir emekliler toplumu yaratmak, çalışma sü
relerini kısıtlamak, bir başka deyişle, ülkemizde ciddî 
bir üretim toplumu olmadan tüketim toplumu dü
zenini kurmak, onun politikasını istemek veya uygu
lamaya koymak, muhakkak ki Türk ekonomisinin 
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gücü dışında kalır. Bunu Hükümetin dikkatine sun- Sanayi ile ilgili genel ilkelerden sonra, Türk eko-
mak isterim. nomisinin 1975 baharında ciddî ve somut meseleleri 

Sayın senatörler; olduğu bilinmektedir. Bunlardan en önemlisi, depo-
Türk toplumunun sağlıklı bir sanayi toplumu ola- lamak için bile yer bulunmayan ve büyük Daraların 

bilmesinin ilk şartı sanayi . onamımn yaratılmasıdır. bağlanmış olduğu, pamuk stokunun satılması ve sür-
Planın ve 1975 İcra " Programının öngördüğü gibi. atle paraya çevrilmesi yollarının aranmasıdır. 

irk sanayiinin kalkınması büvük Pamuktan ve pamuklu m> n u ü u Haracından gcle-
gerçekleşecektir. Bunlar da. her yönüyle Devlet eüy- j cek takriben 500 milyon dolar civarında dövize Türk 
le düzenlenmesi gereken projelerdir: Enerji, demir - ekonomisinin ihtiyacı aşikârdır. 
çelik, çeşitli metalürji, elektronik,, motor, otomotiv, Türk ekmen t o sanayii büyük bir stok baskısı altın-
yeni şeker fabrikaları, gübre sanayiidir. dadır. Devamlı ve istikrarlı bir ihraç politikasının ge-

Burada bir gerçek daha var; siyasî istikrar sağlan- reğinin kavranmış olduğunu ümidederiz. 
madıkça ve hükümetler bu konulara sahip çıkma- Ucuz irha! edildiği için. üretilme yerine, gereksiz 
dikça, büyük sorumlulukları gerektiren büyük pro- yere büyük ölçüde demir ithal edilmekte ve böylece 
jelerin yatırıma dönüştürülmesi mümkün değildir. büyük stoklar birikmekledir. Konunun üzerine ciddi • 

Kamu sektörü yatırımlarına ayırlan fonlunu yeter- yede eğilinnıelidır. 
sizliği ve enflasyon etlisi ile bu fonların uygulamada Şeker fiyatları arılıktan sonra şeker sıkıntısı or iu 
çok yetersiz kalmaları, fizikî gerçekleşmelerin plan dan kalkmıştır. Ancak, dünya şeker krizi nedeniyle 
hedeflerinin gerisine düşmelerine neden olmaktadır. ihracı çok kârlı hale gelen, kolay ve hızla büyütülme 
Son Bütçe müzakerelerinde yaptığımız, konuşmalarda olanağı bulunan pancar üretiminde geç kalınıldığı ve 
1974 y:h yadrıırüarınm. 1973 yılı yaünmlarının he- seker sanayiinin vaktinde büyütülemediği gerçeği bü-
men hemen yansı düzeyinde kaldığını ve 1974 yılın- tün çıplaklığı ile meydana çıkmıştır. 
da kamu yatırımları ry 80 oranında gerçekleşirken, 
özel sektör yatırımlannın (h 122 ile hedefini aştığını ı 
belirtmiştik. Bunun sonucu olarak, istihdam baskısı fiyatlarını etkilediği ve tarım ürünleri girdilerinin 
artmış ve işsizler ordusu 1 760 000 kişiye ulaşmıştır. önemli ölçüde arttığı bir gerçektir. Hükümet, sunî 

mü gübre üretiminin, planın gerisinde kaldığı ve 
pahaîılaşan dünya fosfat fiyatlarının sunî gübre 

Yatırımları gereksiz şekilde güçleştiren ve gecik 
tiren engellerin ortadan kaldırılmasına çalışılması, ye tu 

s fiyatlarım indireceğini açıklamıştır. Bunu, biz 
cam gönülden isteriz, Ancak, ekonomik politika 

nı yatırımların teşvik: edilmesi, yarım Kalmış yatırım- bir bütünlük içinde incelendiğinde, desteklenen fiyat 
îarın tamsmlanması ve hım üretim artısının sağlan- politikacını karşılamak için bütçeden ayrılması gere-
masma çalışılmalıdır. • ken fonların önemli ölçüde arttığı ve yatırımları olum

suz yönde etkilediği gerçeği de, dikkatten uzak tutul-
Genç Libaya Devleti ile yapılan anlaşma, bize ye 

ni yatırım ve istihdam olanakları hazırlamıştır. De- | 
ğeriendırihp. sahip çıkılacağından şüphe etmiyoruz. 
Ayrıca. Saym Irmak Hükümeti Dışişleri Bakanının 
gezisi ile bir potansiyel olanak daha elde edilmiştir. 
Bu da, İran'ın Türkive ile yapacağı ihracat ve İthalât 

mamakctır. 
Saym senatörler; 

Enerji kıtlığı, üretim anısında yeterli hızın sağlan-
namaması ve proje hatalarından doğan arızalar, te
sisleri işletecek personel mevcudunun yetersizliği ve 

imkânlarım kolaylaştırıp, hızlandıracak olan ulaşım [ işbaşında buhındurulmayışn Türk sanayiinde önemli 
tesisleridir. Limanların geliştirilmesi, yeni yolians 
İran'a bağlanması Türkiye'de yeni yatırım ve istih
dam imkânları yaratacaktır. 

verim düşmelerine yol açmıştır. 
Yarattığı güncel sıkıntılar ne olursa olsun, uzun 

vadeli planlama ve yatırım olarak enerji politikası 
Hükümetten büyük gayretler istemektedlir. 

Gecikmiş ihaleler, atom enerjisi meseleleri, de-
vamh ve iradeli takinciier beklemektedir. 

Belli kaynak ve mihrakların Türk parasını deva
lüasyon tartışmalarına sürüklemek isfedikleri bir or
tamda yeni ve büyük döviz olanakları yaratacak bu 
projelere gereken önem verilmelidir. Kaldı ki, bu pro- Nükleer santrallerin inşaatına hız ve önem veril 
jelerin finansmanı İran Hükümetince garanti edilmek- meşk İran tabiî gaz boru hattına sahip çdcılması, pet-
tedir. Bu ve benzeri yatırım olanakları için ciddî ve rol arama ve üretme çabalarının artırılması, gerçek-
atak girişimlerde bulunmak zorunludur ve ortam da i'^n zorunludur. Irak tabiî gaz boru hattının gerçek-
hazırdır. leştiriimesi de çok yararlı olacaktır. 

472 
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Sayın senatörler; 

Deniz ulaştırması, gemi yapımı ve sanayi ve de
niz ticareti ile ilgili konularda geç kalınmış olduğu 
meydandadır. Bu konuların tetkiki ve planlanması 
için daha fazla zaman kaybedilmemelidir. 

Türk ağır sanayiinin, yatırım malları üreten temel 
sanayi kurma olanaklarını da dikkate alarak gelişti
rilmesi çok isabetli olacaktır. Ortaya yeni çıkan el;.] 
politika koşulları, yıllardan beri savunduğumuz millî 
ordu ve onun dayanacağı gereksinmeleri elle tutulur 
hale getirmiştir. Yapabileceğimiz, rantabilitesi olan 
klasik silâh ve araçları en kısa zamanda üretmeliyiz. 
Esasen geleneğimiz ve birçok da olanaklarımız var. 

Sayın senatörler; 

Planlı dönemde ekonominin temel şartlarından 
biri, istikrar içinde büyümesi idi; fakat son senelerde 
tam bir istikrarsızlık içine düşüldüğü de malumdur. 
Kanaatimiz odur ki, ekonomide istikrar şartlarını 
sağlayabilmek büyük basan olacaktır. Bu sebeple, 
Hükümetin programında önemle üzerinde durduğu 
(Ekonomide istikrar sağlanması) enflasyonla tutarlı 
bir mücadele, spekülatif kazançların ekonomiye ver
diği zararları önlemek, Türk parasının iç ve dış değe
rini korumak gibi hedeflerinin ba.şanlı olmasını te
menni ederiz. 

Sayın senatörler; 

Dış ticaret bütçesindeki ekonomiye olumsuz etki 
yapacak şekilde artan dış ticaret imkânlarının 2 sene 
gibi kısa b>> sürede harcanması ve bugün yine Türk 
ekonomisini bir dış ticaret çıkmazı ile karsı karşıya 
bırakmış olması, geçmiş hükümetler iç;n talihsizliktir. 

Dış ticaretin, tatminkâr gelişme hudutları içinde 
seyretmesi için, birçok olanakların bulunduğundan da 
şüphe etmiyoruz. Bir bütünlük içinde alınacak ted
birlerin ve birleştirilecek gayretlerin olumlu sonuçlar 
sağlayacağına ve maksatlı olarak yürütülen devalüas
yon tartışmalarına son vereceğine inanıyoruz. 

Son geçici hükümetler, vergi sistemimizi geliştire
cek ve hattâ zorunlu hale gelen düzeltme tedbirlerini 
bile Meclislere getirememiştir. Vergilerimizin, ekono
miye ayak uyduran mükelleflerin ve bir kısım züm
relerin lehine, tab;î olarak bazılarının da aleyhine, 
yeni hükümlerle yenilenmesi kaçınılmaz hale gelmiş
tir. Çok temenni ederiz ki, Hükümet mahdut gelirli 
ücret ve maaş alanlar aleyhine işleyen bu kanunları 
en kısa zamanda düzeltmek imkân ve gücünü bulsun. 

Sayın senatörler; 
Türk ekonomik kalkınmasında sanayi ve tarımın 

dışında, nispî bir yeri de olsa, turizm üzerinde prog
rama kaydedilen hususlar gerçeklerin ifadesidir. Geç
miş hükümetler de buna benzer hükümleri benimse
mişlerdi; fakat turizm tedbirleri ve verilen kredilerin 
mahalline sarf edilip edilmediğinin araştırılmaması, 
özellikle Hükümet içinde ciddî, tutarlı ve takip gerek
tiren koordinasyon tedbirleri alınamadığı için, uygu
lamada başarısızlıklarla karşılaşılmıştır. Gerçekte tu
rizmde bir potansiyel vardır ve olumlu sonuçlar alı
nabilir. 

Sayın senatörler; 
Tanm ürünlerinin ihraç pazarlarında önemli fiyat 

artışlarının olduğu bir dönemde karşılaştığımız üre
tim sıkıntısı, sadece tesadüf veya talihsizlik değildir. 
Uzun vadeli çalışma ve yatırımlarda geç kalınmış. 
böylece 3 ncü 5 Yıllık Plan stratejisi de şüpheli bir 
duruma düşmüştür. Bugün zorunlu olan ihtiyaç 
maddelerimiz için büyük döviz kayıplarını da göze 
alarak stok yapma yoluna gidilmesi kısa vadeli ted
birlerdir. Plan ve politikanın, ekonominin yeni ihti
yaçlarına olanak sağlaması yönünde düzeltilmesi ge
rekir. 

Gıda maddelerini ithal etmekten kurtulmak için, 
sulamada büyük aşama yapılmalı, tarım girdileri 
ucuzlatı'mah, teknoloji etkili hale getirilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Tarım ve toprak reformunun ilk uygulanması için 

pilot böfge olarak seçilen Urfa'da elde edilecek tec
rübelerin değerlendirilmelinin, diğer illerimizde yapı
lacak uygulamaları süratlendirme bakımından çok 
önem taşmakta olduğuna kaaniiz. Reformun başarı
sının bu ilk uygulama ile çok yakından ilgili olaca
ğına da işaret etmek isteriz. 

Tanm ve orman isçilerinin sigorta kapsamına alı
nacağı vaadini memnuniyetle karşılamaktayız. Bunu 

oluşturacak yasaları bekliyoruz. 

Ticaret Bakanlığından, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığına yeni devredilen üç büyük işletme. 
bu Bakanlığı daha etkin ve güçlü bir hale getirecek
tir. Ancak, tanm ve gıda politikasını parasal yönden 
destekleyen Ziraat Bankasının Ticaret Bakanlığında 
bırakılma gerekçesini anlayamadık. 

Sayın senatörler; 

Toplumun ortak varlığ* telâkki edilmesi gereken 
her türlü kredi imkânlarından faydalananlar, elde et
tikleri faydanın, hiç değilse vergisini tam vermek zo-
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runda bırakılmalıdırlar. Kredi kullanma ve vergi ver
me arasında bir ilişki, organik bağ veya fonksiyonel 
bir ilişki mutlak sağlanmalı, idare bunun takipçisi ol
malıdır. 

Sayın senatörler; 

Hükümet Programında millî eğitim ile ilgili ko
nulara, genel olarak manevî ve ahlâkî plâtformda 
değinilmiştir. Eğitim sorunlarına Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planındaki ilkeler ve amaçlar yönünden 
bakmak yerine, manevî ve ahlâkî açıdan bakılması 
tercih edilmiştir. Eğitim sorunlarına bu türlü eğilim, 
sağ kanat politikacıları için bir siyasî tercih mesele
sidir. Oysa, eğitim konusu içerisinde, manevî ve ah
lâkî değerlerle birlikte, büyük önem taşıyan nitelik ve 
nicelik faktörleri de söz konusudur. Kalkınma plan
larının bilimsel yaklaşım biçimi, sorunlara doğru eği-
lebilmenin en tutarlı yoludur. Bu bakımdan, Hükü
met Programında millî eğitim konularının ele alınış 
tarzı bu tutarlıktan yoksundur. 

Bununla beraber, fırsat ve imkân eşitliğinin sağ
lanması için, öğrenci burslarının miktar ve sayı iti
bariyle çoğaltılacağı, parasız yatılı öğrenci sayısının, 
kredi ve yurt olanaklarının artırılacağı, üniversiteye 
hazırlık kurslarının açılacağı, meslek okullarının ikin
ci döneminden mezun olanların üniversite ve yüksek 
okulların giriş imtihanlarına katılmalarının sağlana
cağı, üretime dönük meslekî ve teknik liselerin gide
rek çoğaltılacağı, okullarda kitap enflasyonuna ve 
ders kitapları ile ilgili ticarî istismarlara son verile
ceği gibi olumlu, toplumsal ihtiyaçlara uygun ilkelere 
yer ve ağırlık verilmesini memnunlukla karşılarız. 
Üniversite girişinde merkezî seçme ve yerleştirme sı
navlarından önce, üniversite hazırlık kursları açılma
sı ve bu kurslarda büyük merkezlerdeki öğretmenler
den faydalanmak yerinde bir tedbirdir; fakat bundan 
daha iyisi, gerice yörelerdeki lise ve dengi okulların 
öğretmen boşluklarının doldurulmasıdır. 

Millî eğitimde ahlâk derslerinin daha da gelişti
rileceği ve bu dersleri öncelikle, İlahiyat Fakültesi, 
Yüksek tslâm Enstitüsü ve İmam - Hatip Okulları 
mezunlarının okutacağı hükmünü yersiz bulmakta
yız. Önce, ahlâkın ne olduğunu ve ne olmadığını en 
iyi bilenlerin, din adamlarının inhisarına alınması gö
rüşüne karşıyız. Eğer, okutulacak dersin ismi «Ahlâk» 
yerine, «Din Eğitimi» olacaksa, o zaman önerilen fik
rin yanındayız; fakat bir toplumda ahlâkın sadece di
nî telkinlerle geliştirileceği fikrine katılmıyoruz. Di
nî telkinler, dinî kurallar, iyi ahlâklı olmayı amaçlar; 

ancak, bu amacı elde etmeye tek başına yetmezler. 
Kaldı ki, bugün uygulanan müfredat programlarına gö
re adının pekâlâ, «Sosyal Bilgiler, Psikoloji, Sosyolo
ji, ya da Yurttaşlık, Vatandaşlık» isimlerinden biri
nin verilmesi mümkün olan bu derse, «Ahlâk» is
minin verilmesini sakıncalı bulmaktayız. 

Millî eğitimimiz, örgün ve yaygın eğitim bütünü 
içerisinde, eğitim - üretim ilişkisinin kurulduğu, eği
tim kurumlarının yurt düzeyine fonksiyonel ve den
geli dağılımının sağlandığı, fırsat eşitliğine açık bir 
sistemin gerçekleştirildiği bir düzeye ulaşmayı sağla
yacak amaca yöneltilmelidir. Örgün eğitim sistemi, 
ekonomik ve sosyal yapının gereklerine uygun, dina
mik koşullara ve değişmelere açık bulundurulmalıdır. 
Yaygın eğitim sistemi ise, örgün eğitimin eksiklikle
rini giderecek, üretim sürecine geçenleri gerekli bilgi ve 
beceri ile donatıp, insangücünün verimliliğini yüksel
tecek bir düzeye ulaştırılmalıdır. 

Sayın senatörler; 

Bugüne kadar hiçbir hükümet programında yer 
almayan biçimde, dil devrimine karşı kullanılan ifa
deyi çok yadırgadık. Ancak, ne kadar karşı çıkılırsa 
çıkılsın, Atatürk devrimlerinin bir öğesi olan dil dev
rimini önlemeye hiçbir hükümet gücü yetmeyecektir. 

Sayın senatörler; 

Konuşmamıza başlarken belirttiğimiz gibi, serma
ye yanlısı partilerden oluşan ve kalkınmayı özel sek
tör öncülüğünde planlayan bir hükümetin, devlet ola
naklarını kullanarak bir sanayici sınıf yaratması do
ğaldır. Batı ülkeleri, kendi insanlarıyle, sömürge in
san ve her türlü kaynaklarını insafsızca sömürerek 
bir sermaye sınıfı yaratmış ve bu sınıf öncülüğünde 
kalkınmalarını yapmışlardır. Türkiye'nin ne büyük ser
mayedarı ve ne de sömürgesi vardır. Kalkınmak için 
gerekli sermaye, ancak kendi insanından, diğer bir 
deyimle, sermayenin belirli ellerde toplanmasını sağ
lamak üzere kamu giderlerini işçi ve köylü ile dar 
gelirlilere yükleyerek, sermayeci sınıfı da teşvik ted
birleri ve vergi indirimleri uygulamalarıyîe gözetmek ve 
yaratmak zorunluğu aşikârdır. Böyle bir kalkınma 
felsefesini benimsemiş bir hükümetin, beş yıllık plan
larda da ifadesini bulduğu gibi, evvelâ kalkınmayı ger
çekleştirmesi, ondan sonra da sosyal adalete yönel
mesi aynı şekilde doğaldır. 

Böyle bir kalkınma politikası benimsemiş hükü
metlerin, gerçek anlamda sosyal güvenlik tedbirleri 
getirmesi; işçi, topraksız köylü ve dar gelirlilerin, kü
çük esnafın yaşama düzeylerini iyiye doğru götüre
cek iktisadî ve sosyal politikalar izlemesi mümkün 
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değildir. Konuya bu açıdan bakıldığında, her ne ka
dar Programda aksi vaat edilmiş ise de, bugüne ka
dar olduğu gibi, bundan sonra da âdil ve dengeli bir 
fiyat politikasının uygulanması ve sosyal refahın yay
gın hale getirilmesini mümkün görmüyoruz. 

Takip edilegelmekte olan, üretken olmayan ve 
istihdam yaratmayan ekonomik politikalar sonucu, 
bugün Türkiye, ürettiğinden fazla tüketen ve yaratı
lan istihdam sahasından fazla çoğalan bir ülke halin
dedir. Halen işsiz sayısı 1 milyon 760 bin civarında 
olup, ihraç edilen işgüçlerinin başlayan dönüşleri ve 
tüketim toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulmuş bir sanayinin bulunmayışı, artan nüfusa is
tihdam yaratmadığından bu miktar daha da artacak
tır. Her türlü sosyal patlamalara müsait olan bu kit
lenin, işsizlik sigortası ihdas edilerek bir ölçüde tat
min edilmeleri gereğine önemle işaret etmek isteriz. 

Son yıllarda, toplu sözleşmelerdeki anlaşmazlık
lardan doğan grevlerin bir ölçüde azalması ve işçi
lerin aşırı ücret taleplerinde bulunmalarını önlemek ve 
çalıştıkları işyerlerini kendi malları gibi kabul etme
leri için, işçilerin işyeri yönetimine katılmalarında 
yarar görmekteyiz. Ayrıca, kurulacak fabrika ve 
emsali yatırımlara işçilerimizin hissedar olmasına 
olanak sağlayacak hazırlıkların bir an evvel realize 
edilmesini beklemekteyiz. 

Tarım alanında çalışan ve çoğu mevsimlik işçi 
niteliğini taşıyan yüz binlerce tarım işçisi, en küçük 
bir sosyal güvenlikten yoksundur. Bunların çalıştırıl
ma fiyatları ve hakları, sendikalaşmadıkları için, 
müeyyidelere de bağlanmış değildir. Bütün eski hükü
metlerin programlarında yer alan ve fakat bir türlü 
gerçekleştirilemeyen Tarım İş Kanununun, Hükümet 
Programında tarım ve orman işçilerini sigorta kapsa
mına almak suretiyle gerçekleştirileceği vaadini bir 
taahhüt telâkki ediyoruz. 

Sayın senatörler; 

Programda, sağlık sigorta sisteminin gerçekleşti
rileceği belirtilmektedir. Türkiye'de, gelir dağılımının 
korkunç bir dengesizlik içinde olduğu ve bir köylü 
ailesinin yılda eline geçen paranın hiç denecek kadar 
az olduğu gözönünde tutulur ve nüfusun yüzde 70'inin 
böyle bir gelir düzeyine sahip kırsal bölgelerde yaşa
dığı hesaba katılırsa, sağlık sigorta uygulamasının ola
nak dışı bulunduğu tahmin edilebilir. Bir kamu hiz
meti ve bir anlamda da yatırını olan sağlık hizmet
lerinin, genel bütçeden karşılanması ve programda da 
belirtildiği üzere, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme-
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si çalışmalarına hız verilmek ve bu hizmetin geliş
mesini önleyen engelleri kaldırmak suretiyle yürütül
mesinin, Türkiye gerçeklerine daha uygun düşeceği 
kanısın!, taşımaktayız. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde yeteri kadar sanat okulu ve enstitüleri 

açılamadığından, bir çok aile de, gelir adaletindeki 
dengesizlikten ötürü, çocuklarını okullara göndereme
mişlerdir. Bu sebeple, küçük esnaf, büyük ölçüde çı
rak ve kalfalardan yararlanmaktadır. Ancak; çırak, 
kalfa ve ustalar kanunu çıkmadığından; bunların ça
lışma hayatları teminat altına alınamamıştır. Ücretle
ri de işverenin insafına bırakılmıştır. Hemen bütün 
hükümetlerin programlarında yer almasına rağmen, 
çıkarılamayan bu. kanunun, programda vaat edildiği 
üzere, çıkarılmasını beklemekteyiz. 

Sayın Irmak Hükümeti zamanında kurulan Sos
yal Güvenlik Bakanlığının aynen muhafazasından ve 
bu Bakanlığın bütün sosyal güvenlik kurumlarını bün
yesinde toplarken, kuruluş hedefleri istikametinde ge
liştirileceği vaadinden memnunluk duyduk. 

Sayın senatörler; 

Koalisyonu oluşturan siyasî partiler bir süre önce 
Cephe Birliği kurmuşlar, adına da «Milliyetçi Cep
he» demişlerdir. Halk toplulukları arasında cepheler 
oluşturmak, muhasamatın ve düşman kamplara ayrıl
manın bir işareti sayılmak gerekir. Bunun ötesinde, 
bir kısım partilerin «Milliyetçilik» gibi kutsal bir ta
nımın etrafında toplanmaları; daha ilk anda, kendi 
toplulukları dışında kalanların milliyetçi olmadıkları
nı ima eden bir ithamı beraberinde getirmiştir. Tür
kiye'de hiç kimse, hiçbir siyasî teşekkül; milliyetçi 
olmanın, bu niteliği taşımanın dışında kalamaz, böy
le bir ithamın altında bırakılmaya razı olamaz. 

Türk toplumunun gelişme çizgisi ve tarihî gelişimi 
içinde belirgin nirengi noktaları; neyin, ne gibi tutum 
ve davranışların Türk halkı için milliyetçilik sayılabile
ceğini tayin etmiştir. Yakın tarihimizde zulme karşı 
yürütülen hürriyet mücadeleleri, meşrutiyet hareketle
ri, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal, Ça
nakkale - Sakarya - Dumlupınar, Kemalist Devrim
ler, Layik Cumhuriyet İlkeleri, Sosyal ve Hukuk Dev
leti kavramları, bu kavram ve amaçlara yönelik mü
cadeleler Türk milliyetçiliğinin belirgin nirengi nok
talarıdır. Tarihî gelişimin bu belirgin nirengi nokta
larından geçen çizginin dışında kalanlar; kuşkusuz, 
Türk milliyetçisi sayılamazlar. Mustafa Kemal'in kar
şısına Ulu Hakanı çıkaranlar milliyetçi sayılamazlar. 
Kemalist ilkeler doğrultusunda uluslaşmak, Türkleş-
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mek ve millîleşmekten rahatsız olarak, bunun karşısı
na ümmetçi bir felsefe ile safsatanın saltanatım kur
maya çalışanlar, milliyetçi sayılamazlar. Politikanın ta
vanında ve üst yapısında sağ ve sol çatışmasını ko
münistlik - faşistlik ithamlarına dönüştürenler ve bu 
politik kavgayı tabanda, toplumun alt kesitlerinde 
mezhep kavgasına çevirenler, asla milliyetçi sayla
mazlar. Yeraltı ve yerüstü servetlerimizi dışa karşı 
koruyamayanlar ulusal ekonominin toplum yararına 
geliştirilmesine öncelik tanımayanlar, kişisel ve züm
re çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar milliyetçi sa
yılamazlar. 

Atatürk döneminde milliyetçilik kavramının belir
li bir anlamı vardır. Ulusal kurtuluş ve ulusal kurtu
luştan toplumsal devrimlere geçiş temeli, milliyetçi gö
rüştü. Ulusal kurtuluşta emperyalizme ve dış sömürüye 
karşı Türk toplumunun bağımsızlığı ve özgürlüğü elde 
edilmişti. Toplumsal, devrimlerle de, halkın mutluluğu
na engel olan nedenlerin yok edilmesine çalışılmıştı. 
Ulusal kurtuluşta milliyetçilik, «îstiklâl» anlamma 
geliyordu. Daha sonra Atatürk'ün elinde milliyetçilik. 
devrimlerin gerekçesi oldu. 

Bundan yıllarca önce. Avrupada burjuvazinin kar
şısında halk hareketleri gelişirken, Batı politik litera
türünde «Millî Cephe, Halk Cephesi» gibi ayrımlar 
vardı; fakat o günden bu yana dünya o kadar değiş
ti ki. bu ayrımlar ve kavramlar eskidi. Bugün milli
yetçilik bayrağı, burjuvazinin elinden halkın eline 
geçmiştir. Çağın milliyetçilik anlayışı, dünyanın her 
yerinde aynı kavram ve biçimde görülmektedir. Bu 
anlayışın yanında, bizim için en geçerli olan anlayış, 
Anayasamızın başlangıç bölümünde ifadesini bulan 
tanımlamadır. Bunun dışındaki milliyetçilik anlayışı 
bizce geçersizdir, abestir, batıldır, barışçı değildir, bö
lücüdür. 

Sayın senatörler, 

Dört partiden kurulan ve güvenini bağımsızlarla, 
yan tutan bağımsızlara bağlayan Saym Demirekin 
kurmuş olduğu Hükümet, şüphesiz ki. Anayasa sınır
ları içinde oluşturulmuştur. Bu Hükümeti, ne 12 Mart 
sonrası kurulan ve görünüşte Meclislere dayalı, gerçek
te nereye ve kimlere dayalı olduğu uoyunca halâ 
bilinmeyen Hükümetlere ve ne de. gerek kuruluş ve 
gerek destek bakımından Meclislere dayanmayan Sa
yın Irmak Hükümetine benzetmek mümkün değildir. 

Hükümette görev alan partiler, siyasal inanç ba
kımından partiler yelpazesinde en sağ uçtan, ortanın 
sağına kadar yayılmış bulunmaktadırlar. 

Bir icraat hükümeti olarak kurulduğu ifade edilen 
bu çeşitli renklerden oluşan Hükümetin, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel 
bunalımları ve ağırlığı gittikçe artan dış sorun ve iliş
kilerimizi göğüsleyebileeeğine ve üstesinden geleceğine 
inanmıyoruz. Kaldı ki, Hükümeti kuran dört partinin 
Millet Meclisindeki üye sayısı 226nın altındadır. 

Bağımsızlarla, yan tutan bağımsızların. Hükümeti 
destekleme konusunda kamuoyuna intikal etmiş hiçbir 
vaat ve taahhütleri olmadığı gibi. Hükümette de tem
sil edilmemiş bulunmaları; bunların desteğini açıkta 
bırakmakta ve bu hali ile Hükümet, bir azınlık hü
kümeti durumuna düşmektedir. Bu hal, Hükümetin 
uzun ömürlü bir icra hükümeti olmasını güçleştiren 
etkenlerden bir diğeridir. 

Sayın senatörler; 

İç politikamızda ve yönetimde yıllarca sürdürülen 
yanhş uygulamalar, yasa dışı davranışlar, partizan tu
tumlar, halkımızda giderek biriken tedirginlikler ya
ratmıştır. Yönetenler ve yönetilenler arasında karşılık
lı itimat ve saygınlık azalmıştır. 

Yönetilenlerde kendilerine karşı tarafsız davranıl-
rnadsğ-, yasa dış; davranışlara maruz kalacakları inan
cı yaygınlaştıkça, hak ve adalet duygulan azalmak
tadır. Hak ve adalet duyguları sarsılan bir toplumun 
suç işleme eğilimi artmaktadır. Yönetenlerin bu ko
nudaki başlıca görevi, toplumda suç işleme eğilimi
ni tahrik edecek davranışlardan kaçınmaktır. Her 
türlü olay karşısında yasaların tarafsızlıkla ve tam 
uygulanması, toplumdaki hak ve adalet duygusunun 
korunmasını, yücelmesini sağlamaktır. Sağlıklı bir 
toplum yapısının oluşturulmasının ilk koşulu budur. 
Geçmiş uygulamalar sağlıklı bir toplum yapısının oluş
masını geciktirmiş ve engellemiştir. 

Bu nedenle, toplumumuz bugün huzur ve barış 
özlemi içerisindedir. Siyasal görüş ayrılıklarının, ka
naat ve düşüncede anlayış farklarının müsamaha ile 
karşılanmaması; huzur ve barışın bozulmasına ve ku
tuplaşmalara yol açmaktadır. Toplumu kutuplaştır-
makta siyasal çıkar görenlerin huzursuzluğun sorum
lusu olduğunu ilân etmek isteriz. 

Her ileri hareketi, toplumun yücelmesini amaçla
yan her yeni hareketi komünizm sayanlar ile samimî 
dindarlan, gelenek ve göreneklerine bağlı olanları 
gerici sayanlar ve bu yolda tahrikte bulunanlar, ka
muoyunu yanıltanlar, huzur ve barışı bozmakta en 
büyük etkendirler. Siyasî iktidarlar ve yöneticiler bu 
konularda uyanık ve cok tarafsız durmalıdırlar. 
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Sayın senatörler; 
12 Mart öncesinin hatalı uygulamaları, gençlik ha

reketlerine karşı tarafsız davranamamış olması, bu
nalımı patlama noktasına kadar getirmiştir. İ2 Mart 
döneminde de, olaylara tek yönlü bakılmış olması, 
hatta bir tarafın korunması bugünkü saldırıların ve 
kanlı olayların nedeni olmuştur. 

Bugün Devlet örgütlerinden daha fazla istihba
rat gücüne sahip olduklarını iddia edenlerin, güven
lik kuvvetlerinden daha güçlü koruma ve yıldırma 
olanağına sahip bulunduklarını söyleyenlerin, şehirler
arası otobüs işletmeleri ile bir yerden, diğer bir yere 
saldırgan kuvvetleri kaydıranların cesaretleri nereden 
gelmektedir? Bunların, Devlet kuvvetlerinin yerini ve 
görevini teslim alma iddiasında oldukları açıkça gö
rülmektedir. 

Bu yasa dışı örgütlerin Devletin güvenliğini tehdit 
eder bir duruma gelme istidadında olduklarını belirt
mekte yarar görüyoruz. 

Sayın senatörler; 

Hükümet Programında demokratik düşünce ve 
inanç özgürlüğü çerçevesinde sürekli eğitimden yarar
lanılmasının sadece din görevlilerine tanınmış olma
sını oldukça garip bir tutum olarak mütalâa etmek
teyiz. Oysa bugün, Türk toplumunun vardığı aşama
da fikir özgürlüğü, demokratik yaşamın en önemli 
sorunu olarak görülmektedir. Bu özgürlüğün, özellik
le din görevlileri konusunda ele alınması koalisyon 
ortaklarının temel eğilimini ümit kırıcı biçimde yan
sıtmaktadır. 

Komünizmle mücadele amacı ardında, cephe par
tilerinin demokratik hakların kısıtlanması yolundaki 
gayretleri, eğer yürütülmek istenirse, bunun toplumu 
çok şiddetli bunalımlara sürükleyeceğini söylemek ke
hanet olmayacaktır. 

Şu nokta ayrıca bilinmelidir ki, demokratik reji
nin kaderiyle ilgili olmayanlar her türlü aşırılıkları 
yapmaktan kaçınmayacaklardır. Î2 Mart döneminin 
tadı. damağında kalanlar bu özlemlerinden vazgeçme
yeceklerdir. 

Sayın senatörler; 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Hükümet, 
aşın bir iyinu-erlik'.e aylardan beri süregelen bunalı
mın sona erdiğine, siyasal, ekonomik, sosyal kültü
rel hayatta yeni bir dönemin başlayacağmı beyan ede
rek. ülkede huzur, yönetimde tarafsızlık, birlik ve 
beraberlik, çalışma hayatında barış, anarşiye son ver
me, fikir ve inanç hürriyetini korumayı vaat etmek

tedir. şimdiye kadar birçok hükümet programlarında 
ifade edilen bu gibi söz ve vaatlerin uygulama alanı
na konulamaması, her s-îferinde ümitlerin biraz daha 
y;tiri!mes:nc sebep olmuştur. 

Her ne kadar Programda «Bu dönem Anayasa
mızda ifadesini bulan birleştirici, toplayıcı ve yüksel
tici bir mi-liyetçilik ve millî beraberlik anlayışının 
Devlet yöneticilerine hâkim olduğu bir dönem ola
caktır» deniliyorsa da, Milliyetçi Cephenin oluşturul
masından bu. yana, yurt sathında ve gençlik arasın
da başlayan çatışma ve kanlı olaylar bu görüşü göl
gelemektedir. Bu kanaatimizi doğrulayan bir olay da, 
daha ekin Millet Meclisi müzakerelerinde ortaya çık
mıştır. Resmî bir ağız, Millet Meclisi kürsüsünden, 
«Komando» yahut «Bozkurt» denilen kişilerin «Dev
let kuvveileriyîe el ele ve onlara yardımcı bir görevi 
yaptıkları ve yapacaklarım» söylemek suretiyle, Dev
let güvenlik kuvvetleri dışında ve bir partiye mensup 
örgütlenmiş bir kuvvetin mevcut olduğunu açıkla
mıştır; ki bu da Programdaki «Bu dönem, anarşinin, 
iç kavga ve kışkırtıcılığın himaye görmediği bir dö
nem olacaktır» ifadesiyle çelişki halindedir. 

Savu senatörler; 
Programda belirtilen görüşlerin samimiyetine inan

mak isteriz. Ancak, yukanda açıkladığımız nedenler ve 
özellikle, görüş tarzlar: birbirinden çok ayrı partiler
den oluşan bu Hükümetin Parlamentodan uzun sü
re yeterli bir destek sağlayamaması olasılığı karşısın
da. Programında vaat ettiklerini gerçekleştirme olana
ğım bulacağım tahmin etmiyoruz. 

Sözlerimi bitirirken Millî Birlik Grupu adına he
pinize saygılar sunarım. (C. H. P.. M. B. G. ve Kon
tenjan. Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın Alpars
lan Türkeş. şahsınıza düşünmediğiniz fikir ve fiille
rin isnat edilerek sataşıldığı iddiasıyle Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsünün bu konudaki fikirlerine ce
vap vermek üzere söz istemiş bulunuyorsunuz. Sa
dece sataşılan konulara münhasır ve onunla sınırlı 
olmak üzere buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler: 

Cumhuriyet Halk Partisinin Senato Grupunun sa-
ym. sözcüsü konuşmalarında, şahsen beni ve parti
mi faşist olmakla ve faşizmin de komünizm gibi bir 
tehhke olduğunu ileri sürerek, «Komünizme karşı 
tedbirden bahsediyorsunuz; fakat bu partiyi de koa
lisyona, yanınıza aldınız, bu tehlikeyi hiç görmüyor
sunuz» mealinde fikirler ileriye sürmüştür, 
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Bu arada, bizim partimizin gençlik kollarını da 
kastederek, komandoların, düşünceden mahrum et ve 
kemik insan olduğunu, bunların tehlike teşkil ettiğini 
beyan etmiştir. 

Görüşlerini cevaplandırmadan önce, önemli bir 
hususu Yüce Senatoya belirtmeyi yararlı görüyorum. 
Dün akşam Millet Meclisinde konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın Sözcüsünün üslubuna göre, bu
gün Senatoda konuşan sayın Sözcüsünün üslubu ara
sında büyük fark göze çarpmıştır. Senatodaki sözcü
nün üslubu, hakikaten nezaket çerçevesi içerisinde, 
ağırbaşlı, kendisinin duyduğu veyahut doğru olduğu
nu zannettiği fikirleri, durumları eleştirme mahiyetini 
taşımıştır. Bu bakımdan bu üslubu, bu davranışı tak
dire şayan gördüğümü belirtmek isterim. Dün akşam 
kendilerinin de üzüntü duyduğunu beyan ettikleri Mil
let Meclisindeki görüşmelerde, hakikaten Cumhuri
yet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun Sözcüsü 
çok ağır hakaretlerle dolu ifadelerle beyanlarda bu
lunmuşlardır ve o kadar tahammülsüzdürler ki, en 
ağır hakaretlere karşı kendinizi, meşru savunma hak
kınızı kullanarak, «Bunlar yalandır.» demenize dahi 
tahammül gösteremiyorîar ve bu hakkı dahi tanı
mıyorlar. Buradaki sayın Sözcü, ifadeleri ve üslubu 
itibariyle tamamıyle nezaket çerçevesi içinde fikirle
rini beyan etmiştir; bu bakımdan şayanı takdir ve 
memnuniyet bulduğumu ifade etmek isterim. 

Şimdi sayın Sözcünün «Faşistlik» ithamına geli
yorum. Bu itham, şimdiye kadar bize birçok siyasî 
rakiplerimiz tarafından yapıldığı gibi, bilhassa ko
münistler tarafından yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Sayın senatörler: 

Başında bulunduğum siyasî parti, Anayasaya gö
re kurulmuş ve Anayasa sınırlan içinde, kanunlar sı
nırları içinde Türkiye'mizde faaliyet gösteren ve 15 
yıldan daha fazla bir zamandan beri de devamlı ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen 
bir partidir. Bu partinin Genel Başkanı olarak, ben 
de 10 yıldan beri şerefli Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üyeliğini ifa etmekteyim. 10 yıldan beri Türk 
vatandaşlarının meşru oylarıyle, milletvekili sıfatıyle 
Yüce Parlamentoda vazife görmekteyim. 

Sayın senatörler; 

Benim bu 10 yıl içerisinde, siyasî görüşlerimizi 
dile getiren 10 kadar kitabım yayınlanmıştır. Bu ki
taplarım bugün serbest, her yerde satılmaktadır, genç
lik arasında da okunmaktadır. Ayrıca partimin, 30 
kadar yayınlanmış kitabı, eserleri vardır; Parti Prog
ramı vardır, Partimizin Tüzüğü vardır. Bunun dışın

da, 10 yıldan beri çeşitli mitinglerde, çeşitli toplan
tılarda yaptığımız konuşmalar vardır, verdiğimiz kon
feranslar, demeçler, radyo konuşmaları vardır. Bun
ların hepsi meydandadır. Kanunlarımıza göre de, fa
şizm suçtur. Bu iddiayı ileri süren sayın sözcülerin, 
bu kitaplarımızdan bir tek satırı, şimdiye kadar yap
tığımız konuşmalardan bir cümleyi, bir kelimeyi bu 
isnatlarına vesika, delil yapmaları icabeder. Kaldı 
ki. biz her zaman komünizme karşı olduğumuz ka
dar, faşizme de karşı olduğumuzu, faşizmin, Na
zizmin de yabancı ülkelerin kendi şartlarından doğ
muş sakat sistemler olduğunu, iflâs etmiş sistemler 
olduğunu ifade ettik, bunlara karşı olduğumuzu be
lirttik; ama biz komünizme de karşıyız ve Türkiye' 
nin bir komünizm tehlikesiyle, bölünme tehlikesiyle, 
kardeşi kardeşe düşman ederek Türk Milletinin birliği
nin yıkılması, Türk vatanının parçalanması, Türk Dev
letinin bölünmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu
muz inancı içindeyiz ve bunu da komünizmin temsil 
ettiği, komünistlerin bu işin başında faaliyet gösterdik
leri kanaatmdayız, Milletimiz, Devletimiz için bunu 
başta gelen tehlike olarak görmekteyiz. 

Komünizm, malumları olduğu üzere, bir doktrin 
bir ideoloji olarak ifade edilmektedir; ama yaban
cı bir ideolojidir ve bu ideoloji, özellikle gençler ara
sına sokulmaya, bilhassa aydınları avlamaya yönel
miştir. 

Arkadaşlar; 
Fikirler, ancak fikirle yenilir. Bu yabancı ideolo

jiyi sadece zabıta kuvvetiyle, silâhlı kuvvetlerle karşı
lamak, yok etmek mümkün değildir. Bu bakımdan 
biz, komünizm ideolojisinin karşısına, Türk milli
yetçiliği ideolojisini çıkarmayı doğru bulan ve bu 
uğurda Türk gençlerine telkinde bulunan bir tutu
mun. içindeyiz. 

Her partinin olduğu gibi, Milliyetçi Hareket Par
tisinin de gençlik teşkilâtı vardır ve bu kanuna uy
gundur. Kanunlarımız, her partiye, 18 yaşını dol
durmuş olan vatandaşların üye olmasını serbest say
maktadır. Bizim de gençlik teşkilâtımız vardır. Bun
lar 18 yaşını doldurmuş, çoğunlukla da yükseköğre
nimde bulunan üniversiteli gençlerdir ve biz bunlara 
Türk Milletinin içinde haksızlıklar olabileceğini, Türk 
vatandaşlarının birbirleri arasında, birbirlerini sömü
renler, birbirlerinin hakkını çiğneyenler olabileceğini, 
bunların hiçbir zaman tasvip edilmeyeceğini; fakat bu 
haksızlıklardan kurtulmak için, «Bir kısım Türkler, 
diğer bir kısım Türklerin hakkını çiğniyor, hakkını 
yiyor.» diye bütün Türkleri başka yabancıların kö
lesi haline getirecek, başka yabancılar tarafından 
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haklarının sömürülmesine sürüklenmesini sağlayacak 
komünizm ideolojisine başvurmanın sakat, çıkmaz 
yol olduğunu ifade edip, anlatmaya çalışmaktayız, ve 
bunda başarılıyız. Bu sayede yüksek öğrenimde bu
lunan gençliğin büyük bir kısmını, Dev - Genc'e üye 
olmaktan koruduk. Onları, milliyetçi, vatansever, 
Atatürkçü, Cumhuriyete sadık kanunlara sadık kişi
ler halinde, mevcut rejimin yardımcısı durumunda 
muhafaza ettik. Bunu, bir kısım arkadaşlarımız ya
dırgıyor ve bu sözümüzü bizim kanunsuz tutumlar 
içinde olduğumuza delil gibi göstermeye kalkıyorlar. 
Biraz önce burada konuşan çok değerli, sevdiğim es
ki arkadaşımız da bunu üstü kapalı imâ ettiler. 

Sayın senatörler; 
Yüksek takdirinize arz ediyorum; her vatandaşın 

kanunlara saygılı Devlet güçlerine yardımcı olması 
tabiî görevi değil midir?.. Bırakınız her vatandaşı; 
her medenî insanın, nerede bulunursa, bulunsun, bu
lunduğu her yerde bulunduğu memleketin kanunla
rına karşı saygılı olması, polisine yardımcı olması, 
Devlet kuvvetlerine yardımcı olması medenî insanın 
medenî vazifelerinden sayılmaz mı?.. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — İhkakı hak olmaz 
mı Sayın Başbuğ?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — İhkakı 
hakkı biz hiç bir zaman tasvip etmedik beyefendi. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz. 

DEVLET BAKAM - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Biz, hiç 
bir zaman, bizim gençlik örgütümüzün Devlet güç
lerinin yerine kaim olduğunu veyahut olmak iddiasın
da olduğunu söylemedik. Böyle bir iddianın sahibi 
olmadık, bugün de değiliz. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü; Sayın 
Demirel'in bundan önce yapmış oldukları konuşma
larını zabıtlardan okuyarak zikrettiler. O görüşlerde 
yadırganacak bir taraf göremedim; ben de o görüş
leri paylaşıyorum. Bizim «Komando» diye isim takıl
mış olan gençlerimiz, Devleti korumakla görevli ve
yahut Devleti' koruyacağız iddiasında bulunan... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Hazerdağh kar
şılıklı konuşmayınız lütfen. 

Siz buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Devleti 
korumak iddiasında bulunan gençler değildir, böyle 
bir iddiamız hiç bir zaman olmamıştır, bugün de yok

tur; ama memleketin vatandaşı olarak elbette kanu
na hürmetkar olacaklar, elbette Devlet kuvvetlerine 
kendi çaplarında, kendi sahaları içerisinde yardımcı 
olacaklardır; karşı, değillerdir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kredi yoluy-
le banka soyanların da zorla banka soyanlarla aynı 
olup olmadığını, aynı seviyeye düşüp düşmedikleri
ni... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz efendim, rica ediyorum efendim. Kürsüden ko
nuşulurken söz kesilmez efendim. 

Buyurunuz, Sayın Türkeş devam buyurunuz efen
dim. 

Lütfen Sayın Feyyat, rica ediyorum, Sayın Fey
yat. (A. P. sıralarından gürültüler). 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — (A. P. sıra
larına hitaben). Susun, susun... (A. P. sıralarından 
gürültüler), 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Otur yerine, Alla-
hın delisi. Senin yerin burası değil, Bakırköy'e, Ba
kırköy'e... 

BAŞKAN — Sayın Köker, rica ediyorum. Bir ar
kadaşınız için bu kelimeleri kullanmayınız, rica edi-
yorumH 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Memle
ketimiz bugün, oynanmak istenen bir oyunla karşı 
karşıyadır sayın senatörler. 

Bu da, memleketimizdeki haksızlıkları dile geti
rerek, vurgunculuğu, tefeciliği ileri sürerek, bunun 
arkasından yabancı bir ideoloji olan ve çeşitli yaban
cı ideolojiler, yabancı kültürler arasında memleketi
miz için en yakın tehlikeyi teşkil eden komünizmi 
memlekete yaymak teşebbüsüdür. 

Memleketimizde elbette haksızlıklar olmaktadır. 
Bundan hepimiz şikâyetçiyiz, biz de bu haksızlıkları 
gidermek iddiasındayız. Biz de, karaborsacılığı kal
dırmak, biz de vurgunculuğu kaldırmak, biz de tefe
ciliğe mâni olmak iddiasındayız; ama bunlar vardır, 
bu gibi haksızlıklar oluyor diye, bunları ileri süre
rek; bunun çaresi kızıl rejime gitmek; memleketin 
parçalanması, bölünmesi, Türk milletinin aynı evlât
ları olan, kardeş olan insanların birbirine düşman 
edilmesi, bunların kışkırtılması çıkar yol değildir. 
Memleketin birliğini... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Öyle diyen var 
mı, yapan var mı?... 

BAŞKAN — Sayın Erdem, rica ediyorum efen
dim. 
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RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Hayır, sual so
ruyoruz; yapan var mı, diyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, sual sormanın usulü o 
değil ki Sayın Erdem. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKE.Ş (Devamla} — Memleke
tin birliğini, vatanın bütünlüğünü. Devletin bütünlü
ğünü, üzerinde taviz verilmesi mümkün olmayan, 
korunması icap eden temel değerler olarak görmek
teyiz ve bunu... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, şahsı 
adına mı, Hükümet adına mı konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, açıklarım 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet adına konu
şuyorsa o zaman sual soracağız. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bunu 
Partimizin gençlik teşkilâtını da bu şekilde bir ter
biyeci ülkü olarak öğretmekteyiz, anlatmaktayız. 

Her teşekkülün içinden sının aşanlar çıkabilir ar
kadaşlar; ama suçlar şahsîdir. Sonra, herhangi bir 
gazetenin herhangi bir zamanda çeşitli maksatlarla 
vermiş olduğu bir haberi resmî bir tevekküle rnalet-
mek mümkün değildir, doğru değildir. 

Demin konuşan hatipler, böyle bir gazetede, hiç 
bir zaman bize ait olmayan bir beyan?, bir gerçek
miş gibi alarak; «Devletin istihbarat teşkilâtından bi
zim daha güçlü istihbarat teşkilâtımız var.» iddiasın
da bulunduğumuzu ileri sürdüler. Bizim böyle bir 
iddiamız olmamıştır: çıkan haberi de yalanlarmşız-
dır. Katiyen, bizim teşekküllerimize mensup olan hiç 
kimse bu şekilde bir beyanda bulunmamıştır, ama 
solcu bir gazetede, böyle maksatlı olarak bir haber 
yayınlanmıştır. Bu bizi ilzam etmez. 

Açıklayacaklarım bu kadardır. Sayın Senatoya 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yerinizden ifade bu
yurunuz lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Türkeş eğer 
Hükümet adına konuştu ise soru soracağım. Eğer 
şahsî adına konuştu ise siz görevinizi kötüye kullan
dınız. Zira. içtüzüğe göre, ancak Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri sataşma dolayıstyle söz alabilirler. Ya 
siz işgal ettiniz kürsüyü ya Sayın Türkeş işgal etti. 
Hanginizin işgal ettiğini bilmemiz lâzım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hükümet üyesi sa
taşma dolayısıyle söz isteyebilir, 
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BAŞKAN — Sayın Köker. müsaade buyurunuz 
1 efendim. Sual bana teveccüh etmiştir; bendeniz ce-
i vap vereceğim efendim. 

Sa-yin Ataİay'm, bizim kürsüyü işgal etmiş oldu
ğumuz ve görevimizi kötüye kullanmış olduğumuz 
iddialarını... Yüce Senatonun takdirlerine ve Sayın 
Ataİay'm bilinen üslubuna bağlayarak bağışlamalarını 
istirham ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ondan baş
ka bii' şey beklenmez zaten. 

BAŞKAN — Değerli senatörler; 
Her ne kadar İçtüzüğümüzün sataşmayla ilgili 

65 nci maddesi : «Şahsına sataşılan yahut ileri sürdü
ğü görüşün aksine kendisine fikir isnat edilen üye..» 

i demekte ise de... 
j FEVZİ HAKKÎ ESATÖĞLU (İstanbul) — Üye: 

bakan değil.. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün büiün maddeleri, 

hakları doğururken, hakları kullandırırken ve hakları 
kısıtlarken hep üyelerden bahsetmiştir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — 61 nci madde
nin son fıkrası hükümetten bahseder Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen-
dim?. Müsaade buyurunuz, açıklıyorum efendim, zapta 
seçiyor. 

Eğer, İçtüzüğün burada, Cumhuriyet Senatosunun 
yüce kürsüsünde konuşma hakkını, olanağını, yetki
sini ve görevini vermiş olduğu bir görevliye. İçtüzüğün 
koruyucu haklarından mahrumiyet gibi bir neticeyi 
kabul edersek, o zaman burada Anayasamıza göre, 

i hatta milletvekili bile olmayan bir hükümet üyesi kür-
i 

| saden hakaretlere maruz kalabilir, sataşmalara maruz 
kalabilir; fakat ne Millet Meclisinde üye olmadığı için 
kendisi cevap verebilir ve bu sataşmalara mukabele 
edebilir, ne de Cumhuriyet Senatosunda sataşmalara 
cevap verebilir; veremez gibi kabul edilmez bir so
nuç ortaya çıkar. Bu düşüncemi İçtüzüğün başka mad
deleriyle de teyit etmek isterim. 

Meselâ, İçtüzüğün 54 neü maddesi: «Bir üyenin 
gündem dışı bir diyeceği olursa..» diye başlar. O hal
de, eğer Cumhuriyet Senatosu Üyesi değilse bir bakan 
gündem dışı konuşamaz demektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümettir o zaman!. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Hükü

met olarak değil, bu 54 ncü maddede Hükümet ibaresi 
ve ifadesi var mı?. 

Takip ediyor um: 55 nci madde: «Hiçbir üye, önce
den ismini yazdırmadan yahut birleşim esnasında Baş
kandan izin almadan söz söyleyemez» demektedir. 
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C. Senatosu B : 49 10 . 4 . 1975 O : 1 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümetin öncelik 
hakkı vardır içtüzükte. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın 
Ataiay? Eğer fikirleriniz varsa teşrif edersiniz, lütfen 
kürsüden ifade edersiniz. Müsaade buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

«Hiçbir üye, önceden ismini yazdırmadan yahut 
birleşim esnasında Başkandan izin almadan söz söy
leyemez.» demek ki, bir hükümet üyesi eğer Cumhu
riyet Senatosu Üyesi değilse Başkandan izin almadan 
da söz söyleyebilir; eğer bu İçtüzüğün her maddesinin 
bu kürsüden söz söyleme yetkisine ve olanağına sahip 
olan her görevliye uygulanacağı kabul edilmezse. Sa
dece Cumhuriyet Senatosu üyelerine uygulanabilir ka
bul edilirse, Cumhuriyet Senatosu Üyesi olmayan bir 
bakan buradan çıkar, önüne gelene ağzına gelen her 
şeyi söyler; fakat kendisine meselâ disiplin uygulama-
rı, ceza uygulamaları yapılamaz, gibi bir sonuç orta
ya çıkar. Çünkü İçtüzüğümüzde, disiplin cezalarının 
ancak üyelere verilebileceği ifade olunmuştur. 

Bunun gibi, tetkik edildiği zaman görüleceği veç
hile, İçtüzüğün bütün maddeleri, yüce kürsüdeı ko
nuşma imkânına sahip olan herkes için uygulanabilir. 
Yükümlülükler, sorumluluklar ve himayeler bütün so
rumlular ve görevliler içindir. 

Arz ederim. 

Sayın Ataiay, niçin söz istiyorsunuz efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hakkında 

efendim. 

BAŞKAN — Tutum için değil efendim; her halde 
usul hakkında söz istiyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet!. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim; usul hakkında 

söz veriyorum. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkan, o zaman üye olmayan kişiler oy da kullana
bilirler. Kullanabilirler mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, oy kullanma yetkisi diye bir 
yetki yoktur. Oy kullanmıyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

Başkanın tatbikatı, şeyhin kerametinin kendinden 
menkul olması misillû, İçtüzüğü kendi açısından yo
rumlamasından başka bir şey değildir. 

Sayın Başkan; haklara o kadar sahip iseniz, İçtü
züğün 134 ncü maddesinin, bir Cumhuriyet Senatosu 
araştırma önergesi verilir verilmez derhal okunması 
amir hükmüne rağmen, yorumu keyfiliğin içerisinde 
yaparak, bugün size Birleşim açılır açılmaz takdim 
edilen önerge, Sayın Alparslan Türkeş'in dün Meclis
teki beyaniariyie ilgili olarak istenen bir Cumhuriyet 
Senatosu araştırması önergesi idi. Siz onu okutma
dınız. İçtüzüğe bu kadar sahip ve haklara bu derece 
kanat germenin arzusu içerisinde iseniz, İçtüzüğün 
amir hükümlerini tatbik ediniz. 

Şimdi, İçtüzüğün maddesi sarihtir. İçtüzük der ki; 
«Üyelere sataşma halinde..» Üyeler; Cumhuriyet Se
natosunun üyeleri. Sayın Başkan, 54 ncü maddeye gö
re bakanların konuşabileceklerini ifade ediyor ve mad
deyi okuyor. 54 ncü madde gündem dışı müzakere 
ile ilgilidir. Sayın Türkeş veyahut herhangi bir ba
kan, ben şahsım adına söz istiyorum dediği takdirde, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı çağırma hak
kına sahip midir? Sahip değildir. Çünkü İçtüzük, Cum
huriyet Senatosu üyesi münasebetlerini, üye ile Baş
kanlık Divanı münasebetlerini tanzim eder. İçtüzük, 
Hükümetle Cumhuriyet Senatosunun münasebetlerini 
tanzim eder. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin dışında, 
Sayın Türkeş burada bulunuyor ise, Hükümetin üyesi 
olması dolayısıyle bulunuyor ve eğer gündem dışı 
bir konuşma talep edebiliyor ise bu Hükümet üyesi sı
fatı iledir. 

Saym Başkan size sordum. Sayın Türkeş, eğer Hü
kümet üyesi sıfatiyle ve bu ad ile konuşuyor ise, soru 
hakkı doğar ve cevap verirler. Çünkü, burada bulun
masının asıl temel nedeni, Hükümet üyesi olarak ve 
bu sıfatla olabilir. Haklarını ancak bu sıfatla istimal 
edebilir. Onun dışında bir sıfat ile Cumhuriyet Se
natosu üyesi olmayan bir kimse herhangi bir hakkı 
kullanmaya burada sahip değildir, sahip olamaz. Bu 
sebeple, zorlamalarla bu işin üstesinden gelmek müm
kün değildir ve keyfî yorumlarla mesele halledilemez. 

önemli olan, Saym Türkeş'in burada konuşup 
konuşamayacağı meselesi değildir. Bu hiç bir önem 
taşımaz; ama İçtüzük hükümlerine saygılı, İçtüzük 
hükümlerine bağlı olmak lâzımdır. 

1961 Anayasa görüşmeleri sırasında ben Sayın 
Erim'in bir sözünü hatırlarım: «Anayasaya eğer sahip 
çıkamazsak, hiç olmazsa ihlâllerin karşısında yüzü
müzü ekşitemezsek ve kaşlarımızı çatamazsak anaya
salar korunamaz» dediler. Gerçekten İçtüzük hüküm
lerine aykırı hareket edilirse, eğer onlara sahip çık
maz ve ihlâllere karşı gelmez isek, içtüzükler daima 
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çiğnenir. Yoksa, Sayın Türkeş burada konuşmuş ve
ya konuşmamış ne gam. Ama, İçtüzük hükümlerine 
saygılı olmak lâzım. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Nereden gelirse gelsin,, bugün kendi paraieliniz-

de ve zaviyenizde MC'nin bir üyesi olarak söz istediği 
takdirde evet diyeceksiniz; ama bir gün gelecek, gö
rüşünüzün istikametinde olmayan bir kimse, bir hü
kümet üyesi olarak şahsı adına Cumhuriyet Senato
sunda söz isteyecek, o zaman vermeyeceksiniz.. İşio. 
bu kuralların uzağına çıkabilmek, objektif olabilmek 
için İçtüzüğe bağlı olmak lâzımdır. 

Cumhuriyet Senatosunu idare eden Başksııvekil-
leri yorum yapma hakkına sahip değ:llerdir. içtüzüğü 
değ-ştirnıe haklarına da sahip değildirler, İçtüzüğe 
uymak zorundadırlar. 

Madde sarih; iki şıktan birini Saym Başkan seçe
cekti, ya Hükümet adma diyecekti (Sayın Demire! 
müsaade ederdi veya etmezdi, gelirdi veya gelmezdi 
bilmiyorum) yahut da eğer kendi adına ise, söz ve
rilmemesi gerekirdi. Yazılı metinlere saygılı olduğu
muz müddetçe biz görevlerimizi yerine getirebiliriz. 

Saygılar sunarım. 
SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — İçtüzükte, 

meşru başkana. «Kürsüyü işgal ediyorsun» demek de 
var mı?. 

FETIIi ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Lisul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica 
ediyorum. 

Sayın üyeler, 
Saym At.aiay, «Eğer, Hükümet adma konuşmuş 

olsa idiler bu mümkündü ve bu nedenle de kendile
rine sual sorabilecektik» ifadesinde bulundular. Zan
nediyorum, uygulamadan biraz uzun süre ayrı kal
dıkları iç;n İçtüzüğümüzün 130 ncu maddesini unut
muş olabilirler, bendeniz hatırlatıyorum : 

Hükümet programı konuşmalarında. Hüküm Î 

gmm bir gereği olarak arz edeyim ki, araştırma öner
gelerinde de biraz evvel kendilerinin burada ifade bu
yurdukları konuda, Başkanlık İçtüzüğe uygun hare
ket etmiştir. Onu da arz ediyorum. 

«Madde 134. — Üyeler veya komisyonlar, araştır
ma yapılmasını Başkanlıktan yazı ile isteyebilirler.» 

Saym Ataîay istemişlerdir, Birleşim açıldıktan son
ra gelmiştir. Bu istek, Başkanlıkça ve İçtüzük hüküm
lerine aynen uyularak Genel Kurula arz olunacaktır 
ve Hükümete bildirilecektir. Genel Kurulda okun
masını takip eden ikinci birleşimin gündemine alına
caktır. Bu konuda da yapılmış herhangi bir usulsüzlük 
bahis konusu değildir. 

Sayın Çeiikbaş, usul hakkında bir ifadeniz ola
caktı.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çeiikbaş takaddüm ettiler 
size de söz vereceğim efendim. Eğer grup adma ise bu
yurun Sayın Gündoğan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Öyle ise Sayın Çeiikbaş"a söz vere
yim, zatıâünize de söz vereceğim. 

Usul hakkında buyurunuz Sayın Çeiikbaş. 
Saym üyeler bir noktayı daha arz etmek isterim: 

Burada oturan Başkan arkadaşınızı kurulan Hükü
mete mensup bir partinin içinde olmak ya da olma
mak ölçüsü ile işlerini, tutumlarını ve işlemlerini de-

i ğerlendirmek bir haksızlıktır ve bir insafsızlıktır. Bu-
j 

\ rada her kim olursa, olsun başkanlarınız, tarafsızdır-
| 1ar ve tarafsızlıkları kendi şereflerinin ve haysiyet duy-
j gularmın ve namus duygularının kefaleti altındadırlar. 
i 
I Başkanlarınız yanılabilir; ama kasıtlı hareket etmez -
| îer. Bu bir şeref meselesidir, bunu arz ediyorum. 
i (C. G. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
! alkışlar). 

Buyurun Saym Çeiikbaş. 
S FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) adma ancak, münhasıran ve sadece Başbakan konuşa- | — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 

küm et müzakereleri çerçevesi içinde kürsüye ç:kıp ko
nuşamaz. 

Saym Tü rkes/e hangi nedenle söz vermiş bulun
duğumu da biraz evvel açıklayarak zabıtlara geçirt
miş bulunuyorum. Bu konu üzerindeki diğer konuş
maları fazla telâkki ederim 

Sayın Atalay'ın hiç bir ifadeleri cevapsız kalma
sın diye kendilerine ve her üyeye duyduğum say-

Sayın Başbakan Yardımcısına. Başkanımızın sataş
ma maddesi dolayısıyle söz vermesi, tamamen huku
ka uygun bir tatbikattır. İyice hukuk tahsil yapmış 
olan her hukuk mezunu bilir ki, hukukta iki türlü 
tefsir vardır; gayeye göre tefsir (gaî tefsir), şekle göre 
tefsir (biçimsel, sui tefsir.) 

Şeklî tefsir, çok eski zamanlarda hukuktan itiba
rım kaybetmiştir ve modern hukuk gaî tefsire göre 
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hüküm verir. Bir Hükümet üyesi Parlamento dışından 
da olabileceğine göre, her iki Mecliste de o mec
lisler üyelerinin kâffe-i hukukuna sahiptir arkadaş
lar. Bunun aksini düşünmek hukuk iie bağdaşmaz. 

Bu itibarla, Başkan, fevkalâde isabetli bir uygu
lama yapmıştır ve bunun bir dipnot halinde İçtüzüğe 
geçmesinde de ilerisi için fayda görürüm. Çünkü, ar
kadaşımızın dediği gibi, maksadına göre bunu uy
gulamaya kalkanlar olursa, (ki, bizim tarafımızdan 
bunun olmayacağım kabul etsinler) Tüzüğün bir mad
desi gibi, bu da adaletli bir tatbikatın yolunu açmış 
olur, tatbikat son derece yerindedir. 

Teşekkür ederim. (C. G. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gür.doğan, usul hakkında 
buyurun efendim. 

SIRRI ATAHAY (Kars) — Sayın Profesör, çok 
ucuz.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Usul hakkında söz alışımın nedeni. Sayın Başka
nın, sayın C. H. P. Grupu adına, bundan evvelki saat
lerden birinde yaptığım konuşmada, Sayın Alparslan 
Türkeş'e ve Partisine sataşma olduğundan bahisle ken
disine söz vermesine dayalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Ben grubum adına Hükümet Programının ten
kidini yaparken, öyle sanıyorum ki, hepinizin dinle
diği ve hafızalarınızda taze olarak muhafaza eliğiniz 
gibi, bugünkü Hükümetin Sayın Başkanı Demirei'in, 
1%9'da Başbakan sıfatı ile Hükümet Programı müna
sebetiyle Cumhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmala
rını harfi harfine zabıtlardan okumaktan öteye bir 
beyanıma raslamak mümkün olmadı. 

Bu itibarla, benim sözlerimin. Sayın Alparslan 
Türkeş'e ve Partisine bir sataşma telâkki edilmesinin 
olanağı yoktur: Ne mantıksal olanağı vardır, ne hu
kuksal mesnedi vardır ne de Sayın Çelikbaş'ın bah
settiği gibi gaî tefsirle ona bir mesnet bulmanın ola
nağı yoktur. Çünkü, bendeniz zabıtlardan harfiyen 
okuyarak yaptığım beyanı, şimdi tekrar etmek zorun
da kalacağım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakikanızı rica 
edebilir miyim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Buyurun. 

BAŞKAN — Siz tabiî konuşmanıza devam bu
yuracaksınız. Bir tavzih yapmak istiyorum. 

Şimdi Sayın Atalay tarafından öne sürülen iddiaya 
göre, Cumhuriyet Senatosu üyesi olmayan herhangi 
bir görevli; Hükümet mensubu da olsa, sataşma 
maddesinden kendilerine söz verilemez iddiasızdaydı. 
Siz, söz verilebilir, ancak ben sataşmada bulunma
dım mı demek istiyorsunuz?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır. 

BAŞKAN — Hem söz verilemez, hem de esasın
da sataşmadım diyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Esası sa
taşma olmayan bir fiilin, sataşma telâkki edilmesinin 
hukuka, Meclis düzenine ve üyelerin haklarına taar
ruz teşkil ettiği bir yana, bir de İçtüzüğün sa~'h mad
delerine rağmen, bir kişiye sataşmadan dolayı söz ver
menizin usule, kanuna, hukuka, her türlü tefsire ay
kırı olduğunu beyan etmek istiyorum. Sayın Başkan, 
sataşma maddesi, daha doğrusu sataşmanın materyali 
sataşma demeye dilin varmasını kolaylaştıracak bir 
olay: bir olgu yok. Bir zaptın motarno okunmasında 
sataşma vardır iddiasını aramak ve bulmak için Sa
yın Başkan., müsaade ederseniz sizden hiç ummadığım; 
fakat bundan evvelki bir celsede gözlerimle gördükten 
sonra inandığını ve değiştiremeyeceğim bir esaslı ka
naati doğrulamış oluyorsunuz. Siz. gerçekten o kür
süde otururken bu Türkiye'nin en kutsal kurumu olan 
bu Mscbs'ıe. tam bir tarafsızlık, içten bir hukuka 

• bağlılık ve üyelerin haklarını titiz bir şekilde koruyan 
bir görüş ve düşüneey'e hareket etmiyorsunuz. Bir 
kon ı ı n m - n kurala okunmasın! i.slediNm zurnan ola
nak verdÜi'üizi ve fakat konuşmamın zabıtların ta
mamını okumadan nasd parça parça bu zapta geçi
rildiğini gördükten soıır, gerçekten kendi adana de
ğil. b;.ı Pariamerüo adına üzüldüm. Onun için şimdi 
bu seher de siz. bir defa buna şaiut ek.Lik-.an sonra 
beni endişeye düşürdünüz. Sataşma materyali yok, 
sataşma olsa bile sataşılan üyemin sıfatı dolayısıyle 
burada konuşmaya hakkı yok, siz söz veriyorsunuz. 

Bakınız Sayın Başkan, şundi yine Hükümet için
de vazife almış, ve Dışişlerimizi tedvire memur olan 
Sayın Çağlayangil, Mecliste müzakerelerin cereyan 
ettiği bir sırada kendisine sataşılanından bahisle, söz 
istemişlerdi ve fakat Meclis Başkanı kendisinin sena-. 
tür olması hasebiyle, Hükümet üyesi olarak konuşa
mayacağı da yazılı bulunduğuna göre söz vermemiş
lerdi. 

Şimdi Sayın Başkan, benim bu zabıtlardan oku
duğum «özler ki, Sayın Başbakana ahtir. tamamen şu-

] nu gösterüor. diyor ki.. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan, böyle bir usul var mı?. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyuru
nuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, siz
den rica ediyorum, Başkanınız hakkındaki kanaatleri
nizi yine mahfuz tutunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tutuyo
rum. 

BAŞKAN — Ancak, siz usul hakkında söz almış 
bulunuyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî usul 
hakkında. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, bu 
neyin usulü?. 

BAŞKAN — Usul hakkında fikirlerinizi ifade bu
yurdunuz; ama bundan evvelki konuşmalarınızın tek
rarına imkân verecek, cevaz verecek bir yol değil ki 
usul hakkında alınmış olan.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tekrar 
etmeyeceğim. 

BAŞKAN — Peki buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, kürsü boşa işgal ediliyor, 65 nci madde açık. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır., 
şimdi Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Ege, mü
saade buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne var 
bunda Sayın Ege?. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsüden sataşma iddiasiyle söz söyleyen Sa

yın Türkeş, dün Mecliste «Milliyetçi Gençlik bizim 
Bozkurtlar dediğimiz, gerek partimizin gençlik teş
kilâtı, gerek milliyetçi gençler.» (A. P. sıralarından 
gürültüler »Ne alâkası var» sesleri.) 

BAŞKAN — Esasa giriyorsunuz Sayın Gündoğan, 
Saym Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kuvvetle
riyle elbirliği etmişlerdir. Onlara yardımcı olmuşlar- j 

i 
dır dediler mi?. (A. P. sıralarından gürültüler). j 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa- j 
yın Başkan, bu usulsüzlüktür. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyurun. \ 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İşte, böy
le bir fiilî işlediğinden dolayı bu teşkilâtın Devlet Kuv

vetlerinin yerine kaim olma tehlikesini önlemek için 
Sayın Demirel, 1969 da böyle bir teşkilâtın, bu kuvvet
lerin Devlet kuvvetlerine yardımcı olmalarına, Devlet 
düzeni ve Anayasa Hukuku açısından karşı durmuş
lar ve hiç kimsenin Devlet kuvvetlerine yardım et
meye kendilerini vazifeli görmemesini istemişler. Dev
letin kendi kendini koruyacak güçte olduğunu ifade 
buyurmuşlar. 

Şimdi. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş

kan, ne usulü, kürsü işgal ediliyor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 

dün ve bugün Sayın Türkeş dediler ki, «Biz Devlet 
Kuvvetlerine yardım etmek için uğraşıyoruz» (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyuru
nuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Devleti 
acze, Devleti kişiliksizliğe Devletin kendim korumaz 
halde göstermeleri ifadelerini biz reddediyoruz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Saym Gündoğan.. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından gürültüler.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Halkın istediği ka
dar komünist oluruz dedi burada. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, kürsü boşuna işgal ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyuru
nuz efendim, rica ediyorum efendim, müsaade buyu
runuz. Sayın Ege, müsaade buyurunuz. 

Sayın Gündoğan, Başkanın tutumu konusunda 
birtakım kanaatler ifade ettiler, izhar ettiler. O ka
naatler, o düşünceler elbette kendilerinindir, kendi
lerine aittir. Bizim tutumumuz, bizim uygulamaları
nız, Yüce Senatonun huzurunda olmaktadır ve uy
gulamalarımız hepsi mazbuttur, zapta geçmiştir. Bi
raz evvel de arz ettim, yanılmalarımız olabilir, uy
gulamamızın yüzde yüz doğru olduğu kanaatini halen 
muhafaza etmekteyiz; ama yine de ifade edeyim ki. 
bizim tarafsızlığımız şerefimizin kefaleti altındadır. 

Sayın Ege? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 65 ncı mad

deye göre usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, buyurunuz Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Değerli 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Zabıtlar tetkik edildiğinde ve şu kürsüye çıkılıp 

konuşulduğunda dikkatle, tarafsız bir gözle ve anîa-
| yışla kürsüdeki hatipleri takip edenler veya zabıtları 
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tetkik edenler şunu görürler ki, başkaları için seçile
rek geldikleri yerleri işgal olarak ifadelendiren kişiler, 
kendileri sık sık kürsüye işgal etmektedirler. 

Şimdi, 65 nci madde, gayet açık olarak sataşma 
meselesinde, sataşmanın olup olmadığı hakkında, ka
rar vermeye Başkanı yetkili kılmıştır. Madde gayet 
sarihtir. Eğer, «sataşma olmadığı» şeklinde Başkan 
bir ifadede bulunur da üye diretirse, direnirse bu se
fer oylamaya başvurulur. Bu böyle olduğu halde, bu
rada bir müzakere açılmış, Millet Meclisi üyesi olan 
kişiye sataşmadan dolayı burada söz verilir mi, ve
rilmez mi münakaşası arasında bazı sözler söylenmiş 
ve bu münakaşa yapılırken de, her zaman alışkanlık 
ve bir nevi gelenek haline getirdikleri usullerle Baş
kana hakaret edilmiş, kürsüde, Genel Kurula karşı 
hiçte hoşa gitmeyecek ifade tarzlariyle direnişlerde 
bulunmuşlar. O yetmiyor gibi, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Grup Başkanvekiii çıkmış sataşmanın 
niye verildiği hakkında Başkandan sual sormaya 
kalkmış. Bu Tüzüğün hangi maddesinde vardır?. 

Muhterem arkadaşlar şu bakımdan, Sayın Ata-
lay'ın.. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Verme
mesi lâzımdı. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, rica ediyorum 
efendim. Sayın Ege, siz de usul konusunda lütfen efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Usul 
efendim, hayır efendim, vermemesi üzerinde konu-
şulmamışiır. Yani, burada bakan olarak bulunan bir 
milletvekiline sataşma doiayısıyle söz verilir mi ve
rilmez mi?. Bu münakaşa yapılabilir. Bu münakaşayı 
yapalım; ama benim konuşmalarım sataşmayı icap 
ettirmediği halde, sen niye sataşmadan bahisle söz ver
din diye çıkılmış bu kürsüye, kürsü işgal edilmiş ve 
güya usul hakkında konuşuyorum diye, bir açıkgöz
lük içerisinde kendi düşündüklerini tekrar burada ifa
de etmek imkânına kavuştuklarını sanmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, usul hakkında lütfen. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Usul 

efendim arkadaşlar çok istirham ediyorum, bu tarz 
usullere, bu tarz yollara başvurmayalım. Şu kürsüye 
çıktığımız zaman hepimizin eşit olduğunu, hepimizin 
söz hakkına saygılı olmamız gerektiğini senin benden, 
benim senden farkımız bulunmadığını idrak edelim; 
bu olmadığı takdirde işte, gürültüler olmaktadır, bu 
olmadığı takdirde birbirimize nahoş sözler söylenmek
tedir. 

Teşekkür ederim. 

i BAŞKAN — Sayın Oğuz, göndermiş olduğunuz 
yazıda Hükümet kuvvetlerine Sayın Türkeş tarafın
dan hakaret edildiği iddiası ile zabıta kuvvetlerine ve 
Hükümete de hakaret anlamı gördüğünüz için söz 

I istiyorsunuz. 
J İstiyorsanız söz sırasına kaydedeyim, başka türlü 

söz verme imkânı yoktur. Söz sırasına kaydederim, 
i fikirlerinizi lütfen o zaman ifade buyurursunuz. Başka 

türlü söz verme imkânım yoktur. 
I Hükümet adına Sayın Başbakan Süleyman Demi-

rel söz istemiş bulunuyorlar. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumuriyet Senatosunun 

j sayın üyeleri; Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Müzakerelerin bu safhasında huzurunuza gelmeyi 
düşünmüş değildim. Sadece Sayın Gündoğan tarafın
dan ortaya atılıp da daha sonra usul münakaşası ile 
devam eden bir konu yanlış intibalar verecek biçimde 
ve zihinleri karıştıracak şekilde inkişaf ettiği için 
bir açıklama yapmak mecburiyetindeyim. 

11 . 11 . 1969 tarihli Cumhuriyet Senatosu Tu
tanağı elimdedir. Sayın Gündoğan bu tutanağı sadece 
5 - 6 cümlesini okumak suretiyle, sanıyorum ki, me
seleyi çok yanlış mecraya soktu. Başı vardır, sonu var-

! dır. E, başını ve sonunu okumadığınız sürece içinden 
i alacağınız üç, beş cümle lâ takrabüssalate olur. O 
j olur, o oldu.. İşte onun için geldim huzurunuza. Mü-
| saade ederseniz uzun boylu tefsir yapmadan; (Çün

kü, yapılan tenkitlere cevap verme zamanı gelince 
i tefsirini yapacağım) ama zihinleri durultmaya mec-
i bur olduğum için, zihinleri bir durultmaya ihtiyacı 
i hissettiğim için, o günün şartlan içerisinde neler söy-
| İemişiz bu konular üzerinde durmak gerekiyor. O gü-
j nün şartları içerisinde: Yani tarih 11 . 11 . 1969'da 
ı «Kanunları tatbik etmiyorsunuz» ve saire gibi ten-
j kitler yapılmış. Hangi kanunu tatbik etmiyoruz diye 
j sormuşuz. «Kanunları tatbik etmiyorsak, sizin Parla-
j menterler olarak hükümetin yakasına yapışmak gö-
| reviniz» demişiz. «Üstünde. Geliyoruz aşağıya doğru. 
! «Müsamaha gösteriyorsunuz» «Kime ne müsamahası 
! gösteriyoruz, kim suç işlemiş de yakasına yapışma-
I mışız, kim suç işlemiş de yakasına yapışmamışız?» di-
l yoruz. Bunu gene söyleyeceğiz. Bundan sonra bu ko-
! nuşma şöyle devam ediyor. Konuşma benim konuş-
| mam. «Bu müsamaha rejimi olmak, kanunları tatbik 

etmemek mânasına değildir. İmal etmek mânasına da 
j değildir. Bunu, hadiseleri büyütecek şekilde değil; 
i hadiseleri darlaştıracak şekilde kanun takipçiliği yap-
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mak lâzımdır. Kaldı ki, Türkiye'deki toplum hadi
seleri, bilhassa talebe ve işçi hareketleri yeni hadi
selerdir. Her memlekette talebeye (bir raddeye), bir 
şakiye yapılan muamele yapılmıyor. Her memlekette 
talebeye özel muamele yapılıyor. Ne yapalım ki, bun
da üzülecek taraf yoktur. Gençliğimiz üzerine Mille
timiz çok hassastır kusurlarının zaman zaman bağış
lanmasını ister, şiddetli bir hareket gösterdiğiniz tak
dirde körpe yavrularımız eziliyor, şeklindeki bir 
propagandanın hadiseleri küçültmeye değil, büyüt
meye yarayacağı ortaya çıkar. Ama bugün artık mey
dana getirilen hadiselerin gençlik hadiseleri olmadığı 
meydana çıkmıştır. 11 . 11 . 1969. Bunların arka
sına bir takım ideolojik kavgaların bulunduğu bir 
gerçektir. Ayrıca gençlik liderliğini ve anarşiyi sanat 
haline getirmiş anarşi liderleri çıkmıştır ki, bunların 
bir kısmı bugün hapishanelerdedir ve biliyoruz ki, 
hür bir düzende ideoloji kavgalarını yasaklarla önle
mek mümkün değildir. Her zaman gayet tabiî ki, polis 
vazife görecektir, zabıta vazife görecektir. Ama ide
olojik kavgaları, ekonomik ve sosyal meselelerde ilerle
me kaydetmekle daha tesirli bir şekilde ortadan kaldır
mak ancak mümkündür. Ayrıca demokratik rejim, 
kendi kendisi.. İşte buradan başlıyor Sayın Gündc-ğan 
okumaya, bunun başını okumuyor. (C. H. P. sıraların
dan «oku, oku» sesleri) Okuyacağını işte, okuyaca
ğım diye geldim zaten, «Ayrıca demokratik rejim ken
di kendisini ayakta tutacak güce sahip olduğunu 
göstermek mecburiyetindedir. 

Bunu şunun için söylemişimdir, şayet demokratik 
rejim kendisini ayakta tutacak güce sahip olduğunda 
tereddütler hâsıl ederse, o zaman Anayasanın dibace
sinde. bakınız Anayasanın dibacesinde ne deniliyor. 
«Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından ha
zırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu asıl temi
natın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer 
aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete âşık ev
lâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.» 

Binaenaleyh, Devlet kuvvetlerinin rejimi koruya
mayacağı endişesi doğarsa ve zihinlerde birtakım du
rumlar hâsıl olursa, işte Anayasanın dibacesindeki bu 
hükme gidilir. O manada o gün söylediğim şeyi söylü
yorum. Şimdi o gün neden bunu söylediğimi söylüyo
rum. Ben diyorum ki, o gün Devlet bu hareketler kar
şısında güçlüdür, endişeye mahal yoktur, onu diyorum. 
Onu diyorum şimdi devam ediyorum «Bir vehme ka
pılmaya lüzum yoktur. Bir anarşi korkusuna da ka
pılmaya lüzum yoktur, o zaman Devlete inançsızlık, 
Devlet kuvvetlerine inançsızlık başlar. Devlete inanç-
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sizlik ve Devlet kuvvetlerine inançsızlık başladığı yer
de, rejimi her halde komünistlere teslim edecek de
ğil Türkiye, o manada söylüyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ayrıca milis teşkilâtı 
organize etmeye de lüzum yoktur. Evet. Devlete ve 
Devlet kuvvetlerine inançsızlık olmadığı sürece milis 
teşkilâtına da lüzum yoktur. O gün o manada söylü
yorum. Bugün ne düşündüğümü biraz sonra tekrar 
gelip söyleyeceğim. 

Ayrıca, «500 bin kişilik ordusu, 50 bin kişilik jan
darması, 30 bin kişilik polisi ile Devletin göreme
diği bir işi 400 kişilik komandosu ile bir siyasî parti 
mi görecektir?» diyorum. Öyle diyorum, kaldı ki, 
Partiler Kanununa aykırıdır, bunu da diyorum. Bu
rada bitmiyor mesele, bakın altında ne diyoruz?. 
«Bunlara girmeye lüzum yok; ama Fikir Kulüpleri 
Federasyonu namiyle, başka namlarla, şu namlarla, 
bu namlarla da birtakım çetelerin vatan sathında, 
(vatan sathmda değil zaten Türkiye'nin iki büyük 
şehrinde Ankara ve İstanbul'da) kargaşalıklar çıkar
tıp, Milletin asabını bozmasının da mânası yoktur, 
diyorum. Onun da mânası yoktur diyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Burada da kalınıyor, altında ne diyorum; «Çok 
kere Atatürk'ün arkasına sosyalist ve bağımsız Tür
kiye diye sığınmanın da manası yoktur» diyorum. 
Orada da kalmıyor, devanı ediyorum. «Bir argümanı 
burada tekrarlayacağım sosyalist Türkiye isteriz, ba
ğımsız Türkiye isteriz diyenler, aslında bağımsız Tür
kiye istemiyor. Çünkü, Rusya ilân etmiştir ki, Com-
momvealrh gibi sosyalist olan memleketlerin işine 
ben karışırım, diyor. Başka memleketlerin içişlerine 
karışmayacaktı hani. Fakat, sosyalist ise, içişlerine 
karışırım diyor. Çekoslovakya hadiselerinden sonra 
sosyalist Türkiye isteyen aslında, Sovyetlerin bizim 
içişlerimize karışacağı bir Türkiye istiyor demektir. 
Bunun bağımsız Türkiye ile alâkası nedir?» diyorum. 

Binaenaleyh, bunu bir bütün olarak mütalâa et
mek gerekir. Bunun içerisinden sadece komando kıs
mını alıp mütalâa ederseniz hiç bir mânası yoktur. 
Tümünü bir bütün, hattâ bütün konuşmayı tüm ko
nuşmayı 11 . 11 . 1969 tarihli konuşmanın tümünü 
beraberce eleştirmek gerekir. Eğer bugünkü Hükü
met Programının (ki, o gün de Hükümet programı idi 
bu) eleştirilmesi esnasında 1969'da kurduğumuz Hü
kümet Programının bir daha eleştirilmesi lazımsa, 
Yüce Senato buna lüzum görüyorsa biz bu eleştirme
ye hazırız. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Nihat Erim. 

CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

1973 yılı Ekim.ayında yapılan seçimlerden son
ra yurdumuz oldukça uzun süren Hükümet bunalım
ları ile karşı karşıya kaldı. Seçim sonuçları hiçbir 
partiye tek başına Millet Meclisinde çoğunluk ver
medi. Güvenoyu için öteki partilerden en az birinin, 
bazı hallerde, örneğin bugünkü Hükümette görüldü
ğü gibi, birkaçının birleşmesi, ortaklık kabul etmesi 
veya dışardan destek vaat etmesi zomniu olmuştu. 
Bundan dolayı, 1973 seçimlerinden sonra Hükümet 
kurabilmek için birkaç ay süren bir araştırma, bir 
pazarlık dönemi geçmiştir. 

C. H. P. ile M. S. P. arasında meydana getirilen 
ilk ortaklığın ömrü yedi ay kadar sürmüştür. Eylül 
1974'te ortaklık Sayın Ecevit'in çekilmesi ile dağı
lınca yeni bir bunalım başgösterdi. Sayın Cumhur
başkanımızın, güvenoyu alabilecek bir Hükümet ku
rulmasını sağlayabilmek için, seçim sonrasından be
ri hayranlıkla izlenen çabalarını bu dönemde de iz
ledik. Çankaya'da liderleri bir arada görüşmeye ça
ğırdı. Liderlerle tek tek konuştu. Çeşitli formüller 
üzerinde netice almaya çalıştı. Kendilerinin tercihle
ri, C. H. P. ile A. P. yi temel yapacak bir millî bera
berlik hükümeti idi; fakat sayın parti liderleri bu 
olasılığa elverişli eğilim gösteremediler. Sonunda Sa
yın Cumhurbaşkanımız, geçen gün radyo, televizyon 
aracılığı ile Millete seslendiklerinde açıkça belirttik
leri gibi, bazı partilerden güvenoyu vereceklerine da
ir söz aldıktan sonra, Sayın Sadi Irmak'ı Hükümeti 
kurmakla görevlendirdiler. 

Bu sırada güven oylamasında; Cumhuriyet tari
himizde ilk defa görülen bir olayla karşı karşıya ka
lındı. Verilen sözlere rağmen Sadi Irmak Hüküme
ti Millet Meclisinde ancak ve sadece 17 oy alabildi. 
Sayın Cumhurbaşkanına verilen söz nerede kalmış
tı? Bu olay Cumhuriyet tarihimizin ibret dersleri ara
sında her halde yer alacaktır sanırız. 

Irmak Hükümeti güvenoyu alamayınca, hiç va
kit kaybetmeden Devlet Başkanımıza emaneti iade 
etti. Yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve de
vam etmeleri parlamenter demokrasi kurallarına uy
gun olarak Irmak Hükümeti üyelerinden rica edildi 
ve Sayın Cumhurbaşkanı yeniden araştırmalarına gi
rişti. Güvenoyu alabilecek bir hükümet araştırması 
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gene aylarca sürdü. Aralık 1974 başından, Mart 1975 
sonlarına kadar, üç buçuk aydan uzun bir süre de 
böyle geçti. Nihayet dört partinin aralarında uzun 
çalışmalar neticesinde meydana getirebildikleri bir 
ortaklığın güvenoyu alabilme olasılığı belirdi. Bu
nun üzerine ve ortada daha sağlam başka bir şekil 
de bulunmadığı gözönünde tutularak yeni Hüküme-

I ti kurma görevi Millet Meclisinde o zaman 187 üye
li C. LL P. Genel Başkanınm bu aşamada sorumlu
luk yüklenme olanağı bulunmadığını söylemesi üze
rine 149 üyeli A. P. Genel Başkanına verildi. Şu an
da programı üzerinde konuşmakta olduğumuz Sa
yın Demirel'in kurduğu bu ortaklık hükümetidir, bu 
koalisyondur. 

Burada biraz durarak, 1973 seçimleri ertesi yur
dumuzun bu konuda yaşad:ğı serüvenin nedenlerini 
tahlil etmekte fayda görmekteyiz. 

Nispî temsilli seçim sistemi olan ülkelerde, ortak 
-hükümet kurmak sık sık bir zorunluk olabilir. Par
tilerin, zihinlerini buna alıştırmaları, buna yatırma
ları gerekir. Türkiye'de çok partili yaşama geçtiği
mizden bu yana, 1960 - 1955 döneminde koalisyon
lar kurulmuştur. Eğer «Koalisyon» sözcüğünü siyasî 
partilerin resmen ortak sorumluluk yüklendikleri 
Hükümetlere öz bir deyim olarak benimsersek, 1973 
seçimlerinden bu yana ikinci koalisyon uygulamaları 
denenmektedir. Görüldüğü gibi bunda başarı uzunca 
ve zahmetli çabalarla, güçlükle sağlanabilmektedir. 

Demirel Hükümeti güvenoyunu alırsa, bunun 
ucu ucuna bir güvenoyu alabileceğini partilerin bu 
hesaplarda kendilerini uzman sayan kişileri günler
dir söy^mektedlrler. Hatta, daha da ileri giderek, 
«bu Hükümet güvenoyu alsa bile kısa ömürlü ola
caktır;) şeklinde bir öngörüş ileri sürmektedirler. Bu 
tahminler üzerinde durmaksızın, bizde bunalımların 
neden uzun sürdüğü, kurulan ortaklığın neden pek 
de sürekli olamadığı konusunu ele alalım. 

Bir demokrasinin temel yaşam ilkeleri arasında 
şu üç noktayı unutmamak gerekir: Hoşgörü, uzlaş
ma, denge. 

Türkiye'deki siyasal gelişmeyi izleyenler, bizi bu
nalımdan bunalıma sürükleyen eksiğimizin, büyük 
ölçüde, hoşgörü kıtlığı - uzlaşmazlık ve dengeciliğe 
önem vermeme olduğunu görmektedirler. Üst kade
melerden başlayan bölünme, uzaklaşma yurt düze
yinde genişlemekte, derinleşmektedir. Parlamento 
içinde partilerin yönetici kadroları arasında beliren 
çatlaklar toplumumuzun çeşitli meslek ve sınıfları 
arasında doldurulması, kapanması gittikçe güçleşen 
uçurumlara dönüşmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Erim. bir dakikanın istirham 
ederim. 

Sayın üyeler; 
Çalışma süremizle ilgili bir önerge geldi, okutup 

oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet Programı üzerindeki müzakerelerin biti
mine kadar Birleşime devam edilmesini; ancak, Sayın 
Kontenjan Grupu Sözcüsünün konuşmasının hitamın
dan sonra 45 dakika ara verilerek Birleşime tekrar 
devam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Oraî Karaosmanoğiu 
Manisa 

Adalet Partisi Grupu 
Daşkanvekili 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Erim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Devamla) — Sa
yın senatörler; 

Birkaç hafta önce değişik illerimizde binlerce va
tandaşın âdeta düşman cepheler halinde birbirlerine 
saldırdıklarını görerek yüreklerimiz burkuldu. Öğren
ci grupları arasında günden güne yeniden çoğalarak 
büyüyen zıtlaşmalar, silâhlı çatışmalar anaları baba
ları endişe içinde kıvranır hale getirmiştir. Memur, 
işçi, işveren, öğretmen. öğrenci, düşünce ve çıkar ay
rılıklarını, hattâ çelişkilerini, bir demokraside Ana
yasanın ve kanunların çizdiği sınırlar içinde tartışır
larsa, demokratik rejim bundan yararlanır. Eğer hu
kuk sınırları her fırsatta çiğnenir hale gelmişse, gelir
se, o zaman demokrasi en büyük tehlike ile karşı
laşmış olur. 

Şükürler olsun ki, o noktaya gelmiş değiliz. Ama, 
hoşgörü, uzlaşma ve denge gereği gibi sağlanamazsa. 
şimdi uzak görünen bazı tehlikeler birden kapım::; 
çalar. Ve korkarız ki, o anda dönüşü olmayan bir 
noktaya varılmış olunur.. 

Değerli arkadaşlar; 
Dört parti bir araya gelerek kurdukları bu or

taklığı, hiç kuşku yok ki, aralarında belli ölçüde 
hoşgörü, uzlaşma ve denge anlayışı İle meydana ge
tirmişlerdir. Eğer güvenoyu da alırlarsa, Türkiye ye
ni bir aşamaya geçmiş olacaktır. Cumhuriyet tarihi
nin en uzun hükümet bunalımı bitmiş olacaktır. 

Ancak, bu noktada, kamuoyunun günlerdir şaş
kınlık içinde izlediği bir olaya değinmeden geçemiyo-
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i ruz. Güvenoyu almak veya güvenoyu aldırmamak 
için girişildiği söylenen manevralar, (Eğer yapılmışsa 
yapılıyorsa gerçekten üzücüdür) vatandaşların par
lamenter sisteme inancını sarsacak niteliktedir. Bu 
söylenen manevraların yapılmamış olduğuna inan
mak isterdik. Herhalde kamuoyunun tepkisinin ge
rekli dersi vermiş olmasını ve ileride bir daha tek
rarlanmamasını dileriz. Çünkü aksi hal, Parlamen
tonun, parti ve program ayrımının ciddî ve samimî 
olmadığı izlenimini yaratacaktır. 

Bugünkü Hükümet ortaklığının üyeleri olan par
tilerden, onların yöneticilerinden beklediğimiz ve is
tediğimiz bir şey vardır: Hoşgörüyü, uzlaşma zih
niyetini ve bilhassa dengeli davranışı, şimdi, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, yalnız kendi 
aralarında sürdürmekle yetinmeyip, muhalefetle iliş
kilerinde daha da fazlasiyle göstermelerini rica edi
yoruz. Milleti bölmeye, birbirine düşman kamplara 
ayırmağa çabalayan, bulanık su avcılarına fırsat ver
memek için, insanüstü çaba harcamalarını bekliyoruz. 
Hoşgörü, uzlaşma ve denge her yerde ve her zaman 
iktidarda bulunanlarda aranan baş haslet sayılır. 
Hemen ilâve edelim ki, muhalefetten de iktidara ay
nı zihniyetle karşılık vermesini bütün yurtseverler 
bekleyecek, isteyecektir. 

Sayın Senato üyeleri, 
Kontenjan Grupu olarak sözlerimizi Türkiye'nin 

bugün içinde bulunduğu şartlarda en ziyade muhtaç 
olduğu nokta üzerinde yoğunlaştırmak istedik, iç ve 
dış koşullar ne yazık ki iyimserlik verecek bir görü
nümde değildir. Kıbrıs bunalımının yarattığı dış ters
likler bitmiş değildir. Etrafımızda bir olumsuzluk ağı 
örülmüş ve hâlâ da örülmeye çalışılmaktadır. Sınırla
rımızın hemen yakınında olup bitenler bizi uyanıklığa 
çağırmaktadır. Milletlerarası ekonomik konjonktür 
ayrı bir endişe kaynağıdır. Türk Milletini içeride za
yıf düşürmek, birbirini yiyen zümreler, sınıflar, böl
geler haline getirmek için yeraltı ve yerüstü, legal - il
legal örgütler sanki bir cadı kazanı kaynatmaktadır
lar... Türkiye'yi kolay bir av haline getirme çabalan 
bugün her zamankinden az değil, belki tersine fazla
dır. 

İşte bütün bu düşünce ve endişeler içindeyken bir 
hükümete nihayet kavuşmuş olmayı memnunlukla 
karşılıyoruz. Fakat, Hükümetin güvenoyunu aldığı 
takdirde bunu ne kadar güçlükle sağlayabildiğini ze
minin ne derecede kaygan olduğunu bir an bile unut
maması lâzımdır. Bundan dolayı da Hükümetin hoş
görü, uzlaşma ve denge zihniyeti içinde birleştirici, 
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toplayıcı bir tutumla bu güçlüklerle dolu dönemde, 
Türkiye'yi aydınlığa, düz yola çıkarmasını dilemekte, 
bu yolda başarılı olmasını beklemekteyiz. 

Bu nokta üzerinde özellikle İsrarla duruşumuzun 
bir başka nedeni de şudur : 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Hükümet programı üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuzal, 
buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Milliyetçi Partiler Topluluğunca; yani Adalet, 
Millî Selâmet, Cumhuriyetçi Güven ve Milliyetçi 
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karanlıktan Atatürk'ümüzün açtığı çığırdan yürüye
rek sıyrılmıştır. Atatürk ilkeleri içinde lâiklik en de
ğeri: sidir. Cumhuriyetin ve milletin çağdaş yaşama 
şartıdır. Ortaçağ karanlıklarından bu ilkenin uygula
nışı ile kurtulduk. Bu ilkeyi, kenarından köşesinden 
zedelemek Türkiye için sadece felâketler getirir. Dört 
partinin kurduğu ortak Hükümetin de, Atatürk'ün 
açtığı çığırda yürümeye devam edeceği umudu içinde 
kalmak istiyoruz. Örneğin; programın 11 nci sayfa
sında dü konusunda söylenenleri de böyle yorumla
maktayız. Hızla sadeleşmekte olan Türk dilini geriye 
çekmeye, hattâ sadeleşme hızını kesmeye bile hiç 
kimse heves etmemelidir. 

Hükümete bu yolda başarı diler. Yüce Senatoya 
saygılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Almış olduğunuz karara göre 45 dakika sonra; 
yani saat 19.50'de toplanmak üzere Oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19.05 

Hareket Partilerince kurulan Koalisyon Hükümeti 
programı üzerinde Cumhuriyet Senatosu Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunu
za geldiğim şu anda Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

Sayın senatörler; 
6 ayı aşan bir Hükümet bunalımından, bu bunalım 

sebebiyle memleketimizin ve milletimizin maruz kaldı
ğı ve kalacağı tahribattan bir an önce ülkemizi kurtar
mak için Milliyetçi Partiler Topluluğunun bu vatanper-

Görünüş ve belirtiler Türkiye'nin bir sosyal ve si
yasal kutuplaşmaya yönelmek eğiliminde olduğu inti
baını veriyor. İki zıt kutup etrafında toplanıldığı izle
nimi endişe yaratıyor. Karşılıklı suçlamalar gittikçe 
ağırlığını artırıyor. İki kutup arasında uzlaştırıcı, yu
muşatıcı, köprü kurucu unsurların gitgide silinmekte 
oluşu demokratik rejimimizin sağlıklı gelişmesi bakı
mından hiç de umut uyandırıcı değildir. Hükümetten 
ve muhalefetten hoşgörü, uzlaşma ve denge isteyişi
mizin başlıca nedeni bir de işte bu izlenimdir. 

Sayın Senato üyeleri; | 
i 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu olarak, \ 
biz, bu Hükümet programının ayrıntılarına girmedik. \ 
Genel olarak sözlerimizi şunu söylemekle bitireceğiz. 
Türkiye, yüzyıllar boyunca, kendisini geri bırakan : 

İKÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN : Başkanvukiîi Necip Mirkelâmcğlu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cuîîihurbas".:snınca S, Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 
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Değerli senatörler; 
Milliyetçi Partiler Topluluğunca kurulan bu Hü

kümetin, Hükümet oluşu Yüce Heyetinizce de ma
lum olduğu üzere 17 Eylül 1974 tarihinde Ecevit 
Hükümetinin istifasına değil, Ecevit Hükümetinin 
1 Şubat 1974 günü Yüce Heyetinize sunduğu Hükü
met programı, bu program üzerindeki C. H. P. Gru-
punun Grup görüşleri ve bu iki tarih arasındaki Hü
kümet etme tutum ve davranışlarına dayanmakta
dır. 

Sayın Ecevit, Hükümet Başkanı olarak progra
mında aynen, «Kanunları herkese eşit olarak uygu
layan, Atatürk ilkelerine bağlı bir Devlet idaresi ile 
anlayış, kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir top
lum düzeni» kuracağını açıklıyordu. Hükümet dö
nemleri içinde bir tek insaf sahibi kişi çıkıp da bu 
dönemde kanunlar eşit uygulanmıştır, Atatürk ilke
lerine bağlı bir Devlet idaresi ile anlayış, kardeşlik 
ve sosyal adalete dayanan toplum düzeni kurulmuş
tur diyemez. Diyemez, çünkü bu dönemde partizan
lığın süratle Devlet bünyesine musallat edilip kanun
ların hiçe sayıldığı binlerce delil ortadadır. (Örnek : 
Millî Eğitim Bakanlığından tutun da TRT'ye ve 
kooparatif kuruluşlarına kadar). 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü programlarını 
tanımlarken «Bu program bütün ekonomik ve sosyal 
hayatta çeyrek yüzyıldır, egemen kılman bozuk üre
tim ve gelir dağılım düzeni yerine, sosyal adalet te
meline dayalı hakça bir düzenin hâkim olmasını ön
gören bir program olacaktır ve en önemlisi bu prog
ram ülke ihtiyaçlarını, sosyal ve ekonomik sorunları 
ülke gerçeklerinin ilim ve tecrübenin sağlam verileri
ne dayalı olarak Anayasa çerçevesinde çözümlemek 
ve gidermekle ele alınmıştır» diyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 
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leri de dahil olmak üzere «Çeyrek yüzyıldır ekono
mik ve sosyal sahada egemen olan bozuk üretim ve 
gelir dağılımı» diye tanımladıkları dönemi her yönü 
ile ara hale geldiler ve getirildiler. Beğenmedikleri, 
yıllarca vatan sathında ve Meclisler kürsülerinde 
tenkit ettikleri ve daha da ileri giderek kasten ya
ratılan pahalılık, diye sıfatlandırdıkları 1973'lerin fi-
5'atlarından bugün devam eden bir tek örnek fiyat 
gösterebilirler mi? Ne oldu 1973'ün üretim bolluğu
na ki, vatandaş 1974 Türkiye'sinde emsalsiz yokluğa 
ve pahalılığa mahkûm edildi? 

Sayın senatörler; 
Ecevit Hükümeti, ekonomik poltikasını sosyal 

adalet ilkesine uygun olmak için, gelirlerle fiyatlar 
arasında sağlıklı, adaletli ve dinamik bir dengenin 
kurulmasına özen gösterecekti. 1974 Türkiye'sine 
baktığımızda; aksine, ekonominin ne kadar hasta, 
hasta olduğu kadar da adaletsiz, hastalığı ve adalet
sizliği sonsuzluğa ulaştırmada ne kadar dinamik ha
reket edildiğini görmemek ve anlamamak mümkün 
değil. 

Bu dönemi hep beraber yaşayarak geldik. Bu ger
çek hasta durum yurt gerçekleri, bilim ve tecrübenin 
sağlam verilerine dayanmıyor. Aksine tamamen ger
çeklerden uzak, bilgisizliğin, beceriksizliğin ve tecrü
besizliğin mahsulü olarak hâlâ bütün çirkinliği ile 
karşımızdadır. 

Sayın sözcü şöyle diyordu: «Bilir misiniz Tür
kiye'de iki sene zarfında cari para hacmi, yüzde kaç 
yüz artmıştır?» Şimdi soruyoruz bu artış Ecevit Hü
kümeti döneminde yüzde kaç yüz artmış ve bunun 
sonucu şahlanan enflâsyon yani pahalılığın yüzdesini 
hesabetmek ve doğru netiyeci bulmak mümkün mü? 
Bir taraftan Devletin ürettiği ve ithal ettiği mallara 
yüzde 300'ü aşan zamlar yapılacak, bir taraftan da 
plan hedeflerini <yc 300 aşan emisyon artışına devam 
edilecek, sonra da sağlıklı, adaletli ve dinamik eko
nomi poltikasından bahsedilecek. Bu aldatmacalar 
elbette giderek insanları da, hükümetleri de çirkin, 
çirkin olduğu kadar basiretsiz hale getirecektir. 

Değerli senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisinin beğenmeyip yerdik
leri 1973 senesi fiyatlarının artışına sebep olarak gös
terdikleri Merkez Bankasını ıslâh edeceklerini, hem 
programlarında ele aldılar hem de sözcüleri «Mer
kez Bankası kaynakları ya açıktan para kesmek ya da 
kredi musluklarını açmak suretiyle yersiz, ekonomik 
ihtiyaçlara uygun olmayan, her türlü bilimsel tatbikî 

Ecevit Hükümeti döneminde Türkiye'nin geçirdi
ği ekonomik düzeyde sosyal adalete ve nasıl oldu
ğunu göremediğimiz hakça bir düzene raslamak müm
kün olmadı. Aksine 40 milyon vatandaşımız, kendi-

verane anlayış ve fedakarlıklarını, takdirle karşılıyo
rum, bundan sonra da Hükümet olarak aynı anlayış 
içinde milltimize ve memleketimize faydalı hizmetler 
yapacaklarına inanıyoruz. 

Adalet Partisi Grupu olarak görüşlerimizi iki bö
lüm halinde arza çalışacağız. 

1. Hükümetin oluş sebepleri, 
2. Hükümetin sunmuş olduğu program üzerin

deki görüşlerimiz. 
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verilerden uzak, soyut, öylesine politikalar güdühııûş-
tür ki, pahalılık denen âfetin yaratıcılarının başında 
yer alır» buyurdulardı. 

Bu sözlerin sahiplerini, Hükümet olunca bu itham-
kâr turumları ile çelişki halinde yakaladık. Merkez 
Bankası imkânlarım zorlamak için 1974 Bütçe Ka
nununa koydukları maddeleri çıkarmak için Meclis-
lerdeki gayretimiz kâfi gelmeyince Anayasa Mahke
mesine başvurmak zorunda kaldık ve böylece Bütçe 
Kanununun 9 maddesinin iptalini sağladık. Bu hare
ketleri yanında Merkez Bankasının Temmuz 1974 
başlarında plan hedefi hilâfına 10 milyarı aşan pa
rayı kesip piyasaya sürdürmekten de Cumhuriyet 
Halk Partisi kaçınmamıştır. 

Sayın senatörler; 

Ecevit Hükümeti, tarım girdilerinde spekülatif 
fiyat artışlarını önleme, tarımda verimliliğin artırıl
ması, girdilerin fiyatları, bunların yoğun biçimde 
kullanılmasını özendirici bir düzeyde tutacak, bu 
araç ve gereçlerin yurt içinde imali için gerekli ted
birleri alacaktı. Tabiî Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü de bunlara inanarak o gün bize söylemedik söz 
bırakmamıştı. 1974 Türkiye'sinde tarım girdilerinde
ki spekülatif fiyat artışlarını önlemeye bakalım. Ön
lendi mi? Hayır. Aksine arttı. Bu spekülatif artışı 
yaratan da, önlemeye söz veren de Ecevit Hüküme
tidir. 

Evvelâ verimliliği artıran kimyevî gübreye 
c/c 300'ü aşan bir zam yapıldı, böylece 1975 köylü
müzü % 80 nispetinde gübresiz ekim yapmaya mec
bur etti. Ecevit taahhüdü ile çelişki içine düşerken, 
köylü büyük çapta yoksulluğa, bu mahsullerin ve
rimsizliği sonucu elbette vatandaş darlığa düşecektir. 
Yoğun biçimde gübre kullanma yerine köylü kullan
mamaya mahkûm edilince Ziraî Donatım Kurumu
nun elinde bulunan milyonlarca ton tarlalara atılma
sı gereken gübre, elinde ve açık yerlerde çürümeye 
ve bozulmaya terk edildi. Bu acı gerçekten memle
ketin büyük zarar gördüğü meydanda. Ayrıca ziraî 
mücadele ilâçları 1974 yılında karaborsaya düşmüş, 
e/c 400 fazla fiyatla satılmıştır. Bugün bir traktör 
alabilmek için Türk köylüsünün 1973'te aldığı trak
töre nispetle kaç misli fazla para ödediğini, bu yük
sek bedelle olsa dahi almak için sıraya girip kaç ay 
süründükten sonra bir traktöre sahip olduğunu Cum
huriyet Halk Partililer biliyor. 1973'lerde 60 bin lira 
olan ve her an alınabilen bir traktör bugün 150 bin 
liraya çıkmış ve bulunmaz hale gelmiştir. Söylcyebi-
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| lir misiniz bu araç ve gereçlerin yurt içinde imali için 
nerede, ne zaman bir temci attınız, şimdi imalât ne 
safhada? 

1974 sonbaharında geçmiş yıllara nazaran Türk 
köylüsüne kaç yüz defa daha az tohumluk verdiniz? 

Bu sene ithal edilen buğday miktarı yanında güb
resiz ekime sebep olmanın sonucu ne kadar buğday 
ithalâtına sebep olacağınızı biliyor musunuz? 

Kristof Kolomb'un yumurtası gibi kredi imkâ
nınızla ne sağladınız? Bunu öğrenebilir miyiz? 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne göre tarımda 
sigorta kurumu kurmak bir âbide eser olacaktı. Kur
tarıcı düzen olcaktı. Türk köylüsünü böylece med
yum ve şükran duygusallığına gark edeceklerdi. Bu
gün bu abide eserlerinden bahsetmelerine ve bu ese
ri göstermelerine imkânları var mı? 

Değerli senatörler; 

T'anm Sigortası Kanun teklifini grupumuza 
mensup sayın üyeler bir yıl evvel Meclis Başkan
lığına tevdi etmişti. Neden taahhüdünüze, programı
nıza yardımcı olmamıza rağmen bu teklife el sürül
medi, kanunlaşmasına yardım edilmedi? Neden da
ha iyi bir tasarıyı siz taahhüdünüze rağmen getirme
diniz? Şimdi Cumhuriyetin 50 nci yılından sonra 
Türkiye'de bir tarım sigortası bulunmamasına zan
nederiz şaşmıyorsunuzdur. 

Değerli senatörler; 
Ecevit Hükümeti, programında «Piyasada darlı

ğı çekilen, o yüzden fiyatları aşırı ölçüde yükselen 
mallarda fiyat istikrarının sağlanması maksadıyle bu 
tür malları piyasada bulundurmayı» taahhüt etmiş
ti. Sayın Ecevit, 1974 Türkiye'sinde bu taahhüdünü 
ne şekilde gerçekleştirdi ve vatandaşın ne derece sı-
kmtı çektiğini burada dile getirmenin milyonlarca 
perişan vatandaşa şu anda hiçbir yarar sağlamayaca
ğını düşünerek arza çalışmayacağım, sadece Cumhu
riyet Halk Partisi iktidar olmuş demekle yetinece
ğim. 

I Sayın senatörler; 

İhracatımızın geliştirilmesine özel önem verile
rek gerekli tedbirlerin alınacağı Ecevit Hükümeti 
döneminde ihracatımız ne hale geldi. 

Geçmiş yıllarda yüzbinîerce ton pamuk, naren
ciye ve üzüm satıp yüz milyonlarca dolar sağlanan 
ihracatın 1974 döneminde ne hal aldığını, 1974 mah
sulü pamuğun henüz % 95'inin ihraç edilmediğini 
arz edersek ihracattaki başarısızlığı ve beceriksizliği 

I kanımızca aydınlığa çıkarmış oluruz. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet döneminde 
ödemeler dengesinin nasıl bozulup perişan olduğu, 
Para - kredi durumu sahasındaki tedbirsizliği ile 
yatırımların nasıl savsaklandığı, işsizliğin alabildi
ğine çoğalıp bir lokma ekmek için aylarca Devlet 
kapılarında dolaşan binlerce vatandaşın içler acısı 
hali, bir lokma ekmek için yabancı diyarlarda peri
şanlığa mahkûm olan vatandaşların ıstırabı bizim içi
mizi yakarken, nerede programınız, nerede neyi ten
kit edeceksiniz diye yükselen sesiniz. Bu halinizi ve 
tavrınızı yeniden anlamak çok güç ve acı. «Acı» di
yoruz; çünkü Doğudan Batıya Hükümet döneminizde 
ciddî bir yatırım temeli atamadınız. Bir tek mal üre
ten, birkaç yüz işsize iş bulacak bir yatırım yapama
dınız. Döneminizde bir tek İstanbul Gübre Fabrikası 
temeli atabildiniz başka bir şey yok. Onun da proje 
ve planının kimin zamanında hazırlandığı hepimi
zin malumudur. 

Ak günler kitabınızda vaat ediyordunuz; Hükü
met Programında bu taahhüdünüzü gerçekleştirmeyi 
kabul ettiniz. İşsize iş bulacaktınız, evsize ev yaptıra
caktınız, okulsuz gençlere okul verecektiniz. Eun-
larm bir tekine çeçen on aylık hükümet döneminiz
de rastlamak mümkün değildir. Köye yol, köye su; 

okul taahhüdünüz, geçmiş yılları yermenize rağmen 
döneminizde başarınız cr 50'yi geçemedi. 

Asgarî kıdem tazminatı, bir yıla bir aylık imkâ

nı; 

Çırak - Kalfa ve Ustalar Kanunu; 

Çalışan kadınların 20 yılda emekli olması için 
Kanun tasarısı; 

Sağlık Sigortası Kanunu nerede?.. 
Nerede ve ne halde Devlet Personel Kanununun 

düzeltilmesine dair Kararname? 
Gençlik meselelerine hangi imkânlar getirildi. 
Bu kısaca temas ettiğimiz beceriksiz, bilgisiz tec

rübesiz ve başarısız tutum ve davranışların sonucu, 
Türkiye'de ekonomik ve sosyal buhranın önünüzde 
dağlar gibi sıralandığını görünce korktunuz. Itu 
korku ki, sizi bulunduğunuz Hükümetten ister iste
mez kovacaktı uzaklaştıracaktı elbette. Ama, siz 
Şanlı Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin kendisine 
has eşsiz başarısını elinize bayrak olarak alıp mese
lenin siyasî yönünün Hükümetçe halledilecek taraf
larını yüz üstü bırakarak Hükümetten kaçar, kaç
tıktan sonra da yarattığınız Hükümet buhranı 
ile iflâs ettirdiğiniz Devlet yönetimini ekono
mik ve sosval meselelerin daha da artması ve 

! uzaması için bu aziz Milletin 7'den 70'e her.ferdini 
ağlatan yokluklar ülkesi haline getirdiğiniz Türki
ye'de tahribatınızın mesuliyet izlerini körleîmek için 
Parlamentodaki muhalefeti Milletin 10 yıl gerisinde 
ilân eder, bugün de dönüp bu haksız ithamlarınızı 
unutarak bu kişileri Partinizin baş köşesine büyük 
misafir olarak davet ve kabul için her şeye başvurur
sunuz. Her tutum ve davranışınız gibi bunu da bi
zim anlamamız mümkün değil. 

Devleti bütçesiz bırakma çabanızı da yukarıda 
kısaca arza çalıştığımız beceriksizliğiniz ve basiretsiz
liğiniz yanında anlamak mümkün olmadı. 

Bu olumsuz ve iflâs etmiş Hükümet döneminizde
ki tutum ve davranışınız karşısında tahmin edemedi
ğiniz ve beklemediğiniz bir büyük olay, bu olay elbet
te doğacaktı. Bu ülke ve Millet ve Milletin milliyetçi 
temsilcileri sizi adım adım izliyor. Sizin Devlet yöneti-
minizdeki tutumunuza yeter demenin tam zamanında 
Milliyetçi Partiler Topluluğu teşekkül etti. Teşekkülün 
Milletin ekseriyeti olduğunu kabul etmemek elbe'te 
mümkün değildir. Topluluğa siz ve sizin gibi düşünen
ler ne ad takarsanız takınız çabanız bir netice ver
medi ve -vermeyecektir. 

Değerli senatörler; 

Atatürk Türkiye'sinde maalesef bir komünizm 
tehlikesi vardır. Türkiye'de solun meydana getirdiği 
ve solun istismar edeceği bir ekonomik buhran da 
vardır. Türkiye'de uzamasına gayret edilen bir hükü
met buhran; vardı bu gayretkeş, ise Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

O halde, gerçek Atatürkçülere düşen birinci gö
rev komünizm tehlikesini yok etmek için bir araya gel
mekti, gelindi. Gelinecekti çünkü, Büyük Atatürk 
1928 yılmda Miüeüne şöyle sesleniyordu: «Türk âle
minin en büyük düşmanı komünizmdir görüldüğü 
yerde e:itmelidir» Bugün bizim yapmak istediğimiz 
de Türkiye'de budur. Bu büyük görevden Atatürk
çüyüm diyen hiç kimse kaçamaz, kaçmamalıdır. 

Türkiye'de Hükümet bunalımının yaratıcıları, ya
rattığı bu buhranla beraber ekonomik buhranı, siyasî 
buhranı, siyasî buhran ekonomik buhranı körükler 
hale getirmiş ve bu sonuç nereye varacak, bundan 
kimler yararlanacak bu gerçek ortada iken. O halde, 
Milliyetçi Partiler Topluluğu, kendisinin asıl görevi 
olan meseleye böylece sahip çıkmıştır. Bunu kimse l:ı-
nayamaz. Kınayanlar olursa kendileri kınanmağa 
mahkûmdur. 
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Değerli senatörler; 

Milliyetçi Partiler Topluluğu, karşısında bulunan 
buhranlara çare bulmak ve onlara son vermek için 
büyük bir anlayış ve yüreklilik içinde tabiatın yeniden 
canlandığı bu ilkbahar döneminde kendilerine tevdi 
edilen göreve başlamış ve huzurunuza büyük Mille
timizin içine düşürüldüğü siyasî, ekonomik ve sosyal 
battalımdan kurtaracak bir programla gelmiştir.' 

Program 1974 Türkiye'sinde meydana getirilen ve 
gittikçe ağırlaşan iç ve dıştaki çeşitli güçlüklerle dolu 
bunalımları ortadan kaldıracak tedbirleri hemen, orta 
ve uzun vadeli olarak tespitle işe başlamayı hedef al
mıştır. 

Bu tedbirler manzumesi 36 sayfa tutan Programda 
hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ve açıklıkla 
ele alınmıştır. Bu tedbirlere bakılınca yeni getirilenleri 
kısaca şöyle özetleyebiliriz r 

Gençliğe verdiği ehemmiyeti nazara alarak onlara 
fırsat eşitliği yaratma ve memlekete sahip hayırlı ev
lât olma imkânları yanında, 18 yaşındaki gençliğe olan 
güvencini oy hakkına sahip kılma imkânı sağlamakta 
ve üniversiteye girme imtihanlarından önce üniversi
te hazırlık kursları açma, meslek okullarının ikinci 
'dönemlerinden mezun olanların üniversite ve yüksek 
okullar imtihanlarına girebilme ve kazananların lise 
mezunu sayılmalar!m. 

İlk ve ortaöğretimde okutulmakta olan ahlâk ders
lerinin İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüsü ve 
İmam Hatip okulları mezunlarınca okutulması. 

Tarımda üretimin artırılması esas alınarak öncelik
le çok pahalı hale getirilen gübre fiyatlarında indirim 
yapılması, 

Ziraî kredilerin artırılması, 
Tarımda âfete uğrayan çiftçilerimizin korunması 

için tarım sigortası kurulması, 
Köylüden alınmakta olan köy katılım payının kal

dırılması, 
Köy muhtarlarına ödenek verilmesi, 
Sosyal güvenlik sahasında bütün çalışanların sigor

ta içine alınması, genel sağlık sigortasının gerçekleşti
rilmesi, 

Çalışan kadınların arzu ettikleri takdirde 20 yılda 
emekliye ayrılması, 

Yaşlı ve muhtaç vatandaşlara ihtiyarlık ve bakım 
yurtları sağlanması, 

İşçi ve memur ayırımı adil ve gerçekçi ölçü ve kıs
tasla ele ahnarak neticeye bağlanması, 

Kıdem tazminatının her yıl için yarım aylıktan bir 
aylığa çıkarılması, 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza kredi ve iş 
imkânı sağlanması, 

Çırak - Kalfa ve Ustalar Kanununun kısa zaman
da çıkarılması, 

Esnaf ve sanatkârlar ve çiftçiler için defter tutma 
formalitelerinden kurtarılarak götürü usulle vergilen
dirilme imkânı, 

Asgarî geçim indiriminim yükseltiimesii gCbi, işçiyi 
köylüyü, esnafı, sanatkârı, memuru, çalışan ve çalış
mayan bütün vatandaşlarımızı gözeten bu yeni ted
birleri, bu yeni tedbirleri getiren Programını ve Hükü
metin bu tutumunu memnuniyetle karşılıyor, dış siya
sette yalnızlığa itilmemize sebep olan tutumların göz
den geçirilmesi, geliştirilmesi yolunda tespit edilen 
Röriişlere yürekten inandığım'zı, Kıbrıs davamızın ya
kında ve millî arzuya göre neticelendirileceği hususu 
ve millî varlık ve dış güvenliğimizin başlıca teminatı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizi güçlendirme yolundaki 
tedbirleri yürekten benimsediğimizi ve desteklediğimizi 
arz ediyoruz. 

Sayın Senatörler; 
Milliyetçi Partiler Topluluğu Koalisyon Hüküme

tinin getirdiği bu Programı buhransız bir dönem prog
ramı olarak değil, her türlü bütçe imkânından mah
rum, sayısız sıkıntılara maruz bir dönemde getirilm'iş 
olmasına rağmen iş başında bulunan Hükümetin ala
cağı tedbirlerle başarıya ulaşacağı, böylece tarihî bir 
görevi yapacağı inancı içinde olduğumuzu ne ezen, 
ne ezilen hakça bir yaşama döneminin yeniden başla
dığına inandığımızı tekrarla, Adalet Partisi Grupu adı
na bir defa daha Hükümete başarılar diler, Yüce He
yetinizi grupum adına saygıyîe selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım. 

Şu anda bir ikinci görevi daha kısaca ifa etmeme 
müsaade buyurun. 

1974 Türkiye'sinde Hükümet olarak işbaşında 
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcü~ünün 
bir kısım haksız ithamlarına cevap vereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü, konuşması
nın başından sonuna kadar bu kürsüde, sahte ve (ken
di tabirleriyle) abartılmış bir eda içinde görüşlerini 
ileri sürdüler. 

Hakikaten, tutum ve davranışlarını, tavır ve hare
ketlerini, hepiniz gibi bendeniz de yadırgadım. Gönül 
arzu ederdi ki, Cumhuriyet Halk Partisi, hükümetleri 
döneminde, huduttan hududa sayısız eserleri arkasında 
bırakarak bugün (Hükümetten ayrılmış bir parti ola-
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rak) bu kürsüye gelip, böyle sahte bir tavırla değil de [ 
büyük Türk Milletine hizmet etmiş inasnlarm huzuru 
içinde Hükümetin Programı üzerinde görüşlerini be
yan etmeliydi. 

Cumhuriyet Hal'k Partisinin tutumu, (bir atasözü
müz vardır) hem suçlu hem güçlü insanların tutumu
na benzemektedir. 

Bu kürsüde, Cumhuriyet Halk Partisi, ölçüsüz, 
şaşkın ve bir çirkin eda içerisinde, hem Hükümet 
Programına hem de Adalet Partisinin geçmişteki dö
nemine, eski tutum ve davranışları içerisinde saldır
maktan kendilerini alıkoyamadılar. Adalet Partisine, 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ne kadar saldırırsa 
o kadar yıpranır, o kadar ezilir, büzülür. Çünkü, bı
rakıp kaçtıkları Hükümetin on aylık döneminde, Tür
kiye'ye bir çivi çaktıklarını ispat edemezler. 

Sayın Sczsü, Grupu adına görüşünü bu kürsüden 
ifade ederken, İstanbul Köprüsünün mimarı edasın-
daydı. (A. P. sıralarından «Bravo»' sesleri) Ama, o İs
tanbul Köprüsü için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Ecevit'ten bütün partililerine kadar neler söy
lendiğini, neler yazıldığını, hafızamız bütün tazeliğiy
le muhafaza etmektedir. 

Kendilerinin terekesiyle meşgul olursak sinirlenir
ler. Kendilerinin bozuk bıraktığı ve Milleti ;ç*nc!en 
çıkılmaz buhran dönemine sokmaları sebebiyle. Mil
letin gerçek sahipleri tarafından kurulan Hükümete 
saldırabilmek için hayalhanelerinde, yaratmadık şey. 
gazetelerinde yazmadık yazı bırakmadılar : «Kimliği 
ve kişiliği belli olmayan Hükümet...» 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeni kurulan Hükümet, Anayasanın, kurulmasın

da ve devamında hiç bir kusar, en ufak bir hata bu
lunmayan partilerin meydana getirdiği bir hükümettir. 
Hükümetin kuruluşu, Anayasanın 1C2 nci maddesi ge
reğince Sayın Devlet Başkanı tarafından yetki veril
mek suretiyle kurulmuştur; ama gelin Cumhuriyet 
Halk Partisine, gelin bunların kanun anlayışına bakı
nız : «Kimliği ve kişiliği belli olmayan Hükümet...» 
Anayasaya saygıları, kanunlara saygıları böylece tese;? 
ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisinin. 

Şimdi, bu hareketleriyle, memnunuz ki, her c'-âd: 
meseleyi, kanunlara ve mevzuata uygun kuruluşları 
böylesine inkâr eden bir partinin ve sözcüsünün, daha 
neleri tahrif ederek inkâr etmesinin, îskalemesiruı, 
yok saymasının böylece gerçek bir misalini verirler. 

«Milliyetçi Cephe mdh><-%--' - dalh'mıs . İN ' 

gerek siyasî yönden gerek ekonomik yönden birbirine 
yaklaşık olan partilerin bir araya gelmesi, Türkiye'de 
milliyetçilerin dağılması demek değil, gerçekten birlik 
ve beraberlik içinde bulunmanın açık ve kesin delili 
okrak karşımıza çıkmaktadır. Gözümüze baka baka 
bu kadar yalan söylemekten, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi ve sözcüsü ne fayda bekler anlamak mümkün 
değil. 

Yeni Seçim Kanunu teklifinden neden korkuyor
sunuz!.. Madem ki, «Acele seçim, erken seçim, he
men seç:m, seçim,..» diye diye 6,5 ay sonunda da ge
lip bu kürsüden... 

YÎGİT KÖKER (Ankara) — Vazgeçmişler seçim
den. 

A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — «... Biz gidersek böyle geleceğiz.»1 diyorsu
nuz. Giderseniz sizin nasıl geleceğinizi, biz sizin gibi 
kâhin değiliz, söyleyemeyeceğiz; ama vatan sathında 
ektiğiniz fırtınaların, sizi tayfun gibi biçeceğini, o hal
ka denük tutum ve davranışınız! göreceksiniz. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

EKREM KABAY (Burdur) — Beraber görece
miz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — İnşallah. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Bu hükümeti menfi hükümetmiş. Eekici-
hkten, gericilikten, tutuculuktan yanaymış. Dün ak
şam, Sayın Genel Başkanım ve Başbakanımız Meclis
te söylediler. İzinleriyle ben de arza mecburum şu 
anda : 

İyi ki siz, bize bu sıfatlan veriyorsunuz. Kalkarda 
bizi beğendiğinizi söylerseniz, sizin bu beğenme duy
gunuzdan biz kazanç değil zararla karşı karşıya geli
riz. (A, P. sıralarından «Bravo» sesleri) «Yenileşmeyi 
yıkma, yok etme gibi bir gürevmiş...» 

SevgHi arkadaşlarım; 
1950 yılından bu tarafa gerek Demokrat Parti ve 

rre-ekse 1965 - 1971 yıllan arasında Adalet Partisi, 
Türkiye'de hangi yeniliği ortadan kaldırmaya çalıştı? 
Yaptıkları e-erler ortada. Hepsi dev eserler. Türkiye' 
n;n bugünkü halini gö'erek. Demokrat Parti Hükü
meti, 19 tane şeker fabrikası, 25 tane çimento fabri
ka." yaptırdığı zaman, Cumhuriyet Halk Partililer 
seslenip. «Bu kadar şeker fabrikasına bu kadar çimen
to fabrikasına ne lümm var» diyordunuz. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Barajlara. 

A, P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — U7Ü yılında büyük Milletimizin çektiği şe-

— AÇ 
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ker silkintisini her halde bizim kadar sizler de biliyor
sunuz. Devlet idaresi günü gününe düşünülecek bir 
görev değil. Devletin basma gelen insanlar. Milletinin 
50 yıl, 100 yıl, 500 yıl sonrasını hesap etmek mecbu
riyetinde. 

Seyhan nehri üzerine baraj yapılıp santral kurul
duğu zaman... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Fareler dele
cek. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — İleri görüşlü Cumhuriyet Halk Partililer; 
ama şimdi, «yeni» kelimesiyle bunu inkâra kalkışa
caksınız, ama «Köstebekler barajın duvarım delecek, 
Adana'yı su basacak»1 gibi çirkin, pis tenkitb-ri yaptı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Reddi 

mirastan bahset. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ama bugün Seyhan nehri üzerindeki... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica edebilir miyim? 
O son kullandığınız kelimeyi temiz lisana münafi ad
dediyorum. Lütfen tashih buyurur musunuz efendim? 

EKREM KABAY (Burdur) — Gayet aç;k Sayın 
Başkan. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
konuşsun değeri yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Konuşsunlar de

ğeri yok. Yakışır. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Biraz yumuşak, bi-

o z yumuşak. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayınız efen

dim. 
A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım, sözümü bağlayacağım lüt
federseniz. 

BAŞKAN — O kelimeyi tashih buyurursanız. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski

şehir) — Şimdi bağlayacağım müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — O beğenmedikleri baraj, Adanandan Mer
sin'e kadar bütün Çukurova'nın sağ sahilini bugün su
lanır hale getirmiş; o beğenmedikleri santral, istihsal 
ettiği elektriğin yüzde 40'ını Ankara'ya kadar gönder
mekte. Çirkinliği bu manada arz etmoye çalıştım. 
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BAŞKAN — Efendim ben o değil de, «Pis» keli 
mesi üzerinde maksadınızı astığını tahmin ettim. Lüt
feder tashih ederseniz iyi olur efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ciddî meseleleri doğru dürüst ifade etmek 
lâzım. 

BAŞKAN — Yoksa, bir sataşma doğmuş olur, o 
anlamda ifade ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hayır, sataşma kastiyle, hakaret kastiyle 
söylemiyorum. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Üslubu beyan 
aynı ile insandır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, ben 
görevimi yapıyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim? 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim, lütfen 
Genel Kurula hitap ediniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir şey söyleme
di. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söyledi, söyledi, Sa
yın Kocaman söyledi. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Aynen iade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. siz lütfen Genci Ku
rula hitap ediniz efendim. Lütfen, oradan bir şey söy
lenmedi efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Kocaman söy
ledi. 

BAŞKAN — Efendim, «Üslubu beyan aynı ile 
insandır» deciiler ve öyle gittiler. O temiz bir ifadedir 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O da kendisine ait
tir. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizi bu kürsüye alkışlamaya gelmedik. Ne 
yaptınız ki, hangi hizmeti getirdiniz ki? Bu fakir Mil
letin 85 milyar bütçesini allak bullak edip, bir tek eser 
bırakmadan kaçıp gittiğiniz şu durumunuzda, şu dö
neminizde benden; bu kürsüye gelip sizi alkışlamak 
mı bekliyorsunuz? (A. P. sıralarından alkışlar) 

EKREM KABAY (Burdur) — Bizim bütçeyi mi 
görüşüyorsunuz. Sayın Dernirel'in bütçesini mi görü
şüyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kabay, rica ediyorum efen
dim, müsaade buyurunuz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Tahammül 
edin. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

Sayın Ucuzal, devam buyurunuz efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Tahammülü sizden 

bekleyeceğiz, iktidarsınız. 
BAŞKAN — Sayın Kabay, rica ediyorum. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Biraz evvel bu kürsünün teminatı olduğunu 
söylüyordunuz ve bu kürsü teminatına dayanarak, 
hiç kimsenin lâyık olmadığı, kafanızda yaşattığmız 
birtakım sözleri bu kürsüden rahat rahat söylüyordu
nuz. Gelecek'sintiz bu kürsüye, «Efendim sağ bünyesinde 
cibilliyet.» «Cibilliyet» kelimesi devamlı olarak kul
lanılır; ama «Cibilliyet» olarak değil, «Cibilliyetsiz» 
olarak: kullanılır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — «Soy» demektir. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Say.-n i 

Başkan, «Cibilliyetsiz» demedi, öyle bir şey demedi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Peki, sağ cibilliyetsiz de.. (A. P. sıralarından, 
«Solda cibilliyet olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Lütfen kar
şılıklı konuşmayalım. 

Evet efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Peki, solun cibilliyetinden bahsedelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Ucuzal, lüt
fen Genel Kurula hitap buyurunuz, karşılıklı konuş
mayınız, ifadelerinizi o şekilde vürütünüz efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) 
ma n k en di si ni sö sterece k... 

Za-

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Sol babasını inkâr eder. 

BAŞKAN — Sayın Karaküçük, lütfen rica ediyo
rum. Devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi sevgili arkadaşlarım: 

Siz sol diye yola çıkarsanız... 

EKREM KABAY (Burdur) — Demokratik sol. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kabay, söz sıranız var, 

lütfen. Burada konuşacaksınız efendim, hallederiz 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, sol olduktan sonra, nasıl olursa 
olsun bu sol. 

bKREM KABAY (Burdur) — Bu demokratiği. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Şimdi, bu... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Demokrasilerde 

sol da olacak, sağ da olacalk. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Peki Sayın Baş

kan. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Öztürk bu işi 

çok iyi bilir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Köker, sizden de rica ediyorum 

efendim. Rica ediyorum. Efendim, böyle bir müza
kere usulü yok ki. Yok böyle bir müzakere usulümüz. 
Rica ederim. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Siz «ortanın solu» deyin, «Demokratik sel» 
deyin, ne derseniz deyin, sol. Bunun karşısına bir ha-
ra'lcet çıkarsa bunun cibilliyetinden bahsetmeye ne 
hakkınız var? 

Şimdi ben solun cibilliyetinden bahsedeceğim. 
Sevgili arkadaşlarım; 
12 Mart Muhtırasından sonra Türk Silâhlı Kuv

vetleri, Türkiye'de olan biten hadiselere e! koydu. 
Şimdi, solun cibilliyeti; Nurhak dağlarında kırsal ör
güt... 

ORHAN KOR (İzmir) — Banka soymak... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Onun bizimle 

alâkası yok Saym Ucuzal. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, rica ediyorum. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCLJZAL (De

vamla) — Sevgili arkadaşım, ben solun cibilliyetinden 
bahsediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz devam ediniz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne gereği var 

bunun? 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yanlış 

söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Esatoğlu, böyle 
bir sonuca varamayız ki. Rica ediyorum sizden. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Vardır. 
BAŞKAN — Saym Karaman, sizden de rica ©diyo

rum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Saym Karaman, 12 Marttan sonra Nurhaik 
dağlarında örgüt yok muydu? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Vardı. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De 

vamla) — O halde uydurdum mu? 
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BAŞKAN — Sayın Ucuza!, Sayın Karaman. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sağ cibilliyetsiz. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senin aklın ermez 

otur. 
BAŞKAN — Sayın Köker. 
Sayın Ucuzal, sizden rica ediyorum. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ortalığı karıştırı

yorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, böyle müzakere ol

maz ki, rica ediyorum efendim. (A. P. sıralarından 
«Elrom var, Elrom» sesi) 

SUPHt KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Ucuza! 
Sai'dü Nursi Var, 31 Mart var. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, rica ediyorum efen
dim. Böyle usulümüz var mı? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tabiî efen
dim, (doğru. 

BAŞKAN — Yoktur efendim. Sayın Ucuzal, lüt
fen siz de Genel Kurula hitap ediniz, bir şahsı istih
daf etmeyiniz. Sayın Karaman'ın isminden bahsetü-
niz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, davanın içindeler de.. 

BAŞKAN — O beriim görevim efendim, benim 
görevim. Devam buyurun. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Devam et, devam et. 
BAŞKAN — Sayın Köker, rica ediyorum efendim. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — «Sol» denince 

niye ayağa kalkıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Ertürk, rica ediyorum efen

dim. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sağın asaleti 

var. 

BAŞKAN — Sayın Ertürk, sizin sözcünüz konu
şuyor efendim. 

Sayın Ucuzal buyurun' efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım; 

Şimdi biz sağda Bir partiyiz, sayın arkadaşlarımız 
'da solda bir parti olduğunu söylüyor. Biz de bunların 
dibiiiyetindien bahsediyoruz. Anayasayla tarafsızlığı 
sabit olan sayın arkadaşıma ne oluyor? 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız yapılan mü
dahaleleri önlemek benim görevim. Bana bu imkânı 

bahşediniz lütfen ve siz de Genel Kurula hitap ediniz. 
Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — O halde sevgili arkadaşlarım; 

Türkiye'de komünizan faaliyet, komünistlik ala
bildiğine yürümüş ve bu memlekette komünistliğin ve 
komünistlerin olduğunu örfî idare mahkemeleri ka-
rarlarıyle tespit etmiştir. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri) 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Gayet tabiî. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Ve sonra da, gayet tabiî diyen arkadaşla
rımız... 

BAŞKAN — Efendim, cevap vermeye mecbur de
ğilsiniz, siz Genel Kurula hitap buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bu vatan hainlerini, bu komünistleri affet
mek için ellerinden gelen her türlü gayreti göster
miştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne kadar ayıp 
bu. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kabalık bu aklı

nı başına topla. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Terbiyeli olun. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Saym Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Siz de yattınız o mahkemelerin kararıyle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ederim, siz kendi 
takdirinizle lütfen üyelere hitap etmeyiniz efendiim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, o mahkemelerin kararıyle 
hapishanelerde yatan kişiler burada söz sahibi oldu. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sen topla aklını ba
şına. Bu ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yok ki akıl,'neyi 

toplayacaksın? 
BAŞKAN — Sayın Köker. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, «Aklını başına al» diyor. 
BAŞKAN — Saym Karayiğit. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kendisinde akıl 

yok, neyi toplayacak? 

BELİĞ BELER (İzmir) — Komünist olan kimse 
alınır. 
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BAŞKAN — Sayın Beler, Sayın Köker, rica edi
yorum efendim. Efendim müsaade buyurunuz. Ben 
acz göstermiyorum ki, ben bütün arkadaşlarıma mü
dahale etmemelerini rica ediyorum; ama kürsüden 
konuşan sizin sayın sözcünüz; imkân bahşediniz de 
lütfen konuşsunlar efendim, lütfen. 

Buyurunuz Sayın Ucuza:!. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Komünist olanlar alı

nır, komünistlere söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Beler, rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, sol görüşlü, komünist görüşlü 
gençlik, bu memlekette istediğini yapacak; fakat mil
liyetçi Atatürkçü gençlik en ufak bir harekete geçti
ği zaman büyük ithamlarla karşı karşıya kalınacak
tır. 

Demin söyledim, sevgili arkadaşlarım; daha 1928 
yılında Büyük Atatürk bize emir vermiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Atatürk'ün değil
dir, o söz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — İnkâr etmeye senin gücün yetmez... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Değildir, değil

dir; Münir Hayri Egeli düzenlemiştir. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz lütfen cevap verme

yiniz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Komünisti kimse 

müdafaa etmez; sen söyle... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Dinleme sen, söyle

yeceğini söyle. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk, siz şim

di bulunduğunuz yerde değil de, Divanda görevli ol
saydınız. Rica ediyorum sizden. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sevgili arkadaşım, sen komünist değilsen 
komünist, komünistleri ve komünist faaliyetleri na
sıl burada gelirsin, himayeye çalışırsın? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sol birlik. 
BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim siz; siz 

lütfen gelen şeylere cevap vermeyiyiz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, «Devlet kuvvetlerine yardımcı 
olacak»' sözü; 

Türk milliyetçiliği ile yetişen gençlik ve biz de o 
çağlardan geçtik geldik. Kanunlara saygılı olan genç
lik, Devlet kuvvetlerine yardım ediyor demektir. Bun
dan ürkecek ne var? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Silâh-
larıyle mi? 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, rica ediyorum efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Doğru, Devlet 
kuvvetleri silâhla hücum ediyorlar; silâhla hücum 
ediyor, kanuna saygı... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Büyük Atatürk, Devlet Başkanımız mıydı? 
Devlet Başkanımızdı. Devletin o gün emniyet kuvvet
leri yok muydu? Vardı; ama Cumhuriyeti niye genç
liğe emanet etti? 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Onu bilmezler, onu söyleme. 

BAŞKAN — Sayın Karaküçük, rica ediyorum 
efendim; rica ediyorum efendim. Sizin müdahaleniz, 
mukabil müdahaleyi davet ediyor efendim; rica ede
rim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Yardım ediyoruz, beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim; ben yar
dıma ihtiyacım olduğu zaman istirham ederim siz
den. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi, bu kürsüye geleceksiniz, her şeyi yap-, 
mış gibi, her şeyi başarmış gibi, Millete büyük hiz
metler, büyük eserler vermiş gibi bir tavrın edası içe
risinde bulunacaksınız; Devlete, Millete hizmet etmiş 
kişileri Veya toplulukları rahatlıkla karalayacaksınız. 
Biz şimdi sizden soruyoruz; hakk'imz. Şu sizin «Ak 
Günler» kitabınız... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Güzel. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sizin Program 

gibi. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Almışsınız. Prog

ram yapmışsınız. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Şu da ona dayalı Hükümet Programınız... 
BAŞKAN — Sayın Öztürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Neyi yaptınız, 

neyi tenkit ediyorsunuz yahu... 
BAŞKAN — Sayın Ertürk, Sayın Ertürk, rica 

ediyorum efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Teşekkür edin, 
kabul ermişiz daha ne istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ertürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan 

bir şey demedik, nezaketle konuştuk. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk... t 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Allah, Allah, 

her şeye karışılmaz ki? 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ederim efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben bir şey de
medim, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, sizin bir müdahaleniz, 
müdahaleyi davet ediyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir şey deme
dim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama konuşuyorsunuz, olduğunuz 
yerden efendim; rica ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Nezaketle ko
nuştuk, almış, program yapmışsınız dedik. 

BAŞKAN — Efendim, niçin söylüyorsunuz; var 
mı öyle bir şey? Siz, yıllarca bu İçtüzüğün uygulan
masında Başkanlık Divanında hizmet görmüş bir ar
kadaşımızsınız. Rica ederim efendim, benim görevim 
efendim, o. Rica ederim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Siz öyle ise Sayın 
Öztürk, kendi kendinizi tenkit ediyorsunuz, maşal
lah, maşallah, nazar değmesin. 

BAŞKAN — Saysn Köker, Sayın Köker, sizden 
de rica ediyorum efendim; lütfen yardımcı olunuz, 
bitirelim müzakerelerimizi. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın arkadaşlarım; 
Bu «Ak güriler» kitabını, Ecevit Hükümetinin 

programını gösterişim şu maksada matuftur. Lütfen 
boş zamanınızda alın, okuyun. Bunların içinde... 
(A. P. sıralarından «Okuduk, okuduk» sesleri) Ha
yır, Cumhuriyet Halk Partililere söylüyorum. Boş 
zamanınızda açın okuyun bunları; eğer bu dedikle
rinizden taahhüt ettiklerinizden bir tanesini yaptıy
sanız, gelin sizin ile burada rahat rahat münakaşasını 
yapalım. Ama ben ilân ediyorum ki, bu kitap, artık 
yalan adını taşıyacak bir kitap haline geldi. «Ak gün
ler» yerine «Yalanlar» adlı bir kitap; uygulanmayan 
bir hükümet programı. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yaşarsanız gö
rürsün yalan olmadığını... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Unsal, rica ediyorum 
sizden de efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Tak
dir ediyorsunuz değil mi, «Ak Günler»'i? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Esatoğlu.., 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Size kim söyledi, bilmediğimi? 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, cevap vermeye mec
bur değilsiniz efendim. Siz de Genel Kurula hitap 
ediniz lütfen. Bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum 
efendim; herkesten yardımcı olmalarım rica ediyo
rum. 

A. P. GRUPU ADİNA ÖME.l UCUZAL (De
vamla) — Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, «Bizim 
giysilerimizi giymeye çalışıyorsunuz» diyor. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Giysileri. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O kelimelere de 
alışacaksınız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İftihar ediniz bu 
kelime ile. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Cenabı Hak'tan niyazımız, ne sizin fikri
niz yolunda ne herhangi bir tutumunuzda ne de gö
ründüğünüz renkte bizi Büyük Milletimize gösterme
sin. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O 
seviyeye ulaşamazsınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hürmetsizlik 
ediyorsun. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Boşuna hırçınlaşmayın arkadaşlarım. 

Geleceksiniz buraya itham, iftira, kanunları in
kâr, Anayasayı inkâr. Ondan sonra da büyük parti. 
E., birbirine yakışmıyor, çelişkiye düşüyorsunuz. Siz 
de hükümet oldunuz; açın, bakın Hükümet progra
mınız hakkında Grupumuzun söylediği sözlere; «Si
zi takip edeceğiz» dedik; ama bir zaman içerisinde 
müsaade edeceğiz; bakalım ne işi becereceğinizi gö
relim dedik; ama bu müddet içerisinde hiçbir başa
rılı işinizi görmedik. 

Yaptığınız işler : Kanunları bir tarafa attınız, 
Anayasayı bir tarafa attınız, kafanıza göre partizan
ca bir tutumun içerisine girdiniz. Getirdik, hakkınız
da araştırma önergelerini verdik, Meclislere devam 
etmedi bakanlarınız, hâlâ gündemlerde duruyor. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ge
rek yok bakanların cevabına, ama. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sonradan o karan aldık. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, bütün ikazlarımın 
etkisi olmadığını görüyorum. Rica ediyorum, lütfen 
efendim, müdahale etmeyiniz efendim; yok böyle bir 
usul, Sayın Esatoğlu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ha
yır Sayın Başkan... 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — O karar almalı 1,5 ay oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü geliyor buraya, 
işçi ile işveren arasında Hükümetin programa koy
duğu güzel esasları kendi kafasındaki fikriyata göre 
reddediyor. Bir diyeceğimiz yoktur. Biz, işçi ile işve
ren arasında husumet yaratmaktan fayda bekleyen 
bir topluluk değiliz. İşçi ile işveren arasında kardeş 
gibi çalışıp müşterek hayatın devamında fayda bek
liyoruz. Ama, bir yer geliyor kürsüde başka, öbür 
kürsüde başka, vatan sathında başka. 

Türkiye'de 274 sayılı Sendikalar Kanunu çıkmış, 
1961'den sonraki koalisyon hükümeti zamanında, bu 
hükümette A. P. - C. H. P. ortak, Sendikalar Kanu
nunu, Toplusözleşme Kanunu Sayın EcevH getirmiş 
Türkiye'ye. Hükümet yok orta yerde. Ama, geliyor
sunuz, bu Sendikalar Kanunu normal tatbik edilsin. 
Hayır, işçiye grev hakkı. İşverene lokavt hakkı çağ
dışı ilân ediliyor. Toplusözleşmeye gelince; herkes 
kanunî hakkını kullanacak ve böylece Millet hayatı
mızda, Devlet hayatımızda bir nizam olacaktır. Gele
ceksiniz* burada her şeyi söyleyeceksiniz, sonra da, 
neyin ne derece ağır ve yanlış söylediğinizin farkına 
varacaksınız. Efendim, ben o sözü grup adına söy
lemedim de, şahsî adıma söyledim diyeceksiniz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Allah sağlık verdiği müddetçe burada Cumhuri

yet Halk Partisin in geçmişte 30 yıllık dönemini, ar
tık o 30 yıllık dönemi kendileri inkâr ettiği için ora
ya el sürmeden. 10 ayhk hükümet dönemlerim her 
fırsatta bu kürsüden dile getirip, becerisizliklerini, 
başarısızlıklarını ve Devleti nasıl iflâs ettirdiklerini 
dile getireceğiz. Böylece herkes haddini bilerek, yapa
bileceği işe talip olacak, yapamayacağı işe talip olma
yacak. 

.Hâdiseler gösterdi ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Devlet idare etme kuvvetinden yoksun; sadece der
nek idare edebilecek kadar bir topluluk. Bu bakım
dan, zinhar geçmişte hizmeti olan Adalet Partisine 
burada gelip haksız birtakım iftiralar savurmayın. 
Adalet Partisinin 6 yılda bu memlekete Doğudan Ba
tıya kadar bütün vatan sathında bu millete yaptığı hiz
metten bir kısmını da siz, güvercin uçurarak kurdelâ-
larını kestiniz. Güvercinleri uçurdunuz, bundan son
ra Hükümet de bir güvercin olarak elinizden gitti. 
Bir daha bu imkânı bulamayacaksınız. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Hükümet programı üzerinde gruplar adına yapı
lan konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi kişisel konuşmalara geçiyorum. Evvelâ söz 
almış olan üyelerin isimlerini okuyacağım, sonra le
hinde, aleyhinde, üzerinde konuşacak sayın üyeleri işa
ret edeceğim, ondan sonra da sırayla söz vereceğim. 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Ekrem Kabay, Sayın 
Hüseyin Öztürk, Sayın Fatma îşmen, Sayın Sırrı Ata-
lay, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Reşat Oğuz, Sayın 
Fevzi Esatoğlu, Sayın Raif Eriş, Sayın Hüseyin At
maca, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Mustafa Tığlı, Sayın Yiğit 
Köker, Sayın Nuri Âdemoğlu, Sayın Alâeddin Yıl-
maztürk, Sayın Halil Özmen, Sayın Ali Oğuz, 

Sayın Hamdi Özer?.. Üzerinde. 
Sayın Ekrem Kabay?... Yoklar. 
Sayın Hüseyin Öztürk?.. Aleyhinde. 
Sayın Fatma İsmen?.. Üzerinde. 
Sayın üyelere açıklamak istiyorum. 
Sayın üyelerin sadece konuşma olanağı bulmak 

için, lehinde, aleyhinde, üzerinde, diye işaret buyura
caklarını tahmin etmiyorum. Elbette hangi amaç için 
söz almışlarsa, o amacın sınırları içinde kalacaklar
dır. Onun dışına çıktıkları zaman da Başkan tarafın
dan ikaz edileceklerdir. 

Sayın Sırrı Atalay?.. Yoklar. 
EKREM KABAY (Burdur) — Ben geldim efen

dim. 
P J A Ş K A N — Sonra tekrar sorarım efendim. 
Sayın Hazerdağlı?.. Lehinde. 
Sayın Oğuz?.. Üzerinde. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Partisi aleyhinde, 

siz üzerinde söz istiyorsunuz. Bu oy hakkını suiisti
maldir. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Eriş?.. Lehinde. 
Sayın Atmaca?.. Yoklar. 
Sayın Yıldız?.. Yoklar. 
Sayın Ertuğ?.. Yoklar. 
Sayın Nalbantoğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Tığh?.. Yoklar. 
Sayın Köker?.. Lehinde. 
Sayın Âdemoğlu?.. Lehinde. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. Lehinde. 
Sayın Özmen?.. Üzerinde. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ne biçim 

Grup?.. Başı bozuk alayı mı?.. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, tak
dir kendilerinin. Eğer, o sınırın dışma çıkarlarsa, bi
raz evvel tavzih ettim, ifade ettim ki, Başkanlık mü
dahale edecektir. 

Sayın Ali Oğuz?... Lehinde. 
EKREM KABAY (Burdur) — Bana sormadınız 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kabay?.. Aleyhinde. 
Sayın Atmaca ifade buyurur musunuz?.. Lehinde, 

aleyhinde, üzerinde?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Salim Hazerdağlı, 

buyurunuz efendim. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Başkan bir önergemiz var. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir dakikanızı is

tirham edeyim efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tabiî efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu arada kişisel konuşmaların 10 dakikayla sınır

landırılmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet programı üzerindeki kişisel konuşmala

rın 10'ar dakika olarak sınırlandırılması arz ve teklif 
olunur. 

Eskişehir 
Hasan Ergeçen 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurunuz Sa
yın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Cumhuriyetinin yeni kurulan, hem de 
dört ayrı renk, dört ayrı parçadan kurulan bir Hü
kümetinin programını tartışmak üzere söz alan arka
daşlarımızın, bu 30 küsur sayfalık Hükümet prog
ramım 10 dakika içinde eleştirmesi olanak dışıdır. 
10 dakikayla sınırlandırmak demek, bu Hükümet 
programı üzerinde sayın üyelerin gereğince fikirleri
ni ifade etmelerine imkân vermemek anlamına ge
lir. Bu bakımdan bu sınırlamanın millî iradenin ve 
millet temsilcilerinin gereğince yeni kurulan bir Hü
kümetin programı üzerinde, lehte veya aleyhte veya 
üzerindeki konuşmalarını kısıtlamak, programın ge
reğince eleştirilmesini yaptırmamak anlamına gelir 

ki, bu Türk Devletinin, Türk Ulusunun kaderine hâ
kim olacak olan bir Hükümetin programı gereğince 
eleştirilemezse, ne programın uygulanmasında Hükü
mete ışık tutma, ne de programın noksan taraflarını, 
eksik taraflarını, iyi veya kötü taraflarını gereğince 
eleştirme imkânı olmayacaktır. 

Bu bakımdan bu kısıtlamanın kaldırılması taraf
tarıyım. Zamanımız boldur, imkânlar geniştir... (A. P. 
sıralarından «olanak» sesleri). 

Olanak, sizin Hükümetinizin, o dili, eleştirdi
ğiniz dilin, bütün eleştirdiğiniz kelimeler programın 
içinde en az yüz kelimeden aşağı değil. Bilerek veya 
bilmeyerek onu kabul etmişsiniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hükümet bizim hü
kümetimiz değil. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker, rica 
ediyorum efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, «Si
zin Hükümetiniz» diyor; Hükümet bizim değil, Cum
huriyet Hükümeti. 
- BAŞKAN — Efendim, lütfen rica ediyorum, söz 

kendisine aittir, siz müdahale etmeyiniz efendim. 
Buyurun Sayın Atmaca, devam buyurunuz efen

dim. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Kimin Hü

kümeti olduğunu başta, daha söze başlarken söyle
dim; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak nitelen
dirdim; ama siz sahip çıkıp tekelinize almak eğilimin
de olunca elbet size mal etmek durumunda... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — İftihar 
ederiz!.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — O iftiharı 
göreceğiz üç ay sonra; ne olacaktır... 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyiniz, siz Genel 
Kurula hitabediniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ne olacak
tır göreceğiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskşehir) — Ne olacak?... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Şu sayın 

Hükümetin manzarasına bakıyorum. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Siz ken

dinize bakın. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın De-

mirel'in yanında Türkeş'in 27 Mayıs'ta «Dikkat dik
kat» diye bağırdığı zaman.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp, ayıp... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — «Dikkat dik

kat» diye bağırdığı zaman, «Eski Demokrat Parti-
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nin devamı olan biziz» diyenler bundan utanmalıdır. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, Sayın Atmaca, lüt
fen efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ne diyor
sunuz? İşte manzara bu. Hem 27 Mayıs'ta «Dikkat 
dikkat» diyecek, hem de Demirel'in kolunda... 

(Başkan tarafından mikrofon kapatılmak suretiyle 
hatibin sözü kesildi.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, müsaade ediniz. Sa
yın Atmaca, siz konuşmaların 10 dakika ile sınırlan
dırılmasını isteyen önergenin aleyhinde söz aldınız, 
lütfen o sınır içinde kalınız. Sizden rica ediyorum 
efendim. Ne alâkası .var efendim raydo anonsunun, 
bu sırada? Bunu ifade etmenizin bir anlamı da yok
tur, konu ile irtibatı da yoktur. Rica ediyorum siz
den. Lütfen konu üzerinde devam buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş
kan, beni konu dışına çekenler, minder dışına çeken
ler kendileri. Bu sözlerimle 27 Mayıs'ın meşruluğuna 
asla gölge düşürmüş değilim. 27 Mayıs'ı tenkit eden
lerin acıklı halini dile getirmiş oluyorum. (A. P. sı
ralarından «Yuh» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim efen
dim; Yüce Senatonun mehabetine yakışmayan ifade
ler duyuyorum, rica ederim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — O yuhlar 
bir gün o 27 Mayıs'tan daha şiddetli şekilde başınıza 
inerse... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Senin kafanı ez
sin!. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Bu ne 
Sayın Başkan; tehdit mi?.. Alkollü... 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, rica ederim, 
müsaade buyurunuz vazife yapayım efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

Sayın Atmaca, siz... 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Ana

yasaya saygılı olunuz!.. 
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, rica ediyo

rum. 
Sayın Atmaca, siz Yüce Senatoda İdare Amirliği 

ile görevli bir arkadaşımızsınız, rica ediyorum, sükû
neti sağlayacak ortam için Başkanlığa yardımcı ola
cağınıza, lütfen tahrik etmeyiniz ve gürültüye sebep 
olacak şekilde konuşmayınız. Başkanlığa yardımcı 

! olunuz ve lütfen sınır içinde kalarak, konunun sınırı 
içinde kalarak konuşmanızı bitiriniz efendim. Rica 

I ediyorum sizden, bilhassa rica ediyorum. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Peki Sayın 

Başkan. Ben sınır içinde konuşmaya daima titizlikle, 
I itinayla dikkat etmişimdir; ama arkadaşlarım orada... 
I BAŞKAN — Siz 10 dakikalık sınırlandırmanın 

aleyhinde söz aldınız, lütfen bu sınır içinde konuşu-
I nuz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Evet, arka-
I daşlarımın orada, ben sınır içinde konuşurken... 
I BAŞKAN — Ona kapılmayacaksınız efendim, 
I lütfen.... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ben sınır 
içinde konuşurken, arkadaşlarımın, bu Senatonun me-

I habetine yakışmayan birtakım sözleri söylemesi elbet 
karşılıksız kalmayacaktır. 

I BAŞKAN — Sayın Atmaca, ben hem ikaz ettim, 
I hem ihtar ettim. Siz lütfediniz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Peki Sayın 
I Başkanım. 

I Değerli arkadaşlarım; 

I Tekrar ediyorum: Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
I metinin iddialı bir programı müzakere ediliyor. Bu 

program müzakere edilirken, değerli üye arkadaşla-
I rımızın fikirlerinin illâ ki 10 dakika içinde ifade edil

mesini zorlamak, söz hürriyetini kısıtlamak demektir. 
I Göreceksiniz, biraz sonra, 6 sayın arkadaşımız ko

nuştuktan sonra bu sefer yeterlik önergesi gelecek-
j tir ve yeterince... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzükte ne ya
zıyor?... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Evet efen
dim, Tüzük hükmü olduğunu Sayın Ucuzal kadar bi
liyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bilemezsin!.. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ne yeterlik 

önergesinin ne de kısıtlama önergesinin Tüzüğe ay
kırı olduğunu iddia etmedim; Tüzük içindedir; ama 
söz hürriyetini, Tüzüğün birtakım maddelerine sığı-

I narak kısıtlamanın da demokratik olmadığını, söz 
hürriyetiyle bağdaşmadığını ifade etmek istedim; ama 
karar Yüce Senatonundur. Bu Hükümet programı 
üzerinde arkadaşlarımız enine boyuna fikirlerini ifade 

I edebilmeli; lehinde ve aleyhinde, Hükümete ışık tu-
I tacak birtakım fikirler burada kısıtlanmadan söylene-
I bilmelidir. 
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Takdir Yüce Senatonundur. Saygılar sunarım. t 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasına I 

dair olan önregeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; kişi- I 
sel konuşmalar 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. I 

Buyurun Sayın Hazerdağlı. I 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; I 

Sözlerime başlamadan evvel 10 dakikalık sınırla- I 
manın benim konuşmama teşmil edilmemesi gerek- I 
tiğini ifade etmek istiyorum. I 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Doğru!.. 
(C. H. P. sıralarından «Neden?» sesleri). I 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz arz edeyim. I 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, siz lütfen devam 
ediniz efendim. Sayın Hazerdağlı, siz bu konuyu izah 
için kaybedeceğiniz zamanı konuşmanız için sarfedi- I 
niz. Çünkü, karara iktiran • etmiştir ve herkesi kap- I 
samaktadır, bütün üyeleri kapsamaktadır. I 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz bir usul teamülünü I 
ifade edeceğim. I 

Burada Sayın Sırrı Atalay Başkanlık ederken, 
Sayın Hayri Dener'in söz istemiş olduğu bir zaman- I 
da (zabıtlarda vardır) Başkan kendisine söz verdi ve 
kürsüye geldi. Kürsüye geldikten sonra önerge okun- I 
du; konuşmak için çağrılan üye bu önergenin dışın- I 
dadır, diye karara geçti. İster teşmil edersiniz, ister 
etmezsiniz Sayın Başkanım; fakat Senatonun teamü
lünde bu vardır, yerleşmiştir. Sayın Sırrı Atalay, Sa- I 
yın Hayri Dener üye iken tatbik etmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, eğer siz konuşma
ya başlarken, o esnada böyle bir önerge gelmiş olsay
dı sizi kapsamayabilirdi; ancak sizin konuşmanızdan I 
evvel gelmiş olduğu için, sadece Başkanlığın muame- I 
leşinden bir gecikme bulunması nedeniyle oylamanın I 
sizi de kapsadığını arz ederim. Buyurun efendim, sü- I 
reniz başlamıştır. I 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın Baş-
kan, ben davet edildikten sonra yapmaya hakkınız 
yoktu; benden sonra uygulayacaktınız. Davet etme- I 
yecektiniz. Madem davet ettiniz, önergeyi benim ko- I 
nuşmamdan sonra tatbike koyacaktınız. İsterseniz 
tatbik edersiniz, isterseniz etmezsiniz. Zaten konuş
malarım çok kısa olacaktır. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim, süreniz başlamış
tır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Milliyetçi Partiler Topluluğunun meydana getirdi
ği Hükümet programı üzerinde dün Mecliste bugün 
de Cumhuriyet Senatosunda eleştiriler yapıldı. Bu 
eleştiriler zaman zaman tarizkâr ve tecavüzkâr da 
oldu. Bu tariz ve tecavüzlerin bir kısmı da bizlere 
isabet ettiği için, biz de bunlardan nasibimizi aldı
ğımız için cevaplarda bulunacağız. Bundan dolayı bi
zi mazur görünüz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu eleştirileri iki bölümde toplamak istiyorum: 
Eleştirilerin büyük ağırlığı, hattâ tamamına yakın 
bir kısmı, Hükümetin yapacağını söylediği icraatın 
eleştirilmesinden ziyade, Koalisyon ortaklarının geç
mişteki konuşmaları, tutum ve davranışları, fikirleri
nin neden ibaret olduğu, dün neler söylediklerini, 
bugün nasıl bir araya geldiklerini ifade etmekten ile
riye gidemedi. 

Geçmişte siz bunu söylemiştiniz, şimdi nasıl bu
nu söylüyorsunuz, geçmişte bu davranışta bulundu
nuz, şimdi nasıl bu programı hazırladınız gibi eleşti
riler, bu Hükümet programının müzakeresi üzerine 
teksif edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, söylemeye dilim varmı
yor; ama başka da kelime bulamadım, bu konuşma
ların edebiyat dilinde adı fitneliktir. Ben başka kelime 
bulamadım, arkadaşlar başka kelime bulup, yardımcı 
olurlarsa teşekkür edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Ben bekliyordum ki, Hükümet programı metni 
alınsın, üzerinde bu Hükümetin getirdiği icraat ko
nuşulsun. 

«Gübre fiyatlarını düşürüyorsunuz bütçenin ne
resinden alacaksınız, plan var, program var bunu 
nasıl yapacaksınız?» denmesini beklerdim. Beklerdim 
ki, «Hükümet birtakım yeni sosyal konular getiriyor, 
bunları nasıl yapacaksınız?» şeklinde bu konulan te
ker teker bilim açısından, evvelâ iç meselelerimiz yö
nünden, ondan sonra dünya konjonktürü açısından 
meseleyi incelesinler dile getirsinler, Senatomuz ay
dınlansın, biz de müteferris olalım; ama hiç böyle 
olmadı. Tamamen şahsî eleştiriler, geçmişteki sözler 
dile getirildi. 
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Muhterem arakadaşlarım; 
Şunu iyi bilmemiz gerekir: Bu program, bir koa

lisyon hükümetinin programıdır. Bu program, ne 
Sayın Süleyman Demirel'in Adalet Partisinin geçmiş
teki kabul ettikleri programının veya seçim bildirge
sinde millete taahhüt ettikleri bir programdır, ne 
Sayın Erbakan'ın programıdır, ne Sayın Türkeş'in, 
ne Sayın Feyzioğlu'nun ne şu partinin, ne de bu par
tinin programıdır. Bu, bir koalisyon programıdır. 
Koalisyon programı ortak bir programdır. Ortak bir 
program, uzlaşma programıdır. Uzlaşabildikleri ka
darının programıdır. Uzlaşabildikleri kadarının prog
ramı demek, koalisyon programı demektir. Aksi tak
dirde, partilerin koalisyon yapmaları mümkün olma
yacaktır. 

Türkiye'de ve dünyada partilerin programları bir
birinden ayrı olduğuna göre, artık bu koalisyon hü
kümetlerinin kurulması ve koalisyonların müşterek 
programı konuşulması mümkün olamayacaktır: 

Ne zaman Sayın Süleyman Demirel tek başına hü
kümet kurar, o zaman bunları söylemeye belki bir 
dereceye kadar söylemeye hakkınız vardır. Ne zaman 
Sayın Türkeş bir hükümet kurabilir, o zaman, «Siz 
geçmişte şunu söylediniz bugün bunu nasıl yaparsı
nız?» diyebilirsiniz; ama bugün bunu söyleyemezsi
niz. Eğer söylerseniz, size söylenecek çok söz olur. 

Siz de geçen Şubat ayında burada bir koalisyon 
hükümeti meydana getirdiniz. Birbirine zıt düşünce
lere sahip, birbirine zıt programlara sahip iki parti 
burada tarihî yanılgılar itirafı içinde, yeni bir devir 
açarcasına, Fatih Sultan Mehmet'in çağ açışı gibi, 
sanki yeni bir çağ açıyormuş gibi, bir çağ açış tera
neleri içinde sarmaş dolaş düğünler içerisinde bir 
hükümet kurdunuz. Eğer, programlarınızı, konuşma
larınızı eleştirirsek, bu partiler kendi kendilerini in
kâr etmiş olacaklardır. 

O halde muhterem arkadaşlar, meseleyi bu açı
dan almak lâzım gelir. Bunu bu arkadaşlarımız bil
miyorlar mı?.. Biliyorlar; konuşulacak başka söz bu
lamıyorlar da ancak bunları söylemek imkânını bu
luyorlar. Çünkü, bu Hükümet programında kendile
rinin çanlarına ot tıkılmış bulunmaktadır, kendileri
nin ele alacakları, tahakkuk ettirecekleri bütün konu
lar bu programda yer almış. (A. P. sıralarından al
kışlar «Bravo» sesleri). 

Konuşacak başka şey bulamadıkları için geçmişi 
eleştirerek siz şunu söylediniz, bunu söylediniz diye 
birtakım fitne edebiyatı yapmaktan başka şey bula

madılar. Bazı hususlara değindiler; işçi meselesine te
mas ettiler, şuna temas ettiler, buna temas ettiler, 
onlara cevap vereceğim. 

Sözleriniz varsa, koalisyon hükümetine giren 
partilerin her bir ayrı ayrı hükümet kurdukları za
man bunları söyleceksiniz; ama müşterek program 
için söyleyemezsiniz. Bunu bir defa iyice anlamak 
gerekir. 

Partilerin uzlaşabildiklerinin muhassalasıdır, bu 
program. Bu muhassala üzerinde konuşabileceksiniz, 
bunun dışında sözünüz varsa her parti liderine sırası 
geldiği zaman söylersiniz. Zaten koalisyonlarda par
tiler kendi programlarını harfiyen tatbik etme imkânı 
bulamazlar, hatta seçim bildirgelerindeki hükümleri 
dahi uygulama imkânını bulamazlar, hatta tek başına 
iktidara geldikleri halde, seçim meydanlarında söyle
diklerini, hükümet oldukları zaman dahi uygulamak 
imkânını bulamamışlardır ve bulamadıklarını da za
man zaman hükümetler burada itiraf etmişlerdir. Bu, 
kolay bir iş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Seçim meydanlarında her söylenen söz, hükümet 

olduktan sonra, dahi söylenemez. Tek başına hükü
met kuran partiler tarafından dahi yerine getirilemez. 
Kaldı ki, böyle koalisyon hükümetleri için bu tahak
kuk etsin... 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçmişte söylenen sözler eğer hesaba katılırsa, 

bunlara verilecek cevap çoktur. Ben istiyordum ki, 
Türkiye'nin Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı açı
sından konu ele alınsın ve müzakeresi yapılsın. 

Geçmişe baktık; Üçüncü Beş Yıllık Plan burada 
müzakere edilirken Sayın Ecevit «Bu Planı ancak sağ 
dikta yürütür» dediği halde, iktidara geldikten sonra 
Planın virgülüne bile dokunamadı. Kooalisyon hü
kümeti mi buna mani oldu?.. Ben zannetmiyorum ki, 
ortağı olan Millî Selâmet Partisi buna mani olsun. Baş
kalarının «Sol bir Plan» dediği ve bilhassa plancıların 
«Sosyal bir plan» olarak niteledikleri, açıkça söyle
dikleri bilim adamlarının «Sol bir Plan» olarak tav
sif ettikleri Üçüncü Beş Yıllık Plan «Bunu ancak sağ 
dikta yürütür» dedikleri halde, Planın virgülüne do
kunamadı; (8 ayda dokunmak imkânım bulamamış 
olabilir) ama, dokunmak istediklerine dair geçmiş hü
kümet programında bir cümleye dahi rastlanmamış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
12 Mart konusundan bahsedilir durulur. 12 Mart

ta işte bu hükümet bırakmış gitmiş.. Doğrusunu ister-
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seniz ben bu 12 Mart Muhtırasının kime karşı veril
diğini anlayamadım. Acaba Cumhuriyet Halk Par
tisine karşı mı verildi. Adalet Partisine karşı mı ve
rildi?.. O zaman Sayın Ecevit «12 Mart Muhtırası 
bana karşı verilmiştir» dedi. Bunu Grupta arkadaşla-
larımızla beraber dinledik. Bu 12 Mart Muhtırası 
mütemadiyen öne sürülür durur; ama kime karşı ve
rildi?. Memlekette bir buhran vardı, öyle bir hava 
vardı verildi. Kime karşı verildiği henüz anlaşılamadı. 
Çünkü «Bana karşı verildi» diye gruplarda alenen 
ifade edildi, Sayın Ecevit tarafından. 

O halde, 12 Mart'ı mütemadiyen tekrar etmek 
fayda getirmiyor. Geçmişte değil, önümüzdeki yıllara 
bakalım. Neler yapacağız. Türkiye'nin bu bunalımı 
karşısında neleri yapacağız, bu Hükümetin neleri yap
ması gerekli, neleri yapması lâzımdı, neleri ihmal et
miş?. Böyle temennilerde bulunalım. 

«12 Mart bana karşıdır.» dedikten sonra Sayın 
Süleyman Demirel'i beraat ettirdiniz, bitti, bir iş kal
madı.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada mütemadiyen «Sol, Milliyetçi Cephe, ko

mandolar, sağ» gibi münakaşalar, tartışmalar artık 
fayda getirmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 

Bu, bir fizik kanunudur, bir dengeler kanunudur: 
Bir memlekette sol, komünizm örgütlenirse ona kar
şı fizik kanunu gereğince karşı kuvvetler örgütlene
cektir. Bunun adı ister komando olur, ister sağ olur, 
ister ülkücü olur. Bu tabiatın bir kanunudur, bir sos
yal kanundur, bu daima olacaktır. 

Hele, hele bir partinin grup sözcüsü bu kürsüye 
çıkarda «Eğer halk isterse biz komünist oluruz» di
ye beyanda bulunursa, işte o zaman söylemesini bil
meyen sürüye kurtları getirir, yani bozkurtları getirir
siniz. Getirirsiniz, gelir.. Söylemesini bilmeyen, sürü
ye kurt getirir. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler). 
Atasözü bu. Bu örgüt kurulacak. Türkeş başında ol
masa da kurulur, kim olsa karşı kuvvet kurulacak. 
Nasıl iktidar var, muhalefet var; gençlikte de komü
nizm var, karşısında ülkücü var. tster sağcı, ister ül
kücü, ister komando deyin, ne derseniz deyin. Öbür 
tarafda ister solcu, ister komünist deyin, ne derseniz 
deyin. Bu olacak; ama marifet bunları tahrik ve teş
vik etmemek, bunları davet etmemek: Bu Parlamen
to kürsülerinde bunları davet etmemek; ama bunları 
davet ettik, ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu Program sayın arkadaşlarım tarafından eleşti

rilirken neticede baktım ki işçi ve işveren arasında 
ahenkli bir çalışma hususunda bu hükümet gayretsar-
fedeceğim diyor. Bunu nasıl yapacaksınız diyorlar?. 
Bu mümkün mü?.. Tabiatıyle arkadaşlar, işçiyi sınıf 
açısından, sınıf kavgası açısından ele alırsak elbette 
bu memlekette işçi ve işveren arasında uzlaşma olmaz. 
Bu, bakılacak gözlük meselesidir, ele almış meselesi
dir. İşverenle, işçi arasında nasıl olursunuz?. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Karşı olmak başka şeydir, sınıf kavgası yaratmak 

başka şeydir. Sınıf kavgası yaratmak isteyenler; 
fikirlerinde, düşüncelerinde onu taşıyanlar elbette işçi 
ve işveren arasında uzlaşmayı mümkün göremezler; 
ama o açıdan baktığınız takdirde bu mümkün olabi
lir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, konuşmalarınızın 
süresi bitmiş oluyor. Eğer zamana ihtiyacınız varsa, 
konuşmanızın başında işaret buyurduğunuz için Sa
yın Senatonun oyuna müracaat edebilirim, zaman 
bakımından. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bitiyor efendim, az kaldı efendim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — O zaman lütfen bağlayınız efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 

Başkanım, benim konuşmamın başında 3 - 4 dakikam 
geçmişti, onu zannediyorum müsamaha edersiniz. 
Çünkü, o usul hakkındaki görüşmemdi kabul buyur-
madınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eleştirilerden birisi de, şu Milliyetçi Cephe mese

lesidir. Gocundurur, gocunur dururlar. Bu Milliyet
çilik sözünden niye bu kadar alınıyorsunuz?. Esasına 
bakarsanız, 6 oktan biri «Milliyetçi» dir; ama mari
fet yok milliyetçiyim demenize. Sayın Ecevit'e, Sa
yın Halk Partiiilere Milliyetçi kelimesini söyletmek 
mümkün değil. Diyemezsiniz, diyemediniz. Bir gün 
eğer Halk Partili arkadaşlar şu kürsüden milliyetçi ke
limesini söylerlerse o zaman alkışı basacağım. 6 ok
tan birini inkâr edenler, milliyetçi olduklarını.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ger
çek milliyetçiyiz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Değilsi
niz. Olsanız, Milliyetçi Cepheden gocunmazsınız, mil
liyetçiler içerisine siz de dahil olursunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın Ha
zerdağlı... 
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FAKİH ÖZLEN (Konya) — Ben asker kaçağı de
ğilim, rapor almadım. 

BAŞKAN — Sayın Özlen, Sayın Özlen. 
FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Kendim, iki defa as

kerlik yaptım. 
BAŞKAN — Sayın Özlen, Sayın Özlen.. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şahsına 

ait o senin, şahsına. 
BAŞKAN — Sayın Özlen, rica ediyorum efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — O sizin 

şahsınıza ait. 
FAK İH ÖZLEN (Konya) — Askerlik yapmayan, 

bana milliyetçilik dersi veremez. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Kim yap

mamış?.. 
BAŞKAN — Sayın Özlen sizden rica ediyorum, 

hiç mutadınız değil. Sayın Hazerdağlı, ifade buyurun 
efendim, lütfen devam ediniz rica ediyorum efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şimdi, o 
sözleri kime söyleyecekseniz söyleyin, bize söylemeyin, 
bana hitap etmeyin de.. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen devam edi
niz ve bağlayınız. Rica ediyorum. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Benim sülâlemde 
10 tane şehit var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Herkesin
le inde var canım. Vatanda şehitlikle iftihar edilmez, 
ancak vazife yapıldığı söylenir. Türk ailesi olarak va
zifeni yapmışsın. İftihar edemezsin. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bu memlekette as
kerlik yapmayanlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Özlen. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben bu 

sene Kıbrıs'ta verdim, iftihar etmiyorum, vazifemi 
yaptım. Aile olarak vazife yapıyorum. İftihar edemez
sin. Vatan uğruna şehit vermek görevdir, iftihar ve
silesi değildir, söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen Genel Ku
rula hitap ediniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sustura-
mıyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özlen maatteessüf efendim, ri
ca ediyorum sizden, hiç de mutadınız değil efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şehit ver
mişsin, milliyetçisin. Milliyetçiliği burada itiraf ede
ceksin. 6 okundan biri milliyetçiliktir. Gocunmaya
caksın, alınmayacaksın. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler).. 

«Bu Program bir kopyaymış.» Arkadaşlar, bu 
Program bir defa sosyal devletin programı. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bitiriyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 

Başkan, benim sözümü keserek.. 

BAŞKAN — Zamana ihtiyacınız var mı diye size 
sordum. Zamana ihtiyacınız olmadığını ifade buyur
dunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, 5 dakikaya ihtiyacım var. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hazerdağlı konuş
masını ikmal için daha 5 dakikalık bir zamana ihti
yacı olduğunu ifade ettiler. 

Oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devam ediniz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Teşekkür 
ederim sayın Başkan, teşekkür ederim sayın arkadaş
lar. 

Ben esasen 5 dakikalık bu zamanı da istemezdim; 
ama sözlerim mütemadiyen kesildiği için istemek 
mecburiyetinde kaldım. 

«Bu program kopya programış.» 
Muhterem arkadaşlar; 

Bu program, bir sosyal devletin programıdır. Esa
sen Anayasa gereğince programlar sosyal devlet 
programından dışarıda olamaz; ama zamanla ta
hakkuk ettirilememiş, gerçekleştirilememiş olanları 
vardır. Sosyal adalet ilkelerinden birçoğu yapılama
mıştır. Nitekim, Toprak Reformu, Anayasanın emri 
olduğu halde. Anayasanın gereği olduğu halde, Ana
yasa istediği halde yapılamamış, netice itibariyle geç
mişte yapılmıştır; ama gel gör ki, Toprak Reformu
nu terennüm edenler yıllardır geçmiş koalisyon hü
kümetleri zamanında Toprak Reformunu hükümet 
programına koymaya cesaret edememişledir. O Top
rak Reformu çıktığı zaman neler söylemiştiniz, neler 
söylemiştiniz; ondan sonra da hiç programınıza koy
maya bile cesaret edemediniz. Atatürk inkılâplarını, 
geçmiş hükümet programına koymaya cesaret ede
mediniz, bu Hükümet Programında Atatürk inkılâp
ları ismiyle geçmiş bulunuyor. Temenni ederdim Ata
türk Devrimleri desin. Bu dil meselesidir. Ben şahsen 
«Devrimleri» denilmiş olsaydı, daha çok memnun 
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olurdum; ama bunu tenkit ediyorum. İstiyorum ki, 
siz de geçmiş hükümet zamanında bunları söyleyey-
diniz, Koalisyonlar zamanında. 

Muhterem arkadaşlar; 

Kim ne derse desin, tekrar ediyorum, bu bir sos
yal devletin programıdır. Sosyal adalet ilkelerini kap
sayan bir programdır; ama «Efendim, siz bunu bizim 
programdan kopya ettiniz.» diyorsunuz kimseye, 
hiçbir partiye sosyal devlet, sosyal adalet programı, 
Allah'tan nazil olmamıştır. Anayasada yeralmıştır. 
Her hükümet, her parti iktidara geldiğinde gücü nis 
petinde bunları gerçekleştirecektir. Eğer kopya ise, 
partilerin birbirinden aldığı çok şey var: 

Meselâ size söyleyeyim, benim en çok taraftan 
olduğum şu köy - kentler meselesini Sayın Türkeş 
programına, Cumhuriyet Halk Partisinden önce al
mıştır. Siz de oradan kopya ettiniz. Yani, biz mi ora
dan kopya ettik olur mu öyle şey?.. Evvelâ Sayın 
Türkeş'in Programında vardır köy - kentler meselesi. 
Adalet Partisi Programında köylerin merkezileştiril-
mesi vardır. Adları başka başka türlüdür. Şimdi kop-
yaymış.. Olur mu böyle şey? 

Tekrar ediyorum, hiçbir partiye Allah'tan nazil 
olmaz. Bunlar Anayasada vardır, memleketin ger
çekleridir. Bu gerçeklere göre siyasî partiler bunları 
gerçekleştirecektir. Ne yazık ki, geçmişte büyük id
dialarla ortaya çıkanlar bunları o gün programların
da, (gerçekleştirmek şöyle dursun) lafta programla
rına alamadıkları halde, bu Hükümet bugün bunu 
Programına almıştır. İnşallah gerçekleştirir. Bundan 
memnun olmak, bunu alkışlamak lâzımken, bunu bu
rada «Nasıl yapacaksınız» diye birtakım engellemele
re girişmek memleketseverlikle kabili telif değildir. 

Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder, saygı
lar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Ekrem Kabay, bu
yurunuz efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Konuşmamda hiçbir kişiye, hiçbir siyasî partiye 
ve sayın Hükümetin her üyesine herhangi bir sözcük
le incitme amacında değilim. Ancak, konuşmamın 
uslübu bana göredir. Seçtiğim kelimeler, yeteneğime 
göredir. Bu konuşmada ifade etmeye çalıştığım dü
şünceler gerçeği yansıtma amacına yöneliktir. Sözleri
me bu açıklama ile başlıyorum. 
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Değerli üyeler; 
Yüce Kumlunuzun bildiği gibi 14 Ekim seçim

leri belli bir partiyi tek başına iktidar yapacak sonu
cu vermemiştir. Seçimlerin böyle sonuçlanması, ta 
o günden ülkemizde uzun sürebilecek bir hükümet 
bunalımı gösteriyor idi. İlk bunalım kısa süren bir 
koalisyon denemesinden sonra, uzun süren yeni buna
lımını yarattı. 

Şimdi Programını görüşdüğümüz Sayın Demirel 
Hükümeti şayet güvenoyu alırsa, bunalımı atlatmış mı 
olacağız, yoksa bunalım ağırlaşarak gidip demokra
simizi tehdit eder hale mi gelecektir? Sonucu ileride 
göreceğiz. 

İzninizle sonuç hakkında endişe duyduğumu be
lirtmek istiyorum. Kuşkularım, bu hükümetin bün^ 
yesinden gelmektedir. Bu bünyenin ileride geçireceği 
bünyesel sarsıntılarını demokrasimiz atlatabilirse 
şenlikli ayrılık teselli nedeni sayılabilir. 

Değerli üyeler; 
Bünyesel çelişkisini açmak istiyorum, bu hüküme

tin. Sayın Demirel, Demokrat Partinin bir devamı ol-
, duğunu, yıllar yılı söyleyip gelmiştir. Bu iddiasını 

eski Demokratların saflarına katılmasıyla da doğ
rulamıştır. 27 Mayıs İhtilâlinin itham ve iddialarını 

i da her seferinde reddeden Sayın Demirel, şimdi 27 
j Mayıs'ın radyo spikeri Sayın Türkeşle sarmaş dolaş-
İ tır. 

DEVLET BAKAN L - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Spiker değil, Millî Birlik Komitesi üyesiydim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale buyur
mayınız. 

EKREM KABAY (Devamla) — Şu anlamda kul
landım, spiker de tıpkı sizin gibi bir kişidir. 

i BAŞKAN — Sayın Kabay, lütfen Genel Kuru-
I 

i la hitap ediniz. 

i EKREM KABAY (Devamla) — Ve o kişiyi ken-
' dinizden küçük göremezsiniz, siz o tarihte bu görevi 
l gördünüz. 

I DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM-
! CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
| — O görevi görmem. 
I 

I BAŞKAN — Sayın Kabay, lütfen Genel Kurula 
i hitap buyurunuz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
—- Spikerlik başka, Millî Birlik Komitesi üyeliği baş
ka.. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan müdahale buyurmama-
nızı rica ederim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Evvelâ onu uya
rınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Türkeş'le 

sarmaş dolaştır. Üstelik Sayın Türkeş'i kendisine yar
dımcı yapmıştır. Yoksul köy çocuklarını kandırmak 
için kapitalizmin dolayısıyle Sayın Demirel'in karşı
sında olduğunu iddia eden Sayın Başbuğ'un Sayın 
Demirel'in muavinliğini kabullenmesi de «Tel
de dört cambaz numarasının» bir başka gösterisi ol
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, Sayın Kabay müsaade 
buyurur musunuz? Lütfen «Cambaz» kelimesini te
miz lisanla ifade yükümlülüğüne aykırı görüyorum, 
lütfen tashih buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade bu
yurunuz, benim idareme müsaade ediniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan; affedersiniz, müsaade buyurunuz. Efen

dim, şimdiye kadar hiçbir hükümet programının ten
kidi bu dillerle yapılmamıştır. Onun için çıkıyor bu 
gürültüler. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Ko
nuşanlar, konuştukları dili, üslubu, konuştukları ko
nuları kendileri tespit buyuruyorlar, kendilerinindir. 
Ben, temiz dille konuşmaya davet ediyorum, benim 
görevim bu kadardır. Üst tarafını nasıl sınırlayabili
rim. Rica ediyorum efendim. 

Buyurunuz Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Demirel'in 
tutumunu Türkeş ittifakına ihtiyacı nedeniyle anla
mak mümkün. Ancak, A. P.'li arkadaşlarımın bu tu
tumu nasıl içlerine sindireceklerini göreceğiz. Bu, şah
sen benim için politika içinde kişiliğin bir ölçüsü ola
caktır. 

ÖMER UCUZAL (Ekişehir) — Geçen sene böy
le konuşmuyordun. (A. P. sıralarından «Yine cam
bazlık yapşıyorsun» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ücuzal rica ediyorum 
sizden efendim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Niye öfkeleni
yorsun bana?.. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, Sayın Kabay.. 
* EKREM KABAY (Devamla) — Seni öfkelendi

recek herhangi bir şey yapmadım. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, rica ediyorum. 
EKREM KABAY (Devamla) —- Evvelâ onu sus

turun. 
BAŞKAN — Efendim, zaten ona da ikaz ettim, 

ona müsamaha etmiyorum ki. Siz, lütfen Genel Ku
rula hitap edeceksiniz. Ben de müdahaleleri önleme
ye çalışacağım. Başka imkânım yok ki, benim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Adalet 
Partisini yıllar yılı turnusol kâğıdına benzetenleri, 
renklendireceklerini, Sayın Demirel'i gafillikle, Sayın 
Demirel'i Masonlukla suçluyanlara ne diyelim. Bu 
kürsüden geçen sene Adalet Partisi sıralarına dönüp, 
«Sizin Hıristiyanlarla ünsiyetiniz var, siz haç çıkaran
ları hoş görürsünüz» diyenlere.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman alkışlı
yordun. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuzal.. 
EKREM KABAY (Devamla) — Ne diyelim? 

Ben o sözü alkışlamadım. 
BAŞKAN — Sayın Kabay, siz Divanda görevli 

bir arkadaşımızsınız.. 
EKREM KABAY (Devamla) — Ama beyefendi 

de. 
BAŞKAN — Ben ikaz ediyorum onu. 
EKREM KABAY (Devamla) — Adalet Partisi 

Grupunun Başkanvekilidir. 

BAŞKAN — Efendim, ikaz ediyorum. Sayın 
Kabay ben ikaz ediyorum. Ben görevimi yapıyorum. 
Siz lütfen Genel Kurula hitap buyurun efendim. Ri
ca ediyorum. 

EKREM KABAY (Devamla) — Hıristiyanlıkla 
ünsiyet cezip mi gelmiştir şimdi Sayın Erbakan'a? 
Anahtar şakalarının böylesine de pes doğrusu. 

Sizlere bu hükümetin bünyesel çelişkilerini yarıya-
rıya keserek anlattım. Cephenin çelişkileri bu kadar-
lada kalmaz. 

Sayın Demirel, dağıttığı oyları toplama amacın
dadır. Sayın Erbakan, ahlâk adına söylenen, bazı ke
reler doğru olmayan sözlerle Devlet içine yerleşme, 
kökleşme amacındadır. Eskiden şeriat yönetiminde 
yalan söyleyenlerin dilini keserlermiş. lyiki Sayın Er
bakan o zaman o yönetimde dünyaya gelmemiş. Yok
sa anahtar şakalarından el birlik mahrum kalacaktık. 

ALI OĞUZ (İstanbul) — O yalan, senin yalanın.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Oğuz. 

EKREM KABAY (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Oğuz. Eğer istersen ispatlarım burada. 
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BAŞKAN — Sayın Kabay her müdahaleye cevap 
vermek mecburiyetinde değilsiniz efendim. Siz devam 
ediniz lütfen, süreniz de doluyor lütfen bağlayınız. 

EKREM KABAY (Devamla) — Bu karışık ve 
karmaşık renkli hükümet yapısal bozukluğunu gizle
yebilmek için ta bir araya geldikleri günde, en büyük 
hatalarını yapmışlardır. Bu hata birlik, beraberlik için
deki ülkeyi cephelere ayırmak olmuştur. Milleti bö
lerek milliyetçilik taslamaları, ancak tebessümle kar
şılanabilecek bir çalımdan öteye ciddiyet taşıyamaz. 

Cephe Partilerinin Sayın liderleri, dünüyle bilin
mez kişiler değildir. Milliyetçilik gibi kutsal bir adın 
arkasına saklanmış bile olsalar; söyledikleri, yaptık
ları bellidir. «Amerika'dan izin almadıkça haşhaş ekil-
memelidir. Tehlikeli bir iş yapılmış olur» diyenler, 
bu cephenin içindedir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTIN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Yalan söylüyorsun. 

EKREM KABAY (Devamla) — Bu nasıl bir mil
liyetçiliktir? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Doğ
ru konuş, doğru söyle, ne biçim lâf bu.. 

EKREM KABAY (Devamla) — Kıbrıs'a gidildi
ği gün bile.. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, Sayın Kabay.. 
EKREM KABAY (Devamla) — ..Amerika ile 

aramız bozulmamalıdır, diyenler neyin milliyetçisi-
dirler? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Bu 
liderlerin haşhaşla hiçbir ilgileri yoktur. Ayıp bu şe
kilde konuşma. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit rica ediyorum efen
dim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Yeraltı, yerüstü 
kaynaklarımızı ülke ve halkçılık yararına işletilmesi
ni isteyenlerin karşısına çıkanlar, ne hakla milliyetçi
lik taslıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit.. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Aşa

ğılık bir adamsın. Doğru konuş. 
BAŞKAN — Sayın Karayiğit rica ederim. 
EKREM KABAY (Devamla) — O söz sana da

ha çok yakışıyor. 
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, sizin bu ifadelerini

zi Yüce Senatonun mehabetine ve temiz dille ifade 
mecburiyetine aykırı buluyorum ve doğru bulmuyo
rum. Bunu size ifade ediyorum ve müdahale etmeme
nizi rica ediyorum. 

Sayın Kabay buyurunuz efendim. 
EKREM KABAY (Devamla) — Bu cephenin 

gerçek amacı Milletin çıkarını korumak değildir. Bu 
Cephe, geçmişiyle kuruluşlarını sağlayan çevrelerin 
nitelikleriyle, sermayenin çıkarlarını koruma cephesi
dir. (A. P. sıralarından «Bağla» sesleri) 

Sayın Başkanım bu sataşmaları hesaba katarsanız. 
BAŞKAN — Sayın Kabay inanınız ki.. 
EKREM KABAY (Devamla) — .. Adaletinize 

inanmayacağım. 
BAŞKAN —• Sayın Kabay, siz inançlarınızda ser

bestsiniz. Ama inanınız ki, bütün müsamahalar bu
nun içindedir ve süreyi buna rağmen tecavüz etmiş 
bulunuyorsunuz. 

EKREM KABAY (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
EKREM KABAY (Devamla) — Ben bu konuş

mayı.. 
BAŞKAN — Efendim siz kendiniz takdir edecek

siniz süreyi. 
EKREM KABAY (Devamla) — Dokuz dakika 

içine sığdıracak biçimde üç gündür talim ettim. 
BAŞKAN — Sayın Kabay, eğer sırayı ve süreyi.. 
EKREM KABAY (Devamla) — Hiçbir kimsenin 

bana müdahale etmemesi için, açıklıkla söylüyorum.. 
BAŞKAN — Sayın Kabay, benim adaletimden 

şüphe edip etmemek sizin insafınıza kalmıştır. Ancak, 
inanınız ki, süreniz bütün müsamahaların da fevkin
de dolmuştur. Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

EKREM KABAY (Devamla) — Müsaadenizle 
bitiriyorum. Sayın Demirel Programının bir bölü
münde «Bu dönem anarşinin ve iç kavga kışkırtıcılı
ğının himaye gördüğü değil, kardeşliğin, kanunlara 
saygının, kanun hâkimiyetinin sağlandığı bir dönem 
olacaktır. Bütün gençlerimizin meselelerine sevgiyle 
eğileceğiz. Fikir, inanç hürriyetini koruyacak, anarşi
ye, kanun dışı eylemlere kesinlikle dur diyeceğiz» 
buyuruyor. 

Şu güzel, şu çağın gerçeği sözlere inanmak ne 
kadar güzel, ne kadar insanca hak. Ne var ki, güven 
bunalımını politikada Sayın Demirel, siz kullandınız. 
Nasıl güvenelim bu sözlere. «Sözüm senettir» dedi
ğiniz günleri ne siz unuttunuz, ne biz. Ama, senedini
zin mabeyn senedi kadar güvenilir olmadığını hem siz 
biliyorsunuz, hem biz. 

İşte Hükümetsiniz, Halk Partisinin binaları taşla
nıyor, işte Hükümetsiniz, Devleti koruma görevini 
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üslendiğini iddia eden ve yardımcınız tarafından doğ
rulanıp Millet Meclisi tutanaklarına geçen komando
larınızın saldırılarını durduracağınıza körüklerken o 
güzelim sözlere nasıl inanalım da size güven duya
lım?. 

Daha dün kadar yakın; yasal yollarla yapılmakta 
olan yurtsever öğretmenlerin toplantılarım basan 
Cephe militanlarının Cephe tarafından nasıl himaye 
edildiklerini gördükten sonra sizin kardeşliği sağla
yacağınıza nasıl güven duyalım? 

Ama bütün bunlara rağmen bu Cephe içinde öz
gürlükçü demokrasinin umut ışığı sizsiniz. Parlamen
toda ikinci büyük partinin lideri olarak, varlığınızın 
demokrasi nedeniyle meydana geldiğine inanan bir 
kişi olarak bu sorumluluğunuzu yüklenmek zorunda
sınız.. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, bitiriniz lütfen efen
dim, rica ediyorum bağlayınız efendim. Son cümle
nizi lütfen. Zaman birimi elimde değil çünkü. 

EKREM KABAY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Sayın senatörler.. 
BELÎG BELER (İzmir) — Hapishanede kaç se

ne yattın. 
BAŞKAN — Sayın Beler, Sayın Beler.. 
EKREM KABAY (Devamla) — Ben beş sefer 

tahkikat geçirdim Sayın Demirel Hükümeti gününde; 
her birisinde aklandım ve yatmadım. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Gö
revini yapmış görevini. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, sayın arkadaşlar, 
müdahalelerinizle kürsüdeki konuşan hatibin konuş
masına imkân vermiyorsunuz, rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 
EKREM KABAY (Devamla) — Size teşekkür bor

cum var. Çünkü beni buraya siz getirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, lütfen devam buyu
runuz efendim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Değerli senatör
ler; 

Güvenoyu verilmemesi gereken bu Hükümet şa
yet güvenoyu alırsa demokrasimizin tehlikeye girme
si halinde gerekli dikkat ve titizliği Yüce Kurulunu
zun göstereceğini ve demokrasi düşmanlarıyle aman
sız biçimde mücadele edeceğine inanarak hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkış 
lar) 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerinde Sayın 
Ham di Özer. buyurunuz. 

Sayın Özer, lütfen üzerinde konuşacaksınız efen
dim. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Yeni Hükümet Programı Parlamentoda okunma
dan önce de, ana hatlarıyle ilân edilmişti. Bu Hükü
met yurdumuza huzur, bolluk ve ucuzluk getireceğini 
kesinlikle vaat ediyor. Bunların sağlanmasında hepi
miz kıvanç ve mutluluk duyarız. 

FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Allaha kaldı. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Allaha 

güvenmek kötü bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Özlen, Sayın Baltan, rica edi
yorum efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) -— Temenni ederim 
ki, bu Kabine, Hükümet bunalımını gidereyim der
ken, kendisi bir bunalım Hükümeti haline gelmesin. 
Hükümet olmak belki kolaydır; fakat Hükümet ede
bilmek sanıldığı kadar kolay değil. Hele dört mafsallı 
ve kısa boylu bir bastona dayanarak yürümek, olduk
ça zordur. Böyle bir Hükümetin ortakları, biribirinin 
tabanını teslim alma mücadelesine girişirse, iktidar 
içinde iktidarcılık oyunlarından halkımız çok zarar 
görür ve yurt kalkınmamız kösteklenir kanısındayım. 
Böyle bir tutum, koalisyon hükümetlerine karşı hal
kın güvenini sarsar: Değil muhtarlara, tüm seçmenle
re de aylık bağlansa, yine de bunalım giderilemez. 

Sayın senatörler; 
Görülüyor ki, materyalist olmayı kınayıp, sadece 

maneviyatçı olmayı öğütleyenler, yine de her işi ve 
hatta maneviyatı bile para ile satın alma çabası için
dedirler. Fakat Türk halkı uyankıtır; ikramı da, 
rüşveti de ayırt edicidir. 

Sayın senatörler; 

Bu Hükümet, âdeta hizmete talip olmayı yüce bir 
feragat olarak kabul etmektedir. Hükümet kurmak 
çırpınışlarının nedeninde iktidar olmak sevdası değü. 
hizmet aşkı bulunduğunu ifadeye çalışmaktadır. Gö
ren ve düşünen kimseler için buna inanmak olduk
ça gülünçtür. Bu kadar çırpınış gösteriyor ki, bu Hü
kümetin dilinde hizmet fazileti, yüreğinde iktidar ga-
rimeti vardır. Çünkü, kendilerini milliyetçi ve mukad
desatçı, Sayın Demirel'i de türlü şaibelerle malul ilân 
edenler, şimdi onu Milliyetçi Cephe komutanlığına 
getirmiş ve kendisine biat etmişlerdir. O halde, ya 
kendilerini müfteri kabul edecekler, ya da o manada 
kendilerini milliyetçi olarak kabul edemeyeceklerdir. 
Bir Hükümetin başarılı olması, önce kendi bünyesin-
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de samimiyet ister. Aksi halde dirsek dirseğe temas
ları bile, birbirlerini iğneler kanısındayım. 

Hizmete talip olma feragati, hiçbir zaman Millet 
iradesini ve Parlamento haysiyetini tahribe çalınmak
la olmaz. Fakat, iktidar olma hırsıdır ki, seçimlerde 
Millet iradesini satın alamayanları, milletin vekillerini 
satın alma pazarlığına sürüklemiştir. Bugün Parla
mento; mukaddes Parlamentonun koridorları bir alış 
- veriş pazarlığı haline gelmiştir. 

ÖMER UCUZA.L (Eskişehir) — Bunu sizinkilere 
söyle. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sen 

kendine söyle bunu, bize değil. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bana pas verirse

niz şut çekerim Beni şut çektirmeye mecbur etme
yin, şut çekerim sonra. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Özer. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bu 

lâfı sen ağzına alamazsın: herkes alırda sen alamaz
sın. Sende utanma varsa bunu söyleyemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, rica ediyorum, Sa
yın Âdemoğlu... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben hasiyetle alı
rım. Senin gibi kulislerde liderinin aleyhinde atıp da, 
ondan sonra suratına böyle riyakârlık etmem.. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, Sayın Âdemoğlu.. 
MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Sen 

halt etmişsin.. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ben herşeyimi bu 

Milletin kürsüsünde ilân ederim.. 
BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Özer 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bugün Sayın De-

mirel'e karşı ne yazılı olarak, ne de aleyhinde çalış
madım; ama sizler bunu yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Özer, rica ediyorum sizden, 
Genel Kurula hitap ediniz lütfen. O arkadaşıma da 
rica ediyorum. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Koridorlar pazara dönmüş; halt etmişsin. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, rica ediyorum siz
den. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Evvelâ Âdemoğlu 
olalım. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu rica ediyorum. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın senatörler; 
Bu Hükümetin kadrosunda da bir özellik var; 

Cumhuriyet Tarihimizin en kalabalık bir Hükümeti

dir. Burada işe göre insan yerine, insana göre iş for
mülü uygulanmış, Bakan sayısını 30'a çıkartmak için 
Bakanlık sayısı artırılmış ve böylece koalisyon olma 
sağlansın diye, Devlete oldukça ağır bir malî külfet 
yüklenmiştir. Buna rağmen ahenkli bir Hükümet 
olursa, bu külfeti de halkımız sineye çekecektir. 

Sayın senatörler; 
Yurt içinde birliği ve dirliği sağlamada Milletçe 

ve Devletin tüm organlarıyle çaba gösterilmelidir. Bö
lücü ve yıkıcı kaynakların kurtulmasında elele veril
melidir. Komünizme, faşizme, siyonizme ve her renk 
diktaya karşı Cumhuriyetimiz korunmalıdır. Rejim 
düşmanlığında birleşen karşıt ideolojik çatışmalara 
hiçbir parti ve hükümet destek olmamalıdır. Şuna 
emin olalım ki, her partinin sinesine sızmış çeşitli 
renkten rejim düşmanları vardır. Bunlar, bulunduk
ları partiyi ele geçirmek ve Devleti de kendi dizgin
lerine almak yarışına koyulmuşlardır. Bunlar, çok 
azınlıkta oldukları halde, çıkardıkları gürültülerle 
içine karıştıkları partilere ve mesleklere kendi dam
galarını vurmaya çalışmaktadırlar. Bunların birbir
leriyle tepişmesi Devleti sarsmaktadır. Cumhuriyetçi 
olmayanlar, bizimle görülse de, bizim olamazlar. 

Sayın senatörler; 
Anarşik eylemlere açık kapı teşkil eden bazı ya

sa ve yönetmeliklerde düzeltme yapılmalıdır. Yasal 
haklara dayanarak her renk dikta eylemler yapılmak
ta, bunlar birbirini tahrik ederek, rejimin tahribinde 
birleşmektedirler. 

Kışla, okul ve camiler politik ve ideolojik karar
gâhlar haline sokulmamalıdır. Bunlar, milletin ortak 
ve kutsal değerleridir; bölünemez ve parsellenemez. 
Bunlar, hiç kimsenin değil, milletin tekelindedir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bak şimdi «Bravo» ya.. Haklı söze ne diyeceksi
niz? 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Haklı 
söze daima bravo. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, rica 
ederim, müdahale etmeyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müdahale etme 
değil efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, o usulümüz de yok
tur, Sayın Ucuzal. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ama haklı söz, 
acı da olsa, tahammül etmek lâzım. 

Şurası bir gerçektir ki, her aksiyon bir reaksiyon 
doğurur. Hele topluma etki yapan aksiyonlar, toplum 
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vicdanını da tahrik ederse, daha güçlü ve daha şü
mullü reaksiyonlara yol açarlar. 

Bugün Türk toplumunun öğretmenlere karşı olan 
saygınlığı, dünün çok gerisine düşmüştür. Çünkü, okul
larımız ideolojik depremlerle çatlamış ve çocuklarımız 
için tehlikeli hale gelmiştir. Bugün öğretmenlerimiz 
ve dolayısıyie öğrencilerimiz başlıca üç kampa ayrıl
mışlardır. Bunlar; komünist, faşist ve Cumhuriyetçi
lerdir. Çok azınlıkta; fakat örgütlü olan her renk 
dikta eylemciler karşısında çok büyük çoğunluktaki 
Cumhuriyet öğretmenleri etkisiz kalmaktadır. 

Türk Milleti Cumhuriyetçi öğretmen istiyor. Ko
münizme, faşizme, siyonizme ve her çeşit diktaya kar
şı olan öğretmen bizimdir. Cumhuriyetçi öğretmen 
çocuklarımızı okutur, eğitir. Onları tarihine ve kökü
ne bağlı bir sevgi potası içinde, millî ruh ve inanç 
duygusuyle külçeleştirir, geliştirir ve yüceltir. Yav
rularımızı zorla ve not kırbaçları altında ideolojik 
kamplarda silâhlandırarak birbirini vurduran ve Cum
huriyete saldırtan öğretmen bizim olamaz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şerefli Türk Öğretmeni, şanlı Türk tarihinin ya
pıcısı ve koruyucusudur. O, bir ışıktır, kirli renkler 
onda leke bırakamaz. Onların arasına sızan sapıkların 
yönü ve yolu kendi kursaklarında düğümlü kalacak, 
Türk öğretmeninin yüce doruğu onlara geçit verme
yecektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Parlamento olarak, Hükümet olarak, Türk olarak 
bu öğretmenlerin yanında olmalıyız. Bunların özlük 
haklarına saygüı olmakla beıaber, politik ve ideolo
jik eylemlerden uzak tutarak, itibarlarının zedelen
memesine itina göstermeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Özer, son cümlelerinizi ifade 
buyurunuz lütfen efendim. 

HAMDI ÖZER (Devamla) — Sayın Başkanım, 
beş dikaka daha uzatılmasına müsaadenizi istirham 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özer konuşmalarının ikmali 
için beş dakikalık bir zamana ihtiyacı olduğunu ifade 
buyurdular. Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurunuz Sayın Özer, beş dakika daha konuşa
caksınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ders programların
daki aktüel konular kaldırılmaz veya sınırlanmazsa, 
politik ve ideolojik çatışmalar sürüp gider. Çünkü, 
aktüel konuları fırsat bilenler kendi politik ve ideo
lojik eğilimlerini öğrencilerine aşılar ve onları kendi 

kamplarında zorla toplayarak eylemlere sürükler. 
Bugün öğrencilerimizin çoğu sınıf geçebilmek için, 
dersten ziyade, bukalemun gibi her renge girmeye ça
lışmaktadırlar. Kendi öğrencilerine değişik görüşteki 
öğretmenler dövdürülerek öğretmenliğin yüceliği yık
tırılmaktadır. Öğretmenler, tüm gözlerde güzellik ve 
tüm gönüllerde saygınlık ifade etmelidir. Bunlara ta
nınan yasal haklar, kendilerini yıkacak nitelikte ol
mamalıdır. 

Sayın senatörler; 

Bir de işçi ve işveren ilişkilerinde çalkantılar du
yulmaktadır. Ne işverenin işçiye ve ne de işçinin iş
verene hâkimiyetine taraf olmayalım. Her ikisine de 
kanun hâkimiyetini sağlayalım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

İşveren, işçiyi dışarı atarak kapıyı kilitleyemez, iş
çi de işverenin kapısını kırarak, onun mülkiyetini zor
la işgal edemez. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Sözleşmeler, kanunla korunmalı, ihkakı hakka alkış 
tutulmamalı ve işçi, işverenin kölesi haline sokulma
malıdır. Emekle sermaye arasındaki denge, kanunla 
korunmalı ve zamanın akışına göre ayarlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Hükümet Programında «Yoksulluk sömürüsü yap
mayacağız.» denildiği halde. «Yoksulları sömürmeye-
ceğiz ve sömürtmeyeceğiz.» niçin denilmemiştir?... 
Madem ki Hükümet icracıdır, zaten yoksulluk sömü
rüsü yapmaz; ama «Bu sömürüyü yapacaklara fır
sat vermeyeceğiz» deseydi, daha mantıkî olurdu. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Komünizmle savaşın tek yolu, onun girebileceği 
kapıları refahla ve adaletle kapalı tutmaktır. Vur
guncu ve sömürücülerin talanına uğrayan bir top
lumu, hiçbir kanun zinciri ile bağlamak mümkün de
ğildir. Bir toplumun gerçek kanunu, insan haklarına 
dayanan hukuk kurallarıdır. Hukuka aykırı kanun
lar, çağdaş toplumun çok gerisinde kalmıştır, onu tu
tamaz. Bu nedenle, Hükümet Programında yoksulluk 
sömürüsüne maneviyat sömürücülüğü ile de karşı 
konulamayacağının belirtilmesi uygun düşerdi kanı
sındayım. 

Mademki toplum, düşünen ve gelişen bir organ
dır, onun maddî ve manevî ihtiyaçları aynı ile kar
şılanmalıdır. Maneviyat sömürerek onun karnını do
yurmak mümkün olamayacağı gibi, yoksulluğu sömü
rerek, onu maneviyatından koparmak da mümkün 
olamaz. 
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Milliyetçi ve mukaddesatçı olmak, en başta in
sancı olmayı gerektirir. İnsancı olmak dille değil, 
gönülle ve fiille gerçekleştirilir. Dillerinde maneviyat, 
yüreklerinde maddiyat, fiillerinde vurgun bulunan
lar insancıl olamazlar. Maneviyatı sömürerek, halkın 
hak ve hukukunu da sömürmeyi sanat edinenlerin 
formülü, önce fukara yapmak, sonra egemen olmak
tır. Bu formül, artık çağdaş insanın fikir ve haysiyat 
gücü karşısında geçersiz duruma düşmüştür. 

Sayın senatörler; 
Programda yer alan dış politika konusu, millî po

litikamızdır. İşte, Milliyetçi Cephe anlamı ancak bun
da geçerli ve yararlıdır, bu cephe, 40 milyon Tür
kün bir tek vücut oluşudur. Kıbrıs Türk Devletinin 
sınırı, süngü ile ve şehit kanı ile çizilmiştir, masa ba
şındaki kalemler bu çizgiden ayrılmalıdır. 

Ayrıca, yabancı uyruklu soydaşlarımıza daima gö
nüllerimizi açık tutmalı ve mütekabiliyet uygulama
sında tavizkâr olmamalıyız. 

Bu arada şunu da belirteyim ki, dost Irak'tan il
tica eden Kürtlere kapılarımızı kapatmamız, Türkün 
yüce hasletine aykırı düşmüştür. «Ocağına düştüm» 
diyene amansızlık göstermek, bir kuş gibi çalıya sı
ğınınca dışarı atmak, atalarımızdan miras kalan yü
ce haslete aykırıdır. Kaldı ki, bu sığınan insanlar," 
kanıyle, inancıyle ve tüm karakter yapısıyle Türk-
tür, tarihimiz ve millet yapımız birdir; sadece dil ay
rılığı yüzünden «Kürt» adını alan bu insanlara ayrı 
gözle bakılamaz. Millî bütünlüğümüzü parçalamak 
için yurdumuzda bir Kürtçülük akımı yaratmaya ça
lışan düşmanlarımız, bu emellerine kavuşamamışlar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Özer, bağlayınız lütfen efen
dim. Rica ediyorum son cümlenizi ifade buyurunuz 
efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Bu insanlar kökü, soyu, sopu ile Türk olarak ay* 
m tarihin ve aynı ülkenin savunucusu olmuş ve ha
len de olmaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğunun par
çalanışı ile üzerindeki topraklar birden kopartıldı; 
fakat gönülleriyle kopmadılar. 

Mademki, Kürtçe konuşan bu insanları tarihimizde 
hepimiz Türk olarak kabul ediyoruz; neden bunlara 
iltica hakkı tanınmadı?... Batı Trakya, Kafkasya ve 
diğer devletlerde yaşayan ve Türkçe konuşan soydaş
larımız iltica etselerdi, onlara da bu kapılar kapatı
lacak mıydı?„. Asla. 
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O halde, Atatürk'ün yakinen incelediği ve «Ce

sur Türk» anlamına gelen «Kürt» adının sahibi bu 
insanlarımıza anlayış gösterilmemiştir. Halbuki, Ata
türk, bunlardan iltica edenleri vaktiyle Batı Ana
dolu'ya yerleştirmiş ve onlara özel bir ilgi göstermiş
tir. Fakat geçen Hükümet, bunları mütecaviz ilân 
ederek sıkıyönetime kadar gitme telâşını gösterdi. 
Bu tutum hatalı. Durumu samimiyetle ifade edersek, 
hatamızı biraz olsun tamir etmiş oluruz sanırım. Hü
kümetlerin bu konuda çok hassas olması gerekir. 
İnsanlar ancak benimsediği ve güvendiği kimselere sı
ğınır; yabancılara değil. 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen bitiriniz efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, za
ten on dakikaya değil, yirmi dakikaya göre hazırla
dığımız konuşmaları, maalesef on dakikaya indirdik 
ve yarısı geride kaldı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bana ne derseniz deyin; fakat şu milletin kürsü

sünde hiç olmazsa, birimiz milliyetçi, diğerimiz de 
milliyetsiz gibi gösterilmesin. Milliyetçiyiz iddiasın
da bulunanlar ve bunu çok iddia edenlerin belki de 
milimetrik bir ölçüde milliyetçiliği yoktur; eğer kar
şısındaki insanları da milliyetçi olarak kabul etmez
lerse. 

BAŞKAN — Sayın Özer, konuşmanıza devam 
ediyorsunuz efendim, bitirmenizi rica ediyorum siz
den. Son cümlenizi söyleyiniz lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hükümetin prog
ramı, güvenoyu aldıktan sonra bütün temennimiz, 
millete, memlekete hayırlı olsun, başarılar dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sen 

parti mi değiştiriyorsun yoksa?... 
BAŞKAN — Sayın Raif Eriş; Hükümet Progra

mının lehinde, buyurunuz efendim. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler ve değerli Hükümet üyeleri; 

Altı ayı mütecaviz bir zamandan beri milletçe öz
lemini çektiğimiz ve partilere dayalı olarak Anayasa 
hükümleri gereğince kurulmuş olan Hükümetin prog
ramı üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerimi arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Eleştiriye tabi tutulan Hükümet Programının, bü
yük bir dikkat ve itina ile hazırlandığı, gerek tetki
kinden, gerekse Hükümet kurulduğundan bu yana 
muhalefet görev ve unvanını kazanan*, partilerin söz
cüleri ve mensuplarının büyük çabalarına rağmen, bir 
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boşluk keşfedemediklerinden anlaşılmaktadır. Olgun, 
dolgun ve mütekâmil bir program üzerinde konuş
mak, eleştirilerde bulunmak elbette kolay bir iş de
ğildir. 

Bu itibarla, muhalefet olarak bu program üzerin
de konuşmak isteyen konuşmacıların sadet dışına çı
karak, gelmiş geçmiş hadiselere ağırlık vererek min
der dışına çıkmalarını bir bakıma haklı görmek is
tiyorum; ama bu hakkın kötü bir şekilde kullanılma
sına da gönlüm asla razı olmuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkçemiz, çok şükür fakir ve kısır bir lisan de
ğildir; her duyguyu, her düşünceyi muhtelif şekiller
de ifade ve manalandırmaya yeterlidir. Senato kür
süsüne çıkmak şerefine nail olmuş kimselerde böyle 
bir ifade noksanlığının mevcudiyetini düşünemiyo
rum; ama şu ana kadar şahit olduğumuz konuşma
larda ve kullanılan üslûpta bu kadarcık sözleri sarf 
etmeden de geçemeyeceğim. 

Bu kürsüde, muhtelif meseleleri dile getirmek üze
re seçilmiş ve buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu fırsat, 
bütçe konuşmalarında, gündem dışı konuşmalarda ve 
Hükümet programlarının eleştirmelerinde elimize ge
çiyor. Bu da, bizim için bir fırsat olarak geldi. 

Hükümet programlarının lehinde konuşulur, aley
hinde konuşulur; aleyhinde konuşurken, noksanlıkla
rı, yanlışlıkları hataları dile getirilir, fakat lehinde ko
nuşulurken, bazı noktaların daha iyi bir şekilde orta
ya çıkması ve altlarının çizilmesi gayesi güdülür. 
Ben bu gaye ile değil de, Hükümet Programında ka
leme alınmış, zikredilmiş bazı hususları, özellikle ken
di seçim bölgem içinde bir fayda yaratmayı temin 
maksadıyle buraya çıkmış bulunuyorum, özür dile
rim. 

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli, yoksul 
zümreleri ve yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölgele
rinin yararlandırılmalarını hedef alan program, böl
geler arasında kalkınma dengelerinin giderileceğini 
tebşir etmektedir. Bugüne kadar, gerek buraya gelme
den ve buraya geldikten sonra, muttali olduğum Hü
kümet programlarının hepsinde sarahatle Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerinin kalkınma hamlelerinde özel 
bir itina ile dile getirildiğini müşahede etmiş bulunu
yorum. 

Ben, Doğu bölgesini epeyce biliyorum, Batı bölge
sinin bir çocuğuyum; fakat, Batıda Doğudan çok ge
ride kalmış öyle bölgeler var ki, bunları anlatmak 

mümkün değil. Burada affınıza sığınarak şunu de
mek istiyorum; ya Batıdaki bu bölgeleri Doğuya gö
türelim, onlar misiilû muamele görsün veyahut da 
bu bölgeleri, çok rica ediyorum, Doğu seviyesinde 
kalkmdıralım. Asıl konuşmak istediğim, Hükümeti 
topluca karşımızda bulduğum şu anda, bilhassa bu 
konudur. Benim için şu sözü şurada sarf etmek bana 
bir vazifeyi yerine getirmiş olmanın büyük sevinç ve 
huzurunu vermektedir. 

Bugün, eleştirmekte olduğumuz Hükümet Prog
ramında her türlü Devlet ve millet işleri ele alınmış, 
hiçbir noksan ve hiçbir eksik bırakılmadan dile geti
rilmiştir. Bunların içinde, Özellikle köylere getirilmiş 
olan ve şükranla yadetmek mecburiyetinde olduğu
muz birçok hususlar vardır. Afetlere karşı tarım si
gortasının getirileceği ve bunun uygulanmasına baş
layıncaya kadar da yardımın yapılacağı, köylülere 
sosyal bir güvenlik getirmektedir. Köylerimize götü
rülecek hizmetlerde katılma paylarının kaldırılması 
şükran ve sevinç ile karşılanacak bir husustur. Ancak, 
şurada şunu zikretmeden geçemeyeceğim: Elbette ki, 
bir bütçe meselesi, bir imkân meselesidir. Hükümetin 
büyük bir hüsnüniyetle bunları ivedilikle yapacağın
dan şüphemiz yoktur; fakat Türkiye'nin kırk bin kö
yüne çok kısa bir zamanda ve aynı anda yol, su, 
elektriğin götürülmesi ve köylünün hiçbir katılma 
mecburiyetinde bırakılmaması, elbette ki zor ve im
kânsız bir durumdur. Ben şahsen şunu önermek isti
yorum: Öncelikle yol meselesinin ele alınması ve bu
na köylülerin katılmasını istememek; ondan sonra su 
meselesine, ondan sonra elektrik meselesine, gelmek. 
Eğer elektrik meselesinde devam edilecekse, yol ve su 
meselesi bitmeden elektrik katılma paylarına köylerin 
devam etmelerini rica ediyorum. İmkân varsa tabiî. 
Yoksa, bu sözlerimi söylemekten vazgeçiyorum .Ya
ni, yolu olmayan, suyu olmayan bir köy varken, öbür 
tarafta elektriğe kavuşturulmuş bir köyü belki de kıs
kanıyorum. 

Bunların arasında tohumluk, ilâç, gübre, tarım 
araçları, kredilerin yeniden organize edilmesi, özellik
le gübre fiyatlarının indirilmesi köylü üzerinde çok 
müspet tesirler ve ümitler yaratmıştır ve bugün en
dişeye düştüğümüz bir hususta bizi sevindirmiştir. 

Köylüye hizmet götürülürken, zaman ve eleman 
israfının önlenmesi, bilhassa ziraat mühendis ve tek
nisyenlerinin köylüye yardımcı olmalarının programa 
alınması da hakikaten büyük bir noksanlığı gidermek
tedir. 
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Köylünün ziraî çalışmalarının külfetsiz ve yeter
li bir şekilde finansmanı, özellikle küçük çiftçilere 
ipoteksiz ve kefilsiz; fakat kontrollü proje kredileri
nin temini büyük bir fayda yaratacaktır. 

Taban fiyatlarının erken ilân edilmesi de, daha 
köylülerin ekime başlamadan evvel hangi mahsulü 
ekeceklerine karar vermelerinde müessir bir rol oy
nayacaktır. 

Köy muhtarlarına ödenek verilmesi bir bakıma an-
garyacılığı ortadan kaldıracak, diğer taraftan da köy
lülerin büyük bir sıkıntı çektiği, muhtara para öde
mek yahut da mahsul vermek gibi büyük bir külfet
ten onları kurtarmış olacaktır. 

Köy Kanununun çıkarılması da; hakikaten bizi, j 
bilhassa seçmenlerimizin karşısına gittiğimiz zaman i 
acı bir şekilde tenkitlerine maruz kalmaktan kurta- ! 
racaktır. 

Değerli senatörler; j 

Kooperatifçiliğin siyasî emellere ve özel maksatla- , 
ra alet edilmeden gönüllü bir hale getirilmesi fevka
lâde bir şeydir. Burada bir Orman Kanunu meselesiy
le büyük tartışmalar oldu. Kanuna mecburi bir mad
de konması sebebiyle o Kanunun çıkması mümkün 
olmadı; fakat kooperatif meselesi orada zorlayıcı bir 
unsur taşımasaydı, bugünkü gibi gönüllü bir şekil al
mış olsaydı, o hırçın münakaşalar olmayacaktı ve 
o Kanun da çok iyi bir şekilde buradan çıkmış ola
caktır. i 

Bu suretle o güne aidolan üzüntümüz bitmiş bulu- ' 
nuyor. \ 

BAŞKAN — Sayın Eriş, son sözlerinizi lütfediniz 
efendim. Rica ediyorum. i 

RAİF ERİŞ (Devamla) — Hay hay efendim. 

Bir de kadınlar için 20 yılda emeklilik hakkının 
tanınması, hakikaten beklenilen ve çok olumlu tesir- [ 
ler yaratacak bir husustur; fakat erkek memurlar 

t 

için de 25 senede emekli olmak hakkı, bazı memur- I 
lara tanınmış, bazılarına tanınmamıştır. Bunun da ' 
artık bir usul haline getirilmesi veyahut da bu 25 
senelik hizmet az görülüyorsa muayyen bir seneye 
bağlamaktan suretiyle muhtelif tarihlerde çıkacak 
kanunlara ümit bağlamaktan erkek memurların da 
kurtarılması yerinde bir hareket olacaktır. 

Bu programın eksiksiz olarak tatbik edilmesini ve 
bunu tatbik edecek hükümete hayırlı başarılar diler-
hen hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, aleyhinde 
konuşmak üzere buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Hükümet programının eleştirisine geçmeden önce, 
sayın Adalet Partisi sözcüsünün burada sarfettiği bir
kaç sözün gerçekle bağdaşmadığını ortaya koymak 
isterim. 

Önce 1973'te toptan eşya fiyatlarındaki artış, İs
tatistik Enstitüsünün, Planlamanın, ekonomik kurul
ların, Ticaret Bakanlığının çıkardıkları rakamlara da
yanarak, c/c 29'dur. Bülent Ecevit Hükümetinin sekiz 
aylık iktidarı süresince yine bu kurulların çıkardık
ları toptan eşya fiyatlarındaki artış, % 16,7'dir. Eğer 
bu kurulların rakamlarına inanmıyorsak ve bu sekiz 
aylık süre içerisinde Bülent Ecevit Hükümetinin ta
ban fiyatlarına verdiği % 100, asgarî ücretlerdeki 
% 100 artışlara rağmen bu pahalılıksa, hiçbir taban 
fiyatı verilmedik 1973 yılındaki % 29 artışı her halde 
çok daha fahiş bir pahalılık olarak kabul etmek ge
rekir. 

Yine, 1970'de Merkez Bankasından 4,5 milyar 
lira karşılıksız olarak piyasaya çıkarıldığı için, bili
yorsunuz Türk parasının değeri % 66,6 düşmüş bü
yük bir devalüasyon geçirilmiştir. Sayın Ucuzal'ın 
söylediği gibi, bu devalüasyonlar Bülent Ecevit Hü
kümeti zamanında olmamıştır. 

Gübre fiyatlarındaki artış, bugünkü iktidarın için
de olan kanadın da; Millî Selâmet Partisi kanadının 
da tasvibi ile çıkmış bir artıştır, ve Tarım Bakanlığı
nı yöneten arkadaşımız bilhassa üzerinde durarak çı
kardığı; eğer gübre de bir pahalılık varsa odur; o da 
mecburiyet karşılığında olmuştur. Çünkü, gübrenin 
ham maddelerindeki artış % 350-400 olmuştur. Bir 
hesabedilmiş, gübre o fiyatlarla satıldığı zaman, yıl 
sonunda Hazine sekiz milyar lira gübreden açık ve
riyor. Bu zamlara rağmen hâlâ Hazine gübreden 
2,5 - 3 milyar lira açık vermektedir. Bunun üzerine 
gübreyi ucuzlatıp da bu açığı bütçede, Hazinede ne 
kadar çoğaltacaklar, nasıl çıkışacaklar yahut anlaşa
caklar; onu bilemiyorum. 

Yine, 1965'te Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
devrederken; Sayın Ucuzal Cumhuriyet Halk Partisi 
zamanında pahalılığın arttığığını ve neredeyse hani 
hiç görülmedik pahalılıkla karşı karşıya imişiz gibi 
bizi gösterdi. Ben fiyatları söyledim. Oysa ki; 1965' 
de traktör fiyatları 45 bin liraydı. 1971 Martında, 
12 Mart Muhtırası ile Adalet Partisi iktidarı devret -
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tiği zaman 5 binlik Ford traktörleri 110 bin liraydı. 
302 Mercedes otobüsler peşin 230 bin liraya alınır
ken, 1971'de vatandaş 800 bin liraya alamıyordu. Ben 
iki tane örnek verdim; daha binlercesi verilebilir. 
Yani i 971'e kadar, bu süre içinde f/c 300 - 400 pahalı
lık getirilmiş; bu kürsüde bunu defalarca konuş
muşuz. «Beceriksiz iktidar büyük pahalılıklar getiri
yor, duruma hâkim olamıyor.» diye boşuna konuş
mamışız. Bu rakamlar hâlâ elimizde. 

Sonra, bugün dünyayı saran büyük bir pahalılık, 
büyük bir enflâsyona rağmen, Türkiye ekonomisin
deki sarsılmadan devam ediş; hele Kıbrıs gibi büyük 
bir sarfiyata sebebolan hareket de dikkate alınırsa, 
Türk ekonomisi Bülent Ecevit Hükümeti zamanında 
gerçekten sağlam temellere dayandırılmıştır ki, bü
yük bir sarsıntı geçirmemiştir ve bugün de aynı du
rumu devam ettirmektedir. 

Biz yine düşünüyoruz da; 12 Mart Muhtırası gel
diği gün ekonomik, sosyal, siyasal buhranlar yarat
mış olan iktidarın, bugün kalkıp da bunları bir anda; 
hem de dört nikâhlı bir parti, dört nikâhlı bir ikti
dar ve bundan doğacak olan çocuğun ruh sağlığının, 
olayların ruh halinin, yapısının ne olacağı gibi belir
siz bir durum ortada iken, bunu kalkıp da; «Biz 
ferahlık getireceğiz, bunları ortadan götüreceğiz, hu
zur gelecek.» demek, akla. mantığa sığmıyor. 

Aynca, somut delillerden noksan, vaatlerden da
ha ötede hiçbir şey taşımayan bu programlala hiç
bir şey yapılamayacağına ben şahsen inanıyorum. 

Adalet Partisi Sözcüsü Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünün burada sahte bir tavırla meseleleri an
lattığını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sahte ta
vır değil, dünyaya açıklık getiren, demokrasiye açık 
lık getiren, sözüne açıklık getiren, meselelerine açık
lık getiren, pragramına açıklık getiren bir parti oldu
ğunu halkına benimsetmiş; bırakın Türkiye'ye, Türki
ye'yi aşmış, dünyaya kabul ettirmiştir. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin başında bir 
lideri vardır; Batıdan Doğuda, Amerika'sından İngil-
teresine, Arabistandan İsveçine kadar, herkes onun 
sözüne, fikrine inanıyor ve «açıklık getirmiş, doğru 
sözlü bir liderdir;) diyor. Bu partinin Programına 
dayanan sözdür. Ö/ie ise, açıklık ve doğruluk Cum
huriyet Halk Partinin eskiden beri şiarıdır ve de
vam etmektedir. Bunun başkaları için kullanalım... 

«Hükümeti bırakıp kaçma» sözü ikide bir söylenir. 
AHMET KARAYİötT (Afyonkarahisar) — 

Doğru. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Önemli olan, 

zamanı gelince istifa etmektir, kaçmak değil. İstifa 
etmeyenler, neler geldi başına gördüler. O bakımdan, 
biz gerçekten bunu bilen partiyi/; zamanında isti
fa edersek, demokrasiye daha yararlı olacağımızı dü
şünmüşüz, inşallah olur. Nitekim oluyor, bakın hü
kümetler kuruluyor. 

«Akgünler» kitabı, gerçeklerin bir özüdür. Nite
kim, paytığmız Programı alın okuyunuz, «Akgünler» 
Kitabı ve Halk Parti Programının yansı çok şükür 
bu programa geçmiştir; bu bakımdan da iyi tarafları 
vardır 

Dış politikada, gerçekten Cumhuriyet Halk Par
tisi bir kişiük, bir bağımsızlık getirmiş, dış poltikamı-
zı dünyaya güçlü bir politika olarak kabul ettirmiş, 
saygınlık duyurmuştur dış poîtikamızda, bütün mil
letlerin saygınlığını toplamışız üzerimize. 

Bu bakımdan, biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, her yönüyle gerçeği ve saygınlığı kazanmış bir 
pTi'ci olarak çok rahatı", söylenen aı^-ifi Tözler bi
zim için ve Türk Ulusu için hiç bir anlam taşıma
maktadır. Çünkü, o Ulus. 1973'teki gibi bugün de 
gittiğiniz zaman çok şeyler verecektir; size de. bi
ze de. 

Sözcü, işverenlerle işçiler arasındaki uyuşmazlık
ların kaldırılacağını söylediler. Ben buna inanmıyo
rum; çünkü Adalet Partisi zamanında devam eden ça
kışmaları ve ölen işçileri: sendikal haklarını savunan 
işçilerin kurşunlanışını gözlerimle gördüğüm için 
buna inanamıyorum. 

1965 - 1971 tarihleri arasında sayın Demire! ik
tidarı zamanında ve 12 Mart 1971'den sonra kurulan 
Adalet Partisi patentli hükümetler döneminde yara
tılan tedhişçiliklerin yasa dışı olayların, «cephe» 
sözil duyulaîı daha da tehlikeli biçimde saldırılarla 
başlamış olması, hâlâ da demokrasiyi yok etmeyi 
amaçlayan faşist taklitçilikbriyle sürdürülmüş olma
sı, üzüntümüzün en büyüğüdür. Bunun en acı örnek
lerini en kısa zamanda gördük. Daha dün Malatya'
da, Elâzığda, Amasya'da, Muş'ta. Tokat'ta. Erzin
can'da, Afyon illerindeki kani: saldırıları maalesef.. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Hep 
solcular tarafından yapılmıştır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Maalesef 
Demire! iktidarında Malatya'da, Kayseri"de, Erzin-
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can'da, Elbistan'da, Kırıkhan'da, Ortaca'da İstanbul* 
daki kanlı Pazar olyalarıyle bağdaştırmak, birleştir
mekten kendimi alamıyorum. 

Bu bakımdan, bu Hükümetin huzur getireceği 
büyük huzursuzluklar getireceği içime öyle oturmuş 
ki; Türk Ulusunun ve demokrasinin büyük tehlikeye 
düşeceğinden büyük üzüntü duyuyorum. 

Yakılan htanbul Opera binası, batırılan Mar
mara vapuru; hayalî suçlular, öldürülen gençler, 
meçhul suçluların dönemini yaratanlar bu ülkeyi hu
zura kavuşturacakmış; nasıl inanayım ben buna?.. 

Düpedüz mezhep kavgaları yaratmış olanlar, 
bizlere bu olayların acısını tattırmış olanlar; bu 

ükeyı hiç endişem yoK il, felâkete 
receklerdir. Hele cepheci dört partinin ayrı görüşle
rini bir yamalı bohça gibi birleştiren bu Hükümet 
Programı ile icraat değil, akla hayale gelmedik, 
Ulusumuzu mahvedecek olaylar yaratılacağından en
dişe ediyorum, şüphe ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. bağlayınız lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tüm gençli
ğin güven duygusunu yitirmiş sayın Dernirel yöneti
minde bir iktidar, huzursuzluğun kaynağı olacaktır. 
Ulusal birliği yok edici, Cumhuriyetin ilkelerini ve 
demokrasiyi yıkıcı olayların yaratıcısı olanlar; dört 
zoraki nikâhlı bir iktidarın yapacağı işlerle bunları 
daha da tahrik edip. teşvik edeceklerdir ve bunlar
dan doğacak olan hadiseler, toplumumuzda huzur
suzluğun da ötesinde, daha da büyük olaylara sebep 
olacaktır. Hele bu cephe ortaklığında Millî Selâmet 
Partisi çağ dışı yasaları getirmenin özlemi ile ma
lul iken. Saym Türkeş, ırkçı, Turancı. Atatürk mil
liyetçiliğinden de ileri, bugünkü faşist kafalı koman
dolara sahip ç;krna::mı devam ettirdiği sürece de, 
Türkiye tehlikeden kurtulamayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz geçiyor efen
dim. Biraz evvel izah etmiştim, lütfediniz efendim, 
son sözlerinizi ifade buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) 
Sayın Başkanım. 

Bağlıyorum 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızla yaratılan ulusal bi
linçten almalıyız biz millî duyguyu. Yabancı serma
ye sömürü düzenin'in savunucusu olanların ulusal bi
lince sahip olduklarından şüphe ediyorum. Milliyetçi
lik bununla olmaz. Yabancı sermayenin savunucusu 
olan bir siyasî iktidar topluluğu, milliyetçi olabilir 
mi?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) — 
Kuyruklu yalanlar. 

(Devlet Ba!kanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş ve Erzincan Üyesi Niyazi Unsal arasında kar
şılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN —Sayın Unsal. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Cephecilerin 

milliyetçiliği. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, har

cırah sahtekârına sahip olun, Hükümete tecavüz edi
yor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hakaret et

miyoruz Sayın Başkanım, konuşuyoruz, gerekirse çok 
ağır hakaret ederiz ve... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bir tarafı ta
kip ederken, diğer tarafı takip edemiyorum. 

Sayın Öztürk. lütfen bitiriniz efendim, son keli
meyi söyleyin efendim, rica ederim efendim, müsama
hamızı daha fazla suiistimal etmeyiniz efendim, rica 
ediyorum sizden, 5 dakika geçiyor Sayın Öztürk za
man benim elimde değil ki efendim, zamanı siz kayıt
ladınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyo
rum Sayın Başkanım, tamamlıyorum Sayın Başka
nım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Önüne bak be terbi
yesiz, Sayın Başkan, şu Niyazi Ünsal'a bakın. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Unsal... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Terbiyesiz, yeter ar

tık be. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sen ne yapı

yorsun, ne diyorsun?.. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, sizi ilgilendirmiyor. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oturduğu yerden 

bana müdahale eden odur, biz mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) 
cırah sahtekârı rezil herif. 

Ahl;ksız herif, har-

BAŞKAN 
efendim. 

Görevli arkadaşlarımı rica ediyorum 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ne diyorsun. 
otur yerine, otur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — (Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'e hitaben) 
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Kalk müdahale ettiğini söyle, namuslu adamsan ken
dinin müdahale yaptığım söyle. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal, rica edi
yorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Başkanım, o mü
dahale etti bize, biz müdahale etmedik. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Harcırah sahtekârı... 
BAŞKAN — Sayın Köker, rica ediyorum efen

dim, bu Birleşime devam edemeyiz bu şekilde. Sayın 
Unsal, rica ederim efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Hükümete müdahale 
edilir mi arkadaş? Otur. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Terbiyeli ol be. 
BAŞKAN — Hükümete bu şekilde (Gürültüler) 

Rica ederim, rica ederim, ben takip edemiyorum, sa
yın hatibi takip ediyorum, rica ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen yanlış anla
dın, müdahale eden o bana. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Terbiyeli ol. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Ye

ter be saygısız adam. 
BAŞKAN — Sayın Köker, efendim rica ederim. 
Sayın Öztür'k, rica ediyorum bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum. 

yarım kaldı. 
BAŞKAN — Efendim, yarım kalmadı zaten, ne 

kadar geçiyor Sayın Öztür'k, rica ederim Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hep müda

hale ile geçti Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bağ
lıyorum. 

BAŞKAN — Peki, bağlayınız efendim lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Nitekim, sağ

cı partilerin Atatürk dil devrimi layik eğitim üzerinde
ki görüşleri de Programda maalesef tatmin edici de
ğildir. 

Yine, ahlâk dersiyle getirilen usul de yanlıştır. Ah
lâk dersi, ezbercilik dersi değildir, kişinin çıkarma da 
olsa, toplumun çıkarına da olsa bu yetişmiş olan... 
(A. P. sıralarından «Yeter be» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk, rica 
ediyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim nasıl bağlıyorsunuz?.. Rica 
ederim Sayın Öztürk, sizin önünüzde daha 40 sayfa 
kâğıt var, ben buradan görüyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Eğitimcilerle 
verilecek... Bitiyor efendim, cümle bitiyor. 

Eğitimcilerle işlenecek ve her dersin özünde olur 
ahlâk dersi. Bu bakımdan, bu yönde Programın ge
tirdikleri yanlışlıklar düzeltimıezse, Atatürk'ün layik-
lik anlayışı, eğitimde ve dilddki devrimcilik anlayışı 
da maalesef Atatürk düşmanlığıyle malûl olarak bu 
Programda yerini almıştır ki, bu da çok zararlı ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Al

lah akıl fikir versin sana. 
BAŞKAN — Sayın İsmen, Programın üzerinde, 

buyurunuz efendim. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Parlamento burası, so

kak değil. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Beler, rica ediyorum 

efendim. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Parlamento burası, 

hepimiz altında kalacağız. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum, lütfediniz. 

Sayın İsmen, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Her zaman belli 
kimin kaldığı. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum efen
dim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Biz kalacağız, sen 
kazık çakacaksın değil mi?.. 

BAŞKAN —• Sayın Köker, rica ediyorum efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Para dökmeye 

gerek yok ki. O zaman bu kapıdan giremezsiniz. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Programını eleştirmekte olduğumuz Hükümetin, 
hangi kompozisyonla ve nasıl kurulduğunu ve güven
oyu almak için ne gibi çabalar göstermekte olduğunu 
hep biliyoruz. Bundan ötürü, bize sunulmuş olan 
Program metni, burada yapılması vaat edilen işler, 
ikinci planda bir önem taşımaktadır. 

Daha önce, bu kompozisyondaki bir koalisyon 
hükümetinin, bu işleri yapabilme olanağını dikkate 
almak gerekir. Bu hükümet, bu olanaktan yoksundur. 
Bu bilinen nedenleri burada anlatmaya, sıralamaya 
gerek görmüyorum. Ben sadece, ekonomik ve politik 
sorunlarımızın temel nedenlerine ve Hükümetin bun
lardan ne derece uzak bulunduğuna değinmek isti
yorum. 
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Bütün dünya kamuoyunun da bildiği gibi, bizim 
de mensubu bulunduğumuz kapitalist dünya, büyük 
bir bunalım içine düşmüştür, Bu bunalımın bir yanı 
ekonomik, öbür yanı da politiktir. Ekonomik yanı, 
hepinizin bildiği gibi, enflâsyon ve işsizlik şeklinde
dir. Başta Amerika olmak üzere, kapitalist dünyanın 
önde gelen memleketlerinde her geçen gün işsizlerin 
sayısı artmaktadır. Bu durum, bu memleketleri itha
lâtlarını kısmak, buna karşılık ihracatlarını artırma
ya itmektedir. İleri memleketlerin bu davranışı, bizim 
ödemeler dengemizi görülmemiş ölçüde, olumsuz bir 
şekilde etkilemiş ve şimdiye kadar çok açık vermemi
ze sebep olmuştur, 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin gönderdikleri 
dövizler sayesinde biriktirebümiş olduğumuz döviz re
zervlerimiz. son bir yıl içinde fazlaca ve hız'a erimiş
tir ve erimeye de devam etmektedir. 

1974 yılındaki dış ticaret açığımız 2 200 000 000 
dolar olmuştur. İşçi dövizleri, bunu ancak kısmen kar-
şılayabilmiştir. Bu durumda olumlu gelişmeler de 
ufukta görülmemektedir. 

Batıda bunalım devam ettiği sürece, ihracatımızı 
artırmamız olanak dışıdır. Durgunluk içinde olan 
Batı. ithalâtını kısmıştır. Buna karşı alacağımız ted
bir yoktur. Aynı nedenden ötürü, işçi dövizlerimizin 
artması da beklenemez, tersine azalması olasılığı var
dır. Nihayet, turizm kazançlarımızın da yine aynı ne
denden ötürü: yani kapitalist dünyadaki bunalımdan, 
durgunluktan ötürü, artması söz konusu değildir, ola
maz. 

Kapitalizmin temel bunalımına bağlı olan bugün
kü sorunlarımızın çözümü açıktır. Kapitalist dünya
ya bağlılığımızın azaltılmasında yatmaktadır. Bunun 
için, ekonomik dış ilişkilerimizin, bugün olduğu glb\ 
çok büyük ölçüde, AET ve Amerika'ya yönelik olmak
tan çıkarılması ve üçüncü dünya memleketleriyle ve 
sosyalist memleketlerle, daha fazla geliştirilmeye yö
neltilmesi gerekir. Bu konularda Hükümetin, diğer Ba
tılı memleketlerin gösterdiği uyanıklık ve canlılık için
de olmadığı anlaşılıyor. Oysa. ekonomimiz, o doğ
rultuda yöneltilmedikçe hızlı bir kalkınma asla söz 
konusu olmayacaktır ve de Programda sözü edilen 
kalkınma vaatleri, o Programın sayfaları arasında 
kalacaktır. 

Sayın senatörler; 
Mensubu bulunduğumuz kapitalist dünya, aynı 

zamanda politik bir bunalım içine girmiş bulunmak
tadır. Amerika'nın, gerek Ortadoğu'da, gerekse ya-

I kmdoğuda politikası iflâs etmiştir. 
Kıbrıs olayları dolayısıyle Yunanistan NATO' 

nun askerî kanadından çıkmıştır. Memleketimize Ame
rika'nın askerî yardımı kesilmiştir. Silâhtan yoksun 
bir müttefikin, ne NATO, ne Amerika için bir an
lam taşımayacağı da açıktır. Yani bizim Batı ittifakı 
içindeki yerimiz budur. 

Türkiye'nin, «Yurtta sulh cihanda sulh» prensi
bine bağlı olarak ittifaklarını tekrar gözden geçir
mesi ve bugünkü anlamsız durumuna mutlaka bir son 
vermesi lâzımdır; yani NATO'dan çıkılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Bütün bu sözleri şu şekilde özetleyebilirim : Ge

rek ekonomik kalkınmamızı köstekleyen emperya
list ilişkilerden, gerekse siyasal ve askerî güvenliği
mize hiçbir katkıda bulunmayan, tersine komşuları
mızdan soyutlayan ve gereksiz taahhütler altına so
kan ittifaklar sisteminden kurtulmamız lâzımdır. 
Bunun somuttaki ifadesi, AET'den, CENTO'dan, 
NATO gibi, kapitalizm ve emperyalizm dünyasının 
ekonomik ve askerî kuruluşlarından çıkmaktır. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Ondan sonra Varşova Paktı. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Var
şova'ya gidelim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Oysa, Hükümet 
Programında, sorunlarımızın, kapitalist, emperyalist 
dünya ile olan ilişkilerimize çok daha bağlı olduğu 
görmemezlikten gelinmiştir. Hükümetin, sorunlarımı
zı gerçek yönleriyle ele almayışının diğer bir nedeni 
de, iç politikasının temel direği haline getirmiş oldu
ğu anlayışta görüyoruz. Bu anlayış, siyasal özgürlük
leri reddeden, tek bir görüşü meşru sayan, bunun dı
şındaki görüşleri, «Komünizmdir» eleyip, yasaklayan 
anlayıştı r. 

Öyle anlaşılıyor ki, Hükümetin icraatı, komünizm
le mücadele etmek etrafında dönecektir. Oysa, Hü
kümet, komünizmden ne anladığını ortaya bile koy
mamıştır. Bu demektir ki, işine gelmeyen her şeyi, 
«Komünizmdir» diye yasaklamaya kalkışacaktır. Oy
sa, özenilen durup dinlenmeden bağlılık ifade edi
len Batı demokrasilerinde özgürlük demek, her türlü 
fikrin, komünizm dahil, bütün siyasî görüşlerin ser
bestçe ifade edilebilmesi ve örgütlenebilmesi demek
tir. Yani herhangi bir fikir yasaklandığı zaman, isten
meyen her şey bu imiş gibi gösterilmek olanağı 
mevcut olduğu için de, demokrasiden bahsedilemez. 

Egemen çevrelerin isteğine göre, kanunlarla bazı 
görüşleri yasakladıktan sonra, «Ben, kanunların meş-
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ru saydığı bütün fikirleri kabul ediyorum.» deme
nin bir anlamı yoktur. 

Franko İspanya'sında da kanunların çerçevesinde 
herkes hürdür; ama kanunların çerçeveleri çok dar
dır ve her gün gazetelerde de yer aldığı gibi, ispan
ya'da diktatörlük vardır. 

Hükümetin komünizmle mücadele etmesini anla
yışla karşılarım; ama bu bir fikir mücadelesi ise. 
Yoksa, polisle, jandarmayla, hapis tehdidiyle, baskıy
la kabul edilemez ve demokrasiden de bahsedilemez. 
Bu zihniyetteki insanlar, özgürlükçü olduklarını ifade 
de edemezler. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak is
temede samimî iseler, özgürlükleri kısıtlayan kanun
lara ve uygulamalara kısa zamanda son verilmesi lâ
zımdır. Yani en başta, Türk Ceza Kanunununda yer 
alan 141, 142 ve 163 ncü maddeler derhal kaldırılma
lıdır. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Baş-
üstüne!.. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Hiç değilse,- bun
dan sonra, «Kanunlar çerçevesindeki özgürlüklere say
gılıyız» demek de bir anlam taşır. Bu maddeler, 40 
yıl önce, faşist İtalyan kanunlarından aktarılmış, bu
günün İtalya'sında çoktan terkedilmiş, bizde daha 
şiddetli bir şekle sokulmuş olarak bugünün uygar 
dünyasında uygulanmaktadır. Oysa, o zamandan bu 
yana Türkiye'mizde büyük gelişmeler olmuş, ekono
mimiz, kültürümüz, eğitimimiz büyük aşamalar yap
mıştır. Siyasal özgürlüklerimiz, 40 yıl önceki durum
dan daha gerilerdedir. Onun için, önce bu gelişme den
gesini kurmak, politik özgürlükleri de toplumun öbür 
gelişmeleriyle uygun bir düzeye çıkarmak gerekir. 

Sayın senatörler; 
Hükümetin, tam bunun tersi bir yol izleme kara

rında olduğu anlaşılıyor. Elbette ki, insanlarımızın, 
özellikle işçi sınıfımızın varmış olduğu gelişme dü
zeyi, Hükümete, özgürlükleri boğma olanağını ver
meyecektir. Medeniyet dışı çabalar, geri tepmeye, 
başarısızlığa uğramaya mahkumdur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutuyorum 

efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Aleyhin
de. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Yılmaztürk efen

dim. 
Buyurun okuyun. 

Başkanlığa 
Hükümet Programı üzerindeki müzakerelerin ye

terliğini arz ve teklif ederim. 

Mustafa Bozoklar 
İzmir 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Yılmaz
türk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan., muhterem, senatörler; 

Şahısları adına konuşmalar 10 dakika ile tahdit 
edilmiştir. Esasen konuşacak olan da zannediyorum 
pek kalmadı. Onun için, bu önergeyi lütfedin, kabul 
etmeyin de, biz de söz sıramız geldiği zaman; Sayın 
Halk Partililerin bu Hükümete neden bu kadar telâşla 
çattıklarını, niçin bu kadar gocunduklarını, bu Hü
kümeti ve bu Hükümetin Programının ne kadar ge
niş, ihatalı, faydalı, birçok incelikleri ihtiva eden, 
büyük Türk Milletinin bütün fertlerinin hemen he
men yüzde 80'inin hasretle beklediği, özlediği bir Hü
kümet olduğunu ve bu Hükümet Programının büyük 
Türk Milletinin ve onun Parlamentosuna dayalı, 
millî iradenin bir aynası olduğunu ifade edelim. 

Bu ayna öyle bir ayna ki, o aynaya bakanlar ken
dilerini. görüyorlar. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Dev 
aynası. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, konuya girmeyi
niz lütfen efendim. Yeterlik önergesinin aleyhinde 
konuşacaksınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Muh
terem senatörler; 

Önergeyi kabul etmeyin de, bu aynaya kimin 
nasıl baktığını ve ne gördüğünü ifade edelim. (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Hem öyle ifade edelim ki, bu aynaya bakanlar 
kendilerini gördükleri için; bu muazzam programı ve 
bu Hükümeti tenkit edenler, kendilerini o aynada gör
düklerinin bir aksi olarak ifadede bulunduklarından 
dolayı, ifrata varan tenkitlerini büyük bir telâş ile, 
heyecan ile alınganlıklarını değerlendirelim, ifade ede
lim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, lütfen. Rica edi
yorum... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Son 
olarak şunu. söyleyeyim ki... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yılmaz
türk, rica ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın senatörler; 
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Kim ne derse desin, çirkin yüzün aynaya zararı 
olmaz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, «Ye
terlik önergesi aleyhinde» müessesesini bu derece sui
istimale müsaade edemezsiniz. Tutumunuz hakkında 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesinin aley
hinde söz aldılar. Yeterlik önergesi kabul edilmezse... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aptal tavuğa 
bak; aptal tavuk... 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, Sayın Karayiğit, 
rica ediyorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Seçim var se
çim. korkma. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Say

gıs ı adam. 
BAŞKAN — Sayın Karayiğit. Sayın Feyyat. rica 

ediyorum efendim. 
Buyurunuz Sayın Başbakan. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, oyun

ları gördünüz. Bizans oyunları; MC'nin Bizans oyun
ları. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Ecevit'e 
komünist diyen ve şimdi de müdafaasını yapan sen
sin. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; hepinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Hükümet Programı üzerinde 7 saate yakın yapı
lan tartışmaları dinlemiş bulunuyoruz. Bazı aydınlat
malar yapacağız, bazı hususlardaki düşüncelerimizi 
söyleyeceğiz ve bazı eleştirilere de cevaplar arz ede
ceğiz. 

Evvelâ şu hususu ifade etmek istiyorum : Hükü
met, 6.5 ay süren bir bunalım sonunda kurulmuştur. 
Kuruimasıyie ilk görevini ifa etmiştir. Hükümet kuru
lamaması gibi bir durum böylece ortadan kalkmıştır. 

Ülke, geçen 6,5 ay zarfında bir hükümet bunalı
mının çeşitli tesirlerine maruz kalmıştır. Hükümet bu
nalımlarının tesirleri anında görüldüğü gibi, o anı 
aşan birtakım tezahürler de ileride meydana çıkar. 
Hükümet bunalımından ülke, mutlaka büyük zararlar 
görür. 

Siyasî istikrarsızlık dediğimiz konunun işareti hü
kümet bunalımıdır. Ülkemiz, geçen 15 sene zarfında 
çeşitli bunalımlara sahne olmuştur. Bir çalkantılı dö
nemdir bu 15 sene. 

1960 sonrasında: 1961 Anayasasının ve Seçim Ka
nununun yürürlüğe girdiği günden bu yana geçen 15 
sene zarfında, 1961 - 1965 yıllarında 4 koalisyon hü
kümeti kurulmuş, 1965 - 1971 dönemi tek hükümet
le geçilmiş, 1971 - 1973 döneminde 4 hükümet daha 
kurulmuş, 1973'den 1975'e kadar da 3 hükümet ku
rulmuştur. . 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yeter

lik müessesesi demek, hükümetin tutumu, muhalefe
tin tutumu demek değildir. Bunu yaptılar. (A. P. sıra- | 
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Yılmaztürk söz 
aldılar, yeterlik önergesinin kabul edilmemesini iste
diler. Bu arada yeterlik önergesi kabul edilmeseydi; 
konuşulması gereken konulara girdikleri zaman... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Halk Par
tisine tarizlere müsaade ettiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun; ben konuşuyorum beyefendi, ikimizin bir
den konuşması mümkün değil ki. 

Eğer yeterlik önergesi kabul edilmeseydi, hangi 
konulara girecekse o konulara girme teşebbüsünde 
bulundukları zaman, kendilerini ikaz ettim ve ona I 
imkân vermedim. Yeterlik önergesinin kabul edilme
mesi konusunda fikirlerini ifade ettiler ve indiler. Bu 
konuda söylenecek başka br söz yoktur efendim; ya
pılacak başka bir işlem de yoktur. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bakın işte. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Çirkin yüzü 

anladınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Başbakan; buyurunuz efen

dim. (A. P. sıralarından. «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Ne
ye konuşuyorsun be saygısız adam? Saygılı ol biraz... { 
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Binaenaleyh, dönüp bakmak lâzımdır. Ülke her 
sene, eğer 1965 - 1971 dönemini çıkarırsanız, Türki
ye'de her sekiz ayda bir hükümet kurulmuştur. Ge
çen 15 senenin istikrar dönemi 1965 - 1971 dönemi
dir. Suçlanan dönemidir bu; bazı çevrelerce haksız ola
rak suçlanan dönemidir ve Türkiye 1971 - 1975 bu
nalımını; 4 senedir devam eden bu bunalımı aşabil-
mişse, ancak 1965 - 1971 döneminin kazandırdığı ik
tisadî takat sayesinde aşabilmiştir. 

Binaenaleyh, buraya gelip, «Ülkeyi şuraya getir
diniz, buraya getirdiniz» gibi bize yöneltilmiş bulu
nan; Adalet Partisi olarak bize yöneltilmiş bulunan bir
takım haksız tenkitleri bu şekilde karşılamak mecbu
riyetindeyim. 

Şimdi Türkiye de hükümet bunalımından mem
nun muydu, şikâyetçi miydi? Bunu da bir tespit ede
lim. Memnun idiyse, bu Hükümetin kurulmuş olma
sından gayet tabiî ki, şikâyetçi olanlar bulunacaktır; 
ama Türkiye hükümet bunalımından şikâyetçi değil
se, bu Hükümetin kurulmuş olması, bir bunalım dö
nemini kapatması dolayısıyle memnuniyeti mucip ol
mak gerekir; herkesin memnuniyetini mucip olmak 
gerekir. 6,5 ay kurulamayan, yapılamayan bir iş yapı
labilmiştir ve bu Hükümet, Parlamentonun Hüküme
tidir; bu Hükümet, demokratik sistemin Hükümeti
dir; bu Hükümet, rejimin Hükümetidir. 

Binaenaleyh, Hükümet demokratik kurallara uy
gun olarak kurulmuştur. O itibarla, bizatihi hüküme
tin kurulabilmiş olması, demokratik sistemin işlerliği
ni sağlamış, Parlamentoya. Parlamentonun fevkalâde 
önemli görevlerinden birisi, hükümet çıkarabilmektir; 
Parlamentoya hükümet çıkarabiîme imkânını vermiş
tir ve sanıyoruz ki, Parlamentonun töhmet altında 
kalmasını, çeşitli şekilde tenkitlere tabi olmasını da 
ortadan kaldırmıştır. Bununla da kalmaz. Parlamen
to, rejimin kalbidir. Parlamentoya yönelmiş tenkitler, 
Parlamentoya yönelmiş kötülemeler, netice itibariyle 
rejime yönelmiş kötülemeler olarak eninde sonunda 
ortaya çıkar. Hükümet bunalımı, 'rejimin her mües
sesesini aşındıran bir bunalımdır; yalnız hükümet mü
essesesini değil, rejimin bütün müesseselerini aşındı
ran bir bunalımdır. 

Bu Hükümetin kurulmuş olması ile böyle bir bu
nalıma son verilmiş olmaktadır. Binaenaleyh, sevi-
nilmesi ve bunca devasa meseleleri göğüsleyecek cesa
reti göstermiş bulunan bu Hükümete asgarîden bir 
kredi zamanı tanınması lâzımdır. (A. P. sıralarından 
'«Bravo» sesleri.) 

Alternatifi var mıydı? Var idiyse niye kurmadı
nız? Biz birisinin elinden kapmadık ki bunu. 19 Mart 
gününe kadar Hükümeti kimse kuramadı; biz dahil. 
19 Mart günü hükümet kurulması evvelâ Cumhuri
yet Halk Partisi Sayın Genel Başkanına teklif edil
miştir. Niye reddettiniz var idi ise? Var diyenlere 
söylüyorum. Bu Hükümet, kanaatimizce Parlamen
tonun çıkarabileceği son hükümettir; kanaatimizce. 
Bu 6,5 ay zarfında Parlamento bir hükümet çıkara
madığına göre, eğer bundan evvel bir tane çıkarmak 
mümkün idi ise, çıkarmanız gerekirdi. 

Şimdi ben, bizim fikirlerimizi söylüyorum ve onun 
içindir de diyorum ki, bu Hükümetin ne yapacağı 
kadar, önemli olan mesele, kurulabilmiş olmasıdır. 
Türkiye, hükümetsizlikten bunalmıştır. Sadece hükü
metin kurulabilmiş olması kâfi değil, demokratik 
kurallara uygun olarak bir hükümet kurulabilmiş ol
masıdır. Demokratik kurallara uygun olarak bir hü
kümet kurulabilmesi, Parlamentonun meselesidir. De
mokratik kurallara uygun olarak kurulmayan bir hü
kümet, kurulamayan bir hükümet Parlamentonun 
prestiji ile tev'em değildir. 

Binaenaleyh, bu hükümetin kurulabilmiş olması, 
susunu beğenmezsiniz, busunu beğenmezsiniz, ayrı 
meseledir; ama Parlamentonun hükümetidir, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetidir. Kimliğini, kişiliğini soran
lara söylüyorum. Kimliği, kişiliği Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetidir. Kimliği budur. Kişiliği de, Parlamento
ya, partiler demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 56 ncı maddesine göre, siyasî hayatın ayrıl
maz, vazgeçilmez parçası olan siyasî partilere daya
nan bir hükümettir ve temsilî sistemin hükümetidir. 
Temsilî sistemin; yani seçilip gelenlerin hükümetidir; 
seçilip gelenlerin güvenine müracaat eden bir hükü
mettir, seçilip gelenlerin desteğine müracaat eden bir 
hükümettir, onların yardımına, müzaharetine müra
caat eden bir hükümettir. Kuvvetinin kaynağını 
Parlamentoda bulur. 

Bütün bunları, Türkiye'de Parlamenter rejimin iş
lemesi bakımından bu Hükümetin kuruluşu ile Par
lamenter rejime ne kadar büyük bir hizmette bulunul
duğunu ifade için söylüyoruz. Biraz sonra bu hükü
metin ne çeşit bir miras devir aldığını ve nasıl bir 
ağır yükün altına girdiğini ve gerçekten böyle bir 
yükün altına girmenin büyük bir cesaret meselesi. 
olduğunu da sizlere arz ve ifadeye çalışacağım. 

Belirtmeye mecbur olduğum bir diğer husus ise 
şudur : 
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Parlamenter demokrasisinin karakteri, siyasî ikti
dar olacak, muhalefet olacak. Siyasî iktidar yoksa, 
muhalefet yoksa, Parlamento varsa; o Parlamento 
kendisini boşlukta hissedecektir. «Neyin, ne için des-
tekleyicisidir? Kendi iradesi mi aşılmıştır?» gibi ve
ya «Kendisi neye yaramaktadır?» gibi birtakım sı
kıntıların içine girecektir, Parlamento. Seçilmiş Par
lamentoyu kastediyorum. Siyasî iktidar yoksa, muha
lefet yoksa diyalog nasıl olacaktır? Birisi yapacak, bi
risi murakabe edecek ve yapan da. murakabe eden 
de milletin; eninde sonunda milletin iradesine kendisi 
için müracaat edecektir; iyi mi yaptım, kötü mü yap
tım?.. Şayet milletin iradesine eninde sonunda mü
racaat mecburiyeti yoksa, iktidar için de, muhalefet 
için de bir denetim ortadan kalkmıştır, böyle bir ikti
dar, böyle bir muhalefet te düşünülemez. Sistemin 
içinde bunlar mevcut değildir. Şimdi başlamıştır. Bu
günün iktidarı ve bugünün muhalefeti yarın milletin 
önüne gidecektir, ama şayet siyasî iktidar mevcut de
ğilse, hükümet olabiliyorsa bu takdirde, milletin önü
ne gitmek mecburiyetinde olmayan bir hükümettir, o. 
Milletin önüne gitmek mecburiyetinde olmayan bir 
hükümetin sorumluluğu, sadece o hükümeti teşkil 
edenlerin vicdanı ile ancak teeminat altında olur, ama 
bu kâfi değildir. Milletin huzuruna gitme, milletin tek 
teminatıdır. Vicdanlar, evet; ama yeterli teminat de
ğildir millet için. Millet için teminat, karşısına gel
melidir, ülkeyi idare edenler ve millet ona kendi he
sabını kendisi sormalı ve ülkeyi idare edenler hak
kında kendi kararını kendisi vermelidir. 

İşte, rejimin işlerliğini sağladık derken, kurulmuş 
bulunan bu hükümet ile muhalefet - iktidar diyalo
gunun yeniden başlamış olması ile bu yol açılmış bu
lunmaktadır. Bunu da rejime hizmet saymaktayız. İk
tidar yapacaktır, muhalefet denetleyecektir. Bu de
netleme içerisinde yolgösterme de vardır, ikaz vardır; 
ama Türkiye çalkantılı bir devirden geliyor, esasen 
30 seneyi bulmamıştır Türk demokrasisi; çok partili 
Türk demokrasisi, 30 sene içinde de çeşitli arızala
rın içinden geçmiştir; ama buna rağmen demokrasi 
fikrini ve müessesesini yaşatabilmişizdir. Buraya ka
dar gelmişizdir, demokrasi fikrine ve müessesesine sa
hip çıkmakta da kararlı olduğumuzu cihan-ı âleme 
göstermişizdir. Bugün Adriyatik'ten Japon Denizine 
kadar olan sahada demokrasi ile idare edilen üç mem
leket var; Türkiye var, Hindistan var, Japonya var. 
Onun dışında demokrasi; yani çok partili demokrasi 
ile idare eden memleket yok; bir kısım memleketler 
krallık, bir kısım memleketler sosyalist, komünist re

jimle idare ediliyor ve bir kısım memleketlerde de 
rejim kavgaları cereyan ediyor; Güneydoğu Asya'da 
olduğu gibi, Kamboçya'da, Vietnam'da, Laos'da ol
duğu gibi bir nizam kavgası, o memleketin millet
lerini ikiye bölmüş, birbiri ile boğuşturuyor... 

Onun içindir ki, biz Türkiye'de geçen 30 sene zar
fında, 30 seneye yaklaşan bir süre zarfında, çeşitli 
arızalara rağmen demokrasiyi yaşatabilmenin bahti
yarlığını tatmış bulunuyoruz. Bugün çıkmazda gibi 
görünen bir dönemde Türk Parlamentosu kendi için
den partiler demokrasisinin gereği bir hükümete vü
cut vermiştir, güvenoyu için bu Hükümet Parlamen
tonun. huzurunda bulunmaktadır. 

Böylece de muhalefet - iktidar diyalogu da başla
mıştır. Türkiye Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bana göre. milletimizin en büyük eseridir ve 
Türkiye birliğinin çimentosudur, Türkiye'de hürriyet
lerin teminatıdır. Var olması, açık olması ve hür ol
ması bu ülkeye yapacağı en büyük hizmettir. Ondan 
sonra yapacağı yasa yapma hizmetleri, denetleme hiz
metleri bunu takip eden hizmetlerdir. Hürriyetlerin te
minatıdır Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Mec
lisi. Bu kürsülerde her şey konuşulur, her şeyin ko-
nuşulabilmesi açık rejimin temelidir. Açık rejim ise, 
her türlü kötülüğün panzehiridir, daha iyisi de bulu
namamıştır. Onun için biz demokrasi fikrini yaşat
mış olmanın memlekete, millete çok büyük şeyler 
sağladığı kanaatındayız. 

Bu Hükümet nedir?.. Bu bir Koalisyon Hüküme
tidir. Bu Hükümetin Koalisyon Hükümeti olması bir 
kusur değildir. Hele bu Koalisyonu teşkil eden par
tilerin kusuru değildir veyahutta bizatihi Hükümetin 
kendi kusuru değildir. 1973 seçimlerindeki oy dağıl
ması, hiçbir partiyi tek basına iktidara getirmemiş
tir. Esasen 1961 "deki oy dağılması da hiçbir partiyi 
tek başına iktidara getirmemişti. 1965'de ve 1969'daki 
Adalet Partisi etrafında oy toparlanması ülkeye istik
rarın tadını tattırmıştır. 

1961 - 1965 döneminde evvelâ Adalet Partisiyle 
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisinin 
merhum Saym Genel Başkanının başkanlığında bir 
Hükümet kurmuşlar. Bu 8 - 9 ay gitmiş. Daha sonra 
üç parti (Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye 
Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) bir araya 
gelmiş, bir Koalisyon kurmuş, bu da 10 - 11 ay yaşa
mış. Daha sonra 190 milletvekili bulunan Cumhuri
yet Halk Partisi, dışardan desteğe dayanarak üçün
cü Hükümetini kurmuştur. Bu Hükümet, Şubat 1965 
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tarihine kadar, 14 - 15 ay devam etmiş ve o tarihte 
de Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi, Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisinden müte
şekkil (yani 4 partiden müteşekkil) bir Koalisyon Hü
kümeti kurulmuştur. Bu Koalisyon Hükümeti, ülke
nin çeşitli meselelerini devralmış; fevkalâde zor ve çe
tin meselelerini devralmış ve ülkeyi sulh ve sükûn içe
risinde seçime götürmüştür. 

Binaenaleyh, kürsülere gelip. «Yamalı bohça» ve
saire gibi tabirlerle Hükümeti tavsif etmeye kalk
mayın. Dört partiden müteşekkil olması kendi kusu
ru değildir. Tek parti Hükümet kurabildi de ona, «Sen 
şöyle dur» mu denildi?.. Sonra, şık olsun diye mi 
böyle 4 parti bir araya geldi?,. Böyle bir durum yok
tur orta yerde. Onun için kendine atfı mümkün olma
yan bir kusurdan dolayı (Eğer kusur sayıyorsanız 
bunu.) Hükümeti muahaze etmeyiniz. 

Nispî temsil sistemi devam ettiği sürece, Türkiye 
istikrarı nasıl bulacağını aramaya mecburdur. Nispî 
temsil sistemi, Türkiye'ye istikrarsızlık getirmiştir. 
Türkiye istikrarı aramaya ve bulmaya mecburdur. 
Türkiye'nin istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Bu ne 
Adalet Partisinin meselesidir, ne Millî Selâmet Par
tisinin meselesidir, ne Cumhuriyetçi Güven Partisi
nin meselesidir, ne Milliyetçi Hareket Partisinin me
selesidir. ne de Cumhuriyet Halk Partisinin meselesi
dir. Bu, ülkenin tüm meselesidir. Demokrasiyi hep 
beraber devam ettireceksek, hep beraber demokrasiye 
destek olmaya devam edeceksek, sahip olmaya devam 
edeceksek (destek olmak kâfi değil) mutlaka ülkenin 
istikrar içerisinde idaresini sağlayacak yolları arayıp. 
bulmaya mecburuz. Ondan sonra, istikrarsızlık doğ
duğu vakit, birbirimizi kötüleyerek istikrarı da bula
mıyoruz. 

Sayın üyeler; 

«Bu Hükümet Koalisyon Hükümeti olduğuna gö
re, Koalisyon Hükümeti partilerden müteşekkil ola
cak. Emsali yoktur» demek mümkün değil. Emsali
ni, 1961 - 1965 döneminde üçlüsünü, dörtlüsünü de
nedik. Hatta 1961 - 1965 döneminde son denediğimiz 
Koalisyon dörtlü de değildi; bağımsız Başbakan beş
li. seçime giderken üç tane bağımsız bakan sekizli; 
sekiz mafsallıydı. Denedik, başarıyla yürüttük ve ne
ticeye de vardık. 

Binaenaleyh, zor zamanlarda alışılmamış yöntem
ler bulmaya ve mutlaka ülkeyi idare edebilmeye mec
buruz; ülkeyi idare edebilmeliyiz. 

Bu Hükümet nasıl kurulmuştur veyahut da hangi 
seyirlerden nasıl geçilip, gelinmiştir?.. Bunu da kısa
ca bilmekte fayda var. 

1973 Seçimlerinden sonra (Ki. bu. seçimlerin ne
ticesinde.) en çok oy alan parti, Cumhuriyet Halk 
Partisidir. Milletvekili Seçiminde yüzde 33 oy almış
tır. Cumhuriyet Senatosunda da aşağı yukarı ona ya
kın oy almıştır. Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
kısmî seçiminde yüzde 31 oy almıştır, Milletvekili Se
çiminde de yüzde 29,8 oy almıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi için bu bir övünme vesilesi olmuştur. Aslında 
Adalet Partisini aşabilmek bir övünme vesilesi olabi
lir: ama yüzde 33 aslında ne ifade eder? Cumhuriyet 
Halk Partisine tek başına iktidar kurma imkânını 

i 

i vermez. 
I Türkiye'de 1950'den bu yana (1950 dahil) 7 tane 

seçim oldu. Bu 7 seçimin hiçbirisinde Cumhuriyet 
Halk Partisi tek başına iktidar olacak kadar (geçen 

j 25 sene zarfında) oy toplayamamıştır; oy alamamış
tır. 1950. 1954, 1957 yıllarında Demokrat Parti se
çimleri kazanmıştır. 1961'de seçimlerini kimse ka
zanmamıştır. Daha doğrusu bu seçimi kazananından 
kastımız, en çok oy alanı değil. Hükümet kuracak 
kadar oy alanı, odur; kimse kazanmamıştır. 1965'de 
Adalet Partisi, 1969'da Adalet Partisi kazanmıştır. 

i î 973'de yine 1961'e dönülmüştür; kimse kazanma-
; mistir. ama Cumhuriyet Halk Partisi daha seçimin er

tesi günü kendisinin seçimi kazandığını ilân etmiş
tir. Seçimi kazandın, haydi hükümet kur... Hatta 15 
Ekim günü. Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı televizyonlara çıkıp, pahalılığın sunî olduğu
nu, kendilerinin pahalılığı önleyeceklerini. Silifke'de 
25 kuruşa satılan domatesi Sakarya Caddesinde 30 
kuruşa sattıracaklarını, da ifade etmiştir. 

I.ÛTFİ BİLGEN (İçel) — Öyle söylemedi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ona. benzer bir şey... 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Evet söyledi ama, «4 

liraya sattırmayacağım» dedi. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Bilgen, istirham edece

ğim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Silifke'de 25 kuruş olan domatesin Ankara'da 
ucuz sattırılacağım söylemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, Genel Kurula hi
tap buyurunuz lütfen efendim. Rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 15 Ekim günü bunu söylemiştir. Pahalılığın 
sunî olduğunu, kendilerinin köklü tedbirler almak 
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suretiyle pahalılığı ortadan kaldıracağını söylemiş
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 
Domates misali bu. 

Cumhuriyet Halk Partisi seçim meydanlarında 25 
liraya ayakkabı sattıracağını, 100 liraya da elbise sat
tıracağını söyleyerek Milletin huzuruna çıkmıştır. 

Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi eleştirisi 
yapmayacağım. Biraz sonra yapacağım eleştirimi; 
ama Hükümet bunalımı Türkiye'de nasıl olmuş?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi denemiş, hükümet kurama
mış. Biz denemişiz, kuramamışız. Cumhuriyet Halk 
Partisi bir defa daha denemiş, Millî Selâmet Parti
siyle 26 Ocak 1974 tarihinde bir Hükümeti ilân et
me imkânı bulmuştur. Yani 100 günü aşan bir süre 
Türkiye, seçimi idare etmiş bulunan Hükümetle ida
re edilmiştir. Bu Hükümetin 4 - 5 Şubat tarihinde Mil
let Meclisinde Programı konuşulurken. Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, bize dönerek, 
«Siz neyin muhalefeti olacaksınız? Herkesin hakkı
nı biz koruyacağız, size iş kalmadı» demiş ve kurdu
ğu hükümetin çok uzun yıllar; öyle bir seçim devre
si. iki seçim devresi değil, çok uzun yıllar sürece
ğini de beyan etmiştir, ama çok kısa zaman geçmiş, 
Koalisyon Hükümetinin birtakım arızaları çıkmış ve 
nihayet 17 Eylül 1974 tarihinde Sayın Ecevit tek ta
raflı olarak Hükümeti bozmuştur. Maksadı da Kıb
rıs'ta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlamış bulundu
ğu başarıyı, kendisini «İkinci Atatürk, Fatih, Kahra
man» falan ilân ettirmek suretiyle oya tahvil etmek 
istemiştir, oya çevirmek istemiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAU (İstanbul) — Yok öyle 
şey!.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kıbrıs'la alâ
kası. yok onun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sükûnetle din
leyiniz, rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Derhal seçim, derhal seçim... Neden derhal se
çim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hükümet çı

karmak için. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Millet istedi, 

onun için seçim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Neden derhal seçim?.. Çünkü, Kıbrıs'taki şehit
lerin kanını oya tahvil etmek... Derhal seçim işte o... 
(A. P. sıralarından alkışlar, gülüşmeler.) 
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ayıp ayıp, şehitlere 
saygı göster. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, rica ediyorum efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hükümet bunalımını Cumhuriyet Halk Par
tisi çıkarmıştır; biz bu bunalıma çare arıyoruz. Bu
nu söyleyen b2n değilim; bunu benim dışımdaki her
kes söyledi; Koalisyon ortağınız da söyledi. Koalis
yon ortağınız size söyledi : «Nereye gidiyorsunuz? 
Gelin, bu bir uzlaşmadır, bu hükümeti götürelim.» 
dedi. Tek taraflı bıraktınız gittiniz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — O bizim bile
ceğimiz iş. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin bileceğiniz iş değil. Kamu hizmeti yapı
yorsunuz. Kamu hizmeti yapan, sadece «Benim bile
ceğim iş» deyip meselenin içinden çıkamaz. Bak, mem
leket ne zararlar gördü... (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Ondan sonra, sanki hükümet kurma Cumhuriyet 
Halk Partisinin hiç görevi değilmiş gibi 6,5 ay bu 
işe seyirci kalacaksınız; bir hükümet kurulup ortaya 
geldiği zaman; bu hükümete güvenoyu aldırtmamak 
için de elinizden gelen her türlü gayreti gösterecek
siniz. Bu... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Seçim, seçim... 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Seçimden 

siz vazgeçtiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, birbirinizle konuş

mayınız efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) —• Sayın üyeler; 
Aslında, kurulmuş bulunan Hükümet Cumhuri

yet Halk Partisinden güvenoyu istemiyor. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep )— Zaten veren 

yok. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Vermiyor ki zaten... 
BAŞKAN — Sayın Tanyeri, Sayın Bilgen, rica 

ediyorum efendim, sükûnetle dinleyiniz lütfen. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tahrik edi

yor Sayın Başkan. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Fatihlik yok; şehitlere 

saygı. var. 
ORHAN KOR (İzmir) — Siz önce dinlemesini 

öğrenin. 
BAŞKAN — Efendim rica ederim, siz oradan 

yönetmeyeceksiniz ki... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. Cumhuriyet Halk Partisinden ismen... 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir usul var mı? Sa
yın Gündoğan, siz buradan konuştunuz; sükûnetle 
dinlenilmenizi sağlamak için Başkanlık her gayreti 
gösterdi, gördünüz; siz de şimdi dinleyeceksiniz efen
dim. rica. ederim. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) —• Sayın üyeler; 
Huzurunuzda bulunan Hükümet, hangi boşluğu 

doldurduğunu, hükümet bunalımının menşeini anlat
mazsa ifadede aciz kalır; hangi boşluğu dolduruyor? 
Nereden çıkmış böyle bir hükümet kurulma mec
buriyeti? Hükümeti biz kimsenin elinden kapmadık 
derken, memleketin bugün içinde bulunduğu mese
leleri yüklenmeyi bir görev saydık. Neden görev say
dığımızı ifade etmeye çalışıyoruz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, 15 Ekim 1974 Salı günü, ki. 3 gün sonra 
bayramdır; bayramın son gününden bir gün sonra 
da Adalet Partisinin Genel K ongresı va rdır. Cumhu
riyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı beni ziya
ret etmek nezaketinde ve bununla birlikte bir mek
tup tevdi etmek durumunda oldu. Bu mektupta 9 
öneri vardır. Sonradan. «9 önerimizi kabul etmedi
niz» diye bizi millete şikâyet etmeye kalktı. Hükümet 
kurmuyor ve... 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Yalancı!.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Riyakâr!.. 
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Senden büyüğü 

yok yalancının. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Varışlı. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Hükümet kurmuyor; hükümet kurdurmuyor. 
Buyurun hükümet kurun... 

Bize yapılan teklif şu idi : Teklifte gerçekten 9 ta
ne madde var: iki bölümde mütalaa ediliyor. Birinci 
bölümde seçimli hükümet formülleri, ikinci bölümde 
seçim şartı olmaksızın hükümet kurma teklifleri. 

İkinci bölümde bakınız ne diyor : «İki parti ara
sında. seçimlerin yenilenmesi için bir anlaşma söz ko
nusu olmaksızın; 

1. — Adalet Partisi Genel Başkanının Başkanlı
ğında C. H. P. dışında kurulacak bir koalisyon hü
kümetinin güvenoyu almasına C. H. P.'nin olanak 
sağlaması.» 

Yani, Cumhuriyet Halk Partisinin dışında bir 
hükümet kurulacak ve Cumhuriyet Halk Partisi bu 
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hükümetin güvenoyu almasına olanak sağlayacak; 
mani olmayacak değil, olanak sağlayacak. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cephe olma
yacak. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Cumhuriyet Halk Partisinin dışında bir hükü
met kurulacak; bu hükümete de Cumhuriyet Halk 
Partisi güvenoyu almasına mani olmak değil, ola
nak sağlayacak güvenoyu almasına... 

Üçüncü teklif : «Adalet Partisinin tek başına ku
racağı bir hükümetin güvenoyu almasına Cumhuri
yet Halk Partisinin olanak sağlaması.» 

Yani. siz tek başınıza da hükümet kurun, biz size 
güvenoyu alma olanağını sağlayalım... 

Şimdi bugün, 6,5 ay hükümet kurulamayışından 
sonra bir noktaya geldik; kuruldu hükümet, buyu
run hükümet... Demokratik kurallara göre kurul
du; yani ben gidip zorla almadım Hükümet Başkan
lığı görevini. Demokratik kurallara göre Sayın Cum
hurbaşkanı 19 Mart günü saat 12.00'de evvelâ Sayın 
Ecevit'i davet etti: «Buyur hükümet kur» dedi. «Ku-
ramam» dedi Sayın Ecevit. Saat 17.00'de de beni 
davet etti; «Deneyim» dedim ve bir sayın sözcü söy
ledi: bu Hükümetin kurulmasına 4 partinin meyda
na getirdiği 214 milletvekilinden müteşekkil bir ço
ğunluk. artı 4 bağımsız milletvekilinin 16 Aralık 1974 
tarihinde kamuoyuna yaptıkları, böyle bir hükümeti 
destekleyeceklerine dair açık beyan: kamuoyuna yap
tıkları beyan, bize değil: etti 218, artı 28 Mart 1975 
günü 9 milletvekilinin kamuoyuna yaptıkları, böyle 
bir hükümeti destekleyeceklerine dair açık beyan bu 
Hükümete vücut vermiştir, ama böyle bir Hüküme
tin kurulabilmesi ihtimali belirince, Cumhuriyet Halk 
Partisi 19 Mart günü reddettiği şeyi; ne oldu. hükü
met elimizden gitti. Hükümet elimizdeydi, kendimiz 
bıraktık; kur dediler, kurmadık; hükümeti elimizden 
kaçırdık. Şimdi hükümet bunların eline geçerse siya-
seten bundan zarar görürüz. Çünkü bunlar memlekete 
hizmet görürler, memleketin meselelerini çözerler, bi
zini rey potansiyelimiz düşer... (A. P. sıralarından 
Bravo» sesleri, alkışlar.) 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Nerede o günler, ne
rede meseleleri çözeceğiniz günler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Rey potansiyelimiz düşer, binaenaleyh umu
dumuz ak günler v.s., hepsi hayal olur; aman bu ha
yal olmasın, bunlara hükümet kurdurmayalım, kurul-
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muş hükümete güvenoyu aldırmayalım, diye hızlı 
hızlı faaliyetlerin içerisine girdiler. 

Buraya gelip de şu oldu, bu oldu demeyiniz; kim
se demesin. Herkesin ne işin içinde olduğunu da bi
liyoruz. (C. H. P. sıralarından «Biz de biliyoruz, biz 
de biliyoruz» sesleri.) 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Herkes biliyor, biz de 
biliyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Herkesin ne işin içinde olduğunu biliyoruz, za
manı. yeri gelince söyleyeceğimiz çok şey vardır. Par
tiler demokrasisini dejenere etmeye, «bunlar hükü
met kurmasın» diye, 6,5 aydır mustarip olan ülkede, 
hükümetsizlikten mustarip olan ülkede, sırf hükümet 
bunların eline geçmesin diye... 

Bunlar dediğimiz kim? Bunlar, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasına ve kanunlarına göre meşru kuru
luşlar. Bunların eline hükümet geçmesin diye, bu hü
kümetin güvenoyu almasına mani olmak için bir aman
sız çaba sarfedilmcktcdir. 

Peki, bunalımı çıkaran C. H. P.'dir. Bunalımı han
gi gün çıkarmıştır?.. 17 Eylül 1974 tarihinde. Buna
lımı sürdüren C. H. P.'dir. Buyur hükümeti kur... 
Kurmaz. 

Buyurun, işte birinci şıkta söylediğiniz hükümet 
burada oturuyor, sıralarınızın arkasında; hükümet 
yerinde oturuyor, kuruldu geldi. Hem size güvene
rek değil, kendi çoğunluğunu, kendi partileri ve Mec
lis içindeki, kamuoyuna açıklama yapan milletvekille
riyle sağlamış geliyor. Bu milletvekilleri de gerekçe 
veriyorlar; neden böyle bir hükümetin kurulmasına 
vücut verdiklerine dair. Çünkü, memleket fevkalâde 
zor günlere gidiyor, memleket fevkalâde sıkıntıla
rın içine sürüklenmiştir. Onun içindir ki, bir hükü
met kurulmalıdır, hükümet kurulamaması gibi bir 
durum Parlamentoyu yıpratmaktadır, rejimi yıprat
maktadır, memleketin meselelerine sahip çıkmak müm
kün değildir ve karar verecek bir hükümet orta yerde 
mevcut değildir. İşte onun için 13 üye bir araya gel
mişler; yani 4'ü bir, 9'u bir ve beyanat yapmışlar-
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dır. Bu beyanatları bir hükümetin kurulabilmesini 
sağlayacak çoğunluğu meydana getirmiştir. 

Şimdi, C. H. P. bu çoğunluğu düşürmeye çalışı
yor. Radyolar, televizyonlar emrinde, telefon haber
lerini televizyondan; filânca partiden filânca bize geç
ti diye nakletmekle meşguller. Dün akşamki olan ha
diseyi biliyorsunuz... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Anadolu Ajan
sının yaptığı rezaletleri... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat lütfen efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sanki Türkiye'nin en önemli haberi A. P.'li 
bir milletvekilinin C. H. P.'ye geçmesi, saat 19.30'da... 
Telefonla alacaklar bu haberi, hemen haberler dura
cak. bu verilecek... Türkiye'nin en mühim haberi bu... 
Doğrusunu isterseniz, bu çeşit gayretlerle bir yere va
ramayız. Size de yaramaz bu çeşit gayretlerin sonu
cu, kimseye yaramaz. Yapmayın, yapmayın... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bu gayretlere 
girmeseydiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kocaman. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bildiğinizi yapın, bildiğinizi yapın... (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın üyeler; 

Biz bu teklifleri niçin kabul etmedik? Çünkü bun
ları güvenilir bulmadık; yani C. H. P.'nin böyle bir 
şeyde samimî olabileceğine ihtimal vermedik, bir. 

İkincisi; biz C. H. P.'nin oylarıyle hükümet olmak 
istemedik... (A. P. sıralarından alkışlar.) C. H. P.'nin 
oylarıyle hükümet olsanız, karşılığında ne vereceksi
niz? Karşılığını, bedelini ne ile ödeyeceksiniz?.. Da
ha doğrusu, ipleri C. H. P.'nin elinde olan bir hükü
met ile Türkiye'ye hizmet edebileceğimize kani olma
dık, ülkenin bundan fayda göreceğine de kani olma
dık; bunu gayri ciddî telâkki ettik; ama şikâyet edil
dik, «9 öneride bulunduk da reddolundu» diye. Ne
ticede izah ettik ki Türk kamuoyuna, bu 9 önerinin 
içinden hükümet çıkmıyor. Aslında hükümet çıkabil
se 9'a lüzum yok, bir tanesinden de çıkar. 9 yerine 
19 olsa 2 hükümet mi çıkacak; yani 9'dan bir hükü
met çıkacağına, göre?.. 

Binaenaleyh, bunu gayri ciddî bulduğumuzu ifade 
ettik ve neticede biz haklı çıktık. Görülmüştür ki, son 
5 - 6 gündür cereyan eden hadiseler de C. H. P., hü
kümeti bırakıp gitmeyi kendi taraftarlarına dahi izah 
edememiştir. Neye bıraktın gittin durup durduğun yer-

Bakınız ne oluyor : «A. P. Genel Başkanının baş
kanlığında C. H. P. dışında kurulacak bir koalisyon 
hükümetinin güvenoyu almasına C. H. P.'nin olanak 
sağlaması...» Yani sureti haktan görünen C. H. P., o 
kadar vatanseverdir ki, memleket hükümetsiz kal
masın diye, en büyük rakibi olan A. P.'nin hükümet 
kurmasına destek olacaktır. Ne büyük vatanseverlik
tir bu, dedirtsin... 
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de hükümeti; neye bıraktın gittin?... 
İkincisi, hükümeti kurmayı reddetmeyi kendi ta

raftarlarına bile izah edememiştir; neye teklif edil
diği zaman kurmadın?.. Bak işte bir araya geldiler 
kurdular... (A. P. sıralarından «Erken seçim mesele
si» sesleri.) 

Erken seçim meselesini ayrıca arz edeceğim. 
Böylece derhal seçime; hemen Kıbrıs'ın sonrasın

dan derhal seçime, derhal seçimden erken seçime, er
ken seçimden Mayıs seçimine; en geç Mayıs... Ca
nım, Mayıs olmaz, Mayıs'm yerine Ekim olsa da 
olur, Ekim seçimine. Ekim seçiminden de 9 Nisan gü
nü; yani dün «-.seçim yok»a geldiler. Seçim yok, se
çim bitti, mafiş... Oraya gelindi. (A, P. sıralarından 
sürekli, alkışlar.) 

Hükümet bunalımını çözmek için yapsaydınız hü
kümet; bizde sizin karşınızda muhalefet yapıyorduk. 
Millet sizin neyi yapabileceğinizi tümüyle bir gör
seydi. Görseydi: ak günler mi, kara günler mi. ne ol
duğunu bir görse idi. Yapsaydınız... (A. P. sıraların
dan alkışlar.) Ama, kitap okunamadı, yarım kaldı bu 
kitap. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Mabadı seçimden son
ra. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Lûtfi Bilgen, Lûtfi 
Bilgen, bonoları öde de ondan sonra... Dağıttığın bo
noları öde... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Seçimden sonra... 
BAŞKAN — Sayın Bilgen. Sayın Köker lütfen 

efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kurulmuş bulunan Elükümet bir azınlık Hü
kümeti değildir. Kurulmuş bulunan Hükümet boşuna 
da kurulmuş değildir: ama şunu ifade edeyim, 250 
milletvekili ile tek parti olursunuz, yahut 300 millet
vekiliniz olur. grup kararı da alırsınız, güvenoyu gü
nüne geldiğiniz zaman, oy bozulabilir. Nazarî çoğun
luğa dayanarak hükümet kurarsınız. Fiilisi?.. Kulla
nıp sayıldıktan sonra belli olur ne olduğu. 

Binaenaleyh, zaten fiilisi önceden belli ise, oy kul
lanılıp sayılmaya lüzum yoktur. Herkese teker teker 
sorarsın, yazarsın biter mesele. Öyle değil. Bunun usu
lü budur. Hükümetin arkasında nazarî çoğunluğu 
vardır, ona göre kurulmuştur; ama şimdi bu nazarî 
çoğunluğu bozma gayretleri C. H. P. tarafından sür
dürülmektedir. 

Binaenaleyh, bunalımı çıkaran, çözülmesini fev
kalâde zor hale getiren, bunalım çözüldükten sonra 

10 . 4 . 1975 O : 2 

da yeniden bunalım çıkarma gayretleri içinde bulu
nan C. H. P.'dir. Çünkü C. H. P., «Benden sonra tu
fan» der; bu işin içinde ben yoksam tufan... 

Sayın üyeler; 

Hükümet tenkidi yapılırken. «Bu 4 parti nasıl bir 
araya geldi, neye bir araya geldi, 4 parti vaktiyle bir
birine neler söylemişti?» gibi mütalaalar serdedildi. 
Bu taktiği gayet iyi bilirim. Bu, mafsal gevşetme tak
tiğidir. Yani mafsalları kurmuşuz, ondan sonra bu 
mafsalları gevşetelim; sen vaktiyle bunu dediydin, o, 
ona bunu dediydi... E. memleketin gerisi var, mem
leketin gerisi var, memleketin ilerisi var. Bugün geri
de kalanlar var, bugün önümüzde meseleler vardır. 
Eğer, tek parti hükümet kuracak kadar çoğunluğu 
sahip olmadığı zaman, ayrı ayrı partiler birbirleri
ne mazide şunu dedi, bunu dedi diye hükümet kur-
mayacaklarsa; yani böyle bir şey hükümet kurmanın 
ayıbı ise, veyahut da mahzurlu ise, ülke hükümetsiz 
kalır. Kaldı ki, 1961 sonrasında A. P. ile C. H. P. 
hükümet kurmuştur. 1960 öncesinin ve 1960 sonrası
nın şartlarım hatırlayınız; evet, A. P., Demokrat Par
tinin devamıdır, 1961'de C. H. P. ile koalisyon kur
muştur, ülkenin yararını orada görmüştür. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama, 8 ay
da zor kurtardık ülkeyi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Müsaade buyurun. Şimdi beni bir 27 Mayıs 
münakaşasına, bir 12 Mart münakaşasına çekmeyiniz. 
Girmeyeceğim bu münakaşalara. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) Bunlar ülkenin gerisinde kalmış işler, ileriye 
bakalım. Bunlar hakkında fikirlerimiz mahfuzdur. Ne 
söyleyeceksek söyledik, icabettiği zaman, yeri geldiği 
zaman söyleriz ama şimdi bu sözler hükümet kurma 
ile alâkalı değil, hükümetin mafsallarını gevşetme ile 
alâkalı ve biz o ana da gelmeyeceğiz, öyle bir işin içi
ne de girmeyeceğiz. İşte 4 parti huzurunda. Mazide 
şöyle olmuş, mazide böyle olmuş... Ayrı ayrı parti
ler, birbirlerini methedecek halleri yok ya. gayet ta
biî birbirlerine lâzım gelen lâfları söyleyeceklerdi, söy
lemişler. Oy alma bir rekabettir. Parti olmanın iddia
sı vardır, her parti kendisinin iktidar olmasını ister. 
öyle çıkmıştır meydana. İktidar olmak istediği için 
de, «ben senden daha iyiyim» diyecektir veyahut da 
«sen kötüsün» diyecektir. Sen kötüsün demek sure- -
tiyle, ben senden daha iyiyime getirecektir mesele
yi. Bunlar Türkiye siyasetinde olup gelen işler. Bun
ları da geride bırakmaya mecburuz. Bunları geride 
bırakırken gayet tabiî ki, kimse birbirinin sözleri def
terden de siliyor değil. Ne söylemiş, o ayrı mesele.^ 
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Şimdi koalisyon protokolünün etrafında bir araya gel
mişler, ülkenin meseleleri nedir, bunların ağırlığı ne
dir, bunların önceliği nedir, bunlarda anlaşmışlar, ge
lin memleketin içinde bulunduğu bu büyük sıkıntıdan 
kurtaralım, diye birleşmişler; bu kadar halisane ni
yetler etrafında birleşmişler. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Şimdi, ülkede bunalımın devamını arzu etme
yenlere sesleniyorum; (Arzu edenlere diyeceğim bir şey 
yoktur.) bir kredi tanıyın bu hükümete, bir şans ta
nıyın. Çünkü, hükümet yokluğundan çok daha iyidir 
bu... Ve bu şekilde Parlamento kendi içinden seçil
miş bir kadro çıkarıyor; yani partilere dayanan bir 
hükümet çıkarıyor. Bu sadece bir mülâhazadır. Her
kesin kendi bilir, ne yapacağını. 

Benim hareket noktam, bizim hükümet olmamız 
değildir. Bizim hareket noktamız; Türkiye'nin hükü
metsiz kalmaması ve Türkiye'nin meselelerinin altına 
birisinin girmesidir. Kimse girmediğine göre; yani siz 
hükümet kursaydınız, biz elinizden kapacak değildik 
ki bunu; Çankaya yokuşundan inerken zarfı eliniz
den alacak değildik ki... Kursaydınız, kurulur gider
di ve kurdunuz daha evvel, 233 çoğunluğunuz vardı. 
Hiçbir şeye tevessül etmedik; hiçbir şeye... Geldik ga
yet munis bir şekilde tenkitlerimizi yaptık, söyledik; 
siz bu memleketi idare edemezsiniz dedik. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Gerici dedi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Siz bu memleketi idare edemezsiniz» dedik. 
«Siz ucuzluk - mucuzluk dediniz; ama memleketi pa-
hahlandırırsınız» dedik. «Çünkü, Cumhuriyet Halk 
Partisi demek (karne) demektir, (belge) demektir, 
(yokluk) demektir, (kuyruk) demektir.» dedik. De
diklerimizin hepsi de çıktı. 

Netice itibariyle tenkitlerimizi yaptık. Tenkitleri
miz zabıtlara geçti ve ondan sonra bekledik; 100 
gün ne yaparlar acaba diye. 100 gün sonra, gayet ta
biî ki, denetleme görevlerimize hızlı hızlı girdik, tam 
muhalefet olacağımız zaman, muhalefet olmanın tadı 
ağzımızda kaldı; yani çekiliverdiniz... (A. P. sıraların
dan gülüşmeler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O zaman 
biz Kıbrıs'a gidiyorduk. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bakınız, geliyorsunuz bu kürsüden, bu Hükümeti 
teşkil eden partileri kötülüyorsunuz. Buna hakkınız 
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yoktur. Hükmî şahsiyetler olarak parti kötülemeye 
hakkınız yoktur. Çünkü siz, bu partilerin amiri değil
siniz, bir; müfettişi değilsiniz, iki. 

Sonra bu partiler de üç tane milletvekili olsun ve
ya hiç milletvekili olmasın veya bir tane senatörü ol
sun, ne olursa olsun; parti kurmak izne tabi olmadığı
na göre ve parti kapatmak da parlementerlerin ve
yahut da Cumhuriyet Halk Partisinin hakkı olmadığına 
göre, parti kapatmak görevi Anayasa Mahkemesinin 
elinde bulunduğuna göre, buraya gelip suçlamalar 
yapıyor, suçlamalar sonunda partiler hakkında yar
gılar tesis ediyorsunuz... 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Parti kapatma 
hevesi sizden çıkıyor... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu gayet yanlıştır. Çünkü, şöyle yargı tesis edi
yorsunuz : .., 

BAŞKAN — Sayın Kocaman rica ediyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — «Persona non grata» ilân ediyorsunuz; yani 
gayri makbul ilân ediyorsunuz. «Sen makbul değil
sin» diyorsunuz. Buna hakkınız yoktur. Bunu kim
seye yapamazsınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eskiden 
siz de söylediniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gün doğan, rica edi
yorum; lütfen efendim... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sıra gelecektir bekle... 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Başba
kan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bekle sıra gelecek, söylediğiniz sözlerin hep
sini. eleştireceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yedi parti Parlamentoda temsil ediliyor. Parla
mentoya partileri gönderen Millet. Türkiye Cumhu
riyetinin kanunlarına göre kurulmuş partiler. Binaen
aleyh, bu partiler yanyana geldikleri takdirde ülkeye 
zararlı olurlar, gibi bir yargıya varmanız fevkalâde 
yanlıştır. Neden?.. İşte (A) partisi, (B) partisi, (C) 
partisi olduklarından dolayı ülkeye zararlı olurlar gi
bi bir hükme varmanız fevkalâde haksızdır, insafsız
dır ve demokratik düşünceye de uygun değildir. Cum
huriyetin çerçevesi içinde çalışan bu partilerin hep
sinin hayat hakkı vardır; hayat hakkı da başka bir 
partinin elinde değildir. Kanunlardan doğan bu ha
yat hakkında müdahalede bulunmamanız lâzım. Bir 
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kısım partiler birinci sınıf; yani onlar iktidara gelir- j 
se ülke rahat eder. Bir kısım partiler ikinci sınıf; ya- j 
ni parya tayfası, onlar iktidara gelince memleketin 
başına belâ gelir... Bu düşünceleri siliniz zihninizden. 

Efendim, birtakım lâflar, «işte görürsünüz sokak i 
bak nasıl harekete geçer...» Ondan sonra birtakım [ 
yazılar... Bu çeşit şeyler söylendi ve yazıldı. Adresi, \ 
söyleyen ve yazanlardır; yani bir şahsı falan kastet
miyorum. E, Parlamento üstünlüğü nerede kaldı?.. S 
Hukuk üstünlüğü nerede kaldı?.. Millet iradesi üstün
lüğü nerede kaldı?.. Türkiye'yi kim idare edecek?.. 
Sokak ITÜ idare edecek, Parlamento mu; Millet iradesi 
mi?.. Bu görev bize düşer; yani hepimize. Cumhuri
yet Halk Partisi de dahil hepimize; yani bu müessese
nin üstünlüğünü kurmak ve bu üstünlüğü devam ettir-
mek görevi, varlığını bu rejime borçlu olan ve bu 
çatı altında millet idaresiyle gelen ve yemin edenlere 
düşer. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar.) 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyetinde parlamenter demokrasi- J 
nin önemli sıkıntıları vardır. Henüz daha millet ken- ! 
di oyuyle iktidara getirdiği bir siyasî iktidarı, kendi 

i 
oyuyle iktidardan uzaklaştıramadı. Yani, kendi oyuy- \ 
le gelen iktidarların hiçbirisi, kendi oyuyle henüz ik- j 
tidardan uzaklaşmadı. Bugün sana, yarın bana hesa
bidir, bu. | 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 1950'de. | 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1950'de gelen iktidar 1960'da ihtilâle maruz kal
dı. 1960'da iktidar gelmedi; bir partiler kombinezo- j 
nu yanıldı. 8 ay sürdü; değişti 11 ay sürdü; değişti I 
14 ay sürdü; değişti S ay daha sürdü. Ondan sonra biz j 
geldik; 4 sene... Bizi itham ediyorsunuz; gelip bizi it- | 
ham ediyorsunuz. Biz Türkiye'yi idare ettik, edeme
dik değil. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin ta
rihine baknıız; en uzun süren hükümet, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetleri tarihinde Adalet Partisi siyasî 
iktidarının 1965'de kurduğu ve 48 aya yakın devam j 
eden hükümettir; en uzunu ve Türkiye'nin bu çalkan- j 
tılı döneminde, 1961 Anayasası, nispî temsil, çoklu j 
demokrasi; henüz bunların hiçbirisine ülke daha tama-
mıyle alışmamış, daha gösteri yürüyüş hakkına alış
mamış, hakların suiistimalinin hürriyet sayıldığı bir 
dönemde biz bu ülkeyi 6 sene idare ettik. (A. P. 
sıralarından .-Bravo» sesleri ve alkışlar.) Evet 6 se
ne... Bunları, bizi ülkeyi idare edememekle itham 
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edenlere ithaf ediyorum. Biz ettik; ama geçen 15 sene 
içinde bizim dışımızdaki hükümetlerin hiçbirisinin öm
rü (1960'dan sonra) 8 ay'ı geçmedi. Sizinki de da
hil 8 ay'ı geçmedi ve biz, sadece 2,5 ay kadar bir sü
re, o da İstanbul'daki işçi hareketi dolayısıyle bu 6 
sene içerisinde örfî idareye müracaat ettik. Sizin 7,5 
aylık hükümetiniz zarfında 3 - 4 ay örfî idare vardır; 
sıkıyönetim. Örfî idare ilân etmek için çeşitli vesile
ler bulmak mümkün. Örfî idaresiz biz Türkiye'yi ida
re ettik, edebildik ve iddia ediyoruz ki, Türkiye'ye ye
ni bir Türkiye ilâve ettik; bir Türkiye. 

Binaenaleyh, bugünkü meselelerin altına girerken 
bize güvensizlik duyanlara söylüyorum : Fevkalâde çe
tin şartların içinde biz bu ülkeyi 6 sene idare etme
yi başardık ve Türkiye'ye yeni bir Türkiye ilâve et
tik. Şimdi gayet tabiî ki, biz dört parti koalisyonu ola
rak ve memleketin bütün meselelerine beraberce sarı
lan bir hüviyetle karşınızda bulunuyoruz. Söylediğim 
sözler bize yöneltilmiş sözler olduğu için, cevaplan
dırılması gerektiğinden dolayı huzurunuzda ifade edi
yorum. 

Binaenaleyh, bizim Türkiye meselelerini bildiği
mizi, bunların üstesinden geleceğimizi huzurunuzda 
iıude etmemiz, inancımızın, azmimizin ve iddiamızın 
eseridir. Biz Türkiye meselelerini biliyoruz, bu mese
leleri çözeriz. Böyle geliyoruz huzurunuza. E, bir hü
kümet olalım da, bakalım sonra düşünürüz...* Öyle 
gelmiyoruz huzurunuza. Hükümet olmak için, hükü
met olmuş değiliz; Türkiye'nin meselelerini çözmek 
için hükümet olmuşuz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Hükümetin kurulması Cumhuriyet Halk Partisi
ni telâşlandırdığı gibi, hükümetin programının ilânı 
bu tslâşı biraz daha artırmıştır. Bu telâş, aslında Cum
huriyet Halk Partisinin istismar edebileceği birçok 
konulan program ortadan kaldırdığı içindir. Fukara
lık istismarına yarayacak birtakım şeyler ortadan kal
kıyor. 

Ha, «bunlar bizimdi» diyor. Hayır sizin değil. Si
zinle hiçbir alâkası olmadığını biraz sonra göstere
ceğim. Bunlar, dört partinin bir araya gelip, sizin ak 
günlerinizi açarak yazdıkları bir program değildir, bu 
Program. Bu Program, dört partinin şu anda Türkiye 
Meselelerine nasıl baktıklarım, bunlar içerisinde en 
önemlilerinin hangileri olduğunu seçmeleri suretiyle 
meydana getirilmiştir. Ak Günler kitabı sizin olsun, 
bizim kendimize yetecek kadar fikrimiz var. Siz on
larla bir daha çıkın milletin önüne; Millet ak gün
ler mi, kara günler mi, onu bir defa daha size so
racaktır. 
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Program tenkide uğruyor. Efendim, sizin fikriniz 
buydu, onun fikri buydu. Tabiî efendim, benim fik
rim oydu... Biz bir füzyon yapmıyoruz ki, partiler 
füzyonu. Biz bir koalisyon yapıyoruz. Partiler füz-
yonu yapsak, tek programa irca ederiz parti program
larımızı, ama koalisyonda bir uzlaşma çizgisi arana
caktır. Bu uzlaşma çizgisinin etrafında beraberiz. Bu, 
koalisyon protokolüdür. Koalisyon protokolündeki 
meseleler de Hükümet Programında inikasını bulmuş
tur. 

Bu Hükümetin memleketin çeşitli meselelerini çö
zemeyeceği iddiaları var. Ülkenin meselelerine koy
duğu teşhis doğru mu? Onu söyleyin; yani protoko
lünde yazdığı, programında yazdığı meseleler cidden 
ülkenin önemli meseleleri değil mi? Bunlar ülkenin 
önemli meseleleri değilse, ülkenin önemli meseleleri 
ne? Onu söyleyin. Onu söylemiyorsunuz; yani prog
ramın karşısında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 
için söylüyorum bunu. 

Meselelere verdiği öncelik doğru mu? Bunu da 
söylemiyorsunuz. Getirdiği reçeteler rejimin çerçeve
sine sığıyor mu? Bunu da söylemiyorsunuz. Sadece 
«Böyle hükümet olmaz. Bu partiler bir araya geldi
ği zaman hükümet olmaz...» Bu çeşit beyanlarda bu
lunuyorsunuz. 

Bir tabir daha çıktı : «Sermaye yanlısı Hükü
met....» Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nasıl serma
ye yanlısı olur? Nasıl olur sermaye yanlısı?.. Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetidir bu. Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti nasıl olması lazımsa, bu hükümet odur. 
Şu yanlısı, bu yanlısı, o yanlısı değil; Türkiye Cumhu
riyetinin kanunları ve Türkiye Cumhuriyetinin Ana
yasası neyi gerektirmişse, bu hükümet o işleri yapa
caktır. 

Kalkınmanın nasıl yapılacağı, sosyal adaletin ve 
sosyal güvenliğin nasıl sağlanacağı, aslında Türkiye' 
de rejimin içerisinde mevcuttur; yani ekonomik kal
kınma, ileri siyasî rejimin gayet sıkı ilişkisi vardır. 
Şayet ekonomik kalkınma öyle değil, şöyle olursa, 
siyasî rejim başka şekil alır. 

Aslında Hükümetin sermaye çevrelerinin hüküme
ti falan gibi damgalanması ise, külliyen yanlıştır ve 
ayıptır. Hükümet, Türkiye Cumhuriyetinin Hüküme
tidir, siyasetçilerden müteşekkildir, partilerden müte
şekkildir. Siyasetçiler ve partiler aslında fakiri mem
nun etmeye mecburdurlar; beşerî sebeplerden mec
burdurlar, siyasetçi oldukları için mecburdurlar. 

Binaenaleyh, siyasetçilerin, muayyen bir çevrenin 
adamı olmasını savunmak mümkün değildir, ve bu 
Hükümet bütün Türk milletinin Hükümetidir, bütün 
Türk vatandaşlarının Hükümetidir ve Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti olarak da iktidarın Hükümeti ve
ya muhalefetin Hükümeti değil; iktidar ve muhalefet 
olarak bir bütünün hükümetidir. 

Bizim siyasî hayatımızda hoşgörü, uzlaşma ve 
dengenin gerçekten tam teessüs ettiğini söylemek müm
kün değil. Tam işlediğini de söylemek mümkün değil 
ve bu sebeple de çeşitli sürtünmelerin olduğunu ka
bul ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Çeşitli sözler bize atfedildi. Evvelâ şunu ifade 

edeyim, huzurunuzda bir savunma ihtiyacı içinde de
ğiliz ve alnımız açıktır, yüzümüz aktır. Biz dört se
nedir Adalet Partisi olarak, 1973 Nisanından itibaren 
(Kısa bir süre koalisyon hariç) hükümet de değiliz. 
iddia ve isnatlar yapanların arşivler ellerine geçmiş
tir veyahut da bu arşivler bizim elimizde, Devlet bi
zim elimizde, Devletin arşivleri bizim elimizde ol
madığı zaman iddia ve isnatlarda bulunanlar, bu id
dialarını ve isnatlarını delillendirecek en ufak bir şey 
ortaya koymamışlardır. 

Binaenaleyh, biz isnat ve iftiraların altında ezil
miş değiliz. Esasen Türkiye'de kamu hizmeti görmek 
kolay değildir. Ayrıca, biz 12 Mart 1971 tarihinde 
hükümeti bıraktık. Hangi şekilde bıraktığımızı her
kes biliyor. Adalet Partisinin altı sene süren ve 140 
milyar lira yatırım yapıldığı bir döneminde, Adalet 
Partisi Hükümetlerinde görev alan hiç bir kimseye 
en ufak bir isnadı, kimse yapmak ve delillendirmek 
imkânını bulamadı. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Biz 1971 sonrasında çoğunluk değildik, Millet 
Meclisinde. Cumhuriyet Senatosunda da çoğunluk de
ğildik. Çoğunluktan bir miktar aşağıda idik her iki 
Mecliste de ve Sayın Erim Hükümetindeki üyelerin 
çoğunluğu da bizden ibaret değildi. 21 üyenin 5'i Ada
let Partisi üyesi idi. Bir kısmı beyin kabinesinin; ya
ni beyin üyeleri idi, bir kısmı da Parlamentonun di
ğer üyeleri idi. Dört sene olmuş biz Hükümeti bıra-
kalı, hâlâ 1975'te olan işi 1971'den, 1970'den soru
yorlar. E, o zaman bundan sonra 1980'e, 1990'a ka
dar hangi hükümet gelirse gelsin, bütün kusurları bi
zim üzerimize yığın, onlar da rahat etsin. Hatta biz 
bir icraat gösteremezsek, bizim kusurumuzu da bun
dan önceki 1970 dönemine yıkalım... Bu şekilde bir 

, iş başa çıkmaz. 
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1973 seçimleri esnasında pahalılığı önleyeceğinizi 
söylediniz, ama pahalılığı birkaç misli artırdınız ve 
1975 senesinde Türkiye'deki fiyat artışları % 16 fa
lan değildir. c/c 30 dur. Türkiye Cumhuriyetinin en 
yüksek fiyat artışıdır ve âdeta dünyada şampiyon ol
muşuzdur. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) - Planlama Teş
kilâtı yüzde 19 diyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (Devam
la) — % 19, % 21, 1973'ün rakamlarıdır. Aynı baz
da; değişik bazlarda değil, aynı bazda % 30'dur fi
yat artışları. Gıda maddelerindeki fiyat artışları da 
c/c 50'yi bulmuştur. Şimdi biraz sonra hangi madde
ler ne kadar artmış söyleyeceğim. 

Sonra biz 1973 seçimlerine hangi şartlar içinde 
gittik? Bu herkesin malumu, ve netice itibariyle bi
zim 1969'da 4 milyon 200 bin oyumuz vardı. 1973'te 
3 milyon 200 bin oyumuz var. Yani 1 milyon oy biz
den uzaklaşmıştır, ama Cumhuriyet Halk Partisi 
1957'de % 41 oy almış, 1961'de % 38 oy almış, «Or
tanın solu» demiş, % 29'a inmiş oyu 1965'te, 1969'da 
c/c 28'e inmiş ve 1973'te de % 33'e çıkmış. % 33'e 
çıktığı zaman da TİP kapalı ve TİP'e hizmet edenle
rin ve Türkiye'de terörizm ve anarşiyi yaratmış olan
ların tümü, bütün örgütler hapishanede; böylece % 
33'e çıkmış, Birlik Partisinin bütün reyleri de, 112 bin 
tanesi müstesna, hemen hemen çoğuyla Cumhuriyet 
Halk Partisine geçmiş. 

Binaenaleyh, birbirimizi kötülemeye hacet yoktur. 
Sizin 20 seneye yakın süre içerisindeki çizginiz belli, 
bizimki belli. Biz. 1961'de % 34 rey almışız, 1965'te 
bunu 9c 53'e çıkarmayı başarmışız. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — 1954'te kaçtı efen
dim?. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — % 58 Demokrat Parti, ama iki parti var; De
mokrat Parti ve Halk Partisi. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, lütfen karşılıklı konuş
mayalım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabiî şartları da değişik. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, Genel Kurula hi
tap buyurunuz efendim.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ama 1957'de % 47-48 Demokrat Partinin re
yi. Bizim 1961'de aldığımız rey % 34, 1965'te % 53, 
1969'da da % 46,5, 

Binaenaleyh, rey dalgalanmalarından dolayı par
tileri muaheze etmek mümkün değil. Hem kaldı ki, 
aslında biz milletin önüne, «millet kimi isterse» diye 
çıkıyoruz. Biz milletin reylerine senet çıkartmadık 
ki... (A. P. sıralarından alkışlar). Kim kimi isterse 
onu seçsin. Bunu bir kötüleme vasıtası yapmayın, ya
parsanız kendiniz zararlı çıkarsınız. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, komünizmi dünyayı 
saran bir tehlike olarak kabul etmemesini doğrusu 
fevkelâde büyük hayretle karşılıyoruz. Komünizm 
dünyayı saran bir tehlikedir ve Türkiye'de Devleti 
tehdit eden en önemli tehlikedir... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Mahkeme ka
rarıyla ama.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu iftira kö

tü birşey. Size de yapıldı, kızdım... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, otur

duğunuz yerden niçin müdahale ediyorsunuz?.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yine dayak isti

yorsun, tımar istiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Cumhuriyetçiyiz» diyorsanız, komünizmi Cum
huriyetin düşmanı olarak kabul etmeye mecbursu
nuz. Komünizmi Cumhuriyetin düşmanı olarak ka
bul etmedikten sonra Cumhuriyetçiyiz demeniz bir 
mâna taşımaz; hiç bir mana taşımaz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Onun içindir ki, dünyada bir nizam kavgası var
dır. Komünizm sadece bir rejimden ibaret değildir. 
Komünizm, Türklük meşalesini; büyük Türk toplu
munun ümidi olan Türklük meşalesini söndürmede 
en büyük illettir. Onun içindir ki, Türkiye'nin bu
lunduğu yer, Türklüğe yönelmiş tehlike düşünülerek 
komünizmin neyin maskesi olduğunu da ayrıca mil
letin bekası ve son Türk Devletinin ebediyeti bakı
mından hassasiyetle takip etmeye mecburuz. 

Burada komünizme karşı hassas olanları kınama
yınız. Gelin, bu çeşit düşünenler, siz de komünizme 
karşı hassas olunuz ve komünizme karşı olan milli
yetçi gençliği şu veya bu şekilde birtakım ithamlar 
altında tutmayınız. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Rejim, milletler ona ne kadar sahipse, o kadar 
ayakta durur; Devlet ona ne kadar sahipse, o kadar 
ayakta durur. Rejim, kendiliğinden ayakta durmaz. 
Gelin, Türkiye Cumhuriyetine millet olarak, Devlet 
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olarak, milletin siyasî teşekkülleri olarak hep bera
ber sarılalım. Hep beraber nasıl sarılalım?.. «Milliyet
çiyiz» diyenleri niçin yadırgıyorsunuz?. «Milliyetçi
yiz» diyenler sizin elinizden milliyetçiliği almıyorlar 
ki, sizin, milliyetçiyiz demenize mani olmuyorlar 
ki... Siz de deyin. «Milliyetçiyiz» sözünden alınaca
ğınıza, siz de deyin; «Biz de milliyetçiyiz, biz de ko
münizmin karşısındayız» deyin. 

Milliyetçiyiz diyenler kendi vasıflarını söylüyor
lar. Milliyetçiyiz diyenler karşılarındakini milliyetsiz 
olarak itham etmiyorlar ki, kendi vasıflarını, söylü
yorlar. Biz milliyetçiyiz diyoruz. Siz milliyetçi değil
siniz diye biz sizi itham etmiyoruz ki. Sizin ne oldu
ğunuzu söylemek kendinize düşer. Siz de deyin, biz 
de milliyetçiyiz diye. Biz milliyetçiliği, beynelmilel
ciliğin karşılığı olarak kullanıyoruz. Komünizm bey
nelmilelciliktir. Bizim milliyetçiliğimiz barışçı, bü
tünleyici, birleştirici ve Türkiye Cumhuriyetinin sa
hipliğine yönelmiş bir milliyetçiliktir. Bizim milliyet
çiliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının dibace-
sindeki milliyetçiliktir. Bu dibacede «Yurtta sulh, ci
handa sulh» ilkesinin, millî mücadele ruhunun, millet 
egemenliğinin, Atatürk devrimlerine bağlılığın tam 
şuuruna sahip olarak, insan hak ve hürriyetlerini, 
millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi... Nasıl gerçekleş
tireceksiniz ferdin ve toplumun refahını?.. Onu yuka
rıda yazıyor; «Millî Birlik ruhu içinde daima yücelt
meyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham 
alarak...» Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham ala
rak yapacaksınız. 

îşte, Anayasanın dibacesindeki milliyetçiliğe biz 
sahip çıkmışız ve bunu görev saymışız kendimize. 
Bunu kendisine görev sayan milliyetçi gençlere niçin 
şu veya bu damgayı vuruyorsunuz?. Memnun olu
nuz, memnun olunuz. Büyük Atatürk, (Atatürkçüyüz 
diyenler için söylüyorum bunu; hem Atatürkçüyüz 
demek, hem Atatürk'ün söylediklerine karşı çıkmak 
da mümkün değil) «Cumhuriyeti gençliğe emanet 
ediyorum» diyor. Cumhuriyet, Türk milliyetçiliğine 
dayanan Cumhuriyettir. Aslolan Mao'cu olmamak
tır, aslolan Castro'cu olmamaktır, aslolan Ho Şi 
Minh'ci olmamaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Sol, köhnemiş sağ falan münakaşalarında mana 
yok. Aslında solu bir tarif edemediniz ki, siz; yani 
siz kendinizi anlatamadınız ki... «Solcuyuz, yani or

tanın sorundayız» diyen Cumhuriyet Halk Partisi ken
disini anlatamadı ki, solun ne olduğunu... «Sınırı ne
dir?» derseniz, «Halk çizecek sınırını» deyip, çıktı
nız işin içinden. Halk da sizden bekliyor, bu ne di
ye? Bunu icat eden sizsiniz, halk icat etmedi ki... Ve 
aslında köhnemiş bir şey varsa, o soldur. Çünkü, 
eninde sonunda sol, biraz daha sol, aşırı sol Marks'a 
kadar gider. Marks'a gitmeyen sol düşünülemez; ya
ni kökü Marks'ta olmayan sol düşünülemez. Oraya 
varacaksınız. Varmazsınız; varırsınız, onlar ayrı me
selelerdir. Fikrini Marks'tan almayan bir sol düşün
mek mümkün değildir. Şu veya bu şekilde tadil edil
miştir, bilmem ne olmuştur, ama solun babası Marks' 
tır. Solun babası Marks değil de kimdir o zaman?. 
E, neden «Aşırı sol» deniyor. Yani «Sol» un başına 
konuyor «Aşırı» lâfı. Onun için deniyor «Aşırı sol» 
diye. İşte sol -bir sathı maildir, kayar gidersiniz. Ken
dinizi nerede tutacağınızı «Sol'uz» diyenlerin iyi he
saplaması lâzım; ama varacağı yer Marks'tır. Siz va
rırsınız, varmazsınız, onu söylemiyorum ben; vara
cağı yer Marks'tır; yani bu yolu tutarsanız, bu yol 
oraya varır. 

Onun içindir ki, Marks'a geldiğiniz zaman, Marks' 
in fikirleri 100 sene evvelki fikirlerdir. 100 sene ev
velki fikirlerle bugünkü dünyayı idare etmek müm
kün değildir. Solun karşısında olanlar, milliyetçi olan
lar, millî ve manevî değerlere sadık olanlar dokti-
rinci değil, daha çok akılcıdır; yani şartlar ve imkân
lar neyi gerektiriyorsa, ona göre çözüm yolları bu
larak memleketi en kestirmeden ileriye götürmenin 
yollarını ararlar. Doktrin kurbanı değil, kendi kendi
sini doktrinin içerisine hapsetmiş değil; ufku açık
tır, ilerisi açıktır ve bundan da memleket yarar gö
rür. Biz solun karşısındayız, komünizmin karşısında
yız ve öyle olmaya da devam edeceğiz. 

Türkiye'de sol : Türkiye'de sol değil, dünyada 
sol. Aslında sol, büyülü reçetelerin sahibidir. Kay
nak ve denge fikrinden mahrumdur. Sadece hayal 
kurar, o hayallerini gerçekleştirdiği görülmemiştir. 
Böyle büyük başarılar sağladığı iddia edilen Kızıl 
Çin'in millî geliri, Fransa'nın millî gelirine ancak 
denk. Sovyetler Birliğinin millî geliri Fransa, İngil
tere, Almanya'nın millî gelirine ancak denk; yani 
bütün Sovyetler Birliğinin millî geliri, Fransa, Al
manya, İngiltere'nin millî gelirine ancak denktir. Yi
ne İtalya'nın millî geliri, Kızıl Çin'in millî gelirinin 
% 80 idir. 

Binaenaleyh, sistemleri mukayese ettiğiniz zaman 
1 komünizm ne sağlamıştır ve ne pahasına sağlamıştır, 
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bunu gözönünde tutmak gerekir. Bugün Sovyetler 
Birliğinde elli senede sağlanan inkişafı, başka ülke
ler çok daha kısa zamanda sağlamış; ama Sovyetler 
Birliğindeki inkişaf 10 milyon insanın hayatına mal 
olmuştur. 

Sistem münakaşası yapıyorsak üç tane sistem yok
tur, iki tane var; Hürriyetçi demokrasi var, netice iti
bariyle Marks'tan esinlenen; yerine göre sosyalist sis
tem, yerine göre komünist sistem denilen, çeşit çeşit 
nüansları olan bir sistem var; ama hepsinde genel 
prensipler ve genel çerçeve aynıdır. 

Solun büyülü reçeteleri vardır; ama o reçetele
ri gerçekleştirmek için kaynağı nereden bulacak
sın; o yoktur, kaynak fikri olmayınca da öncelik fik
ri yoktur; yani hangi şeyi hangi şeyden önce yapa
caksın ve ileri Batı memleketlerinin herhangi birisi
ne bakınız, meselâ Japonya 25 sene zarfında, (Yıkıl
mış ve yıkılmış bir Japonya) 1950 - 1975 dönemin
de millî gelirini yedi defa katlamıştır. Türkiye millî 
gelirini ancak dört defa katlayabilmiştir. Eğer Tür
kiye siyasî istikrarsızlıklara maruz kaîmasaydı altı 
defa katlayabil irdi. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Binaenaley, bunalımın faturasını millet ödemiş
tir ve iki defa küçük kalarak Türkiye bu bunalım
ların bedelini ödemiştir. 

Efendim, «Bu bir seçim ekonomisiymiş..» Bir 
defa biz önünüze bir plan getirmiyoruz, program ge
tiriyoruz. Planla programın önemli farkları vardır. 
Biz sadece memleketin öncelik verdiğimiz mesele
lerini getiriyoruz. Gayet tabiî ki, bunu planın çerçe
vesi ve o kaynaklar dâhilinde halledeceğiz. 

Aslında söylediğimiz şeylerin hangisine itiraz edi
yorsunuz? Hiç birisine etmiyorsunuz. İtiraz etti
ğiniz şey şudur: Bunlar yaparsa puan toplarlar, bun 
lara yaptırmayalım da biz yapalım ve puan topla
yalım; ama önemli olan mesele sizin puan toplama
nız değil, eğer bunları ihtiyaç olarak kabul ediyor
sanız, bunların kimin tarafından yapıldığını önemli 
değil, bunların yapılmış olması önemlidir; önemli 
olan o... (A. P. sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Türkiye 1975 senesine nasıl girdi? Bu hususta 
gayet kısa maruzatta bulunacağım. 

Türkiye 1975 senesine çok ağır şartlarla girmiş
tir ve evvelâ şunu ifade edeyim; bir defa 1975 sene
sinin Bütçesi var, 98 milyar lira geliri var. Türkiye 
bugün dünyada yalnız kalmıştır. Onu devralarak 
giriyor ve bu yalnız kalma Türkiye'ye 25 milyar li-

| ra gibi bir savunma masrafı yüklemektedir. Tüıkiye 
savunma giderleri bakımından fevkalâde çabuk dav
ranmaya mecburdur. Türkiye'nin etrafı tehlikelerle 
çevrilidir ve Türkiye'nin karşılaşacağı birtakım sıkın
tılar mevcuttur. Bu sıkıntılar karşısında Türkiye mutla
ka bunların tümünü başarı ile aşmaya da mecbur
dur. Etrafımız silâhlıdır. Gecenin bu saatinde bun
ların detayına girmek istemiyorum ve bu silâhlı ol
manın dengede bizi aşan kısmında Türkiye fevkalâ
de büyük sıkıntının içine girer. Dengeyi lehimiz
de tutmanın tek yolu var; hiç vakit geçirmeden si
lâhlanmamızın ikmalini yapmak... Türkiye'nin 25 mil
yar yeni masrafa ihtiyacı vardır. 

Türkiye her ay 100 milyon dolar civarında dö
viz eriterek bir dış ticaret durumuyla 1975 yılına gi
riyor. «Nereye koyacağız bu dövizleri?» diye dü
şündüğümüz milyarlar, eriyip gitmiştir. 2,5 milyar 
dolar, 1 milyar 300 milyon dolara inmiştir. Bu hi2-
la giderse, senenin sonunda 5-6 yüz milyona inecek
tir. Niçin? Çünkü Türkiye'nin ihracatında gerileme 
olmuştur. 

İhracat Türkiye'nin hayat damarıdır, önce sa
vunma ve savunmayı takip eden en önemli işimiz 
o; hayat damarıdır. Şayet Merkez Bankanız mun-
tazamsa, şayet Hazineniz muntazamsa, hiç endişe 
etmeyin; ne aç kalırız, ne açık kalırız, ne de savun
masız kalırız. Bir şey mi alacaksınız; oraya gide
ceksiniz, oradan alacaksınız. 

Türkiye, 1970 öncesi yaratılmış bulunan ekono
mik kalkınma gücü ile ve 1970 devalüasyonu ile dış 
tediye darboğazını aşmıştı, şimdi dış tediye dar
boğazına gidiyoruz. Bu Hükümet Türkiye'yi böyle 
devralıyor. 

Türkiye enerji sıkıntısı içindedir. Çünkü, 1971 
Martında gelen Hükümet, o günün Enerji Bakam 
Türkiye'nin enerji kapasitesini fazla bulmuş ve sant-
ralları durdurmuştur. O yüzden Türkiye elektrik
siz kalmıştır. 

Türkiye'nin yatırımları 1974 yılında % 50 ora
nında gerçekleşebilmiştir. Bundan Türkiye'nin bü
yük zararlar göreceği mutlaktır. 1975 - 1976 ve 1977 
de temel mallarda Türkiye bundan büyük zarar
lar görecektir. Türkiye 1975 yılına 400 bin ton pa
muk ve 120 bin ton fındık stoku ile giriyor. Bu stok
ları bugünkü fiyatlarla bugün erittiğiniz takdirde, 
1 dolar 90 sent iken, 1 dolar 60 sent iken eritilmeyen 
bu stokların, şimdi pamuk 90 sente düşmüştür; 
eritilmesi halinde Hazinenin zararı 4 milyar Ura-
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dır. Bunlarla giriyor. Bunları omuzlamak kolay 
değildir. 

Bunlarla da kalmıyor, Türkiye 1974 yılında 305 
bin kişiye yeniden iş imkânı açması lâzımdı, 86 bin 
kişiye ancak iş imkânı açabilmiştir ve işsizler ordu
suna 250 bin kişi daha ilâve edilmiştir; 2 milyonu 
aşan bir işsizler ordusu, buyurun... 

Bununla da kalmıyor 1973 senesinde dış ülkele
re 137 bin kişi gönderildiği halde, 1974 yılında 
ancak 20 bin kişi gönderilebilmiştir. Bu da ileride
ki döviz miktarlarını azaltacaktır. 

Bununla da kalmıyor, üzüntüyle ifade edeyim 
ki, Türk köylüsü tarlasına kâfi miktarda gübreyi 
atamadı. Buğday ithal etmek, yağ ithal etmek, şe
ker ithal etmek gibi birtakım sıkıntılarla karşı kar
şıya. 

Türkiye, demir - çelik tesislerini tevsi ediyor, 
yenisini yapıyor, demir - çelik kapasitesini 6 milyon 
tona çıkarmaya çalışıyor. 1,5 milyon ton demiri 
olan Türkiye olmaz. 100 milyon ton Japonya'nın de
mir - çelik kapasitesi, 100 milyon ton Sovyetler'in 
demir - çelik kapasitesi, 45 milyon ton Almanya' 
nın demir - çelik kapasitesi, 40 milyon nüfuslu Tür
kiye'nin 1,5 milyon ton demir - çeliği olmaz; 20 mil
yon ton olacak asgariden, ama işte bu 6 milyona İs
kenderun ve Ereğli tevsii biterse, Karabük tevsii ile 
birlikte 6 milyona çıkacak) bunun için kömürü yok 
Türkiye'nin. Kömürü yok, kömür getirmeye mec
bur bir yerlerden; yani kömür havzasını inkişaf et-
tirememiştir. Bunlar bunalım döneminin son netice
leridir. 

1973'te bitmesi lâzım gelen projelerin çoğu 1977' 
ye kaymıştır. 1975'te bitmesi lâzım gelen projele
rin çoğu 1979'a kaymıştır. Günahtır memlekete. Her 
sene 1 milyon büyüyoruz, on sene sonra 50 mil
yonuz ve 225 bin konut yapması lâzım gelen Tür
kiye, bu sene 100 bin konut yapamamıştır. 1974 
Türkiye'sinde hazindir; demir ve çimento stoku var
dır. Hazin, hazindir bu... Bu, yatırım durdu demek
tir, ev yapılması durdu demektir. Kira, nereden bu
lacaksın? Her sene yüz bin aile yeniden meydana 
geliyor Türkiye'de. İşte, bu zorluklarla karşı kar
şıyadır. 

Bununla da kalmıyor. Büyük yatırımlar proje
lendirilmiş değildir, büyük yatırımları projelendir
meye mecburuz, zaman ister. Yatırımların gecik
mesinde büyük amiller var; kırtasiyecilikte boğa
zımıza kadar batmışız. Karar verirseniz, yarın hak

kınızda bilmem ne olur, karar vermezseniz kötü 
kişi olmazsınız. Türkiye'de bu gemiye sahip çıka
cak olanların gözünü budaktan sakınmaması lâ
zım; şöyle mi derler, böyle mi derler?.. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

İşte bu sebeple yatırımlar; 290 milyar liralık ya
tırını, o oraya o oraya serpilmiş; paralar yatırılmış, 
sekiz senedir bitmeyen projeler var. Bunları der
leyip toparlayacaksınız ve memleketin üretim dava
sına sokacaksınız. 

Bunda sizin yedi buçuk aylık kısmınız var, ta
biî ki, bunalım dönemlerinin hepsinin önemi var; 
ama siz de varsınız işin içinde, ayırmayın kendini
zi. 

Şimdi de biraz daha ileriye, 1980'e bakalım: 1980' 
de Türkiye'nin 35 milyar kilovat saat elektriğe ih
tiyacı var. Bu elektrik 1980'de yok; tedbir almazsa
nız. 1976, 1977, 1978, 1979 'da tedbir almazsanız, Tür
kiye elektrik sıkıntısı içinde. Elektrik olmazsa hiç
bir şey yapamazsınız. Ne ile çıkaracaksınız iş im
kânını? Başka ülkelerle rekabet eden endüstriyi ne 
ile kuracaksınız, tezgâh ne ile çevrilecek? İşsiz ada
ma nereden iş bulacaksınız? Bütün bunlar Türkiye' 
nin meseleleri olarak duruyor. 

Çimentodan, demir - çeliğe kadar temel mal
larda Türkiye 1970'lerde bir noktaya gelmişti. 15 mil
yon ton çimento kapasitesine erişmişti Türkiye. 
Türkiye, çimento ihraç eden bir memleketti. Türki
ye, tekstil mamulleri ihraç eden bir memleketti. 
Türkiye'nin 1971 'de sanayi mamulleri ihracatı 500 
milyon doları bulmuştu ve bu 500 milyon dolar 
Î964'te merhum İnönü'nün, (400 milyon doları ge
çince Türkiye'nin tüm ihracatı) «Ses duvarını del-
dik.» dediği zaman. 1971'de yalnız, sınaî mamulle
ri, 198 kalem sınaî mamulü ihraç eder hale gel
mişti Türkiye ve 500 milyon doları bulmuştu. Bun
lar % 22 nispetinde gerilemiştir 1974'te. 

1980'lere baktığımız zaman eğitim, ilkokul me
selesi ikinci Plan dönemi sonunda hemen hemen pra
tik ölçüde halledilmişti. 6 milyon çocuğu ilkokula 
gönderebilmektedir. Türkiye ortaöğretim ancak 
c/c 25 seviyesinde, yükseköğretim, o yaşta bulunan 
çocukların ancak % 8'i. Tabiî ki, bunun en yüksek 
değerleri % 25 - 30'dur. Onu ifade edeyim. Bunlar 
katlanacak; her şey katlanacak Türkiye'de, ama 
kim katlayacak; bırakalım her şeyi muallâkta?.. Si
yasî istikrar bunun için lâzım. Kendine güve
nenler gelir, «Biz katlayacağız» der, Millet de, «kat
layın» der. Onlar katlarlar; iyi yaptın, kötü yaptın 
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münakaşalarını yaparız. Bu, böyle işleyecek, yolu 
yoktur bunun. 

Muhterem üyeler; 

Bu hususta söyleyecek çok şeylerim var, fakat 
burada bunu kesiyorum. Şimdi geliyorum sayın üye
lerin değerli tenkitlerine. Bunlara dokunmadan geç
meyelim. Çünkü, gerçekten fevkalâde güzel şey
ler ifade olunmuştur. 

Evvelâ, huzurunuzda şunu ifade edeyim; Sayın 
Yurdakul er, bazı mutabık olmadığımız hususlar 
olmakla beraber, yapıcı ve gayet dolgun bir eleştiri 
yapmıştır programın hakkında. Bazı hususlarında mu
tabık değiliz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü Sayın 
Gündoğan'ın tenkitleri üzerinde, eleştirileri üze
rinde duracağım. 

Evvelâ, Sayın Gündoğan'ın, benim elimde bu
lunan metnin 5 nci sayfasında, beni yerden yere vu
ran bir ifadesi üzerinde duracağım: 

«Cumhuriyet Senatosu Tutanağının 11 . 11 . 1969 
tarihli 254, 255 nci sayfalarından Demirel'in beyan
larından öğrenelim» diyor. Neyi öğreniyor? «Bakı
nız, A, P. iktidarı başı ve temsilcisi Demirel, de
mokrasiye ne gözle bakmaktadır?» Ben, demok
rasiye ne gözle bakıyormuşum... Ben şöyle bakıyor
muşum demokrasiye: 

«Demokrasi esas itibariyle siyasî mahiyettedir. 
Demokrasi bir içtimaî muavenet ve bir iktisadî teş
kilât sistemi değildir. Demokrasi maddî refah me
selesi de değildir. Böyle bir nazariye, vatandaşla
rın siyasî hürriyet ihtiyacını uyulmayı istihdaf eder. 
Bizim Bildiğimiz demokrasi siyasidir. Onun hedefi, 
milleti idare edenler üzerindeki murakabesi saye
sinde siyasî hürriyet temin etmek demektir. Bina
enaleyh, sosyal devletle hürriyetçi devleti karıştıran
lara bunu ithaf ediyorum.» 

Devam ediyoruz; «Demokrasi fikrîdir, bir kafa 
meselesidir, herhalde bir mide meselesi değildir. 
Hükümet prensibi de bir adalet muhabbetini ve ah
lâk fikrini icabettirir.» 

Şimdi, bundan ahkâm çıkarıyor sayın sözcü, di
yor ki: «Görüyor musunuz» diyor, «Demokrasi hak
kındaki düşüncesini Demirel'in? Demokrasi mad
dî refah meselesi değilmiş. Demokrasi, esas itiba
riyle siyasî mahiyette imiş.» Gerçi, metinde «Mahi
yettedir» falan diye yazıyor, ama «miş» diye ken
disi söyledi buradan. «Demokrasi» fikrîymiş; yani 

1 bir kafa meselesi imiş» diye beni bu fikirlerden do-
i layı kınadıktan sonra, devam ediyor, «Bugün, ortak -
I lariyle oluşturduğu Hükümetle» diyor, «Köyden baş

lanılacak kalkınmadan falan bahsediyor.» diyor, 
| «Bu kafa ile» diyor, «Türkiye, bir yere varmaz» 
| diyor; yargı olarak çıkardığı bu... Yani, demokrasi

yi böyle» anlayanla Türkiye bir yere varmaz, di
yor. 

Şimdi, bu noktada sayın sözcüyü mahcup etme
ye kararlıyım. 

I YİĞİT KÖKER (Ankara) — Mahcup olmaz, o. 
j BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Profesör Doktor Âfet İnan tarafından ya-
zılmış, «Mustafa Kemâl Atatürk'ten Yazdıklarım» 
isimli şu kitabın 73 ncü sayfasını beraberce oku-

i yalım: 
«Demokrasi bir 'içtimaî muavenet veya bir ik-

| tisadî teşkilât sistemi değildir.» 
j FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demek ora

dan aldınız. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Gözlüğünü değiş... 

(A. P. sıralarından gülüşmeler) 
I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) - - «Demokrasi maddî refah meselesi de değil
dir. Böyle bir nazariye vatandaşların siyasî hürri-

! yet ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder.» 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hay yaşa!. 

I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — «Bizim bildiğimiz demokrasi siyasidir. Onun 
I hedefi millettir idare edenler üzerindeki muraka-
i besi sayesinde siyasî hürriyeti temin etmektir. De

mokrasinin birinci hassası ile müşterek esas itiba
riyle ikinci bir hassası daha vardır. O da şudur: De
mokrasi fikrîdir, bir kafa meselesidir; herhalde bir 
mide meselesi değildir.» 

I FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İntihal ey
lemişsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Gündoğan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır, burada bir intihal değil. Zaptı açtığı-

I n;z zaman bakınız zabıtta ne diyor? (A. P. sıraların-
! dan anlaşılmayan müdahaleler) 

i BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bakınız zaptın 254 ncü sayfasında ne diyor?: 

S Atatürk demokrasi hususunda bakımz ne di-
| yor... Ben bunları söylüyorum. Ben bunları bir ki-
| faptan aldım söyledim; 1969 senesinde. Bu fikirler, 
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kınadığı fikirler; «Bu kafa ile Türkiye bir yere var
maz» diye ahkâm çıkardığı fikirler Atatürk'ün fi
kirleridir. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar, «Bra
vo» sesleri) 

SAMİ TURAN (Kayseri) — O mahcup olmaz, alış
kın... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Önüne bak 
önüne. Her zaman önüne bakarsın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın sözcüyü bir daha mahcup edeceğim. 
Başladık artık bu işe gidelim biraz... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Olmaz, o olmaz... 
(A. P. sıralarından; «Olmaz, olmaz» sesleri.) 
BAŞKAN — Rica ederim efendim... Rica ede

rim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Sayın sözcü diyor ki... 
(A. P. sıralarından; «Olmaz, olmaz» sesleri, anla

şılmayan müdahaleler) 
- BAŞKAN — Sayın Varışlı, rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la») — Sayın sözcü diyor ki; «Köyden fışkırmayan 
kalkınma olmaz. Kalkınma köyden başlamalıdır: 
Bu bizim kitaptan alınmadır; Ak Günler Kitabın
dan alınmadır. 1973 senesinde Ak Günler Kitabı
nın filân sayfasında bu yazılıdır» diyor. «Binaenaleyh, 
bu intihaldir» diyor. «Dcmirel bu lâfı bilir; intihal» 
diyor. 

Şimdi gerçekten bir intihal var orta yerde; ama 
intihal sayın sözcünün gösterdiği istikâmette değil, 
ters istikâmette. Bakınız nasıl intihal var: 

«Köy ve köylü meselesini asırların biriktirdiği 
problemler olarak görüyor ve bize intikal eden bir 
medeniyet ve beşeriyet davası telâkki ediyoruz. 

Bu anlayış içinde Türkiye'nin kalkınmasının an
cak köyün kalkınması ile mümkün olacağına ina
nıyoruz. Köyden fışkırmayan ve nimetleri köye 
götüremeyen bir kalkınmanın mümkün olmayaca
ğına dair inancımız İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nımızın anayapısmı ve temel felsefesini teşkil etmiş
tir.» 

Bu doküman Adalet Partisinin 1969 Seçim Be-
yannamesidir ve 60 ncı sayfasıdır. Ak Günler 1973 
tarihli olduğuna göre, bir intihal varsa, intihal 1973' 
den 1969'a değil, 1969'dan 1973'edir. (A. P. sıraların
dan alkışlar; «Bravo» sesleri) 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bizim de 1969 
Beyannamemizde var. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — 1973 değil, 1969. Bir 
ay fark var aramızda. Bir ay sonra siz aldınız, neş
rettiniz. 1969 nedrettik biz onu. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, oturduğunuz yerden 
konuşmayınız, lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Onun da cevabı var. Öyle mi diyorsunuz? Onun 
da var cevabı. Cevabını verelim. İddia şudur: 

i «Bunlar 1973 Ak Günler Beyannamesinde var. 
! Siz bu programı bölük - pörçük bizim beyanname-
| mizden aktarmışsınız.» eliyor sayın sözcü. Biz de 

diyoruz ki; bizim, sizin beyannamenizle falan alâ
kamız yok. Biz bu fikirleri sizden evvel düşün
müşüzdür, beyannamemizde yazrmşızdır. 

Şimdi geliniz bu köylüye sahip çıkma meselesi 
üzerinde kısaca duralım. Cumhuriyet Halk Partisi 
köylüye sadece tahsildar göndermiştir. Yeşil ekine 

I (Buradan kaç para çıkar, başak kurur mu, ne ola
cağı belli değil) vergi koymak için sadece tahsildar 
göndermiştir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçe!) — Tahsildarlar da hep 
Demokrat olmuştur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, köyü ve köylüyü meydana çıkaran de
mokrasidir. Köye ve köylüye hizmet götüren De
mokrat Partidir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Gayet tabiî, gayet tabiî... Aslında 1950 senesi
ne kadar Türkiye Cumhuriyetinin bütçelerine bir ba
kınız; kaç para koymuşunuzdur köye ve köylüye? 
Sıfır, sıfır, sıfır... Hiçbir şey koymadınız. Köye ve 
köylüye su götüren, yol götüren Demokrat Parti
dir, ışık götüren Adalet Partisidir ve açıklıkla ifa-

: de edelim; bu C. H. P.'nindir diye gösterebileceği
niz bir tane elektrik direği, gösterebileceğiniz bir 
çeşme yoktur. Köyü ve köylüyü Türkiye'de idare-

ı nin parçası yapan demokrasidir. Köyü ve köylü
yü Türkiye idaresinde ağırlık yapan demokrasidir, 
söz sahibi yapan demokrasidir, ses sahibi yapan 
demokrasidir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şunu açıklıkla ifade edelim: Bizim, sizin Ak Gün
ler Beyannamesinden alacağımız bir şey yok; ama 
siz gider köyleri gezerseniz, 6 bin köyde elektrik gö
rürsünüz, bunun üzerindeki damgayı da görürsü
nüz. 25 bin köyde içecek su bulursunuz. Köye gi
dersiniz; yolda bir damga vardır, çeşmede bir dam
ga vardır. Bakın tarihlerine, ne damgası... 

Binaenaleyh, bu yetmiyor. Köye refah götürecek-
k siniz, köye gübre götüreceksiniz, tohum götürecek-
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siniz, ilâç götüreceksiniz. Bu da yetmiyor. % 70*'i top
rağa bağlı bir toplum olmaz. Bunu Jc 20"ye indir
diğiniz zaman Türkiye bahtiyar olur. Toprak endüst
risinin 1/4"ini verir. Toprakta çalışan köylüm benim, 
sadece dört ay, beş ay çalışır, yedi - sekiz ay atıl
dır. Çünkü, kış şartları gelir, yapacak işi yoktur; 
ama endüstriye geçirdiğiniz zaman 12 ay çalışma im
kânı vardır. 

Ne alır benim köylüm topraktan? Toprağı olan 
ne alır, olmayan ne alır? Orman köylüm ne ya
par? Denizin kenarına sıkışmış sahil köylüm ne ya
par? Dağ köylüm ne yapar? Bunlar ayrı ayrı işler
dir. 

Onun içindir ki; Türkiye'deki köy meselesi bir 
beşeriyet meselesidir. Bunu demokrasi meydana 
çıkarmıştır, Demokrat Parti de, Adalet Partisi de çok 
büyük ve güzel hizmetleri köye götürmüştür. Köye 
hizmet götürenin elini öpmek bizim vazifemizdir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Gecenin çok geç saati oldu. Söylenecek çok şey 
var; fakat daha fazla sayın sözcüyü sıkıştırmak is
temiyorum. Biz Hükümet olduğumuz halde onun bi
zi sıkıştırması gerekirken, bizim onu sıkıştırmaya 
dönmemiz daha bu işin başlangıcında muhalefet 
- Hükümet münasebetlerine de uygun düşmez. Onun 
için, meseleyi burada kesiyorum; ama gerçekten 
üzerinde hassasiyetle durduğum bir iki konu daha 
var. Sabrınıza sığınarak onları da ifade edeceğim. 

Gübre Türk köylüsünün hayatî önemde bir malı 
haline gelmiştir. Gübre, Türkiye için petrol kadar 
önemlidir. Şimdi, biz aşağı yukarı altı sene 54 - 60 
kuruş arasında gübre sattırdık. Tabiî cinsleri var 
bunun. Benim söylediğim amonyaklı gübre, % 21 
nispetindeki gübre. Altı sene 60 kuruştan sattırdık. 
Gübrede sübvansiyondan korkmayınız. Çünkü, güb
rede yapacağınız sübvansiyonu verimden, üretim
den alırsınız. Eğer gübreyi başlangıçta pahalı tutar
sanız üretim alamazsınız. O zaman yiyecek maddele
rini dışardan ithale gidersiniz. Türkiye gibi (ki, 
r/c 701 toprağa bağlı) c/

f 70"i çiftçi olan bir ülkede 
dışarıdan yiyecek maddesi alacaksınız.. Bunu izah 
edemezsiniz. Almanya'ya Türk vatandaşı gidecek, 
orada fabrikada çalışacak, o fabrikada çalıştığın
dan Türkiye'ye para gönderecek, o parayla biz Kan-
sas ovalarında yetişen buğdayı alacağız getirece
ğiz.. Bu olmaz. Türkiye buğday meselesine de, şe
ker meselesine de. yağ meselesine de kendi içinde 
tedbir bulmaya mecburdur. 
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Tedbirleri vardır; gübre bunlardan biridir, biri
si sulamadır, birisi ilâçtır, tohumdur. Jenetiğin ha
rikaları var. Jenetik; yani tohum üretme ilmi bu
gün çok gelişmiştir. Sonora buğdayına itiraz eden
ler oldu Türkiye'de; ama 80 kilo yerine 400 kilo ve
rim veriyor. Bezestiya buğdayına itiraz edenler ol
du. Gidin Trakya köylüsüne sorun. Trakya köy
lüsü bu sene 80 kilo yerine 400 kilo buğday aldı; 
3'er liradan 1 200 lira. Dönümünden 1 200 lira para 
alması çok güzel bir şey. 

Sayın sözcü diyor ki, «Gübreye sübvansiyon ya
parsanız, buğday fiyatlarını sonra sabit mi tutar
sınız?» Geçen sene buğday fiyatları dünyada 200 
dolara kadar çıktı; yani, 3 liraya kadar, hatta 225 
dolara kadar çıktı. Buğday fiyatları 1970'lerde 60 
dolardı, hatta bir zamanlar CİF 52 dolardı. Buğ
day fiyatları dünyada 52 dolarken, (ki, aşağı yuka
rı o zamanlar bizim paramızla 52 kuruşa mal olu
yordu) biz köylünün elindeki buğdayı 88 kuruşa 
alıyorduk; yani dünya piyasası 52 kuruş, Türki
ye'deki buğdayın parası 88 kuruş; ama bu 88 ku
ruşta Türk köylüsü memnundu. Çünkü, 60 kuruşa 
gübre alıyordu, 40 bin liraya traktör alıyordu. 120 
bin liraya traktör, 4,5 liraya gübre almıyordu ve 100 
kuruşa, 95 kuruşa gazyağı alıyordu, gazyağmı 265 
kuruşa almıyordu. Bezin metresi 150 kuruştu, 6 li
ra değil. 

Çünkü, Türk köylüsü için, bir taraftan cebine 
ne girdi, öbür taraftan cebinden ne çıktı; bu önem
lidir. Bir kilo fındık satan; yani fındık zürraı olan 
Karadeniz köylüsü, bir kilo fındıkla 7 kilo gazyağı 
alabiliyordu. Şimdi 5 kilo alamıyor. Bir kilo fındık
la 4 kilo şeker alıyordu, şimdi 1,5 kilo şeker alı
yor. 

Binaenaleyh, sattığı ne, aldığı ne? Bu muhasebe
ye baktığınız zaman Türk köylüsü ezilmiştir. 88 ku
ruşa buğday sattığı zaman memnundu, mesuttu, Al
dığı da ona göreydi. Dünya fiyatları o zaman 52 ku
ruştu. O zaman bizim iktidarımız, bizim Hüküme
timiz 88 kuruş ile 52 kuruş arasında 36 kuruş Türk 
köylüsüne dünya fiyatlarının üstünde para verme
yi başarmıştır. Şimdi ise, 230 kuruş civarında olan 
resmî fiyat, dünya fiyatlarının 80 kuruş altında
dır. Binaenaleyh, burada bu politikaları yererken 
gayet dikkatli olmak lâzımdır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Türkiye 1964"de 400 bin ton gübre kullanıyor
du, bugün 4 milyon ton gübre kullanıyor Türkiye. 
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400 bin tondan 4 milyon tona... Türk köylüsü çıka
rının nerede olduğunu gayet iyi bilmektedir ve bu
nun 2 milyon tonunu da Türkiye kendisi yapıyor; 
ama bilmiyoruz ki, 1974 yılında gübre fabrikaları
nın tam kapasiteyle işlemesi için lâzım gelen işlet
me sermayesi bulunup verilmediğinden dolayı, bu 
fabrikalar ancak % 30 kapasitede çalışabilmiştir; 
•c/c 30. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin eseridir. 

Fabrikalar : 160 bin tonluk Kütahya fabrikası
nı 500 bin tona çıkaran biziz. Samsun'da fabrika 
yapan biziz, Mersin'de fabrika yapan biziz, Elâ
zığ'da fabrika yapan biziz, İskenderun ve Derince' 
deki fosfat fabrikalarını da 3-4 misli genişleten (ki, 
ufak ufak fabrikalardır) yine biziz. Türkiye'nin 1960' 
takı gübre kapasitesi 200 bin ton, kendi imalâtının 
hepsi. Şimdi 2 milyon ton. En kısa zamanda Türki
ye 10 milyon ton gübre yapmaya mecbur; 10 milyon 
ton çeşitli cinsten gübre yapmaya mecbur, Türki
ye'nin çeşitli yerlerine 15 tane, 20 tane gübre fabri
kası yaymaya mecbur ve gübreyi Kütahya'dan ala
caksınız Diyarbakır'a taşıyacaksınız. Hayır. Diyar
bakır'a da götürün gübre fabrikası, Erzurum'a da 
götürün gübre fabrikası, Trabzon'a da götürün güb
re fabrikası, götürün; Edirne'ye de götürün gübre 
fabrikası. Bunları yapmaya mecbursunuz; ama Gem
lik gübre tesislerinin 4 senedir olduğu yerde say
dığını, yerinin alınmış olmasına rağmen inşaatına 
başlanmadığını, son günlerde bir parça kıpırdama 
var, size söyleyebilirim. 

Onun içindir ki, gübre meselesi üzerine dikka
tinizi çekiyorum. Bu, fevkalâde önemli bir konu
dur, hayatî bir konudur, aç kalmamamız buna bağ
lıdır. Yalnız aç kalmamamız değil, Türk köylüsünün 
refahı buna bağlıdır. 

Sulama meselesine gelince; üzerinde duracağım 
ikinci önemli konu budur: Türkiye'nin 86 mil-
yon dönüm sulanabilecek arazisi var. Buna yete
cek kadar da suyu var. Bundan bugün 21 milyon 
dönümü sulanıyor. Her sene 1 milyon dönüm sula-
sanız, 60 senede ancak sularsınız. 1 dönümün sula
ması 2 bin liraya mal oluyor, 2 milyar sulama için 
para tahsis etmeniz lâzım; bütün işlere 3,5 milyar 
para tahsis edilebiliyor. 

Binaenaleyh, büyüyen Türkiye kabına sığamıyor, 
kaynaklarına sığamıyor; yani Türkiye'nin bugünkü 
kaynaklarıyle Türkiye'yi yapmaya kalktığınız za
man 60 senede sulama işini yapmaya mecbursu
nuz. 

1 200 köye • elektrik götürerek,- 50 bin köyü kaç 
senede elektriklendirirsiniz? 40 senede. 40 sene da
ha benim köylüm karanlıkta mı duracak? 5 bine 
çıkarın bunu, 10 senede yapın. Takatimiz yok, perso
nelimiz yok, malzememiz yok, oyumuz yok, huyu
muz yok. E, karanlıkta oturalım daha iyi çıkar bun
lar... Biz de karanlıkta Türk köylüsünü oturtmama-
ya kararlıyız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar.) 

Şimdi Sayın Yurdakuler'in tenkitleri içerisinde 
bir konu var, onun üstünde duracağım. Bizim kal
kınma politikamızı sanıyorumki yanlış değerlen
dirmişlerdir. Evvelâ kalkmalım, sonra dağıtalım... 
Hayır efendim öyle değil. Bizim kalkınma politi
kamızın esası; ekonomik ekspansiyonla birlikte 
sosyal adalet ve sosyal güvenliktir. Yani, neyi dağı
tacaksınız; bir şeyiniz yoksa neyi dağıtacaksınız? 
Evvelâ bir şeyiniz olacak, bir şeyi meydana getire
ceksiniz, yapacaksınız, çıkaracaksınız, üreteceksi
niz ondan sonra onu dağıtacaksınız. 

İşte o yapılacak şey, üretilecek şey ekonomik 
ekspansiyonla meydana gelir, ekonomik büyümey
le meydana gelir. Onu meydana getirdiniz mi, ihti
yarlara maaş bağlayacaksınız, afete uğrayan köylü
yü eli böğründe kalmaktan kurtaracaksınız, okula 
gidemeyen çocuğa okul yapacaksınız. Türkiye'de 
hastadan her vatandaşa bakacaksınız; her vatan
daşa... Devlet ne zaman lâzım vatandaşa? Vatandaş, 
Devlete ne zaman lâ^ım? Yurt savunmasj lâzım ol 
duğu vakit kanını, canını, çocuğunu, her şeyini isti
yorsunuz geliyor seve, seve; ama Devlet vatandaşa 
ne zaman lâzım? Çaresiz kaldığı zaman lâzım aç, açık 
kaldığı zaman lâzım, hasta olduğu zaman lâzım Dev
let ona. Hasta olupta kimsenin elinden tutmadığı 
zaman lâzım. İşte Türk vatandaşı ile Türk Devle
tini, milletle Devleti kucaklaştıracaksınız... 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sosyal mukave
le. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam- \ 
la) — Bu, sosyal mukaveledir. Böyle kucaklaştıracak
sınız, sosyal refah devleti budur. Her çocuğu oku
la gidebilen bir Türkiye, herkes tok, herkesin sırtı 
pek, karnı tok, ayağında ayakkabı, sıcak bir yuva
sı olan bir Türkiye yapacaksınız. Bunun için sosya
list falan olmaya lüzum yok. Bunu hürriyetçi de
mokrasinin içinde yapmak mümkün. İşte biz onu ge
tiriyoruz. Bizim getirdiğimiz odur. Demokrasinin 
gücüyle beraber, milletimizin gücünü de bu şekilde f 
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ispatlamamız mümkündür. Daha doğrusu, Milleti
mizin gücüyle beraber demokrasinin gücünü de be
raberce ispatlamamız mümkündür. 

Sayın üyeler; 

Huzurunuzu uzun süre işgal ettim. Sözlerimi şöy
le tamamlamak istiyorum. Gerçi birtakım gerçek
ten ileri söylenmiş sözler var. Bunların bir kısmı 
hoş da değil; yani bu kürsüden söylenmemesi lâ
zım gelen sözler. Burada geliniz memleket mesele
lerini konuşalım. Memleket meseleleri hakkında ne 
biliyorsanız, ne kadar biliyorsanız bunları tartışa
lım. Ne yaparsak ne olur, onu neden yapmak lâzım, 
onu neden yapmamak lâzım... Ondan sonra bu kür
süye gelip, efendim işte, «Karşınızda oturan, Hükü
met, Koalisyon ortaklarının parti liderleridir; Baş
bakan, Başbakan Yardımcısı, dört cambaz bir ipte 
oynamaz...» gibi ibareler, sanmıyorum ki bu Yüce 
Meclisin, bu Yüce Senatonun mehabetiyle yakışık
lı olsun. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

Bu çeşit şeylere cevap vermek mümkün değil
dir; ama bunun karşılığında ondan daha çirkinini 
söylemek mümkündür. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gayet ta
biî... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben ona inmiyorum, ona tenezzül etmiyorum 
ve aslında azap duyarım bu çeşit tartışmalardan. 

Kendimiz için huzurunuzda değiliz. Millet için, 
memleket için huzurunuzdayız. Dört parti; uğraşm-ş, 
didinmiş, çırpınmış, «Olmaz, yapılamaz, kurulamaz» 
denen bir hükümeti kurmuş huzurunuza gelmiştir. 
Güveninize mazhar olur hizmet görür ve hizmet gö
rürken, tenkidinize, irşadınıza ihtiyaç vardır. Mu
rakabeniz şarttır. Yegâne kuvvet kaynağımız Tür-
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kiye -Büyük Millet Meclisidir, Başka-bir yerde kuv
vet aramayız; Milletin müesseselerinde ve Millette 
ararız, bu kuvveti. 

Biz böylesine, Türkiye meselelerini bildiğimize .$ 
kaniiz, bu meselelere çare bulabileceğimize kaniiz. 
İşte Hükümet, işte Programı. Bunalımdan şikâyet 
edenlerin ve memleketin meselelerinin yüzüstü kal
dığından şikâyet edenlerin bize sahip çıkması 
lâzımdır. «Ne yapacaksınız?» derseniz; durmuş olan 
kalkınma hamlesini yürüteceğiz, memleketin refah 
ve saadeti için çalışacağız, eğitimin milliliği, kül
türün milliliği, ahlâkın milliliği, TRT'nin milliliği de 
en başta gözeteceğimiz hususlar olacaktır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

Bütün bunları yapmanın zorunluğunu biliyo
ruz. Neyi risk ettiğimizi de biliyoruz. Ne kadar ağır 
bir yükü aldığımızı da biliyoruz. Bu yükü seve seve 
alırız. 

Size, gecenin bu saatinde söyleyebileceğim en 
son söz şu olacaktır: İtimadınıza lâyık olmak için, 
teveccühünüze lâyık olmak için, Yüce Milletimi
zin teveccühüne lâyık olmak için Hükümetiniz, canı
nı dişine takıp çalışacaktır. Cenabı Allah yardımcı
mız olsun. 

Hepinizi saygıyle selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sayın Başbakanın ko
nuşmasından sonra, Yüce Cumhuriyet Senatosunda 
Hükümet Programı üzerinde yapılan müzakereler 
sona ermiştir. Hükümetin başarılı olmasını, Hü
kümet Programından Milletimize hayırlı hizmetler 
çıkmasını dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu, 15 Nisan 1975 Salı günü 
saat 15,00'te toplanacaktır. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 00.56 

..«.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 29 . 4 .1975) 

X 2. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
kurulması ile ilgili Yetki Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/4; C. Senatosu : 
1/325) (S. Sayısı : 462) (Dağıtma tarihi : 28 .3 .1975) 
(Bitiş tarihi : 7 . 5 . 1975) 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 30 . 4 .1975) 

4. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/181; C. Senatosu : 1/312) 
(S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 
(Bitiş tarihi : 30 . 4 .1975) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — 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) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — 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) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
tikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 



müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — 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) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbii ve 3 arkadaşının, Elektrofeı 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarımfî, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası idare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararlan 
(Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağiı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

17. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (iq/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 
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18. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 0 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile-
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 .1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

19. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayslı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a. 5S88 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5390 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Soînıaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13. 14, 15. 16, 17, 18. 19, 20. 21, 22, 23. 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 3J4'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

20. —• Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

21. — Adana Milletvekili Ahmet Topaîoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

22. — Adana Milletvekili Ahmet Topaîoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-



lekçe Karma Komisyonunun 6 . 5 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

23. — Adana Milietvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5S76 sayılı Mehmet Fuat Tannsever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C, Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

24. — Ziya Müezzinoğlıvnun (Eski Maliye Baka
nı - D=şarc!an) Dilekçe Karma Komhyonu Genel Ku
rulunun 8 .6 .1972 tarih ve 123 sayılı HaUalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabafa ait karar.n 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genci Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 3974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporlar! (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

25. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 saydı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince karamı Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

. 26. — Ali Rıza Uzunefin (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

27. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) Ilhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
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1 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
j Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
I Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 

ve 30 saydı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı-
\ sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

28. — Konya Miletvekii (Eski Tarım Bakanı) 
Dahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 .6 .1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1 9 7 5 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 

Sayısı : 3S0'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesot Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize tzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 .1974 tarih ve 50, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 50 saydı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
S?i"v. : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
ri ü Kurulu.nun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta-

! ûk Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49 saydı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 43 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e l nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Gene! Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-
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talik 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Güîayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
rnak'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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

35. — 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 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

36. — 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 882 sayılı Hayriye Özaşkan'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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) 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 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık 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 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi: 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 - . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 
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41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel 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 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . i 969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

49. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

V 
İRİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarı-* 
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sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- | 
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/144; C. Senatosu : I 
1/303) (S. Sayısı : 443) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2.1975) 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 2. — Cenazelerin nakli Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Konusyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/127; C. Senatosu : 1/304) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2 .1975) | 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 3. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/153; 
C .Senatosu: 1/30Q) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 4. — Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1/16Q; C. Senatosu: 1/298) (S. Sayısı: 449) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 
28 . 4.1975) 

X 5. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması I 
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/297) ı 
(S. Sayısı : 450) (Dağıtma Tarihi : 24 . 2.1975) j 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 1975) 

X 6. — «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 
1/306) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 
(Bitiş tarihi : 28.4 .1975) 

X 7. — «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı 
Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 

Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/146; C. Senatosu : 1/305) (S. Sayı
sı : 453) (Dağıtma Tarihi : 24.2 .1975) 
(Bitiş tarihi : 28 .4 1975) 

X 8. — Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerine ya
zılış şekline ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri,. Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonla
rı raporları (M. Meclisi : î /86; C. Senatosu : 1/308) 
(S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 9. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltıl
masına dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu baklanda Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/307) (S. • 
Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 
(Bitiş tarihi : 28 .4 .1975) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/88; 
C. Senatosu : 1/299) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
12.3 .1975) (Bitiş tarihi : 28.4 .1975) 

X 11. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konul
masına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/172; C. Senatosu : 1/326) (S. Sayısı : 457) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1975) (Bitiş tarihi : 
7 .5 .1975) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşlmî Ürdün 
Krallığı arasında suçluların geri verilmesi ve Ceza İş
lerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/87; I 
C. Senatosu : 1/301) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.3.1975) (Bitiş tarihi : 29.4.1975) | 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün i 
Krallığı arasında Hukukî ve Ticarî konularda adlî iliş- | 
kileri düzenleyen sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin- -I 
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/302) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 12.3.1975). 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

14. —- 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harç
lıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/49: C. Se
natosu : 1/336) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1975) 

15. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muha-
sebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/189; C. Senatosu : 1/334) (S. Sayı
sı : 464) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1975) 

16. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarı
sının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/179; C. Senato
su : 1/335) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 2.4.1975) 

17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/177; C. Senatosu : 1/333) (S. Sayısı : 466) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 4 . 1975) 

18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla ek
lenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı mad
desine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna 
ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/178; 1 Sena
tosu : 1/332) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1975) 




