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külâta dair yazılı soru önergesi ve Başba
kan adına Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
cevabı (7/573) 309:310 

•> • • - « 

— 168 — 



C. Senatosu B : 5 11 . 11 . 1969 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Başbakan Süleyman Demirel, Millet Mecli

sinde Hükümet programını okumaya devam et
tiği cihetle Oturum 17,30 a bırakıldı. 

İKİNCİ OTURUM 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet 
Senatosu salonuna teşrif ettiler. 

Başbakan Süleyman Demirel Hükümet prog
ramını okudu. 

11 Kasım 1969 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son ve
rildi. 

Başkan 
İ. Şevki Atasağun 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

Kâtip 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Zerin Tüzün 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış

tay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi (2/785); Cumhuriyet Senatosu (2/270) 
S. Sayısı : 1279) (Dağıtma tarihi : 8.11.1969) 

^ • B » 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — ibrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Serin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Beşinci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
me geçiyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, günde-

4. — ANDİÇME 

1. — Cumhurbaşkanınca, Cumhuriyet Sena
tosu üyeliğine seçilen Kasım Gülek'in andiçmesi. 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan kontenjan senatörü olarak seçilen Sayın 
Kasım Gülek andiçecektir. Andiçanek üzere Sa
yın Gülek buyurunuz. 

(Cumhurbaşkanı Kontenjan üyesi Kasım 
Gülek andiçti.) (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Bir 
hususu Yüksek Heyetinize arz etmek istiyo
rum. 1 Kasım günü Cumhuriyet Senatosunun 
toplantı yılının açılışında Yüksek Heyetiniz, 
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Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun iki 
mühim kararını tasvip buyurmuştu. Bunlardan 
birisi de komisyonlar mevzuudur. Yüksek He
yetinizin hassasiyetle üzerinde durduğu ko
misyon meselesi üzerinde fazla bir müta
lâa dermeyan etmeme imkan yok. Ancak, 
bâzı gruplardan listeler geldi, bâzı gruplar
dan ise henüz bir şey gelmiş değildir. Gel-
miyen gruplardan da listeleri biran evvel 
göndermelerini bilhassa rica ediyorum. 

İkinci husus da; geçici komisyonlar kur
duk. Elimizde ve komisyonumuzda bulunan ve 

8 gün gibi kısa zaman içersinde müddetini 
dolduracak olan 991 sayılı bir Kanana ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı var. Bunun geçici komisyonu henüz faa
liyete geçememiştir. Komisyon Başkanı tara
fından da bu hususta bilgi verilmiştir. Be
nim bilhassa ricam; bu müddetin ikmalinden 
evvel, yani kendiliğinden kanunlaşmasından 
evvel, geçici komisyonunun meseleyi dikkate 
alarak, müzakeresini bitirmesi ve Yüksek He
yetinize sunmasıdır. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hükümet Programı üzerinde görüşme. 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi
mizde müzakere konusu, Hükümet Programı
nın müzakeresidir. Filhakika burada gündem 
yapılırken gündemin 44 ncü maddesine uy
gun olarak 2 nci bölümde birinci madde ola
rak yer almıştır. Bu husus için Devlet Ba
kanı tarafından bir önerge verilmiştir. Bunu 
okutarak oylarınıza arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin sorular ve genel görüşmeler kıs
mında bulunan Hükümet Programının gün
demde mevcut bütün işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Çanakkale Milletvekili 

Refet Sezgin 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edümiştir. 

BAŞKAN — Hükümet Programının mü
zakeresine geçiyoruz. Muhterem arkadaşlarım, 
gerek grupları adına, gerek şahısları adına 
söz almış olan sayın üyelerin isimleri bir liste 
halinde önümde duruyor. Evvelâ grupları adı
na söz almış olanların isimlerini okuyaca
ğım : Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet 
Yıldız, G. P. Grupu, adına Sayın Sedat Çum-
ralı, G. P. Grupu adına Sayın ibrahim Etem 
Karakapıcı, C. H. P. Grupu adına Sayın Fik
ret Gündoğan, 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, grupları adına ilk defa söz alan 

birisinin ben olduğuma Başkanlık Divanı üye
lerinden birini işhadederim. Saym Sırrı Ata-
lay'a çok zaman evvelden başlıyarak sözümün 
verildiğini söylemek isterim; bu bir. 

İkincisi, âdet odur ki, anamuhalefet par
tileri diğer parti gruplarına takaddümen 
söz alırlar ve konuşurlar. Bu iki kuralı ihlâl 
etmiyeceğinizden emin olarak oturuyorum. 
Aksi takdirde kürsüden bu hususu müdafaa 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, benim önü
me verdikleri bir liste var. Bu listede Sayın 
Ahmet Yıldız 7 . 11 . 1969 tarihinde, Sayın 
Sedat Çumralı 11 . 11 . 1969 tarihinde, yine 
Sayın İbrahim Etem Karakapıeı; o ela aynı 
tarihte, zatıâlinizinki de... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) 
saade buyurun Sayın Başkanım?. 

Mü-

BAŞKAN— Yani şimdi izin verirseniz me
seleyi kolaylıkla hallederiz. Müsaade buyurun 
Sayın Gündoğan. 

A. P. Grupu adına Saym Tevetoğlu var. 
Şahısları adına söz alan sayın senatörle

rin isimlerini okuyorum. Sayın Mehmet Ha-
zer, Saym Salim Hazerdağlı, Saym Hüse
yin Atmaca, Saym Hikmet ismen, Saym Hamdi 
Özer. 

Efendim, biraz evvel bana Sayın Sedat Çum
ralı Sayın, Ahmet Yılidız'la yer değiştirmesini 
teklif ettiler. Her iki tarafın da muvafakati var
dır. Binaenalyh Saym Ahmet Yıldız sırasını 
Saym Çumralı'ya veriyorlar. 

Fakat, şimdi, Saym Gündoğan Yüksek Hu^ 
zurlarmıızda benjim burada listeme katiyen geç-

— 170 



C. Senatosu B : 5 11 . 11 . 1969 O : 1 

memiş bulunan, yani ismi sırada o şekilde gö-
zükmiyen bir durumu konuştular. Yani... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İzah 
edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, izaha lüzum yok. Çün
kü bu söz istemedir, ben bunu burada mümkün
se, arkadaşlarımız lütfederlerse... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) _ Gün
deme girmeden, söz isterim. 

BAŞKAN — Birbirlerine karşı sıra verme 
imkânları vardır ve biz de bu işe uyarız. Ama 
Sayın Gündoğan; eğer sıra mevzuubahisse, bu 
sıra, bizim Genel Sekreterliğimize, Kanun Şu
bemize müracaatla, tesîbit edilmiştir ve hattâ 
müracaat tarihleri vardır. Sıra numarası da bu
na göre tanzim edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkanım, benldeniz bu iş gündeme alındığı gün, 
(vakit kaybetmişsiniz sesleri) hayır hiç vakit 
kaybetmeksizin, Saym Sırrı Atalay'ın bugün 
Başkanlık etmesi sırası olduğu için, kendisine 
bizzat müracaat ettim, bir. İkincisi: Sayın Ah
met Yıldız söz aldığı günde bu konu gündemde 
değildi, iki. Gündeme alındığı gün bugündür üç. 
Parlâmentonun... 

(Gürültüler ve Parlâmentonun durumu ses
leri) v 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Böyle şeyde ısrar olmaz. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim bu 
mesele kabili hal. Yalınz ben işin... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ken
disini işhat ederim. 

BAŞKAN — Yalnız ben işin... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kendi

sini işhat ederim efendim. Doğru konuştuğuma 
inanırsınız. 

BAŞKAN — Üzerinde bu kadar fazla hassa
siyetle durmıyalım. Sayın Gündoğan ısrarla ko
nuşuyor ; diyor ki : «Ben daha bu mesele mev-
zuuıbahsolduğu zamanda Sayın Sim Atalay'a 
«Biz grup adına söz istiyoruz» diye bir talepte 
bulunmuşlar, ama Sayın Atalay belki unuttu, 
bundan bize bahsetmedi. Burada elimizdeki kâ
ğıda göre,. tesîbit de ettirmemişler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
Sayın Başkanım teamül var. 

BAŞKAN — Usul bakımından söz sırasını 
Başkanlar tesbft etmez, Kâtipler tesbit eder. 

(O.H.P. sıralarından, 9 senelik teamülü bo
zuyorsunuz sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım teamül vardır. Bütçelerde diğer ko
nuşmalarda Senatoda ilk defa anamuhalefet par
tisine söz verilir, aksi takdirde bu teamülü boz
mak olur. İstirhamı ediyorum, bu teamülü boz-
mııyalım. 

BAŞKAN — Şimdi lûitfen müsaade etmenizi 
rica ediyorum. Sayın Çumralı sizden ide rica ede
yim efendim. 

Efendim, şimdiye kadar (bâzı1 görüşmelerde 
Sayın Gündoğan'ın dediği olmuştur. Yani ana
muhalefet partisinin evvelâ söz aldığı, noktai 
nazarını ileri sürdüğü ve ondan sonra da diğer 
grupların görüşmelere iştirak ettiği vakıadan
dır. Ama bu defa, bu işi yapabilmem için benim 
elimde mutlaka bir müeyyide lâzım. Efendim 
şimdi ben buradan konuşurken Sayın Yıldız'in 
yüzüne bakıyorum, Sayın Çumralı 'nın yüzüne 
bakıyorum. Sayın Yıldız oradan bana başı ile 
muvafakat işareti veriyor. Sayın Çumralı aya
ğa kalktı. Şimdi ne yapayım? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaa
de eder misiniz? İzah edeyim. 

BAŞKAN — Yok, yok, buraya gelme, bu 
müzakere konusu değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Usu
lüne göre efendim. 

BAŞKAN — Hayır, bunun usulü yok Saym 
Gündoğan, ben bu işi bir anlayış yoliyle idare 
etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımdan rica ede
ceğim, bu ilk sözü eğer size verirlerse.. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muvafakat 
etmiyorum Sayın Başkanım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hak
kım zaten başkanım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 9 sene
lik teamülü bozuyorsunuz. 

BAŞKAN — Kimsenin bir itirazı olmıyacak, 
çünkü sıra vermek demektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Saym 
Başkanım, yerimden konuşayım. 9 sene
lik teamülü bozuyorsunuz. 9 senedir, burada 
ilk defa anamuhalefet partisinin grup sözcüsü 
söz alır. Hattâ daha evveL söz istemeden evvel, 
Sayın Başkan tarafından C. H. P. Grupu adı
na konuşacak var ma diye sorar, ilk sözü ona 
verir idi. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Çumralı buyurun. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Daha dün 

Mecliste Güven Partisi ilk defa konuştu, ondan 
sonra C. H. P., diğer partiler konuştu. Han
gi teamül bu? (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, «Burası Cumhuriyet Senatosu» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu
rası Cumhuriyet Senatosu, her iki Meclisin tea
mülü ayrıdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun... Be
yefendi, eğer böyle herkes... 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Bir dakikanı
zı rica edeyim efendim. Sayın Yıldız'm 7.11.1969 
da söz aldığı ifade edildi. 7 . 11 . 1969 da bu 
görüşme gündemde değildi. Bu görüşme gün
deme alınmamıştı. Binaenaleyh söz hakka doğ
mamıştır. Söz alışın kıymeti yok. O itibarla ara
larında değiştirmenin de hiçbir hukukî kıymeti 
yoktur. (Gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Adalet 
Partisine daha evvel söz verin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
söz hepinize verilecektir. Bunun bir evveli, 
bir sonrası düşünülmemelidir, izin verirseniz 
ama çok istirham ederim bu taraftan da faz
la bir müdahale olmasın, Ben istiyorum M, şu 
müzakereler usulü dairesinde ve Yüksek Heye
tinizin de huzuru bozulmaksızın devam edebil
sin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım mümkün değil. Çünkü bunu ben sizin 
Başkanve'küinizden istedim, sağlam yerden is
tedim. Rica ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. (Gürültüler, 
karşılıklı anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi izin verirseniz... 
(Gürültüler) işi bu şekle dökerseniz Sayın Gün-
doğan,, muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Se
natosunda C. H. P. var, Güven Partisi var, o da 
muhalefet partisi... (Gürültüler). Ama. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ama 
Sayın Başkanım, 

RIZA ISITAN (Samsun) —, Anamuhalefet 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bağırmayın efendim, ben bili
yorum efendim. Ben sizin namı hesabınıza azı
cık intizamkâr konuşuyorum, dikkat buyurun. 

Yalnız Heyeti Umumiyenin biraz da meselede 
tenevvür etmesi ve tasvibetmesi lâzım. Beni... 
(Gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 9 sene
lik teamülün tatbikini istiyoruz. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Tuna, 
buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bize söz vermediniz, ona verdiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, şu mevzuun bu ka
dar uzatılmaya değer tarafı olmadığma kaa-
niim. Yalnız çeşitli mütalâalar dermeyan edi
lince İçtüzüğümüzü okumaya mecbur kaldım, 
onu okuyacağım, içtüzükte sarahat varken, fa
lan zaman şöyle olmuştu, falan zaman söz sı
rası şöyle yapılmıştı kabilinden iddiaların der-
meyanı mümkün değil. Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 56 ncı maddesi: «Söz istiyenler is
teyiş sırasına göre kaydedilir ve aynı sora ile 
konuşurlar.» 

ikinci fıkra: «Başkan, söz alanların adları
nı sırası ile Kurula bildirir. Komisyon veya 
grup adına söz istendiği takdirde, komisyon 
başkanı veya sözcüsü ile grup başkan ve söz
cüleri sıraya bağlı değildirler.» 

Yani muhterem arkadaşlar, tüzüğümüz açak-
tır. Tüzüğümüzün anakaidesi söz, isteme sıra
sına göre kaydedilir. Komisyonların kendileri 
için de takaddüm hakkı vardır, grupların takad
düm hakkı vardır, içtüzüğün şu sarahati mu
vacehesinde şu münakaşanın kesilmesini, Baş
kanlıktan söz isteme sırasına göre evvelâ grup
lara, ondan sonra da şahıslara söz verilmesini 
rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Usul hakkında siz de buyurun 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz evvel Sa
yın Başbakana şöyle bir tarizde bulundum, Hü
kümet, Meclisteki çoğunluğunuz, bir de taraf
gir Başkanlık bu şartlar altında muhalefet 
görevini yapmak. Bu ne güç bir şey ve Sayın 
Başbakan ısrar ediniz diye samimî olarak beni 
teşci ettiler. Şunu bunun için söylüyorum. Hü
kümet Programının konuşulmasında öncelik
le söz istemiş, partim adına söz istemiş bir 
kimseyim. Bunu her zaman ispata hazırım. Ama 
ilk sözün bana verileceğine dair Başkanlık: 
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Divanı mensuplarından Başkanvekili Sim Ata-
lay resmî beyanda bulunmuştur. Bizzat kaydet
tirdiğini, kaydettiğini ve kaydetirdiğini ifade 
buyurmuştur. Bu bir. 

Saniyen; 9 yıldan beri yasama görevi ya
pan parlâmentonun Senato kanadında özellik
le bütçe müzakereleri, plân tartışmaları, kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin denetimi ve Hükümet 
programlarında anamuhalefet partisi sözcüle-
rine öncelik hakkı tanınmıştır ve bir kanun 
maddesi gibi teamül hâsıl olmuştur. Şimdi rica 
ediyorum, bütün BaşkanveMlleri hurdadırlar, 
Başkanımın pek fazla meşgul olduğunu san
mıyorum bu işlerle,, bütün BaşkanvekiUerine 
ve Divan üyelerine, onların bilgilerine, hâtı
ralarına müracaat ediyorum. Biraz evvel bah
settiğim üzere bütçe müzakereleri, plânlama 
konuşmaları, Kamu iktisadi Teşebbüsleri de
netleme konuşmaları ve Hükümet programların
da ilk sözü anamuhalefet partisi almış mıdır, 
alagelmiş midir ve bu teamül 9 seneden beri 
devam ediyor mu 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir teamüle 
bşka bir bakımdan da ihtiyaç var. Başkanlık 
Divanında her hangi bir düzenlemenin doğru 
olduğunu kabul etmek için benim iddiam kar
şısında bulunanların ellerindeki delil nedir? 
Demek ki teamül her hangi bir yanlışlığı, bir 
gecikmeyi, bir ihmali, hattâ belki bir kasdı ön
lemek için tahassul ve teşekkül etmiştir. Bina
enaleyh, bu teamüle uymak zorundadır. Aksi 
takdirde sureta ve şeklen bir iş yapıhyormuş-
casına bir manzara arz eder, bu köklü teamül
leri yıkmakla. Bir partinin, anamuhalefet 
partisinin söz hakkını geriye bırakmakla efkâ
rı umumiyeye aksetmesini önlemek amacını 
güden bir tertibin içine girmiş oluruz ki, bu
na herhalde Yüksek Senatonuz, Yüksek Heye
tiniz bunca yıllık tatbikattan sonra ve sarih 
hakkımı gasbederek;, herhalde müsaade etmez
ler. Çok rica ediyorum, istirham ediyorum; 
teamülü bozmayınız ve hakkımı, hakkımızı, C. 
H. P. nin hakkını teslim ediniz. Bütün Divan 
kâtipleri ve BaşkanvekiUerine 9 senelik tat
bikatı soruyorum; bir tanesi gelsin burada ak
sini söylesin, söz hakkımdan vazgeçeceğim. 
(Saygılarımla). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, size bir sorum var. 

MEHMET VARIŞLI'(Konya) — Saym Baş
kan, bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar usul hakkında 
mı?.. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; şimdi arkadaşlarım bir usulden bahset-
mekteler. Filhakika bugüne kadar anamuhale
fet partisinin evvelâ görüşmesine mütedair 
usulümüz mevcut değildir. 

Şimdi müsaadenizle bir hususu arz edeyim. 
Tüzüğümüzün 55 nci maddesi gayet sarihtir. 
Hiçbir üye önceden ismini yazdırmadan söz ala
maz. Bugüne kadar teamül odur ki önceden 
isimler kâtip arkadaşlara yazdınlmaktadır. 
Ve öyle zannediyorum ki kâtip arkadaşlardan 
Başkanlık Divanı bu isimleri almış olmalıdır. 
Filhakika grupumuzun anamuhalefet partisi 
sözcüsünün önceden görüşmesine hiçbir itira
zı yoktur. Ancak biz bir meseleyi ortaya ko
yuyoruz. Yalnız anamuhalefet partisinin grup 
başkanvekili değerli arkadaşım burada taraf
sız Hükümet, taraflı Hükümet, taraflı grup, ta
raflı Başkanlık Divanı derken asıl kendisi tü
zük hükümlerinde mevcut olmıyan, fakat mut
laka Yüksek Senatoya bir tazyik ile ve bu su
retle tarafsızlık ithamı suretiyle, şahit ikâme
si suretiyle, tüzükte sarahat mevcut iken bir 
teamül kararı istihsal etmek istikametinde 
tazyik icra etmektedir kanaatindeyim. 

Şimdi; «Ben evvel görüşeceğim». Güzel 
Umumi Heyet karar verir. Başkanlık Divanı 
halleder. Ama, bu meyanda kendi vaziyetini tes-
bit ederken, asıl kendisi o vaziyet içindeyken 
Hükümete, Başkanlık Divanına, değerli grupu-
ma her hangi bir taraflılık izafe etmesini iyi 
karşılamadığımı arz etmek üzere söz aldım. 
Saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Başkan
lık Divanından bir sorum var. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bir tekli
fim var efendim. Durumun oyla halledilmesini 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gündoğan bura
da usul hakkında konuşurlarken ben Başkan 
olarak, Divan Başkanı olarak, meseleyi sureti 
müslihanede halledeyim düşüncesi içinde mese
leyi Heyeti Umumiyenizin önünde açarken Sa-
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yın Gündoğan, «Başkanlığın tarafgirlik yap
mış olduğunu ileri sürdüler». Böyle bir şeyi Baş 
kanlık kabul etmez. 

Sayın arkadaşlarım benim elimde bir liste 
vardır. 

Sayın Gündoğan, bana gelip müracaat ede
rek yazdırmış değiller, Genel Sekretere, Ka
nunlar Şubesi Müdürüne de müracaat etmemiş
ler. Konuşmak istiyenler bu yerlerden birine 
isimlerini yazdırırlar, sıra teşekkül eder ve 
Başkan da bu listeyi burada, önümüzde okur. 
Ben, nitekim bu listeyi okudum. Sayın Gündo
ğan, şimdi burada, daha evvel Sayın Atalay'a 
müracaat ettik diye buyurdular. Bu şüphesiz 
doğrudur. Sayın Gündoğan Sayın Atalay'a mü
racaat etmiş olurlar, bunun reddine lüzum yok. 
Ama Sayın Atalay'ın kendi el yazısiyle yaptı
ğı ihbar işte burada. Sayın Gündoğan kendi
sine müracaat emiş, Sayın Atalay'da bize inti
kal ettirmişler. Yazıdan elimde. İşte; C. H. P. 
Grupu adına sözcülüğü., yazının veriliş tarihi 
10 . 11 . 1969 saat 17,00 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — işte 
10 . 11 . 1969 da.. Evet 10 . 11 . 1969 15,00 te. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim şu yuka
rıdaki değil de aşağıdaki 11 . 11 . 1989 saat 
10,30 diye buraya da işaret koymuşlar. 

Muhterem arkadaşlanm şimdi meselenin.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın 

Başkan tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Ata-

lay teşrif ettiler, Sayın Atalay, mesele hak
kında zatiâliniz bir tavzih yapın efendim, lüt
fen. (Gürültüler) Efendim bir iddia var anlı-
yahm. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlanm, Cumhuriyet Senatosu çalışmalarının 
daha önce BaşkanveMllerinin hangi tarihler
de kimlerle yapılacağı okunmuş idi. Bu hafta
lık sıra, Başkanvekili olarak, benim idi. Sayın 
Başkan içtüzük ve Anayasa gereğince diledi
ği zaman çıkma hakkına sahiboldukları için 
şüphesiz ki bu haklarını şu anda kullanmış bu
lunuyorlar ve bu tabiî bir haklarıdır. Ancak 
dün öğleye kadar Başkanlık sarası bende ol
duğu için müracaatler bana oluyordu. Ve mü-
racaatlan ben el yazım ile Genel Sekretere ile
tiyordum. Sayın Fikret Gündoğan dün telefon
la bana saat 17,00 de C. H. P. Grupu adına ko
nuşma istediğini iletince ben de bu talebini bu 

11 . 11 . 1969 Ö : İ 

sabah erken saatte genel sekretere el yazımla 
ilettim. Nitekim A, P. Grupu adına Malatya Se
natörü Sayın Hamdi Özer'de odama. kadar teş
rif ederek kendilerinin söz istekleri olacağını 
bildirdiler, dakikasiyle beraber bugün saat 
zannedersem 10,30 da teşrif etmişlerdi, «10,30 
da Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer söz ta-
lebetmişlerdir» diye yine kurşun kalemle, ken
di imzamla genel sekretere ilettim. Bana vâki 
olan talepler, bir de genel sekreter dün bana 
gelerek Sayın Mehmet Hazer'in söz talebinde 
bulunduğunum bu kaydı yapıp yapmıyacağını 
ben Başkanlık sarasında olduğum için Sayın 
Başkan eğer çıkmaz ise Başkanlık kürsüsünü 
ben idare edeceğim cihetiyle Sayın Hazer'in 
vaki görüşünü, vaki talebini dikkatle kayde
din diye kendilerine emir verdim. Sayın Ha-
zerdağlı da aynı şekilde dün odamı teşrif etti
ler söz istediler. Gidin Genel Sekretere, Sayın 
Hazerdağlı'yı Genel Sekretere göndererek ben 
kendim kaydetmiyorum, kayıtlan ya şifahi 
yahut yazılı olarak Genel Sekretere havale edi
yorum, Genel Sekretere söz hakkınızı yazdı
rın dedim. Bana vâki olan grup adına Fikret 
Gündoğan'm 10 . 11 . 1969 saat 17,00 dir. Bun
dan önce bana diğer bir parti veyahut diğer 
şahıslar adına söz talebi vâki olmamıştır. Du
rum apaçık ve kesin olarak bundan ibarettir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — iki kelimey
le usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, saat 15,35 dir. Şimdiye kadar bir 
arkadaşımız konuşmasını ikmal edecekti. Sa
rahat karşısında delâlete itibar olunmaz. Ana
yasa hükmü, İçtüzük hükmü açık, arkadaşı
mız okumuştur. Bugün sabahleyin saat 09,15 te 
müracaat ederek sıra almak istedim, önde Sa
yın Ahmet Yıldız arkadaşımızın söz aldığına 
dair kaydın mevcut olduğunu gördüm, ikinci 
sıraya kaydolarak beni yazdılar. Kimin yanın
da? Genel Sekreterin, Kanunlar Müdürü arka
daşımızın yanında. Bu şekilde tesbit edilmiş 
bir sıra var. Şimdi Sayın Atalay arkadaşım ne 
diyor. Saat 17,00 de yazıldı. Saat 17,00 de me
sai bitmiştir. Bugün sabahleyin intikal ettir
miştir. İntikal ettirdiği saat bizim müracaatı
mızdan sonra olduğu açık açık görülmektedir. 
Eğer bir teamülden bahsedilirse dün, daha dün 
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Millet Meclisinde evvelâ Güven Partisi ondan 
sonra C. H. P. sırasiyle diğer partiler görüş
müşlerdir. Bunu ihlâl etmenin mânası anlaşı
lamamaktadır. Bu işi bu kadar uzatmaktansa 
Sayın Başkandan rica ediyoruz, biran önce mü
zakerelere geçip bu işin bitirilmesi gerekir. Hür
metlerimle. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Mesele ortaya çıktı saat 17,00 de müracaat edil
miş. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Benim müsamahamın suiisti
mal edildiği görülüyor. Evet müsamaha suiisti
mal edildi. O halde Hükümet Programının mü
zakeresine geçiyorum efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Mesele ortaya çıktı, 17,00 de müracaat edilmiş. 
(C. H. P. sırlarından müzakerelere geçemezsi
niz, olmaz efendim sesleri). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir so
rum var efendim? 

BAŞKAN — Ne sorusu? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O şe

kilde hitap edemezsiniz sakin olmaya mecburuz. 
Senato Divanı söz isteme işini halletmiş midir? 

ikincisi, bu daha evvel söz istenildiğine gö
re A. P. si Grupu sözcüsü diğer muhalefet par
tilerinden evvel söz istemişler, teammül eğer 
yoksa, eğer teammüle itibar yoksa, söz verir 
misiniz acaba? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, ben bir hu
susu açıklıyacağım; 1965 yılında Hükümet Prog
ramı okunurken ve onun müzakeresi yapıldı
ğı zamanda bu buyurduğunuz şekilde olmuş. 
Yani, bu 1965 yılındaki Hükümet Programının 
müzakeresi zamanında biraz evvel Sayın Gün-
doğan'm dediği gibi anamuhalefet partisi evve
lâ söz almış, ondan sonra da diğer gruplar söa 
almış. Ama, bunda bir taahhüt yok. Çok rica 
ederim zabıtları getirttik, burada bunlara ba
kıyoruz. Fakat mevzuubahsolan bunlar değil, 
mevzuııbahsolan İçtüzüktür. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığın hiçbir 
menfaati yoktur. Başkanlık önüne gelen liste
ye göre icrayı amel eder. Benim önüme bir lis
te getirmişlerdir. Başkanın bunda sunitaksiri 
dahi yoktur. Başkan, buna göre, bu listeyi Yük
sek Huzurunuzda okumuştur ve buna göre 
de müzakereyi açacaktır, izin verin de haki
katen zaman kaybına imkân vermiyelim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mesele 
ortaya çıkü, müracaat 17,00 de yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Atalay izahat 
verdiler, fakat biz burada bulunan şu kâğıda 
bakıyoruz. Bu kâğıt bunun aynı değil, yanya-
na değil. 

Sayın Sedat Çumralı, zatiaiiniz muvafakat 
buyurdunuz değil mi efendim? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Oya baş
vurun, teklif var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı buyurun efen
dim. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Oya başvurma
nın hiçbir kıymeti yok mu? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ana
muhalefet partisinin hakkı vardır, diğer par
tilerden evvel konuşur. 

BAŞKAN — Aman efendim, yapmayın efen
dim... 

RIZA ISITAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sen seçilmiş bir Başkan dahi değilsin. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Anayasamızın, 103 ncü maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulu programının görü
şülmesine başlıyoruz. Bu konuda Cumhuriyet 
Senatosunun fonksiyonu Hükümet Programı
nın incelenmesi, tenkidi, bâzı isteklerin ortaya 
konmasından ibaret kalmaktadır. Biz de bu gö
revimizi yerine getireceğiz. 

Hükümet Programının Millet Meclisinde mü
zakeresi sırasında partimizin sözcüsü olarak 
sayın genel başkanın program üzerindeki gö
rüşü bütün ayrıntıları ile her türlü ayrı ayrı 
ele alınarak Türk kamu oyuna aksettirilmiştir. 
Biz mümkün olduğu nisbette tekrardan çekine
rek anameselelerimize temas etmekle yetinece
ğiz. 

Sayın arkadaşlarım, 1969 Milletvekili Seçi
mi sonucuna göre iktidara gelen A. P. Genel 
Başkanı Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in 
ikinci defa Başbakan olarak kurduğu Hükü
metin Programını dinlemiş ve okumuş bulu
nuyoruz. En iyi dileklerimizle yeni kurulan 
Hükümetin başarılı ve memleket işlerinde bü
yük Türk Milletine yararlı hizmetler ifa etme
sini temenni ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Açıkça belirtmek isterizki Güven Partisi 

olarak 12 Ekim 1969 tarihinde yapılan millet-
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vekili seçimi sonuçlarına saygılıyız, seçimlere ka
tılma oranının düşük olduğu, bu sebeple mil
let iradesini tam şekilde tecelli ettirmediği için 
Parlâmentonun meşruiyetinin zaıfa uğradığı, 
bu nedenle, Parlâmento dışı bir muhalefetin 
doğması gerektiği yolunda, son günlerde allıp 
yürüyen düşüncelerin, telkinlerin, harekelerin 
kesin olarak karşısındayız. 

Demokrasi ile idare olunan Garp memleket
lerinde de seçimlere katılma oranının zaman 
zaman beklenilen ölçüde olmadığı bir gerçek
tir. 

Güven Partisi, hür seçimleri, demokratik re
jimin temel ilkesi olarak kabul eder. Türk seç
meni 25 yıla yaklaşan bir zamandan, beri tek 
dereceli seçimlerle, değişik siyasi partiler ara
sında seçme yapmaktadır. Türk Milletinin bu 
hakkını kutsal saymaktayız. 

Türk vatandaşı, tek dereceli, genel oyla 
birlikte kendi devletinin işlerine ve yönetimi
ne eşit olarak katılma ve siyasi kararlan et
kileme imkânını bulmuştur. Tek dereceli genel 
oy vatandaşa kendi kendisinin ve devletinin 
hakiki sahibi olduğu inancını yerleştirmiştir. 
Türk vatandaşı, artık bu hakkın ellinden alın
masına razı olmıyacaktır. Biz, Anayasamızın 
menetmemiş olduğu fikirlerin ve görüşlerin 
Parlâmentoda temsil imkânını (Nispî seçim) 
esasının muharazasmda ve geliştirilmesinde bul
maktayız. Nispî seçim sistemi içinde, vatanda
şa adaylar arasında seçme yapmak imkânını 
veren birv usulün bulunmasını, bugünkü ön se
çim sisteminden doğan mahsurların tezelden 
giderilmesini zaruri görüyoruz. 

iktidar değişikliği ile ilgili olmıyan seçim
lerin sık sık yapılmasının seçmen vatandaşda, 
seçimlere karşı bıkkınlık verdiği bir gerçek
tir. Bu amaçla seçimlerin birbiri ardına çok 
sık yapılmasını önliyecek tedbirlerin ne oldu
ğunu, Hükümet Programında açıklıkla ve sa
mimiyetle göremiyoruz. 

Bu amacın gerçekleşmesi için Hükümet, 
Anayasada, seçim kanunlarında bir değişiklik 
kararında ise, bu değişikliklerin nelerden iba
ret olduğunu öğrendikten sonra bu husustaki 
düşüncelerimizi de ifade edeceğiz. 

Gerçek odur ki, yüzbinleri temsil eden siya
si akımlar temsil edilememiştir. Bugünkü se
çim sisteminin mahsurları bu seçimde de açık 

açık kendisini göstermiştir. Millî Bakiye gibi 
bir sisteme taraftar değiliz. Adalet Partisi or
talama 16 000, Güven Partisi 40 bin oyla bir 
milletvekili çıkarabilmiştir. 

12 Ekim 1969 seçimlerinin yapıldığı sıra
larda cereyan eden üzücü bâzı olaylardan, se
çim kanunlarının yetersizliği yanında seçim 
öncesi iktidarın ve ondan yüz bulmuş bâzı ida
recilerin tutum ve davranışlarından Türk va
tandaşı şikâyetçi olmuştur. 

Bu seçimde de kurşun sıkılmış, adam ya
ralanmış tezvir makinalan alabildiğine işlemiş
tir. Parti liderlerinin seçimden çekildiği,, aday
ların seçimden bir iki gün önce istifa ettiği gibi 
yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması ve 
hemde gazetelerle ilân olunması, gerçekten Türk 
demokrasisi adına elem verici bir olaydır. 

Seçimlerin idari makam ve mercilerin sul
tasından alınmasını gerektiren sebepler bir ta
rafa bırakılarak, vatandaşın seçim iradesine 
etki yapacak şekilde bir kısım gayretkeş idare 
âmirlerinin müdahaleleri, kamu hizmetlerinin 
sandıktan çıkacak oylarla değerlendirileceği
nin telkini, dağıtılan tohumluk yapılacak okul, 
yol, köprü, su gibi Türk köylüsünün hayati 
dert ve meselelerinin seçimden elde edilecek 
sonuçlara göre, yapılacağının açıkça söylen
mesi, vatandaşı seçimlerden soğutan âmiller 
arasındadır. 

Türk seçmeni, 1946 bühtanlarından kurtul
du. Bugünkü hale geldi. Muhalefete oy verir
seniz hizmetleriniz yapılmaz diyen zihniyetten 
de kurtarılmalı ve baskı unsurları kaldırılma
lıdır. 

Anayasa değişikliği: 
Anayasa, üzerinde sık sık oynanacak ve ta

sarruf edilecek yasalardan değildir, Güven 
Partisi demokratik rejimin bütün teminat mü
esseseleriyle birlikte kurulmasını sağlamış olan 
Anayasanın temel ilkelerine bağlıdır. Ancak, 
hürriyetçi Anayasamızın sağladığı hakların 
hür düzeni yok etmek için kullanılmasına mu
vafakat etmiyeceğimizi belirtmek isteriz. 

Anayasaya orman suçları, affedilmez yo
lunda konulan hükmün bu suçları işlemeye mâ
ni olmadığı (9) yıllık tatbikatla görülmüştür. 
Günümüzün en sıkıntılı memleket dertlerinin 
başında orman bölgesinde oturan vatandaşla
rımızın ormanla ilişkin meseleleri gelmektedir. 
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Türkiye'de 13 bin köy orman içinde veya ke-
ranındadır. Sayıları milyonları aşan yurtdaş-
laramız orman içi köylerde yaşamaktadır. Or
man köylüsü, bütün iktidarlar tarafından ih
mal edilmiştir. Hükümet programında vadedi-
len hususların tahakkukunun takipçisi olaca
ğız. Bugün, 92 bin vatandaşın orman suçla
rından ve suçluluklarından mahkeme kapıla
rında, ceza evlerinde sürünmekte olduğunu bi
liyoruz. Bu sebeplerle Anayasadaki orman suç
larının affedilemiyeceği yolundaki hükmün kal
dırılmasına taraftar olduğumuzu beyan eder
ken, memleketimizi bir çöle ve bir harebeye çevi
ren ve çevirecek olan orman katliâmına da as
la muvafakat etmiyeceğimizi söylemek zorun
dayız. 

Hukuk Devleti ve kanun hâkimiyeti : 

Türkiye kişilerin ve keyfiliğin değil, huku
kun hâkim olduğu bir ülkedir. Zihniyetinin tam 
olarak yerleşmesi gerekir, hukuk devletinde, 
kanun hâkimiyetinin kesinlikle sağlanması şart
tır. Ağır müeyyidelere bağlanmış olmasına 
rağmen son yıllarda hukuk kurallarının ve ka
nun hâkimiyetinin çok kere çiğnendiğine şahi-
dolmaktayız. Türk vatandaşı, 4 yıldan beri ka
nun dışı taşkınlıklardan, yol kesmelerden, soy
gunlardan, adam öldürmelerden, dağa adam kal-
dırmadar, kanlı sokak kavgalarından bıkmış, 
bizar olmuşur. büyük vatandaş çoğunluğu evin
de, köyünde tarlasında, işyerinde, okulunda hu
zur ve güven arar haldedir. Büyük milletimiz 
millî bütünlüğün zayıflamasına, aşırı uçların si
lâhlı ve kanlı çatışmalarına yol açan gelişmeleri, 
endişe ile taMbetmektedir. Suç işlemek âdeta ta
biî bir hal almıştır. Topluca yağma, dükkân soy
ma, mal, mülk tahribi, mahkeme kapılarında 
adam öldürme zorla ve silâhla hak almaya kal
kışma, kız, kadın kaçırma vakaları memlekette 
huzuru ve güvenliği esasından sarsmaktadır. 

Denilebilir iki dört yıldan beri memleketin 
içinde bulunduğu emniyet vte asayişsizlik, 47 yıl
lık Cumhuriyet Tarihinin hiçbir devrinde ve 
iktidarında görülmemiştir. 

Müsamaha ille kanun hâkimiyetini temin,, 
birbirine karıştırılmış ve içinden çıkılmaz bir 
hal almıştır. 

Kanunları yürütmekle görevli kimselerin 
müsahaması, kanun hâkimiyeti devrinde ikti
darlar için bir zaıf ve yetersizliktir. 

Kanunun, sarahatle menettiği suçlarda, mü
samaha ve ihmale cevaz yoktur. Huzur ve gü
veni sağlamak için ilk tedbir, mevcut kanunla
rın ciddiyetle uygulanması, suçluların takip 
ve yargı organlarının huzuruna çıkarılmasıdır. 
Nereden gelirse gelsin kanun dışı hareketler, 
müsamaha zihniyeti ile bağdaşamaz. Şehirde, 
köyde, kırda, bayırda asayişsizlik hâdiseleri sü
ratle önlenmelidir. Vatandaşın malından, canın
dan, kazancından emin olarak yaşamasını ve ça
lışmasını sağlıyacak bütün tedbirlerin cesaretle 
ele alınmasını, müsamahasız tatbikini istiyoruz. 

Anayasanın getirdiği temel hak ve hürriyet
lere karşı tecavüzler, yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. Geçen, iktidarı devresinde Adalet 
Partisi Hükümeti, (Anayasayı Koruma Kanu
nu) adı altında bir tasarıyı Meclise getirmişti, 
Getirilen tasarı kifayetsiz ve eksikti. Maksada 
yararsız ve tatbik kabiliyeti olmıyan bir tasa
rıydı. Kanunlaşması halinde ters sonuçlar do
ğuracaktı. isabetli bir hareketle bu tasarı geri 
alındı. Ceza Kanunumuzun bu kabil suçları me-
neden hükümlerinde günün şartlarına göre boş
luklar olmasına rağmen mevcut hükümlerde 
uygulanamamıştır. Bir kısım basında, radyoda
ki seçim konuşmalarında, alabildiğine Türk 
milletini bölücü, Türk ülkesini parçalayıcı pro
pagandalar yapıldığı, suç işlendiği halde ge
rekli hassasiyet gösterilemedi ve kanun hâkimi
yeti temin edilemedi. 

Güven Partisi olarak yeni kurulan Hükü
metten, Cumhuriyetçiliğe aykırı görüşlerle, ko
münizmle, faşizmle, ırkçılıkla ve hâkimiyeti bir 
şahsa, bir aileye, bir zümreye, bir sınıfa ver
mek istiyen her türlü Anayasa dışı akımlarla 
kesin ve etkili bir şekilde mücadele edilmesini 
istiyoruz. Bu alanda sarf edilecek her türlü va
tansever çabaya yardımcı olacağız. 

idari ıslahat : 
Devlet idaresinde köklü ıslahat fikrine ta

raftarız. Vatandaşların idare için değil, idare
nin vatandaşlar için var olduğu inancındayız. 

Kanunlara ve vatandaşlara saygılı, dürüst
lükten ayrılmıyan, herkese âdil muamele ya
pan,, işlerini kudretle yürüten bir Devlet idare
si kurulması, iktidarın başlıca görevi olmalıdır. 
Bugünkü haliyle Devlet idaremiz, bu nitelikte 
olmaktan uzaktır, idare vatandaşa gereken hu
zuru sağlıyamamaktadır. Vatandaş, resmî ma-
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kamlara başvurmaktan, isini kovalamaktan çe
kinir haie gelmiştir. Bezginlik içindedir. 

Bâzı devlet dairelerinden iş çıkarmak mese
le haline gelmiştir. Kırtasiyecilik, partizanlık, 
iltimas, kayırma usulleri rüşvet, irtikap, irtişa 
görevini kötüye kullanmak, ihmalcilik alıp yü
rümüştür. Tefecilik, vurgunculuk, nüfus suiis
timali devam etmektedir. Bu haller Devlet teş
kilâtımızı, vatandaşla Devlet münasebetini git
tikçe zayıflatmaktadır. (Hırsızlar, uğursuz
lar, soyguncular vurguncular teslim olu
nuz.) devri açılmalıdır. Yeni Hükümetten bu 
fazilet devrinin açılmasını bekliyoruz. Güven 
Partisi olarak kanunsuzlukların takipçisi ola
cağız. 

Devlet Personel rejimi tam bir karışıklık 
içindedir. Teftiş ve denetleme iyi işlememekte
dir. Devlet idaresi başından sonuna kadar cid
dî bir ıslahata muhtaçtır. 

Hükümet Programında bu vadide ileri sürü
len mütalâalarda ciddî bir çözüm yolu göreme
mekteyiz. 

Dört yıllık Adalet Partisi iktidarı, merkezi 
devlet idaresinin ıslahı, mahallî idarelerin yeni 
şartlara, uydurulması gibi temel dâvaları yüzüs
tü bırakmıştır. 

Geçen iktidar, Personel Kanunu konusunda 
hiçbir vadini yerine getirmemiştir. 

Vatandaşlar tarafından hür seçimlerle ku
rulan ve demokratik rejimin ayrılmaz unsurla
rı saydığımız, mahallî idarelerin malî bünyele
rini ıslah ve kaynaklarını kuvvetlendirecek ça
lışma ve çareler hakkında Hükümet programın
da sarih teminata rastlanmamaktadır. 

Bu kısımda söylenecek son söz, israf ve yol
suzluklara son verilmesine dair tedbirlerin biran 
önce gerçekleştirmesidir. 

İcranın yetkisinin artırılmasını kanun düze
ni içinde mütalâa edilmesini ve kanun kuvve
tinde kararnamelerle yetki artırılmasına Gü-
van Partisi olarak muvafakat etmiyeceğimizi 
ilâve etmek isterim. 

Üniversite ve gençlik meselelerimiz: 
Türk üniversiteleri, dört yıldan beri öğre

timi ile, eğitimi ile, halledilemiyen üniversite 
gençliğinin meseleleriyle rahatsız bir hale gel
miş, Türk sosyal hayatını huzursuz kılmışdır. 
Üniversiteler ihtiyaca ve günün şartlarına uy
gun kanun tasarılarının hazır bulunduğunu ifa

de etmelerine göre her şeyden önce bu işin ele 
alınması gereklidir, üniversite öğretim üyeleri
nin kısmen de olsa geçim darlığından kurtarıl
masına ait Tazminat Kanununun kabulünü 
memnunlukla karşılıyoruz. Senatoda bu kanu
nun konuşulduğu sırada partimizin, üniversite
lerimizle ilgili meselelerinin hallinde kendisine 
düşen görevi yerine getireceğini ifade etmiştik. 
Hükümet programının görüşüldüğü bu sırada 
aynı görüşlerimizi tekrar ederiz. 

Gerçekten kitap, kurs, yurt, ders program
ları imtihan usulleri ıslaha muhtaçtır. Binbir 
maddi ve mânevi müşkülât içinde kıvranan 
üniversiteler öğrencilerinin haklı olan bu istek
leri biran önce gerçekleştirilmelidir. 

Bursların artırılması, yurtların genişletil
mesi, yeni yurtlar açılması, kitapların ucuz fi
yatla satılması ile ilgili konularda, Güven Par
tisi grupları Millet Meclisine faydalı kanun tek
lifleri yapmıştır. 

1968 Hazinanmdan bu yana, üniversitelerde 
ve yüksek okullarımızda başlıyan ve hâlâ da 
bir kısım yüksek okul ve fakültelerde devam 
eden boykot ile işgal ve milyonları bulan tah
rip olaylarını başlatan ve devamını istiyen dış 
tahriklerin üniversitelerimizden ellerini çekme
sini ve çektirilmesinin zaruretine inanıyoruz. 

işgal ve benzeri hareketler, sonunda tama-
miyle anarşist unsurların idaresine geçmiştir. 
Üniversite duvarlarına kominist ihtilâlcilerin 
resimleri asılmış, Sovyet Rusya'da kullanılan 
işaretler çizilmiştir. 

öğretim üyeleri araştırma kurumlarında 
görev alabilirler. Fakat bir taraftan üniversite
de (tam gün çalışma) protestoları düzenliyen 
bâzı öğretim üyelerinin bütün günlerini parti 
merkezlerinde günlük politika ile uğraşarak ge
çirmeleri yersizdir. 

Siyasi konularda söz, yazı ve fikir hürri
yetini kullanmakla, fiilî politika yapmak ayrı 
şeydir. 

Üniversiteleri memleket sathına yaymak za
rureti, seneler geçtikçe daha ziyade kendisini 
hissettirmektedir. Adalet Partisi Genel Başka
nı ve Sayın Başbakanın muhtelif demeçlerinde 
ve ezcümle seçim sırasında bu konudaki vaidle-
rini senet ittihaz ediyoruz. Ve takipçisi olaca
ğız. Hiç değilse ilk plânda Konya, Kayseri, 
Edirne, Van Sivas, Güney ve Karadeniz böl-
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gelerinde yeni kültür merkezlerinin, üniversi
telerin açılmasını zaruri görmekteyiz. 

Orta öğretimi bir parti propagandası, oy 
getirici bir mekanizme olmaktan çıkarmalıdır. 
Orta öğretimin kalitesi bölgelere göre haklı se
viyeler arz etmektedir. Öğrencilerin yüksek 
öğrenime giriş imtihanlarındaki başarılarına 
tesir eden bu duruma çare bulmak icabeder. 

Meslekî ve teknik öğretim: 
Kalkınmanın gerektirdiği yetişmiş insangü-

cünün sağlanması için meslekî ve teknik öğreti
me birinci derecede önem verilmesi gerektiği
ne inanıyoruz. Teknik okulları bitirenlerin, te
şebbüs kurarak, memleketin kalkınmasına hiz
met edebilmelerine yardım edilmelidir. 

öğretmen okulları, ticaret ve tarım liseleri, 
çeşitli sağlık okulları, sanat enstitüleri, imam-
hatip okulları mezunlarının yüksek öğretime 
devamları her bakımdan faydalı olacağı kanı
sındayız. 

özel okullar: 
özel okullar konusunu, peşin hükümlerle 

değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Güven 
Partisinin teklifi ile, Cumhuriyet Senatosunda 
özel okullarla ilgili çok faydalı bir araştırma 
yapılmıştır. Bu senato araştırması, özel okullar
da geniş ıslahat tedbirleri alınmasını zarureti
ni ortaya koymuştum. Yeni iktidarın bu araştır
madan faydalanması gereklidir. 

Öğretmenlerin siyasi iktidarların baskısın
dan da, solcu kuruluşların siyasi amaç güden 
tasallutundan da kurtarılmasını, saygı gören 
kuruluşlar olarak vazife görmelerini, maddi 
mânevi huzur içinde çalışmalarını sağlamak 
zorunluğundayız. 

Adalet: 
Vatandaş, mahkemelerdeki dâvaların uza

masından, sürüncemede kalmasından son dere
ce şikâyetçidir. Bugünkü haliyle kanunlar ve
kâleti niteliğinde olan Adalet Bakanlığınca 
usul kanunlariyle ceza ve hukuk alanındaki 
kanunların günün şartlarına uygun bir hale ge
tirilmesini, hâkimlerin denetlenmesi için Yük
sek Hâkimler Kurulunun tesirli teftiş ve dene
tim imkânlarına kavuşturulmasını zaruri gör
mekteyiz. 

Köy ve köylü meselelerimizle ekonomik ve 
malî konularımız arkadaşımız tarafından izah 
edileceğinden biz tafsilâtına girmiyeceğiz. 
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Bizi dinliyen Yüce Senatonun değerli üyele
rini saygılarımızla selâmlar, yeni Hükümete 
başarılar dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN s Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Ahmet Yıldız. 

.i. ETEM KASAKAPIOI (Urfa) — Efen
dim, başka bir hatip tarafından belirtilecek 
olan Hükümet programı hakkındaki görüşle
rimizin devamı var. 

BAŞKAN — Daha sonra efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, sayın Hükümet üyeleri, siyasal ge
lişmelerimizin çok ilginç ve toplumsal oluşumu
zun çok yönlü nitelikler kazandığı önemli bir 
aşamasında geçen 4 yıllık iktidar süresini bir 
4 yıl daha uzatma olanağını elde etmiş bulunan 
Aj. P. nin ikinci Demirel Hükümetinin progra
mını geçmiş icraatının ışığı altında ele alarak 
yurdun geleceği yönünden başarılı sonuçlar 
sağlanmasına katkıda bulunmak arzusu ile Mil
lî Birlik. Grupunun görüşlerini sunacağız. 

A. P. iktidarının gaçen 4 yıllık icraatını 
Anayasamıza ve toplumsal sorunlarımızın ge
reklerine uyarlığı yönünden değerlendirerek 
çıkarılacak soucları da p;öz önünde bulundur
mak suretiyle Hükümet programını eleştirecek 
ve önümüzdeki 4 yıla ilişkin görüş ve önergele
rimizi açıklıyacağız. 

Sayın Başkanın, yeni Hükümetin eskisine 
benzemiyeceğini söylemesine karşı eski Hükü
met zamanında yayınlanan seçim bildirgesine 
göre hazırlandığından yeni Hükümet progra
mının geçen 4 yıllık politikanın etkilerinden 
arınmış bir uygulama göstereceğini şimdiden 
kabul etmek gerçekçi bir davranış olamaz. 

Bu bakımdan geçen dönemin değerlendiril
mesini yaparken yeni programda ne gibi yeni
liklerin bulunduğu ve gelecek 4 yılda Hükü
meti bekliyen sorunlarla, bunlara çare olabile
cek çözümlere ilişkin görüşlerimizi belirtmeyi 
uygun bulmaktayız. 

Pragramda, sisteme ve temele inen olanak
ların, araçların nasıl kullanılacağına ve hangi 
tedbirlerin alınacağına ilişkin açık ve kesin ifa
delerden kaçınılmaktadır. Biz, bu çerçeve ifa
delere, kazandırılması gereken özleri ve alın
ması gereken tedbirleri de kapsıyan çözümlere 
değineceğiz. 
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Konuşmamızda geçen 4 yılın değerlendi- | 
rilmesini önce Anayasa açısından, sonra da top
lumsal Sorunlarımıza uyarlığı yönünden bu ko
nuşmayı yapacağız, ondan sonra düşüncelerimizi 
bu yönde belirteceğiz. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasında belirtilen ve Devletimizin yürütme
nin eylemleriyle en geniş ölçüde ilgisi olan üç 
niteliğine; Sosyal Devlet Hukuk Devleti ve 
lâiklik; bu, üç niteliğine uyarlığı bakımından 
geçmiş 4 yılı değerlendireceğiz. Sosyal Devlet: 
Anayasamızın başlangıcı ve aşağıdaki madde
lerde açıklanan hükümleri, Türk Ulusunun bü
tün bireylerini kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak bir bütünlük içinde görmekte ve bunun 
gereklerini maddelerin hükümlerinde belirmek
tedir. 

10 ncu madde: Devleti, kişinin temel hak ve 
özgürlükleri ve huzurunu Sosyal Adalet ve 
Hukuk Devleti ilkeleri bağdaşamıyacak surette 
sınırlayan bütün siyasal, sosyal ve ekonomik 
engelleri kaldırıp bunun yerine de, insanın tin
sel ve özdeksel maddi ve mânevi gelişmesinin 
gerektirdiği koşulları hazırlamakla görevlendi
rilmiştir. O halde Devlete bu görevler veril
miştir. Yani, bozuk bir düzen içinde bulunul
duğumuzu kabulle, bunda köklü ve ileriye dö
nük değişiklikler yapmayı emretmektedir Ana
yasa. Bu açık emre karşı iktidarın toplumsal 
yapıyı Anayasaya uydurma isteklerini suçla
maya kalkışması, Anayasaya aykırı bir davra
nıştır ve istekleri Anayasaya aykırıymış gibi 
göstermek ise, bu haksız davranış için yanlış 
bir gerekçeye başvurmak olur. 

12 nci madde: Toplumun bütün bireylerine, 
tüm bir eşitlik emreden hükmüne karşı, ağırlığı 
dolaylı vergilere kaydırarak tüm ulustan sağ
lanan vergilerden milyarlar faiszsiz kredi halin
de kimi varlıklılara dağıtmak, fonlar kurup ki
şilere hazineden paralar aktarmak, istedikleri
nin vergilerini affetmek ve Devlet hizmetlerini 
bölgelere götürmede de oy pazarlığı yapmak 
gibi olumsuz davranışlarda iktidar inadedegel-
miştir. Anayasa Mahkemesi de, yetki yasasını 
iptal etmekle bu sakat politikayı engellediğin
den saldırılara hedef olmuştur. 

16 ncı madde: özel mülkiyetin kamu ya
rarına aykırı olarak kullanılamıyacağmı em
rettiği halde, mülkiyeti koruma gerekçesi ile | 
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zorbalıkla ele geçirilen topraklardan ki, büyük 
çoğunluğu toprak ağalarını böyledir topraksız 
yurtdaşların da yararlanmasını sağlayacak, 
Toprak Reformunu engellemek, Anayasaya 
aykırı ve toprak ağalığını koruyucu bir tutum
dur. Mülkiyet hakkına saygının asıl gereği onu 
yaygınlaştırmaktır. Sonra hangi mülkiyet hak
kına saygı. Parasını vermemiş, hattâ vergisini 
kirasını vermemiş topraklan, kullanan kimse
lerinde mülkiyet hakkına saygıda onun üzerin
de çalışan insanların mülkiyet hakkına saygı 
olmaz. 

Toprak Reformunu açıkça emreden 37 nci 
ve 38 nci maddelere de aykırı olan bu tutumu 
haklı göstermek için de, «ağa yoktur, dağıtıla
cak toprak yoktur» sözlerini Hükümetin yayın
ladığı resmî belgeler yalanlamaktadır. Bir sü
rü köyü olan insanların varlığı kitaplarda ya
zılı, (Hükümetin yayınladığı kitaplarda), ağa
lara isyan eden köylüler ilişkin haberler ga
zetelerin birinci sayfalarında okunurken «biz 
Sosyal Devletiz» diyebilmek için, gerçeklerle 
tüm ilişkileri kesmek gerekir. 

Madde 40. — «özel girişimlerin, ulusal eko
nominin gereklerine ve sosyal amaçlara göre 
yürütülmesi» görevi Devlete verilmişken, plâ
nın bile özel girişime kanşamıyacağını savun
mak Anayasaya açıkça aykırı olur. 

Madde 41. — «Herkese insan onuruna yara
şan bir yaşayışı sağlamayı» emrettiği halde, 
Sayın Cumhurbaşkanının değimi ile, «Toprak 
köleliği» ni sürdürmek Anayasa ile nasıl bağda
şabilir? Sosyal niteliği ile nasıl bağdaşabilir. 

Madde 50. — özel eğitim istiyen sakatlar 
da dâhil olmak üzere, okuyabilecek her genci, 
en üst derecelere kadar okutma görevini Dev
lete veren Anayasa emrine karşılık, her yıl üni
versiteye başvuranların % 80 nin den çoğunun 
geri dönmesi ve bunu önliyecek tedbirlerdeki 
gecikme, Sosyal Devlet felsefesine uymaz. El
bette. Programda bu konuda çabalar gösterile
ceğine ilişkin kayıtları umutla karşılıyoruz. 

46, 47 ve 51 nci maddeler «Aracıdan ve 
egemen sınıfların sömürü ve baskısından halkı 
koruyacak tedbirleri emreden hükümleri, ikti
dar çevrelerince, dolaylı da olsa, demokraisiye 
bile aykırı sayılmaktadır. 
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İktidarın Hukuk Devleti kavramı ile çatı
şan tutumuna ilişkin birkaç belirgin noktaya 
değinmek istiyoruz. 

1. Egemenliğin sadece T. B. M. M. ce tem
sil edildiği dönemi geride bırakan bugünkü si
yasal aşamada, herşeyin yasama organmdaki 
parmak sayısına dayandığı sanısı ile, Anayasa 
Mahkemesinin yasama eğlemlerini denetimin
den huzursuzluk duyma huyundan vazgeçile
miyor. iktidarın bu tutumu, yasama organlarını 
da güç duruma düşürmektedir. Süreli şekilde 
yasalar bozuluyor. Yetki yasasının Anayasaya 
aykırılığı açıkça belli olan, Hükümlerinin ipta
linden telâşlanan iktidann ve bu yasadan çıkar 
sağlamaya başlıyan çevrelerin telâşlı tepkileri, 
bugünkü hukuk düzenimizi rahatsız etmekte
dir. Hiçbir müktesep hak ve geçmiş hizmet de
ğerlendirilmesi yapılmadan, bürokrasinin en 
üst kademelerine memur atamak müsteşar, ge
nel müdür yapmak Devlet Hazinesinden kişi
lere faizsiz kredi ya da özel fonlar yoliyle, çı
kar sağlamak ve istediklerinin vergilerini af
fetmek gibi, tek parti dönemine bile yakışmı-
yan tutumun, sosyal hukuk devleti kavramiy-
le bağdaşamıyacağını bu kürsüden tekrar tek
rar belirttik. Fakat, iktidar çoğunluğun inatlı 
tutumu karşısında, düzeltilemiyen bu Anayasa 
dışı hükümlerin iptalinden rejimimizin kazançlı 
çıktığını, iktidar da anlamış olmalıdır. 

2. Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun ola
rak, Devlet organ ve kurumlarının, birbirleri
nin hukuka dayanan yetki ve görevlerine say
gılı olmaları gereği kavranırsa, iktidar bun
dan sonra, Anayasanın 114 ve 132 nci ve Da
nıştay Yasasının da 94 ve 95 nci maddelerine 
uymıyan alışkanlığından kurtulmuş olur. Hele, 
yasalara uymamaktan doğan kusurların ceza
sını Devlet Hazinesinden ödemenin övünülecek 
bir yanı olmadığı artık anlaşılmalıdır. Bu 
arada, en değerli yargıçlarımızdan kurulu or
ganların kararlarına cephe almak gibi, Hukuk 
Devletinde yeri olmıyan bir davranışın da de
ğişmesi gerekliliğine bir kez daiha değinmek 
isteriz. Yargı kararlarına uymanın gurur incil-
tici bir yönü olmadığı kabul edilmelidir. 

Sağlık Bakanlığının, birtakım sağlık gereç 
ve donatımını aracısız ithal etmesinin, Dev
lete sağladığı milyonlarca dolar döviz karşı
sında, iktidar sözcüsü gazetenin 25 Nisan ta
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I rihli yazısı, Bakana ateş püskürüyor. Bu iş bi
zim partinin politikasına aykırıdır diyor. Oy
sa ki biz bunun böyle bir tek örnekle değil, te
mel bir politik olarak uygulanmasından yana
yız. 

Madde 130. — «Doğal servetlerin Devletçe 
işletilmesini» emrettiği halde, maden ve pet
rollerin devletleştirilmesi isteklerini rejime ay
kırı sayagelen iktidar, bugünkü programda, 
bu konularda kamu ve özel sektöre eşitlik ilke
sini koruyacağım söylemektedir. Anayasa böy
le bir eşitlik tanımıyor ki korunsun. 130 madde 
açıkça bu görevi Devlete vermiş, ancak özel 
kişilere devri ya da ortaklığa katılmaları özel 
bir yasa ile olabilir diyor. Böyle olunca eşitlik 
yok ki, korunsun. Anayasaya göre yok. 

Görülüyor ki, 1 nci Demirel Hükümeti döne
minde, Anayasanın Sosyal Devlet ilkesi büyük 
ölçüde kenara itilmiş ve 2 nci Demirel Hükü
metinin programında da, bu tutumun değişece
ğine ilişkin hiç bir inandırıcı belirti yoktur. 

Hukuk Devleti : 
Hukuk Devleti, Devlet yönetiminde, kişi

sel irade yerine, yasal, örgütsel ve kurumsal 
iradsya, yazılı ya da uygulana uygulana gele-
nekleşmiş kurallara dayanılır ve Hükümetin 
takdir yetkisinde de, hukukan geçerli gerekçe 
aranır. 

Bu görüşü esas alan Anayasamız, kuvvetler 
ayrılığını, ulusal egemenliğin organlar arasında 
bölüşülmesini de belirliyerek, bir kurumlar re
jimi olan demokraside, kurumlar arası yetki ve 
denge ile, kişi Devlet ilişkilerinde karşılıklı yet
ki ve görevleri belirtmiştir. Bu sistem içinde, Hü
kümet de bir Devlet organı olduğunu ve kendi
sini Devlet yerine koymaması gerektiğini kav
radığını, eylemlerinde göstermelidir. 

Hukuk Devletinde, bir temel ilke olan, yar
gının yürütmenin eylem ve işlemleri denetimin
den Hükümetimiz rahatsız olmamalıdır. 

Danıştay kararlarına karşı «eli kolu bağlı 
kaldığını» söyliyen Sayın Demirel, bu demok
ratik hukuk kuralını benimsememek durumun
da görülüyor. Sayın Başbakan, ne yapacaktı ki 
eli kolu bağlanıyor? Her halde büyük ölçüde 
partizanlığa yarayacak atanmalar yaptığını, 
Danıştay bozduğu için bu yakınma oluyor. 

I Program, Danıştay kararlarından, yalnız 
I müktesep hakların korunacağı, yani partiye 
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uymıyanlarm maaşları indirilmemek üzere, yer
lerinden almıp etkisMeştiriieceği anlatılmak
tadır. Yalnız müktesep hak olacak, baş
ka bir şeye bakmayız diyor. Ayrıca, 
yargı ile yürütme arasındaki ilişkilerde, 
yürütmenin tasarruflarını etkisiz duruma dü-
şürnıiyecek, yani partizanlığa alet edilemiyen 
memurların, haksız ve gereksiz biçimde atan
malarını bozanııyacak hale getirilecektir, Da
nıştay, deniyor. Anayasa bunu sağlıyacak hal
de değiştirilecek ve muhalefet de değişikliğe 
katılmaya çağırılmaktadır. 

3. Memur anlayışı Hukuk Devletinde me
mur, iktidar partisinin değil, ulusun ve Dev
letin hizmetindedir. Yürürlükteki yasalar, Hü
kümet programları ve kurallaşmış uygulamalar 
çerçevesinde hareket ettikçe, kimse tarafından 
rahatsız edilmemelidir. 

«Partisine uymıyanları, partizanlariyle de
ğiştirmeyi hak sanan» Bakan ve «partinin is
teklerine göre hareket ediyorum» diyen bir 
memur örneğine, 2 nci Demirel Hükümeti dö
neminde rastlamamayı dileriz. 

Programda, Genel müdürlerin dahi Bakan
ların isteklerine, kayıtsız ve şartsız uymasını 
istiyen sözlerin Hukuk Devletinde, kullanılma
ması gerektiğini bir kez daha belirtmek isteriz. 
Bütün memurlar gibi Vali, Genel Müdür dere
cesindeki üst kademe memurları da Bakanın de
ğil; T. C. Devletinin memurlarıdır. Benim va
lim, benim elçim devri artık yaşamıyor. Bu söz
ler ancak bir çiftlik yönetimine ait sözler ola
bilir. Memleketimize çok pahalıya malola ge
len partizanlık hastalığından kurtulmak için 
her şeyden önce bu anlayışı paylaşmalıyız. 

4. Hükümet, kendi politikasına uymıyan 
ya da onu yerenleri suçlamak gibi, ilkel bir dav
ranıştan da kurtulamamaktadır. Karşı görüş
lerle, bir düşün savaşmasından kaçınmak, ken
di felsefesine inançsızlığı ifade eder. inanmıyor 
ki, kendi felsefesine düşün yarışmasına katıl
sın. Bile bile yalnışta inatla, yetersiz ve geçer
liğini yitirmiş görüşlerini zorla kabul ettirme
ye çalışma ve bu tutuma karşı beliren tepkileri 
de, baskı tedbirleriyle önleme çareleri arama 
yolundan Hükümetimizin ayrılmasını beklemek
teyiz. 

5. özerk kurumlar : 
Halk egemenliğinin ve onun yönetime yan

sıyan yetkilerinin Anayasada belirtildiği bi
çimde, kullanılmasının, özerk kurumlara veril
miş olduğunu kabul edememekten bizim ikti
dar rahatsız olmaktadır. Hükümet ve özellikle 
Sayın Başbakan bu kurumları, hiyerarşik bir 
bağla, kendisine bağlı hareket etme teorisinin, 
demokratik olmıyan rejimlerde ancak geçerli 
olabileceğini kabul etmek istememektedir. 
özerk kurumlar hiyerarşik bir bağla hiçbir za
man Hukuk Devletinde yürütmeye bağlanamaz. 

TRT ve üniversite yönetimi ile ilgili ola
rak, programa da yansıyan bu türden görüşleri, 
Anayasamızla bağdaşır nitelikte görmemekte
yiz. Başbakanın başkanlığımda ve Eğitim Ba
kanının da katılacağı bir «üniversitelerarası 
kurul» özerklik kavramı ile nasıl bağdaştırıla-
bilir? Artık malî özerkliğin de şiddetle istendi
ği bir anda Hükümetin özerkliği yok etme eğili
mini çok sakıncalı görmekteyiz. 

Malî özerklik de istendiği bir anda üniver
siteleri ben yöneteceğim diyen Başbakan ve 
Eğitim Bakanında içinde bulunacak böyle bir 
kurul olsun diyor. 

Özerk kurumlara karşı duyulan rahatsızlık 
aslında başkasının olduğu halde kendisinin ol
duğunu sandığı bir hakkı kullanamamadan do
ğan bir kuruntu niteliğindedir. Hak onun de-
ğilki. 

6. Tüm düşün odaklarının eleştirilerinden 
ve eylemlerini tartışmalarından ve bugünkü 
yaygın deyimi ile, Parlâmento dışı muhalefet
ten, rahatsız olmaktadır. Aslında bu davranış 
rejimi rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlık şu 
mantığa dayanmaktadır: «Anayasa sistem tar
tışmalarına son vermiştir.» Hiçbir demokratik 
siyasal bilincinin, şimdiye değin, savunamadığı 
bir teoridir bu. 

Türlü siyasal sistem ve aşamaların incelen
mesi ile, her topluma en uygun gelen düzenin 
araştırıldığı bir dönemde, sistem tartışmaları
na son verildiğini söylemek, elbette ciddî bir 
iddia olamaz. 

Toplumsal oluşumumuzun gerektirdiği di
namizmi durdurarak, halkın geleneksel duygu 
ve kurumların emrine sokulması amacını gü
den, böyle bir tutumun, rejime kötülük etmek-
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ten başka hiçbir sonuç veremiyeceği kanısında
yız. 

Sayın arkadaşlarım,- Teknoloji ve gençlik 
çağı diye tanımlanan çağımızda, gerçeklerin 
halkın gözünden saklanmasının sonucu değiş-
tiremiyeceği bir yana, Parlâmento dışı muha
lefeti de, yasalar dışına çıkmaya zorlar ki, bu
nun da sonucu, gereksiz bunalımlarla toplum 
rahatsız olur. 

Feodalite artıklarının vasilikleri altında, 
kutsal duygu sihirbazları ve silâhlı kaba kuv
vet saldırıları ile, şaşkın hale getirilen ve ya
rınının ne olacağı kaygısı içinde, rahat yüzü 
£Örmiyen yoksul ve bitkin insanlarımızın, öıbür 
dünya aldatmacaları ile kandırılmalarına is
yan eden Üniversitedeki ç/ocuklarını, aşırıcılıkla 
damgalamak yerine, onlara umut verecek ted
birlere yönelmektir gerçek demokrasinin gü
vencesi, teminatı. 

Belirttiğimiz üzere, sosyal ve hukuk Devleti 
kavramlarının gerçek anlam ve ereklerine ay
kırı düşen .davranış, Anayasanın meşruluk te
meline yönelen, çabalarla da birleşince, bir 
siyasal ve hattâ rejim bunalımı yaratacak ni
telik kazanmaktadır. 

Lâiklik : Devletimizin lâiklik ilkesi, hiç bir 
dönemde, birinci Demirel Hükümeti döneminde 
olduğu kadar çiğnenmemişti. 

Gerçekten, Devlet Hazinesinden beslenen 
A. P. markasından yararlanarak, cihat ilânla
rına varıncaya değin, dini sömüren gazetele
rin kışkırtmaları ile, camilerdeki siyasal na
maz ve vaizlerden, meydanlara taşan kabakuv-
vet saldırıları, yurt yüzeyini kaplamış ve kar
deş kanı döktüren yüz kızartıcı olaylar halin
de sürüp gelmektedir. Bu konudaki uyarmala
rı, inançlara baskı diye nitelendiren Sayın Baş
bakan ve bir sömürgeci yönetiminde ancak uy
gulanabilecek «Sol'a karşı Sağ» politikasının 
uygulayıcısı eski içişleri Bakanı gerici eylem
leri cesaretlendire gelmişlerdir. 

Diyanet işleri Başkanlığımız, gerici eylemle
rin karargâhı olarak kullanılmış ve bu işlerde 
'baş rolü oynıyan kimse, yasalara aykırı olarak, 
yerinde tutulmuş ve bu örgütü istediği gibi 
kullanması sağlanmıştır. Hâlâ da sağlanmakta
dır. Yapılan genel görüşme ve araştırma istek
leri kabul edilmemiş ve hiçbir uyanma hattâ 
sunulan resmî belgeler çlahi etkili olmamıştır. 

j Hattâ Diyanet işleri sayın başkanlarının resmî 
tavurma ve yazışmaları bunun burada kal
ması aykırıdır. Yasaya uygun değildir, demesi 
dahi bir etki yapamamış. Tersine Başkanlar 
yerlerinden ayrılmışlardır. 

Kendi tutumları sonucu gelişen ve Hükü
meti de aşan, lâikliği açıkça çiğneyen, gerici 
olaylardan Sayın Demirerin de duymaya başla
dığı kaygının eski sakat politikayı düzeltici 
bir etki yapmasını dileriz. 

Programda bu konuda da yuvarlak ifadeler 
dışında, somut tedbirlere işaret sayılabilecek 
hiçbir kayda raslıyamadık. 

Bu konuda kesin bir durum almaktan, şim
diye değin titizlikle kaçman Sayın Demirdin, 
geçen olayların ışığında, hiç olmazsa bundan 
sonra, daha dikkatli davranacağını ve gerici 
eğilimlere verdiği tavizlerden ödünlerden vaz
geçeceğini ummak isteriz. 

Bizim çabalarımızın asıl amacı, bugünkü gi
dişin doğuracağı sonuçları önlemek üzere ikti
darı uyarmaktır. 

Özet olarak ileri bir Anayasamız, geri bir 
toplumsal düzenimiz ve özel çıkarların işine ya-
rıyan bu düzeni bağınazlıkla, taassupla savunan 
bir iktidarımız vardır. Bu iç çelişki içindeyiz 
ve bu gidişe destek sağlamak amacı ile gerici 
eğilimler kışkırtılmış ve türlü örgütler seferber 
edilmiştir. 

İktidar, toplum düzeni ile Anayasa arasın
daki uyuşmazlığı toplum düzenini Anayasaya 
uydurarak giderecek yerde, Anayasayı değiş
tirerek, bozuk toplum düzenine uydurmak gibi 
ters bir eğilime kapılmış görünmektedir. İkti
darın kendisi de Anayasaya uyacak yerde onu 
kendisine uydurma çabasındadır. Bu çabada 
dahi muhalefeti işbirliğine çağırmaktadır. 

İktidarın bu ters tutumunun yarattığı tep
kilere karşı eski İçişleri Bakanı zamanından gü
dülen politika, «Devlet nerede» dedirtecek ölçü
deki bunalımların başlıca nedeni olmuştur. 

İzinli gösterilere karşı, devlet polisinin de 
yan tutarak, taraf tutarak katıldığı, kaba kuv
vet saldırıları ile İstanbul'da ve Başkentin or
tasında, kardeş kanı akıtan ve suçluları da bir 
türlü bulunamıyan asayişsizlik, bir silâhlanma 
yarışının doğmasına sebeboldu. 

Bu durumda Sayın Başbakanın «kanunlar 
I hâkimdir» sözü dayanıksız kalmaktadır, tstan-
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bul'da Taksim ve Hürriyet Meydanında herke
sin gözü önünde insanlar kurşunlanırken, An
kara'da Devlet ve Hükümet temsilcilerinin goz-
leri önünde. Cumhuriyetin en üst yargıcının ce
nazesini bile, gerici saldırılardan korunamazken, 
hâlâ daha kanunlar hâkimdir sözüne, karşılık 
hangi kanunlar hâkimdir, sorusu akla gelmek
tedir. Bu büyük yerlerde kanunlar hâkim ola
mamıştır, o halde nerede acaba kanunlar hâ
kimdir. 

Bugünkü programda «Asayişin korunmasına 
Hükümetimiz bütün dikkatini yoğunlaştınıı*ış
tır» denmektedir. Ya bu dikkat yoğunlaşması 
olmasaydı acaba ne olacaktı? Evlerimizden o 
halde hiç çıkmıyacafctak, 

Arkadaşlarım, şimdi de 1. Demire! Hüküme
tinin Anayasaya ters düsen ve 2. Demire! Hü
kümeti döneminde de, düzeleceği umudunu bes-
îiyemediğimiz genel, tutumunu, toplumsal sorun
larımıza çözüm olma yönünden eleştireceğiz. 
Şimdiye kadar Anayasaya göre idi, nimdi top
lumsal sorunlarımıza çözüm olabilme yönünden 
elettireceğiz. Birkaç konu alıyoruz. 

Millî eğitim : 
Başdâvamız olan eğitim konulunda. güdül

mekte olan politika memleket gerçeklerine vo 
Hükümetin hazırladığı plâna da uymamaktadır 

Eğitim kurumlarının fonksiyonların, gereği 
gibi, yapabilecek şekilde, donatılmaları ve okul
lar sayıca artırılmadan önce eğitim karlro^u ve 
donatım yönünden eksikliklerinin giderilecek 
yerde eskinin «bir müdür bir mühür» politika
sına yönelmiş bir tutumla orta dereceli okul aç
ma yarışma girişilmiştir. 

Plânda da öngörüldüğü üzere, öğrencileri 
teknik öğretime kaydıracak yerde, aydın işsiz
liğini hızla artıracak bir tutumla teknik dr.ına 
ve özellikle imam - hatip okullarına hız veril
mektedir. Aydın din adamı yetiştirilmesi görü
şünü biz de benimseriz. Fakat sayısı 701 i aşan 
imam - hatip okullarından her yıl çıkacak bin
lerce öğrenciye önce nerede iş bulunacak sonra 
böyle kimseler sadece bir konuyu öğrenmiştir. 
Orada başarılıdır, bunların yaratacağı avdın iş
sizliği her halde şimdiden düşünebilmek idi. 

Yüksek öğrenim bunalımına çare bulmadaki 
gecikme ve köklü tedbirlerden kaçınma yanın
da özel yüksek okulculuğa verilen his eğitimi
mize büyük kötülük olmaktadır. 
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I Özel okulculukla eğitimimizin gerçek bir çık
masa sürüklenmesi sonucu olarak 1972 de, özel 
yüksek okullarda, üniversitelerden çok öğrenci 
bulanacağı hesaplanmaktadır. Üniversitelerden 
çok özel yüksek okullarda öğrenci bulunacağı 
hesaplanıyor. 

Devletin görevi olan eğitimi, özel girişime 
devretmek yüz ağartıcı bir tutum ve kabul edi
lir bir özür değildir. 

Gerçekten üniversite reformuna ilişkin ya
sayı. bir tazminat yasasına çevirip ivedi çözüm 
istiyen bu dâvada zaman yitirten Hükümet, 
Türk eğitimi için bir ayıp haline gelen, özel 
okulların baş savunucusu rolünde görülmekte
dir. Bu eğitim ticarethaneler iki yaygın, da
imi bu. Eğitimimize yapmakta olduğu kötülük
ler. Uzun yıllar düzeltilemiyecek ölçüde, büyü
mektedir. Bugün bütün yatırımlardan önce ele 
alınması gereken eğitim sorununda bu konuları 
bilen yeni Bakan zamanında, yeni bir anlayışa 
yönelmesini beklemekteyiz. Bu bakımdan yeni 
bakana başarılar dileriz. 

Bu arada programda, kaydedilen iki hususu 
da umutlu karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bi
rinci (Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu) çok yerinde bir girişim olup bütün 
kamu personelini kapsıyacak ölçüde yaygınlaş
tırılmasını dileriz. Ordu Yardımlaşma Kurumu 
bunun için çok güzel bir örnektir. 

İkincisi, üniversite öğretim üyelerinin bütün 
çalışmalarını üniversiteye hasretmesini öngören 
sözleri de, tüm güne karşı iktidarda gördüğü
müz direnmeden vazgeçildiği anlamına mı ala
lını bu anlama geliyorsa bu anlamdan hoşnut
luk duyarız. Fakat hükümet şimdiye kadar üni
versite reformunun temeli olan tüm günü iste
diğini açıkça ifade etmediği için henüz bu nok
tada şüpheliyiz. 

Millî Savunma : 
Tarihsel gelişini süreci içinde Cumhuriyetin 

iç ve dış düşmanlarına karşı en büyük güvenci
miz olan ve ilericiliğin, devrimciliğin ve demok
rasinin korunmasını başlıca amaç edinen Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin ulusal niteliğini gölgelen
diren bütün ilişkilerden arınması ve savaş sa
nayiimizin de geliştirilmesiyle, çağımızın ge
rektirdiği etkinliğe ulaştırılması yönündeki is-

I teklerimizin, henüz gereği ölçüde gerçekleşti-
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rilmemiş olmasını, üzüntü ile kaydetmek.- iste
riz. 

Kollektif savunma gibi, bize ne getireceği 
ve bizden ne götüreceği pek belli olmayan kav
ramların gereklerine uymaktan daha çok, Tür
kiyelim gerçek yaraıiarına uyan büyüklükte 
ve donatımda ve en son eğitim yöntemleriyle 
eğitilmiş, savaş gücü üstün bir Silâhlı kuvvet 
bulundurma yolundaki sana geldiğimiz önerile
rimizin gerçekleştirilebileceğini ummak isterla. 

Ekonomik ve malî politika ; 
Alışılagelen sınırlar: kat kat aşan biitç-3 

açıkları yüzünden, yıl sonlarına doğru cdeme
lerin durdurulması ve harcamaların kısıtknma-
sı, plânlı dönemde, eski plânsız malî politikanın 
izlendiği gibi bir durum yaratmaktadır, Plânlı 
donemde plânsız, milyarlarla kısmtı yapıkyor. 
3 - 5 milyon değil, plânlı dönemde milyarlarla 
kısıntı yapmayı önceden, hesabedememek plân
sız bir gidiş olur. Her yıl hüküaıeün red etli
ği bütçe açıklarından o yıl sonunda kurtulama
maya karşın acık olduğu kesinlikle ortaya ko
nan bütçeler için açık yoktur, denegelmekte-
dir. Hiç olmazsa 1970 bütçesinin böyls bir has
talıktan korunmasını dikiriz. Eımtlanan harca
maların partizanlık yolundaki harcamalardan 
olmadığını bildiğimize göre bunun da ekonomi
ye olan olumsuz etkisi de büyük olacaktır. Dış 
ödeme dengesindeki açıklar, paranın. değerinin 
düşmesi artan hayat pahalılığı, 'a-aasıkrtk'ki 
zorluklar, kredilerin kullanılıgmdaki hatalar yü
zünden, bir devalüasyon yapılması yolundaki 
dış baskıların artmasından büyük üzüntü duy
maktayız, 

Yerli uzman ve bilim adamlarımızın süreli 
uyarmalarına kulaklarını tıkayan hükümetin 
ancak dış baskılar karşısında bu uyarmaların 
gereklerini yapma zorunluğunu duyması, üzün
tümüzü, kat kat artırmaktadır. Gerekli tedbir
ler vaktinde alınmadığından, bugün çok yük
sek oranda bir devalüasyona girişilmek üzere 
temaslarda bulunulduğuma, yabancıların etkisi 
üzerindeki söylentiler yaygın bir hal almıştır. 
Biz bunu çok sakıncalı yanlış ve ulusal egemen
liğimizle bağdaşır görmemekteyiz. 

Geçmişte tanık olduğumuz bu türlü politika
nın Türk ekonomisini 4 Ağustos 1953 de ame
liyat masasına yatırmıştı. 27 Mayıs, ekonomi-
adai hastaneye kaldırılmış halde bulmuştu. Bu 
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danmı a düşmeyi önkyeceği bilmen tedbirlerin 
aaaraeırmuadaki dir mmeyi çok yadırgadığımı
zı a,: iv/.ü/aaetkı -.ağdan gali- kaynaklarına baş-
vımnaduki Cokü gankğ'i, vergi kaçakçılığını ön-
-v;:;;:,;: tee-l-irlerden. kaçınması ve sıkışınca da, 
en iaaiay faka i çak adaletsiz bir yoldan dolaylı 
'•."ergilere başvurmasını çok sakıncalı bulduğu-
•-r :•';-,•:. bekrt,.gvldik şimdiye değin. 

Servet beyannamesini, yasa yürürlükte iken, 
askıya alan hükümet, daha iyi bir oto - kontrol 
yöntemi getireceğim dediği halde, belli çevre
le: â: etkisinde şimdiye değin hiçbir tedbiri ger-
G-üıbştiremedi, vergi kaçakçılarıma verilen bu 
ruavt ya.anda, tarım ürünlerinden alınabilecek 
-ü7,«•; lakdarâcki vergileri, tarım kapitaliz-
raine hediye etmekten bir türlü vazgeçeme-
ramdüâa kldyaâür rdia:<biâd'ai.Lİ hesabedi-
yeriar inanamıyoruz, 

Progıa>nda. gerekçi bir vergilemeye gidile
ceği umudunu veren «verginin, toprağın po
tansiyeli ile olan yakın i l c i n e » değinen sözle
rin ilk bakışta verdiği umuda karşılık, parag-
vn? tümü de okununca, bugünkü durumda hiç-
bri değişikliğin öngörülmediği anlaşılıyor. 

An gelkmiş bir ülke için düşünülemiyecek 
'"̂  a:r:~lc, kötü k-riîamirin vorei sisteminde bir 
.-•pia--;-Q o!acımana ilü-k'n arlnmı kesin hiçbir 
k-vd:: raatbynnındda 

Programda.-. «Ekonomik istikrarı gelir dağı
lanında adaleti sağkyacak ve sanayileşmeyi ko-
loyladameak bir fiyatlar ve gelirler politikası
n a ah^rkb yürütülmesine devam edilecektir.» 
sözlerinden hemen sonra, «Fiyatların arz ve ta
lep kanunlarına vjg\xn olacak ayarlanması esas
tır,?- sözlerini okuyoruz, Bunlardan birisi mü
dahalecidir en azından yahut düzenlemeyi ön-
görmririemr. Öbürü de kiâsi'k liberalizmin ge
reğini bildiren ifadelerdir. Aynı Hükümetin 
programında bu iki ifadeyi yanyana bulmak gö
rülmüş bir olay değildir. 

Sayın Başbakanın kullandığı, Expansiyo-
nist ekonomik polJtikayı uygulıyacağız» sözle
rini. anlamını çok iyi balen ve bunun dar gelir
lileri ne hale getirdiğini geçmişte görenler ise, 
ia-k'1 biv kuşku duymaktadırlar. Evet expansi-
yoTîirt politika koşulları gerçekleştirilen bir or
tamda başarılı olabilir, Herşeyden önce fiyat 
istikrarı gerçekleştirildikten sonra. Biz de ex-
pansiyonist politikanın hiçbir koşulu yokken 
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"buna yönelme, geçmişten çök daha kötü bir du
rum yaratır. 

Kalkınma, sanayi, yabancı sermaye ve dış 
yardım : 

Kalkınma Plânında öngörülen kalkınma hı
zına, rektörlerde öngörülen oranların bileşkesi 
muhasalası değil de, gerçek üretim alanlarında
ki düşük oranın olumsuz etkilerini, üretim gü
cüne katkıları çok az olan alanlardaki yüksek 
oranla karşılanması yoliyle ulaşılmakta oldu
ğunu görmekteyiz. 

Gerçekten, gerçek üretimi alanları olan sa
nayi ve tarım sektörlerinde, düşük kalan kal-
kmm?, hızı, konut sektöründe yüksektir. Öyle 
karşılanıyor. 

Hükümet politikasında ve yeni programda, 
sanayileşmemiz yönünden, olumsuz karşıladığı
mız ifadelere rastlamaktayız. 

Örneğin, programdan aynen söylüyorum, 
«Montaj sanayiinde mamullerin bünyesine dahil 
olan yerli malzeme oranlarının artırılacağı» yo-
1;::: I :ıi ifade, montajcılığı temel bir sanayileş
me kolu kabul ederek, bumda bir gelişme öngö
rülmektedir. Asıl konu, montajcılığın önüne ge
çerek gerçek yerüj sanayiinin geliştirilmesidir. 

Programdaki ifadeler esas alınırsa Hükü
metin montajcılığı temel bir politika saydığı an
latılır. Oysa ki, montajcılık, sanayileşmenin 
başdüşmanıdır. 

Adlında, az gelişmiş ülkelerde, gerçek bir 
sanayileşmenin ancak, Devlet eliyle kurulalbile-
C2ği düşünülürse, Hükümetin politikasının, sa
nayileşmemiz yönünden olumsuz bir nitelik ta
şıdığı kolayca anlaşılır. Birçok sosyalist olmı-
yan bilginler de öyle diyor. 

30 milyara ulaşan 1968 de 29,5 milyar oldu-
"".ımı sanıyorum, tüm banka kredilerimizin an-
^ k 1/3 n̂  gerçek üretim alanı olan, sanayi ve 

":^a ayırmakta, gerisi de tüccara, tefeciye, 
T "T- üsyoncuya, mütaalhhide, ithalât ve ihracat-

13 büyük arazi sahiplerine verilmektedir. G-e-
^3İiğini yitirmiş politikanın bir sakat yönü de 

.̂ıır. Az gelişmiş bir ülkede yıllık bütçe kadar 
bi; kredinin, gerçekleşmiş bütçeye yakın bir 
k.sdinin gerçek üretim sayılaJmıyacak alanlar-

harc anması, kaçınılması gereken bir kredi 
" y- "iabğı olur. Bu müthiş birşeydir. 

"ayın arkadaşlarım; 
Geliş amacı ve dünyadaki uygulamalar kar-

-• .vnda, yabancı sermaye yerine, dış finansman I 

ya da Devletten Devlete ekonomik yardımdan 
yana olduğumuzu her fırsatta belirttik. Yeni 
sömürgecilik ve yeni emperyalizmin baş aracı 
olan yabancı sermaiye ve dış sermayeden yarar
lanırken, çok titiz davranılması gerekir, hele 
Karadeniz Bakır Kompleksinde olduğu gibi sa
nayiimizi dış etkilere açan anlaşmalardan titiz
likle kaçınılması gerekliliğine önemle değinmek 
isteriz. 

Bu arada, petrolün ucuz fiyatla bulunması 
yolunun seçileceğine ilişkin sözlerden ve eski 
petrol politikasının değiştirmesini vadeden ve 
bu amaçla da, petrol yasasının değiştirileceğini 
badiren ifadelerden hoşnutluk duymayız, ger
çekleşmesini dileriz. 

Dış politika : 
Programdaki genel ifadelerle anailkeleri 

(kapsıyan sözlere katılmakla birlikte, uygulama
da paylaşamadığımız noktaları ve ancak pro
paganda amacı ile kullanılabilecek ifadelerin 
kendi halkımıza karşı kullanılmasını yadırgadı
ğımızı da kısaca belirtmek isteriz. 

Başarısızlığı çok açık olan Rabat Konferan
sını övme ve ona katılışımızın olumsuz sonuçla
rını örtme çabalarını, yadırgamaktayız. 

Gerçekten, Arapların hiçbir konuda anlaşa-
mıyacaklanm ve küllenmiş zidlaşmalarmı mey
dana çıkarması yönünden konferans başarılı sa
yılabilir, fakat bu konferansta bizim yönümüz
den bir başarı görmemekteyiz. 

Hindistan'a kadar gidip, onun dostluğunu 
kazanmıya çalışan Sayın Dışişleri Bakanımızın, 
konferanstaki gereksiz tutumu ile kazandığını 
yitirmede, Mısır, Sudan, Cezayir, Libya, Irak ve 
Suriye gibi ilerici tanınan ve konferansa da ka-
tılmıyan ülkelerin aleyhimizdeki yayınlarına 
gerekçe vermede, İsrail'in hatırı için, kararlan 
yumuşatma çabalarımızla Arapları büsbütün 
gücendirmede islâm Birliği gibi bir politikayı 
desteklememizin sonuçlarını düşünememede ve 
keşmekeşlik içinde sürüp giden bir konferansa 
katkıda bulunmada, başarı sayılabilecek bir yön 
görmemekteyiz. 

«Dinsel değil, siyasaldır» formülünü bulun
caya değin, tereddüt geçirdikten sonra, seçim
lerden önce iç politikada belki yararlı olur ka
nısını veren bir düşünce ile katılışımızı gerekli 
gösterme çabaları da inandırıcı olamaz. Bu ara
da, gerici tanınan hükümetlerle birlik olduğu
muzu göstermiş olduk, 
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Ünlü Le Monde gazetesi şöyle diyor (bu Do
ğulu bir gazete değil, Batının ünlü bir gazetesi) 
«kartlarını Batıya oynıyan egemen sınıflar, Ra
bat'ta, uzun süreden beri devrimci milliyetçiliğe 
karşı, Müslüman Birliğini bir denge unsuru ola
rak kurmayı düşünmüşlerdir. Güçlü A. B. D. 
çevreleri de onlan desteklemektedir.» işte Ra
bat Konferansının desteMeniş amaçlan, işte İs
lâm Birliğinin amacı ve gerici Arap ülkelerinin 
oyunu ve yabancıların bunu desteklemeleri. 

Almanya'daki Nurculuk Enstitüsünün Rus
lar tarafından desteklenmesi, hizbüttahrîr baş
kasına İngilizlerin 250 bin dolar vermesi, bizim 
kimi tanınmış kişilerimizin ve Diyanet İşleri 
Başkanlığımızı gerici karargâhı haline getirenin 
üye bulunduğu «Rabıtatül Alemül İslâm» Der
neğine araplan sömüren Aranco ortaklığının 
500 milyon lira vermesi Paris'te kurulan örgüte 
General De Gaule'un onursal Başkan olması bu 
dinsel oyunun geniş bir çerçevesini göstermek
tedir. Rabat Konferansı bunun bir sahnesidir. 

İçerde de en büyük tirajlı İslamcı ve sözde 
milliyetçi gazetenin de gerçekte bir ermeni ve 
bir yahudinin kontrolunda olduğunu öğreniyo
ruz. Yayınlar çıktı, yalanlanamadı. Memleketin 
dışına kaçmış bir kimsenin de kontrol ettiği ga
zete, Türkiye'nin aynı cephede sözcüsü. 

Komünistinden kapitalistine, hattâ İsrail 
dostu Aranco'ya ve içimizdeki bir kısım ermeni 
ve musevilere değin herkes; işini gücünü bırak
mış Müslümanlığı ihyaya çalışıyor, Hükümeti
miz de bu kampanyaya RaJbatUa resmen katıl
mıştır. Şimdi arkadaşlar, dinsel, oyunun arka
sında gizli büyük perde yalanlanamaz kalıntıla-
riyle ortada. 

Gerici Araplarla sarmaş dolaş olmamız Lib
ya'daki son rejime karşı tutumumuzda da belir
gindi. Gerçekten yeni Libya rejimini tanımada, 
A. B. D. İngiltere, Rusya ve hattâ Ürdün'ün bile 
tanımasına değin gecikmemizi, (6 Eylülde tanı
mışız). Gecikmemizi çok yadırgamaktayız. Üst
leri olan ülkelerin, bu kardeş ülkenin yeni reji
mini bizden önce tanımaları bizim için olumlu 
bir puvan sayılmaz elbette... 

Kanada'nm ve Fransa'nın NATO hakkındaki 
açıkladıkları kaygılara benzer bir kaygımız 
yokmuşçasına Harmel plânım övgü ile karşıla
dık, Harnıel plânını övdük. Kanada ve Fransa 
kaygılarını belirtti. Bu plânın hatırlı üyelerin 

irade tekelini temel aldığını anlamazlıktan gel
dik. 

Dış politikada diğer bir konu, Sayın Tural'-
m, eski Genelkurmay Başkanının, Ege'deki Ko
mutanlığın Yunanlılara verilmiş bulunmasının 
değiştirilmesine ilişkin önerisini, Sayın Çağla-
yangil'in geri aldığını 31 Mayıs tarihli gazete
lerde okuduk, hayrette kaldık. Genelkurmay 
Başkanının «böyle şey olmaz, önerge verin de
ğiştirilsin» diyor. Sayın Çağlayangil önergeyi 
geri alıyor, gazeteler böyle yazıyor, şimdiye ka
dar yalanlanmadı. Hiçbir uygar ülkenin elini 
sıkmak istemediği Yunan cuntasına karşı bizim 
Hükümetin gösterdiği yakınlık ve onu uluslar
arası örgütlerden çıkarmak istiyen girişimleri 
önlemeye çalışmamızdan neler sağladığımızı hâ
lâ merak ediyoruz. Bu Cuntayı neden bu kadar 
tuttuğumuzu anlıyamıyoruz. 

Sonra programda, Kıbrıs için yazılan bölümü 
okurken de acı acı gülümsememek için çok iyim
ser olmak, ya da durumu bilmemek gerekir. 

Kıbrıs politikası artık cunta ile de ilişkileri 
bilinen Makarios'un isteklerine göre yürütül
mekte olduğu, tepkileri yatıştırıp zamanı kendi 
yararına kullanan Makarios'un istediği şekilde 
sürdürülen cemaatler arası görüşmelerle konu
nun sürüncemeye bırakıldığı ve bu durumun ya
rattığı bıkkınlıktan rumlarm yararlandığı anla
şıldığı halde, hâlâ bizim başarımızdan söz edile
bilir mi? Kıbrıs'ta artık olup bittiler olmuyor
muş! Niçin olsun, Makarios'un bu durumda olup 
hittilere başvuracak kadar akılsız olmadığını bi
liyoruz. Makario-s istediğine uygun bir gidişi ne
den karıştırsın? 

Biz bu konuyu nasıl olsa halkımıza unut
turmaktayız. Kıbrıslılar da uyutulmaktadır. 
Bu durulmdia herkesi uyandıracak olaylardan 
kaçınması, olup bittiler© başvurması Makarios 
için akıllıca bir tutum olmaz. Makarios'un jun-
ta ile olan ilişkilerine de uymaktadır bu tu
ttum. 

Sayın Çağlayanlgil'in Birleşmiş Milletlerde-
ki Kıbnslia ilgili konuşmasını en büyük hediye 
olarak Kipriyamo ve Pipinelüs'in alkışlaması, 
Kıbrıs la ilgili tutumlumuzun kimin işine yara
dığını göstermektedir. Her halde onların yara
rına bir konuşma ki, alkışlamışlar. 

Biz de alkışhyaöağumz konuşmaları Pipi-
nells'in ve Kipriyano'nun yapmasını daha çok 
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bekler dururuz gibi geliyor bize. Biz alkışlan
dık çok güzel konuştunuz, bravo dediler bize 
Yunanlılarla Kıbrıslılar. 

Kıbrıs politikasının başarılı olduğu doğru
dur. Ama, kimin için? Dış politikada önemle 
değinmek istediğimiz bir husus da sudur: Dış 
politikanın partiler arası yarışmada kullanma 
yönetmelerini çok sakıncalı bulmaktayım. 

îç yarışma uğruna karşımızda bulunan dış 
çevrelerle verdiğimiz avantajlar tüm ulusun 
aleyhine olur. örneğin aleyhimizde gelişmekte 
olan Kıbrıs'ta başarılı olduğumuzu Hükümet 
söylerse «Daha ne istiyorsunuz?» dedirtmez mi 
bize. O halde başarılı sizsiniz daha ödül verin 
derler. 

İkili anlaşmalar hakkında Sayın Başbaka
nın gizli oturumda yapılacak açıklamalarla 
ilişkin konuşmasını duyduğumuz için bu konu
ya burada değinmiyoruz. O tartışmaları erteli
yoruz. 

Arkadaşlarım, bir temel konu da reform
lar. 

Anayasanın öngördüğü biçimde bir toplum
sal düzen ve on?, göre işliyecek bir devlet ör
gütünün kurulmasını sağlıyacak reformlara 
bir türlü yanasr-nyan iktidar ve değişiklik ve 
geliştirme zorunluklarını duyduğu her konu
da köklü bir değişiklik yerine parça parça ted
birlerle ya da esasa 3röneTnriyen düzeltmelerle 
yetinme eğilimindedir. Köklü değişiklik anla
mına gelen «reform» sözcüğünü ağzına bile al
maktan kaçman iktidarın kullanmakta olduğu 
terim bugün İslâhattır, Tan ziraattan bu yana 
kullanılan ve zamanla devrimcilerden tutucu
lara mal olan bu değimin e^asa dokunulmadan, 
yüzeydeki değişikliklerle yetinme anlamına gel
diği bilinmektedir. Ba^imm, tanzimatçılıktan 
ileri gitmemekteki kararhhğı yansıttığını bili
yoruz. Tanzimatçılar ne kadar yaptıysa biz de 
gidemeyiz anlamına e;a1 ir bu terim, Günkü bu 
her sözcük için daaal buîxur. için doğru, geç
miş uygulamamızda da hep bu sözün sahibi 
istekde bulunmuştur. Bu terimi benimsiyeııler 
de reform ve devrim sözcüklerine karşı açık 
ya da kapalı bir direnme sûrdüregelmişlerdir. 

Reformlardan iki. üç örneğe değinmek isti
yoruz. 

YÖT^4-"" ' 1 " i) e "'" "<"'"•• 3711lardan bu 
ya:ıa ?'•"•-> _•/--> " ' " " i " ' - -•-* uzmanlarla bi
lim adamlarının hasırladığı ve sistem değiş
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meşini öngören Mehtap projesi ele alınacak yer
de yetkilerin dağılışından verim beklemekte
dir. Bu projeyi temelden almıyor yetkileri da
ğıtmanın reform olacağını savunuyor aşağı 
yukarı. 

Bakanlıkların yarattığı güvensizlikleri gi
dermeyi düşünen ya da bunu dolaylı yoldan 
itiraf eden, bu yetki dağıtımında da başarılı 
olabilmek için bu yüzeydeki tedbirde de başa
rılı olabilmek için bugünkü sistemde köklü de-

! ğişikliklere girişmek gerekir. Aksi halde sistem 
böyle kalırsa birbirinden haberi olmryan ve 

I çoğu kez de birbirinin işini bozan ve gereksiz 
tekrarlamalarla boyuna enerji harcatan ünite
ler halinde döndürülecek devlet çarkları bu
günden çok daha kötü sonuçlar yaratabilir. 

| Devlet yönetiminde başarı iki temel koşula 
dayanır. Onlardan birisi insan yetiştirmek, di
ğeri de yetişeni çalıştırmaktır. Her şey bun
lardan sonra gelir. Birinci konu eğitimle, 
ikincisi yönetsel reformla personelin özlük iş
lerini iyi düzenlemekle gerçekleştirilebilir. 

iktidarı her iki konuda da köklü tedbir 
alacak bir tutumda göremiyoruz. Bu arada 
personel yasası hikâyesi ve onu ileriye iten ça
balar bilinirken, programda, ifadeye bakın,: 
«Asgari geçim seviyesi altında ücret alan me
mur ve hizmetlilerin maaş ve ücretleri ilk aşa
mada asgari geçim seviyesine çıkarılacaktır» 
deniyor. Yani asgari geçim seviyesinin altında 
k^mse kalmıyacak. ölçü bunun için eğer ge
çinme endeksleri alınırsa 1 700 liradan az ma
aş alan memur ve hizmetli kalnııyacaktır de
mektedir. En az Ankara, İstanbul'da böyle me
mur kalmıyacak, i 700 liranın altında hiç hiz
metli, memur kalmıyacak. Buna nerden kaynak 
bulunacak? Personel yasasını bile boyuna geri
ye atan Hükümet bu ölçüde inanılmıyacak 
söz:eri programa almamalı idi. 

Yönetsel reform ve Mehtap projesiyle ilgi
li bir konuya da kısaca değinmek istiyoruz. 

3.mam 3a.';ank-ğı. Biz bu konuyu yerinde 
;:;oaa.a-.;teviZ: Oamanmîaaımısm yıllarca savuna-
g^laiği "::ir daaaaıhr, liz da benimsiyoruz. Fakat 
'•y'r \'yy?.\ Devlete nyaaak «tskildo tedbirlerle or-
mau :-aoîarmı Jnkme yerine bunları cesaretlen-

I '̂ao-'-r"" :,,'a yol olan af için ileriye sürülen gerek-
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kaygısını vermektedir. Asıl tedbirlerle ona yö
nelmek yoksa suç yapın biz na*ıl oba affederiz 
cesaretini vermek yanlıştır. 

2. Kamu ekonomik kuruluşlarının reorga-
nizasyonuna başlıyalı sekiz yıl oldu. Son dört 
yıl ise, hazırlıkların en son aşamada olduğu hal
de henüz bu konuda da umut verici bir sonuç 
alınamamıştır. 

Her köklü tedbire karşı olduğu gibi, bunda 
da, iktidarı gönülsüz halde görmekteyiz. 

3. Toprak Reformu: iktidarın en huylandı
ğı konudur bu. Önce, terime karsı açtığı kam
panya ile «tarım politikası» demek olan «tarım 
reformu» terimini savundu. Şimdi ise bu terimi 
de söylemez hale geldi. Çünkü içinde reform sö
zü var. 1065 te, çoğunluğu A. P. li olan 4 ncü 
Karma Hükümet kurulurken, «Toprak reformu» 
terimi açıkça kullanılarak, gerçekleştirilmesi 
için, A. P. adına Meclis kürsüsünden söz veril
mişti. Sonraları görüldü ki, toprak ağalarının 
baskısı ile iktidar bunda öyle bir dönüş yaptı 
ki, sempatik karşıladığı «tarım reformu» terimi
ni kullanamaz hale geldi. Tarımda kapitalizmin 
gerektirdiği tedbirlerden söz edilmekle yetinil-
mektedir bugün. 

Toprak reformuna karsı ileri sürülen şu 
özürler de dayanıksızdır : 

Ağa yoktur; 
Yeter toprak yoktur; 
Kaynak yoktur; 
Kadastro bitirilmeden olamaz; 
Sayın arkadaşlar, 

Ağa yoktur sözü olaylarla ve Hükümetin ya
yınlanan resmî belgeleriyle de yalanlanmakta
dır, bugün. 

Yeter toprak yoktur sözü ele yersizdir. Bu 
Hükümetin yayınladığı köy envanteri kitabında, 
birkaç Güney - Doğu ilimizde dahi yüzlerce kö
yün, kişi ya da aile inalı olduğu yazılıdır. Bir 
ilde 40, öbür ilde 50, bir sürü yüzlerce köy kişi
lerin veya ailelerin malıdır, işte ona ne diyor
sa - biz ona ağa diyoruz, Öyle üç köyü, boş köyü, 
on köyü olana ağa, diyoruz. - Belki burada bir 
terim yanlışlığı var ama bizim ağa dediğimiz bu 
işte. Ve tarım sayımı kitabında verilen rakam
lar da hepimizin bildiği üzere, birkaç dönümü 
bile bir aileyi geçindirebilecek toprakların bu
lunduğu Güney - Anadolu, Batı ve Güney - Batı 
Anadolu'daki binlerce dönüm arazilerin kişi ma

i l . 11 . 1989 O : 1 

h olduğu hakle, binlerce dönüm arazi kitaplarda 
yazılı hâlâ dağıtılacak toprak yoktur, ya da top
rak ağası yoktur dernek eiddî insanlara yakış
man. Eesnıî belgelerle yalanlanıyor çünkü. ' 

Kaynak yol:bur, sözü de, kaynak tüketen ve 
haksız elde edilmiş toprak sahihlerini korumak 
ietiyen bir gerekçedir. Milyarlarca lira değerin
deki Devle': topraklarını, büyük toprak sahip
lerine, kapıştıran Tapulama Kanunu ile, en bü
yük kaynak tüketilir, tarım kazançlarından ver
gi al-nmaz, milyarlarca banka kredileri üretime 
katkılı olmıyan alanlara harcanır, hiçbir ücret 
ya da vergi ödemeyen kimselere, Devlet toprak
lan parasız verilir. Sonra da, kaynak yok ki, 
toprak reformu yapalım denirse, bu beynamaz 
öz üründen lüle, daha az inandırıcı bir özür olur. 

«Kadastro bitmeden önce, toprak reformu 
yapılamaz» sösü de, yapmamaya gerekçe üret
mekten başka, yabancı uygulamalardan da ha
bersizliği ifade eder. 

Sayın arkadaşlar, 
Görülüyor ki, iktidar, toprak yapısını hasta 

hale sokan dertlere, köklü çözümler bulmaya ya-
nasmamaktan başka, toplumsal rahatsızlıkların 
temel kaynaklarından olan gelir dağılımındaki 
adaletsizliği ve bölgeler arasındaki dengesizliği 
gidermekteki sözleri de uygulama ile çelişmek
tedirler. 

Gerçekten, dolaylı vergileri gittikçe artıran. 
fiyatları, arz ve talep yasasının ayarlamasına bı
rakan, Banka kredilerinin 20 milyardan çoğunu 
bir küçük varlıklı sınıfa dağıtan. Evet bu ban
ka kredilerinin bir kısmı Özel bankalardır, hepsi 
Devletin değil. Tüm ulustan toplanan vergiler
den fonlar ayırıp zenginlere veren, toprak ağalı
ğına dokundurmayan ve milyarlık gelirler sağ-
kyabileeek tarım ürünlerini, yeter ölçüde vergi-
İsndirmiyon polilikarun, gelir dağılımında den
ge kurmak iste ligine kimse inanamaz. 

İk'idar politikası, bölgeler arası dengesizli
ği de giderici değil ari:rıc"dır. Gerçi, şimdiye 
değkı eksik brakı lan tedbirlerin alınacağına 
ilişkin sikleri umutla karşılamaktayız, program
da biiyle oösler vardır. Fakat, soylenmiyen ve 
titizlikle kamu oyundan saklanan ve en büyük 
dengesizliği yaraşacak olan bir temel politikayı 
da açığa çıkarmak isteriz : 

Bilindiği üzere, ülkelerin ve ülke içindeki 
bölgelerin kalkınmasında, baş etken sanayidir.. 
Bunun da asıl önemlisi ağır sanayidir. 
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lama örgütünün de titizlikle uyguladığı politika
da, Samsun - Çukurova doğusunda sanayi böl
gesi olmayacaktır. Sanayi sitesi kurulmıyacak-
tır. Samsun - Çukurova çizgisi doğusunda. Bu 
bölgelere ufak tefek sanayi gidebilir ama temel 
sanayi gitmiyecektir. 

Bunun sonucu olarak, Trabzon bölgesindeki 
çok elverişli, kurulmasını yetkili uzmanların ra
poru ve sosyal denge gerekli kıldığı halde, ra
fineri Samsun'a kaydırılmıştır. Amacımız böl
gecilik değil, bir örnek vermektir. Yeni bir ör
nektir, şu anda üzerinde çalışılıyor. 

Bu politikaya göre 30 kadar ilimizin bulun
duğu ve şimdiye değin de, ihmal edilen bir böl
gesi gerçek sanayileşme dışında tutuluyor. Ora
nın işçisi rızkını başka illerde aramaya zorla
nacağı gibi, sanayileşmenin sağlıyacağı toplum
sal gelişmelerden de yoksun bırakılıyor. Bölge
ler arası dengesizliği artıran bu politikada Hü
kümet kararlı görülmekte ve tüm politik örgüt
lerle bütün partilerle A. P. li parlementerlerce 
de bu tutuma karşı, henüz bir tepki gösterilme
miştir. Bu konuda belki denebilir ki, hayır böy
le değildir, eğer Hükümet burada diyebilirse ki 
«Bizim Samsun - Çukurova doğusunda sanayi 
bölgemiz vardır.» benim bu sözüm geri gider. Ol
madığını biliyoruz en son iki bölge çizgisi çizil
miş, Doğusu yoktur. Çimento fabrikası gibi, şe
ker fabrikası gibi temel sanayii olmıyan yerle
re gidebilir. Ama temel sanayi olan hiçbir şey, 
çünkü sanayi sitesi değildir diyor. Desin Hükü
met, elbette ufak tefek gidebilir. Orada sanayi 
sitesi var desin anlarım. 

Şimdi arkadaşlarım, büyük sanayi gitmiye-
cek bölgeler «efendim alt yapısı yoktur» gerek
çesi «ebediyen siz bundan yoksun kalacaksınız» 
demektir. Böyle şey olmaz. Efendim «Doğu -
Anadolu'nun falan yeri alt yapısı yoktur, o 
halde oraya bir sanayi sitesi kuramayız» dedi
ğiniz gün o bölgede temel sanayi kurulamıya-
cak demektir. Çünkü 5 tane bölge seçilmiştir 
bu hattın doğusunda hiçbiri yoktur. 

Arkadaşlarım yabancı ülkelerdeki işçileri
mizle Sayın Bölükbaşı'nm verdiği rapora uygun 
olarak bir ilgi olacağını ve bunun hakkında 
açıklama yapılacağını beklemekteyiz. Arkadaş
larım. 

Belirsiz ve yetersiz ifadeler ve ne olduğu 
açıklanmıyan «Gerekli tedbirler» e dayalı Hükü

met progTammda, eski ölçüsüz vaitlerden kaçı
nan, güçlükleri itiraf eden, sorumluluk ve he
sap verme kaygısını yansıtan ifadelere de rast
lamaktayız. Eski programdan böyle bir değişik
lik görmekteyiz. Bu bir sorumluluk bilincini 
yansıttığı için olumlu karşılıyoruz. 

Öbür yandan, Sayın Demirdin «Bu Hükü
metin eskisinden farklı» olduğunu söylemesiyle 
eski tutumda değişiklik olacağını anlatmak is
temesinden umutlanmak istiyoruz. Bir değişikli
ği bekliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım. 
Konuşmamızın son bölümünde, çok sakınca

lı gördüğümüz iktidar eğilimlerine, düzelmesini 
arzuladığımız politika uygulamalarına ve reji
mimizin yerleşip gerçekleşmesi için, gelişmesi 
için gerekli gördüğümüz eylemlere ilişkin dü
şüncelerimizi de özetliyeceğiz: 

Bütün az gelişmiş ülkelerde, giderek daha 
büyük ivedilikle ele alınması gerekliliği duyulan 
sorunlara, çağımızın verilerine göre, geçerli sa
yılan çözümler getirilmezse, artık her ülkede 
değerden düşmüş olan, yöntemlerden vazgeçil
mezse 27 Mayısın yüzeye çıkardığı akımlar, ger
çekçi tedbirlerle karşılanmasa ve Anayasada ge
riye dönük bir değişiklik yerine ona uyan ve 
toplumu da ona uyduracak şekilde, köklü deği
şikliklere girişilmezse, bugünkü sistemin sorun
larımıza yeterli olmadığı yolundaki yargılara, 
en büyük gerekçe verilmiş olacaktır. Bu tedbir
ler alınmazsa. 

Böyle bir gerekçenin geliştirilmesinde, baş 
rolde görülen iktidarı, hepimizin ortak yararı 
için uyarmayı önemli bir görev saymaktayız. 

Bugüne kadar ki, uyarmalarımızı tepki ile 
karşılayan ve sözlerimizde başka amaçlar ara
yan iktidarın, hiç olmazsa bundan böyle, bir an
layış göstermesini beklemekteyiz. Cevaplarda da 
Anayasaya dayanan ve çağımızın verilerine 
uyan bir nitelik beklemekteyiz. Bizim eleştirme
lerimize verilen cevaplarda da böyle bir nitelik 
beklemekteyiz. 

Adalet Partisi Anayasa değişikliğini seçim 
"bildirgesi ve Hükümet programının anateması 
haline getirmiş görünmektedir. Anakonusudur. 
seçim bildirgesinin kendisini programda da böy
le, kendisini Anayasaya uyduracağına, Anayasa
yı kendine uydurmak ist'iyen iktidar bu konuda 
muhalefeti de en az tepki yapacak ya da kimi 
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parti dışı çevrelerce de uygun karşılanabilecek 
•konulardan başlamak üzere işbirliğine çağırmak
tadır. Bu işbirliğinin rejim için en sakıncalı 
tutum olduğu kanısındayız. 

Kendini mülkün sahibi sanan iktidarla, ben 
katılırsam her şeyi yapabiliriz demek istiyen 
muhalefetin tutumu, parlâmento dışı güçlerin 
tepkisini ve muhalefetini artıracaktır. Bu ilki 
anaör'güt başbaşa verirse, Anayasayı bile 27 Ma
yısı dinamitliyen ilk restorasyon girişiminde ol
duğu gibi, istedikleri Anayasa değişiMiklerini 
yapabilirler, kaygısı çok önemli tepkilere yol 
açabilir. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Allah, 
Allah. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Allah Allah 
deme, Allahın verdiği aklı kullan. Asılında bu 
türden işbirliğinin doğuracağı sonuçları kestir
mek güç değildir. 

Yürütmeyi güçlendirmek için Anayasayı de
ğiştirerek geriye dönmeyi değil, onu tasıtamanı 
uygulamayı ve uygulatma gerektirdiğine inan
mış gcrün'miyen iktidara şu ilki gerçeği bir kez 
da'ha hatırlatmak isteriz: 

1. Devlet, ne iktidarın kendi özel arzusuna 
ve ne de seçmenin isteklerine göre yönetilemez. 
Seçmenin isteklerine değer verilmesi demokratik 
rejimin gereklerindendir. Fakat, Devlet yöneti
mi, ulusal bir sözleşme olan Anayasa düzenine 
ve geçerli hukuk kurallarına göre olur. Klanıan-
so'nun bir sözünü tekrarlamıştım. «Mecliste, mey
danlardan gelirken oradaki seslere kulak asan 
politikacı zorunlu kılmıştır. Ama buraya gel
dikten sonra hâlâ onun etkisinde kalıyorsa 
Fransa'ya ihanet .etmiştir» 'diyor. Onun için Dev
let yönetimi ulusal bir sözleşme olan anayasa ve 
huikııkan geçen kurallara dayanır. 

2. Parlâmento içi mühafeletin ve yasama 
organının yürütmeyi denetiminden kaçmıidığı ya 
da bunların etkinliğini Parlâmento içinde muha
lefet olmuyor yasama denetimi yeterli değildir. 
Kaygısı yaygınlaştığı ölçüde Parlâmento dışı 
muhalefet yoğunlaşır ve bunun giderek tek yol 
sayılmaya başlaması karşısında, inanç yaralama
yan ve olayların yalanladığı demeçlere umut 
bağlamak, bunları çare diye sanmak, bunalı
mı artırmadan başka bir sonuç vermez, 

Seçimlerle iktidara gelme durumunda ol
madık! en gibi seçimleri de etikiliyemiyen ve fa
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[ kat doğruluğu her yerde kabul edilen çözümle
ri savunan çevreleri zorla susturmıya çalış
mak «haklıyım fakat inançlarımı gerçekleşti-
rilemiyecek» yakınmasında bulunanlarla, de
mokrasimizin iyi işlemediği ve halkın yararına 
çalışmadığı iddialarını doğrulayan davranışla
rın sahipleri, seçim heyecanını yitirmiş ve gele
ceğe olan güveni zayıflamış bir toplumda bun
ların ikisi karşılaşınca demokratik rejim en 
büyük tehlikelere sürüklenmiş olur. Bu tehli
ke bugün Türkiye'de var*dır. 

fkbidar da bu durumda Anayasa ile uğraşır
sa, özerk kurumlarla savaşırsa, taraf tutma 
yoluna saparsa ve haklarla özgürlükleri kısıt
lamaya kalkışırsa bir kısır döngü içine düşer. 

Bu durumu düzeltecek yerde, buna dikkati 
çökenleri, bizim gibileri de karamsarlık ya da 
kışkırtıcılıkla suçlamak, kısır döngüyü parçala
mayı değil, ancak iki katlı hale sokmıya ya
rar. Hele (boykotlar, işgaller, şahlanışlar (Sağ
dan «şahlanış ha» sesleri) bunları söylüyor, 
onu sizin beslediğiniz gazeteler, şahlanış mi
tingi diye bağırıyor.. Ve herkesin gözleri önün
de insanlar kurşunlanırken bir haftada 3 kişi 
istanbul'da «Devlet (güçlü, her yönden Türki
ye'ye bir Türkiye daha kattık, ülıke mutlu 
ufuklara doğru hızla ilerliyor» gibi sözler bir 
inanç bunalımı yaratmaktan başka hiçbir işe 
yaramaz. 

ıSeçim yasasının halkın onbinde birinin ira
desini ulusa onaylatan bütün seçim kadrosunu 
tesbit eden, dereceleri tesbit eden onbinde bir, 
bunun iradesini ulusa onaylatan oügarşik ni
teliğinin yarattığı tepki ile, seçimi protesto 
edercesine bir bezginliğin etkilediği ortamda, 
biçimsel demokrasiyi bile biçimsizleştiren tu
tumda inadedilirse, alıp yürüyen yolsuzluk, 
rüşvet, adam kayırma ve partizanlığa karşı 
Devlet mekanizmasının içinden... (örneğini 
ver sesleri) Vereyim, biraz sabrediniz.. Yükse
len. seslere ve verilen raporlara karşı, bu ses
lere ve raporlara karşı da bu seslerin ve ra
porların sahiplerini cezalandırma yolu seçi
lirse demokrasi bir sürü kötü eğilimin istekle
rini yerine getirme ve onları meşrulaştırma 
aracı halinde gösterilirse, «Nereye gidiyoruz?» 
sorusu yaygınlaşır. 

En (belirgin örnek, 80 numara ve yüksek 
I mühendisin verdiği raporda şöyle diyor; sayı-
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sız kusurlar üzerinde işlem yapılmadığını gün
lerce gazetelerden okuyoruz. Devlet memuru, 
mühendis ve mimarın verdiği rapor, daha nice
leri sayıları var. Şimdi bir örnek verelim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Suiisti
mal mi var? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Söyledim, 
iller Bankasından bir değerli seçmen kişi söy
ledi, sonu çıkmadı. 

Bir değerli bilim adamımızın değinleri ile 
«Halkın duygularına saygı» bahanesiyle anti-
lâik bir silkinişe; «halkın girişkenliğine değer 
verme» bahanesiyle antisosyal bir hamle... 
Bilim adamı söylüyor, teşhis koyuyor. «Hal
kın iradesine egemenlik kazandırmak» bahane
siyle antidemokratik tasfiye, «yönetsel ve si
yasal alanda yürütmeye etkinlik verme» baha
nesiyle Hukuk Devletine ve siyasal güvenlik 
kurumlarına karşı bir karşı ihtilâl tutumu ile 
yeni ihtilâllere davetiye çıkaranlar, kendile
rinden başka ihtilâl kışkırtıcıları aramasınlar 
Türkiye'de. 

Bugünkü ortamda iktidarın en sakıncalı tu
tumlarından biri, yargı organları ile sürdürdü
ğü savaşmadır. 

Kendinden başka herkesin Anayasayı yan
lış anladığını sanan Sayın Demirel 933 sayılı 
Yasanın iptali karşısındaki tutumu, çok umut 
kırıcı olmuştur. 

Sayın Demirel, yasanın iptalini A. P. ikti
darının itibarına yönelmiş sayıyor. Böyle sa
yacak yerde bunu rejimin itibarını artırıcı 
saysa daha iyi etmez miydi? Bu iptal karşısın
da da «biz başka yollara başvuracağız» diye 
bu sözleriyle, «biz Anayasaya aykırı tutumda 
inadedeceğiz ve itibar kazanma yolumuz da bu
dur» anlamına gelecek tutum yerine, en üst 
yargı organının kararını saygı ile karşılasa 
daha zararlı mı olurdu? Biz de memnun olur
duk, Devlet kurumlan çalışıyor diye. Kendi 
yarattığı çıkmazın günahını başkasına yükle
mekten bir şey kazanılamaz. 

iktidarın içinde bulunduğu güç koşulla
rın daha ağırlaşacağa benzediği bir dönemde, 
meşruluk dışı döneminin suçsuzlaştırılmasma 
ve onların restorasyon tutkularına alet olma
sını memleketimiz için büyük bir talihsizlik 
saymaktayız. 

Bu çabaya öbür katılanların yüklendikle
ri vebal ise iktidarın sorumluluğunu azaltamaz. 

| Anayasanın ve başta T. B. M. M. olmak 
| üzere bugünkü Devlet düzenimizin temeline 
j yönelen bu restorasyoncu Anayasa değişikliği

nin amaçlarını belirttiğimiz zaman bu kürsüden 
1 bizi yanlış göstermeye çalışan iyi niyetliler ve 
l onlara hak verenlerin iktidar sözcüsü rolün

deki gazete başta olmak üzere karar çıktık-
| tan sonra bizim buradaki gerekçelerimizi ora-
i da okuduk. Amacını açık açık okusunlar. Açık 

açık söylediklerimizi, onlar işte yaptık diye 
övünüyorlar, dediklerini, bu gazetelerde ya
zılanları bu vebale katılanların bir kere daha 
okumasını sağlık veririz. 

İktidarın hiç olmazsa bundan sonraki res-
torasyoncu arzulara alet olmamasını ve Devle
te düşman eğilimlere dayanarak ya da onları 
koltuğu altında besliyerek Devleti yönetme du
rumundan kurtulmasını bekliyoruz. Bütün o 
eğilimler iktidar koltuğundan kuvvet alıyor. 
Hâlâ muhalefetin böyle bir tutuma işbirliği 
yapmasını çok sakıncalı buluyoruz. 

Biz, en içten inançlarımıza dayanarak, yur
dumuz ve rejimimiz yönünden beslediğimiz 
kaygıları belirtme görevimizi yaptık, ister 
tepki ile karşılayın, ister anlayış ile karşılayın. 

iktidarın da, bundan önce olduğu gibi, gö
rünen köyü gösteren kılavuza kızma yerine, 
yapacağı soğukkanlı bir durum tartışmasına 
göre gidişini yeniden düzelteceğini ummak 
istiyoruz. Bu umutla, böyle bir düzelme ola
cağı umudu ile 2 nci Demirel Hükümetine mem
lekete yapacağı hayırlı hizmetlerde başarılar 
dileriz. 

Grupum adına Yüce Kurulunuzu saygı ile 
selâmlarını. 

(C. H. P. ve Millî Birlik sıralarından alkış
lar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (13-
mrUh I'/'Ii-ivckiii) — Sös istiyorum. 

BAŞKAF — Bana verilen listede Sayın Se
dat Çutnrfüı'dari sonra ki, Güven Partisi adına... 
(Adalet Partisi sıralarından «Sayın Başbakan 
söz istiyor» sesleri) 

Buyurun Sayın Başbakan. 
(ö. H. P. sıralarından, «cümleyi tamamla

yın Sayın Başkan» sesleri.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili} — Sayın Başkan, Yüce Se
natomu! muhterem üyeleri; huzurunuza şu 
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ana kadar yapılmış olan terikidleri cevaplan
dırmak için gelmiş bulunmuyorum. Bundan 
evvel yapılan tenkidlerde ve bundan sonra ya
pılacak tenkidlerde bir açıklığı talebetmek için 
geldim. 

Bu kürsüye gelip; alıp yürüyen yolsuzluk, 
rüşvet, adam kayırma ve partizanlıktan bahse
dip, sadece bunu söyleyip inmenin, bundan 
başka bir şey söylememenin bu kürsülerin yü
celiği ile bağdaşmadığını ve bu zamana kadar 
geçen dört sene içinde yürüttüğümüz açık, ale
ni rejimin fazileti ile bağdaşmadığını ifade et
mek istiyorum. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri.) 

Mütaaddit kereler Meclislerde, basın top
lantılarında, her yerde herkes ne biliyorsa söy
lesin dedim, kimse bir şey söylemedi. Rüşve
tin, yolsuzluğun, adam kayırmanın, partizan
lığın alıp yürüdüğünü ifade etmek sadece 
çamur atmaktan ibarettir; şayet bunun unsur
ları ortaya konmazsa. Bunun sahiplerine müf
teri derler. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri alkışlar.) 

Şimdi herkesi ne biliyorsa söylemeye davet 
ediyorum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar.) Hür basın dâhil, hür Parlâmento
nun iktidar kanadına ve muhalefet kanadına 
mensup bütün üyeleri dâhil. Rüşvetin, suiisti
malin siyasi himaye gördüğünü bilen varsa, 
vakıa, şahıs zikretmek suretiyle vermek mecbu
riyetindedir. Bunu veremediği takdirde de 
müfteri durumuna düşer. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başkan, huzurunuzda okumuş bulun
duğum programın 61 nci sayfasında aynen şöy
le demekteyiz:» 

«Haksızlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin, fa
ziletsizliğin hiçbir zaman koruyucusu ve savu
nucusu olmıyacağiz. Bütün siyasi partilerimiz
den, değerli Türk basınımdan bu konuda büyük 
destek göreceğimize inanmaktayız,» Nedir i şe 
diğimiz destek? Bildiğinizi söylemeniz. Bu 
desteyi işitiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin başı, 
Adalet Partisinin Genel Başkanı olarak bu gi
bi ithamların altında kalmayız. Hiçbir şekil
de kalmayız. Çünkü, memleketimize fisebilül-
lâh hizmet etmeyi şiar edinmişizdir, fi sebil ül-
lâh.. Milletimizin güveni devam ettiği müddet
çe fisebilüllâh hizmet etmeyi şiar edinmişizdir. 
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Her şeyin söylendiği, her şeyin yazıldığı, bir 
iğnenin dahi arandığı bir acık rejimin içinde
yiz. Bu açık rejim içinde, böyle uluorta yol
suzluk almış yürümüş, rüşvet şuraya varmış, 
a.iarn kayırma buraya varmış, partizanlık soy
la olmuş diyeceğiniz yerde; şurada şöyle ol
muştur, burada böyle olmuştur, burada Vöyle 
olmuştur deyin,' biz de eğer bunlarda gerçek 
varsa, bunları kim yapmışsa onun burnunu sür
telim, sürtmezsek siz bizim yakamıza yapışın. 

Şimdi, bu şekilde konuşan bütün hatipleri 
davet ediyorum. Sadece bu cümleyi söyleyip 
rımsk kâfi değildir. Ne biliyorsanız bu kür
sülerden söyleyin. Bu konuşmalara günlerce 
devam edelim. Ama, Devlete ve Millete hizmet 
eden binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce kişiyi 
şaibeden kurtaralım, Bu isleri yapanlar kim
se, onların yakasına yapışalım. Eğer, hiç kim-
osyi bilmiyorsanız, böyle ulu - orta söylüyor
sam?:, o zaman da biz sizin yakanıza yapışırız. 
ÇiMui sadece hakkı tek taraflı anlamak imkâ
nı yoktur, Sadece siz söylemek hakkına sa
hipsiniz, üzerine çamur sıçrattığınız kimseler 
kendisini müdafaa etmek hakkına sahip değil, 
2U.C31VÎ oldukları zaman zedelenmiş olmanın 
hakkını sizden aramak gibi bir durumları yok 
diye bir vaziyet olamaz. Onun içindir ki, rica 
ediyorum; biraz evvel bu kürsüden bu konuş-
n ; y ı yapan değorîi senatör dâhil olmak üzere 
tekrar söz alsınlar, na biliyorlarsa söylesinler. 
Böy'lemediklcri, söyleyemedikleri takdirde de 
kendibrmi tahkir edeceğim. Söyledikleri tak-
diıde, söyledikleri har şeyin cevabım vereceğiz 
ve i lerinde titizlikle duracağız. Bunu istemek 
benini hakkım. Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin bası olarak benim hakkım. Eu kürsüden 
konulmak hakkına sahibolmıyan yüzbinlerce 
kişi itlıam altındadır. Onlar?, bu görevleri ya
pan imanları müdafaa etmek benim vazifem. 
ama, kim suiistimalin içinde ise, onu korumu
yorum ben, kim rüşvet almışsa onu da korumu
yorum, Böyle genellikle bu gibi şeyleri inci 
döker gibi söyleyip, birtakım yaraları millet 
üstünlüğüne zarar verecek şekilde açmanın ve 
bir siyasi yapı içinde zedeler meydana getir
menin. bir idari kadro içinde yaralar meydana 
getirmenin fevkalâde haksızlık ve insafsızlık 
cMi'ğumı söylemek istiyorum. Gayet tabiî ki, 
maniam, sırası geldiği vakit, bu kürsüden söy
lenmiş şeylerin hepsini karşılayacağız. Buna 
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yardımcı olmanızı rica ediyorum. Bildiğiniz 
bir şey varsa lütfen bunu kendinize saklama
yın. Bunu vazifeli organlara, onların hepsinin 
yani, icranın başı olan bana intikal ettiriniz M, 
bunların tedbirlerini arayalım. Ve bunların 
takipçisi olalım. Huzurunuzda bir programla 
bulunuyoruz. Bu programın temel direği fazi
lettir. 

Binaenaleyh, fazilete aykırı düşen her han
gi bir şey var ise bunu söyleyiniz, diyoruz. Bu
nu söylemeyip de sadece yuvarlak lâflardan 
ibaret ithamlarda bulunursanız, bu büyük, bu 
Yüce Meclisimize yakışmaz. 

Maruzatım, bir şeyi cevaplandırmak değil
dir. Meselenin vuzuha gitmesi için bir talep
te bulunmaktır. Herkes ne biliyorsa gelsin, 
D öylesin bu kürsüden. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Soru yok, efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
ZaJtıâlinize soracağım; çünkü, zabıtlara geçme
si lâzım. 

Senatonun gündeminde 3 - 4 tane araştırma 
talebi var; Senato araştırması. Sayın Başbakan 
söz veriyorlar mı, bir parti grupunun Başkanı 
olarak, bu araştırmalarla ilgili önergeler konu
şulduğu esnada, bu önergeleri kabul edecekleri
ne dair söz veriyorlar mı? (A. P. sıralarından 
«öyle şey olur mu?» sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN —- Sayın Ttmçkanat, şimdi Hü
kümet programının müzakeresini yapıyoruz. 
Sayın Başbakan Hükümet adına her hangi bir 
hatibin bir mevzu üzerindeki bir konuşmasını 
kısa, bir şekilde cevaplandırmıştır. 

Zaten Saym Başbakan, umarım ki, bütün 
konuşmalardan sonra da genel olarak bütün 
bu müzakerelerde cereyan eden noktai nazar
ları da ayrıca cevaplandırabilirler. 

Bu sebeple, izin verirseniz şimdi müzakere
lere devam ediyoruz. Sayın Yıldız?.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bir soru 
soracağım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Eğer grup 
adına zatıâlileri tekrar söz isterseniz, o zaman 
bütün gruplar görüştükten sonra size içtüzü
ğün hükmüne göre söz verebilirim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, önümde bu
lunan listede, Genel Sekreterliğin bana verdiği 
şu listede, 1 nci sırayı Sayın Yıldız almış, 2 nci-
sini Sayın Çumralı almış. Sayın Çumralı ile 
Saym Yıldız yer değiştirdiler. Ondan sonra 
da, yine Güven Partisi Grupu adına Sayın İb
rahim Eteni Karakapıcı almış. (C. H. P. sıra
larından «Başka hiç söz vermeyiniz, rahat 
edersiniz.» sesleri) 

Şimdi., izin verirseniz, efendim, müsaade 
buyurunuz... Şimdi, içtüzükte diyor ki, bir grup 
adına sözcülük yapmış olan bir kimse tekrar 
söz alabilir; veya o bölüm, burada kaydetmi
yor ama, kanaatimce, yalnız bir grupun sözcü
sü, diye tâbir var. O halde müsaade edin, di
ğer gruplar konuşsun, ondan sonra Sayın Ka
rakapıcı'ya da söz vereceğim. 

Şimdi, Sayın Gündoğan, sıra sizindir, bu
yurun. 

I. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Başkanım, 
müsaade buyurunuz, söz verirken nasıl tasar
rufta bulunursanız bulununuz, ben onu kabul 
ediyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Yalnız, 

Sayın Çumralı sözünü bitirirken, Hükümet 
programiyle ilgili grup görüşlerimizin bir kıs
mını belirttim, diğer kısımların da grup adı
na Karakapıcı söyliyecek, dedi. 

BAŞKAN — Tamam, tamam efendim. 

i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Şimdi 
bu görüşümüz eksik kalıyor, yani aralıklı olu
yor. 

BAŞKAN — İşte, siz yine Grup adına söz 
alacaksınız. Ama, izin verin bir grup da gö
rüşsün. Ben, zatıâlinize söz vereceğini efendim. 
Zatıâliniz o zaman görüşebilir. Haittâ, belki 
şöyle bir konbinezon da olabilir. A. P. nin söz
cüsü; belki, imkân varsa kendisinden soraca
ğım, zatıâlinize kendisinin halikını verebilir, 
en sonra da kendisi gör aşabilir. 

i. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Hayır, 
ben, kimsenin hakkını istemiyorum. A. P. den 
evvel konuşacağım, söz veriyorsanız, biter me
sele. 

BAŞKAN — Evet, peki, efendim. 
Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, değerli 
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arkadaşlarım, Hükümet programının eleştiri
sine başlamadan önce bugün Senato kürsüsünü 
işgal eden pek Sayın Başkanın hakikaten bu 
kürsüyü tüzük gereğince işgal etmediğine tam 
bir inanç içerisine girmiş bulunuyorum. Ve 
Grupumdan birkaç arkadaşımın «seçilmemiş 
Başkan» sıfatiyle Başkanlık ettiğine dair öner
gelerine simidi grup adına canı yürekten ka
tılıyorum. 

i. ETEM KARAKAPÎCI (Urfa) — İşte söz 
verdiniz, böyle oldu, beyefendi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
iddia, bundan sonra bu kürsüden hiçbir aralık 
ve ufak tâviz verilmeksizin Grupumuzca bir 
büyük mesele olarak, bir esaslı konu olarak de
vam ettirilecek ve yürütülecektir. Ta ki... (C. 
H. P. sıralarından «seçim oluncaya kadar» ses
leri) Anayasa ve içtüzüğün emrettiği seçim 
olsun. 

Şu anda, böylesine bir durum karşısında 
Partimin sözlerini ifadeye başlamamam gere
kirdi belki, mantîkan. Ama, zorunlu olarak ve 
fiilen işgal edilmiş Başkanlığın idaresinde ko
nuşma durumunda olduğumu zabıtlara tescil edi
yorum ve başlıyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Başkanlık 
işgal edilmemiştir, bu şekilde konuşamaz, bir 
kimse. (G. H. P. sıralarından «işgal edilmiştir.» 
sesleri) işgal edilmiş Başkanlık, tâbirini düzelt
tiriniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, 7 Kasım... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bakın, zatı
âlileri «Sayın Başkan» diye de bir hitabta bu
lundunuz. Evvelki sözlerinizle bu bir çelişme 
yaratıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zatı-
âlinize değil, Başkanlık Divanmadır, sözüm. 

BAŞKAN — Şimdi izin verin. «Zatıâlileri» 
diye bir şey buyurdunuz. Demek İd, zatıâlinize 
sözü biraz geç verdiğim için ve İçtüzüğe uydu
ğum için ve elimdeki listeye uyduğum için za-
tıâliniz nazarında ben seçilmemiş Başkan olu
yorum?.. Böyle şey olmaz, Burası, muhterem 
senatör arkadaşım, bilesiniz ki, bu makamı âli 
fuzuli işgal edilemez. Ve buradan da zatıâlileri 
her hangi bir teşriî tefsirde de bulunma yetki
sine malik değilsiniz. Anayasa da size bu imkâ
nı vermemiş. 

Bu sebeple buyurunuz, devam ediniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, millet tara
fından seçilmiş bir üye olarak bu Yasama Mec
lisinin hangi şartlar altında ve hangi kurallara 
uyarak çalışması lâzımgeldiğine tefsir, SÖZ söy
leme, hüküm verme hakkını haizim. 

Bu itibarla, sizi o sıfatla gördüğümü tekra-
ren ve tekraren tescil ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tashih etti
rin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
değerli arkadaşlarım, Hükümet programının 
tenkidine geçiyorum. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, 7 Kasım 1969 günü Yüce Senato
muz Genel Kuruluna Sayın Başbakan tarafın
dan takdim, edilen Hükümet programını C. H. P„ 
Grupu adına eleştirmek maksadiyle huzurunuz
da bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet programını 
eleştirme görevini üç anabölümde topladığımız 
görüş ve düşüncelerimizi ayrı ayrı arz etmek su
retiyle yerine getirmeye çalışacağız. 1 nci bö
lümde programın genel niteliklerini özetliyece-
ğiz. 2 nci bölümde, Türkiye'nin bugünkü koşul
ları içinde ekonomik ve sosyal ve anayasal açı
dan programını bir genel eleştiriye tabi tutaca
ğız. 3 ncü bölümde, program maddelerinin gerek 
kendi içinde, gerekse ülke gerçekleri önünde 
uyumluluk ve tutarlılık yönünden değerlendiril
mesini ele alacağız. 

Değerli senatörler, bu program, Anayasamı
zın Türk toplum yapısını değiştirmek ve yeni 
düzenlemek hususunda kahul ettiği sosyal ve 
ekonomik sistemden kaçma ve kurtulma yolları 
ariyan bir zihniyetin ürkek ve tedirgin bir sıy
rılış denemesidir. 

Bu program, doğru sistem, eğri istem çeliş
kisinin evrensel örneğidir. Bu program, iflâs de
recesinde çıkmaza girmiş bir ekonomik kalkın
ma modelinin ümitsizce ve fakat hatada ısrarın 
ve inadın şahaser bir müdafaanamesidir. 

Bu program, ülke sorunlarına çözümlemek 
şöyle dursun, ağırlaştırmaktan başka bir işe ya
ramadığı tecrübe ile sabit olan, küçük yama ile 
büyük delik tıkamanın maharet olduğunu sa
nanların masum avuntusudur, Bu program, süs
lü sözler, renkli düşiler, tatlı aldatmacalarla dolu 
epik - lirik bir nesir şiir dergisidir. Bu program, 
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olmıyanı olmuş, olmıyacağı olacak, olanı da ol
duğundan çok büyük göstermenin hünerli, fa
kat aldatıcı bir kompozisyonudur. 

Bu program, başarısızlığa uğrıyacaklarını 
içten içe bilen ve hissedenlerin birtakım avamp-
rikçe mazeretlere sarılarak kabahati daha şim
diden başkalarına yüklemek çabası olarak ha
zırladıkları bir vesikadır. Bu program, büyük 
halk kütlelerine sadece kuru vaitler dağıtan fa
kat, bir avuç işbirlikçi, kapkaççı merkantil züm
reye bütün kamu kaynaklarını ulufe dağıtır gibi 
savuran bir zihniyetin eseridir. 

Bu program, ekonomimizin dışa bağlılığını 
sürekli hale sokmak için ülke kapılarını ve eko
nomik değerlerini yabancı ekonomilere ağzına 
kadar açan bir tutumun tarihi tesçiflidir. Velha
sıl. bu program, aldatmacalar, övünmeler, çeliş
kiler ve kargaşalar manifestosundan başka hiç, 
ama hiçbir şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım, genel niteliklerini 
özetliyerek arz ettiğimiz Hükümet programının 
gerçekten bu niteliklerini taşıdığını sadece kap
sadığı politikalardan, tedbirler ve çarelerden, 
vait ve tekliflerden çıkarıyoruz sanılmasın. Şu 
ciheti önemle belirtelim ki, bu program yeni 
hiçbir şey getirmiyor. Denilebilir ki, bu prog
ram, 1965 yılında yine bu kürsüden, yine aynı 
şahıs, Sayın Başbakan tarafından okunan prog
ramın büyük ölçüde bir kopyasıdır. İkisi arasın
da esasta hiçbir ayrılık ve aykırılık yok gibidir. 
Bu itibarla, programın yukarıda sıraladığı
mız genel vasıflarını, sadece kapsamından esin
lenerek ortaya koymuş değiliz. 1965 prog
ramının uygulanmasında*?, hayattan, tecrübe
den elde edilen deliller ve sonuçlar bugünkü 
programı doğru nitelemeye yeterde artar bile. 

Saaynı senatörler» böylece eleştiri plânı
mızın ikinci bölümüng intikal etmiş bulunu
yoruz. Programı ekonomik, sosyal ve Anayasal 
acılardan eleştiriye tâbi tutarsak, önce bu
günkünden farklı olmıyan 1965 Hükümet Prog
ramının uygulanması sonucunda, Türkiye'mizin 
vardığı ekonomik ve sesyal ortamı ve noktayı. 
ve içinde bulunduğu koşulları dile getirmekle 
işe başlamamız gerekmektedir, Türkiye'mizin 
vardığı ekonomik ve sosyal ortamı ve nok
tayı ve içinde buIunduğ-T koşulları dile ge
tirmekle i'-p başlamamız gerekmektedir. Tür
kiye'mizin, Adalet; Partisi iktidarı eli ile uy

gulanan 1985 programı sonucunda içinde bu
lunduğu durumu şöyle özetliyebiliriz. Geçen 
dört yıl içinde Türkiye, ne tarımda, ne endüst
ride kendi ihtiyaçlarını karşılıyacak se
viyede üretimde bulunamamıştır, özellikle, ta
rımda, plân hedeflerinin çok gerisinde kalın
mış, beslenme güçlkleri artan nüfusun da bas
kısı ile her geçen sene biraz daha artmış, ya
bancı ülkelerden besin maddesi ithali alış
kanlık haline gelmiştir. Nereden hangi şartlarla 
bulursak, ekmeklik buğday almaya mecbur 
kalmış bir ülkeyiz. Ne gariptir ki, bu sene, 
ekmeklik buğdaydan başka, hayvan yemi arpa 
dahi ithal edilmiştir. 

Yine 1965 programının uygulanması sonu
cunda, ekonomimiz genel zafiyet hastalığına 
tutulmuştur. Her geçen gün durumun kö-
tüleştiği, fiyatlar genel seviyesi göstergele
rinden belli olmaktadır. Fiyatlar genel sevi
yesi, bir hastanın baş ucundaki tablolara ben
zer. 1985 yılından bu yana toptan eşya fi
yatları ve geçinme endeksleri, yılda % 6 do
laylarında bir artış göstermiş, hele 1969 yılın
da bu artışlar çeşitli kalemlerde, özellikle 
ham madde fiyatları, ithal maddeleri ve gıda 
maddeleri fiyatları % 10 nun üzerinde bir 
yükseliş kaydetmiştir. Devlet istatistik Genel 
Müdürlüğünün resmi yayınlarına göre, hayat 
pahalılığı, 1965 - 1969 yılları arasında çeşitli 
bölgelerde % 33 ile % 44 arasında bir artış 
ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Tarım ürünleri
nin, köylü elinde çıkış fiyatları 1965 - 1969 
döneminde ancak % 1 oranında bir artış kay
dederken, aynı devrede köylünün aldığı za
ruri ihtiyaç maddeleri % 35 pahalılaşmıştır. 
Çiftçilerin satmaldıkları traktör, yedek par
ça, ziraat aletleri, gübre, tarım ilâçları, akar
yakıt fiyatları ateş pahasına yükselmiş köylü 
ve çiftçiler bu yoldan maliyet unsurları
nın yükselmesi yönünden gelirlerinin % 51 e 
yakın bir kısmını, yine bu dönemde Adalet 
Partisi İktidarının dört yıllık iktidarı zama
nında kaybetmişlerdir. Bir kelime ile Türk 
çiftçisi % 50 daha fakirleşmiştir. Plânın me
netmesine rağmen, gayrimenkul yapımı ve fi
yatları ile arsa fiyatları hiç dönemde gö
rülmemiş derecede yükselmiş, hiçbir sa
hada fiyat istikrarı kalmamış ve halk 
taundan kaçarcasma parasını elden çıkarma 
yolları aramaya mecbur olmuş, altın gibi, gay-
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rimenkul gibi değerlere hücum etmiştir. Banka
lar mevduatında özellikle son yılda toplam 
olarak önemli azalmalar kaydedilmiştir. Ge
lir dağılımında meveudolan adaletsizlik daha 
da artmış dar ve sabit gelirliler daha çok 
fakirleşmiş, millî gelirin % 33 nüfusun çok 
küçük bir kısmına akmakta devam edegel-
miştir. Toprak dağılımındaki adaletsizlik nü
fus artışı ile tarımda kapitalisleşma süre
cinin başlaması yüzünden eskisine nisfcetle da
ha da ağırlaşmış ve bu alanda köklü ted
birlerin alınmadığı gibi, alınacağına ve bir 
toprak reformu yapılacağına dair hiç niyetli 
hareket görülmemesi hüzünle müşahede edil
miştir. Memurlar artan hayat pahalılığı altın
da tarifsiz ıstıraplara g-arkolmuşlardır. 

Ve aylık olarak kendilerine verilen şey, se
falet göstergesinin en ufak biriminin işareti 
kadar küçülmüştür. 

Bütçe açığı en karamsar tahminlerinin de 
fevkinde bir hadde varmıştır. Gelirler de 2=5 
milyar liraya yakın bir azalma olmuş, giderler
de 7 - 800 milyonluk bir artış tesbit edinıiştir. 
Toplam olarak 1969 yılı 'bütçesi 1,2 milyar li
ralık normal açık giderilmezse, öyle tahmin edi
lir ki, 4,5 milyar liraya yakın bir açıkla kapa
nacaktır. 

Bunun, bütçe açığının bir başka anlamı şu 
olmaktadır : Türkiye'de yeni bir bütçe gelene
ği doğmuş olacaktır; Yılbaşında 12 ay için ya
pılan bütçeler yıl .sonuna varmadan, meselâ 10 
ncu ayda ömrünü tüketmiş olacaktır. Bunun 
neticesi olarak da meselâ 1969 yılı icra prog
ramı gerçekleşme olanağından yoksun kalacak, 
yatırımlar kısılacak ve Türkiye'de bir yıllık de
ğil, on aylık bütçeler geleneği doğacaktır. 

A.P. iktidarı bundan 4 yıl önce sunduğu ve 
bugünküne benzer bir Hükümet programı ile uy
guladığı politika sonunda Türk ekonomisini bir 
başka yerde, dış ödemeler dengesi alanında 
çok derin çıkmazlara ve dar boğazlara sokmuş
tur. Geçen 4 yıl A.P. iktidarı döneminde gerçek 
anlamda bir ekonomik kalkınma olmadığı şu 
rakamlardan kolayca anlaşılmaktadır : 

Türkiye'de adam başına en çok ihracat ge
lişi düşen yıl; 16 dalar ile 1953 yılıdır. 1968 yı
lında ise adam başına ihracat geliri 15 dalara 
inmiştir, öte yandan ithalât ile ihracat arasın
daki aleyhe olan fark her yıl biraz daha büyü

müştür. Yine ithalât için lâzımgelen finansman 
kaynakları güçlükle elde edilmekte, dış trans
ferler ve ödemeler 6 - 7 ay kadar gecikmekte
dir. Bugün oduğu gibi 4 yıl önceki Hükümet 
programında dahi ekonomide yapı değişikliği 
üzerinde durulmuş ve fakat A.P. nin ekonomi 
politikası gereği, yapı değişikliği görevi, yani 
imalât sanayiinin kurulması işi özel sektöre bı
rakılmıştır. Türkiye gerçeklerine uymıyan bu 
hatalı politika yüzündendir ki sanayileşme sü
resince girilememiş ve istenen ekonomik yapı 
değişikliği gerçekleşememiştir. 

Fiyat artışları ve basiretsiz politikalar ne
deniyle Türk parası resmen olmasa da fiilen de
valüasyona uğramıştır. Bugüne kadar süregelen 
uygulamalar değiştirilmedikçe, fiyatlar gittikçe 
artan 5 - 6 kalem tarım ürününe dayalı ihra
cat politikası devam ettikçe, resmî devalüasyon
dan medet ummak boşunadır. Devalüasyon sa
dece dış alacaklıları, yabancı şirketleri çok kere 
zengin eder, fakir Türk halkını da daha yoksul 
hale getirir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yazıyı yazdıktan 
sonra, bugün sabahleyin intişar eden Milliyet 
gazetesinin ilk sayfasının sol köşesinde Milliyet 
gazetesinin Yazıişleri Müdürü, ya da Yöneticisi 
Sayın Abdi İpekçi, bugünlerde Milletlerarası 
Para Fonu Teşkilâtından bir şahsın, telâffuzumu 
mazur görün İngilizce bilmem, Mister Stra'k di
ye bir şahsın, Türkiye'ye geldiğini, Strak mıdır, 
Strük müdür bilemem, özür dilerim telâffuzu
mu mazur görün yine Türkiye'nin ekonomik du-
rumiyle, özellikle malî durumu ile moneter po-
litikalariyle yakından ilgilenmiş ve Türkiye'yi 
daha evvel gelişlerinde salık verdiği tedbirleri 
almış olmasına rağmen para değerini düşürmek
ten koruyamıyan bir politika izliyen Hükümeti 
yermiş, tenkid etmiş. Şimdi devalüasyon zorun
lu ve kaçınılmaz bir hale gelmiş diye göstermiş
tir diye yazmıştır. Elbette ki bu Mister Strak'm 
Milletlerarası Para Fonu mümessili olarak Tür
kiye'ye gelişini bağımsızlık işareti olarak say
mak artık çok sansasyon yaraıtmıyacaktır. Çün
kü Türkiye bağımsızlığını yitirmeye başlıyalı 
çok oldu ve böyle misaller o kadar çok, kesretle 
görüldü ki, bunun sadece bir müdahale değil 
ama, iyi niyetli bir yabancının Türk lirasını de
valüe ettirmek için uğraştığını o gazeteden öğ
rendiğim haber olarak kesif meşguliyeti arasın-
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da manzuruâlileri olmamışsa Saym Başbakana 
iletmek için, arz ediyorum. (A.P. (sıralarından 
isağol, eksik olma, varol sesleri) 

Dış ödemeler dengesi sağlanmadan, Sayın 
Başbakanın âlimane bir eda ile ortaya attığı ve 
'birtakım ekspozelerde bulunduğu, ekpansiyonist 
ekonomi politikasının tahakkuk edemiyeceği, 
yine kendi tarafından bilinir sayarım. Bu tür 
politika ile programda büyük yer almış soisyal 
adalet ilkelerinin nasıl bağdaşacağını kendisin
den dinlersem ve tatmin olursam teşekküre bak 
'kazanırlar. (A.P. sıralarından tatmin olmazısın 
sesleri) 

Bugünkü Hükümet programına benzer bir 
programı 4 yıl boyunca uygulıyan A.P. iktidarı 
icraatı konusunda Devletin döviz ve Türk pa* 
rası ile ödenecek borçları 1965 e nazaran 1968 
yılı sonunda yarım misli artmış ve 40 milyar li
raya yükselmiştir. Yine bu süre içinde dövizle 
ödemekle mecbur olduğumuz borçlardaki artış 
yüzde 49 a ulaşmış ve 1,5 milyar dalara, yakla
şık olarak 15 milyar Türk lirasına yükselmiştir. 
Ekonomimiz A.P. iktidarı elinde aldığı 
şekil ve güdülen politikalar yüzünden; montaj 
ve ambalaj sanayii sebebiyle daha çok döviz 
kaybeder olmuş ve bu tür sanayiin ithalât ta
lepleri eskisine nazaran önemli artışlar kaydet
miştir. Bu montaj ve ambalaj sanayii politikası 
üzerinde programın maddelerini eleştirmeye 
geçtiğim zaman daha fazla durmayı vadederek 
diğer noktalara geçmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Yine bu dönemde yabancı sermayenin kâr 
transferleri gelirlere nazaran misliyle artmış ve 
yabancı sermayeden umulan yarar zarara dö
nüşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, yukarda da belirttiğim 
gibi bugün görüşmesini yaptığımıız Hükümet 
programı 1965 yılında iktidara gelen A.P. Hü
kümeti programı ile büyük ölçüde aynılık gös
termektedir, aynılık göstermektedir. Demek ki 
4 yıllık uygulama temel politikalar, tedbirler ve 
topyekûn icraat ne ise bugünden sonraki uygu
lamalar, temel politikalar ve icraat aynı ola
caktır. 

O halde Türkiye'mizin durumu önümüzdeki 
4 yıl içinde iyileşmek şöyle dursun, yukarda arz 
ettiğim temel nedenlerle daha da költüleşecek 
demektir. Çünkü 4 yıl evvel ne fiyatlar genel 

seviyesinde bu derece hızlı ve azgın artış eğili
mi vardı, ne iç - dış borçlar bugünkü astrono
mik seviyesinde idi, ne dış ödemeler dengesi 
bu derece bozuktu ve Türk parasının değeri bu 
kadar düşmemiş yiyecek buğday ithali itiyat 
haline gelmemiş, bütçe açıkları bu seviyede bir 
vüsat kazanmamış, dar gelirliler sefalet tere
kesine düşmemişler, gelir dağılımı bu kadar 
ağır bir dengesizliğe varmamıştı. Şimdi bu en
geller daha çok irtifada genişlik kazanmış ol
duğuna göre bünyesi kuvvetlenmemiş, adım 
aralıkları ve sıçrama gücü artmamış bir ekono
mik yapı ve iflâs etmiş bir kalkınma modeli ile, 
bu modelin ifadesi olan Hükümet programı ile 
bu engeller nasıl aşılacaktır, güçlükler nasıl ber-
traf edilecektir? işte bu sebepledir ki, program 
inanılır ve güvenilir bir belge, bir amelname ol
maktan çok muhali mümkün kılacağını sanan
ların güçlerini kapsıyan bir hayalnamedir. 

Saym Başbakan, «Hariçten gazel okuyor.» 
demişti birisi için, ş'indi Sayın Başkan hariçten 
gazel okunuyor. 

Değerli senatörler şimdi programı birde 
Anayasa açısından eleştirmek gerekiyor. Ada
let Partisi seçim bildirgesinde, Anayasa ıslahatı 
adı altında bir programdan bahsetmiştir. Ada
let Partisinin Devleti etkili kılmak gerekçesine 
dayandığı bu ıslahat hareketi ile aslında Anaya
sanın temel ilkelerinden ve Anayasal müessese
lerden sıyrılmak anlamını güttüğü, gün ışığına 
çıkmıştır. 

Adalet Partisi Anayasa ilkelerinden kurtu
larak kendi keyfine ve Anayasa öncesi eski tür 
bir iktidar sürdürme sevdasına düşmüş görün
mektedir. Adalet Partisi iktidarının bu amaca 
yöneldiği bildirgenin Anayasa ıslahatı ile ilgili 
bölümü ile belli olmaktadır. Bildirgede, «Reform 
ihtiyaçlarını gideriyorum.» bahanesi ardına sak
lanarak özerk üniversiteleri Hükümetin gözeti
mi ve denetimi altına sokacak, yen? bir teknik 
teklif etmekte, ve üniversite organlarına Hükü
met temsilcisi sokarak özerkliği yok etme pe
şindedir. Masum ve haklı gJoi görünen bu istek 
aslında gayet vahîm bir aldatmacadır. 

Yine özerk bir Anayasa kuruluşu olan TRT 
yi Hükümet gözetimi ve denetimi altına sok
mak emelindedir. Bu yolda secim öncesi yaptığı 
denemeleri tekrar edeceğe benzemektedir. Mak
sat, TRT yi ele geçirtmek ve partizanca kullan
maktır. 
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Bütün bunlardan daha vahimi Türk milleti 
adına yargı yetkisini kullanmak üzere, Anaya
samızca en büyük saygıya ve bağımsızlığa lâ
yık görülen mülkün temeli olan adalet ve yar
gı organlarına Adalet Partisi iktidarınca el atıl
mak ve yürütme görevini yüklenen Hükümet
leri yargı denetiminden kurtarmak çabası için
dedir. 

Programda müphem ifadelerle ele alınan ve 
işlenen temamn açılk yüzü budur. Adalet Partisi 
iktidarı Anayasanın 5 ve 6 ncı maddelerindeki 
orijinal ayırımı yetki ve görev arasındaki azim 
ve asıl farkı hiçe indirmek ve mütaakiben de 
Anayasanın 114, 132, ve 117 nci maddelerini ya 
toptan kaldırmak ya da tâdil ederek tesirsiz ha
le getirmek hevesinıdedir. 

Bu maddelerin medlul ve mânalarını prog
ramın maddelerini izah ederken daha açıkça be
lirteceğim. 

Yine Adalet Partisinin seçim bildirgesinde 
Anayasa ıslahatı meyanında bir başka tehlikeli 
yöneliş, yasama yetkisine müdahale arzusudur. 
Anayasamızın devir edilemez asli bir yetki ola
rak Parlâmentoya tanıdığı yasama yetkisini kı
sıtlamak ve Anayasamıza göre sadece kanun
ların emrettiği görevleri yerJne getirmekten öte
ye hiçbir yetkisi olmıyan yürütme organına, 
yani Hükümete kanun kuvvetinde kararname 
çıkarmak yetkisinin tanınmasını istemek; bir 
başbakan ya da Hükümet diktatoryası kurmak 
hevesinin ilk belirtileridir. Böyle bir isteğin hiç
bir zaman gerçekleşemiyeceği Anayasa Mahke
mesi tarafından son defa iptal edilen 933 sayılı 
Yetki Kanunu kararının açık ve seçik mânasını 
hatırlatmak görevdir. Bu hususta da maddeler 
meyanında izahat vereceğim. 

Yine bu cümleden olmak üzere Adalet Par
tisi Cidarının Anayasayı Koruma Kanunu gibi 
birtakım terör kanunları çılkarmak arzusu için-
ıde kıvranmakta olduğu bilinmektedir M, bu ha
reket Anayasa ıslahatı istemi ile bir çelişki do
ğurur. Bir taraftan Anayasa ıslahatı adı altın
da yukarda belirttiğimiz gibi Anayasanın bü
tün temel ilkelerini müesseselerini seçip çıka
racak,, Anayasayı boş bir kalıp haline getirecek
sin, ondan sonra da bu boş kalıbı koruyorum 
siperi arkasına sığınıp keyfî idare kurmanın 
unvansız diktatörlüğün yolunu anyacaksm. 
Böyle bir yağmaya imkân bulunabileceğini san

mıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, Anayasalar 
siyasi partilerin, siyasi tercih ve inanışlarına uy
sun diye yapılmazlar. Hele, bir siyasi partimin 
iktidarda kalacağı kısa zaman süreleri içinde 
beliren eğilimlerine uyularak değiştirilemezler. 

Hiçbir siyasi parti Anayasa yapmaya kal-
kışamıyacağı gibi, Anayasanın temel ilkeleri ve 
getirdiği dünya görüşünü değiştirmeye matuf 
bir ıslahat veya her hangi bir değişiklik yap
maya yetkili değildir. Hele insanlar, hak ve 
hürriyetlerini demokratik rejim içinde dahi 
olsa iktidarların müsaade ve hıfzeylediği biçim 
ve ölçüde kullanırlar, iktidarın üsütnde Ana
yasal teminat diye bir müessese olmamalıdır 
gibi düşünceler, çoktan antika âlemine göçmüş
lerdir. 

Anayasalar tarih içinde oluşur, milletler 
uzun tarihî tecrübelerine dayanarak zaman 
içinde ortak istemlerini dile getiren dâhiyane 
eserler meydana getirirler. Maşerî vicdanın 
müşterek eseri demek olan Anayasalara ve on
ların temel ilkelerine sadece riayet edilir. Bir 
Anayasayı temel ilkesiyle uygulamaya yetene
ğiniz kâfi gelmiyorsa, yapacağınız iş Anayasa 
değiştirmek değil, kendinizi, zihniyetinizi değiş
tirmektir. İktidarda bulunmak her şeye kadir 
olmak demek değildir. İktidarda bulunanlar, 
anayasaları, temel ilkeleri ve müesseseleriyle 
uyguladıkları ölçüde devlet idare etme ehli-
vetinde oMuiklarım iktisaibederler. Yoksa ken
dilerine göre bir Anayasa yapmakla değil. Ana
yasalar değişmez mi? Elbette değişebilir. An
cak, değişiklik Anayasanın uzun süre tam ola
rak uygulanması sonucunda daha yeni ve daha 
ileri bir hükme ihtiyaç belirdiği ve bu ihtiyaç 
büyük çoğunlukla kabul edildiği anda mümkün 
olabilir. Oysa Türkiye'mizde 1961 Anayasası ve 
ortaya koyduğu sosyo - ekonomik sistem uygu
lanmak şöyle dursun, tersine bu sistemden 
ıızaMlaşmak için elden ne geldiyse yapılmıştır. 
Bu nedendedir M, Anayasamızın temel ilke ve 
müesesıselermi kaldırmak anlamına gelen her 
türlü derişiklik talepleri bizim itibarımız dışın
da kalacaktır. 

Sayın senatörler, şimdiye kadar arza çalıştı
ğımız ve programın eleştirisine ayırdığımız gö-
rüşlerim'izi burada keserek programın madde
lerini eleştiriye tabi tutmaya çalışalım. 

Programın daha birinci sayfasında, geçen 
dört yılın muhasebesi yapılmamalıdır, münaka-
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şa kesilmelidir buyruluyor. Yukarıda da arz 
ettik, geçmişin muhasebesinin yapılması İM ba-
Uoibdan zorunludur. Bir, geçmişte ne oldu onu 
bilmek gerekir, iki, gelecekte aynı yoldan gi
deceğinize göre, ne olacağını görmek ve gös
termek muhalefetin görevidir sanırım. Münaka
şaların kesilmesi şöyle dursun, devam edeceğiz. 
Siyasi mücadelenin, devlet idaresinin ve de
mokratik rejimin tabiî icabıdır, örneğin, şöy
le bir münakaşa zemini bizzat Hükümetin zor
laması ve hakikat dışı beyanları ile daha şim
diden açılmıştır. Sayın Başbakan «Türkiye'ye 
yeni bir Türkiye kattık» diye övünüp durmak
tadır. Oysa Türkiye iki defa büyümek şöyle 
dursun, büyük halk kütleleri için iki defadan 
daha fazla küçülmüştür. Büyük halk kütleleri 
eskisinden fazla kazanmadıkları gibi, dört yıl 
önceki hayat şartlarından da mahrum olmuş
lardır. Kazancı sabit kalmıştır. Buna mukabil 
parasının iştira gücü yarıyarıya düsmüs büyük 
çiftçi kütleleri, memurlar, işçiler, küçük esnaf 
ve emekliler ve dürüst is adamları için Türki
ye daralmış ve küçülmüştür. Türkiye belki 
vursmncıılar. kapkaççılar soyguncular işbirlik
çileri airaiiar, büvük aracı ve tefeciler ve itha
lât dalavereleri ile devlet kaynaklarını sömü
renler için büvümüstür. Hem de iki defa değil, 
iki bin defa büyümüştür. 

Değerli arkadaşlarımı, şimdi programın di
ğer maddelerinin eleştirisine geçmeme müsaa
delerinizi arz ederim efendim. 

Önce bir ciheti arz etmek istiyorum: Bu 
programda bir basit istismarın dile getirilmek-
sizin geçiştirilmesine gönlümüz razı olmadı. 
Peşinen ve katiyetle arz ederim ki, C. H. P. 
olarak özellikle ortanın solu politikasını ve dü
zen değişikliği amacını gütmeye başladığımız 
andan itibaren, Türkiye'de yaşıyan bütün halk 
kütlelerini bilâ tefrik küçümsemeden hangi gö
revde olursa olsun sosyal adalet ve sosyal gü
venlikten tam anlamiyle faydalanmalarını is
ter olmuşuzdur. Ve bizim için mevkii işi ne 
olursa olsun, bütün Türkler bu güvenlikten ve 
adaletten yararlanmalıdır. Türkiye'de özellik
le programda yazıldığı gibi, vekil imam - hatip
lerin bugünkü durumları ıslah edilerek âdil bir 
ücret almaları sağlanacaktır, maddesi bize bir 
basit istismarın masum ifadesi gibi gelmekte
dir. Hemen belirtelim ki, C. H. P. olarak Tür

kiye'de imparatorluk devrinde dahi kendi baş
larına bırakılmış, hiçbir teminata mazhar olma
mış, din adamları veya din işleri konusunda Di
yanet işleri Teşkilâtı Kanununun Hükümet ta
sarısı olarak getirmiş ve Türkiye'de yaşıyan 
din görevlilerinin bir insan olarak yaptıkları 
görevlere, rüşvet veya onların tarikiyle oy top
lamak kaygusu ile değil, ama bir insan olarak 
durumlarının diğer sınıf ve zümreler misüllü te
minat altına alınmaları için bir kanun tasarısı 
getirmiş parti olarak, bundan övünüyoruz. Ama, 
bir farkımız var. Biz bunu ne miting meydanla
rında, ne siyaset alanlarında her hangi bir tah
rik, her hangi bir oy toplama aracı olarak kul
lanmadık. Ama, posta dağıtıcıları, odacılar, yıl
lardan beri iş kanunu kapsamına alınmak iste
nen kapıcılar, daha bunlara benzer bir sürü da
ha küçücük memurlar, ücretliler dururken, ve 
bunları hiç nazarı itibara almaksızın, isim zik-
re+mek lüzumunu dahi hissetmeksizin, özellikle 
-"•ekil imam - hatipleri demek bizi bağışlasınlar, 
her haTde bir masum istismardan öteye hiçbir 
•anlam taşımaz. Evet verilsin ama, ne olmuştur 
soruvorum. Biaftm Hükümet tasarısı olarak geti
rin çıkarttığımız Diyanet İsleri Teşkilât Kanu
nu üae-Hne A, P. itkidarı o kadar taraftarı gö-
Hrndüffii o hamdüsenalarını. bol bol dualarını 
*MIPI o insanlara ne ilâve etmiştir, sormak hak-
Vınnadır sanırım. Eo-er bu hususta bir ciddî 
«vii.TVP.kaefl. am^rm 1961. - 1965 döneminde biraz 
'°ıwel a^z e+tî iTn. kanunun dvnnda bütçe ka-
TirnHn ile bu insanlara C, H. P. olarak asla 
:1TV tenis ]y\y> ov amcı olarak bakmak, insıanlık 
A-nnrmnc». VC^CT»* "bir havat düzevi saklamak 
Tnaîkçad'ivTe büvük ödenekler vermiş bir "par
tinin mensubu olarak konuşuyorum. O itibar
la bunu ben... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sin
yal veriyorum, anhyamıyorum. (C. H. P. sıra
larından «ciddiyet, ciddiyet» sesleri) 

Çok yüksek sesle konuşuyor, anlıyamadı-
ğım için ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 
edin. Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sen 
ne şekilde konuşsak anlamazsın kardeşim. 
Çünkü senin anlama kabiliyetinin çoktan yaş
landığını anlıyorum ben. 

Türkiye'de programın bir maddesinde 1961 
ve 924 anayasallarının getirdikleri nizam deği-
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sikliği yüzüüden icra fonksiyonlarının çok ay
rı olduğu iddia ediliyor. Efendiler kanaatimce 
programa girmemesi lâzımgelen bir madde idi 
bu. 1961 den bu yana uyguhyageldiğimiz bu 
Anayasa hâlâ yadırganmıyor mu? Hâlâ 1924 
Anayasası alışkanlıkları mı devam ediyor? Bu 
eğer böyle ise; biz, ilerlemek şöyle durgun... Ge
rilemekten de beter. Yerinde saymak, kanaa
timce gerilemek bir faciadır. Bâzı köre felâke
tin sebebi kurtuluşun çaresi olur. İlerlemek, 
gerilemekten de beter. Yerinde sayan iır-anlar 
mıyız? Ne demek 1924 Anayasası ile 1961 Ana
yasası arasında icra fonksiyonu değişikliği yü
zünden birtakım hâdiselerin zuhura geldiği? Ha
yır hayır hadiseler ondan zuhura gelmedi. 1924, 
1961 Anajrasaları arasındaki müessese farkları,.. 
Hayır. 1961 Anayasasının Türk halkana hah 'et
tiği büyük hürriyetler aynı zamanda Türk top
lumunun tarihsel değişimi ile aynı zamana ras-
ladı. Türk toplumunda bünye değişikliği top
lumsal yapı değişikliği artık had safhaya va :•-
di. Hâlâ feodal kabntîlarm hükümferraa ol
duğu bir ülkede yaladığımız kimin inkârı me
cali içindedir. Feodal kalıntılar... Acık bir ger
çektir. 

Hâlâ türkiye'de gelir dağılımı orta zamanda 
yaşanandan bir adım ileriye değildir. 2.5 mib 
yon kişinin seyyar satıcılık gibi odacılık mm 
vazife ile, daha doğrusu görevle evlendiklerimi 
söyliyen bir Amerikah mütehassısın raporum 
dün okuduğum zaman şaftım. .Kalkınmış Tür
kiye'den bahsedenlere soruyorum? Sevyar na-
tıcılık gibi, odacılık, kapıcılık p;ibi Her en<-"üstm 
sürecine girmek midir? Aksine hizmetler kesi
minin artarak aslında büyük bir verim kaybı 
işgücü kaybı ve kalkınma aracından yoksun, 
olmak mıdır? 

Profesör Frey diye bir adanı buraya gelmiş 
birtakım araştırmalar yapmış, Hükümet omu 
bir türlü ortaya koymuyor. Halbuki basmam 
herhalde vergisel olacak, gazete gördüm çok çok 
şeyler yazıyor zamanı gelince bilhassa <m'7Tn Bar
bakanın hsr saman diline vird ettiği bir b.ıısu-
susa o gazetedeki verileri ve sonuçları bir mes
net iltihaz ederek cevap vermek isterim. 

Başbakan derler id: «Biz programımızı Türk 
halkına arz ettik, Türk halkı programımızı gör
dü, okudu, beğendi ve bize oy verdi.» Sayın 
Başbakan, önce Türk halkı, hiç şüphem yok 

mukaddes halk. Ama sizin programınızda yazıl
dığı üzere, tarihin içinden gelen ihmaller, yan
lış politikalar yüzünden, bugün maalesef, sefa
let, yoksulluk ve cahillik içinde kıvranan bir 
halktır. O halk sisin programınızı tasvibetti ise 
ve buna dayanarak: «Biz yanlışta İsrar etme 
hüccetini aldık» diyorsunuz, sorarım size; bir 
defa Türk halkının yüzde 50 sinden fazlasının 
oyunu almadınız. Bunu bilesiniz, bir rakamdır. 
İki, 1965 ten bu yana uygulaya geldiğiniz po
litikalar sonucunda Türk ekonomisinin vardığı 
noktayı biraz önce 20 maddede size hülâsa et
tim. Sizin 1063 yılında genel esasları aynı olan 
programla Türkiye'yi vardırdığınız noktada 
halk: «Doğru yaptın,» Meselâ çiftçiler: «Bizim 
ürünlerimizde 1965 - 1989 döneminde yalnız % 1 
fiyat artısı olmasına razıyz.» Meselâ aynı çiftçi
ler 1965 - 1969 döneminde aldığımız traktörler 
birden bire 30 bin İma, 20 bin lira, 40 bin lira 
givi fiyat amısma dücar oldular. Ch'ibre öyle ol
du, ziraat alet, edevatı öyle oldu, ilâçlar öyle ol
du ve çarşıdan ne aldıksa hepsi pahalılastı, diye 
ve Devlet İstatistik Cenel Müdürlüğünün ya
yınladığı rakamlarla havatın pahalılığının bölge 
bölge r/r 33 ile % 44 abasında artmasını meselâ 
Tiv.'k çiftçisi knmu! etti. sinesine çekti m4; ele
mek istiyorsun" z? 

Meselâ memurlar 1965 te aldıkları aylıkla 
çarşıdan pazardan satmaldıkları eşyanın bugün 
em az % 40 daha noksanını almalamna rağmen 
sisin programınızı 1969 seçimlerinde beğenerek 
o- mu verdi? Böyle mi iddia ediyorsunuz? Me-
seiâ siz diyebilir misiniz ki, bizim programımızı 
hrrkes okudu, dış borçlarımızın 1=5 milyar lira 
dövizle ödenmesi seviyesine çıkmasını herkes 
kabul etti ve meselâ siz diyebilir misiniz ki; 
halk bizim programımızı okudu, yabancı ser
maye getirdiğinin bir mislini götürdü ve bunu 
kabul etti. Meselâ diyebilir misiniz ki; hiç me
rak: buyurmayın cevap vereceğim, montaj ve 
ambalaj sanayiine Allah razı olsun bizi gittikçe 
imalât sanayiine getiren bir süreç olduğu için 
isterse bugün dünkünden çok daha fazla itha
lât talebiyle karşımıza çıksın, biz buna razı
yız mı diyorlar? Yine meselâ ellerinde imkân 
olmasa, ücretleri claima ufalan işçiler biz hayat 
pahalılığını kabul ediyoruz, gaz, tuz, bez, bü
tün yiyecek maddeleri ve zaruri ihtiyaçlarımız 
ve saire evet bizim kabulümüzdür, yalnız siz 
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başımızda olun yeter mi diyorlar? Meselâ halk 
hastanelerde bedava tedavi edilmekten mah
rum, belki kapılarında sürünerek hattâ ölüm 
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Binlerce 
si onbinlercesi... Bu halk evet yalnız siz başı
mızda olun da biz hastane kapılarında ölmeye 
razıyız diye mi size o veriyorlar? Böyle bir 
mantığı her halde siz de kabul etmezsiniz. Eks-
pansiycnizm, sırası gelmişken arz edeyim, Meş
hur Hostow'un nazariyesi, genişleme, iyi ama, 
ekspansiyonizm... Siz ödemeler dengesini daha 
kuramamış bir iktidarsınız. 800 - 900 milyon
luk ithalât yapıyorsunuz, özkaynaklannızla 
400 - 450 milyon dolar elde ediyorsunuz. Dışar
dan bâzı kere 25 milyonlara 10 milyonlara muh
taç oluyorsunuz. Boyla bir dengesizlik içinde 
kıvranan bir ekonomi ve onun güdücüsü siz 
iktidar sahipleri bunu anlattınız, biz daima 
ödemeler dengesinde açık veren bir ülkeyiz. 
Ama böyle yapacağız elbette siz bundan mem
nunsunuz dediniz de evet başımızın üzerine mi 
dediler. Oldu mu? Türkiye bağımlılığa düşüyor 
diye bar bar bağırıyorlar. Düşmedi mi? Düştü
ğünü ispat edeyim mi efendim. Türkiye'de ba-
ğımslıiık olmıyan müesseseyi parmakla göster
mek lâzım. Bütün sanayi müesseselerinde ya 
sermaye, ya teknik bilgi, ya know - how, ya pa
tent neyse... Velhâsıl nereden olursa olsun mut
laka bir bağımlılık, mutlaka bir ilişki mevcut 
ve meselâ madenler bahsinde, geldiği zaman 
arz edeceğim bakır kompleksleri, boraks ve sa
ire gibi madenlerimiz, bırakınız daha klâsiği 
petrolümüz kimin elindedir? Halk bunlara iyi 
ediyorsunuz, bakırları Amerikalılara, boraksla
rı ingilizlere, petrolleri de dev cüsseli, çok kud
retli çok milletli şirketlere bırakmada devam 
ediyorsunuz, iyi ediyorsunuz, bu doğru bir yol
dur. Biz bundan dolayı hiçbir şey kaybetmeyiz 
mi diyorlar. O takdirde demagojiye Kaplanma
dan, kaçmadan sizi insanlığımla temin ede
rim. - Atatürk'ün ölüm yıldönümünü bir gün 
gece konuştuğumda da söyledim - o takdirde 
büyük Atatürk neden bu bağımsızlık üzerinde 
bu kadar durmuş ve bağımsızlığı sadece bir te
rim bir mefhum olarak değil, tadadederek: 
«askerî, malî, iktisadi, idari» diyerek, niye bu 
kadar üstüne vura vura bir ilke haline getir
mek istemiştir ve Türkiye'nin kurtuluşunu ni
ye buna bağlamıştır. Niye? Burada çok uzun 
söylemek lâzım takat yetişmiyor. 

Sayın Başbakanım, belki çareniz yoktur, 
iııanmışlığınızdan değildir, kapılmışlığınızdan-
dır zannediyorum, yanlış politika güdüyorsu
nuz. Bağımlılık içinde ve feodal yapı içinde si
zin anladığınız mânada Devlet fonlariyle besle
necek, dış ilişkilerinden kurtulamamış, cüce 
boylu sanayileşmelerle kalkınma olmaz, olmıya-
caktır da. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Yetki kanunundan dolayı bize tarizde bulu
nuyorlar. Yetki Kanununu dâva edenlerden ben, 
affederseniz grupum ve ben de dâhil o grupa 
dâhil biriyimdir, Biz şimdi yetki kanununun 
neresine dokunduğumuzu, dokunmadığımızı an
latmak iktidarmdayız. Baha doğrusu dâva di
lekçesini yazmakta emeği geçmiş bir insanım ve 
'Dana bağışlamanızı rica ederim. Ama 500 lira
ya kadar köylü borçlarını affetmek istiyen ö. 
H. P. irin karşısına... «Siz kimin parasını kime 
bağışlıyorsunuz. Devletin kesesinden bu cö
mertlik nasıl olur?» Bunu nasıl diyebiliyorsu-
nuz? Neden mi bağışlıyoruz? Keyfimizden, oy 
toplamak için değil. Köylüyü ve çiftçiyi düşür
düğünüz dereke yüzünden. Köylü, çiftçi o de
rekeye gelmişti ki, 500 lira değil, 250 liraya 
müftekâr ve köylü bilhassa zamanınızda bir 
faiz makinası haline geldi. Alıyor, orada, bu
rada kullanıyor, ödeme zamanı kasabanın ara
cısı, tefecisine gidiyor, ondan alıyor, faizini 
bankaya bırakıyor, tekrar kullanıyor. Bu sü
reç işliyor mu işlemiyor mu? Ben bunu sizin 
getirdiğiniz bir kanun tasarısında re'yelayn, 
eski tabiriyle ifade ettim. (A. P. sıralarından 
«öz Türkçesini söyle, anlamıyoruz» sesleri) 
çıplak gözle gördüm. Bir kanun getirmiştiniz 
buraya, o kanunda güya esnafa daha fazla 
kredi sağlamak için Halk Bankası Kanununda 
değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bendeniz yine 
bu kürsüde böylesine bir kanun yoluyla kal
kındırmak istediğiniz zümreye aslında iyilik 
etmiyorsunuz, dediğim zaman şaştınız. Ama 
şaşmamalıydınız. Çünkü o kanunda diyordunuz 
ki, biz bu kanunu getirdik, esnaf faiz makina
sı haline geldi, borcunu kendi kazanciyle ödi-
yemiyor, oradan, buradan borç alıyor ve faiz 
ödüyor, bu yüzden biz bu kanunu getirdik. Ban
kanın sermayesini yükselteceğiz, esnafa eski
den olduğu gibi gayrimenkul karşılığı kredi 
değil aletlerini, alet - edevatını, tornasını, 
plânyasmı ve sairesini ipotek, rehin etmek 
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suretiyle ikredi vereceğiz ve esnafı faiz maki-
nası olmaktan kurtaracağız, dediniz. Resmî ifa
deniz budur, tasarınızda. 

Şimdi ben de söylüyorum size, Türk köy
lüsü bugün faiz makinası halindedir. Türk 
çiftçisi 500 liraya müftekârdır. Çünkü Türk 
çiftçisi zamanı idarenizde yüzde 50 den da
ha fazla fakirleşmiştir. Hangi mahsulü değer 
bulmuştur? Bu sabah ben istatistiklere baka
rak yüzde bir, dört yıl içinde yüzde bir artış 
kaydetmiştir çiftçi mallarında yükseliş, buna 
mukabil kayıp yüzde 33 tür, dediğim zaman 
Sayın Salih Tanyeri arkadaşım, yanlışın var 
başkan dedi grupta, aksine birçok maddelerin 
fiyatları düşmüştür, dedi. Ve saydı; fıstık, pa
muk ve saire. Peki şimdi Türkiye'de hal böyle, 
bunu ben söylüyorum. 

Büyük Atatürk 1933 yıllarına yakın, ve 
yahut 1934 te şimdi hatırhyamıyorum, yine 
höyle ama o zaman dünya buhranı sebebiyle, 
genel dünya hunalımı sebebiyle, 1930 buhra
nı sebebiyle çiftçinin düştüğü dar durumu kur
tarmak için bizim seçim bildirgemizde öne sür
düğümüz gibi birtakım horçları uzun taksit
lere bağlamak veya affetmek yoluna gitmişti. 
Hatırlarım, babam da borçlu bir çiftçi idi, hâ
kim olduğum zaman maaşımdan ödedim. 

Şimdi biz fena halde dara düşmüş olduğu
na kendi Devletimizin ve Hükümetimizin orta
ya koyduğu verilere dayanarak bir borç affı
na tevessül ettiğimiz zaman oy toplamak için 
değil, ama içine düşülmüş vahametin azaltıl
ması için istedik. Peki, siz Yetki Kanunu ile 
kime ne verdiğinizi söylersiniz şimdi, tahmin 
ederim. Ben şu anda Devlet içinde bulunma
dığım için kime ne verdiğinizi görmek iktida
rında değilim. Hiç şüphem yok ki isabetli ve
rişleriniz olmuştur ama sizin Yetki Kanununuz 
dolayiisiyle Koç Holding'in dahi kredi aldığını 
ben biliyorum. Firintaş diye bir şirketin 9 mil
yon liracığı o kanunla cebine koyduğunu ben 
biliyorum, öz sermayesi olmıyan kişilerin sa
nayici olamıyacağına dair mektep kitaplarında 
yazılı kaide ısrarla, inatla Mâl edilir, dış ve 
iç kamu kaynaklarından böylesine bir müteşeb
bis yaratmak çabasına girerseniz sanır mısınız 
ki muvaffak olursunuz? Olamazsınız, çünkü di-
yaletik şunu gösterir. Az gelişmiş memlekette 
merkantil zümre zorunlu olarak dış ekonomi
lere ıbağımlı, onların birer mümessilidir, bura

daki distiribütördür. Eğer şayet palazlanırlar
sa, bir sanayi kurmaya kalkarlarsa mutlaka 
mümessili oldukları, distiribütörü oldukları dış 
ekonomik varlıklarla ilişkilerini muhafaza eder
ler. Çünkü ancak bu takdirdedir ki yaşıyabi-
lirler. Ancak bu takdirdedir ki ilerliyebilirler. 
Hele onların müsaade etmesine çok çok dikkat 
ederler. Şimdi Türk ekonomisinde öylesine 
bir durumun mevcudolmadığını söylemek ko
lay mı? 

Sayın Başbakanın biraz evvel burada kim
se kimseye iftira etmesin, dedi. Ciddî bir ih
tarda bulundu. Kimsenin kimseye iftira etme
sine hakikaten gönlüm razı değil ve parti ola
rak asla buna tenezzül etmemeye çalışacağım. 
Ama Sayın Başbakanım, eğer arzunuz Türki
ye'de yaşıyan insanlara Devlet itibar gözüyle 
bakmalarını sağlamaksa ıbir hakikati ketmet-
mek pahasına sizinle beraber olabilirim. Bir ha
kikati ketmetmek pahasına dediğim zaman şu
nu kastediyorum. Sayın Başbakanım, kime so
rarsanız sorunuz şartların getirmesiyle Türkiye'
de rüşvet var, var Sayın Başbakanım ve bu rüş
vet sanıldığı gibi raşi ile mürteşi arasında bir 
ahlâk düşkünlüğü sonucu değil, rüşvet verenle 
rüşvet alan ahlaken zayıf kişiler olduğu için 
rüşvet cereyan etmiyor. Rüşvet veya irtikâp zo
runlu bir ekonomik hâdise hailine geldi Türkiye'
de. Bunu eğer saklıyalım, ahalinin Devlete iti
barını ancak böyle sağlarız derseniz derhal sizin 
yanınızdayım, şiddetle rüşvetçileri, rüşvet iddia
cılarını karşıma alırım ama biz bize isek tâbir 
caizse bu memleketi yönetiyorsak bu bir vakıa
dır. Diyeceksiniz ki, biliyor musunuz? Sayın 
Başbakanım, bunu bilmiyen yok gibi geliyor ba
na, Ama hadi yok farzedelim. E, peki zatıâlini-
zin Aflbdi İpekçi ille yaptığı konuşmada bundan 
bahis var. İrtikâp, irtişa, rüşvet, irtikâp, irtişa 
kelimeleri var, hatırlıyorum. İrtişa ile rüşvet 
aşağı yukarı aynı şey ama hadi olsun bunu siz 
de biliyorsunuz, Bunu kaldıralım. Hayır efen
dim... Elbette ki, Türkiye'de böyle şeyin cereyan 
etmesi kadar müstekreh hiçbir şey olamaz. Ve 
kimseyi de rüşvet almış olmakla itham etmiyo
rum ama anonim. Bir kaide haline gelmiş. Hani 
bektaşinin kendi felsefesince Ramazanda içki 
içmesine herkes karşıdır ama içer. Bunun gibi 
aklıma birden bire bu geldi. 

Peki, bir söz söylediniz Sayın Başbakanım. 
Katiyen hesabını sormak için söylemiyorum. 
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Korkumdan değil, madem ki, meseleleri samimi
yetle halledelim dediniz, edelim. Yanlış olması
na gönlümden bütün gücümle dua ediyorum. Bir 
gazetede ve başka yerlerde Şellefyan diye bir 
hâdise zikredilip gidiyor. Teneke kırpıntısı git
miş, büyük mikyasta galvanizli saç gelmiş veya 
teneke gelmiş. Günlerce aylarca gümrüklerde 
beklemiş. Bir bakan, Gümrük Bakanı, bir Mali
ye Bakanı, bir Sanayi Bakanı buna karşı dur
muşlar diye ifşaat var. Belki ifşaat değil, belki 
iftiradır. Asla, asla ifşaat olduğuna inanmak is
temiyorum, iftira olmasını canı gönülden istiyo
rum, hattâ kitabına uydurulmuşsa, aslında bir 
kötülükse kitabına uyduğu için hemen kabule 
de hazırım ama yok muydu bunu cerhetmek, 
nakzetmek, tekzibetmek. Bırakınız onu, şunu 
sormak istiyorum, suiistimal denildi. Biliyorum 
ki, yakın biliyorum ki, Ereğli Demir Çelik Fab
rikaları Anonim Şirketi, Er demir'in birkaç me
sul insanı Türkiye'de teneke yapımının Ereğli 
Demir Çelik Fabrikası tarafından gerçekleştiril
mesi sebebiyle daha önce çıkarılan bir kararna
me kanunla ithal yasaklanmış idi. Bu Şellefyan 
hazretlerinin teneke ithali meselesi duyulur du
yulmaz Ereğli Demir Çelik Fabrikasının mesul 
kişilerinin böylesine bir suiistimalin yapılmakta 
olduğunu belli bakanlıklara yazıyla bildirdikle
rini yine o ifşaatta okudum. İnanmak istemiyo
rum. Asla. İftiraya da hiç yanaşmak istemiyo
rum. Merdane, bunu diyeceksiniz ki, benim gö
zümden kaçtı, şu oldu, bu oldu, Olabilir bunlar 
mümkündür. Ama şunu anlatmak istiyorum; su-
istimali olmıyan memleket, rüşveti olmıyan 
memleket ne dünyada var, ne var olmuş sanıyo
rum ki, bundan sonra da olmıyacaktır. Binaen
aleyh çok rica ederim ben katılmadığım için 
kimsenin de avukatı değilim ama Türkiye'de 
böyle bir gerçek, böyle bir durum, böyle bir ta
bi^ hal müşahade ediliyor. 

Sayın Hükümetten soruyorum, ben size is
terseniz açıklıyayım, birkaç tanesini biliyorum, 
küçücük memurcuklar ama gümrük kapılarında 
yahut bilmem neciler, bankalarda bunlar kısa 
zamanda büyük servetler sahibi oluyorlar. Sa
yın Başbakanım sizi temin ederim, banka kredi
si almak için bir hususi muameleye artık kötü 
alıştı. Anonim söylüyorum isterseniz kendi mem
leketimin içinde, başka yerlerde cereyan eden 
hâdiseleri söylerim ama iftira etmek, kötülemek 
istemiyorum. Zamanı idarenizde sizin müsama-

| hanızla böyle bir olay cereyan etti demiyorum, 
demek istemiyorum, ama bunlar oluyor. A, bun-

j larm nedenleri bizce sizin Hükümet olarak as
lında dirayetsizliğiniz, basiretsizliğiniz, güçsüz
lüğünüz değil, uygulamakta olduğunuz, uygu
laya geldiğiniz ekonomik politikanın tabii üst 
yapı neticesidir. Budur, bunu anlatmaya çalı
nıyorum yoksa sizin Devlete saygıyı sağlamak 
için vereceğiniz teminata şimdiden peşinen ra
zıyım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakikanızı 
I rica edeceğim. Muhterem senatörler bir önerge 

vardır okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin Hükümet programı üze

rindeki görüşmeler bitinceye kadar devamını 
arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aley-
hindeyim efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di değerli arkadaşlarım yine sırasiyle programın 
maddelerini eleştirmeye devam ediyorum: 

Bir önemli noktaya işaret etmek istiyorum. 
Sayın Hükümetin 1965 yılında bu küsüden oku
dukları Hükümet programında şöyle bir fasıl 

j var idi. «iktisadi Devlet Teşekkülleri arasında 
i Devlet kontrolü altında bulunmasına lüzum kal-
| miyarlardan bağlıyarak, bunların tedricen ve 
j imkân olursa bir holding halinde halkın kontrol 
ı ve mülkiyetine geçmesini sağlıyacağız.» 4 yıl 

evvelki Hükümet programında İktisadi Devlet 
] Tevekkülleri hakkında verilmiş olan hüküm bu. 
j Çimdi aynı Hükümetin daha doğrusu Baş

kanı aynı olan Hükümetin programında «Kamu 
1 iktisadi Teşebbüslerinin durumlariyle ilgili fasıl 
I şu:» İktisadi Devlet Tevekkülleri, mahallî ida-
I reler ve belediyeler personeli de dâhil olmak 
İ üzere Devlet hizmetinde çalışan bütün persone-
I lin, hayat şartlarını ıslah için memleketimizin 
| kaynaklarının elverdiği nisbette gerekli ted

birler alınacaktır. «Pardon bir dakika. Sayfa 
I 10 da» «Kamu iktisadi Teşebbüslerinin daha 
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(bahsetmeye müsaade etmenizi rica edeceğim. 
rasyonel çalışır hale getirilmesi için girişilen 
yeniden düzenleme çalışmalarına devam oluna
caktır.» 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir konu
nun 4 sene zarfında A, P. iktidarı indinde ne 
halden ne hale dönüştüğünü işaret etmek için 
bu iki program maddelerini okudum. Şimdi 
arkadaşlarım 1965 yılında hızlı bir geliş ile şu 
Türkiye'de kalkınmayı İktisadi Devlet Teşek
küllerini halka devretmek yoluyla ve pür, sâf 
özel teşebbüsçülük yoluyla gerçekleştirilece
ğini sananların 4 yıllık tecrübe sonunda ikti
sadi Devlet Teşbbüslerini olduğu gibi muhafaza 
etmek istediklerini görmek C. H. P. olarak bu 
teşekküllerin kurucusu olarak tarih içinde icap-
cısı ve geliştiricisi olarak ancak sevinilecek bir 
şeydir. Çok şükür ki hiç değilse bu çok muaz
zam ekonomik araç Devletin elinde kalacak. 
Öyle anlaşılıyor bu programdan, eğer değiştiril-
mezse. Eğer iktisadi Devlet Teşebbüsleri 1965 
teki gibi yapılmaya kalkışılsaydı şimdi Türki
ye'nin ekonomik durumunun ne olacağını say
mak uzun sürecek ama Sayın Başbakandan ve 
Hükümetten soruyorum, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin reorganizasyomma dair bir kanun 
vardır. Yeniden düzenlemeyle iştigal etmesi 
öngörülen birtakım müesseseler kurulmuş, ko
misyonlar kurulmuş, yıllarca İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin reorganizasyonu üzerinde, yeni
den düzenlenmesi üzerinde çalışmışlardır. Ve bi
liyorum ki bunlar büyük bir eser meydana getir
mişlerdir ve bu çalışmalar biteli de bir yılı 
çoktan geçmiştir. Nerededir bu çalışmalar? 
Niçin bu çalışmalar saklıdır? Niçin bu çalış
maların ışığı altında iktisadi Devlet Teşebbüs
leri yeniden düzenlenmemiştir? Neden gizlidir? 
Kanunu biz çıkardık. Arzuyu millet adına biz 
izhar ettik. Kanuna dayanarak komisyon ku
ruldu yeniden düzenleme faaliyeti yapıldı, ko
misyon da raporlar hazırladı kimsenin bilgisi 
dâhilinde değil. Bu itibarla bu hazin durumu 
söylemeye çalışırım. 

İktisadi plânlamayı piyasa ekonomisine hiç 
müdahale etmeden yürütmek istemek gibi bu 
programın 11 nci maddesinde bir fasıl var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, tenkid olsun diye 
söylemiyorum, okuduğum yerlerde gördüğü-
ve inandığıma göre, Plânlama esasen kendi 

başına piyasa ekonomisi kuralları içinde ge
rekli ilerlemeyi, genişlemeyi, yükselmeyi, ve
rim artışını sağlıyamıyan, böyle az gelişmiş 
ülkelerde hattâ bazan gelişmiş ülkelerde bâzı 
sahalarda sırf piyasa ekonomisine gerekli mü
dahaleler yapılsın diye plânlama tetkikleri 
uygulanır. Yoksa piyasa ekonomisi kendi başı
na işliyor, bir de plân yapmışsınız o da kendi 
'basma işliyor, birbirleriyle hiç tedahülleri 
olmuyor, öylesine bir plânlama anlayışı müm
kün değildir. Esasen benim kanım o ki, ik
tisadi plânlamada da A. P. iktidarının za
manında belirttiği tutumu yanlıştır. Kanaa
timiz odur ki, biz Devletçi, Devlet kapita
listi değil, biz müdahaleci ama Devlet eliyle 
kalkınmayı gerçekleştirmek istiyen bir tarihi 
gelişimin takipçileriyiz. Ve bunu Anayasanın 
emri olarak da maddeleştirmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'de kalkınmanın mihverinde Türki 
ye'nin koşulları, tarihi koşulları, ekonomik ko
şulları sebebiyle isteseniz de istemeseniz de 
Devlet eliyle ekonomi idaresi şarttır. Kaçı
nılmaz bir zorunluktur. Her şey onun etra
fında dönecektir, ikisi ayrı ayrı çalışan iki 
sektöre evet, ama Devletin bütün kaynak
larını kendi elinden, kendine verilmiş vazi
feyi yapması için mi, meselâ Anayasanın 
53 ncü maddesinde gücümüz kalmadı demek 
için mi başka yere aktarırsınız. Bırakınız 
Devletin kaynaklarını kendi elinde. Anayasa
nın 41 nci maddesinde olduğu gibi kalkın
mayı Devlet yaptığı sürece kalkınmaya de
vam etsin. Yine özel sektör de istediğimiz 
politikalarla teşvik edilsin. Ona hayır demi
yoruz. Ama Devleti kısırlaştırmak, ekonomi 
alanından uzaklaştırmak ama biraz evvel arz 
ettiğim kökü dışarıya bağlı, imalât sanayiine 
geçmiyen tüketim eşyası yapan, montajcı
lık ve ambalajcılık arasında bocalayan bir 
sanayii türü ile de bu kalkınmanın olmıya-
cağını bilmemiz gerekir. Hem kamu kaynağı 
vereceksiniz bir sektöre, hem de plân onlar 
için emredici olmıyacak. Ama efendim, hiç 
değilse o plân kamu kaynakları sebebiyle o 
sektöre bâzı yollar da mı göstermiyecektir? 
Fena mı olur plân kamu kaynaklarını kul
lanan özel sektöre yardım etse. Bu anlayışı
nızı da kanaatimce doğru bulmak mümkün 
değildir. 

Şimdi ekonomik konulardan biraz daha 
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Bir yerde dedim ki; montaj ve ambalaj sa
nayii ile bu ülkede kalkınma olmaz. He
men belirtmek isterim, montaj ve am
balaj sanayii ile otomobil yapmak, imalât 
sanayiine geçmek değildir, imalât sanayii bu 
ülkelerde hemen hemen tek bir cümle ile 
ifade edebilirim. Fabrika yapan, fabrikaya 
başladığımız zaman aslında imalât sanayii
nin orjinini, esasını kendi kendine işler duru
ma gelmiş bir ekonomi sürecini başarmış olur
sunuz. Otomobil yaptıracaksınız, kamyon yap
tıracaksınız montajcılara, buna imalât sana
yii diyeceksiniz, yok böyle bir şey. Çünkü 
plânınızla da açık çelişmeye düşersiniz. Bir 
taraftan taşıma sektörünün lüzumundan fazla 
kapiste yuttuğunu iddia ediyorsunuz ve taşı
ma sektörünü bir yerde durdurmak istiyor
sunuz, inşaat sektöründe olduğu gibi, bir 
taraftan da taşıma sektörünü zorlayan kamyon 
yapmak yolundasınız ve bunu da imalât sa
nayii olarak vasıflandırıyorsunuz, imalât sa
nayii başka şeydir, kitaplarda yazıldığı gibi. 
Montaj ve ambalaj sanayiinde siz de bulun
dunuz, bulunduk, iki tane büyük itirazımız var 

1. Biz montaj ve ambalaj sanayiinin hiç 
tecrübesini görmemiştik ve kooaiisyon hükü
metleri zamanında idi, bilmiyorum şimdi ge
çenleri ama mazeret saymak için söylemiyo
rum, belki koaliye olduğumuz partilerden bi 
risinin programı idi, belki hiç tecrübemiz 
yoktu. Onun için istedik ama her halde mon
taj sanayiinin bugünkü gibi sürünen ve sü
rüklenen bir dışa bağlılık süreci yaratma
sına şiddetle karsı idi. Koyduğumuz kanun
lar, kurallar onu en kısa zamanda yerli sa
nayii haline dönüştürmek idi. Şimdi biz 
montaj sanayiinden vazgeçtik. Açıkça, salâhi
yetle ilân ediyorum, tecrübe ile gördük ki. 
montaj sanayii ile kalkınma olmıyor, dışa bağ
lılık artıyor, ve montaj sanayii sömürü olu
yor, ve bu sömürünün böyle gitmesini istemi
yoruz, düzen değişikliği istememizin içinde 
bu da var. Diyelim ki, tecrübeden bunu edin
dik, şimdi montaj sanayiinin yararlı olma
dığı kanısına vardık, düzen değişikliği istiyo
ruz, bunun içinde bu da var. Ama biz mon
taj sanayiinin kötülüklerini göre göre onda 
ısrar ediyorsunuz, farkımız burada. Bizim far
kımız burada. Evet bizde verdik montaj sana
yiine izin vermedik değil. Sebeplerini bilmem 

ama tecrübe bize gösterdi M, bundan kaçmak 
lâzım. Hafazanallah mütemadiyen ya Ford 
Fabrikasının, ya Chrysler Companynin, ya-
hutta General Motorun mamul maddelerini 
ham madde' diye buraya satmak için her sene 
bivaz daha artan döviz ihtiyacı ile karşıkarşıya 
kalan bir Türkiye ekonomisi veya dış ödemeler 
dengesi veya imalât sanayii sanılan bu çabaya 
karşıyız. 

Danıştay kararlarını u3"gulamıyorsunuz, Sa
yın Hükümet. Danıştay kararlarını uygulama
manızın ne olduğuna dair elimde bir kitap var. 
Nedir, ne değildir burada tamam sayayım ister
seniz, Profesör Rağıp Sarıca, Profesör Dr. Lüt
fü Duran, Profesör Turan Güneş, Ordinaryüs 
Profesör Dr. Yaşar Karayalçm, Profesör Dr. İs
met Giritli, Profesör Dr. Turan Feyzioğlu, Do
çent Dr. Mukbil Özyörük... Danıştay kararları 
üzerinde kitap yazılmış. Şu iki günlük zaman 
süresi içerisinde bir de bunu okumak zorunda 
kaldım. Arz edeyim ki, Danıştay kararlarını in
faz etmeme yolunuz aslında bu kitapta yazıldığı 
gibi cezai müeyyidelerle teyidedilmiştir. Daha
sı var, benim korkum başka, iki büyük ilkeyi 
ilân etmişsiniz; birisi hukuk Devleti ilkesi, ikin
cisi sadece görev alan yürütmeyi yetkilere da
ha üstün kılmak istiyorsunuz. Anayasada hal
buki güzel bir ayırım var, orj inal bir ayırım var, 
iki yetki bir görev var Anayasada. İki yetkiden 
birisi yargı, birisi de yasama; görev, yürütme. 
Öyle ki, Anayasanın maddesine göre kanun ol-
mıyan yerde yürütmenin hiçbir görevi dahi yok
tur. Ancak bu Yasama Meclisinden bir kanun çı
kacak ki yürütmeye sen bu görevi yap desen de 
ondan sonra onun görevi başlasın. Yok... Halbu
ki sizin anladığınız ve tatbikatınız öyle değil. 
Siz diyorsunuz ki; biz yürütme görevi ile mü
kellef dahi olsak, yargı bir yetki dahi olsa ve 
Anayasa bu yetkinin devredilemiyeceğini yaz
sa, yetki ile görev arasında mahiyet farkı da 
bulunsa yargı organlarının verdiği kararları 
dinlemiyeceğiz. E bu hukuk Devletine nasıl sı
ğıyor? Çalışamıyoruz, edemiyoruz diyemezsiniz, 
diyemezsiniz çünkü... Dünyada Hükümet tasar
rufu diye bir şey kalmamak üzere Sayın Baş
bakanım. Çünkü bunun sonunda ya Başbakanlık, 
biraz evvel yazmıştım, yahutta Hükümet dikta-
töryasma gidiyor diye bütün düvelimuazzama 
veya küçük devletlerden kalkmak üzere. Eski
den, çok eskiden Bartelemi zamanında, Dûguit 
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zamanında klâsik zamanlarda böyle bir tasarruf 
varmış gibi gösterirlerdi ama şimdi artık o mü
essese kalktı, yoktur artık Hükümet tasarrufu 
diye bir şey. Yok böyle bir şey. Danasını size 
söyliyeyinı danasını, Fransa'da Danıştay, bizim 
Danıştay gibi hareket etmezmiş diyen bir pro
fesör var, ama çok güzel cevaplamışlar, bunu. 
Demişler M; Fransa'da Danıştay Türkiye'nin 
Anayasasının 114 ncü maddesinde yazılı mües
seselerden değildir ki. Fransa 1da Danıştay bir 
Hükümet organı gibidir. Meselâ bir müsteşar
lık gibidir. Nevema benzetmek için söylüyorum. 
Bir umum müdürlük gibidir. Orada böyle bir 
süreç, böyle bir tarihî gelişim, oluşum vardır di
yorlar. Buna mukabil kuvvetler ayrılığı pren
sibine dayalı ingiltere tâe yargı organlarının 
yürütme görevini yürütenler üzerinde kaçınıl
maz, kimsenin kaçamryacağı bir yargı hakkı 
olduğu yazılı. Siz, işte bu Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yazılı olduğu üzere, (idarenin hiç
bir eylem ve işlemi, hiçjbir halde) bakınız ne ka
dar sarih, (yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz.) deniyor. Hâa bir itiraz serd edi
lecektir tahmin ederim; denecektir M, yüksek 
memurun nakli için verilen Danıştay karar
ları... 

Sayın Başbakanım, yüksek memurlar için 
verilen Danıştay kararlan sadece onların öz
lük , haklarına taallûk etmez. Çünkü Anayasa
mızda yine memurluk, Devlet memurluğu bir 
müessese olarak yerini almıştır. 116 ve 117 nci 
maddelerde kamu hizmetlerinin kimler tarafın
dan görüleceği ve bunların nasıl idare edileceği 
yazılıdır. Binaenaleyh ve sadece buna taalluk 
eden, demeniz mümkün değildir. Hele 933 sa
yılı Kanunla kendi üzerinize aldığınız bir yet
ki Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildik
ten sonra Anayasanın 114 ncü maddesine uya
rak verilen yargı kararlarına uymıyacağım de
menin artık mânası kalmıyacaktır. Çünkü Ana
yasa Mahkemesi iptal etti. Neyi? Bu kararları 
dinlememenizi... Neden? 7 nci maddede siz Yet
ki Kanununda dilediğinizi dilediğiniz görevlerle 
'dilediğiniz yere atayalbiliyordunuz, bir teşkilât 
kurabiliyordunuz, müsteşar, umum müdür, 
Umum müdür yardımcısı, ama Yetki Kanununun 
o maddesi iptal edildi, yapamazsınız dedi Anaya
sa Mahkemesi. Bu itibarla bu kararları dinlese-
niz ne olur? Türkiye 1de sanmıyorum M, sanmı-

yoruın ki, ben Türkiye'de bu kararları dinlerse
niz kıyamet kopar. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem hatibin Umumi Heyete hitaben 
konuşma yapmasında her halde fayda vardır 
kanaatindeyiz. 

Çünkü usule aykırı bir tutum içinde bulu
nulduğunu müşahede etmekteyiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 
affedersiniz bütün konuşmalarım Umumi Heye
te hitaben olsun. Hiçbir zararı yoktur, bu karar
lara uymanın. 

Bir gerçeği hatırlatacağım, 1969 seçimlerine 
iştirak eden genel müdürlerin % 90 ına yakını 
Adalet Partisi listelerinde yer aldılar. Demek 
ki, umum müdürlerin sizden yana olmadığı gibi 
bir vehme kapılmaya lüzum yok. Zaten adamlar 
tercihlerini gösteriyorlar. Peki, bunlardan bir 
tanesi beğenmediğiniz veya her hangi bir sebep
le işinden uzaklaştırdığınız zaman, adamlar gi
diyorlar, bu kanunlara dayanarak karar alıyor
lar. Niye uygulamıyorsunuz? Ha.. Bunun için 
Anayasa değiştireceksiniz. Buna, büyük söyle-
miyeyim ama, bizim partiyi yandaş bulamıya-
caksmız. Başka bir kuvvetiniz varsa, söyleyin. 

Toprak reformunu yapmıyacaksınız, belli ol
du. Ama toprak reformunu yapmamak yüzün
den kalkınamıyoruz. Çünkü, toprak reformu ya
pılmadığı takdirde iki şey olmaz. Biri, feodalite 
yıkılmaz, ikincisi, mülkiyet yaygmlaşmaz ve sir
külasyon ekonomik olmaz. Her memlekette sa
nayileşmenin temelinde zorunlu olarak toprak re
formu vardır. Bunu yapmamakta ısrar ediyor
sunuz. Bu sizin bileceğiniz iştir. Bize zarar ve
rir mi? İktidarda değiliz, ama Türkiye'ye zarar 
verir. Türkiye sanayileşemez. Çünkü, her mem
leketin sanayileşmesinin dibinde bu yatar. Hele 
feodal nizam durdukça, sermaye birikimi, sana
yiin belli yönlere akması mümkün değildir. Top
rak reformunu istiyenleri kötülemek hele hele 
büyük bir çellişkidir. 

Doğu kalkınması ilerden beri O. H. P. nin de
ğişmez şiarıdır. Ve çok uzun zamandan beri Do
ğuda bir çeşit hususi program plân uygulanması 
arzumuz olmuştur. Bu Hükümet programında 
bunu görmekle mübahiim, çok bahtiyarım, çok 
memnun oldum. Ne şartlar altında olursa olsun 
Doğu kalkınması için hususi bir plânlama tek
niği şarttır. İtalya'da ve bâzı memleketlerde geri 
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kalmış yerler için böyle plânlar yapılmış ve mu
vaffakiyetler kazanılmıştır. Bu hususta Hükü
mete çok teşekkür ederim. Bu sene Doğudaki 
kıtlık yüzünden Hükümet hayvan yemi ve sair 
konularda yardımda bulunmuş ise, bir milletve
kili olarak, bütün milletin vekili olarak Hükü
mete teşekkürlerimi sunarım. Yok ama, kâfi de
ğilse yine gelenler aracıHarm, tefecilerin, kap
kaççıların eline geçmiş ise, biran evvel tedbir al
malarını muhalefet olarak salık veririm. Doğu 
kalkınmasına çok iyi bir gözle bakmaya başla
mış olmalarından dolayı da kendilerini tebrik 
ederim. 

Millî Savunmada kendi gücümüzle harb sa
nayii kuracağımızın müjdesini bu programda 
gören bir Halk Partili sevincinden uçar. İşte ba
ğımsızlığın bir ucu buradan geçer. Nerede ise 
tamamen harb sanayii, harb silâhları yönünden 
dahi bağımlılığa düşmek üzere idik. Şükür bizim 
uyarmalarımız, Hükümetin doğru yola gelmesi, 
şurada şu 35 nci sayfada; «.. Harb silâh ve vası
talarından memleketimizde yapılması mümlriin 
ve lâzım olanlar ile ilgili sanayii geliştirmek için 
özel bir program uygulanacaktır.» deniyor. Özel 
olarak Hükümeti tebrik ederim. 

Yalnız maliye politikasında Sayın Hükümeti 
açıklığa davet ederim. Maliye politikasında iki 
çelişken unsur Hükümetin karşısmdadır. Birisi 
şu, finansman kaynağı bulmak. İkincisi ise, sos
yal adalet ilkeleri içinde kalkınmak. Bunlar as
lında çelişken şeylerdir. Bir anlamda kurt ka
nunlarını yayarak bir ekonomi... Ekonomi kai
delerine göre, aslında son zamanların tekniği ve 
teknolojisi bunların ikisini bir arada yürütmeye 
yeter ve programda da finansman kaynağı ara
nacağına ; kalkınma için gerekli yatırımların ya
pılacağına işaret buyuruluyor. Sosyal adaletin 
de yerine getirileceği söyleniyor, iyi ama, bugün 
Türkiye'nin elde etmekte olduğu gelirlerin plân 
hedeflerine yetecek kadar yatırım yapmaya kâfi 
gelmediği belli. Yeni finansman kaynaklarına 
ihtiyacolduğu aşikâr. O takdirde soruyorum; 

1. Arazi ve Bina Vergisi alacak mısınız? 
Burada yazmıyorsunuz. Sonra kimse duymasın 
için mi yazmıyorsunuz? Sonradan alırsanız kar^ 
şmıza çıkacağım. Arazi ve Bina Vergisini yazmı
yorsunuz. Yeni bir tahrir, yeni bir arazi vergisi. 

2. Arsa spekülâsyonları, kazançları üzerin
de bir vergi düşünmüyorsunuz, yazmıyorsunuz. 
Ama yarın getirebilirsiniz. 

I 3. Belediye gelirleri Kanunu hususunda 
! programınızda işaret yoktur. Sonra getirebilir

siniz. 
Emlâk Vergisi tasarıları senelerdir bu kürsü

lere gelmiyor. Şimdi, bütün bunları malî politi
kanızla uygulıyacak mısınız? Bu vergileri geti
recek misin, getirmiyecek misiniz? Bunu cevap
lamanızı istiyorum. 

Program bütçe sistemine altı yıl evvel başla
nılmış olduğunu söylüyorsunuz. Hâlâ niye geçe
mediğinizi anlıyamıyorum. İnşallah bu sene 
programı bütçeye geçersiniz. 

Ziraatte bir zorunlu tedbire ihtiyacımız var
dır. Türkiye'de mecburi bir zirai sigortaya ih
tiyaç vardır. Âfetler sigortasıdır. Bunun usulleri 
de vardır. Başka memleketlerde örnekleri var
dır. Kredilerden bir miktarını tutmak suretiyle 
mecburi zirai sigorta uygularsanız, Türk köylü
sü büyük âfetlerden kurtulur ve gittikçe borç
lanan durumdan kurtarılır. 

Orman köylüleri için size bir teklifte bu
lunmak istiyorum. Derhal İs Kanununa bir mad-
eb ekleyin; «Orman köyleri içinde oturanlara 
iş yerlerinde öncelikle iş verilir.» Deyiniz, iki bü
yük iktisadi sonuca varırsınız. Biri, orman tah
ribini önlersiniz, ikircisi ormanda nüfus artışı
nı önlersiniz. İste alınmada orman köylüleri ön
ce" ik kazanırsa, pratik bir çaredir ve çok fayda
lı bir neticeye ulaşırsınız. Bu fevkalâde iyi bir 
tedbirdir. Vaktiyle savunduk fakat, iltifat gör
medi 

Sosyalizasyondan hiç bahsetmiyorsunuz. Tür
kiye'nin sağlık politikasını sosyalizasyondan 
gayri hiçbir politikanın hiçbir şekilde gerçek-
leştiremiyeceğine inananlardanız. Lütfen bu in
sanlara muhakkak surette bağlılığınız varsa, 
bunu tahakkuk ettirmenin çaresine bakınız. Sos
yalizasyon vazgeçilmez, zorunlu bir sağlık poli
tikasıdır. 

Toprak, tapusu olanlarındır diyorsunuz. Ta
mam, Hz de toprağı çok tapuya bağlamak isti
yoruz. Aramızda farkını var? Bir toprağı çok 
tapuya bağlamak istiyoruz, siz de az tapuya 
bağlamak istiyorsunuz. Aramızdaki fark zanne
derim bu. Yeni bir haber işittim, doğru değildir 
inşallah, köylü şöyle yapıyor, böyle yapıyormuş. 
Yapmasın. Ama zorunluklar insanlara tarih bo
yunca neler yaptırmıştır, onu da unutmamak 
lâzım gelir. 
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Değerli arkadaşlarım, çok vaktinizi aldım, 
üzdüm sizi. Kendim de yoruldum. 

Ben, sayın Hükümetten halisane temenniler
de bulundum ve olduğu gibi yine kendi kay
naklarımdan elde ettiğim bilgileri aktardım. 
Kendileri bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı belki. 
Fakat ben muhalefet olarak C. H. P. nin bana 
yüklediği görevi yerine getirdiğim kanısında
yım. 

Şimdi muhterem Heyetinizden ve sayın. Hü
kümetten şunu istirham ediyorum: Bizi yapaca
ğız, edeceğiz, hiç kuşkulanmayın diyerek; ya da 
siz ne yaptınız, diyerek; ya da, siz değil misi
niz bunu böyle yapan, diyerek değil, hakikaten 
bilgi ile, vukuf ile, samimiyetle, içtenlikle ma
kûl tedbirler göstererek cevaplandırırız. Bizi, 
siyasetten değil, ekonomi politikanız yolu ile, ic
raatınızla mağlûp ediniz. 

Saygılarımı sunarım. (CHP. sıralarından 
«bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAM — Güven Partisi Grupu ad^ra İb
rahim Etem Karakapıcı, buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTtSÎ GRUPU ADIN& İBRA
HİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; topy^k^*' 
kalkınmamızın nüfusumuzun büyük bir çoğun
luğunu teşkil eden köylümüzün ve k'-VIm kal
kınmasına bağlı olusu artık münaka a edilme
yen bir gerçektir. Hükümet programımda Mınun 
için önemli bir yerin ayrılmış olmadı bu balom
dan tabiîdir. 

Köylümüzün topyekûn yola, suya, elektriğe, 
sıhhî meskenlere kavuşturulması gibi bir nüre-
denberi iktidarların yürütmeğe çalıştıkları dâ
vaların yanı başında halledilmesi gereken tan m 
meselemiz vardır. E5y ve köylüyü kalkındırma
nın baş şartı kanaatimize göre tarımımızı geliş
tirecek tedbirlerin alınmasıdır. Bu konuda bacı
ca çözüm yolunu tarımda verimi arttırmak ve 
elde olunan mahsulü değerlendirmek olduğu. 
malûmdur. Hükümet programında bur-unla ilgi
li politika tedbirlerinin sıralanmış olucunu ar
kadaşlarımız görmüşlerdir. Ancak bunların ne 
ölçüde uygulanma şansına sahip olacaklarını 
kestirmek güçtür. Geçen dönemde tarım alanın
da etkili çalışmalar olduğu iddia olunamaz. Ta
rımımız hâlâ hava şartlarına tâbidir. Top
rak - însan ilişkileri hâl yolunda değildir. Ta
pulama ve kadastro işlerimiz çok ağır yürümek

tedir. Sulama yatırımlarımız ve bunlardan elde 
olunan neticeler hiçbir zaman yeterli olmamış
tır. Hayvancılığı geliştirmek üzere alman ted
birler büyük ölçüde faide sağlamaktan henüz 
uzaktır, 

Eirai Kredi, hem miktar ve hem de dağıtım 
I usullerinin yetersizliği sebebiyle istihsâl kredisi 

olarak fazla etkili olmamaktadır. Bütün bunlar 
tarımımızın çözüm bekliyen önemli meseleleri
dir. Enerjik ve köklü tedbirler istiyen bu me
seleleri büyük azim ve sebatla ve amelî metod-

I larla halletmeden tarımda kalkınmanın gerçek-
ieşemiyeceğini tecrübeler göstermiştir. Dağılım 
ve ahenksiz gayretler israftan başka bir şeye ya-
ramamaktadır. 

Köylümüzün kalkınması ve geçim şartlarının 
düzelmesinde tarım mahsullerimizin değerlendi
rilmesinin önemi daha da büyüktür. Geçen dö
nemde tarım mahsûl?eri için tatbik edilen fiyat 
politikası para değerinin tedricen düşmesi, mali
yetlerin yükselmesi karşısında köylümüz ve çift
çimiz aleyhine islemiş ve bu zümrenin sıkıntıla
rının artmalına sebep olmuştur. Güven Partisi 
olarak iki yıldan beri iktidarın yürüttüğü yanlış 
ve sakat fiyat politikasının zararları üzerinde 
durarak uyarmalar yapıyoruz. 

Hububat, pancar, tütün, fm:bk, pamuk, 
üzüm, zeytin ve genellikle bütün zirai mahsuller
de fiyatla:" istikrarsızlık ve yetersizlik içindedir. 
Para değerinin düşmesi ve yanlış iktisadi ve ma
lî tedbirler yüzünden köylünün satmaldığı mad
delerin hemen hepsinin fiyatlarında artış olmuş, 
mukabil zirai mahsullerin fiyatları aynı ölçüde 
yükselmemiş olması dengeyi köylümüz ve çift
çimiz aleyhine bozmuştur. Bu durum köylümü
zün geçim sıkıntısını artırmakta ve bunları her 
gün biraz daha fasla yoksuzluğa ve borca sürük
lemektedir. Zirai mahsuller konusunda çok na
zik bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bu çok 
haksız ve adaletsiz durumu süratle değiştirmek 
ve zirai mahsuller alını fiyatlarını mâkul bir se
viyeye getirmek zaruridir. Bu mevzuda cesur 
tedbirlere ihtiyaoolduğunıı biliyoruz ve yeni 
Hükümetten bunu bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün verilmekte olan zirai kredinin ihtiyaç 

karşısında yetersiz olduğu malûmdur. Ayrıca 
bu kredinin dağıtım usulleri de adaletsiz bir su
rette islemektedir. 
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Güven Partisi Millet Meclisi Grupumm öner
gesiyle bu konuda acılan Meclis araştırmasının 
meydana çıkardığı gerçekler vardır. Bu gerçek
lerin ışığı altında zirai kredi adaletsizliğine ça
re bulmak lâzımdır. 

Küçük çiftçi için ihdası düşünülen düşük 
faizli kredi sistemlerinin biran önce gerçekleşti
rilmesini istiyoruz. Ayrıca ödeme gücünden 
mahrum çiftçilerimizin birikmiş borçlarının 
uzun vadeli taksitlere bağlanması da yerinde bir 
tedbir olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Çalışarak hayatlarını kazanan çalışma ve te

şebbüs hürriyetinin, meşru kazancın ve demok
ratik rejimin inançlı savunucuları olarak esnaf 
ve sanatkârlarımızın el atılması ve süratle çö
zülmesi gereken meseleleri ve haklı dâvaları var
dır. Bunların bir kısmına Hükümet programın
da yer verilmiştir. Esnaf ve sanatkârlarımızın 
sosyal güvenlikten faydalanmaları, kredi im
kânlarının genişletilmesi, bunların basit usuller
le vergilendirilmesi, çıraklık kanununun çıkarıl
ması, , iş verimlerini artırmak üzere sanayi site
leri kurulması gibi esnafı yakından ilgilendiren 
dâvaların süratle ele alınması gerekmektedir. 

Hükümet programında esnaf ve sanatkârla
rımızla ilgili dâvaların kâğıt üstünde kalnııya-
cağmı ve bunun tatbik edilmesini canügönülden 
istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, yurdumuzun iktisadi, sos
yal ve kültürel bakımlardan nisbeten geri kal
mış bölgelerin kalkınmasını adaletin ve millî 
bütünlüğün icabı sayan partimiz, kuruluşundan 
beri bunu bir dâva olarak ele almış ve bu konu
da yapılması gereken teklifler getirmiştir. 

Hükümet programında konu daha dar bir 
çerçevede (Doğu kalkınması) şeklinde ele alın
mıştır. Doğu'nun kalkınması için özel tedbirle
re ihtiyacolduğunun, bu suretle A. P. ce kabul 
edilmiş olmasını, bu alanda ileri bir adım sayı
yoruz. Programda, Doğu bölgemizin kalkınması 
için Birinci ve İkinci Kalkınma Plânlarında 
öngörülmüş ve büyük bir kısmı kâğıt üzerinde 
kalmış olan tedbirler sayıldıktan sonra, Doğu 
Bölgesi için özel bir plân çalışması yapılacağı 
vadolunmaktadır. Programda sayılan tedbir
lerin samimiyetle yürütülmesinin bölgenin kal
kınmasında yararlı olacağına şüphe yoktur. Bir 
kısmı ile alt yapı tesislerini kapsıyan bu tedbir

lerin süratle gerçekleştirilmesi şarttır. Yıldan 
yıla bir miktar artış kaydetmiş olmasına rağ-" 
men bu bölgeye ulaşan Devlet yatırımlarının bu
gün dengeyi muhafaza edecek seviyeye bile he
nüz gelmemiş bulunmaktadır. Plânlama Daire
since geçen yıl Bütçe Komisyonunda verilen bil
giye göre yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölge
lerine 1968 yılında yapılan Devlet yatırımları 
kamu yatırımlarının % 15 inden ibarettir. Bu 
bölgelerdeki nüfus ise; Türkiye nüfusunun 
% 24 ünü teşkil etmektedir. Bu seviyedeki bir 
yatırım ile bölgeler arası dengesizliği ortadan 
kaldırmaya imkân olamıyaeağı aşikârdır. Bu du
rum devam ettiği sürece bölgeler arası denge
sizliğin ortadan kalkması şöyle dursun, denge
sizlik yıldan yıla daha da artacaktır. Yeteri ka
dar teşvik görmediği için bu bölgelere özel te
şebbüs de gitmemektedir. Tersine Doğu Bölge
sinden yurdun Batı kesimlerine sermaye akımı 
vardır. 

Güven Partisi gelişmeye muhtaç bölgelerimi
zin daha fazla fakirleşmesini önlemek ve bölge
ler arası dengeyi süratle kurmak amacı ile geliş
meye muhtaç bölgeler için ayrı bir (kalkınma 
ve yatırım bankası) kurulmasını teklif etmiştir. 
Bu banka, bütün imkânlarını yalnız mahrumi
yet bölgelerine yapılacak yatırımlar ve kurula
cak tesisler için kullanacaktır. Banka aynı za
manda bu bölgelere yatırım yapacak müteşeb
bislere her türlü teknik yardımı yapacak ve 
rehberlik edecektir. 

Teşvik fonları, kredi veya vergi kolaykkla-
riyle bu bölgelerdeki yatırımları teşvik etmek 
şüphesiz yararlı olur. Ancak bu işte görevli bir 
bankanın dağınık teşvik tedbirlerinden daha et
kili olacağına şüphe yoktur. Bunu tecrübe eden 
ve müspet netice alan memleketler vardır. Ge
lişmeye muhtaç bölgelerin kaynaklarını ve ge
lişme imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmek 
üzere yapılmasını teklif ettiğimiz (Bölge plân
laması) nı fikir olarak Hükümetçe benimsenmiş 
ve programa alınmış olmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Hükümet programında izlenecek maliye poli

tikası su suretle tarif olunmuştur: 
«Maliye politikamız; topyekûn kalkınmamı

zın sıhhatli ve süratli olarak gerçekleşmesini ve 
ekonomimizin enflâsyon, resesyon, deflasyon gi
bi arızalardan uzak kalarak istikrar içinde ge-
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üşmesini sağlamak, artan millî gelirin vatandaş
lar arasında âdil ve dengeli olarak dağılımına 
yardımcı olmak esasına dayanır.» 

Esasen kalkınma plânlarımızda, dengeli ve is
tikrarlı bir kalkınmayı gerçekleştirmek üzere 
malî alanda takibedilecek yol aynı suretle çer
çevelenmiş bulunmaktadırlar. 

Maliye politikamızın anaistikametlerini ve 
hedefleri gösteren bu esaslarla tamamen mutabı
kız. Serbest piyaa ekonomisine dayanan hür dü
zen içinde dengeli ve istikrarlı kalkınmanın en 
emin ve kestirme yolu da ögrdüğümüse göre 
böyle bir yoldur. Enflâsyoncu yoldan kalkın
ma olamıyacağını tecrübeler açıkça ortaya çı
karmıştır. Bunun gibi dalgalanmalar içinde bu
lunan bir ekonominin sağlam bir istikbal vadet-
mediğini de yine tecrübeler göstermiştir. 

Takibedilecek malî politikanın anahedef is
tikametleri açık ve berrak olarak tarif ve tes-
bit etmesine karşılık, program bizi bu hedeflere 
götürecek yollar için aynı açıklıkta bir şey söy
lemek cesaretini gösterememiştir. Ezcümle; 

A) Yeni Hükümetin bütçe politikası ne ola
caktır? 

Hükümet denk bütçe esasına mı taraftardır, 
yoksa bugün olduğu gibi açık bütçe siyasetini 
mi yürütecektir? 

B) izlenecek vergi politikasının esasları ne 
olacaktır? 

Vergi sisteminin toptan değiştirilmesi yoluna 
mı gidilecek, yoksa mevzii ıslahatlarla mı yeti-
nilecektir? 

C) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği gider
lerle yatırımları karşılıyacak kaynaklar ne ola
caktır? 

iktidar bunların tamamını vergilerle mi kar
şılamak kararındadır? Borçlanmaya ne ölçüde 
başvurulacaktır? 

Bu arada açık finansmana gidilecek midir? 
D) Dış ödeme dengesizliğini azaltmak üze

re Hükümet yeni gayretler gösterecek midir? 
Dış ödeme açıkları için borçlanmaya devam ede
cek miyiz? 

E) Artan kredi ihtiyacı ne suretle karşıla
nacaktır? 

Kredi ihtiyacını karşılamak üzere açık fi
nansman yoluna gidilecek midir? Gidilecekse 
ölçüsü ne olacaktır? 

P) Fiyat politikasının esasları ne olacak
tır? 

G) Ve nihayet Türk parası üzerinde bir 
operasyon yapılması düşünülmekte midir? 

iktidar için propaganda değeri taşıyan ko
nulara uzun sayfalar ayırmış olan bir progra
mın, bütün vatandaşların zihinlerinde düğüm
lenen ve gerek günlük hayatımız ve gerekse 
ekonomimiz ve piyasamız için büyük önem arz 
eden bu hayati konularda açık olmaması ve 
sessiz kalması haklı olarak herkeste endişeler 
yaratmaya başlamıştır. Bu konular hakkında 
gideceği yolu tesbit ve tâyin etmemiş bir Hü
kümetin istikrarlı bir maliye politikası yürüt
mesine imkân olmıyacağı aşikârdır. Bu iti
barla program müzakeresinde bu soruların açık 
cevaplarının verilmesine kesin ihtiyaç görüyo
ruz. 

Bütçeler : 
Kalkınma plânımıza göre denk olarak bağ

lanması gereken bütçelerimiz geçen dönemde 
büyük açıklarla kapanmıştır. Son yılların bi
rikmiş bütçe açıklan tutarı 4 milyarı aşmıştır. 
içinde bulunduğumuz 1969 yılı Bütçesinde Hü
kümetin milyarlarca liralık (bir kısmı zaruri 
gider karşılığı olan) ödeneği bloke etmesine 
rağmen, bu bütçenin yine de büyük bir açıkla 
kapanacağı anlaşılmaktadır. 

Bütçemizin istikraz hâsılatiyle dahi kapatı-
lamıyan açıklar vermesi Hazinemizi de sıkın
tılı duruma sokmuş ve ödemeler artık intiza
mını kaybetmiştir. Kabaran bütçe açıklarının 
yanısıra enflâsyon tehlikesi de büyümeye baş
lamıştır. Merkez Bankasındaki avans limitle
rinin hududuna gelen Hazinemiz, bu yıl zaru
ri ödemeleri, karşılamak üzere Maliye, Mer
kez Bankası gibi, şahıslara ait ithalât karşılık
larına yetkisiz olarak el atmak zorunda kalmış 
ve bunun bir kısmını fiilen kullanmıştır. 

Bütçelerimizde cari harcamaların artması
nın önüne bir türlü geçilememiştir. Kalkınma 
Plânımız kamu yatırım harcamalarının yılda 
% 10,3 oranında artması, buna mukabil cari 
harcamaların daha yavaş bir tempo ile % 8,5 
oranını bulmasını emrettiği halde, geçen dö
nemde kabul edilen bütçeler bu nitelikte olma
mıştır. Adalet Partisi iktidarı 1965 seçim be
yannamesindeki taahhüdüne aykırı bir masraf 
politikası takibederek cari masrafları alabildi
ğine yükseltmiştir. 

Devlet idaresi büyük bir israf içine girmiş
tir. ikinci Demirel Hükümetinin programında 
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ise bu hususta hiçbir taahhüt ve kayıt mevcut 
değildir. Bu yüzden Hükümetin ne türlü bir 
bütçe politikası takibedeceği hakkında sarih 
bir fikir edinilemez. 

Bu durumda bütçe politikasının olayların 
akışına göre istikamet alacağı anlaşılmaktadır. 

Vergi : 
Programda izlenecek vergi politikasının 

esasları hakkında da her hangi bir işaret gö
remedik. Sadece bâzı Gelir Vergisi mükellef
lerinin vergilendirilmesinde götürü esaslara 
gidileceği ve Veraset Vergisi ile şeker maddele
ri ve şekere ait istihlâk vergilerinin Gider Ver
gisine çevrileceği, ve İstihsal Vergisi yerine ek
lenen (Değer Vergisi) nin ikame edileceği be
yan olunmuştur. 

Vergi sistemimizde şikâyetler bundan iba
ret değildir. Vergi sistemimizin bâzı gelirleri 
kavrayamadığı, vergi yükünü âdil bir surette 
dağılmasına imkân vermediği iddia olunmak
tadır. Maliye teşkilâtımız kadro bakımından 
yetersizlik içindedir. Kontrol teşkilâtımız za
yıftır. Vergi gelirlerimiz plân hedeflerine ulaş
mamakta ve bu yüzden şişirme bütçeler yapıl
ması yoluna gidilmektedir, istikrarlı bir mali
ye politikasında giderlerin sıhhatli kaynaklar
dan karşılanması esas olduğuna göre, Hükü
metin bu konuda nasıl bir yol takibedeciğnin 
bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin 
büyük bir kısmının istikrarlı bir kalkınmayı 
hedef alan bir ekonomik bünyede ve bilhassa 
enflâsyon tazyiklerinin arttığı bir dönemde 
vergilerle kapatılması esas olmak icabeder. Eko
nomiyi tazyik etmemek sartiyle mâkul ölçüde 
iç borçlanmaya gidilmesi de mümkündür. Ay
rıca Devlet işletmelerinin yaratacağı kaynak
lar da bu hususta faydalı unsur sayılır. Eko
nomide istikrarsızlık yaratan diğer finansman 
yollarına, bilhassa açık finansmana başvurul
ması esas olmalıdır. Hükümet programında 
maalesef bu kapı ardına kadar açık tutulmuş
tur. 

Dış ödeme dengesizliği : 
Dış ödeme dengesizliğini ortadan kaldır

mak ve memleket ekonomisini bu yoluyla dışa 
bağlı olmaktan kısa bir dönemde kurtarmak 
üzere ciddî ve köklü tedbirler alınmasına ihti-
yacolduğu malûmdur. Memleketin bu çok önem
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I li meselesine ileri vaitlerle işbaşına gelen bir 
Hükümetin programında yer verilmemiş olma
sını büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Döviz : 
Uzun zamandan beri ekonomimizin döviz 

darlığı içinde kıvrandığı bir gerçektir. Trans
fer bekliyen ithalâtın tutarı söylendiğine göre 
halen 150 milyon dolar civarındadır. Döviz dar
lığı, hammadde darlığına sebebolmuş ve bâzı 
sanayi kollarında bu yüzden istihsal azalmış
tır. Dış kredilerde kısıntılar yapılmasına baş-

j lanmıştır. Diğer yönden dış borçlarımızın yıl
lık ödeme yükü her yıl kabarmaktadır. Hızlı 

| ve dengeli bir kalkınma yoluna girmiş bir 
| memlekette dış ödeme dengesinin gösterdiği 

bu manzara güven verici bir manzara değildir. 
Bu durumdan süratle kurtulmanın yollarını 

aramak ne kadar zahmetli olursa olsun bu yolda 
| yürümek lâzımdır. Programda Hükümetin bu-
I im göze aldığını gösteren bir ibaret görmemenin 

üzüntüsü içindeyiz. 
Hükümet programının fazlaca önem verme

diği konulardan birisi de kredidir. Ekonomik 
hayatın mühim unsurlarından birisi sayılan kre-

ı di konusunda Hükümetin ne türlü bir politika 
| isüyecsğini programından öğrenmek mümkün 
I olmamıştır. Memleketimizde kredi hacminin 
j yıldan yıla, artmış olmasına rağmen, kredi konu-
j sr.n.da şikâyetler eksilmemistir. Krediler yeter-
I sis, dağı!r-ı adaletsizdir ve kredi pahalıdır. Son 
! beş yıl içindeki artışlara rağmen kredi, geniş-
| İnmekle olan ekonominin ihtiyacını karşılayacak 
I Mr seviyeye henüz ulaşamamıştır. Ekonomi ve 
i iş r-amindeki büyüme semaye darlığı sebebiyle 
| krediye olan ihtiyacı da büyük ölçüde artırmak-
| tadır. Tarır1-5, sanayi ve turizme ayrılan kre-
i diler yetersizdir. Yurdumuzun gelişmeye muh-
| taç belcelerinde krediler daha yetersiz haldedir. 

Buna süratle çözüm yolu bulmaya mecburuz. 
Bir taraftan kredi kaynaklarını harekete geti
rirken, diğer taraftan krediyi üreticiye ve ha
kikî ihtiyaçlara yöneltmek suretiyle bu yolda 
yararlı netioebr alınma?! mümkündür. Sermaye 
piyasacının kurulmasının kredi konusunda çok 
faydalı bir tedbir olacağına inanıyoruz. Krediyi 
acil: finansman yoluyla artırmanın kesin olarak 
karşısındayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
^erçek ve dengeli bir kalkınma için fiyat 

i istikrarının şart olduğunda şüphe yoktur. Bu 
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sebeple Kalkınma Plânımız ekonomik istikrarı 
gerçek kalkınmanın unsurları olarak ele almış
tır. Fiyat dalgalanmaları ekonominin dengesini 
bozmamalıdır. Hükümet programı bundan ev
vel işaret ettiğimiz mevzularda olduğu gibi bu 
konuda da müphem kalmayı tercih etmiştir. 
Bununla Türkiye'de istikrarsızlık gibi bir mese
le olmadığı intibaının verilmesine çalışıldığı an
laşılmaktadır. Tam tersine ekonomimizin mü
him dertlerinden birisi de fiyat istikrarsızlığı
dır. 

Plândan önceki dönemlerde fiyat istikrasız
lığı memleketi zaman zaman tam bir enflâsyona 
götürmüştür. Plânlı devrede ise sürekli fiyat 
artışları olmaktadır. Resmî rakamlara göre 
eon beş yılda fiyatlarda % 33 oranında bir ar
tış olmuştur. Bu paramızın dört yıl içinde üçte 
bir nisbetinde değer kaybettiği anlamına gelir. 
Sürekli fiyat artışlarının doğurduğu zararlı 
sonuçlar her alanda kendisini göstermiştir. Bu
nun başında, bugün zararlı sonuçlariyle hayat 
pahalılığı gelmektedir. Geçim sıkıntısı Türki
ye'de bn yüzden âfet halini almıştır. Fiyat 
artışlarının maliyetlere tesiri ihracaatımız üze
rinde olumsuz etkiler yapmıştır. Bilhassa tanm 
mahsûlleri maliyetlerinin, bu maddelerin ihraç 
fiyatları seviyesine yükselmesi, köylümüzün 
emeğinin sıfıra inmesi sonucunu doğurmuş ve 
bunları, peri';an etmiştir. 

Hükümetin bu gidişin devam etmesini arzu 
ettiğini sanmıyoruz. Ekonomiyi, tam bir istik
rasızlık içine sokmakta ve kalkınmamızda engel
ler yaratmakta olan bu gidici durdurmak lâzım
dır. Hükümet, icm bunu memleket hu.?7irunda 
söylemek ve yüklenmek ve gereklerini de cesa
retle yerine getirmek ciddî bir vazife olacaktır, 

Türk parasının durumu : 
Muhterem arkadaşlar; 
Biraz önce işaret ettiğimiz gibi süratli fiyat 

artışları yüzünden Türk parası onbeş yıl içinde 
değerinin üçte birini kaybetmiştir. 1958 den 
bu yana ise paramız değerinin % 70 inden faz
lasını kaybetmiş durumdadır. Paramızın içeri
de bu kıymet kaybına karşılık resmî kambiyo 
kurumuz 1958 den bu yana sabit kalmıştır. 

Ancak, bâzı sanayi mamullerimize ihraç gücü 
kazandırmak üzere bir kanunla, bunlar için, 
ihracatçılara vergi iadesi yapılmaktadır. Dış 
seyahat dövizlerine, işçi dövizlerine, turist dö-
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vizlerine ayrı kurlar tatbik edilmektedir. İtha
lat1. pahalılaştırmak üzere alınmış olan tedbir
lerle ithalât dövizlerinin fiyatları da dolaylı 
bir yolla yükselmektedir. Buna karşılık ihra
catımızın önemli bir kısmını teşkil eden zirai 
mahsûller ihracatına uygulanan kotada her 
hangi, bir değişiklik olmamıştır. Bu durumda 
si rai mahsûller sacımızın yani çiftçi ve köylüle
rimizin sattığı malın karşılığında eline geçen 
para 5 yıl evvelkine nazaran % 33, on yıl evvel
ki paraya göre ise % 70 oranından daha az bir 
değer ifade eden paradır. 

Para değerinin içeride düşmesine mukabil 
kambiyo fiyatlarının sabit kalmasının zirai mah
sûller aleyhine işlediği gerçeği artık açıkça gö
rülmeye başlamıştır. Bir devalâasyona gitme
nin doğuracağı bâzı zararlar olduğunu biliyoruz. 
Ancak köylümüzü gittikçe yoksulluğa sürükli-
yen bu durumun muhafazasının da imkânsız 
olduğuna inanıyoruz. Gittikçe daha bariz hale 
gelen bu hususu Hükümetin açık bir surette 
ortaya koymasını her bakımdan fayda görüyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Malî ve iktisadi politika konuları üzerindeki 
mâruzâtımızı tamamlamak üzere dış ticaret ve 
petrolle ilgili konulara da temas etmeyi faydalı 
•̂'vrû.yoru.'î. 

Gittikçe büyümekte olan ticaret ve dış öde
me açıklarımızın azaltılması, ihracatımızın artı
rılması lüzumu üzerinde görüş birliği içindeyiz. 
Hükümet programından anladığımıza fföre, Hü
kümet evvelki, denemde olduğu gibi bunu, istih
salin. artırılması, ihraç mallarımızın çeşitlendi
rilmesine çalışılması, yeni pazarlar aranması, 
vergi iadesi yolunda bâzı mallarımıza ihraç gücü 
kazandırılması gibi klâsik tedbirlerle gerçekleş
tirmek tasavvunmdadır. İhracatın artmalında 
bu tedbirlerin etkili olacağı muhakkaktır. An
cak; bunların yalnız başına bu hususta yeterli 
olmadıklarını, ela geçmiş tecrübeler açıkça orta
ya koymuş bulunuyor. Her şeyden evvel ihra
cat konusunda çeşitli bakanlıklar ve merciler 
arasında ahenksiz bir şekilde dağılmış olan yet
kilerin ahenkli bir hale getirilmesi lâzımdır. Ba
kanlar Kurulunda temel dâva olan ihracatın bir 
yetkili sözcüsü bulunmalıdır. Tarım, sanayile-
rne, kredi, vergi politikasını ilgilendiren bütün 
kararların dıs ticaretimize tesiri, acısından ince-
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liyen bir bakanın pek çok hatayı önliyeceği 
kanısındayız. Dış pazar arama, standardizasyon, 
ihracat kredisi, vergi iadesi, maddi ve mânevi 
teşvikler konularında böyle bir bakanlığın yap
ması icabeden pek çok işler vardır. Bu sebeple 
Güven Partisi bir «Dış Ticaret Bakanlığının» 
kurulmasını geçen dönemde ısrarla teklif etmiş
tir. Yeni Hükümetin kuruluşu sırasında bunu 
düşünmemiş olması kanaatimizce eksiktir. 

Güven Partisi, petrol dâvasını millî bir dâva 
olarak saymaktadır. Bu itibarla memleketimizin 
petrol ve petrol ürünleri ihtiyacını biran önce 
tamamiyle millî kaynaklarımızdan karşılanması 
ve mamul petrol ihtiyacı için yabancı memleket
lere ödenmekte olan paraların tasarruf edilmesi 
Türkiye'nin ham ve mamul petrol ihraceden bir 
ülke haline gelmesini hedef alan politika ile 
mutabıkız. 

ikinci kalkınma plânının müzakeresinde 
Meclis ve Senato gruplarımız Meclislerin tasvi
bine uğnyan önergeler vermiştir. Kabul edilen 
bu önergelere göre petrol mevzuu hakkında 
millî menfaatlerimiz göz önünde tutularak sü
ratle gözden geçirilmesi, kamu kuruluşlarının 
ve çalışmaları engelliyen tatbikat ve mevzuatın, 
Petrol Kanununun kambiyo ve kâr transferle
riyle Devlet payı konusundaki hükümlerinin 
yurt menfaatlerine uygun bir şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Güven Partisi 
Grupu, ayrıca hampetrol fiyatlarının bir ka
rarname ile yapılan tanzimin endirek Devlet 
Hazinesi için yol açtığı büyük kayıplara dikkati 
çekerek. Millet kasasından yabancılara kazandı
rılan milyonların hesabını da istemişti, 

Geçen dönemde iktidar, plânda yer alan pet
rol ile ilgili direktifleri yerine getirmemiş olduğu 
gibi Petrol Kanununun verdiği yetkileri kulla
narak yabancı şirketlerin aşın kârlarını frenli-
yecek bir teşebbüste de bulunmamıştır. Tersine 
yanlış kararlarla yabancı şirketlere milyonlarca 
lira kazandırmıştır. Bu tatbikat bugün de de
vam etmektedir. Bu sebeple Hükümet progra
mında bu hususa dair olan vaitleri ihtiyatla 
karşılama durumundayız. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Sağlık konusuna da değinmek istiyoruz. Bu 

konuda Güven Partisinin programında da yer 
aldığı gibi, vatandaşların hasta olmadan evvel 
sağlık durumlarının ciddiyetle korunması, yani 

koruyucu hekimliğin geniş çapta geliştirilmesi 
ve ayrıca tedavi edeci hekimliğin de vatandaşlar 
için masraflı, sıkıntılı ve yorucu olmaktan çı
karılmasını Hükümetten ciddiyetle istiyoruz. 
Sosyalizasyonun memleket çapında geliştirilmesi, 
noksanlarının ikmal edilmesi ve bu yolda sağ
lık sigortası kanunu ile diğer lüzumlu kanun
ların biran evvel Meclislere şevkini temenni edi
yoruz. Halen Doğu vilâyetleri maalesef hekim
sizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konuşmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

"Bugünkü maruzatımızla Güven Partisi Senato 
Grupunun Hükümet programında yer alan çeşit
li meseleler ve memleket dâvaları hakkındaki 
görüşlerimizi genel hatlariyle sunmuş bulunu
yoruz. TenMdlerimizi daima yaptığımız gibi 
görev duygusu ve yapıcı muhalefet anlayışı 
içinde yapmış bulunuyoruz. Halen içinde bu
lunduğumuz şartlan hafife almıyoruz. Demirel 
Hükümetini çetin meseleler beklemektedir. Ba
şarısı, bu meselelere çözüm yolu bulmasını ve 
engelleri aşabilmesini samimiyetle arzu ediyoruz. 

Yüce Senatonun muhterem üyelerini Grupum 
adına saygılarımızla selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Fet
hi Tevetoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞLU 
(Samsun) — Muhterem Başkan, muhterem se
natör arkadaşlarım; bugün aziz hâtırasını ete
rin bir şükranla andığımız Büyük Atatürk'ün 
öncülüğünde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti
nin 29 Ekim 1973 te 50 nei yılma erişeceği dört 
yıllık bir hizmet devresinin başında bulunuyo
ruz. Büyük bir târihî değer ve hususiyet taşı
yan bu mutlu devrenin sonunda Yüce Meclisler 
olarak, aziz vatandaşlarımıza; Büyük Türk Mil
leti olarak da bütün dünyaya 50 yıl önce üzerin
de 13 milyon Türkün yaşadığı, bir şehitler me
zarlığı halindeki ıssız, karanlık aziz vatanımızı 
Atatürk'ün yolunda ulaştığımız başarılarla mil
letçe ve 50 yılın Cumhuriyet Hükümetleri ola
rak ne derece ilerlettiğimizi ve kalkındırdığı-
mızı, özlediğimiz mâmur ve müreffeh Türkiye'
ye, medeniyet nuru ile kısmen ışıyan 40 milyon
luk bir yurt haline ne kadar yaklaştırabi'ldiği-
mizi göstereceğiz. Bu itibarla bugün üzerinde 
ciddiyetle, hassasiyetle büyük bir vatanperver
likle görüşmeye mecbur bulunduğumuz yeni De-
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mirel Hükümetinin yen? programı, bir bakıma 
Cumhuriyeti kuranların yıllar boyu getirdikleri 
mukaddes meşaleyi, 1965 ten bu yana devrala
rak, şeref ve başarı ile taşıyan Cumhuriyetin 
yetiştirdiği genç ve dinamik bir neslin, yurt 
kalkınmasında giriştiği hizmet yarışında 50 nci 
yıl çizgisine zaferle ulaşmak için gösterdiği" son 
'başarı hamlesidir. Yüksek müsaadelerinizle A. P. 
Grupu adına yeni Hükümetimizin bu yeni prog
ramı üzerindeki görüş ve düşünoelerftnizi kısa
ca arz edecek ve bizden önce konuşan sayın mu
halefet grupları sözcülerinin bâzı tenkid ve mü
talâalarına da yine kısaca cevap vereceğiz. 

Muhterem senatörler, gerçek Batı demokra
sisini kendisine en uygun idare tarzı bulan ve 
'seçen aziz Türk vatandaşının yüksek sağ du
yusu ile Yüce Milletinize yaraşan bir olgunluk, 
dürüstlük, güven, hak ve hürriyetlere riayet 
vasatı içinde geçmiş 12 Ekim 1969 genel seçim
lerini bir ay gerimizde bırakmış bulunuyoruz. 
Bu seçimlerden milletimizin, Anayasa rejimimi
zin daha güçlü, kuvvetli yerleşmiş olarak çık
tığı ; parlömanter ve demokratik rejim aleyhtar
larının ise millî irade karşısında hüsran ve he
zimete uğradıkları birer gerçektir. Hiçbir gölge 
düşünülmeden, düşürülmeden tecelli eden mi'llî 
iradenin ikinci defa iktidar olmayı tevcih ettiği 
Adalet Partisi, Anayasamızın, kanunlarımızın, 
tüzülderimizin alâkalı maddelerine ve âmir hü-
kümlerjne uyarak, yeni Demirel Hükümetini 
kurmuş, bu genç ve dinamik Hükümet de yeni 
programını milletin ve memleketin ihtiyaçları
na uygun bir şekilde hazırlıyarak Yüce Meclis
lerin müzakeresine sunmuştur. 

Bu yeni Hükümet programı, Adalet Partisi
nin yurt ve millet hizmetinde vaktiyle yüce mil
letimize sunduğu ve geçen dört yıl zarfında ta
mamına yaklaşan üstün bir nisbette gerçekleş
tirdiği 1965 seçim beyannamesi ve Hükümet 
programı ile Meclislerimizin çıkardığı İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına ve bu defa da aziz 
milletimizin takdir, tercih ve tasvibine mazhar 
olan 1969 seçim beyannamemde uygun ve ek, 
bunları tamamlıyan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımızın da temel çatısını teşkil edecek 
bulunan mühim bir dokümandır. Kısacası bu ye
ni Hükümet programını, Adalet Partisi hizmet 
zincirinin tamamlayıcı bir halkasıdır. Progra
mın uzunca oluşu, milletçe takdir edilen son 
dört yıllık başarılı hizmetlerine rağmen, ikânci 

Demirel Hükümetine de yurt kalkınmasında dü
şen vazifelerin, yıllardan beri hizmet bekliyen 
bırakılmış işlerin ve iktidarımız tarafından ön
celikle yerine getirilmesin* zaruri saydığımız ve
cibelerin ağırlık ve çokluğu neticesidir. Prog
ram, köylüsü, işçisi, esnafı, memuru, emeklisi, 
genciyle büyük ve âcil hizmetler bekleyen aziz 
Türk milletine ve yurduna huzur ve barış için
de hizmet götürmeye gönülden inanmış yürek
ten kararlı, üstün vazife şuur ve sorumluluğu 
taşıyan, Anayasa ve demokrasi rejimine bağlı, 
imanlı ve idealist, dinamik ve cesur bir vatan
severler heyetince yurt gerçeklerini yerine ge
tirme imkân ve sırasına uygun olarak hazır
lanmış bir hizmet taahhütnamesi, bir hizmet 
senedi mahiyetindedir. Bu programdaki vaidle-
rin hepsini zamanında yerine getirmek A. P. 
iktidarının şerefli bir borç ve vazifesidir. A. P. 
nin 1965 Hükümet programındaki vaidlerini 
doğru ve dürüst icraatiyle yerine getirişinden 
çok daha tecrübeli ve başarılı bir hizmetle bu 
yeni programındaki vaidleri de gerçekleştire
ceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bunun 
en bariz misali ve teminatı bir ay önce seçim
lerde Türk isçisine, Türk üniversitelerinin öğ
retim menısunlarına ve nihayet siyasi af bekli-
venlere verdimi sözü, ettiği va'di Yüce Mec
lislerin acıMıSı ilk hafta içinde gerçekleştir
mekte A. P. since harcanan çaba ile erişilen 
başarıdır. 

Çok muhterem senatörler, İkinci Demirel 
Hükümeti programının bütün memleket ihti
yaçlarını ve gerçeklerini dikkate alan ve karşı
layan ve birtakım yeniliklerle memleketin hiz
met bekliyen âcil dâvalarına öncelikle eğilen 
bir yol tutulduğunu memnunlukla görmekteyiz. 
Benden önce konuşan bâzı değerli arkadaşları
mızın da takdirle karşıladığı ve işaret ettikleri 
Doğu bölgemize hizmet hususunda programın 
ihtiva ettiği bölümler, cidden A. P. iktidarının 
Doğu bölgesi kalkınmasına yalnız mevcut im
kânlarla değil, gönülden, candan; plânla, pro
gramla ve teklif ettiği sağlam yeni prensiplerle 
eğildiğini ortaya koymaktadır. Yine programın 
idarede öngördüğü ıslahat konusunun ve bilhas
sa memleketimizin kalkınmasında büyük yeri 
ıolan kültür seferberliğinin, kültür kalkınmamı
zın ön plâna alınımış bulunması ve bu hususta 
gerekli birçok tedbirlerin, birçok yeniliklerin 
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programda yer almış bulunması, A. P. Grupu-
nun büyük bir memnunlukla karşıladığı husus
lardır. Yine, bu meyanda tarih ve kültür hazine-
melerimizin değerlendirilmesi, yaşıyan nesillere 
tanıltılması bakımından sarf edilecek çabanın 
ve girişilecek teşebbüslerin ve hele büyük bir 
millî ıstırap haline gelen Türk dilinin birlik ve 
istikrar içinde kendi kaidelerine uygun, ilmî 
ve tabiî yalarla gelişmesi ve zenginleştirilmesi 
hususunu, dilimizin gelişi güzel, uydurma birta
kım kelimelerle bozulması ve özleştirme bahane
siyle faMrleştirilmesini önüyecek ve nesiller ara
sındaki bağları kuvvetlendirecek, devam ettire
cek bir dil gelişmesi ve zenginleştirilmesini sağ-
lıyacak, Atatürk'ün ölümünden kısa bir müd
det önce gerçekleşmesini işaret ettiği, arzu et
tiği Türk Akademisinin esasını teşkil edecek 
bir Dil Akademisinin kurulacağı hususunun 
programda yer almış bulunması hakikaten se
vinç vericidir. 

Muhterem senatörler, benden evvel bu hali
sane düşüncelerle hazırlanmış Hükümet pro
gramı üzerimde konuşan muhalefet sözcüsü se
natör arkadaşların konuşmalarını, grupumuz 
adıma iki sınıfta toplıyarak değerlendirmek ve 
kısaca cevaplandırmak istiyorum. 

Aziz senatörler, Büyük Türk Milleti, bugün
kü demokratik kaideler karşısında kendisine 
programlarını sunan çeşitli partilerin içinden, 
kendi hizmetlerini en mükemmel şekilde ger
çekleştireceğine inandığı, kendi menfaatlerine 
uygun bulduğu partinin programını benimsi-
yerek, onun hizmet edeceğine güvenerek, ona 
oy verip onu işbaşına getirir. Burada bir neti
ce ortaya çıkıyor. Büyük millete bir vaid ola
rak verilen, yerine getirilmesi zaruri bir vaid 
»olarak sunulan seçim beyannamesi, artık yal
nız iktidara getirilen o partinin programı ol
maktan daha ileri giderek, millî iradenin işba
şına, iktidara getirdiği Hükümetin programı
na ve icraatına bir esas teşkil ediyor. Bu 
programı gerçekleştirmek, iktidarların vazifesi 
olduğu kadar yine milletin muhalefete de ver
diği daha küçük nisbetteki oylarla bu progra
mı kontrolla gerçekleştirmek mecburiyetini on
lara da yüklüyor, onlara da vazife olarak tev
di edivor demektir. Maalesef görülüyor M, bu
rada cidden memleket gerçeklerine uygun ve 
memleketin âcil ihtiyaçlarını karşılıyan bir ye

ni Hükümet programının üstünde görüşen ar
kadaşlarımızdan Güven Partisi sözcüsü Sayın 
Sedat Çumralı ile değerli arkadaşımız ibrahim 
Etem Karakapıcı gerçekten yapıcı, olgun bir 
muhalefetin güzel örneğini vermek ve bizi 
memnun etmek, hakikaten bize yardımcı ol
mak, ışık tutmak vazifesini yerine getirdiler 
kendilerine A. P. Grupu adına şükranlarımızı 
sunmayı vazife addederiz. 

Buna mukabil, öteden beri üsluplarına, 
öteden beri tenkidlermdeki mesnetsiz, yalnız 
verici, yalnız yıpratıcı, bir sakîm yoldan bir 
türlü kendilerini kurtaramıyan arkadaşlarımı
zın; bilhassa müzakeresi yapılan Hükümet 
programını bir tarafa iterek, onunla münasebet 
kurmak suretiyle, son 4 yıllık iktidar icraatı 
üzerinde İsrarla durmaya kalkışları, cidden iza
hı oldukça müşkül bir tutumdur. Filvaki Sa
yın Yıldız, geçen yıl komisyonlarda, bilhassa 
Bütçe Komisyonunda, ve diğer komisyonlarda 
ve Yüce Senatonun umumi heyet toplantıların
da her vesileyle, defalarla aynı isnad ve ten-
kidleri burada tekrarlamış bulunmalarına 
rağmen, belki bir ay önce geçirdiğimiz seçim sı
rasında propagandalardan faydalanamamış ol
manın üzüntüsü içinde, bugün tekrar buraya 
getirmekde bir derece mazur görülebilirler. Fa
kat sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımızın se
çim propagandalarından âdeta hızını alama
mış, hâlâ tatmin olamamış bir davranışla bu 
işe burada da devam edişini görmek cidden 
üzücüdür. Şüphesiz Sayın Başbakanımız, ken
dilerine gerekli cevapları, muhtelif noktalarda 
ileri sürdükleri yersiz ithmlara ve hele Samsun 
Çukurova çizgisi Doğusunda sanayi bölgesi ol
madığına olmıyacağına mütedair garip görüş
lerine, bunun nereden çıkarıldığına, gerekli ce
vapları vereceklerdir. 

Sayın Yıldız'm hassasiyetle, dikkatle üzerin
de durduğu hususlardan biri, Anayasada lü
zumlu görülen değişiklikler konusunda izhar 
ettiği telâş ve titizliktir. Bu konudaki hassa
siyetlerini gayet iyi anladığımızı burada ifade 
ve tescil etmek isterim. Yalnız bir kere daha 
buradan da açıklamaya mecburuz M, Anaya
salar değiştirilemez, Allah kelâmı, tabular de
ğildir. Pekâlâ Milletin ve memleketin ihtiyaç
larına aykırı gelen, uymıyan tarafları lüzumu 
görülünce, zamanı gelince değiştirilebilir. Ni-
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tekim yakın zaman önce, hemen birkaç gün 
önce, gerek anamuhalefet partisinin gerekse ik
tidar partisinin Anayasanın değiştirilmesi lü
zumunu kabul ettikleri 2 maddesi üzerinde ya
pılan ve kabul edilen değişiklik, bu muamele
nin yapılabileceğini göstermiştir. Bunun gibi 
bilhassa orman suçlan üzerindeki maddenin de, 
dün akşam Millet Meclisinde cereyan eden mü
zakerelerde de ifade edildiği gibi, değiştiril
mesi zarureti, yalnız iktidar partisince seçim 
beyannamesine ve Hükümet programına konul
muş bulunduğu için değil, yapılan konuşmalar
la bütün diğer partilerce de benimsendiği belir
mektedir. 

Sayın C. H. P. sözcüsünün, A. P. Grupu 
olarak gerçekten hiç yapıcı bulmadığımız ko
nuşmasına başlamadan evvel, milletimiz vatanı
mız için en hayati bir konuyu, Hükümet prog
ramını anamuhalefet partisi sözcüsü olarak bir 
tarafa atıp; yarım saatten fazla bir zamanımı
zı heder ederek, bir polemik açma gayretini 
kınamak istiyorum. Bir Anayasa ve tüzük me
selesinin demokratik, normal, ahlâki yollardan 
müzakere ve münakaşası açık dururken, Yüce 
Senatonun Sayın Başkanı ve Başkanlık maka
mını hedef tutarak, Yüce Senatonun vakarına 
yakıştıramadığımız basit, ucuz ve gayri ciddî 
yolları zorlamalarını üzüntüyle karşıladığımızı 
belirtmek istiyorum. 

Millet ve memleketimizin kalkmmasiyle ya
kından alâkalı bu mühim program üzerinde, 
muhalefet partisi sözcülerini ve bilhassa anamu
halefet partisi sözcüsünün bu programda nok
san ne var lüzumsuz ne var yanlış ne var za
rarlı ne var bunları göstermesini, işaret etme
sini beklerdik. Programda hangi noktaların tah
silini istemektedirler, ilâve edilmesi için neleri 
lüzumlu görmektedirler, tavsiyeleri nelerdir, 
Bunları söylemelerini beklerdik. Bunun yerine 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun bu ulvi kürsü
sünü âdeta bir polemik yeri gibi kullanmaya 
kalkışışlarını kınamamak mümkün değildir. 

Halktan yana olduklarını daima ağızların
dan düşürmiyen arkadaşımız, zabıtlara geçen 
konuşmalarında, Türk Halkını cahillik, fakir
lik, yoksulluk içinde kıvranan kitle diye tav
sif edip, ondan sonra bunlar, sizin programınızı 
okumuşlar da anlamışlar da onun için mi size 
oy vermişler; şeklinde ki, kendine has değer

lendirmesiyle Aziz Türk Halkının büyük 
Türk Milletinin, siyasi olgunluğuna, demokra
tik haklarına ve inanışlarına, âdeta taan eder 
birtakım ithamlarda bulunmuşlardır. Bu onla
rın müzmin, öteden beri tedavi edilemiyen bir 
hasta taraflarıdır. Ya millî iradeye inanılır, hal
ka saygı gösterilir yahut da millî iradnin kar
sısında bulundukları gerçeği kabul edilir, açık
lanmış olur. Aziz senatörler, ben daha fazla vak
tinizi alarak, benden önce konuşan arkadaşları
mın, hakikaten yapıcı bulmadığım ve burada 
yanlış ve sakat birtakım görüşlerin tekrarından 
ibaret saydığım mütalâalarına cevap verecek 
değilim. Onların aka kara, karaya ak deme iti
yatlarını şüphesiz bizim değiştirmemize, tedavi
mize imkân ve ihtimal yoktur. Ama şu gerçek 
de, bilinmesi ve kabul edilmesi zaruri olan bir 
husustur. Bin türlü müşküllere, engellere, kös-
teMemelere, şaşırtma çabalarına rağmen Cenabı 
Hakkın bahşettiği yüce iz'an ve aklıselimle ca
hil dive taan ettikleri, ama kendilerinin yıllar 
boyu ihmal edip cahil bıraktıkları büyük mille
timiz, bize ikinci defa büyük güven ve teveccüh 
o-östermistir. Onlar milletimize bu yüzden taan 
etsinler, biz Adalet Partisi ve onun yeni Hükü
meti olarak yüce halkımıza sonsuz şükran borç
luyuz. 

Parlâmento içi ve Parlâmento dışı bütün 
yurt saltlhmda tam mânasiyle gerçekleştirmeyi 
gönülden istediğimiz birlik, beraberlik, huzur 
ve kardeşlik atmosferi içinde vaitlerimizi yeri
ne getirerek, göreceğimiz hizmetler ve ulaşaca
ğımız başarılarla aziz milletimizin teveccüh, gü
ven ve sevgisinıe lâyık bulunduğumuzu ispat et
mek için, daima yeni Hükümetimizin yanında 
bulunmak. Adalet Partisi Grupu olarak hem 
borcumuz hem de vazifemizdir. Gerçekleri göl
gelemeye çalışan ve onun idn de ciddiyetten 
uzak bir ÜSIÛT) ile burada istihza edilmeye yel-
tenilen «bir Türkiye'ye, yeni bir Türkive daha 
katmak» azmimizin vesikası ve taahhütnamesi 
olan yeni Demirel Hükümetinin bu programını 
genç, dinamik, idealist arkadaşlarımızın, cüm
lemizin, yardım ve işbirliği ile gerçekleştirecek
lerine tam bir inancımız vardır. 

Cenabı Hak samimiyetle bu millete hizmet 
etmek istiyenleri daima muzaffer kıllmıstır. Bu
nun en tarihî ve şahane örneği Atatürk'tür. 
Türkiye'mizi ve milletimizi onun işaret ettiği 
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yüce hedefe yüceltmekte samimî olanların hiz
met ve dâvalarında başarıya ulaşacakları şüp
hesizdir. Kendisini yaratana ve kendisine güç 
ve kuvvet verene gönülden inanan insanlardan 
kurulu genç ve dinamik yeni Demirel Hükü
meti, yurt hizmetlerinden bu tarihî devrede, 
gerçeMeştirebüeceklerini sıraladığı bu gerçekçi 
programiyle hizmet yoluna çıkmıştır. İnananlar 
başaracaktır. 

Yüce Senatoyu Adalet Partisi Grupu adına 
saygı ile selâmlar, genç yeni Demirel Hüküme
tine grupumuz adına başarılar dilerim. (A.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız grupunuz adına 
tekrar söz istediniz?.. Buyurun. 

MtLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; Sayın Başba
kan beni bu konuşmaya çağırmasa idi huzuru
nuza çıkmıyacaktnn. Grupumuz adına görüşleri
mizi bildirdik. Kişisel görüşlerimizi de arkasın
dan arkadaşlar açıklıyacaklardır. Konuşmaya 
beni çağırdıkları için bu konuşmayı yapmak 
üzere huzurunuza çıktım. 

Sayın Başbakan hiçbir şey yokmuşçasına, 
güven telkin eden ve çok açıkça söylenenleri 
reddeden bir davranışla., kürsüde konuştular. 
Kendisini ve partisini güç duruma düsürürsem 
kusur bende değil. Elbette gerekli karşılığı ver
mek zorundayım. Vereceğim örneklerle de kimi 
kişiler yahut kurumlar rahatsız olursa, onun 
kusuru da bende değildir, örnekleri zaten pek 
fazla da yapmıyacağım, gerekirse daha çoğunu 
getirmek üzere, şimdi belirgin söylediklerimizi 
kanıt şeklinde doğrulıyacak, çok yaygın bilinen
lerden bir kısmına dokunacağım. 

Arkadaşlarım, biz sorumluluğunu kavramış, 
dedikodu için kürsüye çıkmak itiyadı olmıyan 
ve söylediklerimizin daima bir hesaplaşma so
nunda; kim doçTU, kim yanlış söylüyor denk
leşmesini ve değerlendirmesini de istiyerek kür
süden inen arkadaşlarınızız. 

Biz burada, Sayın Başbakanla ben, grup adı
na, belki biraz sonra da konuşulacak, birkaç kez 
oldu, bu birimizin ak dediğine birimiz kara diye 
konuştuk. Bunda ikimiz de haklı olamayız. Bu
nu bir kez daha, çok defa yaptık ya, en belirgin 
bir kez daha, milllî eğitim konusunda genel gö
rüşme, sonra da araştırmaya çevirdiğimiz istemi
miz üzerinde yapmıştık. Diyoruz M, ulus karşı

sında konuştuk, bütün Türk ulusu bizi dinledi; 
arkadaşlarımız dinledi, karşılık bekliyor. Çok 
iddialı konuşmalar oldu, suçlamalar oldu, müf
teri lâfları kullanıldı, suçluları koruyorsun lâfı 
söylendi, ben söyledim, o dar karşısını söyledi. 
Aynı şey eskiden de yapıldığı zaman, Hükümet 
üyeleri, parti sözcüleri bütün söylediklerimizi 
reddettiler. Kimi iyi niyetli arkadaşlar, koridor
da gördün mü, dediklerinin hepsi yanlışmış, sa
yın Milllî Eğitim Bakanı, yahut da şu özellikle, 
onda çok uzun sürdü, böyle söyledi. Ben de de
dim ki, beş dakika konuşacağım onun gereğini 
yapmanızı rica ediyorum. Biz yaptığımız bura
daki konuşmada, ileri sürdüklerimiz, aslında in
safla düşünülürse, seçim propagandası yapıldığı 
zaman bizzat iktidar partisinin üyelerinin bir
birlerine yaptıklarından hafif. Çok daha ağır 
suçlamalar okuduk, birbirlerine ve o suçlamaları 
yapanların bir kısmı bugün parlâmentoda. Bir 
tarafı bunun yanlıştır. Veya iki taraf da doğru
dur ; o zaman ikisi de suçlu. Bir taraf yanlışsa o 
suçlu, öbürü haklı. Ama her halde bu suçlu. 
Birbirini o kadar ağır suçlayanlar bugün 
Meclistedirler. Önce bunu tesbit etmek isterim. 
Bu kadar ağır şekilde, hiçbir zaman o laflan biz 
burada kullanmadık. Birbirini vuranlardan söz 
etmiyorum; ağır şekilde suçlayanlar Meclise 
gelmişlerdir. Onlardan ya ikisi de suçludur. Ya 
biri kusurludur. Ama her ikisi de bugün iktidar 
partisi içinde Parlâmentodadırlar. 

Önce bizim Hükümete yardım yönünden, Sa
yın Başbakanın çağrısına senelerden beri katıl
dığımızı, fakat bir karşılık görmediğimizi söyle
mek isterim. Birçok kez sizi de aşıyor, hattâ si
zin içinizde bunları benimsemiyen insanlar da 
çok olduğunu biliyoruz. Şöyle işler vardır, bun
ları meydana çıkaralım dedik, araştırma öner
geleri verdik, hiçbirisini kabul ettiremedik. Bu
gün Sayın Başbakana da sunuyorum. Senato 
gündeminde pek de yviz ağartıcı olmıyan işler 
için 5 tane önerge vardır; araştırma önergesi. 

Birisi Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat tara
fından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiy
le T. C. Hükümeti arasında Karadeniz Bakır 
kompleksine ilişkin, araştırma istiyorlar. 

Ulusal yararlarımıza aykırı olması niteliğin
den ötürü bunu uzun uzadıya yazdık. Yanlış 
doğru araştırma istedik. Kabul edilseydi bu id-
dialardaki hak ve haksızlık meydana çıkar. 
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Sonra bugün üzerinde 9 ay geçmiş, kanlı -
Pazar olayları ve ona benzer asayişsizlik yüzün
den Senato araştırması istedik. İkinci madde 
olarak, hâlâ görüşemiyoruz. Senatoya teklif et
tik; bir gün daha fazla çalışalım, yürütmeyi de
netimi yapalım, teMifi ben yaptım, kabul edildi 
fakat o gün de bu yaptırılmadı. Öbür konularla 
kapandı. Şubat 16 da bugüne 11 Kasıma kadar 
süren koca bir devre. Türkiye'de her tarafa yay
gın etkiler yapan bir olayın denetimini, araştır
masını yapamadık, ilerde yine görüşeceğiz, söy-
liyeceğim konularda ağır şekilde Hükümetin 
suçlu olduğuna dair örnekler vereceğiz... 

OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Hani 
suiistimal yapanları söyliyecektiniz? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Müsaade 
edin bu araştırma yapılmadı. îvedi etmeyiniz 
onları da söyliyeceğim. Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, «Partizanlığın 
örneği kötü bir tutum yüzünden Diyanet İşleri 
Başkanlığının yardımıcısı hakkında, uzun uza-
dıya üzerinde durdum, önerge verdi, araştır
ma var hâlâ duruyor. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın Kayseri'de vuku bulan hâdise
lere, aynı şeyleri söyledi karşılıklı cevap ve
rildi. Yine Mehmet özgüneş'in iller Banka
sındaki yolsuzluk yüzünden istediği araştır
ma yine 7 nci madde olarak duruyor. Şu an
da uzun süre görüşülmeden yatan 5 tane be
lirttiğimiz kusurları kapsıyan araştırma öner
gesi, bu kâğıtta. 

Şimdi geliyoruz, bir araştırma önergesi 
kabul edildi. Karşılıklı tartışmalar oldu, 
özel yüksek okullar için. örnekler vereceğim, 
sayısız, suiistimallere kanıdolacak raporlar oku
yacağım. Bunlar bir tanesi kabul edildi. De
diğimizden daha kötü bir durum, raporda 
okundu. İmzalıyan çoğunluk A. P. lidir. Biz 
imza etmedik raporu. Çoğunluğu A. P. sin
den olanların birkaç tanesini okuyacağım, 
vaktinizi almıyacağım, onun altında ne yattı
ğını hepiniz burada da değerlendireceksiniz. 
Kanunsuz açılmalar, bakanın kanunsuz ka
rışmaları, birbirlerine sevinç telgrafları, on
ları okuyacağım raporda hep imza edilmiş 
A. P. lilerle. Yolsuzluklara belge olacak bir 
sürü bilgiler koca raporda yatıyor. 

Boraks araştırması istendi. Orada ulusal 
kaynaklarımızın kötüye kullanıldığı, ulusal ya-
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radarımıza aykırılığı meydana çıkaran rapor, 
Yüce Senatoya geldi. 

Şimdi size demin de arz ettim belgeler 
kesin, tanıtlar kesin olmadıkça insanları kür
süye tek tek getirmek değil, olayları getir
mek mümkün olur. Çünkü burası mahkeme 
değil. Mahkeme araştırması değil, ama olay 
var, kamu oyunun önünde. 

Burada Sayın Fehmi Alpaslan uzun uza-
dıya konuştu ve çok kesin konuştu. Bu de
diklerimin yapıldığını, rahatsız edici, ken
disi de rahatsız olucu bir sıkıntı içinde bu
rada söyledi. Sayın Başbakanla görüştü. Ne 
oldu.? Aynı şeyleri söyledi. 

Sonra daha yakında Jokey Klubü Başkanı, 
Devlet büyüklerine ilişkin, kimse bilmiyorum 
isimlerini, büyük suçlamalar yaptı. Jokey 
Klubü Başkanı. Suiistimaller üzerine yararlar 
üzerine konuştu. Açıklanmamış M, hepsini bi
leyim. Ama kamu oyu, gazeteler yazdı. 

Zeytinyağı hikâyelerini bırakıyorum. Fa
kat Sayın Topaloğlu burada işte tutanaklar
dan çıkardığım özetini «726 bin dolara va
ran Romanya, Rusya, italya'dan alman petrol
lerde rayiç üstünden, kusur anlamına izah 
etti ve Sayın Bakandan karşılık istedi. 726 bin 
dolar. Tutanaklarda, bunların hepsini söyledi. 

Sonra gazetelerde, sayfa sayfa, ton ton oku
yoruz teneke ithali yolsuzluğu. Bu ne ile olur? 
Haksız bir izin olmuş; yazıyor gazeteler, kimse de 
yalanlamıyor. Belgeler, isimler, tarihler, tonla 
yazılı. Sonra bunu aynı zamanda Ereğli De
mir Çelik gibi resmî bir kuruluş Hükümete de 
yazıyor. Öyle oldu diyor. Bu arada gazete 
yine yazıyor; bir bakan bu yüzden değişti di
yor. Doğru, yanlış. Ama araştırmaya değer 
bir konu. Bir resmî kuruluş. Kanunsuz, usulsüz 
çıkar sağlanmıştır, ithal edilmemesi gereken 
tenekeleri ithal edilmiştir, diyor ve yine ga
zeteler yazıyor; «kuruluştan sonra bakan değiş
miş» diyor. Yanlış, doğru ben değiştirmedim. 
Ama bunların hepsinin meydana çıkması için 
her halde bir noktaya varmak gerek. Yoksa 
ben var diyeceğim, birisi çıkacak yok diyecek, 
ortada kalacak, bu iş yayılıyor. 

ilâç yolsuzluğu artık sayfalar doldurdu. 
İller Bankasını söyledim. Gazetede okudum. 
Memur statüsünde 80 kişi, yüksek mimar ve 
mühendis, yolsuzluklar, şirketin yaptıkları, 
genel müdürün yaptıklarına ilişkin partizanlık 
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ve yolsuzluklar hakkında rapor veriyoruz, di
yor. Atanmışlar, değiştirilmişler, atılmışlar 
diye yine şikâyetleri gazetede okuyoruz. Nasıl 
çıkar bu meydana? Ben evet, o hayır demekle 
çıkmaz. Benim elimde Trabzon'da Eğitim Ens
titüsü, çimento fabrikasındaki lâflar artık her 
tarafta söyleniyor, örnek veriyorum ben. 

Diyanet İşleri Yardımcısı, söylediğim gibi, 
kaç kez söyledik. Kanuna aykırıdır, yüksek 
öğrenimi yok. istanbul Müftülüğüne atanmış, 
oraya gitmiyor, burada duruyor. Bulunmaz 
bir adam mı, Türkiye'de başka yok mu? İllâ 
böyle yüksek öğrenimi yapmıyan bir kimse 
Diyanet İşleri Başkanlığını mı yönetecek? Par
tizanlık değil, yahut bunda başka bir hile yok
tur, nasıl diyebilirsiniz? Söyledik sayın ba
kanlara, raporlar verdik, Diyanet işleri Baş
kanlarının yazılarını götürdük, bakın Başkan 
şikâyet ediyor, bunun için böyle diyor, niye 
bu adam duruyor, başka bir adam bulunma
mış mı Türkiye'de, niye yapışılıyor bu adama? 
Bütün bunlar, olaylar, sonra birçok partizan
lık örnekleri; sayısız. Şimdi en son bile, üç 
dört tane en yüksek kademe; genel müdür. 
Denizbank, iller Bankası, bilmem ne genel 
müdürü, filân hepsi seçimi kaybedenler hemen 
oraya aktarılmış, oturmuş, partizanlık değil de 
nedir bunun adı? Hemen oradan oraya geçmiş, 
kaybetti eyvallah, yeri hazır. Bu söyledikleri
miz arkadaşlar, birkaç örnektir, birkaç delil
dir, açıklanacak çok şeyler vardır. Nice in
sanlar bekliyor, ama eğer güveniyorsanız, 
ben size çok daha kolay yol teklif edeceğim. 
ikimizin de bir şey diyemiyeceği veya kamu 
oyunun da hiç reddedemiyeceği bir usul; Se
nato araştırması yaparız, çok kolay. Ben ha
zırım, aramaya, çalışmaya başkası da Sena
tördür, bu lâfları işittiği zaman rahatsız olan 
kimseler de katılır, hiç Hükümet de rahatsız 
olmaz, çalışmak istemiyen de çalışmaz, biz 
hepimiz bu araştırma komisyonuna üye olma
ya hazırız. Var mı başka bir şey? Bu araştır
mada herhalde hiçbir şey icadetmiyeceğiz; gi
decek, belgelerle, raporlarla, kayıtlarla, emir
lerle, bize verilen şeyler üzerinde çalışacağız. 
Yardıma hazırız, alkışlıyan A. P. li arkadaşla
ra arz ediyorum. Sayın Başkanın bu kadar açık 
reddedişini çak güzel yaratıcı bir hava ola
rak alkışladınız, tarih beni ikinci kez oluyor, 
aynı iddia ile buraya çıkartmış. Sayın eski 

Millî Eğitim Bakanına dedim M; eğer güveni
yorsanız elimde dosyalar, getirdim, bunların 
içinde yazılı TöS'den, öğretmenler Federasyo
nundan, öğretmenlerden aldım geldim, dos
yalar. Hepsi yüzde yüz doğru olmıyabilir, si
zin söyledikleriniz de doğru olmıyabilir. Ama 
eğer güveniyorsanız bir kurt yeniği yoktur di
yorsanız, bu söylediklerimde, isim isim, tarih 
tarih vererek araştırma yapalım. Araştırma 
yaptığımız zaman işi olanlar gitmez, bu işi, 
bu vatanseverce hizmeti Devleti bu kirlerden 
temizlemek istiyen insanlar, hiç de burada 
oturmaz, gider, çalışır. Ben hazırım. Belgele
re dayanalım diyoruz; böyle, burada işte öyle 
oldu, böyle oldu demiyelim, belgelere dayana
lım. 

Araştırmaları kabul etmeyiniz, işimiz var, 
çıkan olaylardan bir iki tanesini okuyacağım, 
soracağım ne yaptılar? Hiçbir şey yapmayın 
ama, yok böyle bir şey... 

Atanmalarda belirttiğimiz insanlar böyle 
gidecek, ona da bir şey yok, sonra çıkacaksı
nız kürsüye yok diyeceksiniz, yağma yok. 
öyle yok demekle işler yok olsaydı her şeye 
yok derdik olurdu... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Var 
dediğinizi ispat ediniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — ispat etme 
yolunu söylüyorum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yok; 
bir şey yoksa, size ne yapılacaktır? O kadar 
meşgul edeceksiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Eğer gü
veniyorsanız, aptestinizden şüpheniz yok ise, 
(Yok sesleri) Hah yoksa, aptestinizden şüphe
niz, o zaman güveniyorsanız, bu Araştırma Ko
misyonunu kurarız. Yok söylüyorsanız bu suç
lamalardan, bize yapılan suçlamaları, faizi ile 
iade ediyoruz. Ya o suçlamaları faizi ile geri 
alırsınız, kim alıyorsa, veya bu araştırmayı ka
bul ederseniz, ayıplar meydana çıkar, suçlular 
bulunur. Yok... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bir şey 
yoksa size ne yapılacaktır? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — En büyük 
fırsat elimizdedir, söz verin, Türkiye'de esaslı 
bir fırsat elimize geçmiştir. 

Şimdi soruyorum, arkadaşım diyor M, yok
sa hiçbir şey? Sayın A. P. lilerin çoğunun imza 



C. Senatosu B : 5 11 . 11 . 1969 O : 1 

ettikleri raporu okuyorum; hiçbir şey yok, bir
kaç tanesini okumıyacağım. Son rapor bu, bir 
tane, örneğin diyor; Bakanlık tarafından, Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından, Ticari ve İkti
sadi ilimler özel Yüksek Okulu ile Mühendis
lik ve Mimarlık Okulu gibi birbirinden mahiyet 
itibariyle tamamen farklı okulların,, yasaktır, 
çünkü kanunda , aynı bina içinde açılıp işletil
mesine müsaade edilmiş olduğu gibi, bâzı öğre
tim kurumlarının işhanlarında kolacı, terzi, ber
ber, temizleyici, avukat yazıhanesi, mecmua 
idaresi gibi çeşitli işyerlerinin arasında açılma
sına izin verilmiş olduğu tesbit edilmiştir, bel
geler. Ancak okullara açılmak izni verilmek 
üzere kurulan bâzı uzman heyetlerinin bu ko
nu üzerinde kurdukları ve aynı bina dâhilinde 
reklâm bürosu, şoför sendikası, avukat yazıha
nesi gibi büroların bulunduğu ve üst katında 
da mal sahibinin ikâmet etmekte olduğu bir bi
nada okul açmanın öğretim ve eğitim ciddiye
tiyle bağdaşamıyacağı hususunu raporlarında 
açıkça ifade ettikleri, uzmanlar buna rağmen 
raporda böyle söylüyor, buna rağmen bu du
rumun düzeltilmesi için her hangi bir tedbir 
alınmadığını biliyor, yani rapor gelmiş bir ted
bir yok... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bun
lar görüşüldü... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Alınmadığı, 
gerek dosyalar üzerinde yaptığımız incelemeler, 
gerekse okulları ziyaret sırasında müşahedele
rimizle sabit olmuştur. Kanımızca bakanlık 
tutumu ile sadece kanuna değil eğitim anlayı
şının da dışına çıkmıştır unutuyorsunuz, 

Yine uzmanlar heyetlerinin... 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bunlar 

görüşüldü. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Rahatsız 

olmayınız, rahatsız olmayınız. Yine uzmanlar 
heyetinin okullara öğretime başlama izni verir
ken kitaplık konusunda çok toleranslı hareket 
ettikleri, kanunun öngördüğü beden eğitimi 
imkânları üzerinde ise hiç durmamış oldukla
rı dosyalardaki raporların tetkiki sonucu mey
dana çıkmıştır. Bütün bunlardan ayrı ola
rak bâzı raporlarda, öğretime başlama izni is-
tiyen okulun lâboratuvarlan ile ders araç ve 
gereçlerinde eksikler alınmadan, öğretime baş
lama izninin verilmesi mümkün olamıyacağı be
lirtilmesine rağmen, raporlarda, aradan bir ay 

gibi kısa bir zaman geçmeden, ikinci bir heyet 
kurulmak suretiyle öğretime başlama izni ve
rilmiştir; belge 8. Belgeyi de okuyayım da, 
altındaki heyecana da bakın. Heyecan var al
tında. Diyor M, belge; okulun dosyasındaki ya
zışmaların tetkikinden, okulun açılma izni al
mak için çok geç müracaat ettiği, bundan son
ra öğretime başlama izni vermek üzere 20 Ka
sım 1967 tarihinde okula giden uzmanlar heye
tinin, fizik, kimya, teknoloji ve malzeme lâbo-
ratuvarlarmı yeterli bulmıyarak gerekli rapo
ru vermedikleri, anlaşılmıştır. Bunun üzerine 
okul kurucusu ile okul müdürünün Bakanlığa 
müracaat ederek, uzmanlar istemiyor, bu ka
rara itiraz ettikleri ve bakanlığın da yeniden 
bir uzmanlar heyeti, bir tane daha kurmak su
retiyle, ilk rapor tarihinin üzerinden bir ay da
hi geçmeden okulu bir kere daha incelettirdiği 
ve bu ikinci heyet tarafından verilen rapor üze
rine 19 . 12 . 1967 tarihinde öğretime başlama 
izni verildiği tesbit edilmiştir. Olmaz, olmaz, 
herkes bağırıyor ikincisi de yine izin veriyor. 
Ancak bu arada bâzı kimselerin, bu raporu oku
yorum, ancak burada bâzı kimselerin Ankara'
ya giderek bu konu ile uğraştıkları ve meseleyi 
Bakanlıkta takibettikleri de okul dosyasında 
görülen.,. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu konu Cum
huriyet Senatosunda müzakere edildi netice
lendirildi, şimdi bunun üzerinde tekrar müza
kere yürütmenin lüzumu yok zannediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
bakan bunu dinliyor. Dedi ki, belge verin, ka
nıt verin bir sürü sayıyorum, bunlar ne ile 
olur? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bunu bura
da kısın, bunu hulâsa yapacaktınız. Eğer bel
ge üzerinde birkaç satırlık bir şey konuşmak 
lazımsa geliyorsa hulasaten sonuç verin... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkasından 
bakın, okulun yönetmeliği imzaya girmiştir, öğ
retime başlama mucibinin de yazılmış olduğu
nu müjdelerim. Resmî müsaadeyi vekil imzala
dı, gözünüz aydın. Yıldırım. Bu kadar ivedi iş
ler yapılır ise ve bütün bu haksızlıklar örtülür 
ise arkadaşlarım, rüşvet, suiistimal dediniz, 
bakkal alış-verişi değil, bu kadar usulsüzlük
ler üzerinde inadedince ve bu usulsüzlükleri değiş
tirmemekte ısrar edince, bunun altında bir kurt 
yeniği olmasını söylemek dürüstçe bir hareket-
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tir. Hayır öyle değildir demek suçluyu koru
maktır. Belirli kanıtlar ortada iken, bu kadar 
inatla ısrar ederken, yıldırım telgrafları ile 
giderken, vermeyin açmayın, açamazsınız di
yen uzman raporunun ikincisi gönderiliyor, o 
da istemiyor, A. P. li arkadaşlarım da imza et
miş ounu, Den söylemiyorum, çoğunluğu A,. P. li 
olan arKadaşıar; ne yapıldı Dunun üzerine, 
peki şimdi onu soruyorum? Bize haber verin 
ne oluu Yok. Bu ışın bütün kusurlusu olan Ba
kan yer değiştirdi. Tarım Bakanlığına gitti. 
Bu mudur denetim? Meydana çiKan suçların 
karşılığı bu mudur? Soruyorum size, elinizi vic
danınıza koyun. Bütün bunlar oldu, okundu, 
görüşüldü, bitti iş. E... bu suçlar ne? Bu okullar, 
bu rezalet nereye gitti? Uyudu, gitti. Böyle di
yeceksiniz, uyuyacak bunlar, sonra çıkacaksınız 
burada rahatça, böyle bir şey yoktur, yapan-
ler müfteridir. Ya... Müfteri diye iade ediyor. 
Bunu yaparsanız mesele yok, çıkar meydana, 
kim suçlu, kim müfteri meydana çıkar. 

ORHAN KOR (İzmir) — Suçluyu mahke
meye verin. 

AHMüT YILDIZ (Devamla) — Hükümet 
var, ortada. Hükümeti biz emrimize almıyoruz, 
Devletin; ihtar ediyoruz, Yasama Organıdır, 
burası. Burası mahkeme değil. Şimdi buraya 
bakın, kürsüden indi arkadaşım, «dayanaksız 
konuşuyorsunuz» dedi. Sayın Tevetoğlu bu da 
sizin için dayanak işte. Kitaplarınız 5 - 6 bin 
tane satılmış, yazıyor. Bir yere üç liraya veril
miş, bir yere de elli liraya verilmiş. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Kaç defa söyle
diniz? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte, belge 
istedi, «dayanaksız konuşuyorsunuz.» dedi. Ben
de dayanak getirdim. Kendisinin işine yarar 
diye, dayanak getirdim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu mu 
senin belgen? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir Bakan
lık bile sadece 3 490 tane almış. Bütün bun
lar ortada. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yalan, 
yalan, 3 490 tane olduğu yalan. Burada bel
geler okursunuz, sonra Cumhuriyet savcılığın
dan istenirsiniz ve şehir dışı kaçarsınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yazıyor 
burada, bunların hepsini. Bana da geldi o ki
tap... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, şahsa mütevec
cih konuşmayın, çok rica ederim. 

AHMüT YILDIZ (Devamla) — Dayanak
sız dediler de, bir dayanak ölsün diye söylü
yorum; rahatsız olurlar diye bir dayanak ol
sun diye, söyledim. 

Şimdi arkadaşlar, komisyonlarda aynı şey
leri söylemişiz, demek düzelmiyor da söylüyo
ruz, aynı şeyleri. 

Anayasada değişiklik istemiyoruz. Anaya
sada uegişiiLugı programda açiKianan amaçıar 
yonunuen temaa ettiK. Belir ttiK, ne istiyor, 
niçin istiyor? Yargıdan ranatsız oluyorum de-
meK istiyor. Danıştay müktesep naıüar dışın
da nıçuır ıtnaı yapmasın aıyor. istediğimi is
tediğimiz yere verelim diyor. Bu mudur? Yal
nız Kazandığı maaşla mı bir kimse Devlet me
murluğundan değişme dayanağı olur? Başarılı 
çalışıyorsa, durust çalışıyorsa, mutlaka değiş
tirmeli içm bir gerekçe yok ise ki - bu gerek 
tarafsız organların vereceği rapordur. - yok ise, 
efendim, ben senin maaşını veriyorum da, ora
dan alırım seni, öbür tarafa veririm demek hak
kını kazanmak için Anayasayı değiştirmek is
terseniz, demin de belirttiğim gibi, bütün bu 
konuları istemiyoruz. Yoksa Anayasada haklı 
bir değişiklik olur, ona bir lâfımız olmaz. Bu
rada bir haksız değişiklik var. Efendim, bir 
kaç gün evvel değişiklik olmuş. Evet, söylüyo
ruz o değişiklik - tarih kaydedecek - Anayasa
yı dinamitlemiş tir. Yine söylüyoruz. Siz kabul 
ettiniz. Biz bu görüşteyiz, siz o görüştesiniz. 
Tarih ikimizin de tutanaklardaki yerini tesbit 
etmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, sonuç: Böyle havada 
yermeler, reddetmeler elbette ki inandırıcı ol-
mıyabilir. Ne bizim söylediğimiz yüzde yüz ina
nılsın diye iddia ediyoruz. Ne de Hükümetin 
söylediklerine inanabiliriz. Olaylar, basına, ka
mu oyuna yansıdıktan, kişiler isimleri ile, olay
lar rakamları ile, tarihleri ile belli olduktan 
sonra yapılacak iş - Çünkü şüphe değil, açık
ça diyor - yapılacak iş meydana çıkarılmasıdır. 
Bunu meydana çıkarma cesareti göstermiyen-
ler hesap vermekten kaçınanlardır. Onlar ne 
kimseye müfteri diyebilirler, ne de alnım aktır 
diye övünebilirler. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hepimizin alnı 
aktır, seninki kara. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hesap ver-
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mekten korkan... îşte alnınız ak ise, kabul edi
yor iseniz, size karışmıyorum, kişilerle ilgim 
yok, benim. Olayları söylüyorum. Sizinle, elbette 
tek tek kimse ile hesabım yok. Ben bir iktidar 
tutumu söylüyorum, içinde olaylar söylüyorum. 
Bu olaylarda belki en suçlu sandığım kimsede, 
suç değil de, başkası suçlu çıkar. Ama olay or
tada diyorum. Yoksa kişileri suçlama hakkım 
yok M, bir mahkeme kararı yok, elimde. Siz 
nerden çıkarıyorsunuz? Öyle ise, böyle bir du
rum karşısında olunca olayı da söylemeyi engel... 

ORHAN KOR (îzmir) — Siz vatan haini
siniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ne diyorsu
nuz anlıyamadım? 

ORHAN KOR (îzmir) — Vatan hainisiniz 
diyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Siz başka 
bir yere gidin. Buraya yakışmadınız. 

ORHAN KOR (îzmir) — Siz yakışmıyorsu
nuz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben vatan 
uğruna kelle koydum, sen de mide koydun. Ara
mızda fark bu. (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler.) Ya, yağma var?.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, zatıâliniz... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Vatan haini 

diyor bana. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, şey yapıyor

lar. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, kabahat sizin, susturmadınız. Üç defa 
vatan haini dedi. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Kaç defa söyle
di, Sayın Başkan. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Kürsü hürriyeti 
var, orada konuşan kimseye hain diyemez. Kür
sü hürriyetini kimse ihlâl edemez. Vazifenizi ya
pın. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Saym Betil, 
ben yapıyorum efendim vazifemi; çok rica ede
rim. îşi havalandırmayın efendim. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Kürsüden konuşa
na kimse hain diyemez, dedirtemezsiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşın üzerinde, idare âmi
ri arkadaşlar ilgi gösterdiler. Ben de yaptım. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Fakat, kürsüden 
konuşana hain diyemez. (Adalet Partisi sırala
rından bir ses, «onlan kötü yola siz sevk ettiniz» 
«salak herif, sus be.») 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — «Sus 
be» yakışır mı bu Senatoya? Ne demek bir sena
töre kalkıyor «hain» diyor. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Biz de söy
lüyoruz... 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Biz 
de söylesek ne olacak? 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Özgür, 
siz sakin olun. îşte orada idare âmiri arkadaşlar 
var, sustururlar. Çok rica ederim. 

Sayın Yıldız siz de cevap vermeyin efendim. 
Siz devam buyurun. (Adalet Partisi sıralarından 
gürültüler.) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Biz burada 
namus temizlemeye varsanız, namus temizliye-
lim diye tekrar ettik. Kaçtınız. îşte tekrar edi
yorum; eğer istiyorsanız namus temizlemesi ya
palım... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız karşılıklı konuş-
mıyalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yağma yok, 
Devleti soyacaksınız, soyduracaksınız, sonra da 
gelip tahrik ediyorsunuz, diyeceksiniz. Yağma 
yok. (Adalet Partisi sıralarından, «soyguncu 
sizsiniz» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar ve 
gürültüler.) Bu sözleri söyliyenlere iade ediyo
rum; müfteri diyen müfteridir, yahut namusu 
ile hesap verir. Yağma yok. (Adalet Partisi sıra
larından gürültüler, C. H. P. ve Millî Birlik Gru-
pundan alkışlar.) 

Haddinizi bilin, burası Türkiye Büyük Mil
let Meclisi.. (Adalet Partisi sıralarından gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, bu 
karşılıklı konuşmaları bırakalım. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs

parta Milletvekili) Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri huzurunuzda biraz evvel 
görüşen sayın üyenin ortaya koyduğu hususları 
teker teker cevaplandıracağım. 

Bunlar nelerdir? Evvelâ Senatoya araştırma 
önergeleri verilmiş de, bu araştırma önergeleri 
henüz sırası gelip, beş altı tanesi gündemde; ka
rara bağlanmamış da, bunların içerisindeki id
diaların hepsi doğru imiş de... E., o zaman araş
tırma yapılmasına lüzum yok ki, Senatonun ira
desine lüzum yok ki. Böyle farzettiğiniz takdir
de, bunun adına «Öküzün altında buzağı ara
mak.» derler. 
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RIZA ISITAN (Samsun) •— Kim böyle söy
ledi M, Sayın Başbakan? ! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem senatörler, benim maksa
dım havayı gerginleştirmek ve Yüce Senatonun 
bu zamana kadar alışageldiğimiz seviyeli görüş
me tarzını bozmak değildir. Benim maksadım, 
ortaya iddialar atılıyor, bunlar konuşulacak. Sa
dece söyliyen söyleyip gitmiyecek. Söyliyenin 
yakasına yapışacağız. Bu da bizim hakkımız. Bu 
kürsü hürse, bu kürsüde herkes hür. Yani, mem
leket vazifesini üstüne almış olanlar da hür, mu
rakabe fonksiyonunu yapanlar da hür, iktidar 
kanadına, muhalefet kanadına mensubolanlar da 
hür. Hepsi hür. 

Şimdi, ortaya atılan iddialar nelerdir? Ba
kır mevzuu, Karadeniz bakır kompleksi, memle
ketin millî menfaatleri haleldar olmuş. İddialar
dan biri bu. Yani, bu da bir araştırma önerge
sine bağlanmış, Yüce Senatonun gündeminde. 
Görüşürsünüz, karar verirsiniz, olmuş mu olma
mış mı? Olmuşsa bunun ne gibi bir neticesi ola
caktır? Ona da karar verirsiniz. 

Özel okullar ile ilgili araştırma. Görüşül
müş, burada söylenen şeylerin hepsi cevaplan
dırılmış, zabıtlara geçmiş. 

E... şimdi, sadece siz kendi söylediğinizin 
doğru olduğunu ifade eder, verilen cevapların \ 
yanlış olduğunu ve hakem vaziyetinde bulunan I 
buradaki Yüce Heyetin hakemliğini kabul et- I 
mezseniz bu münakaşalar bitmez. 

M. ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Kim 
hakem, Başbakan? (A. P. sıralarından «Senato» 
sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Sayın Özka-
ya. Efendim, müsaade eder misiniz, bir şey arz 
edeyim. 

Sayın Başbakan, burada vâki her türlü ko
nuşmaları, şurada sükûnetle dinlediler. Müsaade 
edin de Sayın Başbakan da konuşsunlar, hepi
miz de sükûnetle dinliyelim, efendim. Rica ede
rim, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bravo Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Dinlemek 
istemiyorsanız dışarıya çıkın. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sen 
sus. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başbakan cevap verecek vaziyettedir. Ar
kadaşların onun namına cevap vermesine lüzum 
yok. 

BAŞKAN — O zaman müzakere cereyan et
miyor, demektir. Senatonun sükûnetini bozmı-
yalım efendim, çok rica ederim. 

Buyurunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ne olmuş? Diyanet İşleri Reis Mua
vinliğine tâyin edilmiş bulunan bir devlet vazi
felisi hakkında araştırma istenmiş. Henüz sırası 
gelmemiş, münakaşası yapılmamış. Bunun sırası 
gelir, münakaşası yapılır. Bu kürsüden müdafaa 
durumunda olan kişiler müdafaa hakkını kulla
nır. Çıkacak neticeye göre de Yüce Senatonuz 
karar verir. 

Ne olmuş? Seçimleri kaybedenler tâyin edil
miş; ki, bu konuya ayrıca döneceğim. 

Trabzon'da Çimento Fabrikasında birçok 
sözler varmış. 

İller Bankasından şikâyet olmuş. 80 tane 
mühendis ve mimar bir araya gelmiş, yolsuzluk
lar hakkında rapor vermişler. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Hakem 
ücreti var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İlâç yolsuzluğu basında sayfalar ha
linde dolu imiş. 

Teneke ithalâtı ile ilgili yolsuzluk olmuş. 
Romanya'dan petrol alınmış, 726 bin dolar

lık bir fark varmış. 
Jokey Kulübü Başkanı devlet büyüklerine 

ilişkin açıklamalarda bulunmuş. 
Yine bu Yüce Senatonun bir üyesi, Sayın 

Fehmi Alpaslan, buradan birtakım açıklamalar
da bulunmuş. 

Boraks araştırması istenmiş, ulusal yararla
ra aykırılık varmış. 

Karadeniz bakır kompleksinde de ulusal ya
rarlara aykırılık dolayısiyle bir önerge veril
miş. Henüz sırası gelip, görüşülmemiş. 

«Kanlı pazar olayları» namı altındaki, bu 
tâbire hiçbir şekilde iştirak etmiyorum, «Kanlı 
pazar olayları» namı altında bir önerge veril
miş, ağır şekilde Hükümetin suçlu olduğu iddia 
olunmuş, araştırma istenmiş. 

Bunların üzerinde teker teker duracağım. 
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Bir de, bir senatör arkadaşımızın çıkardığı 
komünizmle ilgili bir kitaptan 3 490 tane sa-
tmalınmış. 

Evvelâ Karadeniz bakırdan başiıyacağım. 
Sırası geldiği zaman yine görüşeyim. Benim be
yanlarımın aksine bir durum görüyor iseniz ben, 
bunun mânevi ve maddî sorumluluğunu kabul
leniyorum, şimdiden. Bulursanız, araştırdığınız 
zaman, bunun mânevi ve maddî sorumluluğunu 
kabulleniyorum. 

Neymiş millî yararlara aykırı olan şey? Ka
radeniz'de Samsun kenarında bir bakır fabri
kası kuruyoruz. Küre'den, Espiye'den, Murgul'-
dan ve Karadeniz'in bu dağlarının altında bulu
nan, halen gayrimeşkûk, keşfedilmemiş; fakat, 
mevcudiyeti hakkında esaslı emarelerinin eli
mizde bulunduğu bakır madenlerini çıkaracağız, 
bu bakır fabrikasında işliyeceğiz, senede 40 bin 
ton bakır çıkaracağız, senede 40 milyon dolar 
Türkiye'nin dış ticaret muvazenesine fayda sağ-
lıyacağız. 

Hani, bağımsızlık, diyoruz, dışarıya bağlı ol-
mıyalım, diyoruz; ticaret muvazenemiz düzelsin, 
diyoruz ya; 40 milyon dolar, senede Türkiye'
nin ticaret muvazenesine fayda sağlıyacağız, 
binlerce vatandaşımız yeniden iş imkânı bula
cak. Bunun yanında demir cevheri de çıkacak, 
demir cevheri Ereğli fabrikasına nakledilecek 
ve Ereğli fabrikasında demir olup Türk vatan
daşının hizmetine girecek, ülkenin imar ve inşa
sına hizmet edecek. 

Bunun için 30 milyon 500 bin dolar krediye 
ihtiyacımız olmuş. Makinalar için veya 
30 500 000 dolar dış ödemeye ihtiyacımız 
olmuş. Bu parayı kendi kaynaklarımızdan 
temin edememişiz. Çünkü, kendi kaynak
larımızın müsaidolmadığını her vesile ile 
söylüyoruz. Kendi kaynaklarımızdan bunu temin 
etsek, başka bir şey için borca ihtiyacımız ola
cak. Amerika Birleşik Devletlerinden 30,5 mil
yon dolarlık kredi almışız. Faiz, ilk 10 yıl yüz
de 1; mütebaki 30 yıl yüzde 2,5. 40 yıl vâde. Ha
di gelin bakalım, bu şartlar içerisinde bir kredi 
bulun? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Di
ğer şartlar, Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Söyliyeceğim, söyliyeceğim, acele et
meyin ; bizim saklı, gizli tuttuğumuz bir şey yok, 
tutamayız zaten. 

I HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Zaten yayınlanmış. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tutamayız, işte anlaşma. Buraya bi
ralarım, tetkik edersiniz. Kopyasını size veririm. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Tetkik ettik bile, lüzum yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 30,5 milyon dolar, yani 300 milyon 
yüzde 1 vâde 10 sene; yüzde 2,5, vâde 30 se
ne. 40 sene vadeli. (A. P. sıralarından «Dinle
yiniz bir kere» sesleri) Bunun için 300 milyon 
lira sermaye ile bir şirket kurulmuş, itiraz bu
na mı? Bunu da anlatalım. 

Sermayenin 147 milyonu Etibankm, hisse
nin yüzde 51 i özel sektörde, itirazınız buna im? 

Şimdi onu da tahlil edelim. 147 milyon, ser
mayenin 147 milyonu Etibank hissesi; 74 milyon 
980 bini Türkiye İş Bankası, 88 milyon Türkiye 
Sanayi Kalkınma Bankası, 22 milyonu Türkiye 
Vakıflar Bankası... Bu eder 260 milyon. Geriye 
kalan 40 milyonun 10 milyonu Akbank, 10 
milyonu Yapı Kredi Bankası ve mütebaki 20 
milyonu da eşhas. Buna bir itiraz var mı? Her
kese açık. Yani, bir adamdan menfaat temin 
edilmek suretiyle ortak yapılmamış. 

Muhterem senatörler, 300 milyon sermayenin 
260 milyonu Devlet bankaları... İyi mi? 40 mil
yonu, eşhas. Eşhas değil, iki tanesi yine millî 
banka, 20 milyonu eşhas. Eğer bunun bir so
rumluluğu varsa biz bunu tekabbül etmiye ha
zırız. 

Millî menfaatlere neresi aykırı bunun? Dev
let bütçesine uzun boylu yük olmadan 1 milyar 
liralık bir tesis meydana geliyor. Bunun içinde 
2 - 3 bin Türk vatandaşı çalışacak, bundan nema 
çıkacak. 40 milyon dolarlık senede ihracat ya
pılacak, bir o kadar da demir çıkacak, asit sül
fürik çıkacak; yanında gübre fabrikasını bun
ların atıkları ile işletmek imkânları da olacak. 
Bunun sorumluluğunu kabule hazırız. Bu bir 
suiistimal örneği olarak gösteriliyor. Bunun sui
istimal neresinde? ölçüp biçip konuşmak lâzım, 
bu kürsüden, ölçüsüz konuşmalar, Devlet iti
barını zedelediği takdirde, ölçüsüz konuşmaların 
hep peşinde olacağız. Her ölçüsüz konuşmanın 
da gayet tabiî peşinde olamayız. Ama Devlet 
itibarını kollamaya mecburuz. Bu bir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — izin verir-
| seniz söyliyelim. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Beyefendi, biraz evvel çıktınız, söyle
seydiniz. Biraz sonra çıkar yine söylersiniz. 
Karşılıklı münazara yapmıyoruz ki, sizin bir Tü
züğünüz var ,o tüzüğe göre bir müzakere yürü
tülüyor. 

Boraks mevzuu; Eskişehir ilinin Kırka böl
gesinde Türk Boraks Madencilik Şirketinin eli
ne geçen sahalar şunlardır. 

1. ilk ruhsat 27 . 5 . 1958 tarihinde alın
mış, 5 . 10 . 1962 tarihinde şirkete devredilen 
24/185 saydı saha, tarihlere dikkat ediniz 
5 .10 .1962 tarihinde. 

2. ilk ruhsat, 12 . 12 . 1959 tarihinde alın
mış, 3 . 1 . 1963 tarihinde şirkete devredilen 
24/184 sayılı saha. 

3. ilk ruhsat, 19 . 8 . 1959 tarihinde alın
mış, 18 . 10 . 1960 tarihinde şirkete devredil
miş 24/168. Yani, o zaman buradan konuşan 
üye Devletin kaderine hâkim 24 . 10 . 1960 ta
rihinde. 

İlk ruhsat 5 . 2 . 1960 tarihinde alınmış, 
13 . 2 . 1962 tarihinde şirkete devredilen saha 
24/189. 

İlk ruhsat 4 . 11 . 1960 tarihinde alınmış, 
yine kendileri memleketin kaderinde söz sahi
bi, aynı tarihte şirkete devredilmiş 24/233 
saha. 

Altıncı ruhsat, 5 . 2 . 1960 tarihinde alın
mış, 4 . 8 . 1960 tarihinde şirkete devredilmiş, 
yine kendileri memleketin kaderinde söz sahibi, 
24/188 sayılı saha. 

Şimdi buradan dönüp Adalet Partili sena
törlere, memleketi soyduruyorsunuz, milleti 
şöyle yapıyorsunuz, suiistimaller aldı, gitti de
mek bunlara dayanarak mümkün mü? Müm
kün mü? Kendinizin idarede bulunduğunuz 
zaman verilmiş ruhsatlar var, bunun içinde. 
Adalet Partisinin idarede bulunduğu zaman ve
rilmiş ruhsat yok. Adalet Partisi İktidarı ne 
yapmış? Bu sahaların durumlarını 1968 - 1969 
yıllarında tetkik etmiş. Yukarıda söylediğimiz, 
bir ve ikinci sırada 24/184, 24/185 sayılı sa
halara ait ruhsatlar iptal edilmiş, Danıştayca 
da tasdik olmuş. Biz bunu yapmışız. 3 ve 4 ncü 
sırada kayıtlı 24/168, 24/189 sayılı sahalara 
ait ruhsatlar ise Bakanlıkça iptal edilmiş, Da-
nıştayda karar safhasında. Son iki safhaya ait 
ruhsatnameler halen tetkikte. Bu arada Ekim 

1969 da, aynı bölgede Etibank Genel Müdür
lüğüne iki adet işletme ruhsatı da verilmiş. Bu 
boraksta bizim kusurumuz ne? Kusurumuz ne? 
Bakırda kusurumuz ne? Şimdi bu silsileyi taki-
bedelim. Gelelim tenekeye. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Onu en sona bırakalım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yok, yok burada konuşalım; teneke 
hepsi var bunların burada. 

Budin Şirketi namında bir şirket, satıla
mamış tütünler - ki herkese açık - satılama
mış tütünleri değerlendirmek maksadiyle izmir 
Fuar kotasına konmuş bulunan 10 milyon dolar
lık tütün tahsisinden faydalanarak, herkese 
açık, 2193 ton teneke ithali için usulüne göre 
müsaade almış, 2193 ton hepsi bu tenekenin. 
Bu tenekeler 14 . 2 . 1968 tarihinde İzmir 
Gümrüğüne gelmiş. Yani iki seneye yakın za
man önce izmir Gümrüğüne gelmiş. Nerede 
tenekeler? izmir gümrüğünde. Halen, şu anda 
izmir gümrüğünde, tenekeler. Ne imiş bunda 
suiistimal? Mesele bitmedi. Ereğli şirketi te
nekenin Türkiye'de yapıldığını iddia ederek 
bunların ithal edilmemesi lâzımgeldiğini ifade 
etmiş. Sanayi Bakanlığı bu görüşe katılmış. 
Tenekelerin ithaline cevaz verilmemiş. Bütün 
bunlara rağmen biz tepeden inme bir emirle te
nekeleri ithal edin derizde, bunu bize sorarsa
nız, neden böyle dediniz diye. Bitmedi, hani bu 
kürsüden Danıştay kararlarını müdafaa ediyor
sunuz, mahkeme kararlarını müdafaa ediyorsu
nuz, yargı organının kararlarını tatbik etme
mek Hukuk Devletine aykırıdır diyorsunuz, 
saatlerce bu konuşuldu, burada. Hani Türk 
vatandaşlarının hepsine hak arama yollan 
açık olacaktı, açık rejimde, hani herkes kanun 
önünde eşit muamele görecekti? Bunları Ana
yasalara koyacaksınız, ondan sonrada istediği
niz şekilde tatbikat yapacaksınız. Onun adına 
keyfi idare derler. Adalet Partisi iktidarı keyfi 
idareyi bütün gücü ile bir daha geri dönme
mek üzere gömmeye çalışıyor. (Adalet Parti 
sıralarından bravo sesleri).. Budin şirketine de 
herkese açık olduğu gibi Danıştay açık. Danış-
taya gitmiş, 19 . 10 . 1968 tarihinde Danıştay 
12 nci dairesi, 70 bin liralık teminat karşılı
ğında, yürütmeyi durdurma karan vermiş. 
Yani çeksin demiş, tenekeleri. Biz, yine idare 
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olarak, olmaz demişiz. Kesin karara kadar bek-
liyeceğiz, demişiz. Danıştay 12 nci dairesi 
4 . 9 . 1969 tarih ve 1297 sayılı karan ile ke
sin karar vermiş. Kusurumuz ne bizim? Yani 
Danıştayın aksi kararı olur da, ithal edin de
riz veya hiç Danışay kararına lüzum görmeden 
ithal edin, deriz. Bu sorulur. Danıştay 12 nci 
dairesinin kararının sonunu okuyorum. «Bu ne
denle», esbabı mucibe veriyor yukarıda, «Da
valı, idareci davacı firmanın ithal etmek iste
diği lake tenekelerin Amerikan menşeli oldu
ğundan bahisle ithaline izin vermemesinde isa
bet bulunmadığından, dâvanın kaibulü ile, dâva 
konusu işlemin iptaline 30 lira ilâm harcı pe
şin alındığından yeniden harç alınmasına yer 
olmadığına ve 500 lira avukatlık ücreti ile aşa
ğıda hükmü gösterilen yargılama giderlerinin 
'davalıdan alınarak davacıya verilmesine». Ta
rih, 4 . 9 . 1969 Danıştay kesin karan bu. Ku
surumuz ne? Ne olmuş teneke skandali? İşte 
Milliyet Gazetesi burada. Milliyet Gazetesine 
yazılan mektup da burada. Ne diyor Milliyet 
Gazetesi? Okuyayım mı, baştan aşağıya? Mil
liyet Gazetesi bütün bunlan hikâye ediyor. 
E., sonra derler adama? Sonra ne olmuş?.. Ya
ni, burada hakkının zedelendiğini iddia eden 
Budin şirketi mahkemeye gitmiş, tazminat dâ
vası açıyor, Devlet aleyhinde. Sizin bize soraca
ğınız sual; Devlet aleyhinde tazminat dâvasını 
hak ederse, neden hukuka uymıyan bir iş yap
tınız da Devleti tazminata mahkûm ettirdiniz 
şeklinde olmalıdır. Bu mu kusurumuz? Teneke
de bu. (A. P. sıralarından gülüşmeler). 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Hükümet 
bırakmıyabilirdi. İzni kimden aldı? İthal iznini 
Udinden aldı Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim? Ticaret Bakanlığından. 
Herkes gibi, her Türk vatandaşı gibi. Hür te
şebbüsün serbest olduğu bir memlekette her 
Türk vatandaşı gibi. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — İzin veren 
de, bırakmayan da Hükümet. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hükümet, her sene 800 milyon dolar
lık izin veriyor. TürMyede ticaret devletleştiril
miş değil. Herkese izin veriyor, Hükümet. Her 
perminin altında bir şey anyorsanız, gelin söy
leyin. ilk defa bugün de vermiyor, memleketin 

rejimi bu. Cumhuriyet kurulduğundan beri 
serbest ticaret olduğu için, Cumhuriyet ku
rulduğundan beri permi veriyor. Herkese açık 
olarak ilân ediyor. Kim isterse veriyor. Yani, 
o şartları, tahkik eder, kim isterse permi verir. 
Eğer permide bir usulsüzlük iddianız varsa 
onu getirin. Onun da münakaşasını yapalım. 
Ama, iddia permiden gelmiyor, iddianın da ne 
olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü skandal laf
lan atıldı mı orta yerde, çok skandal avcılan 
var Türkiyede, hemen herkes bunun altında ne 
var, ne yok, ondan sonra onun üzerine koşu
yor. 

iller Bankasındaki yolsuzluklara gelince: 
Muhterem senatörler, araştırma önergesinin 
hangi istikamette olduğnu bilmiyorum. Ama 
bana verilen bilgiye göre, bu bilginin eksiğini 
kusurunu, kısa zaman içinde böyle bir münaka
şaya girmenin icabına bağlayınız; açılan, iste
nen araştırma önergesi 1960 - 1965 devresinde 
Simel şirketinin kati hesaplarını yapmamış ol
masına ait. Yani 1965 - 1969 devresine ait bir 
araştırma önergesi mevcut değil, benim bildi
ğime göre. Mevcutsa getiriniz her şeyini müna
kaşa etmeye hazırız. Yine açıklıkla ifade ediyo
rum; 80 imzalı dilekçe, veyahut talepname her 
ne ise, bana verilmiştir. Bunun içerisinde bir 
suiistimal iddiası yoktur. Bankanın başındaki 
genel müdürle bankanın içerisinde bulunan 
bâzı mühendisler arasında bir geçimsizlik baş-
göstermiştir. Genel Müdürü başımızdan alın 
diye 80 imzalı bir talepname bana verilmiştir. 
Bendedir talepname. İçerisinde en ufak bir 
suiistimal iddiası yoktur. Açıklıkla ifade ediyo
rum; iller Bankası Genel Müdürüne izafe edile
cek her hangi bir bildiğiniz, duyduğunuz bir 
şey varsa, getiriniz bunu da münakaşa edelim. 
Ve böyle bir araştırma önergesinin içinde de 
ne mevcutsa onun müzakeresine hazınz. 

Diyanet işleri Reis Muavininin tâyininde 
ne gibi bir suiistimal olabilir? Hizmet gören
ler hakkında çok şey söylerler. Buraya gelirsi
niz ne söyliyecekseniz söylersiniz. Hükümet adı
na kendisini savunma imkânı olmıyan kişilerin 
savunulacak tarafı varsa Hükümet adına çıka
rız, onlar öyle değildir, şöyledir deriz. Savunu
lacak tarafları yoksa, çok teşekkür ederiz size, 
bizi bir hatadan kurtardınız deriz. Biz bu zih
niyetin adamlanyız. Ama, bunda, neresinde 
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suiistimal var? 784 bin tane Devletin memuru 
var. Her birisi hakkında önerge vermeye kalkı
lırsa zaten çalışılamaz hale gelinir, önerge ver
diniz diye bir şey demiyorum. Sıra gelmemiş, 
geldiği zaman konuşursunuz. 

Şubat 1969 tarihinde istanbul'da meydana 
gelen hâdiseler üzücüdür. Bu hâdiseler 12 Şu
bat tarihinde, taihmin ettiğime göre, Beyazıt 
Kulesine kızıl bayrak çekilmesiyle başlar. Ni
çin onun üzerinde durmuyorsunuz? (A. P. sı
ralarından «onu söylemez» sesleri) Biz vatan
daş kütlelerinin çatışmasının değil, bir arada 
yaşamasının müdafiiyiz. Ama günlerce tahrik, 
tahrik, ,tahrik, tahrik... 8 tabur asker ve ikibin 
toplum polisinin sabahtan akşama kadar aç, su
suz Devlet vazifesi görmek için beklediği mey
danda çatışma çok daha kanlı olabilirdi. Çok 
kısa süren çatışmanın bir vatandaşımızın 
burnunun kanaması, değil ölmesi, bizi üzer. 
Ama, çok daha kanlı bir hâdisenin önlenebil
miş olmasını da, Millet Meclisi müzakere etti, 
münakaşa etti, gensoru açılması için bir sebep 
görmedi. Bu da konuşulmuş Parlâmentoda. 
Yani, murakabeden Hükümet kaçmış değil ki. 
Millet; Meclisinde konuşulmuş mesele. Gensoru 
açılsın mı, açılmasın mı diye saatlerce konu
şulmuş. Kim kaçmış murakabeden? Hükümet 
girmiş murakabeye, bu Mecliste girmemiş de 
öbür Mecliste grimiş. E., onu makbul addede
ceksiniz. Ama, yine burada da sırası ve yeri 
geldiği zaman konuşulur. 

Özel yüksek okullar; o günkü Millî Eğitim 
Bakanı olan arkadaşım burada gelmiş, saatler
ce meselelerin izahını yapmış teker teker, te
ker, teker. 

İlk defa işitiyorum, Jokey Kulübü Başka
nının kim olduğunu da bilmiyorum, ne söyledi
ğini de bilmiyorum, ilk defa burada işitiyo
rum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben de 
tanımıyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ki biz bütün gazeteleri gayet dikkat
lice takiibetmiş olmamıza rağmen gözümüzden 
kaçmış olabilir. Ama, ne ise bu, bunun üzerin
de duracağım. Kim ne demiş? Kimdir Jokey 
Kulübü Başkanı, bunu da bilmiyorum. Ne de
diğini de bilmiyorum. Keşke ne dediğini söy
lese idi, belki cevaplandırmak imkânlarını bu

lurduk. Sayın Yıldız ne dediğini biliyorsa, gel
sin bu kürsüden söylesin de, bit yeniği kalma
sın bu işin içinde. 

Romanya'dan petrol meselesini şimdi arka
daşlarımdan sordum, böyle bir muamele yok. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tutanak
lardan okudum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bakınız kanunsuz, usulsüz çıkar sağ
lanmış, iddia bu. ithal edilmemesi gereken te
nekeler ithal edilmiştir. Sayın Yıldız'in id
diası, bu. ilaç yolsuzluğu sayfalar dolusu ol
muş. Muhterem senatörler, karalamak çok ko
laydır, ama namuslara söz uzatılırken, söz atı
lırken, herkesi kendiniz kadar hassas bilmeye 
mecbursunuz; aksi halde hiç kimse kendi ken
disini koruyamaz. Bu bir ahlâk kaidesidir; bir 
mesuliyet duygusudur, toplumda. Sadece na
musu bir avuç insanın inhisarında addetmek, 
diğerleri hep kötü addetmek zaten cemiyetin 
çöktüğünü gösterir. Böyle bir duruma razı olu
namaz. 

Trabzonda Çimento Fabrikasında birtakım 
sözler varmış, ayyuka çıkmış. Sayın Senatör, 
kendisi bunları bize intikal ettirebilir; bir mek
tupla, küçücük bir tezkere ile böyle, böyle 
diyorlar diyebilir. Yapmış mı bu vazifesini? 
Hayır. Ama, bir hükümet programının tenki
dinde, yolsuzluk alıp yürümüştür. Delil ver.. 
işte deliller; işte karşınızda söylediğimiz şey
ler. Bunlar kolay söylenecek şeyler değil. 

Seçimi kaybedenler tâyin edilmiş, 1965 -
1969 devresinde vazife görmüş Adalet Partisi 
Milletvekillerinin içerisinden 132 arkadaşımız 
seçimi kaybetmiştir. Bunlardan benim malû
matıma göre üç doktor hastanelerde vazifeye 
başlamış. Yani doktorluk yapmaya talibolmuş, 
gömleğini giymiş, hastanede vazifeye başla
mış. Kendisine siyasi himaye filân yapılma
mış. Bir kişi de esasen kanunu var, kadrosu 
varsa aynı kadroya dönebilecektir, o kadroya 
dönmüş. Yani bizim yapacağımız birşey yok. 
Yine bana verilen bilgiye göre, ki, ben hiçbir 
tâvin yapılmamıasını istedim, iki kişi de tâyin 
edilmiş. 132 kişiden 2 (kişi tâyin edilmiş. Sa
dece Adalet Partili doktorlara değil, bütün 
doktorlara, da, çalışmak istiyen doktor millet
vekillerine de, devletin kapıları açılmış. Nite
kim Adalet Partili olmıyan doktorlardan da 
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tâyinler yapılmış. Parlâmentoda vazifesi biten 
arkadaşlarımız bu memleketin vatandaşı değil 
mi? Parlamenter oldu diye aç mı kalacaklar? 
Siyasi himaye görmemiş, açık söylüyorum, di
ğer iki tâyin, 132 kişiden İM kişi, benim mut
tali olmadığım tâyinlerdir; üzerinde gayet cid
diyetle duruyorum. Neden tâyin ettiniz diye 
de sual açtım. Kimse yanlış bir şey anlamasın, 
bu arkadaşlarımıza hiçbir vazife verilmiyecek-
tir gibi. Ama, hangi partiye mensubolursa ol
sun gördükleri hizmetelere göre devlette vazi
fe almak isterlerse, bir kısmı kanuni mecburi
yettir, kanuni mecburiyetler yerine getirilecek, 
onun dışında kalan arkadaşlara münasip vazi
feler varsa verilecektir. Hangi partiye mensu
bolursa olsun. 

Şimdi Sayın Alpaslan'ın bu kürsüden söy
lemiş olduğu sözlere gelince: Zannediyorum, 
geçen sene Şubat ayı idi, yanılmıyorsam. Bütçe 
müzakereleri yapılmakta idi, her ne hal ise, 
yani hangi ay olduğu hakkında belki biraz. 
hafızam beni aldatabilir. Ben Meclise geldim, 
sahahleyin; kapıdan girdim, yahut öğleye 
doğru, o günkü Adliye Bakanı arkadaşım fev
kalâde sıkıntılı bir vaziyette benim yanıma gel
di, Sayın Hasan Dinçer. Dedi ki, Sayın Alpas
lan bâzı parlömanterleri itham eden, Parlâ
mentoyu itham eden beyanlarda bulundular. 
Ve dediler ki, «Sayın Başbakan çağırırsa ken
disine bunları söylerim.» Ben yukarıdaki çalış
ma odama çıktım. Sayın Alpaslan burada otu
ruyor, gene hafızam beni aldatmıyorsa, yanım
da Dışişleri Bakanı arkadaşım Çağ-layangille 
Sayın Dinçer de vardı. Sayın Alpaslan'ı da
vet ettim, geldiler. Dedim ki, bu şekilde bir 
'beyanda bulunmuşsunuz, bunun Parlâmentoyu 
zedeliyeceğinden korkarım, «Başbakan çağı
rırsa. bana sorarsa sövlerim demişsiniz;» «ben 
sizi davet ettim, bildiklerinizi lütfen söyleyi
niz.» Aynı zamanda Ankara Savacısına da 
oradan telefon ettik, bu beyanı ihbar telâkki 
©diniz ve bu meseleye el koyunuz. Meselenin 
mütaakıp safahatı su: Sayın Alpaslan o gün 
•bana bir sev söylemediler, yanımda belki diiyer 
arkadaşlarım. bülunduıhından dolayı sövlemedi-
ler. Daha sonra da bana bir sey sövlemediler. 
O sründen bu vana bana bir sev söylemediler. 
28 . 4 . 1969 ta-̂ İTTifta S^n^o Başkanlığından 
bir -mAktuT» aldık. B^ba.kanlıca. Bu mektup 
17 Nisan 1969 tarihli Sayın Alpaslan'ın Sena

to Başkanına yazdığı bir mektubu; bu da ay
nı şeyi ihtiva ediyordu, yani ona bağlanmıştı; 
Sayın Alpaslan'ın iddiaları, beyanları tetkik 
edildi, kendisine 10 . 9 . 1969 tarihinde cevap 
verildi. Bu mektupları burada okumıyacağım. 
Münakaşayı başka bir istikamete kaydırmak 
istemiyorum. Neyin üstüne yatmışız. Bununla 
da kalmıyor. 

Sayın ismet Kapısız Millet Meclisinde bir 
önerge veriyor; gene benzeri iddialarda bulu
nuyor. Savcıya da söylüyoruz, davet ediniz 
kendisinin ifadesini alınız ve takibe geçiniz di
yoruz. 10 . 9 .1969 tarihinde, Sayın Kapısız'-
ın böyle bir iddiasına da, cevap veriyoruz. 
Muttali olduğumuz hiçbir meselenin üstüne 
varmaktan imtina etmedik ve etmiyeceğiz. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Değerli senatörler, hâdisenin teker teker 
izahı bundan ibarettir. Teneke meselesi işte 
bu. Boraks meselesi işte bu. Araştırma öner
geleri işte bu. Bütün iddialar tetkike tabi tutul
muştur. Devletin arşivlerinde ne varsa bunla
rı söyledik, huzurunuzda. Şimdi bir başka ko
nuya bunun devamlı olarak dokunacağım. 

3 400 küsur aded kitap alınmış, deniyor. 
Bilemem kaç aded kitap alınmıştır, devlet bâ
zı kitarjları bolca alır... 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Yanlış 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Komünizmle mücadele kitabıdır, 
dağıtır. Hayır, bilemiyorum kaç tane kıtan alın
mış, ama kitabın yazarını himaye maksadı ile 
değil, kitabın muhtevasının bütün nesillerce bi
linmesi arzu edildiği düşünülmüştür. Komü
nizmle mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin vazifesi, her Türk vatandaşının vazi
fesi. Bu vazifeye hizmet edecek bir dokûman-
sa. 3 400 küsur tane kitap alınmışsa. 20 l i rada 
alınmışsa, 60 bin lira eder. E£er bunun hesabı 
soruluvorsa, bunu da vermeye hazırız; şayet 
alınmışsa. 

Muhterem senatörler, görüyorsunuz M, dağ 
fare doğurmuştur ve çok kısa zamanda da da
ğa fare doğurttuk. Yeniden bildikleri bir şey 
varsa, gene gelsinler söylesinler, gene cevap 
vereceğim. Şimdi bu meselenin üzerinde neden 
hassasiyetle duruyorum? Sayın Yıldız dediler 
ki, «Devleti kirlerden temizliyelim» varsa te-
mizliyelim, yoksa kir atmryalım üzerine. 
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Simidi suç isnadı meselesine geliyorum. Hiç 
kimse Türk Anayasasına göre merciinden baş
ka bir hâkimin önünde yargılanamaz. Suç ve 
cezayı hâkim tâyin eder. işlendiği zaman suç 
sayılmıyan fiillerden dolayı da kimse suçlu ad
dedilemez. Şimdi siz buraya geliyorsunuz tica
ret erbabını hırsızlıkla itiham ediyorsunuz. 

Ticaret yapmak bir taraftan serbest diyor
sunuz, diğer taraftan, ticaret erbabını hırsız
lıkla itham ediyorsunuz. Bunlar nasıl bağda
şacak? Yani acaba bir müfettişi fahri gibi 
Devletin bütün menfaatleri size tevdi edil
miş de, siz bunları kâfi malûmat olmadan,, 
birtakım şeyler oluyor diye, kendi kendinizi 
rahatsız ediyorsanız bundan kurtulunuz; bun
ların hepsinin mercileri var. Size düşen va
zife, her parlamenter gibi, her vatandaş gibi, 
murakabeye iştirak etmektir. Ama, Devletin 
tümü ve tüm menfaatleri bizden sorulur, biz
den gayrisi belki birtakım işlere karışır gibi 
heveste iseniz, bu yanlıştır. 

Muhterem senatörler, 1960 a tekaddüm eden 
günleri hatırlayınız. Muhterem senatörler ih
barlar furyası; ondan evvel yeraltı gazetesi
nin, fısıltısının gördüğü işler, herkes birbiri
ne hırsız gözü ile bakıyor. Memleket sövül
müş, o onu çalmış bu bunu çalmış ihtilâlden 
'sonra Türk basınının manşetlerine bakın, 103 
milyon liralık suiistimal olmuş, filânca hır
sızlık yapmış, bina yapmış; falanca hırsızlık 
yapmış bu apartmanı yapmış, falanca şunu 
çalmış bu hanı yapmış. Milyarlarca liralık 
suiistimal olmuş: Devlet Hazinesi tamtakır ol
muş. Bununla da kalmamış 25 bin Türk me
muru hakkında yüzbine yakın ihbar dosyası 
açılmış. Ve bunların içerisinde de mahkû
miyetle bitenleri hemen hiç yok gibi. Ne 103 
milyon ispatlanabilmiş, ne şu ispatlanabil
miş, ne bu ispatlanabilmiş. Hiçbirisi ispat-
lanamamış. Acaba aynı yere mi gidiyoruz? 
Günah olur. Yani birtakım vehimlerin eseri 
olarak suçlamalarla, iffet ve namus sahibi in
sanları kirletmek suretiyle, memleketin tüm 
atmosferine bir karamsarlık vermek günah 
olur. Ve birgiin bu taarruzlardan, bu taarruz
ları kendilerine sanat haline getirenler de 
kurtulamaz. (A. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar.) 

iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına... Onun 
içindir M, söylemek istediğim şey, çok yanlış 

mânalara gelebileceği için şöyle toparlıya-
yım. Biz sizin önünüzde, size olan saygımı
zın ve bu yüce müesseseye verdiğimiz değe
rin nişanesi olarak arz ediyoruz. Hür rejim
de, ki, hür rejimin en mühim üç vasfı var. 
Bunlardan birisi iktidar kansız el değiştire
cek. Yani tepede sandalya kavgası olmıya-
cak. Entrika ile, topla tüfekle, tabanca ile, 
bıçakla iktidar değişmiyecek. 200 seneye ya
kın bu memleket bunun sıkıntısını çekmiş. 
Nerede, iktidarın nasıl değişeceği meselesi 
halledilmemişse o memleket ne kalkmabilir, 
ne ileriye gidebilir. Her şey ona bağlı. Ne
rede bu mesele halledilmemişse vatandaş de
ğil, korkular içinde yaşıyan ve her köşeyi dön
düğü zaman tehlike ariyan bir haleti ruhiye-
nin içinde olur. ikinci mühim mesele budur. 
1703 senesinde ikinci Mustafa'nın tahttan in
dirilmesinden bu yana Osmanlı İmparator
luğunu dağıtan tepede iktidar kavgasıdır. 
Cumhuriyet bir şeyi hallettiyse, en mühim bir 
şey olarak, bu da aziz Atatürk'ü burada ya
zılmış olan «Egemenlik kayıtsız şartsız Mil
letindir» ifadesinde iktidarın Mme aidoldu-
ğunu belirtmesidir. Esas devrim bu. Buna 
riayetkar olursanız hiç kimse rahatsız olmaz. 
Sonra bu söylediğiniz şeyleri tahlil edeceğim. 
Söylediğiniz birçok şeyler buna tam riavet-
kârlıoın neticesi değil. Birtakım rahatsızlık
ların içinden birçok kimse. İşte formül, esas 
formül bu. Her şeyin devası olan reçete bu. 
reçeteye bir defa alıştınız mı dertlerinizin 
% 90 ı gider. (A. P. sıralarından bravo ses
leri ve alkışlar.) 

Bir memlekette hür nizamın en mühim me
selelerinden birisi de sağladığı en büyük fayda
lardan birisi de «Corpurtin» Koropsiyonla mü
cadeledeki tesirlilikti. Yani irtikâp, irtişa; 
rüşvet dediğimiz hâdise ile mücadeledeki te-
sirliliktir. Hür nizamın, açık rejimin en 
mühim hususiyetlerinden, nimetlerinden, fa
ziletlerinden birisi bu mücadelenin rahatça 
yapılabilmesidir. Bunun için işte, hür bası
na ve hür Parlâmentoya ihtiyaç var. Hür ba
sını ve hür Parlâmentosu olmıyan bir mem
lekette fazilet timsali insanları idarenin ba
şına getirseniz, çok kısa zamanda dejenere 
olur. Beşeri birtakım zarfların içerisine gi
rer ve çok kısa zamanda memlekete faydalı 
olmaktan çıkar. Onun için de Batı demok-
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rasisi uğraşa uğraşa, bir devri sisteme bağ
lamış meseleyi. Yani, dört senede bir seçim 
yapılacak... Neyse, dört sene, üç sene, beş 
sene. Bu seçimin neticesine göre iktidarlar taay
yün edecek. Bir grup vatan çocuğu gele
cek memleketi idare edecek, onlar gidecek 
başka bir grup vatan çocuğu gelecek onlar 
memleketi idare edecek. «Corruption» Korop-
siyonun açık basın ve hür Parlâmentodan baş
ka tesirli bir mücadele şekli yoktur. Çünkü, 
açık basın, yani hür basın ve hür Parlâmento 
hakkiyle vazifesini yapıyorsa yeni bir alet ve 
vasıta aramak lüzumsuzdur. Hiçbir Hükümet 
«Corraption» koropsiyonu himaye edemez. «Cor
raption»! koropsiyon veba ve kolera hastalıkla
rından çok dara kötüdür. Devleti bitiren «Cor-
ropfcion» koropsiyondur. 

Muhterem senaJtörler, irtikâp, irtişa ve rüş
vet bütün dünyanın başındadır. Bunun almış 
yürümüş olması başkadır; her cemiyetin tahsil 
seviyesinin, ahlâk seviyesinin, o cemiyetin ikti
sadi seviyesinin icabı olan ve hiçbir zaman tabiî 
addetmediğimiz birtakım hâdiselerin cereyan et
tiği, meselesi başkadır. Bir başka daha var. O 
da hangi ölçüde olursa olsun irtikâp, irtişa ve 
rüşvetin siyasi bimaye görüp görmediğidir. Bizi 
sorumlu tutacağınız, irtikâp, irtişa ve rüşvetle 
mücadele ediyor musunuz ve bunun siyasi hima
yesi var mıdır, yok mudur, meselesidir. Gör
mediğimiz, bilmediğimiz, muttali olmadığımız 
meselelerin faturasını bize nasıl çıkarırsınız? 
Ama muhterem senatörler, getirdiğimiz progra
mın iktisadi ve sosyal kalkınma ile ilgili, eğitim 
kısmı ile ilgili, ıslahat içerisinde bâzı hedefleri 
var. Onları bana söz sırası geldiği zaman, muh-̂  
terem heyetinize arz edeceğim. Bu hedeflerin 
içerisinde Devleti israftan kurtarma, Devleti 
kırtasiyecilikten kurtarma ve Devleti faziletsiz
lik isnatlarından kurtarma mevcuttur. 

Şunu ifade ©deyim, Türk odministrarbionu 
temizdir, Türk idaresi temizdir. Ben bu (kürsü
den bunu ilk defa söylüyor değilim. Bir maiyet-
perverlik icabı da söylemiyorum; bir hakşinas
lığın/bir kadirşinaJslığın icabı olarak söylüyorum. 
Bugün dışarıda beş misli parayı alabilecek bir
çok değerli vatan evlâdı, beşte bir para ile 
Devletin bütün yükünü çeken anahtar mevkiin
deki, bütün Devletin yükümü kaldıran pek 
çok vatan evlâdı, fisebilûUaih, sırf memleket sev-

^ 2 3 1 

11 . 11 . 1969 O : 1 

gisi ile vazife görmektedir. Ben bunların hak
kını müdafaa etmeye mecburum. Niçin? Yine 
memleketin menfaati için. Bu vazifeleri kime 
gördüreceksiniz? Bakınız 25 bin kişinin hakkın
da ihbar dosyası yapılması, 100 bin dosyanın1 

açılması, Devleti felç hale geltirdi. Devletin iş
lemediğinden şikâyet ediyorsunuz. Ben de şikâ
yet ediyorum. Ama bir karar verirken 100 ta
ne imzaya ihtiyacojuyor. Dosyayı karıştırdığı
nız zaman, ihbar etmişsin diye, hademenin 'im
zasına kadar, kapıcının imzasına kaklar, imza 
buluyoruz; tabiî, fikrimi anlatmak için meseleyi 
ilzam ediyorum, eğer kararlar zamanında veri
lemiyor ise bu sebepler dolayısiylediir. Onun 
içindir ki, muhterem senaJtörler, bu gibi iddia
ları uluorta yapıp„ hem haksızlık, insafsızlık 
yapmak, hem müesseselerimizi yaralamak, hem 
kendimizi yaralamaktan kaçınmamız lâzım. 

Huzurunuzda tekrar ediyorum. Haksızlığı, 
adaletsizliği, eşitsizliği, faziletısiızliği görür de 
bizi ikaz ötmez iseniz vazifenizi yapmamış olur
sunuz. Bununla bir nevi İhbar kampanyasına 
tıeşıvik ediyor değilim. Normal öfljçüler içerisinde 
vazife görülmesinden memnuniyet duyacağımızı 
ifade ediyorum ve diyorum ki; «bunları görür
seniz bizim, yakamıza yapışınız» diyorum. Ama 
vaka, mahal, şahıs zikretmeden ulu orta yapı
lacak isnatlardan memleketin çok zarar görece
ğini ve kendi kendimizi yaralamak suretiyle 
karamsal bir havayı yaratacağımızı; çok kere 
de bunların dipsiz kiler boş ambar olduğu görül
düğü zaman, vicdan azabı çekeceğimizi ifade 
etmek isterim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Hükümet 
programı üzerinde grup sözcüleri görüşlerini 
bitirmişlerdir. Şimdi şahısları adına söz alan ar
kadaşların isimlerini tekrar okuyacağım, ^ayın 
Mehmet Hazer, Sayın Salim Hazerdağh, Sayın 
Hüseyin Atmaca, Sayın Hikmet ismen, Sayın 
Hamdi özer, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Halil 
özmen. 

Şimdi, bir sayın arkadaşımızın yazılı söz is
teği var. Sayın Haydar Tunçkanat da söz işi
yor. 

Sayın Alpaslan söz isteği zatiâlinizin mi idi? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kanım, efendim, ben programın tümü üzerinde 
söz istemiyorum, Yalnız bulunmadığım bir saf-
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hada Sayın Yıldız benim ismimden geçmiş bir 
hâdise dolayısiyle bahsetmiş, Sayın Başbakan da 
burada aynı konuya temas ettiler. Bu mevzu 
üzerinde bir polemik açılmamasına çok gayret 
sarf etmiş bir insanım. Yalnız ismimden bah
sedildiği için, asıl meselenin üzerine, bu havayı 
kendi haline bırakıp, sonraki bir celsede, çünkü 
Parlâmento üyeleriyle alâkalı bir mevzu idi, 
sonraki bir celsede, görüşme hakkım mahfuz 
olmak üzere, müsaade buyurursanız ismimden 
bahsedildiği için bir dakikalık bir konuşma istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fehmi Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; geçen bütçe 
müzakereleri dolayısiyle Sayın Mehmet Hazer'-
in, Parömanterlerin biraz daha titiz davranma
ları, lüzumundan bahsettiği bir oturumda, aynı 
konuyu hassasiyetle dile getirmiştim ve tüm 
Parlâmentoyu itham şöyle dursun, yüzde bir 
nisbetinde de olsa adı bâzı meselelere karışan 
parlömanterler bulunmasının üzüntüsünü ifade 
etmek suretiyle, Parlâmentonun, hassaten men
subu olmakla şeref duyduğum Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyelerinin haysiyetini, bir ke
re de nâçiz bir arkadaşları olarak dile getirme
nin gayretini göstermiştim. Tüm Parlâmentoyu 
itham etmediğim şundan belli idi ki, her siyasi 
partiye mensup veya tarafsız olan arkadaşları
mızın cümlesi benim c konuşmamı hararetle al
kışlamışlardı. Sayın Başbakan meseleyle ilgi
lendiler. Ben daha vakit geçirmeden geldim, 
burada fırsatını buldum, Sayın Başbakana bu 
kürsüden meseleyle ilgilenmelerinden ötürü te
şekkür ettim. 

Ondan sonra bâzı safhalardan geçti. Basın 
meselenin üzerinde çok durdu, Ben meseleyi 
basma intikal ettirmek suretiyle, güya hâdiseler 
peşinde koşan bir insanımsım gibi bir havadan 
dikkatle sakındım. Yalnız simdi Sayın Başba
kan burada da ifada ettiler. Bir Parlâmento 
üyesinin bu kürsüde söylediği bir sözü derhal 
ihbar telâkki etmek suretiyle savcılığın yolu 
gösterilirse, o Parlâmento üyesinin bu gibi mese
lelerde gerek Parlâmentoya,, gerek Hükümete 
muhatabolması düşünülmez. Ben hâkimlik yap
tım, savcılık yaptım. Savcılığın hangi hallerde 
harekete geçebileceğini naçizane az çok bilirim. 

Yine benim yapım, yaratılışım sureti katiye-
de muhbiri sadık olma haline beni götürmiye-
ceği, içindir ki, Sayın Başbakana muhatabol-
maktan kaçındım. Ama buna rağmen samimi
yetle ifade ediyorum ki, bu meseleyi basma ak
settirmemek için âzami derecede gayret göster
dim. Basın meseleyi, çok tahmin ediyorum ki, 
Sayın Senato Başkanına yazdığım bir mektubu
mu, Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmesi 
üzerine, oradan aldı ve meseleyi kendi zaviyesin
den mütalâa etti. Elbette basının da en tabiî 
hakkı idi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Hükümeti 
sorumlu tutan bir noktai nazara asla girmeksi
zin, bu Parlâmento bünyesinde bâzı hâdiselere 
ismi karışan insanların var olduğunu şu daki
kada dahi iddia ediyorum ve bu iddiamı Sayın 
Başbakana hemen arz ediyorum, ki bir muhale
fete mensup senatör olarak değil, bizzat A. P. 
nin bünyesinde namus ve fazilet mevzuunda en 
az benim kadar hassas olduğuna inandığım ar
kadaşlarımın da bilgisi içerisinde dile getirmem 
mümkündür. Ama şu dakikada Hükümetin tak
dim etmiş olduğu bir program üzerinde görü
şüyoruz. Benim meseleme, seçimler dolayısiyle 
bulunmadığım bir zamanda, Devlet Bakanı ve 
faaliyetleri itibariyle Sayın Başbakana bir nevi 
yardımcı olarak görünen Sayın Öztürk tarafın
dan blv mektup yazılmıştı, biraz evvel bu lâf
ların geçeceğini hiç bilmeden koridorda Sayın 
Öztürk'e, eğer aynı bakanlıkta bulunsaydınız 
size yazılı cevap verecektim ama bulunmadığı
nız için Çalışma Bakanlığına hem sizi tebrike 
geleceğim, hem bu mesele üzerinde görüşeceğiz 
dedim. Meseleyi bir lâf havası içine bürünmek
ten kurtarmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, şuna emin olsunlar, her ar
kadaşımın haysiyetini en az kendi haysiyetim 
kadar düşünürüm. Hükümeti de bu mevzudan 
ötürü itham etmiş, bir söz de söylemiş değilim. 
Meseleler arasında bâzı tiplerin olduğu gibi ko
şan adam da değilim ama parlâmentoda bulunan 
ve bu seçimde yine parlâmentoya gelmiş olan 
bir zatın bir suiistimal hâdisesine karıştığını, 
bir tanesini evvelâ söyliyeceğim ondan sonra 
daha bildiklerim vardır onları da söylerim, ka
rışmış olduğunu bana değil... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Çirkef 
atma, ne varsa söyle... 
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FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Çirkef I 
atmam kimseye, kimseye atmam çirkef Beye
fendi. Çirkef atmak falan benim tabiatımın icabı 
değildir Sayın Gülcügil. O belki belki zatıâli-
nizden sadır olur, bana söz söylerken dikkatli 
olmanızı bilhassa tavsiye ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan rica ediyorum.. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ben bir 

şahıs hakkında konuşurken... Şimdi söylüyorum. 
Sayın Osman G-ümüşoğlu, kendisinin de yakınen 
bildiği hâdiseyi lütfetsin kendi grupunda kendi 
grup arkadaşlarına söylesin ve bana bir daha 
bu mevzuları açıklama imkânını vermesin. Be
nim kısmen duyduğum, başka ağızlardan bildi
ğim. meseleyi bizzat yakın arkadaşlık duygusu 
içerisinde ve haysiyetli bir arkadaşımız olarak 
kendisi de bilir, söylesin ve bu mesele de bit
sin. Bir tanesini söylüyorum bildiklerimden. Me
seleyi böylece vaz'etmek lüzumunu hissettim, 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, iki önerge 
vardır, ikisfı de aynı mealdedir. Ayrı ayrı oku
tarak oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 

Hükümet programı üzerinde konuşan grup 
sözcüleri 6 saate yakın bir zamandan beri prog
ram hakkındaki görüşlerini etraflıca izah etmiş
lerdir. Şahsı adına söz alan sayın üyelerin vak
tin gecikmesi de nazara alınarak konuşmaları
nın 10 dakika olarak teshilini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hükümet programı üzerindeki şahısları adı
na yapılacak konuşmaların zaman nazarı itiba
ra alınarak 10 ar dakika olarak kararlaştırıl
masını arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — iki saym senatör, aynı mealde 
olmak üzere, söz alan sayın senatörlerin 10 ar 
dakika konuşmalarını teklif etmektedirler. Bu 
önergeler üzerinde her hangi bir mütalâa var 
mı efendim?... Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 
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YİĞİT KÖKES (Ankara) — Saym Başkan, 
konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak 
sıraya konmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten altı sayın üye 
söz almış bulunuyor, sekiz sayın üye söz aldı. 

OSMAN ZEKİ CTÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim. Benim. 
ismim geçti, bu konuda açıklama yapacağım. 
(A. P. sıralarından, «Vuzuha kavuşsun», sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN SEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Alpaslan'ın bahis konusu ettiği mesele şudur: 
Kendisinin ve benim müşterek tanıdığımız bir 
arkadaş tarafından Adalet Partisine mensup bir 
milletvekili tarafından menfaat mukabili bir iş 
takibedildiği şikâyet edilmiştir. Kendisi buna 
muttali olmuştur, ben muttali olmuşumdur, bu 
bir iddiadır, söylenmiştir, doğrudur ikimiz bu
na şahidolmuşuz fakat ne ölçüde doğru olup ol
madığı hakkında kesin bir malûmata sahip de
ğiliz. Ne kendisi ve ne de ben. Mesele bu ölçü 
içinde kalmıştır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym senatörler, 8 sayın üye 
söz almıştır, Sayın Atmaca söz hakkını bırak
mıştır, 8 sayın üye söz istiyorlar. Bunlardan 
üzerinde, aleyhinde vs lehinde konuşmak isti-
yonlere teker teker soracağım efendim. 

MEHMET HAZES (Kars) — Hükümet prog
ramının müzakeresinde böyle bir kayıt yok
tur. 

BAŞKAN — Buna bir kaide olmaması lâ
zım. Burada bir önerge var da ondan dolayı... 

SALİM HAS^RDAĞLI (Elâzığ) — önerge
yi muameleye koymazsınız. 

BAŞKAÎT — Sayın îîazer, buyurun. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; gecenin bu saatinde ve 
müzakerelerin alevlendiği bir sırada bana sıra 
geldi. Müddet de kısaltılmış olduğu için bir iki 
noktaya kısaca temas ederek huzurunuzdan ay
ni ac ağım. 

Evvelâ muhterem arkadaşlarım, siyasi de-
jıetlemenia ne ifade ettiğinde birleşmek mecbu
riyetindeyiz. Sayın Başbakan ve Hükümet üye
leri eğer parlcmantsrierin her iddia ve her ten
killerini bir ihbar gibi mütalâa ederlerse o za
man Parlâmento isleme;?, denetim olmaz. De
netim. siyasi denetimin esası, hedefi Hükümeti 
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hem hareköte getirmek, k&m ona yardımcı ol
maktır. Hükümetin karıştığı hâdiselerde Hükü
mete dokunan meseMesffde v?e Hükümet üyeleri
nin itiham edildiğ-i feonnferda belki bir başka yol 
takibedilebilir ama m^mfeket mttomû®, yerleş
miş, tevatür haline gBÎnâş söylentileri ımrraka-
be görevinde olanlar, denetim vsszileaini yapan
lar olduğu gibi HIsıkÜHie&e aMaTimak ve Hükü
meti uyarmak dwunTu^aîdırl8r ve bu yetkiyi 
haizdirler. Başka türlü oJOfsa burası bir mah
keme olur. Mahkemede kim hüküm verecek? 
Bir iddia eden olacak, bâr de suçlaaMen. Suçlanan 
iddia edeni itham edecek, iddia ©den kenlââsi-
ni haklı göstermeye çalışacak. Bunun içinden 
çıkılmaz. Ama bu da elbette namuslara, haysi
yetlere rastgele saldırma hakkını vermez. Onun 
da yolu var. Hür basın, M r demiokrasi işte bu
nun için kurulmuş. Haksız ithamlar, sebepsiz 
yersiz suçlamaları umumi efkâr, vatandaş, seç
men değerlendirebilir. Hani olgun seçmen, hani 
yüksek Türk fflîeti, Yüce MiHetinıiz, işte o Yü
ce Milletimiz bunu değerlendirecek: öhliyöttedir. 
Bu itibarla denetimin esasında birleşmek mecbu
riyetindeyiz. Denetimin bu esasını kabul etme
yince artık Parlâmentoda Hükümeti tenkid et
mek, bâzı meseleleri buraya getirmek imkânı 
kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar, bizim HükümetSe, ikti
dar partisiyle gerek tatbikatta gerek Anayasa 
gjılayışında ayn düştüğümüz noktalar vardır. 
Yani Anayasayı anlayışta Hükümetle mutabık 
değiliz. Uygulamada da mutabık olmadığımız 
cihetler vardır. Fakat birleştiğimiz, beraber ol
duğumuz yani asgari müşterekler denilen husus
lar da vardır. Bu asgari müşterekleri ne kadar 
çoğaltabilirsek, ne kadar birbirine yaMaşfcırabi-
lirsek o zaman Türkiye'nin meselelerine çözüm 
yolu bulabiliriz, o zaman parlömenterııejimin fa
ziletinden miHetimizi yararlandırabJiHriz. Bu 
Anayasal ihtilâflar geniştir. Çok derindir ve 
bunları bu toplantıda halletmek de mümkün de
ğildir. Ama bizim Anayasamızın bir katderslz-
liği vardır, Anayasayı benimsiyenler, yapanlar, 
yürütme mevkiinde olanlar değil, yürütlme mev
kiinde olanlar da birçok noktalarda Anayasa ile 
ihtilâf halindedir. Bu itibarla Anayasadan bek
lenen faydayı tam sağhyamıyoruz. Demek ki 
Anayasa bir gahip arıyor, bir tatbikatçı anyor. 
Bu ne zaman beraber olacak? Tatbikatçıyla Ana

yasa beraber olduğu zaman meseleler daha ko
lay halledilir. 

İfftöiterem arkadaşlar, şimdi ben Sayın Hü
kümetin programında isabetle teşhis konulan bir 
iki noktayı tasvîbettiğimi söylemek isterim: Ana
yasa bir insan yapısıdır. Eksiği olur, zaman 
içinde değinmesi lâzımgelen hükümler de bulu
nabilir. Bu hükümlerin değişen şartlar içinde 
de ahnmasında da bir mahzur görmem. Tek 
maJhzur, Anayasanın anaistikameti ve temel il
kelerine olan taarruzlardır. Bunlar yapılmadık 
ça Sayın Yildız'ın «iktidarla muhalefet birleşe
cek Anayasayı değiştirecek» sözündeki iddiayı 
kabul ötmek mümkün değildir. Elbette ikti
darla muhalefet birleşerek gerektiği anda, ge
rektiği zamanlarda Anayasayı da değiştirebilir
ler ve zaten Parlâmentonun hikmeti vücudu da 
budur. Ama arz ettiğim gibi Anayasanın temel 
esprisi, anaistikametini değiştirmemek kaydiyle 

Şimdi Anayasada iştirak edilen değişiklik
ler : Hâkimlerin meclislerden seçilmesinin za
rarlı olduğu. Bu fikirde beraberiz. Orman 
suçları meselesinde iki parti de bunu seçim 
beyannamesiyle Made etmiştir. Ben şahsan bu
nun o kadar hararetli taraftarı değilim ama 
mademki parti programına girmiştir bu da 
halledilmelidir. Bundan başka seçim usulle
rinde millî iradeyi ifsadeden seçim uygulama
larından Hükümet programı şikâyetçidir. Bu 
haklıdır. Doğru bir görüştür. Hakikaten Tür
kiye'de demokrasinin meşruiyeti tehlikededir. 
Bilhassa önseçim oyunları ve ihtilâfları vatan
daşları bu demokratik sistemden soğutmakta
dır. Bunun yanında başka bir nokta da sık sık 
seçimlerin tekrarlanması, bunu önleyici ted
birleri de aramak ve bunda da birleşmekte fay
da mütalâa ediyorum. 

Hükümet programının bir noktasında iyi 
bir teşhis konmuş, fakat maalesef bu hususta 
gerekli tedavi ve tedbirler açıkça ifade olun
mamıştır. O teşhis şudur : Programın 21 nci 
maddesinde galiba diyor ki; «Sosyal Devlet 
sadece vatandaşa, yahut Hukuk Devleti sade
ce vatandaşa hak eşitliği tanıyan Devlet de
ğildir, ona sosyal tedbirler getiren...» Doğru
dur. Bunları okuyup zamanınızı almak iste
miyorum. Doğrudur ama bugün görünen odur 
ki, Sosyal Devlet kavramı ve Sosyal Devlet 
anlayışı maalesef uygulamada aksamaktadır, 
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O derece aksamaktadır ki kallnnma, vefafa 
içinde kalkınma, müreffeh Türkiye'yi' fcuasma 
iddialarının yanında açlık tehlikesi ve tehdidi 
altında kalan ve yarınından ümitsiz vatandaş
ları olan bir ülkede refahın, saadetin nasıl 
ifade edileceğini hep beraber düşünmeye mec^ 
buruz. Anayasanın Sosyal Devlet ilkesi asgari 
açılklıkla mücadeleyi başarmak, açlığı, hem 
fizik açlığını, hem fikir açlığını ortadan kal
dırmakla mümkündür. Bugün Türkiye'mizde 
maalesef fizikman yani yaşama şartı, yarma 
sağ çıkabilmek endişesi içinde bulunan vatan
daşımız var. Maalesef bugün alfabe okuyamı-
yacak kadar cahil insanlarımız vardır. Beyle 
insanları bulunan bir ülkede ne refah olur, ne 
huzur olur, ne de onu yönetenler veya onu 
temsil edenler huzur duyabilirler. Ben şalfe-
san bu son yılda kendi seçim bölgemde gördü
ğüm bu ıstırap verici manzara karşısında ken<-
di kendimi yiyorum, kendi kendimden utan> 
yorum ve nasıl olur ben onların temsücisj(vian 
de onlara bir çare bulamıyorum, diye kendi 
kendimi suçluyorum. Bu suçlamanın bir ucu 
istese de, istemese de Hükümete râci. Hükü
met bu tedbirleri bâzan almakta, bâzan eksik 
almakta, bâzan da teşkilâtsızlıktan, koordiaasr 
yon eksikliğinden uyguhyamamaktadur. Mi
saller çok fakat sadece yem ve yemeklik konu
sunda burada alman tedbirlerin orada nasıl 
aksadığını Hükümet kısa bir tetkikle tesbit 
edebilir. 

Türkiye'de bir sosyalizasyon uygulaması 
başladı, ümitle bekledik, sevinildi. O um-
tulmuş bölgelere, o hasta insanların yanana 
doktor gidecek, derdine deva bulacaktı. Fa
kat üzülerek ifade edeyim ki, Türk vata/adaşı 
o bölgelerde sosyalizasyon uygulanan yerlerdfif-
ki vatandaşlar eski günleri mumla arıyor. 
Ne Hükümet doktoru gönderiyor. Eskiden hiç 
olmazsa bir Hükümet doktoru vardı, bir özel 
doktor vardı. Ona gidiyordu pratisyendi, müte
hassıstı ona gidiyordu, az çok bir şeyler yapı
yordu. Şimdi bunların hiçbiri yok. Sayın Balkan 
burada, Sayın Hükümet Başkanı burada. Hiçbiri 
yok arkadaşlar, iran hududunJda, Rus hududun
daki köylerde bilhaJssa Kars'ta 70 - 80 tane ocak 
var, bu ocakların hemen hemen hepisinde yanti 
sırayla merkezden arada sırada şöyle bir pazar
cılar vardır bâzı illerde, pazarcı gibi gelip do
laşan doktorlar var. Ama aslında halkın yanın

da devamlı derdin* derman olan doktor yok. 
Gelmiyor. Sebebi var arkadaşlar. Sebebi: Bizde 
uygulanan s*stemleî?iin bh&ârini cerh etmesi bir 
birinin aleyhine. FuH-time tatbikatı, sosyali
zasyonu öMürdii. Burada ne oluyor mütehassıs 
göaderüdyor, ayda ayh& münavebe ile. Bir ay 
münavebe ilse müstemlekeye adam gönderi!? gibi. 
Bu olmaz beyefendiler, bu olmaz Sayın Hükü-
met Başkanı. Sayın Sağlık: Bakanı. Bir aylık 
müddet Efendim gitmiyor denecek. Efendim 
gitmez. Siz Nümün© Hastanesinde bir yatağa 
İki mütehassıs istihdam ederseniz ve ona pirim 
verâsiniz, ona taızniiınat vericiniz ve son çıkıan 
bir kanomla bir doktor ne alacak biliyor musu
nuz beyefendiler, biliyor musunuz arkadaşlar? 
Bir doktor şunu alıyor. Hele o doktor öğretim 
üyesi isse; 

1. Birinci derecede bir doktor, 2 700 lira 
maaş, 2 500 Ura tazminat, 20 bine, 10 bine, 15 
bine varan bir ilâve yani ek, artı bir de 2 000 
Mraftfe bir tazminat daha. Bunu nerede alıyor? 
Hanigi ülkede? Sosyal adaleti ve sosyal devleti 
benimsemiş bâr ülkede. Ne zaman çıktı bu ka
nun? iki gün evvel, üç gün evvel. Bu Mecliste, 
ne Hükümet ilgilendi, ne bakan ilgilendi, ne de 
feryadımız dinlendi. Öbür tarafta 500 lira ala-
mıyan, çocuğunun nafakasını temin edemiyen 
memur suiistimal yapıyor. Türkiye'de Sayın Baş
bakan suiistimal var. Türkiye ̂ de Sayın Başba-
*kan mütaahIMt hileleri var, inşaat hataları var, 
ama bunun hepsi Hüteümetin ortaklığı içlide 
devam etmiştir demek vicdansızlıktır, kabul et
miyorum ama var bunlar. Devlet eliyle yapılan 
mşaatm yüzde sekseni arızalıdır, hilelidir, mu
rakabe eksikliğinden bunlar Devletin başına be
lâ olmaktadır, baştan ciddî tutmak, baştan ted
birli olmak rriecburiyetinldeyiz. 

BAŞKAN — Zamanınız bitmiştir efendim... 
MEHMET HA3EH (Devamla) — Sayın 

Baştoım bitliyorum, özfctle arz etmeye çalış
tan,. bir M no tayv ama §o& derin, çofk acı ve 
insan haysiyeti ile kabili telif olmıyan haller. 

Arkadaşlar, Karsta açÜktan ölen hayvanı, 
mahallî deyimi ile, elinde elek dönmiyen insa
nı gözlümle gördüm. Atlar kurda, kuşa teslim 
edilmiş, ölürse öleeek, kalırsa köylünün malı 
olacak. Devlet buna çare bulamaz mı? Bunun 
tedbiri vardır, arkadaşlar. Devlet Üretme Çift
likleri vardır, Devleti imkânları vardır, Devle
tin bu hususta kurulmuş teşkilâtı vardır. 
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Bir şeyi daha müsaadenizle Sayın Başkan 
ifade edeyim; Türklyeâi-3 bir gıda, besin denge
sizliği vardır. Vatandaşın bir kısmı yeter kalo
ri, yetsr gıda alamamaktadır: Meselâ Kars'ta 
simdi et fiyatları düşmekte, burada artmakta, 
yükselmektedir. Bu dengesizliği bir sezon içkı-
de Kars gibi bir pazarda yağ sekiz liradan 19 
liraya çıkmıştır, bu anormal firlıyışşlavı enle
mek Devlet. Hükümet vazifelidir ve Anayasa 
buna müsaittir. İster liberal sistemi uygulayın, 
ister Devletçi olun, bunu tanzim etmeye mecbur
sunuz. Bu niçin tanzim edilemiyor? Birçok alt, 
temel sebepleri yanında bir sebebi do mvvkeri 
bir organizasyon eksiklağindendir. Yeni Hükü
met, yeni Bakanlıklar kurarken, ağaçları düşü
nüp, Orman Bakanlığı kurarken bir gıda bakan
lığı, bir iaşe bakanlığı, bir besin ve beslenme 
bakanlığı kurmamasını ben şahsan mesele üze
rine iyice eğilmemesine hamlediyorum ve Hükü
mete teklif ediyorum, Blv iaşe bakanlığına Tür-
kiyede bir Spor Bakanlığından, bir Orman Ba
kanlığından daha evvel ihtiyaç vardır, gıda den
gesini sağlıyacak. huzuru sağlıyacak, vatandaşı 
açlıktan kurtaracak ve fiyat dalgalanmalarını, 
ihtisası, tahsisi, hileyi, zehirlenmeyi önliyecek-
tir. Bu bir elden irt-^re edibıessa mahallî idare
lerle merkezî idareler arasındaki dengesizliği 
yetki! ve vazife tedahülü önlenmezse bu mesele
nin üstesinden gelmek imkânı yoktur. 

Hükümete bir teklif olarak sunuyorum, bu
nu daba svvel Devlet Plârdanıa Teşkilâtına da 
brr muhk.va ok-rai: Rükümetl? birlikte sunmuş
tum, tetkike değer bir konu okiağu inancında
yım, i;3+kik olunursa Türkiye'nin komşu dev
letleri ete muhtaç, yağa mriıtac, hattâ yakmda 
oirs^ğaıâs Ortak Pas av bils ete, yağa muhtaç
tır.... 

BAŞKAN — Bir dakik?. Sayın Haser, çok 
rica edeyim efendim,,, 

MEHMET EAZElâ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, ELikümeti bu hulusta yardımcı olmaya 
davet ediyorum. Yüksek Heyetinize de saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — S;:ym Haa-rd^âk, 

SALİM HAZESDAĞIİ (Elâzığ) — Sayın 
Başkan; savır F£^.:crk" >ri? koru1: na-v. :-:-• k 
eden ciddi ba" •:(:'•:;'::.':'> . • •, di ..-":;.i.: im .?" k-
ret (ründ^v-n v • v n\<:r_ ^ - - u - mk oidagu mv 
konv.ı ">••; dan. _•:"- '•-•.--•-•-•-_ — j ^ n zöz armaj: 
mecburiyetini duymazdım. 
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Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekkülleri kuruluşu üzerinde konuşmak istiyo
rum. Bu kürsüden geçen yıl İktisadi Devlet Te
şekküllerinin hesaplan görüşülürken devrin Sa
nayi Bakanı ile karşılıklı konuşmamız oldu. Hü
kümet programından bahsettim, «Ben fırsat bu
lursam bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin hep
sini satacağım» diye, Sayın Mehmet Turgut de
memiş olsaydı ben konuşmak ihtiyacını duymaz
dım, Bugün Hükümet programını tetkik ettim, 
geçmiş Hükümet programı ile mukayesesini 
yaptım ve bu mukayesede bâzı sonuçlar edin
mek, memnuniyetimi tesbit etmek için Saym 
Başbakandan, Saym Hükümetten bilgiler alıp 
memnuniyetimi tesbit etmek için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 yılı programı 
ile 1969 yılı programı karşılıklı olarak mukaye
se edildiği takdirde bir muhasebe yapmak mec
buriyeti var. Bu muhasebe acaba Hükümet bir 
çelişme içinde mi, yoksa bir tekâmül içinde mi 
milletimiz, devletimiz için bir tekâmül varsa bu
nu tesbit etmek lâzımgelir. Yahut Hükümet o 
zaman tecrübesizdi, yahut o zaman bu progTamı 
yazarken ezbere yazmıştır. Şimdi bir değişme 
mi var. aynı fikir mi var, bu ciheti tesbit etmek 
lâzııngeliyor. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri millî sanayimi
zin temeli, direğidir. Esasen Hükümet progra
mında buna üç satırlık bir yer ayrılması da bu 
iş üzerinde fazla durulmadığmı göstermektedir. 
Ani mühim olan 1965 yılı programı ki. o prog
ram bugünkü A. P. si iktidarının bir programı
dır, o günün Başbakanı, bugünün Başbakanıdır, 
araya bir koalisyon girmemiştir, araya başka bir 
Hükümet girmemiştir, araya bir Başbakan da 
girmemiştir ki, programlar birbirinden ayrı ol
sun. 

Şimdi 1965 yık Hükümet programının üçün
cü sayfasını okuduğumuz zaman; İktisadi Dev
let Teşekkülleri arasında Devlet kontrolü altın
da bıdvnmasma lüzum kaîmıyanlardan başlıya-
rak, bu bağlıyarak derken, bu başlıyarak sözü
nün altına bir çizgi çizip, bir balmumu yapıştır
mak lâzımdır. Bunların tedricen imkân olursa 
bir holding halinde halkın kontrolundan ve mül
kiyetinden geçmesini sağîıyacağız. Başlıyarak 
hepsini ihtiva eden bir sözdür. Yalnız Devlettin 
kontrolü altında bulunmasına lüzum olmıyanları 
Devletin elinden çıkaracağız sözü değil. Onlar
dan başlıyarak hepsini ihtiva eden bir sözdür. 
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Bu yazılardan başka türlü mâna çıkarmak müm
kün değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, memnuniyet
le görüyorum, yahut başka türlü anlıyorum, 
şimdi izahat vermelerini istirham ediyorum, ar
kadaşım Fikret Gündoğan konuştular ama Hü
kümetin bu bakımdan bizi tatmin edecek sözler 
söylemesini açıkça istemediler, ben bunun ihti
yacını duydum. 1969 Hükümet programının 36 
ncı sayfasında; «İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
elindeki imkânlardan daha çok faydalanmak ve 
yeni kaynaklar yaratmak suretiyle kalkınmaya 
olan katkısını artırmak için ıslahat tedbirlerinin 
alınmasına devam olunacaktır» denilmektedir. 

Şimdi 1965 programında ıslahat tedbirleri 
alınacaktır diye bir söz yok. Elden çıkaracağız 
sözü var. Nitekim Bakandan dahi aynı sözü al
dım. Şimdi yeni programda ıslahat tedbirleri 
alacağız, yani bunlar elden çıkarılmıyacak. Dev
letin kontrolü altında bulunsun veya bulunma
sın denilemez ki, ıslahat tedbirlerinin alınmasına 
devam olunacaktır, sözünün içinde yine holding
ler kurulacak veyahutta halkın eline geçecek 
sözünün söylenmesine imkân yoktur, bu şekilde 
anlaşılmasına da imkân yoktur. Islahat tedbir
lerinin alınması, şayanı memnuniyet bir şey. Fa
kat elden çıkarılması sözü başka bir şeydir. De
mek oluyor ki, A. P. iktidarı zamanında özel 
teşebbüsçüyüm felsefesi İktisadi Deevlet Teşek
küllerinin hepsinin elden çıkarılmasını öngör
müş ve bunu programına almıştır. Islahat ted
biri sözü şimdi, yok olduğuna göre, bugünkü 
programda acaba Hükümet hakikaten evvelki 
fikrinden dönmüş müdür, yoksa bir tekâmül mü 
vardır, bunları öğrenmek istiyorum? Eğer Hü
kümetin felsefesinde bir değişme varsa, bunu da 
açıkça söylemek lâzımgelir. Türk millî iktisadi
yatının, Türk sanayiinin, Türk Devletinin ana-
meselesi olan İktisadi Devlet Teşekkülleri üze
rinde Hükümetin, tatmin edilmemiz için açık, 
seçik fikirlerini, evvelki düşünceleri ile şimdiki 
düşünceleri arasında bir değişiklik olup olmadı
ğını öğrenmek hakkımızdır. Eğer, bizim anladı
ğımız şekilde İktisadi Devlet Teşekkülleri Dev
letin elinde kalacak ve ıslahat tedbirleri alına
cak ise, memnuniyetimi ifade etmek isterim. Hü
kümet bu yolda malûmat verirse memnun olu
rum. 

Teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-
dağlı. 

Buyurun, Sayın Hikmet İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş

kan, sayın senatörler; Demirel Hükümetinin 
ikinci programı hakkında görüşlerimi belirtebil
mek için önce Türkiye gibi az gelişmiş memle
ketlerin kalkınma meselelerine ve yollarına de
ğinmek istiyorum. Bu gibi memleketlerin ve do-
layısiyle Türkiye'mizin geri kalmışlığının temel 
nedenlerini, geri sosyal yapısının yurt içinde 
hamle yapmayı önliyen baskısı ve bir de ileri 
kapitalist memleketlerin yani emperyalizmin bu 
memleket halklarını ve kaynaklarını sömürmesi 
olduğu bütün isim yapmış bilim adamlarınca ka
bul edilmiştir. Bu teşhisin doğal sonucu olarak 
memleketimizin kalkınması için de her şeyden 
önce bu geri bıraktırıcı etkenlerin bertaraf edil
mesi gerektiği açıktadır. Diğer bir deyimle 
kalkınma programının temel ilkeleri içeride geri 
nnıflarm emekçi halk üzerindeki sömürü ve bas
kılarını önlemek, dışarıda da yurdumuzu yaban
cıların yani, emperyalizmin sömürü ve baskısın
dan kurtarmaktır. Demek oluyor ki, içeride 
köklü yapısal değişikliklere, dışarıya karşı da 
emperyalizme karşı mücadeleye yönelmemiş hiç
bir hükümet programı memleket yararına telâk
ki edilemez. Şimdi bu görüşümüzün çerçevesi 
içinde Hükümet programını gözden geçirelim. 

Programda memleketimizin geriliğinin baş 
sebebi olan geri sosyal yapıyı değiştirmeye yö
nelmiş hiçbir tedbir yok, Tersine bu yapıyı da
ha güçleri diren tedbirler öne sürülmektedir. Me
selâ; küçük müstahsil köylüyü bir âfet gibi ka
nıp kavuran tefecilik konusunda bunu önleyi
ci tek bir tedbir programda yoktur. Dolaylı şe
kilde köylüye kredi verileceğinden bahsetmekle 
bu mesela ele alınmış demk olamaz. Hastalık, 
kötülük açıkça teşhis edilip, tedbirleri de yine 
aynı açıklıkla getirilmelidir. Yine köylümüzün te
mel derdi olan ürününü değer fiyatına satama-
îra:ı, emeğinin büyük bir kısmını aracılara kap
tırma meselesi programda açıkça yer almamıştır. 
Gerçi bullardan yuvarlak olarak söz edilmiştir 
ama, tef •asilik için olduğu gibi, aracılık için de 
pçıkca teşhis yapılmamış ve bundan ötürü de ted
biri açıkça gösterilmemiştir. 

Köylünün ürününü değer fiyatı ile satmasını 
sağlamaktan bahsedilmektedir. O halde, köylü
nün ürününü değer fiyatından düşük'alanlar var 
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demektir. Kimdir bunlar? Bunlar, aracdar, bü
yük ihracat tüccarlarıdır. O halde, bunlarla mü
cadele edilecektir. Mesele böyle kurulursa ger
çekten elle alınmış olur. Bu konunun cidden ele 
alındığının ifadesi ancak bu olabilir. Yuvarlak 
sözler, gerçek tedbirler yerine kabul eidilemez. 

Sayın senatörler, mesele böyle kurulunca, 
çözümün kendiliğinden Toprak Mahsulleri Ofi
si gibi tütün, fındık, incir, üzüm, ayçiçeği, çel
tik, zeytinyağı ve bu gibi ürünler için Devlet 
alım ofisleri kurulması olduğu meydana çıkar. 
Çünkü, ancak bu takdirde sömürücü, aracı sı
nıflar bertaraf edilmiş olurlar. 

Sözümü dış sömürüye getiriyorum. Bütün 
programda memleketimizin başındaki bu temel 
dâvasından yani, yabancı sermaye sömürüsün
den tek sattırla bile bahsedilmemiştir, Oysa ya
bancı sermaye petrolümüzden, içtiğimiz gazoza 
kadar başlıca ve modern üretim alanlarına ya
bancı sermaye el atmış ve yarışmıştır. Bunla
rın her yıl resmen dışarıya transfer ettikleri kâr
ların hızla artmakta olduğu bilinmektedir. Bu 
miktarlar 1963 de 1 milyon dolar iken, 1965 te 
15, 1966 da 16, 1967 de 25 ve 1968 de 32 milyon 
dolara çıkmıştır. Bunlar resmî ve açık trans
ferlerdir. Yabancı sermayenin dışarıdaki ana-
şirketten satmaldığı maddelere yüksek fiyatlar 
ödeyerek transfer ettiği ve çok yüksek olduğun
dan şüphe etmediğimiz görünmeyen kârları da 
bunun dışındadır. Bu hususta örnekler verebili
rim. Fakat vakit müsaidolmadığı için sarfına
zar ediyorum. Ancak meselâ bu konu Hükümet 
programında o kadar ele alınmamıştır ki, petrol
den bahseden bölümde aynen şöyle denmektedir; 
«Memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ihti
yacının millî kaynalklarımızdan karşılanması, 
ham ve mamul petrol ihtiyacı için yabancı mem
leketlere ödenmekte olan paraların tasarrufu, 
Türkiye'nin ham ve mamul petrol ihraceden bir 
ülke haline gelmesi, takibettiğimiz ve taMbede-
ceğimiz petrol politikamızın esaslarını teşkil 
eder.» demektedir. Oysa, yabancı şirketlerinin 
petrol üretiminin yansından çoğunu yaptıkları 
sayın üyelerin malûmudur, -özellikle Shell ve 
Mobil yapıyor- ve de malûmdur ki, yabancı şir
ketlerin ürettiği petrol Türk malı telâkki edile
mez. Bu şirketler hiç değilse kârlarını döviz 
olarak dışarıya transfer etmektedirler. Yani, 
bunların petrolün değerinin önemli bir kısmını 

dövizle satınalıyoruz demektir. Hükümetin bu 
durum karşısında en azından bu ayırımı yapma
sı Türk petrolünün üretimi üe yabancı şirketle
rin üretimini birbirinden ayırması gerekir. Ve 
Türk şirketinin üretiminin daha hızla artırılaca
ğını programa alması beklenirdi. Oysa, Hükü
metin yaabncı sermaye diye bir meseleye par
mak basmaya niyeti olmadığı için bu ayırımı 
yapmamıştır. Bunu bir örnek diye veriyorum. 
Hükümet programda her alanda böyle yapmış
tır. 62 sayfalık programda yabancı sermaye 
gözünü bile geçirmemiştir. Memleketimizin kal
kınmasını önliyen temel faktörlerden biri olan 
yabancı sömürüyü hiç hesaba katmayan bir hü
kümet programı ile ciddî bir kalkınma sağlan
masını beklemeye elbetteki imkân yoktur. 

Sayın senatörler, bu mesele ile ilgili olarak 
iki meseleye daha değinmek istiyorum. Bunlar 
Ortak Pazar ve dış politikamızdır. 

BAŞKAN — Sayın ismen iki dakikanız var 
efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — öyle mi? 
Hayret... 

Programdan, Hükümetin Ortak Pazara her 
ne pahasına olursa olsun girmeye kararlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Oysa, Ortak Pazar Türkiye'yi 
yabancı sömürüsüne şimdikinden daha da fazla 
açacaktır. Kalkınma olanaklarını bütün silip 
süpürecektir. Ortak Pazar üyeliği Türkiye'yi 
Batı Avrupa gibi kapitalist memleketlerin bir 
uydusu, en fakir, en sömürülen bir parçası ha
line getirecektir. Ortak Pazar üyeliği yabancı 
sömürüsünü perçinliyecektir. Ben bu konuda 
birtakım notlar getirmiştim. Fakat maalesef 
vaktim az. Daha bugünkü gazetede bile İzmir 
Ticaret Odasının fındık, pamuk, incir ve üzüm 
üzerinden koyduğu Ortak Pazarda hiçbir ya
rar getirmediği hususundaki yazılarını dikkat 
nazarınıza sunarım. Programda NATO ittifakı
nın dış politikamızın mihverini teşkil ettiği an
laşılmaktadır. NATO ittifakının yurdumuzun 
güvenliği bakımından yararlı değil, zararlı bir 
ittifak olduğu birçok defalar beyan edilmiştir. 
Bunları tekrar edecek değilim. Ancak, bu ko
nuda dış politikamızın en zararlı noktasını teş
kil eden Amerikalılarla olan İkili Anlaşmalara 
programda hiç değinilmemiş olması dikkat çe
kicidir. Vakıa bu konuda Saym Başbakan bir 
açıklama yapacaklarını belirttikleri için üzerin-
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de fazla durmak istemiyorum. Yalnız, şunu be
lirtmek istiyorum ki, Amerika'ya karşı politi
kamızı sağlam bir çizgiye, yani tam bağımsız 
bir çizgiye oturtmadıkça, diğer memleketlere 
karşı memleketimiz menfaatlerine uygun bir dış 
politika izleminin, bu memleketlerle gereği gibi 
dostane ilişkiler kurmanın mümkün olmadığını 
önemle belirtmek isterim. 

Sayın senatörler, programda demokrasiyi, 
Anayasa düzenini korumak ve savunmak baha
nesiyle yeni baskı tedbirlerinin alınacağı belir
tilmektedir. Oysa memleketimizde gerçekten 
gözle görünen bir huzursuzluk olmakla be
raber, bunun nedenleri, Hükümetin, zannettiği 
gibi ceza kanununda hüküm noksanlığı değil
dir. Asıl nedenler, memleketin sosyal yapısını 
işleyişinin, çağımızın şartlarına, kalkınmanın 
icaplarına ve halkımızın haklı talep ve özlem
lerine cevap vermemesindendir. Bu, sağlanma
dıkça yeni baskı tedbirlerini de gerektirecek ve 
giderek gerçek bir rejim buhranı yaratılacak
tır. Hükümetin bu yola gitmemesini şimdiden 
sağlık veririm. 

Sözlerimi bitirirken sayın senatörler, 
programda kadın konusuna verilen yere de bir 
parça değinmek istiyorum. Ancak, bu konu ba
na çok gülünç denilecek kadar yüzeyde ele 
alındığım göstermiştir. Kadının temel sorununa 
hiçbir şekilde değinilmemiştir. Türkiye'de köy
lü kadınları vardır, kentli kadınlar vardır, son
ra çalışan kadınlar vardır, çalışmıyan kadınlar 
vardır. Bunların sorunları birbirlerinden fark
lıdır. Çocuk meselesi vardır. Bu, çalışan kadı
nın baş meselesidir. Kadınların eğitim meselesi 
vardır. Bunlara hiç değinilmemiştir. Acaba, 
hangi kadından, kimden bahsediliyor anlaşıl
mamaktadır. Böyle göstermeklik sözler söyle
mek, Hükümet programında böylesine sathi bir 
şekilde yer alması ciddî bir görüşle bağdaşabi
lir mi? Düşünemiyorum. 

Zannederim zamanım doldu, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özer, buyurunuz. 

HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Saym Başkan 
ve Yüce Senatonun değerli üyeleri, Hükümet 
programını inceledim, bunda, halkımızın arzu-
layıp, tahayyül ettiği ve hattâ edemediği bir
çok hizmet ve nimetlerin dolu olduğunu gör
düm. Bu programın uygulanması yolunda mu
halefetin de yardımcı olması, şerefli Türk Par

lâmentosunun vatansever hasletinin ifadesi ola
caktır. Size iktidar mensubu bir senatör olarak 
ne itkidarı övmek ve ne de muhalefeti yermek 
için mâruzâtta bulunmıyaeağmı. Burada hepi
miz, partizan perdeleri kaldırarak toplumumu
za ve onun gerçek yüzüne bakıp yaralarını gö
relim ve onlara deva bulalım. 

Muhterem arkadaşlar, toplum bir vücuttur. 
O, maddi ve mânevi varlıkları derecesinde de
ğer taşır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur, 
atasözü formülüne vurursak bir toplumda sağ
lam vücut, maddi gücü; sağlam kafa da mâne
vi gücü ifade eder. Hasta ve mariz bir vücudun 
kabı, kalıbı dar, dayanıklığı da azdır. Hiçbir 
zorlamayla mânevi gücünü bu ölçülerin üstünde 
uzun müddet tutmaya imkân bulunamaz. Zayıf 
bir vücut, her çeşit mikropların üremesine ve 
her çeşit hastalıkları kapmaya istidatlıdır. 

îşte, dünden gelen toplumumuz bugün bu 
durumdadır. Fakat, çetin bir tedavi ile ancak 
geçmiş günden daha düzgün bir hale gelmişse 
de yine toplumumuz hastadır. Gözlerimizi ve 
kulaklarımızı ne kadar kapatsak da bu, budur. 
Bir toplumun maddi vücudu geçim standardına 
bağlıdır. Toplumumuz bu standardın yüzyıllar
ca altında kalarak gelmiştir. Hayat pahalılığı, 
hayatı değersiz ve çekilmez bir hale sokmuştur. 
Birçok kimseler yaşamanın bunaltısından kur
tulmak için duyan organlarını yok etmek çare
lerine başvurmakta devam etmektedir. Bunu 
yapamıyanlar da türlü ahlâk buhranı içine düş
müş, her çeşit idarei maslahatı geçim yolu ola
rak seçmiştir. 

Ancak bu çöküntüleri muayyen bir devrin 
eseri olarak kabul etmek en insafsız bir itham 
olur. Hele, yolsuzlukların bir parti veya bir ik
tidar tarafından himaye edildiğini iddia etmek 
de ayıp, hem de çok ayıptır, arkadaşlar. Her de
virde yolsuzlukların bulunduğunu kabul etmek 
de realite icabıdır. Bazan eserleri görmekle 
müessiri ve bazan da müessiri görmekle eserleri 
anlamak mümkündür. Dünyanın döndüğüne bi
raz da gece ve gündüzün mevcudiyetiyle inan
maktayız. Fakat, dünyanın döndüğünü görmek 
veya göstermek mümkün olamadığı halde, dün
ya, yine de dönüyor. Bir depremin eseri olan 
tahribatı görüyoruz ve depremi doğuran oluşu
mu göremiyoruz. Fakat, tahribat göze çarp
makla depremin oluşumuna inanmak gerekmek
tedir. 
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Toplum da böyledi. Toplumumuza yüzyıl
lardan beri arız olan hastalıklar bugün de var
dır. Bu, dünün, bugüne olan mirasıdır. Bu ağır 
hastalığa tedavi çaresini bulmak da hepimizin 
vazifemizdir. 

Arkadaşlar, toplumumuz hastadır, çünkü, 
hasta olarak doğmuştur. Bu Hükümet progra
mının en müessir bir şifa reçetesi olacağına ve 
bundan verilecek ilâcın da bu toplumu tedavi 
edeceğine kaani bulunmaktayım. 

Arkadaşlar, buna inanıyorum. Çünkü, top
lumumuzun bu durumdan kurtarılması vazifesi 
hepimizindir. İktidar olarak gerekli tedbiri al
mak, muhalefetin samimî görüşlerine uymak, 
muhalefet olarak iktidara yardımcı olmak, onun 
yararlı faaliyetlerine köstekleyici fren değil, 
yükseltici kanat olmak millet borcumuzdur. 
Toplumun yükselmesi, bu iki kanadın birlikte 
ve ahenkli olarak aynı samimî hava içinde ça
lışmasına bağlıdır. Bu millet çalışma yolumuzu 
gösteren Anayasayı bize kılavuz olarak vermiş
tir. Bu Anayasa, herkesin çıkarma göre yorum
lanan bir anarşi yasası değildir. Bir yıllık Par
lâmento çalışmalarında bunun böyle uygulan
makta olduğunu müşahede ettim. Hemen her
kes, her organ ve aynı organın kendi üyeleri bu 
Anayasa minderinde güreşmekte, hakem ve hâ
kim organ tanımadan kendi çıkarlarına göre 
hüküm vermektedirler. En büyük hakemin mil
let olduğunu da unutmaktadırlar. Boykotlar, iş
galler, komandolar, birlik adı altında milletçe 
birliği; cumhuriyet, diye demokratik cumhuri
yeti; hürriyet, diye hürriyeti; bağımsız devlet, 
diye bağımsızlığı katletmek ve fukara halkı sö
mürmek istiyenler hareketlerinin meşruluğunu 
hep bu Anayasaya bağlamaktadırlar. 

Tekrar ediyorum, bu Anayasa anarşi yasası 
değildir, arkadaşlar. Peki, neden buna tüm par-
lömaııterler olarak tek çıkar yolu bulmak iste
miyorsunuz? Anayasa, milletin çıkarı içindir. 
Çıkarcıların aleti haline gelmesine neden göz 
yumuyoruz? Anayasamızın sözünde ve ruhunda 
anlamını taşıyan millî güvenlik içinde Devletçe 
var oluşumuzu sağlıyacak kanunların çıkarıl
masına neden yanaşmıyoruz? Böyle bir tef sil
icinde hangi iktidar tek basma basarı sağbya-
bilir? Bir iktidarın tapusu hiçbir partiye te
melli olarak verilmemiştir. Bugün bu, yarın 
bir başka parti. 
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O halde, bugün, bu tefsirini mubah gören 
muhalefet, yarın iktidara gelince bunu geriye 
tepen silâh olacağını bilmelidir. Fakat, bugün 
ile yarın arasında zedelenen milletin haline 
insaf etmek hepimizin vicdan borcumuzdur. 

Sayın senatörler, tek egemen millettir. Mil
let, yetkili kıldığı yasama, yürütme ve yargı 
organları eliyle bu egemenliği kullanmaktadır. 
Suç karakterli bir fiil işlediğinden dolayı yü
rütme organı tarafından yargı organına tes
lim edilen bir kişiye, yargı organınca verilen 
karardan memnun olmıyanlar, yürütme orga
nını suçlamaktadırlar. Toplumun anarşisini 
buna bağlamak suretiyle Hükümeti zayıf, güç
süz, güvensiz sıfatlarla itham ederek millete 
ilân etmektedirler. İktidarı yıpratmak amaciy-
le milletimizi anarşi havası içine atarak Devle
timizi yıpratıyorlar. Anayasamıza göre Hükü
met, iktidar değildir. Hükümete iktidar deme
miz bir alışkanlık icabıdır, iktidar, milletin 
yetkisini taşıyan üç organın tümüdür. Anar
şiden ve her çeşit yolsuzluklardan sorumlu bu 
üç organdır. Bunlardan her birinin hatasın
dan doğan huzursuzluğu Hükümete mal etmek 
itiyadından vazgeçelim. Arkadaşlar, milleti
miz hak ve adalet içinde ancak güven ve hu
zur bulur. Bu güven ve huzurdan yetkili kıldı
ğı bütün organların birbirlerine etkili olması
nı sağlayıcı kanunlar getirmek şarttır. Bün
yece beşer olmak hasebiyle, hiçbir organ lâ-
yü'sel kabul edilmemelidir. Bu eşyanın tabia
tın ?,- da aykırıdır. Tatbikatı ile toplumu her-
cümerç içine attığını gördüğümüz, hiçbir şe
yin devamında ısrarcı olmıyalım. 

Sayın senatörler, toplumumuzu üzüntü ve 
endişeye sokan bir husus da, bizim ağzımız
dan çıkan bâzı sözlerdir. Bunlardan bilhassa 
sandıktan çıkışı hor görmeyi halkımız kına
maktadır. Çünkü önün iradesi olan Anayasa 
da sandıktan çıktı. Bu Anayasaya uyarak biz 
de o sandıklardan buraya geldik. Onlar millet 
iradesinin geliş yoludur. 

BAŞKAN — Sayın Özer iki dakikanız var 
efendim. Toparlayın rica ederim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Onu inkâr, 
kendi meşruiyetimizi inkâr olur. Demokratik 
düzenlerde başka yol yoktur. Ancak sandık
tan çıkılır, namludan çıkılmaz. Bu demokrasi 
çağında böyle namlular ramazan topuna ben-

240 — 



C. Senatosu B : 5 
zer. Millet en çok bir ay oruç tutar, yine bay
rama kavuşur. Sen, ben kavgasını bırakarak, 
korkunç dalgalarla sürüklenmek istenen top
lumumuzu kurtaralım. Onu kurtarmak baha
nesiyle onu boğmaya çalışmıyalım. Sosyal dal
galanmalardan doğan üzücü olayların gerçek 
nedenlerini bulmak için, matematik ve man
tık formüllerini kullanalım. Bu toplumda bir
çok kimseler, birçok şey olduklarını iddia et
mekte ve fakat kendi çıkarlarını toplumun üs
tünde tutarak, kendilerini toplum için değil, 
toplumu kendileri için görmektedirler, işte bü
tün çöküşümüzün baş nedeni budur. Herkes 
kendi çıkarı istikametinde bu toplumu çekerse 
parçalar, ilerici gerici ellerle didiklenen bu top
lum, tutucu ve yükseltici ellere muhtaçtır. Bu 
eller olalım arkadaşlar. Şahsan milliyetçi ve 
milletin tabiatı olarak imanlıyım. Fakat bunun 
gerçekliliğini sosyal adalette bulmaktayım. 
Bâzı vurguncular var ki bu toplumda halkımı
zı soymak için dinimizi kendi çıkarları yolun
da bir morfin olarak kullanmaktadırlar. Ko
münizm tehlikesine karşı onu siper ve bekçi et
meye çalışmaktadırlar. Bunlar, dinimizi peri
şan zümrelerin teselli kaynağı olarak kabul 
eden, dünyayı kendilerine, ahreti de onlara ve
rerek kazançlı bir trampa yaptıklarına inanan, 
imansız hak cambazlarıdır. Bunlara fırsat ver-
miyelim. 

BAŞKAN — Sayın özer zamanınız bitti 
efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başka
nım, 15 dakika konuşanlar olmuştur. Müsaade
nizle bir sayfam kaldı onu da arz edeyim ar
kadaşlara. 

BAŞKAN — Efendim kısa zamanda bitirme
ye çalışın. Rica edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, görülmüştür, geçmişte, halde de 
görülmektedir. 2,5 lira ile görünüp, 2,5 mil
yon lira ile hörgüçlenenler bu memlekette var
dır. Halkımızın arz ve taleplerini iki ele tutan 
bu parazitlere fırsat vermemek ve bunları arz 
ve talep arasından kovmak şarttır, üreticiden 
50 kuruşa alıp tükediciye 500 kuruşa satanlar 
hem üreticiyi, hem de tükediciyi tüketmekte
dirler. Bir kilo armut almak için manava gi
den vatandaş, kilosunu ilk günü 500 kuruş 
görünce alamıyor, ikinci günü 200 kuruşa 
çürümüş olarak görüyor alıyor veya alamazsa 
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dökülüyor. Bu dökülen de esnafın veya üretici
nin hesabına yazılmaktadır. Bunun için bir tan
zim satış bakanlığı kurulursa yurt içinde arz ve 
talebi sağlar, üreticiden ucuz almaş, tüketiciye 
de pahalı satmaz, "üretici tarlasına, bahges^ns 
bağlanır, işsisler azalır, mallar çeşitli kaliteli ve 
hilesiz şekilde dış piyasalar talip bulur. Paramı
zın ve mallarımızın değerinde istikrar sağlanır. 
Bu, geniş mikyasta taşıma araçlarına, organize 
bürolarına lüzum gösterir ama, sosyal Devlet 
anlamının temelini teşkil eden bir kamu hizme
ti sağlamış oluruz. 

Değerli senatörler, güvensiz bir piyasa dal
galanması paramızın değerini ve hattâ haysiye
tini düşürmektedir. Her günkü bir lira, bir 
gün önceki bir kurusa rahmet okutturmaktadır. 
Hiç kimse bugünkü parası ile geleceğinin sınırı
nı çizemiyor. Dar gelirli vatandaşlar krizler ge
çirmektedir. Bu istikrarsızlığa başıboş vurgun
culardan başka, iktidarın personel kanunu va-
itleri, muhalefetin ve muhalif basının yarın bir 
fırtınanın kopacağı kehanetini savunmaları da 
sebebolmaktadır. Bu tutum milletçe binilen ge
miyi kaptanına kızıp da batırmaya çalışmak gi
bidir. Bu gemi hepimizindir arkadaşlar, bu ge
mi son gemidir. Batarsa kimse kendisini kurta
ramaz, Ve bu, sonun sonu olur. Hepinizi hür
metle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlar, Büyük Türk Mille
tinin dört yıllık mukadderatında büyük yeri 
olan Eûkümet programı üzerinde on dakika gi
bi kısa bir saman konuşmaya benim gönlüm ra-
zi değil. Yüce Heyetiniz beyle bir karar aldı, 
bendeniz de sekiz saatten beri devam eden mü
zakerelerin vermiş olduğu yorgunluk sebebi ile 
huzurunuzu on dakika olsun meşgul etmiyece-
ğim. Bu programı hazırlayan, başta Sayın Baş
bakanım Demire!'e ve arkadaşlarına şükranları
mı arz; eder, Cenabı Hak'tan kendilerine başarı
lar dilerim. Sise de saygılar sunarım. (Alkış
lar)... 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarım, gecenin bu saatinde sizlerin yüksek 
huzurunuzu fazla rahatsız etmek istemiyorum. 
Yalnız bir iki noktayı Yüce Heyetinize arz ettik
ten sonra sözlerime son vereceğim. 
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Muhterem arkadaşlar, bu seçimlerde önse
çimlerin memleketimizin ahlâkı üzerine büyük 
bir darbe vurduğuna şahit olmuş bir arkadaşı
nız olarak, Hükümetin Seçim Kanunu üzerinde 
durduğunu ve programına aldığına görmekle 
bahtiyarım, inşaallah huzurunuza bu önseçim
leri kaldıracak kanun çabuk bir zamanda gelir 
ve biz de hepimiz bu önseçimler Kanununun kal
dırılması için reylerimizi güle güle veririz. Çün
kü, önseçimler hepimizin kalbinde en büyük ya
ra olarak kalmıştır. Delegelerimizi ve arkadaş
larımızı çok kötü durumlara düşürmüştür. Bun
lara şahit oldum. 

Muhterem arkadaşlar, bir husus daha var. 
Bunun da Hükümet programında olmasını ve de
rinliğine incelenmesini çok arzu ederdim. Her 
halde işler çok olduğu için bu noktaya fazla do
kunulmamış. Bugün bizim Türkiye olarak bir 
harbe girmemize lüzum yok arkadaşlar. Biz her 
gün harb ediyoruz. Her gün harb ediyoruz, sa
bahleyin kalkıp gazeteyi okuduğum zaman is
tanbul yolunda, iki otobütün çarpıştığını 15 ta
ne ölünün olduğunu, 20 tane yaralının olduğu
nu görüyorum. Diğer bir gazeteye bakıyorum, 
Kayseri yolunda bir kamyonla bir traktör çar
pışmış 6 tanesi ölmüş, 5 tanesi yaralanmış. Di
ğer bir gazeteye bakıyorsunuz, Yozgat yolun
da bir trafik hâdisesi olmuş, 6 kişi ölmüş, kaç 
kişi yaralanmış. Şunu Sayın Demirel'den ve 
onun Hükümetinden rica ediyorum; bu mesele 
çok çabuk halledilebilir. Bunun halledilmiye-
cek hiçbir tarafı yoktur arkadaşlar. Halledilmi-
yecek hiçbir tarafı yoktur bunun. 

Arkadaşlar, bunların çoğu süratten ileri ge
liyor. ikincisi de otobüslerde çift şoför kullan-
mamalrtan ileri geliyor, iki araba yanyana gel
diği zaman birbirlerini geçmek için mütemadi
yen sürat yapıyorlar, son süratle gitmeye gay
ret ediyorlar ve biraz sonra da bir dereye uçu
yorlar. iki tane şoför olmadığı için bir şoför is
tanbul'a kadar gidiyor, oradan aynı saatte dön
mek mecburiyetinde kalıyor. Binaenaleyh bunu 
halletmek mecburiyetindeyiz. Her gün harb edi
yoruz, binlerce insanımız geçip gidiyor. Bu me
seleyi burada bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Huzurunuzda bir 
kanun çıkarıldı. İşçiler yüzde yetmiş üzerin
den emekliye sevk edilecekler, 50 - 55 yaşları ka
bul edildi. Bu güzel bir mesele idi. Ben Hü
kümet tasarısında, Hükümet programında şu hu

susim da öncelikle ele alınmasını istiyorum, 
dengeyi temin bakımından. Tarım işçileri, bu
gün âdeta üvey evlât muamelesi görmektedir. 
Leyleğin yuvadan attığı yavru haline gelmiştir. 
İşçilerin kanunları çıktığı halde bunların kanun
ları henüz çıkmamıştır. Elimize aknmamıştır. 
Mademki Cumhuriyet hükümetleri daima adalet, 
sosyal adalet, sosyal güvenlik üzerinde kurul
muş bir Hükümettir, sosyal Devlettir, sosyal 
Cumhuriyettir, aeele tarafından Hükümetin bu 
mevzuu» üzerime eğilmesini ve tarım işçilerinim 
de biran evvel ddğer işçi kardeşlerimizin seviye
sine lüaştürılmasını istirham ediyoruz. 

Arkadaşlar, bugün Hükümet programında bir 
hususu müspet olarak gördüm bahtiyarım. Çün
kü günlerden beri bu kürsüde ve şu sırada üç-
yüzbine yakın Devlet memurunun ıstırabının şa
hidiyiz, onun müdafiiyiz. Dar gelirli küçük me
mur, odacı, müstahdem, şoför ve Devlet müesse
selerinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan küçük memurlar, 240 lira, 300 lira, 350 li
ra, 400 lira. Bunların içerisinde biraz evvel 
Saym Başbakanımızın söylediği gibi Diyanet iş
lerinde çalışan imam vekilleri, adliyede çalışan 
küçük kâtipler, milyonluk dâvayı eline verdiği
miz kâtipler. Bunlar bugün sisden adalet bek
liyor arkadaşlar. Bunlar bütün gözlerini Cum
huriyet Senatosuna, ve Yüce Büyük Millet Mec
lisine dikmişlerdir. Hükümet prorgammda bun
ların yazıldığını gördüm, bahtiyarım, inşallah 
yakın bir zamanda buradan bu kanunları çıkarı
rız ve memleketin bu çocukları perişan vaziyet
ten kurtulurlar. 

Eğer bu kanun çıkarsa arkadaşlar, şimdiden 
bir hususu rica ediyorum, değerli arkadaşları
ma, kıymetli arkadaşlarıma istirham ediyorum, 
bir adaletsizlik daha var. içerisinde yaşadığım 
için söylüyorum, mübaşirler. Mübaşirler arka
daşlar, 30 lira asli maaştan yukarıya terfi ede
mezler. 30 sene çalışır, 50 sene çakşır, ancak 30 
lira asli maaşı vardır. Böyle adalet olmaz kıy
metli arkadaşlarım. Eğer mübaşir de baremde 
ise ki baremdedir, emekliliğe tabidir. Binaena
leyh onun da diğer memurlar gibi her üç sene
de muntazaman terfi ettirilmesi icabeder. E... 30 
liraya geliyorsunuz, 5 senede, 6 senede 30 lira 
asli maaşa geliyor ondan sonra 30 lira asli maaşta 
30 sene daha çalışıyor, beş kuruş alamıyor ve 
terfih edemiyor. Çoluk çocuğu mahrum oluyor, 
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bu büyük adaletsizlikti!*. Adlî ihsan ile «Hükü
metimizin payidar olması icabeder. Cumhuriyet 
hükümetleri adlî ihsan ile payidar olmalı. Ada
leti olnııyan bir Hükümet payidar olamaz arka
daşlar. 

BAŞKAN — Sayın özmen zamanınız bitmek 
üseredir. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben de toparlıyorum, sizin yüksek adale
tinize sığınırım. Arkadaşlarıma müsaade ettiniz, 
bana da iki dakika müsaade edin. 

Muhterem arkadaşlar, bir husus daha var; 
Hayat pahalılığı nereye gidiyor? Fiyatlar nere
ye gidiyor arkadaşlar? Kuru soğanın kilosu bu
gün üç liraya çıktı. Fiyatlar yükselmekte, para
mızın değeri gün geçtikçe düşmekte, İtalya'ya 
giderseniz, italya'da bir bardak şu 50 liret, bi
zim bir liramız 29 liret. E., binaenaleyh dikkat 
ederseniz paramızın değeri düşüyor, fiyatlar ala
bildiğine yükseliyor. Fara değeri düşüyor. Bu
na muhterem arkadaşlarımızın mutlaka çare 
bulmaları lâzım. Hayat pahalılığı o kadar yük
seldi ki, arkadaşlar, küçük memur, dar gelirli me
mur, halk tabakası, fakir halk bugün ıstırabın 
içindedir. Arkadaşlarıma mütemadiyen mektup 
yazmak mecburiyetindeyim, görüyorlar kendile
ri. Her gün üç tane, 5 tane mektup yazıyoruz. 
Çalışma Bakanına, Ulaştırma Bakanına, Devlet 
Bakanına. Çünkü her gün en aşağı 20 arkadaş 
geliyor iş istiyor, işsiz, okuyacak, gece lisesin
de okuyacak, gündüz çalışacak iş istiyor, is yok. 
Parasız kalmış iş istiyor, yok, amelelik yapacak 
yok. E., binaenaleyh arkadaşlar, Hükümet ola
rak Cumhuriyet Hükümeti olarak, Demirel Hü
kümeti olarak evvelâ bu noktaya eğilmesini ve 
Türkiye'de sosyal dengenin, sosyal güvenliğin 
mutlaka halledilmesini rica ediyorum. Biri yer 
biri bakar kıyamet oradan kopar. Biz her şeyi 
kendi elimizle hazırlıyoruz. Arkadaşlar siz açlı
ğın ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Aç kalan in
sanların neleri yıktığını, iyi bilirsiniz, Ataları
mızdan kalma bir söz var. Aç it fırın yıkar, der
ler arkadaşlar. Bunun şakası yak arkadaşlar. 
Bir insanın karnı aç oldu mu, karşısındaki is
terse kim olursa olsun, onu yıkar ve ondan, onun 
elinden o ekmeği alır. Bunu kendiniz, çocuklar 

oynarken görürsünüz, birbirlerinin elinden nasıl 
kaparlar bir şeyi. Binaenaleyh Demirci'm ener
jik Hükümetinden rica ediyorum, programına 
bu mevzuu alsın ve evvelâ şu memlekette işsiz
liğe, açlığa, sefalete bir son versin. Ondan son
ra biz de gelip burada kendilerini alkışlıyalım 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Özmen vaktiniz doldu-
efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bitirdim 
efendim. Muhterem arkadaşlar gecenin bu saa-
tinde beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ederim, Hükümet programının ve Hükümetin 
milletimize, vatanımıza ve bütün Türkiye'ye ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Hükümet 
programı üzerinde şahısları adına söz alan sa
yın altı üye konuşmuşlardır. Kifayet takriri 
vardır okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Program üzerinde altı sayın üye görüşlerini 

açıklamış bulunmaktadır. Vakit gecikmiştir, 
müzakerelerin kifayetinin oylanmasını arz ede
rim. 

Antalya 
Akif Tekin 

.BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir daha var, onu da okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü birleşim saat 15,00 ten beri aralık

sız devam etmektedir. Sayın Hükümet Başka
nının konuşmasından evvel 10 dakikalık ara ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

10 dakika sonra toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 23,12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 23,20 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir); Zerin Tüsün (Cumhurbaşkanınca; S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz, 

Sayın Hükümet Başkanı konuşacaklar. Bu
yurun Sayın Başbakan, 

(Başbakan alkışlar arasında kürsüye geldi,) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Yüce Senatonun Sayın 
Başkanı ve sayın üyelerini saygıyla selâmlıyo
rum. 

8,5 saat süren devamlı müzakerelerden sonra, 
gecenin bu saatinde,, huzurunuzu işgal edeceğim. 

Hükümet, programı bir memleketin her halde 
en ciddî işlerinden birisidir. Bize düşen görev, 
mesuliyetimizin idraki, içerisinde olarak Yüce Se
nato'nun gerek grupları adına konuşan, gerek 
şahısları adma konuşan değerli üyelerin serd 
ettikleri fikir ve mütalâalarına cevap vermek
tir. Tekdir buyurursunuz ki, her fikir ve mü
talâayı karşılamak imkânı zamana sığamıyacak 
kadar usun bir iştir. Bunu seve seve yapmaya 
talibiz. Bu itibarla konuşmama başlarken deği
nilmeğine mutlak zaruret olan bâzı hususlar üze
rinde durabileceğimi, diğer hususların yine önü
müzdeki günlerde yapılacak bütçe müzakerele
rinde ve diğer müzakerelerde dile getirileceğin
den, bunları karşılamak imkânını her halükâr
da bulabileceğimizi takdirlerinize arz ediyorum.. 
Bu itibarla şayet değinmediğimiz bâzı hususlar 
olursa bunlara önem vermediğimiz mânasına 
almamanızı, zamanın geç oluşuna ve zamanın 
darbğına hamletmenizi rica ediyorum. 

Sayın üyeler, bugün dile getirilen konuların 
büyük bir kısmı yeni konular değildir. Bu ko
nuların hemen hemen hepsi bundan evvel geçen 
dört yıl zarfında çeşitli plâtformlarda münakaşa 
edilmiştir. Karni": Bütçe Komisyonunda, Yüce 
Senatomda, Millet Meclisinde, basında, seçim mey
danlarında bunlar münakaşa edilerek geliyor. 
Esasen yine bugün münakaşa edilen konuların 
hemen hepsi, bundan bir ay evvel, seçim mey
danlarında, radyolarda, matbuatta münakaşa 
edilmiştir. Yani, 12 Ekim. 1969 seçimlerine te-

kaddüm eden günlerde bugün münakaşa edilen 
mevzular enine boyuna vatan sathında, vatanda
şın önünde ve, serbestinin her türlüsünün mev-
cudolduğu bir ortamda, münakaşa edilmiştir. 
Bu itibarla da vereceğim cevaplar, fikirlerimizin 
tekrarı mahiyetinde olacaktır. Çünkü, sorular 
tekrarlanınca, başka cevaplar bulma gibi bir 
ve siyle mevcudolmadığma g'öre cevaplar da is
ter istemez tekrarlanacaktır. 

Evvelâ şurasını arz edeyim; seçim beyanna
mesi ile Hükümet programı arasında bâzı fark
lar mevcuttur. Bu farklar siyasi iktidar anla
mında icranın yerinden ileri gelmektedir. Seçim 
beyannamesi, bir partinin siyasi iktidar şümulü 
içine giren bütün organlarını bağlar. Halbuki 
Hükümet programı, siyasi iktidarın içerisinde 
sadece bir unsur olan Hükümeti bağlar. Gayet 
tabiî ki, T. C. Hükümeti olmasına rağmen, par
tinin damgasını taşıyan bir Hükümet olduğu için 
parti gruplarını da angaje eder. Ama, kuvvet
ler ayrılığı prensibinin icahettirdiği bir durum 
VDT3.IT ki; bu, seçim beyannamesinde yer alabi
lir, Hükümet programında yer almaz. Bununla 
şunu demek istiyorum; bilhassa parlâmentonun 
ic çalışmalarına mütaallik hususlar ile, Hükü
met olarak, başarılması kendi elinde değil de 
mutlak mânada parlâmentodan başka gruplarla 
birlikte başarılması mümkün olan hususlar, Hü
kümet programında yer almamıştır. 

Bununla, seçim beyannamesine koyduğumuz 
bâzı hususlardan vazgeçtiğimiz mânası çıkarıl
mamalıdır. Bilhassa beyan etmek istiyorum ki, 
seçim beyannamemizde yer almış bulunan Ana
yasa ıslahatı geniş çapta Hükümet Programı
mızda yer almamıştır. Bundan, Anayasa ıslaha
tından vazgeçtiğimiz mânası çıkarılmamalıdır. 
Seçim beyannamemize koyduğumuz şekilde bür 
Anayasa ıslahatının lüzumuna kaani olduğu
muz gerçeği devam etmektedir, bundan vaz-
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geçmiş değiliz. Ancak, bunu icra edecek, bunu 
meydana getirecek bir güce sahip değiliz, bu
gün için sahip değiliz. Sahibolsaydık da bu, 
Hükümet Programında yine yer almazdı; 
çünkü Hükümet tasarısı olarak getirilemiye-
yecek bir husustur, teklif olarak verilmesi lâ-
zımgelecek bir husustur. Binaenaleyh, tek
lifle tasarının icabettirdiği ayrıntı Hükümet 
Programı ile seçim benannamesinde ayrı ayrı 
mütalâa olunmuştur. Bunun dışında seçim be
yannamesinde bulunan bütün hususlar hemen 
hemen Hükümet Programına aktarılmıştır. 

Gayet tabiî ki, seçim beyannamesinin üs
lûbu ile Hükümet Programının üslûbu arasın
da farklar olacaktır. Şayet bâzı kısımlar Hü
kümet Programına, seçim beyannamesinde 
mevcudolduğu halde, aktarılmamış ise Hükü
met olarak bunlara da angaje olduğumuzu, 
'bunların da taahhütlerimizin içinde bulun
duğunu ifade etmek isterim. Yani anadokû-
manımız, Hükümet Programını çıkaran anadö-
kûman, seçim beyannamesidir. Bununla si
yasi ahlâk kaidelerine riayet ettiğimizi ve 
bunun gelenekleşmesi arzusunda bulur düğü
müzü da ifade etmek istiyorum, Çünkü, se
çim meydanlarına çıkıp, radyolara çıkıp bir 
şey söylemek, iktidar olduktan sonra bunların 
bir kısmından vazgeçmeyi ahde vefa pren
sibine uygun bulmuyoruz. Ahde vefa prensi
binin işlemesi için mutlaka noterden tasdikli, 
karşılıklı mukavelelere lüzum yoktur. Siyasi 
hayatta resmen va'dedil.enler geçerlidir, değer 
taşır, bunların gerçekleşmesi için çalışmak 
esastır. 

Muhterem üyeler, bir hususa daha temas 
etmek istiyorum : Bizim. Hükümet Programı
mızı, seçim beyannamemizi ikinci Beş Yıllık 
Plân, - ki, siyasi iktidarımız tarafından hazır
lanmıştır - bunların hapsini bir mecmua ola
rak, bir manzume olarak mütalâa etmenizi 
rica ederim. Yani seçim beyannamemizde ve 
Hükümet Programımızda enine boyuna izah 
edilmiyen hususlar İkinci Beş Yıllık Plânı
mızda daha genişliğine izah edilmiştir, ikinci 
Beş Yıllık Plânının stratejisini ve bu strate
jiye göre hazırlanmış hedeflerini yine A. P. 
siyasi iktidarı kendi teminatı altında tut
maktadır. Bunları niçin söylüyorum? A. P. 
siyasi iktidarı, bir seçimle Millet Meclisin
deki iktidar olma durumunu yenilemiştir. 

I Esasen iki Meclisli bir sistemde iktidar ola
bilmenin, bizim kanaatimizce, şartlarından birisi 
her iki mecliste de çoğunluğa saıhibolmakfır. 
Millet Meclisindeki güven oyu veya güvensiz
lik oyu sadece bir faktörden ibarettir. Şayet 
Cumhuriyet Senatosunda bir siyasi iktidarın 
çoğunluğu olmazsa, yasama faaliyetleri ile il
gili vaitlerini yerine getirmesi mümkün değil
dir. 

Bugün Anayasamızın getirdiği bir gerçeğe 
daha temas etmek istiyorum: Çünkü 1961 Ana
yasasına göre siyasi iktidar meselesi gerek ay
dınlar arasında gerekse halk arasında henüz 
doğru anlaşılabilmiş değildir. Siyasi iktidar
dan, aydınlar «her şeyi yapamazsınız» şeklin
de mânalar çıkarıyor, halk herşeyin yapılma
sını bekliyor. Bu da aslında siyasi iktidarı 
halk nazarında yıpratan hususlardan birisi olu
yor. 1961 Anayasası ile 1924 Anayasasının 
farkları henüz hem aydınlarımız hem de halkı
mız tarafından tam anlaşılmış değildir; hattâ 
parlâmentomuzda bir fikir birliği içinde oldu
ğumuza da kaani değilim. Binaenaleyh, gayet 
tabiî ki, bir tekâmülün içerisinde bu fikir bir
liğine varılacaktır. Bunu, çok tehlikeli birşey 
addedmiyorum. Yalnız şunu ifade etmek isti
yorum ki, bütün bunların sıkıntısı siyasi ikti
darın teskilindedir. Her şeyi yapamazsınız, her 
şeyi neden yapamıyorsunuz? Bugünkü siyasi 
iktidar iki iddianın arasına sıkışıktır. 

Muhterem senatörler, aslında Millî hâkimi
yete müstenit demokratik idare şekli üzerinde 
de münakaşalar var. Bir jakoben görüşe daya
nan sistem mi hâkim? Yoksa bir sınırlı iktidar 
mı hâkim? 1961 Anayasası neyi getirmiştir? 
1924 Anayasasında ne hâkim idi? Bugün jako-
bel bir görüşe dayanan Millî Hâkimiyet anlayı
şının yerini, şümullü iktidara dayanan bir Mil
lî Hâkimiyet anlayışı almıştır. Her iki ahvalde 
de mutlaka meşru idarenin ve meşru iktidarın 
kaynağı millettir. Yalnız, şümullü iktidar me
selesinde, söylemek istediğim şey şudur: Azın
lık, çoğunluk haklarının dengesi şümullü ikti
dar ile tanzim edilmiştir. Çoğunluk, azınlığın 
haklarını çiğniyemez, aynı şekilde azınlık da 
çoğunluğa tahakküm edemez. Çoğunluğun azın
lığın haklarını çiğnememesi, azınlığın güven 
içinde bulunmasının teminatıdır. Bütün Batı 

I demokrasileri bu merhaleye çoktan gelmiştir 
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ama azınlığın da kendilerini çoğunluğun üstün
de farz «denek, çoğunluğun seçim beyanname
lerinde vadettiği şeyleri yaptırmama tavrını 
takınması, siyasi iktidar fikriyle kabili telif 
değildir. Karar, çoğunluğun kararı olacaktır. 
Reyle, karar olduğu her yerde, rey eşitliğinin 
kabul edildiği her yerde, parti gruplarmın rey
lerinin değişik ağırlıklarda olmayıp, herkesin 
bir reyinin bulunduğunun kabul edildiği eşit
lik sisteminde başka türlü karar alma imkânı 
yoktur. Bu takdirde de ne Parlâmento içinde, 
ne Parlâmento dışında birtakım gürültülerin 
koparılmasına lüzum yoktur. Herkes, çoğunlu
ğun kararına inkıyadedecektir. Aslında bu, 
azınlık haklarının da korunması mânasına ge
lir. Çünkü, bir gün azınlık çoğunluğu olduğu 
takdirde böylece iş görebilir. Başka türlü iş 
görme imkânı yoktur. Ama azınlığın bâzı hak
ları var ki, bunları çoğunluk kararı ile ihlâl et
mek mümkün değildir. Bu, çoğunluğun lehin-
dedir. Çünkü, bir gün çoğunluk azınlık olursa 
kendisi teminat altında olacaktır. Bu denge 
kurulmuştur, bu dengenin tam mânasiyle anla
şıldığı kanaatinde değilim. Birçok sürtünmele
rin, birçok münakaşaların bundan çıktığı kana
atindeyim. 

Muhterem senatörler, zannediyorum ki, 8,5 
saat içerisinde her şey söylenmiştir. Geçen 4 ıse-
nenin zabıtları tetkik edilirse esasen bu söyle
nen şeylerin bir çoğunu zabıtların içinde bul
mak mümkündür, yeni bir şey söylenmemiştir 
demek için bunu söylemiyorum, bir gerçeği 
tesbit etmiş olmak için söylüyorum. 

Bir Hükümet programı, takdir buyuracağı
nız gibi, bir niyetler ve hedefler manzumesidir. 
Bu manzumenin içerisinde Hükümetin tutum 
ve davranışının nasıl olacağı hakkında bir in
tiba verilmesi vardır, ayrıca hangi hedeflere 
nişan alınmıştır, bunlar vardır. Bunların nasıl 
gerçekleştirileceği hususundaki tafsilâta gidil
diği takdirde bu, Hükümet programı olmak
tan çıkar, plân olur. Esasen şurasını ifade ede
yim ki, Adalet Partisi siyasi iktidarı sorumlu
luk deruhte ettiği müddetçe önümüzdeki yıllar
da ikinci Beş Yıllık Plânın tatbikatı ikmal edi
lecek, üçüncü Beş Yıllık Plânın tatbikatına ge
çilecektir. 1973 senesinin başıyla beraber Üçün
cü Beş Yıllık Plânm tatbikatına geçilecektir. 
Bunun içindir ki, «bu Hükümet programı için

deki hususları nasıl gerçekleştireceksiniz, ne ka
darını gerçekleştireceksiniz?» Diye sorulduğu 
takdirde memleketin imkanlarının elverdiği nis-
bette bunlar gerçekleşecektir. Bu imkânlar be
lirlidir. Memleketin bugün hesabı kitabı var
dır, Devletin hesabı kitabı orta yerdedir. 1968 
senesinden 1973 senesine kadar Milletçe sarf 
edebileceğimiz paranın yekûnu 119 milyardır. 
119 milyarla neyi yapabilirsek onlar gerçekleş -
tirilmiş olacaktır. Bunlar da her yılın yıllık 
programlarında yer alacaktır, bu detaylar yıl
lık programlarda ortaya çıkacaktır. Bütün bu 
izahatı vermemin maksadı bugün Türkiye Cum
huriyeti, modern bir Devlet olarak kendisini 
metotlu bir çalışmaya, bir plân disiplinine bağ
lamıştır. 

Plânın muhtevası münakaşa edilebilir, plâ
nın muhtevası içinde piriyoriteler münakaşa edi
lebilir. «Şu sahaya yatırım yapmayın da buna 
yapın veya şu sahayı ele almayın da bunu alın, 
şu sahayı bu kadar ele almayın da şu kadar ele 
alın» bunların hepsi münakaşa edilebilir ama kal
kınmamış bir memlekette, modern Devletin 
elinde, bugün başka bir vasıta mevcut değildir. 
Bu itibarca huzurunuzda bizi de bağlayan bir
takım hukukî dokümanların geçerliliğini ifade 
ederek bundan sonraki konuşmama devam etmek 
istiyorum. Bu niyetle geldim. 

Muhterem senatörler, program üzerindeki 
görüşmeleri gayet dikkatle takibettik. Her cüm
lesi, her kelimesi üzerinde durduk. Bu görüşme
ler, gayet tabiî ki, çeşitli grupların kenii inanç
larına, felsefelerine göre şekil aldı. Gerçek şu
dur ki, bir metodoloji birliği de mevcut değildir. 
Mevcudoiması da aslında beklenilemez. Yani 
bir Hükümet programının incelenmesi, tenkid 
edilmesi üzerinde çeş'Mi gruplar bir metodoloji 
birliğine sahip değildirler. Bu sebeple de, çok 
arzu ettiğim halde, zamanın darlığı ve dinledik
ten sonra huzurunuza çıkmak gibi bir durum, 
pek tasnifli bir görüşmeyi mümkün kılmamak
tadır. Bâzı tekrarlar olursa bunları iyi niyeti
mize veriniz, serde dilen mütalâalara değer ver
diğimiz, bunları karşılamak istediğimiz mâna
sında alınız. 

Metodolojide bir hususa temas etmek istiyo
rum: Çok kere Türk siyasi hayatında peşin hü
kümler yer alır. Peşin hükümler aldığı içindir 
ki, netice farz edilir, o neticeye gelmek için bir-
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takım sebepler aranır. Bu, bir eleştirme olmak
tan ziyade kendi kendisini haklı çıkarmak dav
ranışıdır. Gerek bütçe tenkidlerinde, gerek Hü
kümet programı tenkidlerinde sık sık buna şa-
hidolmuşuzdur. Ama şunu ifade etmek isterim 
ki, Parlâmentomuzun lisanı değişmiştir. Lisan
dan kasdim, meselelere bakış açısı ve bu bakış 
açısının icabettirdiği maritalıite ve bunun gerek
tirdiği lisandır. 

Bugün modern Devlete, klâsik Devlete ilâve
ten, bâzı vazifeler yüklenmiştir. Bu vazifeler 
Devleti, bir taraftan klâsik Devletin bütün va
zifelerini aksatmadan yapmak, diğer taraftan da 
çağın devletinin, modern devletin sosyal, iktisa-
ki ve kültürel alandaki faaliyetlerinden, kendi
sine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü 
tutuyor. İşte münakaşaların zorluğu, münaka
şaların çok dallanıp budaklanması biraz da bu
radan Deri geliyor. Daha bir sürg bu çeşit mü
nakaşalara, bir birimizi anlamadan, devam ede-
eğiz. Esasen bugün birçok meselelerde bir müş
terek anlayış zemini bulara amanın sıkıntıları içe
risinde bir mefhumlar birliği içimde olmayışımı
zın da büyük rolü vardır. O kadar büyük rolü 
vardır ki, millî hâkimiyet prensibini anlayışta. 
hukuk devletini anlayışta, Türk Anayasasının 
2 nci maddesinde tarif edilmiş Türkiye Cumhu
riyetini anlayışta bir fikir birliği içinde değ:1!?:. 
Bunlar, vuzuhsuzluktan yani aTi.adökümandaki 
vuzulısuzlüktan ileri gelmiyor daha çok anrdö-
kümanı bir kenara, atmak, aıadökümanlar içeri
sinde mevcudclmıyan birtakım, değer hüki'mle-
rjrri, kanun, Anaya?a hükmü imiş gibi serdetme 
heveslerinden geliyor. Bu, sadece Parlâmento
muzda, görülen bir husus değüdlir; basınımızda. 
Türk siyasi hayâtının çeşitli plâtformlarında gö
rülen bir husustur. Belki de biraz bize ha^ır. 
Gayet tabiî ki; zihinleri, dar çerçevelerin içino 
almak gibi bir düşüncenin içinde değiliz ama hiç 
birleştrğimiz bir nokta yoksa o zaman, gayet ta
biî M, kısır çekişmelerden kendimizi kurtaranla
yız. Bugün bu kürsüden ifade edilen bir tâ
birle, «kısır döngünün içerisine» ne mânaya ge
liyorsa o, onun içine sokarız kendi kendimizi. 

Sayın üyeler; yine metodoloji bakımından 
bir hususa dah?, +emas etmek istiyorum: Çok 
kere tenkidler, doğru olmadığını ifade eder, 
doğrusunun ne olduğunu esirger. Kendi görüşü
ne göre doğrunun ns olduğunu söylese o zaman 

fikir oluşumu dediğimiz, fikir yapma hâdisesi 
daha randımanlı bir şekilde işler. Ama, bu da 
alışkanlıklarımızın içindedir. Kendimizin ne 
olduğunu anlatmaktan daha çok karşımızdakini 
kötüleme ve böylece kendimizi anlatmak gibi 
bir hevesi siyasi hayatımıza hâkim kılmışızdır. 
Bu da, siyasi hayatımızda, bir tekâmül içinde 
değişmesi gerekli hususlardan birisidir. 

Serd edilen mütalâalar içerisinde pek çok 
mantık açıkları ve tenakuzları bulmak mümkün. 
Bu, bana, vakit müsaidolsa, hakikaten hiçbiri
nizi sıkmadan çok güzel bir polemik yapma fır
satını verir. Ama, takdir buyurursunuz ki, gece
nin bu saatinde buna tevessül etmiyeceğim, 
mümkün mertebe etmiyeceğim, yer yer edersem 
bu da fikrimi tesbit bakımındandır. 

Bâzı fikir ve mütalâalar, daha doğrusu bâzı 
tenkidler, fikir ve mütalâa olmaktan uzaktır. 
Sabit fikirler ve peşin kararlardır, bir kısmı da 
bir ithamlar hazinesidir. İktidar olmanın bünye
si içerisinde ithama mâruz kalmak vardır. Bunu 
da yadırgamıyoruz. Ama, ithama mâruz kalanın 
da kendisini müdafaa etme hakkı mevcudoldu-
ğuna göre bunların karşısında söyleneceklerin 
de hoşgörü ile karşılanması lâzımdır. 

Şunu tesbit edeyim; biz bir yeni Hükümetiz. 
Aynı siyasi partinin, 1969 seçimleriyle Senato 
seçimleri yapılmadığı için, dönemi gelmediği ve 
daha evvel yapıldığı için Senatoda devam eden 
iktidarının Hükümetiyiz. Yeni Hükümetiz. Bun
dan yanlış mânalar çıkarıldığını gördüm. Bu
nunla demek istediğimiz; geçen 4 sene zarfında
ki icraatımız artık bizi ilgilendirmez, veya o ic
raatımızı karıştırmayın, o mevzua girmeyin de
mek değildir. Sadece geçen 4 sene zarfındaki 
icraatımızın millet huzurunda bir hesabının gö
rüldüğüne ve hattâ bu hesabın birkaç defa gö
rüldüğüne kaaniiz. En sonunda 12 Skim 1969 
seçimleri ile yeniden görülüp aziz milletimiz ta
rafından ibra edildiğimize ve yeniden memleke
tin hizmetine memur edildiğimize kaaniiz. Yeni 
Hükümet eskisine benzemiyecek demedik, yeni 
bir Hükümetiz dedik. İkisi birbirinden farklı. 
Çünkü, birincisinde eski Hükümeti biz de be-
ğenmiyormuşuz gibi bir mâna çıkıyor. Böyle bir 

| mâna, kendi kendimizi inkâr olur. Binaenaleyh 
| bizim sözlerimizin tahrif edildiği zaman ne şekil 
i mânalara, ne çeşit mânalara gelebileceğini ifade 
; etmek bakımından bunu söylüyorum. Huzurunu-
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za yeni bir Hükümet olarak çıkarken aynı parti
nin yenilenen siyasi iktidarının yenilenen Hükü
meti olarak iyi niyetlerle huzurunuzda bulunu
yoruz. 

Dün Millet Meclisinde ifade ettiğim gibi 
1969 Türkiye'si 1965 Türkiye'sinden çok farklı
dır. Hattâ 1968 Türkiye'sinden farklıdır. 1969 
Türkiye'sinin gerçeklerini bilerek ortaya çıktı
ğımızı söylemek istiyoruz. Bununla da kalmıyo
ruz, Anayasamıza göre 4 senelik bir devre için 
seçim yapıldığına göre, 1973 senesinin gerçekle
rini de hayal gücümüzün ve rüyet imkânlarımı
zın yettiği kadariyle tahmin ederek huzurunuza 
geliyoruz. Huzurunuza getirilen program 1969 
senesinin gerçeklerini, dertlerini problemlerini 
içine alan bir program değildir. Önümüzdeki 4 
senenin hattâ ondan sonraki devrenin birtakım 
meselelerini içine alır, ondan sonraki devrenin 
meselelerini içine alır : Şimdiden 1973 teki ikti
dar da sizin cebinizde mi gibi bir mâna çıkma
sın. Bunu, yapacağımız birçok hususun 3 ncü 
Beş Yıllık Plâna inikas edeceğini ifade etmek 
bakımından söylüyorum. Devlette devamlılık 
vardır. 

Sayın senatörler; bu programın içerisindeki 
birçok hususlar icra edilecek, ihmal edilecektir. 
Birçok hususlar, karşılığı milyarlara mal olan 
hizmetler Devlet arşivine verilecektir, Devlet 
mekanizmasının içine verilecektir, üzerinde ça
lışılacaktır. Proje yapılacaktır, etüt, tetkikat 
yapılacaktır, münakaşa yapılacaktır, müzakere 
yapılacaktır. Şayet her iktidar geldiği zaman 
elinde bir şey bulmazsa yeniden hazırlık yapın
caya kadar zaman geçer bu zaman içerisinde 
Devlet administrasyonu; idare, boş vakit geçi
remez. Onun içindir ki, bir hedefler manzumesi 
olan programın her meselesine eğileceğimizi 
bunlardan bir kısmını ikmal edeceğimizi bir kıs
mını geliştireceğimizi ifade etmek, Devletin, 
Devlet bünyesinin tabiî icabıdır. Programımızın, 
Allah kısmet eder de hesabını vermek nasibolur-
sa, «her şeyi neden yapmadınız?» şeklinde bir 
suale bizi mâruz bırakmakta insaf olmadığını 
ifade için bunları söylüyorum. 

Muhterem senatörler; bu müzakerelerde, 
Millet Meclisinde de Yüce Senatoda da gördü
ğümüz husus şudur : Aslında bir Hükümet 
programı müzakeresi; bütçe müzakeresi ve 12 
Ekim 1969 tarihinde ibra edilmiş bulunan bir 
siyasi iktidar Hükümetinin dört senelik icra

atının yeniden gözden geçirilmesi şekline dö
küldü, bunu da yadırgamıyoruz. Ama, ağırlık, 
Hükümet programına verilmekten çok, dört 
senelik icraata verildi. Bu icraatın hesabını 
yaptık. Biz, Hükümet beyannamemizin başın
da geçen dört yılın muhasebesi yapılmıştır, der
ken bunu bir daha yapmıyalım mânasına da 
söylemedik, bir gerçeği tesbit ettik. Hakika
ten bu muhasebe radyolarda, meydanlarda 
yapılmıştır, hem öyle şiddetli, öyle geniş çap-

[ ta yapılmıştır ki, yedi siyasi parti, müstakil
ler, siyasi olma gibi bir durumun içinde olma
yan çeşitli mihraklar hep bizi eleştirdiler, bu
günün tâbiri ile. Biz, bundan şikâyetçi değiliz. 
Günün bu saatinde bunun geniş bir tahlilini 
yapmak istemiyorum. Neden şikâyetçi de
ğiliz? Çünkü, bütün bunlara rağmen biz 
yine iktidar olduk. A. P. Hükümeti, A. P. 
siyasi iktidarı ki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetidir. «Dört yıllık daha bir olanak 

I elde etmiştir» şeklindeki ifadeyi, «aziz 
milletimiz A. P. ye tekrar vazife tevcih et
miştir» mânasında anlamak lâzımdır. Çünkü, 
«olanak elde etmiştir, imkân elde etmiştir» 
başka meseledir, «bu imkân verilmiştir» başka 
meseledir. Bu, yine Millî Hâkimiyet anlayışı
mızın bir icabıdır. 

Geçen dört yıllık icraatın değerlendirilme
si ve bunun projekte edilmesi, teknik tâbiri 
ile, yani «geçen dört yılda şunları yaptınız, 
bunları yapmadınız, öyle ise önümüzdeki dört 
yılda da şunları yaparsınız, bunları yapmazsı
nız» şeklindeki bir muhakeme tarzı yanlıştır. 
Önümüzdeki dört yılda ne yapacağımızı ve ne
yi yapmıyacağımızı geçen dört yılda ne yaptı
ğımızı veya ne yapmadığımıza kıyas etmek 
mümkün olsa bile, doğru kıyaslama yapılma
dığı takdirde, yanlış neticeler çıkarır. Şayet 
yanlış netice çıkarılmak isteniyorsa bu kıyas
lamadan faydalanabilir, ama bu, objektif ol
maz. Bugün serd edilen mütalâalar içerisinde 
bunlara rastladık. 

Muhterem senatörler, bir husus ifade olun
du, bir değerli sözcü tarafından «% 50 den 
aşağı rey aldınız» denildi. Bununla, iktidar 
olmanın şartı % 50 den yukarı rey almaya 
bağlanmak isteniyor ise bu düşünceye iştirak 
etmek imkânı yoktur. Kanunların koymadığı 

[ şartı, şahıslar koyma hakkına sahip değildir. 
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Şayet Türkiye'de iktidar olmak için % 50 den 
yukarı rey alınması esası kabul olunsaydı, ka
nunlara yazılırdı. «% 50 den yukarı rey alın
madığı takdirde bir hafta sonra seçim yeni
lenir.» Böyle bir kaide olmadığına göre bu 
kaideyi vaz'edenlerin kanun mahiyetinde kaide 
vaz'etmek yetkisini nereden aldıkları vacübül-
sualdir. 

Çoğunluk nedir, bunun münakaşasını yap
makta fayda görüyorum, iki parti seçime gir
mişse, birisi % 50 den aşağı almışsa otomatik-
man diğeri % 50 den yukarı alır. Bir seçim 
sisteminin, % 50 den aşağı alanını iktidara 
getirmesi, yukarı alanını muhalefete götürme
si de düşünülemez. Üç parti seçime girmişse 
iktidar olacak partinin, diğer ikisinin yekû
nundan fazla rey almasını talebetmek mümkün 
değildir. Dört parti seçime girmişse bunlar
dan birinin, diğer üçünün mecmuundan fazla, 
rey almasını talebetmek mümkün değildir. Se
kiz parti girmişse, Türkiye'de olduğu gibi, 
bunlardan birisinin diğer yedisinden daha faz
la rey almasını talebetmek akla sığmaz. Al
dığı ahval de olur, alamadığı ahval de olur. 
Aslında diğer yedi partinin almış bulunduğu 
reyler kabili cem değildir. Ayn ayrı görüşle
rin etrafında ayn ayn kümelenmeler olmuştur. 
öyle ise ekseriyet, sekiz partinin etrafındaki 
kümelerden en büyüğü, % 46,5 tir, % 48 dir, 
% 51 dir, % 52 dir. Ama, Millet Meclisinde 
iktidar olabilmenin, daha doğrusu, güvensiz
lik oyuna dayanabilmenin şartı, 226 aded san
dalye demektir. 

Seçim sisteminin bizi iktidar yaptığı iddia 
olunursa; bizim iktidarımızı küçümseme mâ
nasında alınırsa bu külliyen yanlıştır. Bilhassa 
Millî Bakiye Kanununa kıyasla veya millî ba
kiye sistemine kıyasla böyle bir düşünceye gi
dilirse buna iştirak imkânı yoktur. Dünyanın 
hiçbir yerinde Millî Bakiye Kanunu mevcut de
ğildir. O zaman, bunun karşısına başka mülâ
hazalar da koymak mümkündür. Şöyle ki ; ek
seriyet sistemi olsa o zaman 256 tane sandalya 
yeri değil A.P. 415 sandalyası olur. Binaenaleyh 
mülâhaza serd edenlerin, işine gelen tarafı al
maları, madem ki mülâhazalar hayalidir, ma
dem ki mülâhazalar mevcut kurallara uyma
maktadır, o zaman siz dersiniz ki, millî baki
ye sistemi olsaydı şu olurdu, ben derim ki, ek

seriyet sistemi olsa bu olurdu. Bu münakaşanın 
içinden çıkamayız, esasen böyle bir münakaşa
nın da lüzumu yoktur, çünkü mevcut kurallar 
A.P. açık kurallar değildi, genel kurallardı, 
hsr siyasi partiye açık kurallardı. Şayet A.P. 
değilse başka bir parti bu kadar rey alsaydı, 
iktidar o olurdu, ona mâni bir şey olmazdı. Bu 
itibarla bu mülâhazalar mantıkan dünya tat
bikatında yersizdir. Şurasını ifade edeyim; İn
giltere'de işçi Partisi bugün % 47 reyle, % 57 
sandalyeye sahiptir. Birleşik Amerika Cumhur
başkanı tek dereceli olarak seçilmektedir. Baş
kan Nikson % 43,3 rey almıştır. Kendisinden 
sonra gelen % 42,2 almıştır, üçüncü aday 
da % 15 almıştır, mecmuu kesiratı ile bir
likte, 100 tutmaktadır. Yani şunu demek 
istiyorum ki, ikiden fazla müsabıkın bulundu
ğu bir yerde yüzün taksimi, birinin ellinin üze
rinde alması, diğerlerinin ikisinin mecmuundan 
fazla alınması gerekir şeklinde mütalâa oluna
maz. Almanya'da bugün, sosyal demokratlarla, 
hür demokratların reylerinin mecmuu % 48, 
sandalye sayıları % 52 dir. Fransa'da Degaulle 
% 40 reyle uzun seneler iktidarda bulunmuştur. 
italya'da, Norveç'te ve diğer bütün memleket
lerde bugün idarede bulunan iktidarlann rey
lerinin hepsi % 50 den aşağıdır. Yalnız isveç'
te % 50,1 dir. Yani, bütün dünyada ekalli
yetler mi idare ediyor, her memleketi? Bu iti
barla, dünya tatbikatı, Batı demokrasi tatbika
tı nasıl ise, bizim de o anlayışın içinde olmamız 
gerekmektedir. Başka türlüsü düşünülemez. 

Muhterem senatörler, zaman zaman bir mü
lâhaza daha yürütülüyor. Seçime iştirak nisbeti 
ile iktidar partisini almış olduğu yüzde çarpı
lıyor, deniliyor ki, «siz % 27 yi temsil ediyor
sunuz, binaenaleyh, dışarıda daha büyük ço
ğunluk var. Onu da biz temsil edelim.» işte, 
«Parlâmento dışı muhalefet» diye basınımızda 
yer alan, daha çok bizim buluşumuz değil, Av
rupa'da da buna benzer fikirler var. Parlâmen
to dışı muhalefetin legalitesi söz konusu olamaz. 
Zaten Parlâmento dışında bir muhalefet olur; 
herkes kalemi eline alır, yazar çizer. Herkes, 
iktidarın lehinde aleyhinde konuşur. Ve bu, her 
gün değişen bir bünyedir. Ama, bunun sahipli
ğini birtakım kimselerin üstüne alması halin
de, kimden vekillik aldınız? Diye sorulmak ge
rekir. 
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Muhterem senatörler, şayet böyle bir mülâ
haza doğru olsa, bunların adına hep «matema
tik oyunları» denir. Bu oyunları yapmak ge
rektiği takdirde bunları çeşitli şekilde yapmak 
mümkündür. Yaptrm zannedenlerin kendileri
ni akıllı farzetmesini de yadırgamak lâzımdır. 
1950 de Türkiye'de en yüksek seçim 
nisbeti olmuştur, % 89; o günkü ikti
dar partisinin, almış olduğu nisbetle bu
nu çarparsanız, yine % 50 nin aşağısmdadır. 
1954 te. aynı şeydir, 1957 de aynı şeydir. 1961 
de, bir kısa süre devam eden, A. P. - O. İL P. 
koalisyonunun müşterek nisbeti ile iştirak çar
pılırsa % 50 nin üstündedir. Ama, ondan son
raki koalisyonlarda ve C. H. P. nin kendi ba
şına iktidar yapma halinde nisbetleri, seçime 
iştirak nisbetleri ile çarpılırsa, yine % 50 nin 
altındadır. 1965 te % 71,5 şeklinde cereyan 
eden iştirak, daha doğrusu teşekkül eden işti
raki, Adalet Partisinin aldığı % 53 oyla çar
parsanız, bu yine iner % 36 ya. Bundan şu mâ
na çıkar; Türkiye'de serbest seçim başlıyalı hiç 
ekseriyet Hükümeti olmamış çıkar. Bu da eş
yanın tabiatına aykırıdır. Bu mülâhazaları, 
% 50 nin altında oy aldınız ya şeklindeki bir 
ifadenin altında' bunlar varsa, buna benzer şey
ler varsa onları kapsasın diye söyledim. 

Muhterem senatörler, aslında biz Devletin 
şeklini anlayışta da birtakım fikir farklarına 
sahibiz. En kürsüden konuşan bir sayın so^^ü 
«ulusal egemenliğin bölünûldûğünü ve demok
rasinin kuramlar rejimi olduğunu» iddia etti. 
Ulusal egemenlik bölüşülemez. Demokraside kay
nağını milletten almıyan, kaynağını dolayı siyle 
Anayasadan almayan bir kuvvet mevzuubahis 
değildir. Şayet birtakım kurumlara, birtakım 
yetki ve görevler verilmiş ise, bu yetki görevle
ri milletin referandumuna sunulmuş bir Ana
yasa tanzim eder, Binaenaleyh, milletin huzu
runa çıkıp da.bir hesap verme gibi fonksiyon
ları olmıyan kurumların milletin egemenliğine 
ortak olduğu iddia olunamaz. Bu takdirde, de
mokrasi olmaz. Bu, olsa olsa, oligarşi olur, hâ
kimlerden ve bürokratlardan müteşekkil bir 
oligarşi olur. Hâkimler veya bürokratlar oli
garşisi olur. Elit zümre oligarşisi olur. işte, 923 
ten beri, belki bunu biraz daha ilerisini söyliye-
yim, 1946 dan beri de y'me üzerinde bir türlü 
mutabık kalamadığımız husus budur. Bunlar, 
temeldeki kavram, konsept, mefhum farklarıdır. 

Bu mefhum farklarında biz bir anlaşmaya var
madıkça çekişmelere devam edeceğiz. Binaena
leyh, «Her şeyde meselenin köküne inelim.» de
niyor; meselenin kökü burada. 

Muhterem senatörler, bugünkü Devletin 
çoklu idareyi gerektirdiği bir gerçek. Yalnız, 
çoklu idarede sorumluluk kimin üstünde? Şayet 
sadece yetkiler verilmiş, sorumluluğun hesabı
nı verme yolları açık değilse, bunun adına de
mokrasi denemez. Madem ki, «Egemenlik, kayıt
sız şartsız milletindir.», bunun mânası, milletin 
vazife tevdi ettiği kişi ve organların kendisine 
hesap vermesi şarttır. Başka türlü nasıl olacak
tır; «Egemenlik kayıtsız şartsız milletin.» Hat
tâ, egemenlik milletindir, kayıtsız şartsızını da 
bir kenara çıkartın; mânâsım kaybeder. Ege
menliğin kayıtsız şartsız milletin olabilmesi, an
cak millete idare edenlerin hesap verebilmesi ile 
mümkündür, işte burada, siyasi iktMarm vazi
fesine ve mesuliyetine dönmek istiyorum. 

Anayasa temel doküman. Türk Anayasasını 
bir Kurucu Meclis yapmış, bir ihtilâl idaresi 
tasdik etmiş ve referanduma sunulmuş. % 62 
«evet» rey almış, % 38 «hayır» rey almış. Bun
ların münakaşasına girmeyeceğim. Ben sadece 
kâğıt üzerindeki gerçekleri tesbit ediyorum. Ana-
ya~?.nm nasıl değiştirileceği de yine Anayasanın 
içinde derpiş edilmiş. Meclislerin üçte $d çoğun
luğu. ile Anayasa değiştirilebilir. Hangi madde
lerinin değiştirflemiyeceği de yine Anayasada 
derpiş edilmiş. Bu haliyle milletten yetki alan, 
milletin iradesinden gelen Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu, o çoğunluğu bulursa, 
Anayasayı değiştirir. Yani, Anayasa değişikli
ğini bir yoldan milletin iradesine bağlamışız. 

Başka şekiller de düşünülebilirdi. Her Ana
yasa değişikliği, referanduma da gitsin, dene
bilirdi Bu, denmemiş. Ama, netice itibariyle, 
Anayasanın değişebileceği, değişenıiyecek mad-
desirin de bulunduğu ve değiştirme yetkisini 
h?is organın mutlaka millet iradesine dayanan 
organ olduğu Anayasanın bünyesinde mevcut
tur. 

Sindi, bir memlekette öaerk kuruluşlar, ku
rumlar şayet milletin arzusu istikametinde, 
onun hizmetlerini görmüyorsa; hattâ, bir mem
lekette kendisine yetki verilen organlar fonksi
yon ifâ etmekte çeşitli sıkıntıların içine giriyor 
ise; bunu, millet kime şikâyet edecektir? Yani, 
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faraza yargı organından milletin şikâyeti var 
ise ve muhakemeler 5 senede görülemiyor ise; 
vatandaş hakkını almakta, hak tevzilmde birta
kım haklı şikâyetlere sahip ise bunu söylemek 
yargı organım kötülemek mi? 

Anahedefi kaçırmıyalım. Anahedef, millete 
hizmettir. Bütün organlar, herşey vasıtadır, 
Parlâmento da vasıtadır, yargı organı da vası
tadır, Hükümet de vasıtadır. Hepsi hizmetlerin 
devamlılık ve güvenlik içerisinde görülebilmesi; 
ama, mutlaka müessir görülebilmesi için vasıta
dır. Müesseı-iyet mevcut değilse, millet bundan 
ıstırap duyuyor ise, şikâyetler bir elem ve ıstı
rap seviyesine gelmeden, çeşitli bunalımlara gi
dilmeden mutlaka tashih imkânları olabilmeli
dir. 

İşte demokrasi, kendi kendini! yenileme gü
cüne böylece sahibolur. Yoksa, tabular vardır. 
Anayasa Mahkemesinin kararı hakkında konu
şamazsınız. Bu, tabu. Üniversite hakkında konu
şamazsınız. Bu da, tabu. Devlet Radyosu ve Te
levizyonu hakkında konuşamazsınız. Bu da, ta
bu. Nasıl çıkacağız bunun içerisinden? Şimdi 
size gayet taze bir örnek vereceğim. Dün ak
şam yapılmış bulunan bir televizyon yayını do-
layısiyle Millet Meclisine önergeler verilmiştir. 
Hükümet Başkanından soruyor, «Bu ne biçim 
televizyon yayını?» diye. Ve büyük bir infial, dı-
şarda, çeşitli yerlerden. «Nereye gidiyoruz, 
Devletin televizyonu ne yapıyor?» diys sual
ler soruluyor. Kime sorulacak bu sualler? Kime 
Kime sorulacak? 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Başba
kana sorulsun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Eğer sorulacak bir makam yoksa, 
Devlet yok demektir. Sorulacak bir yer ola
cak. Sorulduğu zaman ben ne diyeceğim? Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, özerk 
müessesedir, hiçbir şeyine karışamam, işte, bu 
zaman başlar demokrasiden ümit kesme. Bu 
zaman başlar bezginlik. İşte bu zaman baş
lar. «Bundan kötüsü de olmaz ya» gibi söz
ler. 

Böyle değildir, sistem. Sistem böyle değil-
dİT. Böyle kurulmuşsa yanlış kurulmuştur 
«Böyledir» deniyorsa bu noksandır, yanlıştır, 
kusurludur. Düzeltmek... Kim gelip düzelti-
vereoek? Aziz milletimize her halde, «gel bunu 
düzelt» diyemeyiz; aziz milletimiz de. «Ben sizi 

seçtim, siz düzeltin» diyecektir. Ve bunda hak
lıdır. Onun içindir ki, bir siyasi iktidarın 
Türkiye'de her şeyden sorumlu olması lâzım
dır. Yanlış anlamayınız, bu sorumluluğu bü
tün kuvvetleri kendi üstünde toplaması ge
rektiği mânasında almayınız. Doğru olmıyan 
şeyleri doğrultmak vazifesi olması lâzımdır, 
siyasi iktidarın. Doğru olnııyan şeyleri doğ
rultmak vazifesi siyasi iktidara ait değilse, 
kime aittir? Onun içindir ki, evvelâ siyasi 
iktidar mefhumunda anlaşmamız lâzım. Demok
rasiyi dejenere ederiz, şayet siyasi ik
tidar sorumluluğunda bir vuzuh yok ise. Biz 
diyoruz ki, Devlet Radyosu mu? Tarafsız 
islemesi ve ideolojik sapıklıklara âlet olma
ması lâzımdır. Bunu kim kontrol edecek? 
Böyle olmuyorsa, bunu bu hale getirmek, si
yasi iktidarın vazifesidir. Bunun için ne lâ
zım? Kanun çıkarmakmı lâzım? Kanun çıkarır, 
siyasi iktidar. Bunun için ne lâzım? Anayasayı 
değiştirmek mi lâzım? 

işte bu noktada bir yere geliyorum. Siyasi 
iktidarın tek başına Anayasayı değiştire
cek gücü yok ise, o zaman bu şikâyetinizi hal
letmem, bana Anayasayı değiştirecek gücü 
vermenize bağlıdır; bugünkü Anayasa çerçe
vesi içerisinde, deyip vatandaştan rey iste
mek hakkıdır. Yahut, diğer siyasa partilere; 
geliniz, bu memleketin mühim bir meselesi 
orta yerdedir, bunun etrafında birlesiniz, hepi
miz bu memleketin çocuklarıyız, bu değişik
liği yapalım, demesi lâzımdır. Şayet bir mem
leketin Parlâmentosu rejimin uçuruma git
mesine göz yumarsa büyük vebal altında ka
lır; iktidarı ile, muhalefeti ile bu vebalden hiç 
kimse kurtulamaz. Siyasi iktidarın, her şeyi ben 
bilirim her şeyi ben yaparım, iddiası içinde bu
lunmasına modern Devlette ne lüzum var, ne ih
tiyaç var. Ama, memleketin umumi selâmetin
den, kamu düzeninden sorumlu tutmuyor mu
sunuz, siyasi iktidarı? Tutuyorsunuz. Bunun 
karşısında yetki vermiyecek misiniz, siyasi ik
tidara? Yetki vermiyecekseniz bu sorumluluğu 
nasıl taşıyacak? 

Muhterem senatörler, Türkiye Cumhuriye
tinin bugünkü idare şekli bir hâkimler oligar
şisi veya bir bürokratlar oligarşisi değildir. 
Yetki Kanununu Anayasa Mahkemesi iptal 
etmiş. Bunu işte, «Anayasaya aykırı kanunlar 
çıkarın da, alın boyunuzun ölçüsünü» gibi mü-
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talâa etmek mümkün değildir. Üçlü bir sisteme 
girmiş, Türkiye. Millet Meclisi var, Senatosu var. 
Yani, iki tane Meclisi var, çift Meclisi, bir 
de çift Meclisin çıkardığı kanunların Anaya
saya uğun olup, olmadığını tetkik eden bir 
kısmı bu Meclisler tarafından ayrı ayrı seçil
miş. Bir kısmı çeşitli kurumlar tarafından se
çilmiş, bir kısmı Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilmiş bir hâkimler heyeti var. Bu hâkim
ler heyetinin hiç mi mesuliyeti yok? Hiçbir 
mesuliyeti yok mu? Eğer böyle, hiçbir mesu
liyeti olmadığını söylerseniz; işte hâkimler 
Devleti olur, Türkiye. O zaman Meclislere 
lüzum kalmaz. Veya Meclislerin üstünde başka 
bir irade olur. Hâkimler heyeti şayet kendi yet
kilerini taşarsa, bunun karşısına evvelâ hakkı 
ihlâl edilen Parlâmentonun çıkması gerekir. 
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Bun
dan şu mâna çıkar: Uyulması gereklidir, uyul
ması zaruridir. Buna, bir şey diyen yok. Ama. 
bu karar, münakaşa edilemez, münakaşa edildi
ği takdirde memleketin müesseselerine dil uza
mış olursunuz. İşte bu, taashııptur. Bu, serve--'-
fikri tıkayan ve Türk demokrasisinin işlerdesin: 
güçleştiren bir düşünce şeklidir, Yetki Kanunu
nun bâzı maddelerinin iptal edilmiş olmasını bir 
sevinç vesilesi addedenler olmuştur. Ama, şunu 
ifade edeyim ki, Yetki Kanunu burada ifade 
edildiği gibi veya dışarda birtakım basın tara
fından, çeşitli ideolojilere sahip birtakım yazar
lar tarafından, daha doğrusu belli ideolojilere 
sahip birtakım yazarlar tarafından ifade olun
duğu gibi, bir yuvarlak lâfın içinde, zengini zen
gin yapmak için çıkarılmış bir kanun değildir. 
Biraz sonra, bir memleketin kalkınmasının lâfla 
olmıyacağını, doğru bir düşünce tarzına, akılcı 
bir yola sahibolmamız gerektiğini ifade edece
ğim. 

Yetki Kanununu, plânı, daha çabuk tatbik et
mek için çıkarmıştık. Daha iyi tatbik için çıkar
mıştık. Dört hedefi vardı: Sanayileşmeyi hızlan
dırmak, ihracatı artırmak, şehirleşmeyi tanzim et
mek ve turizmi geliştirmek. Bu hedeflerin han
gisi Türkiye'ye za.rarlı? İşsizlikten şikâyet ediyo
ruz. Sanayileşme hızlanmazsa işsizlik şikâyetimiz 
ilânihaye devam eder. Hiç birisi Türkiye'ye za
rarlı değil bu hedeflerin. 

Muhterem senatörler, Yetki Kanununun ip
talinin gerekçesi yok elimizde. Şunu huzuru

nuzda üzülerek ifade edeyim, hiç müddet tanı
madan Yetki Kanununun iptalinin, duyulduğu 
günden itibaren meriyete girmiş olması Devlet 
işlerinde büyük aksaklıklara sebebolmuştur. 
Halbuki birçok ahvalde, Devlet işlerini bıçakla 
keser gibi kesemezsiniz. Bir alıştırma devresi, 
yine ayni mahkemenin kararları arasında verili
yor. Yani memleketin menfaati nerede, zararı 
nerede, bunu her zihnin ölçmesine karşı çıkma
mak lâzım. Yetki Kanununun iptali, memleke
tin menfaatine değildir, bizim görüşümüz içeri
sinde. Bununla, Anayasa Mahkemesinin kararı
na karşı çıkmıyorum. Anayasa Mahkemesi kara
rma uyuyorum, hür fikrin, Türkiye Cumhuriye
ti Başbakanına verdiği imkândan faydalanarak 
huzurunuzda memleketin menfaatine mi, zararı
na mı, onu söylüyorum. Esasen Türkiye'nin 
menfaatine olduğuna inanmasak, böyle bir ka
nunu getirmezdik. Ama, meseleyi bu yönden 
mütalâa etmekle, meseleyi Anayasaya uygun
luk bakımından mütalâa etmek ayrı ayrı şeyler
dir. Bugün burada «Yetki Kanunu Türkiye'nin 
menfaatlerine uygun değildi de onun için iptal 
edildi» gibi birtakım mütalâalar serdedildi. Bun
lar yanlış mütalâalardır. Hiç kimse kendisini 
Anayasa Mahkemesinin yerine koyup onun fonk
siyonunu üstüne almasın, onun namına birtakım 
mütalâalar serd etmesin. Bu takdirde korumaya 
çalıştığınız kurumları zedelersiniz. 

Muhterem senatörler, Yetki Kanununun ge
rekçesi çıktığı saman bu gerekçeyi enine, boyu
na münakaşa edeceğiz. Edeceğiz ki, görev verdi
ğimiz bir müessesemiz lâyüsel olmadığını, kendi
sine verilen yetkiyi kullanmakta titiz olması lâ-
zımgeldiğini ve her müessese gibi kamu oyunun 
nezareti altında bulunduğunu görsün. Etmeme
miz, Anayasa Mahkemesine, yani kurumlarımıza 
yardımcı olmak değil, bilâkis onları mesuliyet
sizliğe itmek olur. Anayasa Mahkemesine güç 
veren, kuvvet veren parlâmentodur. Yani, şa
yet parlâmentonun 2/3 si bir araya gelirse 
Anayasa Mahkemesini kaldırır. Demogojiye 
kaçılmasın, Demirel'in kafasının arkasında bir
takım fikirler dolu, Anayasa Mahkemesini de 
galiba kaldıracak gibi birtakım fikirlere ka
çılmasın. Biz modern müesseselerin hiçbirisini 
yadırgamayız. Ama, bu üçlü sistemin eşlemesi 
lâzım. Yani, bu gayrişahsi bir mesele muhterem 
senatörler. Millet Meclisi, Senato, Anayasa 
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Mahkemesi var. Yalnız Türkiye'de mi var bu 
iş? Çeşitli memleketlerde var, çeşitli memleket
lerde bu üçlü sistemde sürtünmeler olmuştur. 
Bu sürtünmelerin hepsini memleketin zararına 
addetmeyin. Bu sürtünmeler, doğru yolda hal-
ledilebildiği takdirde, bundan halkın şikâyetle
rinin ortadan kalktığı neticeleri çıkmıştır. Doğ
ru yolda halled.em.eyiz derseniz o zaman statü
kocu olursunuz. Hem devrimci olmak, hem sta
tükocu olmak, ikisi bağdaşmaz. Yani, devrim
cilik iddiası içinde bulunanlar için söylüyorum. 
Hem devrimci olacaksınız, hem «bu statükonun 
bir virgülüne dokunamazsınız» diyeceksiniz. 
Bu, terakki fikrine, ilerleme fikrine aykırıdır 
ve asıl tutuculuk budur. Bir de tutuculuk tâ
biri var yeni parlâmento nizamında. Asıl tutu
culuk budur. 

Muhterem senatörler; herkes kendisini 
Türk Anayasasının müdafii, Türk Devletinin 
vçeşitli kurumlarının hâmisi, müdafii, başkası
nın da bunların karşısında bir vaziyet almış 
gibi göstermesin. Bunların adına işgüzarlık der
ler. Bunlara lüzum yok. Millet tarafından se
çilmiş, bu yüce müesseseye gelmiş insanların 
yüksek sorumluluk duygusu ve vatanperverlik 
şuuru vardır. Ve bir demokrasi moral değerler 
üzerinde durur, sorumluluk duygusu ve yüksek 
vatanperverlik şuuru, demokrasinin işlemesi
nin, var olmasının güçlenmesinin birinci şartı
dır. Hiç kimsenin birbirinden şüphelenmesine 
lüzum yok. Birbirini hor görmesine de lüzum 
yok. Ve hiç kimsenin Türkiye'nin millî menfa
atlerini sadece kendisinin düşünüp, yanında 
oturan arkadaşının düşünmiyeceği gibi bir ka
naate gelmesine de lüzum yok. Bunları gecenin 
bu saatinde bir izahat içerisine getirmenin se
bebi, burada serd edilmiş bir çok mütalâalar var 
ki, bunları serd etmeden bu mütalâaları karşı
lamak mümkün değil. 

Bir hususu ifade edeyim; bugün çoklu idare 
Batı demokrasisinin mümeyyiz vasfıdır. Haki
katen idare edenler çoğalmıştır. Ama, idare 
edenlerin çoğalması bir anarşi manzarasının 
meydana çıkması mânasına gelmez. Çoğalmış 
idare edenlerin yine birbirine karşılıklı birta
kım vecibeleri vardır. Bu vecibeler tek taraflı 
da değildir. Yine bir umumi koordinasyon mev-
zuubahistir, yine bir mesuliyet vahdeti mevzuu-
bahistir. 
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Muhterem senatörler, siyasi iktidar mesuli
yet vahdetini omuzlarında taşır, taşımaya mec
burdur, aksi halde bir devletten değil, bir dev
letin içinde bir çok devletten bahsedilmek lâ
zım gelir. Binaenaleyh bu çeşit görüntüleri, bu 
çeşit şekilleri vermek istiyenler olabilir. 
Bunları hiçbirisinin işliyen bir devletin modern 
kuruluşu içinde, mantıken mevcut olmaması 
gerekir. 

Yine bugünkü görüşmeler esnasında ifade 
edildi, bu parlâmentonun üyesi olupta bu par
lâmentoyu ve rejimi tehdidetmek akla sığmaz. 
Bu, yine demokrasiye, parlâmentonun yüceliği
ne, milletin son söz sahibi olduğuna inançsızlık 
olur. «Şunları, şunları, şunları yapmazsanız 
veya şunları, şunları, şunları yaparsanız sonu
nuz iyi olmaz» gibi, o mânaya gelebilen birta
kım tehditler... Aslında bu, parlâmentonun için
de değil, bu parlâmentonun üzerinde imiş gibi, 
dışında imiş gibi veya bu parlâmentonun müş
terek mesuliyetinin içinde değilmiş gibi bir 
havayı yaratır. Bu hususları yadırgıyoruz, ya
dırgamakta haklıyız. İçinden geldiğimiz hâdi
selerin icabı bu gibi mütalâalar serd edilegeldi. 
Şayanı memnuniyet olan tarafı şudur ki, her 
vesile ile serd edilen bu mütalâalar biraz daha 
seyrekleşti. 1965 - 1969 döneminde Millet Mec
lisi zabıtlarına, Yüce Senatonun zabıtlarına ba
kılırsa bu gibi ifadelere çok rastlarız. Gönül 
ister ki, artık bu gibi yollara başvurulmasın, 
daha doğrusu mütalâa serd ediyoruz diye teh
dit serd edilmesin. Çünkü tehdit ne tenkide sı
ğar ne mütalâaya sığar, o ayrı bir bahistir. 

Ne olur? «Anayasa değişirse şöyle olur, şöy
le olur, şöyle olur» diyenlerin Anayasanın için
de tarif edilen yoldan yürüyerek meşru, huku
kî yollarla Anayasayı değiştirmek için yapılan 
bir gayreti kötülemeleri caiz değildir. Aksi hal
de bu yollara hiç müracaat etmeden Anayasa 
deriştirmek olur bu. Övle olur. cü^kü neden? 
Biraz karışıktır mesele. Yani, Anayasada her 
üyenin bir rey hakkı var, her grupun tüzükler
de, kanunlarda yazılı olduğu şekilde yetkileri, 
mesuliyetleri, hakları var. Karar meselesine gel
diğiniz vakit kararın nasıl verileceği de belli, 
ama siz, Meclisler olarak, üçte iki çoğunluğu 
bulsanız da, bu Anayasanın kendi içinde değiş
mez dediği maddelerden dışında da birtakımı 
maddelerinin değişmiyeceğini söylüyor iseniz, 
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Anayasanın o maddesini tanımıyorsunuz demek- j 
tir. (A.P. sıralarından «Anayasanın dışına çıkı
yor demektir»ı sesleri) Yani, hiç prosedüre lüzum 
görmeden değişikliği kendi kafanızdan yapı
yorsunuz demektir. Her gün bu Anayasa deği
şikliklerinin yapıldığını görüyoruz. Yani, legal, 
kanuni yollara, Anayasanın kendi içinde tarif 
edilmiş yollara hiç başvurmadan serd edilen 
mütalâalar içinde her gün bol bol Anayasa de
ğişikliği Türkiye'de yapılıyor. Ne oluyor yapılı
yor da? Hep kâğıt üzerinde kalıyor, yahut hep
si bir ziihnî spekülâsyon olmaktan ileri gitmiyor, 
başka türlüsü de düşünülemez; ama, zihinlerin 
bu istikamette çalıştığını tesbit etmekte de fay
da görüyorum. 

Muhterem senatörler, yine serd edilen müta
lâalar içinde, «dış baskılar, belli çevreler» gibi 
ifadeler var. Solun, sloganları olan bu gibi ifa
delerin, siyasi hüviyeti sol olanlar tarafından 
kullanılması yadırganacak bir şey değil, ama si
yasi hüviyeti olmıyanlar için bu sloganları kul
lanmak kendilerine sol hüviyetini yakıştırmak 
olur. Bir Parlâmento, belirli çevrelerden, dış 
baskılardan ve saireden istikamet almaz. Bu 
takdirde bu Parlâmentonun millî hâkimiyeti 
temsil etmediği mânası çıkar, ki bunun yanlış 
olduğunu dahi söylemeye lüzum yoktur. Böyle 
bir şey farzedilirse «seçime niçin gidiyorsunuz?» 
diye sorulur. Seçim şayet kâfi derecede millet 
iradesini aksettirmiyor ise, «burada ne işimiz 
var?» diye sorulur. Bu kuşkuları zihinlerden 
çıkarmak lâzım, bu vehimleri zihinlerden çıkar
mak lâzım ve bu vehimlerdir ki, bâzı sözcüleri 
dinlediğimiz zaman kendilerinin bir halaskar 
pozisyonu içinde oldukları, bir süpermen, pozis
yonunda oldukları ve böylece de kendi kendile
rini çıkmaza soktukları intibaını bize vermekte
dir. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri) Hiç kim
senin halaskar pozisyonu içinde olmasına lüzum 
yok. Lüzum yok, çünkü bu sistem şahıslar üze
rinde durmuyor. Esasen sistemin gücü de orada
dır. Parlâmentonun memleket idare edenlerin 
yenilenebilme hassaları vardır, bu yenilenebilme 
yolları açıktır. Ve bugün demokratik sistemi ka
bul ettikten sonra, yani milletin yönetimini mil
letin eline teslim ettikten sonra süpermen pozis
yonuna, halaskar pozisyonuna girmenin mânası 
yok. Tabiî bu, bir psikozdur. Yani, insan halas
kar pozisyonuna girince halaskar olur mu? Tak-
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| İdedilmemesi lâzınıgelen birisi varsa Büyük 
Atatürk'tür. 

Herkesin Atatürk pozisyonuna girip bir var 
tan kurtarma hevesine kapılması hem kendisine 
zarar verir, hem memlekete zarar verir. (A.P. 
sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) Ana
yasanın dibacesinin son paragrafında, Anayasa
nın bekçiliğini vatandaşa havale edeceksiniz, 
«vatandaş sensin», diyeceksiniz, ki doğrudur, 
hâkimiyeti milliye prensibine uygundur, ondan 
sonra da Anayasa ve Cumhuriyet bekçiliğinden 
vazgeomiyeceksiniz, bu olmaz, doğru değildir. 
Bu, aslında kendilerine nöbet vazifesi verilme
miş kimsenin nöbet tutmasına benzer. Kaç saat 
tutacak? Bıkıncaya kadar tutacaktır, kaç saat 
tutacağı böyle belli olur, anarşi ile değil; nizama 
inanmış olmak lâzım. Anarşiye inanırsanız o 
zaman bir türlü nizamı hazmedemezsiniz. İşte 
bundan da bir fikir kargaşası doğar. Bir ya
bancılaşma, kendisini yabancı hissetme, siste
min içine kendini alıştıramama ,<dbi durumlar 
doğar, Serd edilmiş mütalâaların bir kısmı böy
le bir haleti ruhiyenin eseridir. 

Hnhterem senatörler, Atatürk'ü doğru anla
mak lâzım. Atatürk'e yapacağımız en büyük 
hizmet, onu doğru anlamaktır. Fikirlerini doğ
ru anlamaktır. Atatürk'ün en büyük eseri Mec
listir ve «ikinci Cumhuriyet» tâbirini kabul et-
mok mümkün değildir, ikinci Cumhuriyet iddi
aları orta yerde varit ise. «birinci Cumhuriyette 
ne oldu, ne yaptınız birinci Cumhuriyeti?» diye 
sorarlar. Onu, katlettik diyemezsiniz, o zaman 
Atatürk'çü olmak mümkün olmaz. (A. P. sıra-
larzndan «Bravo» sesleri, alkışlar) Atatürk'ün 
koltuğunun altına sığınıp, hiç Atatürk'le iliş
kisi olnuyan birtakım hareketlerin içerisinde 
olmayı müsamaha ile karşılamak mümkün de
ğildir. Atatürk, demokrasi hususunda bakınız 
ne diyor: «Demokrasi prensibi, hâkimiyeti is -
tinıal eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak 
milletin hâkimiyete sahibolmasmı ve sahip kal
masını icabettirir.» Bunu Türkiye'deki birta
kım halaskarlara ithaf ediyorum. Demokrasi, 
esas itibariyle, siyasi mahiyettedir, demokrasi 
bir içtimai muavenet ve bir iktisadi teşkilât 
sistemi değildir. Demokrasi, maddi refah mese
lesi de değildir. Böyle bir nazariye, vatandaşla
rın siyasi hürriyet ihtiyacını uyutmayı istihdaf 
eder. Bizim bildiğimiz demokrasi siyasidir, onun 
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hedefi, milleti idare edenler üzerindeki mura
kabesi sayesinde, siyasi hürriyet temin etmek 
demektir. Binaenaleyh, sosyal devletle hürri
yetçi devleti karıştıranlara bunu ithaf ediyo
rum. Yani şunu anlarım, «biz Atatürk'ün fikir
lerine karşıyız diyebilirsiniz» ama, hem Ata
türk'çüyüz, hem Atatürk'ün fikirlerine karşı 
hareketlerin içindeyiz. Bunu telif etmek müm
kün değildir. Demokrasinin birinci hassası ile 
müşterek, esas itibariyle, ikinci bir hassası da
ha vardır, o da şudur: Demokrasi, fikridir, bir 
kafa meselesidir, her halde bir mide meselesi 
değildir. Hükümet prensibi de bir adalet mu
habbetini ve ahlâk fikrini icabettirir. Demok
rasi, esasında ferdidir. Toplumculara ithaf ede
rim. Bu vasıf, vatandaşın hâkimiyete, insan sı
fatı ile, iştirak etmesidir. Bunu, ferdî toplumun 
yük beygiri addedenlere bir hâtıra olarak sun
mak isterim. En nihayet, demokrasi müsavat-
perverdir, bu vasıf; demokrasinin ferdî olması 
vasfının zaruri bir neticesidir. Şüphesiz bütün 
fertler aynı siyasi hakları haiz olmalıdırlar. 
Yani bir kısmı birinci derece vatandaş, diğer 
kısmı ikinci derece vatandı^s olmamalı. Demokra
sinin bu ferdî ve musavatperver vasıflarından 
umumi ve müsavi rey prensibi çıkar. Cumhuri
yet rejimi demek, demokrasi sistemi ile, Dev
let şekli demektir. Yani halk Cumhuriyeti ve 
saire deyip de birtakım yanlış yaftaları, yanlış 
kapılara asmamak lâzım. Türkiye Cumhuriye
tini idare edenlerin demokrasi esasından ayrıl
mamakla beraber devletçilik prensibine uygun 
yürümeleri, - bu kısmını iyi dinlemenizi rica 
ediyorum - bugün içinde bulunduğumuz halle
re, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur. Ata-
türk'çülük akılcılıktır. Bugün, söylendiği gibi, 
Atatürk'çülük ezbercilik değildir, kalıpçılık da 
değildir. (A. P. sıralarından alkışlar) Bakınız 
nasıl geliyor düşüncenin sonu; bizim takibini 
muvafık gördüğümüz devletçilik prensibi, bü
tün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden ala
rak milleti büsbütün başka esaslar dâhilinde 
tanzim etmek gayesini takibeden sosyalizm 
prensibine müstenit kollektivizm yahut komü
nizm gibi, hususiyle ferdî, iktisadi teşebbüs ve 
faaliyete meydan bırakmıyan, bir sistem de de
ğildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

Şimdi, muhterem senatörler, doğru oturup 
doğru konuşmamız lâzım. Hem doğru oturma

mız, hem doğru konuşmamız şart. Bu itibarla 
Atatürk'ü doğru anladığımız takdirde her halde 
Türkiye'de bugün Atatürk'ü sosyalizmin hâmi
si haline getirenlerle hep beraber mücadele et
memiz gerekir. Atatürk'ün fikirleri içerisinde 
sosyalizm yok, bolşeviklik de yok. Yani Ata
türk'ün fikirleri içerisinde solculuk da yok, sa
dece akılcılık var. «Memleketin gerçekleri neyi 
icabettiriyorsa onu yapın. Ama, bir şeyden şaş
mayın, «Hâkimiyeti Milliye, bundan şaşmayın» 
diyor. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyetin kuru
luşunun üzerinden 50 seneye yakin bir zaman 
geçmek üzeredir. 50 sene önce, yani ilk Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman 
Türkiye'nin iktisadi seviyesi, içtimai seviyesi 
her halde bugünkü gibi değildi. Bugün her 
halde, 50 sene önceye nazaran, çok daha iler
deyiz. Ogünkü Meclise, Büyük Atatürk ilham 
veren bir kaynak olarak bakmıştır. Şayet 
Türk İstiklâl Savaşı millete dayanmasa idi, 
başarılı olmazdı. Başarı Atatürk'ü çıkaran mil-
letin gücündedir. Atatürk de milletin eseri
dir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Onun 
içindir ki, bugün Cumhuriyetin kuruluşundan 
50 seneye yakın bir zaman sonra ki, 1973 te, 
Allah kısmet ederse, büyük törenlerle ve par
lak bir bilanço ile Cumhuriyetin 50 nci yılını 
kutlamak nasibolacaktır. Bunun hazırlıkları 
yapılmaktadır, 50 sene sonra milleti bir kara 
cahiller cürufu addeden bir zihniyet varsa bu 
zihniyet; bu memlekete dost, bu millete dost 
bir zihniyet değildir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir yeni görüş daha var. Yeni görüşler çok. 
Aslında bunlar birbirleriyle irtibatlı da değil. 
Yani, aynı sözcünün ifade ettiği yeni görüşler 
birbirleri ile irtibatlı da değil. Yani tahlil et
seniz tenakuzlarla dolu. Ben, gecenin bu saa
tinde, bir polemik yapmaktan ziyade bir tah
lil yapmayı tercih ettiğim, kimseyi de incit
mek istemediğim için Yüce Senatoda bunları 
kısa kısa arz ediyorum. 

«Seçmen arzusuna bakılmamak imiş, ulu
sal sözleşme olan Anayasaya bakılmalı» imiş. 
Böyle bir mütalâa serd edildi, eğer yanlış an-
lamadımsa. Bunun adına siyasi ikiyüzlülük 
derler. Yani git meydanlara, salonlara, rad
yolara seçmene şunları şunları şunları nıemle-
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ketin menfaatine gördüğünü söyle, sonra dön 
gel, «benim seninle işim bitti, yeniden senin
le işim olacağı zaman başka bir muamelenin 
içine girerim» demek Millî Hâkimiyet prensibi
ne de uymaz, siyasi ahlâk kaidelerine de uy
maz. Bu, inançsızlıktır. 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — ilimdir 
bu ilim.. (Gülüşmeler) İlim adamlarının sözü
dür. Duverger'nin kitabında, lütfen okuyunuz. 
(A. P. sıralarından «Allah, Allah» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem senatörler, müsaade bu
yurunuz, Duverger'in kitabı ile Türkiye'yi 
idare etmek mümkün değildir. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) Türkiye'yi kendi kafamız
la idare edeceğiz, ilimle bâzı yazarların görüş
lerini birbirine karıştırmayınız. Aslında politi
ka, yarı ilim, yarı sanattır. Bugün «ilim» di
yebileceğimiz şeyler, hakiki mânada ilim, mut
laka sebeb - netice illetleri, sebep - netice ra
bıtaları çok iyi tesbit edilebilen sahalara mün
hasırdır ki, bugün tıp bir ilim değildir. Bugün 
mühendislik bir ilim değildir. Bugün, sadece, 
matematik bir ilimdir. Ve matematiğin etrafın
daki bâzı ilim dalları var. Bugün tıp da bir 
sanattır, politika da bir sanattır. Mühendislik 
de bir sanattır. Hukuk, henüz bir ilim değil
dir. Hele siyasal bilinç denilen - yeni tâbiri 
ile siyasal bilinç - ve yahut da siyaset bilginle
ri dediğimiz gruptaki âlimler kendi mülâha
zalarını, kendi mütalâalarını arz ederler, bun
lar okunur, bunlardan faydalanılır. Ama, 
mutlaka şu sıraları dolduran değerli vatan 
çocukları kendi kafalarını kullanır, kendi vic
danlarını kullanır, işte iki tane mühim unsur
dur bu. Ve ona göre de meseleler hal yoluna gi
rer. Douverger'in dışında pek çok siyaset bi
limcisi var -tâbir öyle- siyaset bilimcisi var. 
Şayet her birinin ne dediğine bakarsanız iş kar
makarışık olur (A. P. sıralarından gülüşmeler) 
ve işin içinden çıkma imkânı yoktur. Siz Dou
verger'ye rücu edersiniz, başka birisi Vedel'e 
rücu eder, başka birisi başka bir devlet felsefesi 
ile uğraşan kimseye rücu eder. Tabiî ki, Marks 
ve Lenin'e de rücu edenler olabilir. (Gülüşmeler 
ve A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem senatörler, halkın karşısında me
suliyet taşıyan kişilere «neden böyle yaptınız?» 
dendiği zaman «Douverger böyle söylemiş ondan 

yaptık» derseniz (A. P. sıralarından gülüşmeler 
ve alkışlar) «bu Douverger de kim? Biz Dou-
verger'e rey vermedik» derler. (A. P. sıraların
da gülüşmeler) 

Aslında, seçmen arzusunun bulunmadığı yer
de ulusal sözleşme nasıl olur Bu sözleşme ulu
sallık vasfını nasıl alır? Ulusal olması, ulusa 
dayanması ile olur. Ulusa dayandırmadığınız 
takdirde ulusallık vasfını siz verirseniz bu geçer
li olur mu? 

Parlâmento dışı güçlerden bahsetmek Par
lâmentoya saygısızlığın ta kendisidir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar) işte o zaman 
bağımlı olursunuz. Kime bağımlı?.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ağaya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Kime bağımlı? Parlâmento güçlere ba
ğımlı. Bir memleketin sadece dış bağımsızlığı
nı münakaşa etmeyin bir de iç bağımsızlığını 
münakaşa ©din. Bir memleketin Parlâmentosu 
dış güçlere boyun eğer vaziyette ise ve eğer on
ların korkusu, tehdidi altında ise, böyle bir Par
lâmentonun hürlüğünden bahsedilemez. Bu kür
sülerin hürlüğünden bahsedilemez. Çünkü, aca
ba bir şey söylersek şöyle mi olur, böyle mi olur 
gibi birtakım sıkıntılara girilir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Mayıs ayında 
olduğu gibi.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Mayıs ayında hiçbir şey olmadı. «Ma
yısta olduğu gibi» şeklinde bir mütalâa serdedi-
yorsunuz. Bunu fevkalâde lüzumsuz bir müta
lâa addederim. Mayısta oldu da Kasımda niye 
olmadı?.. Yoksa, daha vakit erken olur mu di-. 
yorsunuz?... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — O zaman da 
aynı adam konuştu, şimdi de aynı. Cevabını da 
siz verebilirsiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu Parlâmentoyu birtakım gölgele
rin altına koymayınız. Hem bu sıraların altın
da oturup hem bu Parlâmentonun şerefini mü
dafaa etmezseniz bu sıralarda oturmanın hak
kını vermezsiniz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem senatörler, bir memlekette huzur, 
bir memlekette demokrasinin gücü, Parlâmento
nun gücüne bağlıdır. Parlâmento kendi müesse
sesini müdafaa etmeye ne kadar hazır ise, yani 
şu sıralarda oturan değerli arkadaşlarımız otur
duğu sırayı müdafaa etmeye ne kadar hazır ise 
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Parlâmento o kadar güçlüdür. Onun için Par
lâmento dışı güçler, Parlâmento dışı muhalefet... 
Bu ifadeler aslında Parlâmentonun içini beğen
memek demektir, içini beğenmiyenin de tabiî 
burada durması için çok zorluluk yok. 

Muhterem senatörler, yapılmış tenkidlerin 
içerisinde bir hususa daha rastlıyoruz. O da şu: 
Siyasi partiler bir siyasi görüşe sahiptir. Par
lâmentonuzun tarzı teşekkülü, tarzı terekkübü 
icabı siyasi parti hüviyetinde olmıyan Parlâ
mento üyeleri de var. Tabiî bu üyelerin bir par
ti istikametinde, siyasi görüşleri mevcut değildir. 
Mühim olan mesele, bu da yeni bir sistemdir ve 
dünyada pek de eşi olan bir sistem değildir kay
dı hayat şartiyle Parlâmento üyesi olunan yer 
yok. 

AHMET YILDIZ (Taiî üye) — Kanada; 74 
yaşına bastı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yok öyle bir şey şimdi.. 

AHMET YILDIZ (Tabu üye) — Kim dedi 
kaydı hayat şartı diye? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bakınız, mesele burada münakaşa 
edilmesinde fayda görmediğim bir mevzua in
tikal etti. Bugün Parlâmento içerisinde Millî 
Birlik G-rupu diye adlandırılan bir grup mev
cut. Bir de Kontenjan Grupu mevcut. Aslında 
ne Kontenjanın, ne Millî Birlik Grupu ismi veri
len grupun, grup hüviyetini taşıması Anayasa
ya uygun değildir. Ama, tüzük yapılmış, böyle 
olmuş, tüzüğe o zaman itiraz edilmemiş. Anaya
sanın grup olma hükmüne uygun değildir. Çün
kü, Kontenjan senatörleri dediğimiz senatörler; 
tarafsız, çeşitli mesleklere mensup... Neyin et
rafında gruplar? Millî Birlik Grupu dediğimiz 
heyetin ise... 

(«Muhtar grup etrafında toplanmış» sesleri.) 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Hangi siyasi felsefenin? Siyasi parti
lerin grupu olur Parlâmentoda. Anayasaya gö
re 10 üyesi bulunan siyasi partilerin grupu olur. 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Bağımsızla
rın olmaz mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Olmaz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Neden ol
maz?.. Dünyada var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yaptığınız Anayasaya mı uyacağız? 
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Yoksa Anayasanın dışına çıkıp dünyadan bir 
madde mi ithal edeceğiz? 

«Siyasi parti grupları en az 10 üyeden mey
dana gelir» Madde 85. Buradan çıkan mâna; 
10 üyesi bulunmıyan ve siyasi parti olmıyan 
kimseler bir araya gelip grup kuramaz. 

Şimdi, bunu bir kenara atalım, bunun müna
kaşası ayrı. Ben sadece Anayasaya aykırı bir 
durumu ortaya koymak istiyorum. 

Muhterem senatörler, «hiçbir karşılık bekle
meksizin Millete kendimizi adadık» diye orta
ya çıkıp, sonradan kaydı hayat şartı ile senatör 
olmayı bağdaştırmak mümkün değildir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Millet ver
di. Size nasıl verdiyse bize de verdi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Atatürk bile kaydı hayat şartı ile 
kendisini mebus yapmamıştır. Anayasanın ha
zırlanmasında, istanbul Üniversitesinin hazırla
dığı tasarıda, böyle bir şey yoktur. Bir defaya 
mahsus, evet olur, ama kaydı hayat şartiyle... Bu, 
demokrasiye aykırı. Çünkü, insan hakları be
yannamesi seçimi esas görmektedir, (imtiyaz 
olur sesleri) Tabiî ki, imtiyaz olmaktadır. Onun 
içindir ki, birtakım mülâhazaların aslında bu 
kürsüden serd edilen ve bir bakıma sorumsuz 
addedilecek, birtakım mülâhazaların sorumsuz
luğunun sebebi; kaydı hayat şartiyle, hiç kimse
ye mesul olmıyan, bir heyetin mevcudiyetinden 
ileri geliyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — O, 
sizin düşünceniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gayet tabiî... Ben öyle düşüneceğim. 

Muhterem senatörler, bu umumi mülâhazala
rımdan sonra serd edilen mütalâalara teker te
ker dokunmak istiyorum. Muhterem senatör
ler ; meselenin ağırlığını biraz başka tarafa kay
dırayım. 

C. H. P. nin Sayın Sözcüsü burada bâzı mü
talâalar serd etti. Doğrusunu isterseniz bu mü
talâalarla, dün akşam Millet Meclisinde serd 
edilen mütalâalar arasında, bir uyuşmazlık var
dır. Bir partinin Senatodaki görüşleri ile Mil
let Meclisindeki görüşleri arasında bu kadar 
derin bir farkın olması bizim için oldukça il
ginç bir meseledir. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Tıpkı sizin, geçen 

programla bu program arasındaki çelişmeler gi
bi. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Biz ayrı iki Hükümetiz beraber ola
cak değil ki, Giz aynı partisiniz. 

SALİM HA2E3DAĞLI (Elâzığ) — Değişti 
mi? Yeni Hükümet de A. P. Hükümeti, Süley
man Demirel Başvekil. Sayın Başvekilim, deği
şen bir şey yoktur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Müsaade buyurursanız, mütalâamı 
serde devam edeceğim; ben gayet objektif konu
şuyorum. Alınmayınız, bunları yanyana koydu
ğunuz zaman siz de görürsünüz, hakşinas insan
larsınız, ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyo
rum. 

Şimdi, Sayın Gündoğan, bizi eleştiri?:, fakat 
kendilerinin eleştirilmesine razı olmaz; sözleri
ni şöyle bitirdi: «Bunları söyledik, ama siz de 
şunu yaptınız, siz de bunu yaptınız şeklinde bi
ze cevaplar vermeyin.» Ama, biz de, kendisine, 
geçen dört senenin hesabını biz millete verdik. 
Geçen dört seneyi değil, önümüzdeki dört sene
yi konuşuyoruz. «Geçen dört seneyi niye eleşti
riyorsunuz?» diye sormuyoruz. Yeri, samanı, sı
rası gelince Sayın Gündoğanin en son olarak 
ortaya koyduğu bu kaideden biraz ayrılacağız. 
Yani yeri gelince sisi biraz eleştireceğiz. 

Şimdi, bizim Hükümet beyannamemizi «bir 
hayalname» olarak tavzif ettiler. Hakikaten or
ta yerde bir hayalname var. Ama, bu bisim Hü
kümet beyannamesi değil; bu, G. H. P. nin bil
dirgesi. Bizimki beyanname, sizinki bildirge. 
Yaftayı yanlış yere koydular. Bizim beyanna
menin içersinde hapishanelerin boşaltılacağı 
yok. Bizim beyannamemiz içinde «Bankalardan 
aldığın paranın üstüne yat vatandaş» gibi tel
kinler yok. Bizim beyannamemiz içerisinde 
muhtarlara maaş yok. Köy kalkınması deyince 
bakınız C. H. P. si... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İşi bu 
kadar hafife alırsanız çok mânalar çıkar, Sayın 
Başvekil.. C. H. P. yi bu kadar hafife alamazsı
nız, istihfaf etmeyiniz... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Sabredin, sabredin, söyliyeceğim şey
ler var. C. H. P., köy kalkınması deyince, köyü 
o kadar iyi biliyor ki, «Muhtara maaş bağladın 
mı köy kalkınır» diyor. 

RIZA ISITAN (Samsun) — imamın maaşı
nın artmasiyle muhtarın maaşının artması ara

sında ne fark var? (A. P. sıralarından, gülüşme
ler ve alkışlar.) 

SALİM EASBEDAĞLI (Elâzığ) — Bu ka
dar hafife alırsanız çok cevap alırsınız, size ya
kışmıyor Sayın Başbakan. Bu kadar hafife ala
mazsınız, C. H. P. yi bu kadar hafife alamazsı
nız, bunlar çok kıymetli sözlerdir. 

BİZ A ISITAN (Samsun) — İmama aylık 
bağlanır ela muhtara bağlanmaz mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Hazerdağlı, müsaade buyurun. 
Sayın Betil, daha evvel bu sıralardan vâki bir 
müdahale üzerine gayet doğru bir şey söyledi. 
«Kürsüyü tazyik altında tutma» dedi. 

SALİM -HAZERDAĞLI (Elâzığ) — istihfaf 
etmemek şartiyle, gülüyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Bunun cevabı var, buradan verilir 
bu. Tazyik altında tutmayın kürsüyü. 

SALİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — istihfa
fa müsaade etmiyoruz. 

SİSA İŞİT AİT (Samsun) — İmama maaş 
ödenmesiyle muhtara maaş ödenmesi arasında 
ne fark vardır? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Dur, dur, oraya da geleceğim, imam 
rmırna da geleceğiz, acele etmeyin. Peki, 200 
hansli bir köyde muhtara maaş bağladınız, kaç 
para bağlayacaksınız, bilmiyorum, parayı da 
nardan bulacaksınız cıra da bilmiyorum. Kaç pa
ra?... (A. P. sıralarından < 500 lira» sesleri) 500 
lira 600 milyon lira eder. 1950 ye kadar Türk 
köyüne tek kuruş, kör kuruş ayırmamış olan C. 
H. P. nin 1969 da 600 milyon lira muhtar maaşı
nı gözden çıkarması şayanı dikkattir. (A. P. sı
ralarından «oy almak için» sesleri.) Ve 1964 e 
kadar 2Ö0 milyon lira, 1961 - 1965 arasında, en 
son iktidar yılı olan 1964 te 200 milyon liradır 
köy hizmetlerine koydukları para. Muhtara pa
ra ödemekle köyün elelrtriği, suyu, yolu yapıl
maz. 600 milyon lirayı gözden çıkarabilmeyi köy 
kalkınmasiyle değil başka şeylerle izah etmek 
lâzım. 

Peki, muhtara bağladınız 500 lira maaş veya 
300 lira maaş, her ne ise. 200 haneli bir köy alı
nız, hanelerden biri kurtuldu, 199 u ne olacak? 
Bizim beyanname, hayalname değil. Bize bunla
rı söylemeye müsaade etmeyin, bu azınlığın ço
ğunluğa tahakkümüdür. 
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Sonra, bir de doğal kanunu çıktı orta yere. 
«Toprak kullananındır.» Hiçbir demokratik 
memleketin yasasında, Batı demokrasisiyle idare 
edilen, halk cumhuriyeti değil, hiçbir demokra
tik memleketin yasasında «toprak kullananın
dır» kaidesi yoktur. Toprak, kim sahipse onun
dur. Efendim, daha evvel yağma etmişler de... 

RIZA ÎŞÎTAN (Samsun) — Kullananı sahi
bi yapacağım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Daha evvel yağma etmişler de, nerden 
biliyorsunuz yağma ettiklerini? Nerclen biliyor
sunuz herkesin sahiboldıığu toprağı yağma etti
ğini? Bu, mülkiyet hakkına itirazdan başka bir 
şey değildir. «Toprak kullananındır, toprağı 
olmıyan olamnkini işgal etsin» dediniz mi Tür
kiye'de nizamın sonudur, anarşinin başı da de
ğildir, anarşinin ortasıdır. (A. P. sıralarından 
«apartmanı olanlar yandı» sesi.) Oraya gelir za
ten o, o da oraya gelir. Onun içindir ki, Sayın 
C. H. P. Sözcüsünün hayalname tâbirini bizim 
beyanname için değil, kendi bildirgeleri için dü
şündüğünü fakat böyle bir şey kullanmanın bir 
tenkidclen daha ötede bir süslü söz olabileceği 
dolayısiyle bu etiketi buraya yapıştırdığını ka
bul etmek gerek. 

Sayın Gündoğan'm ifade ettiği hususları ve 
bu hususlar sonunda vardığı neticeyi kendi man
tığı içeririnde ben de bir neticeye bağlıyacağım. 
Hiç onun mantığından şaşmayacağım. Yani ay
ni mantığı kullanacağım ama farklı netice çıka
racağım. Çünkü bir yanlışlar zinciri alırsanız o 
yanlışlar zincirinin her halkası yanlış olur. Neti
cede zincir, yanlış bir zincir olur. Doğrular zin
cirine bunu getirelim bakalım ne oluyor? 

Sayın Gündoğan, bölüm bölüm bizim beyan
nameyi inceledi, ikinci bölümde geçen 4 yıl için
de Türkiye ne kazanmış, ne olmuş, bunları 15 
madde halinde söyledi. «Bu, bir başarısızlıktır» 
dedi, «öyleyse önümüzdeki 4 yıl da bajan^ıs 
olur» dedi. Mantık bu. Geçen 4 yılın içerisin
de Türkiye'ye bir Türkiye ilâve ettik şeklinde
ki sözümüzü istihfafla karşıladı. C. H. P. nin 
Meclisteki bir sözcüsü de, sözcüsü demiyelim bir 
milletvekili de, aynı istihfafı göstermişti dün 
akşam, burda yine aynı istihfafla karşılaştık. 
1965 Türkiye'sine 1969 da bir Türkiye eklediği
miz gerçektir. Bu iddiamızı rakamlara dötük, 
bu rakamları beğenmiyorsanız söyleyin dedik 

veyahut da bu rakamlar yanlışsa söyleyin de
di!;, bu rakamlardan bu mâna çıkıyor mu, çık
mıyor mu? Onu da söyleyin dedik, kimse seçim 
öncesinde bir şey demedi. 

Şimdi, söyleyip gitmek doğru değil. 'Yani 
ben Sayın Gündoğan için bahsetmiyorum, bili
yorum rahatsızlığını, o mânada söylemiyorum, 
daha ileri mânada söylüyorum. Yani sadece ben 
söyliyeyim de ne olursa olsun. Artık, bugün 
Türk Parlâmentosunda bu iş bitti. Söylediniz mi 
yakanıza yapışırlar. Ne söylediniz? Bu iyi bir 
şey. Türk Parlâmentosunun ileri Batı demokra
sileri seviyesindeki hayatiyetini gösterir ve ger
çek de budur. Biz, bâzan kendi kendimizi çok 
beğeniriz, bâzan biç beğenmeyiz. Ortasında dur-
sak birçok meseleleri halledeceğiz. Türk Parlâ
mentosu çok değerli bir Parlâmentodur. Bu gü
zel yurdun mümtaz evlâtları bu sıralara rasgele 
gelmiş değildir, herkes aklını başına toplasın, 
öyle düşünen varsa. Alavereyle, dalavereyle, pa
rayla da gelmiş değildir, iktidarı, muhalefeti 
milletin sevdiği çocuklarıdır ve o şekilde gelmiş
lerdir, itibar ettiği çocuklarıdır. 

Şimdi Sayın Gündoğan'in iddiaları içerisin
de birtakım hususlar var, bunları teker teker 
aldığımız zaman netice tablo olarak çıkacak. 

iddialar şunlar: Yabancı sermayenin kâr 
transferleri misliyle artmış; zirai malların fiyat
larında % bir artış olımış, giydilerinde % 35 ar
tış olmuş. Türkiye'nin mevduat hacmi artmamış; 
Türkiye'de fiyat artışları almış başını gidiyor; 
Türkiye'nin ihracat hacmi artmamış; Türkiye'
nin bütçeleri hep açıkla kapanmış, hep acıkmış; 
açıklar 4 milyar lira gibi rakamlara baliğ ol
muş; Türkiye kalkınmasında elde edilen netice 
mühim sektörlerde değil de yan sektörlerde 
imiş; Türkiye'nin millî gelirinde istenilen artış 
olmamış. 

Şimdi, bu iddiaların askini korsam, velhasılı 
kelâm, Adalet Partisi geçen 4 yıllık iktidarı zar
ında başarısız olmuştur mânası mı, yoksa başa
rılı olmuştur mânası mı çıkar? Yani şu iddialar 
doğru ise A. P. iktidarı başarısızdır. Bu iddialar 
yanlışsa A. P. iktidarı başarılıdır, kendi mantığı 
içerisinde şimdi, ben bunu yapacağım. Biraz ra
kam üzerinde duracağız, çünkü sözlere boyut 
veren rakamdır. Rakam meraklısı olduğumuz
dan dolayı değil, bu sözleri bir boyuta raptet-

i msmiz, bir dimamyona raptetmemiz lâzımdır. 
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Yabancı sermaye, 1950 den önce de olmak 
şartiyle, Türkiye'ye kabul edilen yabancı ser
mayenin yekûnu, 1968 senesi sonu itibariyle, 
196 "milyon dolar. Yani kıyamet kopuyor yaban
cı sermaye üzerinde. Türkiye'ye kabul edilen ya
bancı sermayenin yekûnu 196 milyon dolar, id
dia, transferlerin sermaye kadar para götürdü
ğü. 1968 senesinde kâr transferlerinin yekûnu 6 
milyon 108 bin 980 dolar. Yani 192 milyon do
larlık sermayeye 6 milyon 108 bin 980 dolar 
transfer yapılmış, iddia, «ne kadar sermaye gel
diyse o kadar para gidiyor». Bunun ne lüzumu 
var? Şimdi birincisi çürüdü mü? İkincisine ge
çelim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir se
nede mi bu kadar ödenmiş? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evet, 1968 senesinde transfer edilen 
miktar bu... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şimdiye 
kadar ne ödenmiş? 

RIZA ISITAN (Samsun) —Şimdiye kadar 
ödenen asıl mühim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Onları da söyliyeyim, onları da söyli-
yeyim. Bir bankadan gidip 25 bin liralık para 
alırsanız, 10 sene vâdeyle bunu alırsanız, % 5 
faizle para alırsanız, ona yakın bir para ödersi
niz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bizim 
söylediğimiz de o zaten. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sizin söylediğiniz bir şeyi ifade et
miyor. Bakınız, sizin söylediğiniz gibi de değil 
mesele. Onu da söyliyelim 1956 senesinden itiba
ren başlıyor, ondan evvel de transferler var 
ama, onlar milyondan aşağıya. 1956 da 1 mil
yon 398 bin dolar transfer, 1957 de 2 milyon 
596 bin, 1958 de 1 milyon 162 bin, 1959 da 2 
milyon 930 bin, 1960 ta 2 milyon 117 bin, 1961 de 
bir milyon 808 bin, 1962 de 1 milyon 990 bin, 
1963 te 2 milyon 773 bin, 1964 te 4 milyon 536 
bin, 1965 te 4 milyon 731 bin, 1966 da 5 mil
yon 718 bin, 1967 de 2 milyon 796 bin, 1968 
de 6 milyon 108 bin dolar. Yekûnu 35 milyon 
387 bin 749 dolar. 19 senede gelen 192 milyon 
sermayeye 35 milyon dolar kâr transferi öde
mişsiniz. Kâr etmiyecek de adam, kâr transferi 
yapmıyacak da Türkiye'ye niçin gelsin? iddia
nız «Ne geldiyse o kadar gitti.» 

Sermayeyi böyle değerlendirmemek lâzım. 
Ne istihdam hacmi yarattı? Türkiye'yi dışarıya 
ne kadar döviz vermekten kurtardı? Türkiye 
millî gelirine ne ekledi? Böyle kıymetlendire
ceksiniz, kaldıki, sizin dediğiniz gibi kıymetlen-
dirseniz de netice bu. «Gelen kadar gitti ile», 
gelenin 1/5, 1/6 sı arasında büyük fark var. 

Şimdi, ikinci faktöre geliyorum. «A. P. mon
tajcılığı ihya etmiş.» A. P. nin meselesi imalât 
sanayiini kurmak değilmiş, montajcılıkmış. Ben 
C. H. P. nin Sayın Sözcüsünün sözlerini doğru 
mu, değil mi, resmî vesikalara bakarak tahlil 
ediyorum, sonunda kendim bir şey ekliyorum, 
eklediğim şey de siyasi bir hüviyeti haiz değil
dir, herkes aynı eklemeyi yapabilir. 

Şimdi, montaj sanayiinin kuruluşu daha çok 
1961 - 1965 devresindedir. Nedenini söyliyelim; 
3 lâstik fabrikası, 7 aded ilâç ambalaj fabrikası, 
8 aded montaj sanayii fabrikası, 5 aded maden 
aramayla istihraç müsaadesi, üç aded meşrubat 
fabrikası, Pepsikola, Kokakola gibi üç aded 
meşrubat fabrikasının yabancı sermaye olarak 
izinleri 1961 - 1965 devresinde verilmiştir. 

Şimdi montaj sanayii.. A. P. neye izin ver
miş? Bir aded suni gübre kompleksine, iki aded 
otomobil sanayiine, montaj değil imalât, iki aded 
traktör fabrikasına, montaj değil imalât, İM 
aded dizel motor imalât fabrikasına, bir aded 
dişli kutu ve transmisyon aksamı fabrikasına, 
bir aded anakimya tesisine, bir aded kâğıt 
kompleksine, bir aded büyük pompalar imaline, 
iki aded büyük turizm projesine... Bunlar hepsi 
ağır sanayii. Bunların içerisinde bir zamanlar 
istihza mevzuu olan «Amerikan gazozu» fabri
kası yok. Kaldı ki, biz onu vermiyoruz. Ama, 
bu kürsüye gelip eski defterleri karıştırmayın 
«Ben bir şeyler söyliyeceğim ama» demenin şim
di telâşını anlamak mümkündür. Şayet bu kür
süye bunlar bilinmeden geliniyor ise o zaman 
meselenin ciddiyeti üzerinde durmak lâzım, bili
nerek geliniyorsa o zaman hakikaten teessür 
duymamak mümkün değil. Biz size montaj fab
rikalarına niçin izin verdiniz demiyoruz. Ama, 
siz bize diyorsunuz ki, «Sizin işiniz gücünüz 
montaj». Siz getirmişsiniz fabrikaları. Bu fab
rikaları bizden evvelki iktidar getirdiği için yurt 
dışı etmek Devlet itibarına aykırı. Kaldı ki, 
memleket için zararlı şeyler olduğu kanaatinde 
değiliz. Endüstri kolay bir iş değil, başlaması 
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kolay bir iş değil. Sizi, size karşı biz müdafaa 
etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Biz ne yapmışız montaj şeklindeki sanayide? 
1965 senesinde mamullerin bünyesindeki yerli 
malzeme % 26. 1969 senesinde mamullerin bün
yesindeki yerli malzeme % 59. Yani montajcı 
A. P. Bir tâbiri daha var. Montajcı ve ambalâjcı 
A. P.. A. P. hiçbir montaj fabrikasına izin ver
memiş, bunları bizi bu şekilde itham edenler 
vermiş. Biz bütün kamburları üstümüze yüklen
mişiz, dişlerimizi sıkmışız ve % 26 dan % 59 a 
çıkarmışız. 

Şimdi muhterem senatörler, motor endüstri
sini kurmadıkça bu nisbetleri daha yukarıya gö
türmek mümkün değil. Transmisyon endüstrisi
ni kurmadıkça bu nisbetleri daha yukarıya gö
türmek mümkün değil. Yüksek kaliteli halita 
çeliği endüstrisini kurmadıkça bu nisbetleri da
ha yukarı götürmek mümkün değil. Bu nisbet
leri Jo 100 e götürmek mümkün değil. Çünkü, 
bugün için değil, birtakım hassas cihazlar, âlet
ler var ki, zaten büyük endüstri memleketleri de 
bunu birisini diğerinden alıyor. Yani bir bey
nelmilel işbirliğinin, iktisadi kaynakları tasarruf 
bakımından, birbirine çok yardımı var. Onun 
içindir M, millî menfaatler hesap meselesidir di
yoruz. Biz motor fabrikasını kuruyoruz, tren
lerimiz için dizel motoru fabrikası kuruyoruz. 
Tersane kuruyoruz, tersanenin yanına marin 
dizel fabrikasını kuruyoruz, otomobil fabrikala
rını kuruyoruz. Anayasada derpiş edilmiştir, bu 
haliyle. Motor fabrikalarını, otomobil fabrika
larını beraber kuruyoruz, bunun dışında da ben
zin ve diğer motorları fabrikasını ayrıca kuru
yoruz. Motor yapamıyan milletin endüstrileştim 
demeye hakkı yoktur. Ben bunu bu kürsülerden 
daha evvel de ifade ettim. Şimdi o seviyeye 
geldik, o noktaya geldik, huzurunuzda bir şey 
ifade edeyim; muhterem senatörler, tenkid et
mek kolay, tenkid etmenizi de, emin olunuz, en 
ufak şekilde yadırgamıyorum. Ama, meselele
ri bilerek tenkid etmekte büyük faydalar var. 
Yanlış birtakım zehapları vatandaşın zihnine 
verdiğimiz takdirde vatandaşı, yarınına ümidini 
söndürüyoruz, hakkımız yok. 

1964 senesinde Türkiye'nin çelik istihsali 
430 bin ton idi. Bugün Türkiye'nin çelik istih
sali bir milyon yüzbin ton. Türkiye'nin, dar bo
ğazıdır, dış tediye meselesinden önce gelir Tür-
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kiye'de çelik. Endüstrileşme hamlesi, düzen bo
zukluğu, düzen değiştirilmesi... Evvelâ bir çelik 
yapın. Çelik, bir milyon yüzbin ton... Bugün şu 
anda Türkiye'nin 4 milyon çeliğe ihtiyacı var. 
«Efendim dört senedir yapsaydınız» Bunu söy
lemek kolay, bir çelik fabrikasının projesini yap
mak üç sene sürüyor. Yerini tâyin etmek bir se
ne sürüyor. Milyonlarca ton kömürdü, kalkerdi, 
çeşitli malzemeler gelecek, milyonlarca ton gi
decek yanlış koyduğunuz bir yer, ki Karabük 
bu sebeple çok kere tenkid edilmiştir, ekonomi
mizde israf olur, şimdi hepinizin bu memlekette 
yapılan işten sevinmesi lâzım. Size şunu arz ve 
ifade edeyim; Ereğli Demir Çelik Fabrikası 400 
bin tondan şimdi 800 bin tona çıkarılıyor, hali 
inşadadır, 1972 senesinde de 1 milyon 600 bin 
ton çelik verecek şekilde tevsi edilecek, 106 mil
yon dclâr sarf edilecek... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Doğan 
çocuk büyüyecek gayet tabiî... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çocuğu da, siz doğurmadınız. Yani, 
eğer öyle bir iddianızın içinde iseniz... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Birçok 
çocuk doğurduk, bütün Türkiye'nin temelini 
kurduk, bütün müesseseleri kurduk... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Çocuğu biz doğurduk» diyorsanız 
yanlış... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Devlet Hazine
sinden ödendi, milletin şerefini kurtarmak için... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şunu hazin olarak ifade edeyim; 99 
milyon dolar olan Ereğli Demir Çelik Fabrikası
nın finansmanı için o finansmanı sağlıyanlara 
«Yüzde oncu» denildi, bunlar gerçek, hazindir 
hazin... Memlekete hizmet edenlere bu şekilde
ki yaftaları vurmakla hizmet edecek adam bula
maz hale geldik. 

Muhterem senatörler, ondan sonra da buna 
sahip çıkmayınız çünkü yüzde oncu iddiası ile 
de ipe götürüldü, bunlar gerçeklerdir, gecenin 
bu saatinde bu dertleri tazelemiyelim. 

Şimdi dönelim mevzua; 
RIZA ISITAN (Samsun) — Devlet Hazine

sinden ödendi, milletin şerefini kurtarmak için... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Devlet Hazinesinden ödediniz, öde
meye de mecburdunuz zaten. 

261 — 
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Muhterem senatörler, İskenderun'da 2.5 
milyon ton çelik üretecek ve 263 milyon dolara 
çıkacak olan, bittiği zaman 15 bin vatandaşımı
zı çalıştıracak, inşaat esnasında da 30 - 40 bin 
vatandaşımızı çalıştıracak bir fabrikanın yeri 
satınalınmıştır ve kredi anlaşması imzalanmış
tır. 

Şimdi, Türkiye'nin çimento istihsali 1964 se
nesinde 2 milyon 900 bin ton idi, 1969 da 8 mil
yon olmuştur, 1972 de de 14 milyon ton olacak
tır. 

Türkiye'nin gübre istihsali; 400 bin tondan 
1972 de 4 milyon tona çıkıyor, 

Türkiye'nin elektrik istihsali; 1964 te 4 mil
yar kilovatsaat civarında iken 1969 da 8 mil
yar Mlovatsaate çıkmış, 1973 te de 17 milyar 
kilovatsaate çıkacaktır. 

Türkiye'de Cumhuriyet ne kadar ortaokul 
açtı ise A. P. iktidarı o kadar ortaokul açmış
tır, 1935 senesine kadar, Türkiye'de Cumhuri
yet ne kadar lise açtı ise A. P. iktidarı o kadar 
lise açmıştır. 

Türkiye'nin petrol istihsali 900 bin tondan 
1969 da 4 milyon tona gelmiştir, bu rakamları 
saymaya devam edeyim. Türkiye'ye bir Türki
ye ekledik dediğimiz zaman bundan sevine du
yunuz, çünkü Türkiye 'ye ne kadar kısa zaman
da bir Türkiye daha ekliyeb-ilirsek bu, hepimi
zin menfaatinedir, yapılandan nive üzüâenm 
Başarıyı kimse sırtına alıp gitmez hiç merak et
meyiniz. Politikanın kaderi, daima sonu inki
sardır, millet kadirşinastır ama, bu zamana ka
dar, yapan?.n inkisara uğramadığı görülmemi <*-
tir. Bunu bile bile hizmet etmek lâzımdır. Lâf
lar yarın sabah gazetelerde çıkar, öHir gün ga
zetelerin sayfasında kalır veya koridorlarda, sa
lonlarda dedikodu olarak dolaşır, kaybolur gi-
der, kalan hizmetlerdir. (Sağdan, «Bravo» ses
leri) 

Şimdi, bir Türkiye'ye bir Türkiye ilâve et
tik derken Türkiye'nin enfrast^üktünirni. bü
yük Türkiye'ye yakışacak şekilde, genişlettik 
diyoruz. Şunu ifade edeyim; bu Türkiye'nin ni
hai hedefi değildir, 1975 seneni geldiği zaman 
Türkiye'de yine elektrik sıkıntısı demir sıkın
tısı, çimento sıkıntısı, gübre sıkıntı*??., cam sıkın
tısı hepsi olur, şayet ileriyi görün de yarağımız
dan korkmadan birtakım ilâveler daha yapabi
lirsek Türkiye sıkıntılara girmez. 
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1960 senesinde iki milyon ton çimentonun 
1969 a kadar yeteceği ifade olunmuştur. 1969 
senesinde 8 milyon ton çimentoya geldik buna 
rağmen yarım milyon ton çimento ithal ettik. 
Binaenaleyh, muhterem senatörler; Türkiye'nin 
gücü vardır, hayatiyeti vardır, buna bir inana
lım, inançsız hiçbir şey olmaz, inançla da hiçbir 
şey olmaz, her şeyin başlangıcı inanç, inanca 
bilgi, gayret, teknoloji, sevkiidare, bunlar ilâve 
edilecek. O zaman büyük Türkiye'yi yaparsınız. 
Büjüik Türkiye'yi yapacağımıza inanmıyorsak 
o zaman karamsar olmakta başka çıkar yol yok
tu", karamsarlık da fakir bir milleti zengin yap
maz -

Burada,- hangi senelerde, hangi firmalara ne 
kadar y D?-atıcı sermaye müsaadesi verilmiş, bun
ları okumak istemiyorum. Hepsi elimde mevcut
tur, alâkadar olan değerli senatörlere bütün bu 
bilgiler açıktır. Huzurunuzda bir şey ifade ede
yim; muhalefet vazifesini yapmak kolay değil
dir, bugün çok daha zorlaşmıştır, iktidarın zor
laştığı giM. Şayet bilgi kifayetsizliği içinde ise 
muha1.efetimiz biz bu bilgileri devlet arşivlerin
den vermeye hazırız. Geliniz, size bu bilgileri 
verelim, ondan sonra gidiniz, bunları bildiğiniz 
gibi değerlendiriniz, Kimseden bir şeyi kıskan
dığımız yoktur. Tabiî ki, ertesi gün Devletin 
evrak dai**ecme girmek gibi bir sey kaydetmi
yorum, kas elettiğim şey; Devletin mesul ma-
kamla^ma. kakalar ına , müsteşarlarına müra
caat ettiğiniz saman o seviyeye talimat veriyo
rum. muhalefet milletvekillerine, senatörlerine 
sordukları bilgiler verilecektir, bizim görmemi
ze de lüzum yoktur, biz bu. kadar açığız. Bu 
bikdler verilecektir, istiyoruz ki, yapıcı bir mu
halefeti meydana getirebilelim. 

Muhterem senatörler, Türk demokrasisinin 
kaderi, milletin alternatif gözü ile görebileceği 
yanıcı bir muhalefetin, milletin gözünde ve gön
lünde yerleşmeşine bağlıdır. Biz iktidar olarak 
sadece kendimizi değil, hakikaten bir gün bizim 
alternatifimin olacak, muhalefeti de düşünmeye 
mecburuz. Bâz ilânihaye iktidara talin değiliz. 
M'!7etimiz bizs yetki verdiği, teveccüh göster
diği sürece, gayet tabiî ki, iktidardan imtina 
etmeyiz, müstağni değiliz. Ama, bizim devlet 
felsefesi anlayışımız; iktidar, muhalefet anlayı-
sırrz her ne pahasına olursa okun ilânihaye ik
tidarda kalmak gibi bir iddianın içinde değiliz, 
A. P. bu düşüncenin etrafında topludur. 
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Şimdi başka şeylere bakalım : Yatırımlar; 
1964 senesinde 10 milyar 991 milyon, 1969 sene
sinde 22 milyar 500 milyon. îyi mi? 10 milyar
dan yatırımlar 22 milyara çıkmış. Yani başarısız 
devrenin rakamlarını, Devlet arşivlerinden veri
yorum. 

Bankalar mevduatı; 1964 te 12 milyar, 1968 
sonu itibariyle, 26 milyar. Cumhuriyetin kurul
duğundan 1964 senesinin sonuna kadar bankalar 
mevduatı 12 milyar, Adalet Parti iktidarı dev
resinde, 14 milyar ilâvesi ile, 26 milyar. Bitmedi, 
bakıyoruz, gelişme hızlarına; gelişme hızları bir
takım yan sahaflarda olmuş da esas sahalarda ol
mamış. Endüstrideki gelişme hızları; 1963 te 8, 
1964 te 8,6, 1965 te 8,5 - 1966 da 10,6 - Adalet 
Partisi iktidarı başlıyor, 1967 de 12,3 - 1968 de 
10 - 1969 da 12,1. Bu ortalama plân hedefi olan 
% 12 ye yakın. Yani, esas itici sektörlerde geliş
me olmamış da, birtakım yan sektörlerde olmuş. 
Binaenaleyh, kalkınma Türkiye'de olmuş ama, 
ehemmiyetsiz yerlerde olmuş. 

Ulaştırma, ortalaması 7,8 plân hedefi 7,2, 
Tarım ortalaması 4, plân hedefi 4,1. 
Konut ortalaması 8,9, plân hedefi 5,9. 

Şimdi, muhterem senatörler, bu ne biçim id
diadır. Yani, Adalet Partisi iktidarında geçen 
dört sene zarfındaki iktidarına başarısızlık is-
nadederken, ben saym sözcünün aldığı aynı öl
çüleri alıyorum. Şimdi devam edelim buna. 

Zirai krediler, 1964 Aralık ayının sonu itiba
riyle, 2 milyar 991 milyon. 1969 Eylül sonu iti
bariyle 7 milyar 319 milyon ki, 8,5 milyara eri
şecek, 1969 plânı odur. 2 milyar 991 milyondan, 
8,5 milyara çıkmış zirai krediler. 

Esnaf kredileri, 1964 te 212 milyon, 1969 da 
1 milyar 275 milyon. Her şey durmuş Türkiye'de 
ve ekonomi işlemez hale gelmiş?.. 

Bütçeler, 1963 te 13 milyar; bu konsolide 
bütçedir - 1989 da 26 milyar. Yüzde yüz. En son 
bütçesi, C. H. P. iktidarının 14 milyar 781 mil
yon. Bizim 1969 bütçemiz 26 milyar 670 milyon. 
Gelişmiyen ekonomide banka mevduatları iki 
misli olmuş, yatırımlar iki misli olmuş, kalkınma 
hızı plân hedeflerine göre gelişmiş, millî gelir 
1940 dan 1950 ye kadar azalmış. Milletin niye 
yama üstüne yama vurduğunun delilidir o. Ça
rığın altını delik giydiğinin de delilidir. Türk 
Milleti hayalı bir millettir. Ayağında" ayakka
bısı yok demesinler diye çarığın altını delik giy

miştir. 1950 den 1960 a kadar 25 milyar. Söyle
diklerim sabit fiyatlarladır, yani 1965 fiyatları 
iledir. Hiç kimse bunları bir deflasyon faktörü 
ile değiştirmeye kalkmasın. 10 senede 25 milyar, 
1960 dan 1965 e kadar millî gelir artışı 14 mil
yar. 1965 ten 1969 a kadar, 1969 da dâhil, 25 
milyar. Cumhuriyet Hükümetlerinin 1965 e ka
dar 73 milyara getirdiği millî geliri; Adalet Par
tisi iktidarı % 40 a yakın bir ilâve ile, 25 mil
yar ilâvesi ile 98 milyara çıkarmış. 

İstikrar : 1965 - 1968 seneleri içindeki genel 
fiyat endeksindeki artış % 4,3 tür; vasati ola
rak. 1963 ten 1965 e kadar da % 4,1 dir. Hani 
fiyatlar almış başını gidiyor, 1964 ten evvelki 
devirde fiyatlar gayet iyi imiş, biz gelince fi
yatlar almış başını gitmiş?... Bunlar ne biçim 
iddialar. îşte Devletin resmî rakamları. 

Başka bir iddia daha var. Tarım ürünlerinin 
fiyatları aynı kalmış, çiftçinin aldığı mallar 
% 35 artmış; yani girdiler, tarım ürününün, ma
liyetine dâhil olan faktörler % 35 artmış. Şimdi 
bakalım tarım ürünlerinin fiyatları ne imiş, ne 
olmuş? Çiftçinin aldığı maların değeri ne imiş, 
ne olmuş? Gayet tabiî olarak belli başlı tarım 
ürünlerini ele alacağım. 

Fındık; 1964 senesinde 450 kuruşmuş, 1969 
senesinde 580 kuruş. 1 lira 30 kuruş zam. Yani 
% 30 civarında. 

Kuru üzüm; 1965 senesinde de 227 kuruş, 
1968 senesinde de 227 kuruş. 

Kuru incir : - Bunlar Devletin taban fiyat
ları - Taban fiyatı olarak, 1966 senesinde 157,5 
kuruş vermişiz ve o seneden itibaren inciri ta
ban fiyatından almışız. Ondan evvelki fiyatı 130 
kuruşun üstünde değil. 1969 senesinde 165 kuruş 
taban fiyatı vermişiz. 

Zeytinyağı; 1966 senesinde 488 kuruş taban 
fiyatı vermişiz, 1989 da 545 kuruş taban fiyatı
na çıkarmışız. 

Ayçiçeği: 1966 dan evvel ayçiçeği.80 kuru
şa satılırken, biz taban fiyatı koyduktan sonra, 
ayçiçeği 150 kuruştan aşağı satılmamıştır, 180 
kuruşa kadar satılmıştır. 

Arpa: 1964 te 53 kuruş, 1969 da 72 kuruş, 
beyaz arpa. 

Buğday: 1964 te 77 kuruş, 1969 da 88 kuruş. 
Mısır: 1964 te 59 kuruş, 1969 da 78 kuruş. 

Bunlar, Devletin taban fiyatları. Fiyatların bu 
seviyenin üstünde teşekkül etmesi şayanı ar
zudur. 
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RIZA ISITAN (Samsun) — Tütün nasıl aca
ba? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim Tütünü de söyliyeyim. Ege 
piyasası, 1965 senesinin vasati fiyatlarına naza
ran 1,5 lira yukarıdadır. Kayme, ortalama fi
yat; 1968 senesine nazaran da bir lira yukarı
dadır. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Karadeniz böl
gesi?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 0 rakamları da vereyim size, onları 
da vereyim. 

Türkiye tütününün yüzde 90 ını Ege üretir. 
Pirinç: 1964 te 242 kuruş, 1969 da 325 kuruş. 
Pamuk: 1964 te Ege, 501 kuruş; 1969 da 560 

kuruş. Çukurova 480 kuruş, 510 kuruş. 

Şimdi fiyatların bu durumu karşısında gir
dilere bakalım: Yalnız şunu ifade edeyim, Tür
kiye 1964 senesinde kullandığı gübrenin, ki 600 
biu tondur, 6 misline yakın bir gübreyi 1969 da 
'kullanıyor. Yani, fiyatları girdilerle mukayese 
ederken sulama ve gübre bakımından Türk köy
lüsüne randıman artırıcı olarak getirilen unsur
ları düşünmek lâzımıdır. Yani, bir dönümden 50 
kilo almak var, bir dönümden 150 kilo almak 
var. Esas mesele, fiyatları, dünya fiyatlarının 
çok üstüne çıkarıp da, aradaki farkı yatırım
lara kaydırabileceğiniz meblâğlardan ödemek 
değil; esas mesele, randımanı artırmak suretiy
le Türk köylüsünün eline daha çok paranın geç
mesini sağlamaktır ki, bu hususta tohum, güb
re, fide, sulama, kredi meselelerinde çok büyük 
adımlar atılmıştır. Dağıtılan tohum miktarı 10 
misline çıkanlimıştır. Yani, 5 sene zarfında 10 
misline çıkarılmıştır. 

Girdilerde mühim faktörlerden birisi, gübre. 
Buigün gübre, Türkiyenin petrolden mühim bir 
meselesi hailine gelmiştir. 100 milyon dolar güb
reye para ödemekteyiz. Amonyum sülfat: 1965 
te 63 kuruş, 1969 da 58 kuruş. Bu, yüzde 20 - 21 
dir, kâğıt torbada. Amonyum sülfat, polietilen 
veya jüt torbada, aynı sekide % 20 - 21 düşük 
fiyatla satılmaktadır. Fiyat; 1965 te 68 kuruş
tu, 1969 da 58 kuruştur. Amonyum nitrat: 60 
kuruş, 56 kuruş 1966 da, 54 kuruş 1967, 54 kuruş 
1968 de, 58 kuruş 1969 da. Yani, amonyum nit
rat % 26 lı; 75 kuruş 1965 te; 65 kuruş 1969 da. 
Seçime gidiyoruz diye bunları ucuzlatmadık. 

Yani, her senesini söylüyebilirim. Granüle sü
per fosfat: 41 kuruş 1965 te, 37 kuruş 1969 da. 
Toz süper fosfat: 44 kuruş 1965 te, 37 kuruş 
1969 da. 25 kuruşa indireceğiz, bunu. Hedef bu. 
Tüpü süper fosfat: 110 kuruş 1965 te, 85 kuruş 
1969 da. Kompoze serbest: 101 kuruş 1965 te, 
65 kuruş 1969 da. Potaslı serbest: 88 kuruş 
1965 te, 78 kuruş 1969 da. 

Şimdi traktör fiyatlarına geleceğim: Trak
tör fiyatları, değişik cinsler... Beygir güçleri 
değişik, markaları değişik. Meselâ, Maissey 
Ferguson 135 traktörü, 1964 te 36 000 lira, 1968 
de 41 000 lira. Massley Fergusonun değişik trak
törleri var. MF 165 ki, beygir gücü daha fazla 
1964 te 45 000 lira, 1968 de 50 000 lira. 

Şimdi muhterem senatörler, Türk köylüsü
nün bugün henüz 1/4 ü traktör kullanıyor ve 
traktör fiyatlarındaki bu artış vergiden Seri geli
yor. Büyük çiftçi traktör kullanıyor. Vergi al
mazsanız bu fiyatlar yâne o seviyeye düşer. Bu, 
bir yandan büyük çiftçiyi vergilendirme yolu
dur. Daha doğrusu, bir miktar varlıklı çiftçi 
traktör kullanıyor. Yani, traktör fiyatlarında
ki artış aslında bir nevi vergilendirme yoludur. 
Bir taraftan, tarımdan vergi almıyorsunuz, di
yorsunuz; öbür taraftan, traktör niçin pahalı, 
diyorsunuz? Bu, olmaz. 

Şimdi, diğer birşeye geliyorum: Bütçeye. 
1961 senesinde bütçenin 448 milyon açığı 

var. 1962 de 100 milyon, 1963 te 84 milyon faz
lası var. 1964 te 581 milyon açığı var, 1965 te 
860 milyon açığı var. 1966 da 515 milyon açığı 
var, 1967 de 179 milyon fazlası var, 1968 de de 
700 milyon civarında açığı var. 

Şimdi, bizim devremizde meydana galeri 
açıkların yekûnu bir milyar civarındadır. 4 
milyar bütçe açık yapmış. Bizden evvelki dev
rede de buna yakın, yine bir milyar civarında, 
açık var. 4 misli, 4 milyar dönüyor. Hiç bütçe 
açığı yokmuş, bütçe böyle gayet iyi gitmek-
teymiş; biz gelmişiz, bütçeleri asmışız. 20 kü
sur milyar bütçenin içindedir, bu oı^srasyonlar. 

Şimdi, dış ödemeler meselesi : 
Muhterem senatörler, 1963 yılında 537 mil

yon dolarlık mal ithal etmiş, Türkiye. Buna 
karşı da; yani, aslında bu 688 milyon dolar 
plânlanmış, 537 milyon dolar gerçekleşmiş, 
1969 yılında ise 800 milyon dolarlık mal ithal 
ediyor, Türkiye. Crenisliyen Türk ekonomisini 
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aynı miktar ithalâtla götüremezsiniz. Ve 1964 
yılında dış ödemeler açığı 128 milyon, cari iş
lemler açığı ise 106 milyon. 1968 senesinde dış 
ödemeler açığı 268 milyon, cari işlemler açığı 
224 milyon. Yani, 300 milyon daha ilâve bir it
halat ıhacmma mukabil açıklar bu. 

Şimdi geliyoruz döviz durumuna; 1964 sene
sinde Türkiye'nin ihracatı 411 milyon dolar, 
1969 senesinde Türkiye'nin ihracatı 550 milyon 
dolar olacak. 410 dan 550 ye çıkıyorsunuz ve 
bu rakam 1950 den 1964 e kadar 300 - 350 mil
yon dolar arasında seyretmiş 1964 te 411 mil
yon doları bulmuş, dün Millet Meclisinde söy
ledim, o günün Hükümet başkanı ses duvarını 
aştığımızı radyolarda söylemiş. Şimdi 550 mil
yon dolara gelmişsiniz. Şayet yetki kanunu ip
tal edilmese idi ve bundan dolayı birtakım te
dirginlikler doğmaJsa Mi bu miktarı 600 mil
yon dolar civarında tesfbit etmemiz mümkün
dü. Borç almamak için ihracatı artırmaya mec
bursunuz. ihracatı artırmak içinde har tedbire 
başvurmaya mecbursunuz, işte meselenin anla-
şılamıyan cihetleri budur. 

Şimdi dönüyorum, bütün bu izahatım mu
vacehesinde C. H. P. nin saym sözcüsünün, ken
di mantığı içerisinde, çıkardığı neticenin aksi
ni çıkarmlamak için bir sebep var mı? Yani, 
Adalet Partisinin dört yıllık iktidarı Türkiye-
nin bütçesini iki misline, yatırımlarını iki mis
line, ihracat hacmini % 50 fazlasına, millî geli
rini % 40 fazlasına, istikrarını % 4, 3 gibi bir 
seviyede genel fiyat endeksinde tutmaya, is
tihsal mallarını saydığım ölçüler içerisinde yük
seltmeye, bütçelerini, açıklarını 5 ilâ 600 mil
yon civarında tutmaya vasati olarak say etmiş 
ve memleketi bu noktaya getirmiş. Bu başarı
sızlık mı? Sayın Gündoğan'ın ölçüleri içerisin
de bu başarı. Çünkü bunların aksini iddia edi
yor, öyle olduğundan dolayı başarısızlık diyor. 
Eğer o varit değilse o zaman başarı çıkar. Şim
di bunları tetkik etmeden buraya gelip netice 
olarak elde ettiğiniz şeyler, benim konuşma
man başında ifade ettiğim gibi, peşin hüküm
lerle ve peşin kararlarla malûl olmaktan başka 
bir şey değildir. Yalnız, güneş balçıkla sıvan
maz. Kaybedemezsiniz. Bakır komleksi hak
kında söyledim, Broks hakkında söyledim, te
neke meselesini söyledim. 

Muhterem senatörler, konuşmamın bura
sında biraz yine meselenin ağırlık noktasını 

değiştireceğim. Bir sayın üye Samsundan Çu-
kurovaya bir hat çekin, doğusunda sanayi böl
gesi olmıyacak, sanayi sitesi kurulmıyacak, de
di. «Bu, Dsmirel Hükümetinin, Adalet Partisi 
iktidarının gizli politikası imiş, açıklıyoruz si
ze». ifadesi de aynen böyle. Size, dedi, şimdi 
bir şey açıklıyorum. Tabiî fiskosla iş görürse
niz böyle açıklamalar yaparsınız. Yalnız bu 
açıklamanın sabiibini mahcup vaziyete düşüre
ceğim. Samsundan Çukurovaya neresine ister
seniz çjekelim hattı, yani isterseniz iskenderun'a 
çekelim ve Doğusunda kalan kısma bir bakalım. 

Muhterem senatörler, Doğu Bölgesi ile il
gili tekliflerimizin içinde, bu bölgede sanayi 
kurulacağı ve sanayi siteleri kurulacağı vardır. 
Yani Hükümet olarak parti olarak biz, Yüce 
Meclislerin karşısına ve milletin karşısınla çıkıp 
beyannamemizi okuyacağız bu makbul adde-
dilmiyecek, bir yerden duyulacak bu kürsüye 
getirilecek; cidden hayret edilecek bir husus. 
12 nci madde, bölgede yeni iş imkânları yara
tacak çeşitli tesislerin kurulmasına devam ola
caktır, bölgenin tabiî kaynakları geliştirilerek 
yeni iş imkânları yaratılacaktır, bölgede gıda 
ve istihlâk maddeleri sanayii geliştirilecektir. 
Ayrı bir madde; sanayi siteleri ve çarşıları 
kuruîırJasına devam edilecektir. Ayrı bir mad
de; şehir ve kasabalardan başlamak üzere böl
gedeki bütün merkezlere eriterkonekte şebeke 
ulaştırmak suretiyle elektrik götürülecektir. 
Keban Barajı Dicle ve Fırat ile diğer sular üze
rinde kurulacak santrallerden bütün bölge fay
dalanacaktır, sanayileşmenin zaruri ihtiyacı 
olan elektrik enerjisinin bölgeye yayılması, 
bölgenin kalkınmasında en önemli unsurlardan 
biri olacaktır. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Beş sana
yi sitesinin doğusunda yok dedi bize plânlama. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi plânlama Hükümete bağlı, 
Hükümet plânlamaya bağlı değil. Hükümetin 
dediğine itibar etmiyorsunuz da, plânlamanın 
dediğine niye itibar ediyorsunuz? Huzurunuza 
gelip bu programı okurken, bir okuyalım da 
sonra Ibuna riayet etmeyiz diye okumuyoruz 
ki. Sanayi kurulacak beyler, yazıyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen
dim siteden maksat nedir? 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 10 ncu madde, 12 nci madde, 13 ncü 
madde, sanayi siteleri kurulacağı 22 nci madde
de. Şimdi bir çekip bakalım hattı Samsun
dan İskenderun'a. Ben sayacağım size. Sam
sun'da bir aded bakır kompleksi, bir aded güb
re kompleksi kurulmakta. Ünye'de bir çimen
to fabrikası kurulmakta, Giresun'da 500 milyon 
liraya çıkan bir kâğıt fabrikası kurulmakta, 
Trabzon'da bir çimento fabrikası kurulmuş, bi
tirilmiştir. Rize'de 15 tane yeniden çay fabri
kası kurulmakta, Hopa'da bir termik santral 
kurulmakta, Artvin'de bir yonga fabrikası ku-
rullmakta. Bitmedi. Samsun'dan - Hopa'ya ka
dar yüksek enerji taşıyan bir hava hattı çekil
mekte, Samsundan Hopa'ya kadar bir asfalt 
sahil yolu yapılmakta, ki, bu İM sene içinde bi
tecektir. Bugün Türkiye'nin en az elektrik alan 
yeri sahildir. Yani Samsun'dan - Hopa'ya ka
dar olan kısımdır. Doğu bölgesinden de daha 
azdır. Kuzey Batı Anadolu'da 335 Kw saat 
elektrik adam başına, Samsun'dan Hopa'ya ka
dar olai)' sahada 45 Kw saat adam başına. Di
ğer bölgelerimiz bunun hepsinden iyidir. Şim
di saymaya devam edeceğim. 

Samsun'a elektrik yeni götürülmüştür, Har-
şitte, yeni Harşit Çayı üzerinde 60 bin kilo-
vathk bir elektrik santrali kurulmakta, - har
canan milyonlarını saymıyorum - Yeşilırmak 
ürerinde Ayvacıklı Balova ismiyle yarım mil
yon kilovatlık büyük bir tesis 1970 senesinde, 
yolu falan yapılıyor, başlıyacak. Elektrik olma
yınca endüstri yapmak mümkün değil. En
düstride, en çok, iki şey mühim; bir elektrik, 
bir nakliye. Bir taraftan Hopa limanı yapıl
makta, bir taraftan Rize limanı yapılmakta, 
bir taraftan da barınaklar yapılmaktadır sa
hilde. Yeniden Samsun'da bakır kompleksi 
gübre fabrikası için de bir liman daha yapıl
makta. Şimdi Hakkâri'de bir elektrik santrali 
yanılmakta. Van'da ve Erciş'te birer elektrik 
santrali yapılmış ve hizmete açılmıştır. Van'da 
bir çimento fabrikası yapılmıştır. Kars'ta bir 
çimento fabrikası yapılmaktadır, ayrıca 25 mil
yon lirava süt fabrikası yapılmıştır. 150 milyon 
liraya Çıldır'da bir elektrik santrali yapılmak
ta, Erzurum'da bir çimento fabrikası yakılmak
ta ve önümüzdeki Martta eğer elektrik bağlıya-
ıbilirsek isletmeye açılacak. Erzurum'da Tortum 
elektrik tesisleri büyütülmekte, Erzurum'da üç 

î ilâ beş bin vatandaşımıza' iş imkânı verecek 
yeni bir tesis 1970 yılında yine nazarı dikkate 
alınacaktır. Trabzon'da yine aynı şekilde 100 bi-

I ni aşan büyük merkezlerdeki işsizlik için üç 
ilâ 5 bin kişiye iş verecek endüstri kurulacak-

I tır; hafif endüstri değil, büyük endüstridir. 
Elâzığ^da Keban barajı yapılmakta, Elâzığ'da 
bir gübre fabrikası yapılmakta, çimento fab
rikası iki misline çıkarılmıştır. Elâzığ'da Erga
ni'de bakır tesisleri genişletilmiştir. 

Bunlar hep bu hattın doğusu. Bitmedi, Adı
yaman'da bir tekstil fabrikası yapılmıştır, 50 
milyon liraya çıkmıştır. Hiç kimse biz yaptık 
diyemez, çünkü biz yaptık. Diyarbakır'da 300 
milyon liraya bir üniversite kurulmakta ve bu
nun yanında da üç ilâ beş bin vatandaşımıza iş 
imkânı verecek büyük bir tesis plânlanmıştır. 
Bir et kombinası yapılmakta. Urfa'da bir et 
kombinası tamamlanmış, Elâzığ'da bir et kom
binası tamamlanmış, Ağrı'da bir et kombinası 
yapılmakta, Kars'ta bir et kombinası yapılmak
ta, Tatvan'da bir et kombinası yapılmakta, Ga
ziantep'te çimento fabrikası iki misline tevsi 
edilmiş, elektrik santraline yeni başlanmış. Mar
din'de 27 bin kilovatlık Nusaybin santrali yeni 
aitmiş, ve bütün etrafa elektrik verir hale gel
miş ve bir çimento fabrikası yapılmakta. 

i Muhterem senatörler, endüstri aklınıza gel
diği yerde kurulmaz. Endüstrinin sosyal birta
kım yükleri kaldırması gereklidir. Ama sosyal 
yükleri hiç kurulmaması lâzımgelen yerde en
düstri kurarak mı kaldırmak, yoksa ondan da
ha az masrafla başka yollarla mı kaldırmak 
gibi bir hesabı yapmak gerekir. Ama biz Doğu 
bökemizin her kösesine elektrik götürmek su
retiyle madenlerini, ormanlarını, sularını, ova
larını, tabiî kaynaklarını en iyi şekilde, ülkeye 
faydalı olacak şekilde geliştirmesini düşünmü
şüz ve çeşitli endüstri tesislerini bir taraftan ku
rarken yeni endüstri tesisleri kurmayı plânımıza 
almışız. Bu durumda insafsızlık olmaz mı bu
nun sasında, doğusunda, Samsun Çukurova hat
tının doğusunda tesis kurulmıyacak demek? Ku
rulmakta, kurulmaya devam edilecek. Aman bu
na bölücülük demeyin, diyorsunuz. Bu bölücü
lüktür, bu bölücülük olur, bölücülüğün tâ ken
disi. 

Muhterem senatörler; Doğu, Adalet Partisi 
için bir sevdadır. A.P. 1963 te toplam yatırım-

I ların % 10 unun sarf edildiği Doğu'ya, 1969 da 
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% 24 sarf etmektedir. 57 tane yatılı ilkokulun 
50 tanesi Doğu illerindedir. Bunlar yarın orta
okul veya yerine göre sanat okulu haline geti
rilecektir. 23 tane sosyalizasyona tabi ilimizin 
hemen hemen hepsi Doğu illerimizdedir ve Do-
ğu'nun asil ve bu milletin kahraman evlâtları 
olan halkı bu hizmetlerin kadirşinaslığı ve tak
diri içerisindedir. 

Bir başka konuya temas etmek istiyorum, ka
nun kuvvetinde kararname. Muhterem senatör
ler; kanun kuvvetinde kararname bizim yetki 
hevesimizden doğmuyor. Devlet müessir işletil
mek mecburiyetindedir. Müessir işlemiyen bir 
sistemi müdafaa ötmek mümkün değildir. Şa
yet demokrasi düşmanlarının elindeki silâhlar 
alınmak isteniyor ise, bir numaralı silâh alına
bilmek Devletli müessir işletmek suretiyle ola
caktır. Devlet topyekûn müessir işlemek mec
buriyetindedir. Parlâmentosu, icrası, yargı orga
nı. Memleketin ihtiyacı olan yasaları çıkarmı-
yan bir Parlâmenltoyu, çıkaramıyan, bürokrasi
ye boğulmuş bir Parlâmentoyu veya iyi niyetler
le konmuş, murakabe vasıtalarını suiistimal va
sıtası yaparak Parlâmentoyu emgelliyen, kendi 
kendini emgelliyen bir Parlâmentoyu müdafaa 
etmeniz zordur. Bundan daha kötüsü olmaz ya 
dedirtmeyiniz millete. 81 aded gensoru, bir o 
kadar genel görüşme, bir o kadar araştırma 
önergesi! Bakınız Parlâmentonun çalışma duru
muna; yüzde altmış murakabe, yüzde kırk; büt
çe dâhil, İktisadi Devlet Teşekkülleri dâhil; ya
sa. Yasama, yüzde 25 e inmektedir. Şu kanunu 
çıkarmamışsınız, bu kanunu çıkarmamışsınız, 
Petrol Kanunu da, Maden Kanunu da, Servet 
Beyannamesi Kanunu da hepsi Millet Meclisimin 
gündeminde. Ama, 479 sayfa önerge okundu, 5 
gününü aldı Meclisin, her bir oturumu 581 bin 
lira idi. 

Muhterem senatörler, sorumluluk duygusu 
içerisinde hep beraber olmaya mecburuz. Muha
lefetin vazifesi Meclisin bir kapısından girip top-
îanltı salonuna gitmeden, başka kapısından çıkıp 
gütmek değildir. İktidarsınız yürütün Meclisi! 
Olmaz. Olmaz, gensoru önergesi verilmiştir Mil
let Meclisinde, muhalefetten beş kişi ayağa kalk
mış ekseriyet yok demiştir. Gensoru Hükümeti 
düşürmeye matuf. Yani, kontrol vazifesini de 
yaparken biz bulunacağız. Gensoru önergesi 

, verilmiştir, anamuhalefetten 11 kişi ile 17 ki

şinin kendi verdikleri önergeleri takibetteğini 
gördük. 

Muhterem senatörler, tepeden tırnağa ıslâ
hata ihtiyacımız var. Parlâmento buna dâhil 
kendi kendimizi kâğıda, bürokrasiye boğmuşuz. 
İçtüzükleri, Meclisin ve Senatonun İçtüzük
lerini yeniden gözden geçirmeye ve Meclisleri 
daha randımanlı kılmaya mecburuz. Bütçe mü
zakeresi yapılıyor, kaç kişi dinliyor bütçe mü
zakerelerini? Hükümet müzakeresi yapıyoruz. 
Hükümet bu. TürMyenin deyil her memleketin 
en mühim meselesi, muhalefet sıralarında, ya
ni anamuhalefet sıralarında beş senatörümüz 
oturuyor, kontenjan sıralarında Mmse yok. 
Millî Birlik sıralarında iki senatörümüz otu
ruyor... 

RIZA ISITAN (Samsun) — İktidar sırala
rında kaç kişi oturuyor? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İktidar sıralarında % 50 den fazla 
oturuyor. 

MEHMET HAZER (Kars) — Nisbeti nedir? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Nisbet itibariyle siz % 20 siniz, 34 
kişide 5 kişi oturuyor. (C. H. P. sıralarından 
saat 2,30 oldu sesleri) saat 2,30 gayet tabiî 
2,30 burada Senatonun Başkanı oturuyor, bu
rada Hükümetin Başkanı konuşuyor. Bu işleri 
ciddîye almağa mecbursunuz. Mecbursunuz bu 
işleri ciddîye almağa. Ben şu anda bir mesele 
yapmak istemiyorum, benim söylediğimi siz de 
takdir edeceksiniz, teslim edeceksiniz gönlünüz
den. Parlâmento düşmanlarına fırsat vermek 
istemiyor isek, bu Parlâmentoyu itibarlı yap
maya mecburuz. Parlâmentoyu da itibarlı yap
maya, Parlâmentoyu da itibarlı tutmağa mec
buruz. Bu ancak ortaya bir şey koymakla müm
kündür. Ortaya bir şey koyacaksınız. Yani, za
man israfını bir defa ortadan kaldırmaya mec
buruz. Benim maksadım kimseyi incitmek de
ğil, ben gerçeği ifade ediyorum. Parlâmentonun 
da ıslâhata ihtiyacı vardır, icranın da ıslâhata 
ihtiyacı vardır, yargı organının da ıslâhata ih
tiyacı vardır, bu ıslâhat yapılmadığı takdirde 
bunalımlara, hoşnutsuzluklara, büyük hoşnut
suzluklara gitmek ve seçim nisbetlerini çok da
ha aşağı, yani seçime iştirak nisbetlerini çok 
daha aşağıya düşürmek mümkündür. Onun 
içindir ki, muhterem senatörler, hiç Mmse ken-
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di kendini aldatmasın. Herkes vazifesini yap
mağa mecbur, iktidar iktidarda olacak, muha
lefet muhalefet de olacak ve herkes vazifesini 
yapacak. 

Rafineri Samsun'a kaydırılmıştır örneğin, 
dediler sayın konuşmacı. Rafinerinin yerine 
henüz karar verilmemiştir. Raporlar vardır, 
nerede yapılsın? Binaenaleyh, eğer rey hesabı 
ile bir şey yapıldığı iddiası var ise, iyi bilesi
niz ki bunun altında böyle bir şey yok. Kaldı 
ki, Trabzon'da, Samsun'da bize iyi rey veren 
İM ilimizdir. Karadeniz sahilindeki bütün iller
de biz iyi rey alırız. Ve bugün Türkiyenin 25 
ilinde biz % 50 den fazla rey aldık. Geçen defa 
35 ilinde % 50 den fazla rey almıştık, bu defa 
25 ilinde % 50 den fazla rey aldık. Yani rey 
hesabına göre hizmet götürmek icabederse Tür
kiye'nin her tarafına biz hizmet götürmeye 
mecburuz. Rey hesabı böyle gösteriyor. Kaldı 
M, bu yurt her köşesi, her bucağı, her tepesi 
ile bizim. Biz böyle hesapların içinde değiliz. 
Gayet tabiî M, seçim esnasında hizmet yapaca
ğınızı söyliyeceksiniz. Ne diyeceğiz vatandaşa 
Sen bana rey verde, ben sana hiçbir şey yap-
mıyacağım mı? Bu olmaz... Vatandaş benim 
hangi dertlerine eğileceksin diyor, onu söylü
yor. Seçim öncesinde bizim iktidar, bugünkü 
muhalefet partilerinin muhalefet olacağı belli 
mi idi? Ne münasebet... C. H. P. son güne ka
dar sandıktan biz çıkacağız dedi... 

RIZA ISITAN (Samsun,) — En küçüğün
den en büyüğüne kadar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — İktidarız dedi, hattâ gölge kabine
nin kurulduğunu ilk 48 saat zarfında hangi 
kararnamenin yürürlüğe gireceği dahi söylen
di. Gazetelerde bunlar yer aldı. îki gün sonra 
da tekzibedildi. Ben hakşinas adamım. Hepsini 
taMbettik. Yani, iyice hızlıydı bu defa C. H. P. 
kim çıkacak tabiî mutlaka biz çıkacağız, en 
son gün verilen beyanatlar da burada. Bunu 
gayet normal karşılıyorum. Ama, o anda siz ka
bul etmişmiydiniz bizim iktidar olacağımızı, si
zin olmıyacağınızı? Etmediniz. Öyle ise zaten 
siyasi partinin maksadı iktidar olmaktır, kü
çümsenecek bir yeri yok bunun. Fakat siz 
hizmet vadettiniz, bununla tehdidettiniz. Bi
zim iktidara geleceğimiz kadar karşımızdaki 
partilerinde iktidara gelme şansı herkese açıktı. 

Onun içindir ki, bu gibi mülahazaların uzun 
boylu bir yeri olması mümkün değil. 

Muhterem senatörler, kanun kuvvvetindeki 
kararnameden bahsetmek istiyorum. Yetkiyi 
alsak biz ne yapacağız. Memleketin işlerini 
göreceğiz. Sakıncası nedir? Aman, yanlış gö
rürsünüz ha.. Sebep bu ise eğer, Hükümet 
olmanın mânası ne. Yani vazifesini yanlış gö
receğini farzettiğiniz bir Hükümeti yetkisiz 
kılmak suretiyle vazife edemez bir hale ge
tirmek, başlangıçta icrayı felç etmektir. Bu 
bir korkudur, bu korku iş yapılırsa yanlış 
yapılır, aman yapılmasın böylece yanlışlıktan 
kurtulalım şeklini alır. Türk idaresine bu se
nelerce hâkim olmuştur, iş yapan yanlışta ya
pacak, yeterki, iyi niyetle yapsın. Tecrübeyi 
inkâr edebilir misiniz? Asgari yapsın yan
lışı. Yanlışsız iş yapmak mümkün değil. O 
günkü mevcut şartlar daha sonra çok deği
şir, iyi diye yaptığınız bir şeyin yanlış ol
duğu çıkar meydana. Tereddütle yaptığınız bir 
şeyin de doğru olduğu çıkar meydana. Bun
lar Türkiye gibi namütenahi geniş bir potan
siyele sahip bir memleketin idaresinde karşı
laşabileceğimiz müşküllerdir. Kanun kuvve
tindeki kararnamede konusunda buna ferman 
falan dediler. Ferman; tefsiri de, uyma mec
buriyetinin takdiri de bizzat kendisine kal
mıştır padişahın. Padişaha ait bir iştir, içi
mizde böyle ne padişaha, ne fermana hevssi 
olan kimse yoktur. Ama, çağdaş Anayasa hu
kukunda yetki meselesi ya yetki kanunu va
sıtası ile, ya çerçeve kanunlar vasıtasiyle za
ruret halini almıştır. Nitekim, ingiltere'de 
bu sisteme 1531 den beri raslanmaktadır. 
1710 dan beri de geliştirilmiştir. Batı - Al
manya Anayasasının 80 nci maddesi buna ce
vaz vermekte, italya Anayasasının 76 ve 77 nci 
maddeleri uygulanmaktadır. Ve nihayet 1958 
Anayasası ile şu şekli almıştır : 1958 Anaya
sasının 34 ncü maddesinde Meclislerin neyi 
yapacağı icranın neyi yapacağı tasrih edil
miştir. Umumiyet itibariyle haklar dengesi, 
haklar tevzii, af v. s. gibi hususlar mutlak mâ
nada Meclislere bırakılmıştır. Bunun dışında 
icranın süratle iş görebilmesini gerektiren hu
suslar Hükümete bırakılmıştır. Bir Anayasa 
Mahkemesi yoktur. Bir mahkeme vardır, Mec
lislerle Hükümetin arasındaki yetki tecavüz
lerini tanzim eder. Fasıla bu. Buraya niçin 
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gelmiş? işlemiyen bir sistemi işletmek için 
gelmiş. Bundan büyük fayda görmüş. Biz 
T. B. M, Meclisini Türk demokrasisinin kilit 
noktası addededen zihniyetin sahibi olarak Mec
lisin yetkilerine bir tasallut zihniyeti içerisin
de değiliz, 

Muhterem senatörler, kanun çıkarıyorsu
nuz, 11 bin tane kanun var. Biz sevk ediyo
ruz bu kanunların çoğunu, teklifler de olu
yor. Bu kanunlar, tüzük mahiyetindedir. 150 
maddelik kanun, 200 maddelik kanun. Bun
ların büyük bir kısmı teknik şeylerdir. Za
man içerisinde bunlar değişiyor. Bunları 
yenilemek, bunları takilbetmek imkânı olmu
yor. Tüzük mahiyetinde, kanun çıkaracağı
nıza çerçeve kanun çıkarınız. Bunların tü
züklerini Hükümet yapsın. Ve memleket bun
dan bunalıyor. Memleketin büyümesinden kork-
mıyalım. Eğer Hükümete giiven oyu vermek 
mevzuubahis ise, bu güven oyunun hakkını ver
mek lâzım. Yani ne yapmak için güven oyu 
veriyorsunuz? Sadece Hükümet olmak için 
güven oyu vermiyorsunuz. Birtakım yetkilerle 
memlekete hizmet etmesi için giiven oyu ve
riyorsunuz. Yetkin olmasın, mesul ol. Bu ne 
hukukun, ne sevkü idarenin kabul edebileceği 
bir durum değildir. 

Onun içindir ki, çok tenkide uğramış olan 
bu durumun tenkid edilecek o kadar büyük 
bir tarafı olmadığını ifade etmek istedim. 

Seçim sisteminde ıslahat şarttır. Seçim nis-
betlerinin düşük olmasında bizatihi seçim sis
teminin kusuru vardır. Seçim sisteminin nispî 
seçimden başka şekilde düşünülmesi mümkün 
değildir. Lüzum da yoktur. Ama, bugünkü 
haliyle seçim sistemi siyasi hayatın, demokra
sinin ayrılmaz bir parçası olan siyasi parti
leri içinden çürütmeye yönelmiştir. Demokra
siyi dejenere etmek istidadmdadır, bugünkü 
seçim sistemi. Binaenaleyh, demokrasiyi güç
lendirmek istiyorsak bu seçim sistemine çare 
bulmaya mecburuz. Her sene seçim yapılma
sını da fevkalâde zararlı buluyoruz, isviçre'
de her üç ayda, her iki ayda yapılan seçimler 
iştiraki % 10 a indirilmiştir. % 10 un dediği 
ile Hükümet idare ediliyor. Halkımızın tâbiri 
ile; bir gecede beş defa nöbete kalkılmaz, di
yor halk. Her sene seçim. Muhterem senatör
ler, bu seçim aslında 1961 Kanunu ile iyi tan
zim edilmiştir. 1961 de her iki Meclis birden 

seçilecek, 1963 te Senato seçilecek, Senato ve 
mahallî seçimler, 1965 te Milletvekili seçilecek, 
1967 de Senato seçilecek, 1969 da Milletvekili 
seçilecek, 1971 de Senato seçilecek, bu şekil
de gidecekti bu. 1963 Senato seçimlerinin 
1964 e alınması bu nizamı bozmuştur. Sena
törlük altı yıldan aşağı olmaz. Milletvekilliği 
dört seneden fazla olmaz. Şimdi ne yapacaksı
nız diye sayın üyeler soruyor. Bu bir siyasi 
mesele değildir. Bir tanzim meselesidir. Yapı
lacak iş bu müddetlerden birisini - yanlış an
lamayın yani ben bunu. bir riyazi mecburiyet 
olarak söylüyoruım - bu müddetlerden birisini 
ya indireceksiniz, ya çıkaracaksınız. Yine iki 
senede bir seçimi denk getireceksiniz. Başka 
bir tedbir yok. Yani bir bilmece çözülüyor de
ğil. Basit bir tanzim işidir, cetvel işidir. Ümi-
dediyorum ki, bütün siyasi partiler ve grup
lar bu meselede birlik olsunlar. Her sene se
çim, iki ay idareyi f elcediyor. Hükümet İM 
ay eli kolu bağlı, otomobile binersem bir şey 
mi söylerler, filân yere gidip de Devletin hiz-
imetini takibedersem propaganda mı yaptı 
derler? Şunu yaparsam böyle mi derler? On
dan sonra 15 gün Devlet radyolarını tıkıyor. 
SaJbaihleyin beşte başlıyoruz yaylım ateşine, 
akşam beşte başlıyoruz yaylım ateşine. Ak
lımıza gelen her sözü söylüyoruz. Lâf bitmez 
diye bir kaide yok. Lâf biter. Her sene aynı 
şeyleri söyleye söyleye bıkar millet. Yani bun
ları tanzim etmek milletin yapabileceği iş de
ğil. Bunları tanzim etmek Parlâmentonun işi. 

Tabiî ki seçim meselesinde hem temsil ada
leti, hem istikrar düşüneceğiz. Yani, temsil 
adaletini tüm düşünen, istikran düşünmiyen 
bir sistem yürümez. Her ikisi de beraber düşü
nülecektir. Bir denlgenin içinde düşünülecek
tir. Biz 1961 sistemini getirmiştik, 1961 siste
minde barajlı dont sistemi ile ilgili bir fıkra
yı, baraj meselesini Anayasa Mahkemesi kal
dırmak suretiyle başka bir seçim sistemini em
poze etmiştir. Halbuki Anayasa Mahkemesi
nin daha evvel kararı vardı. Bu kararda se
çim sistemlerini tâyin etmek Meclislere aittir, 
şeklinde idi. Fakat Anayasa Mahkemesinin 
kendisi Türkiye'ye bir seçim sistemi empoze 
etmiştir. Bunları tentkid etmeniz lâzım. Bun
ları tenkid etmek, sadece aman esmayı üstü
müze sıçratmıyalım, diye iktidar partisine ait 
değil, bütün iktidar partisi, muhalefet parti-
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si olmadan evvel Parlâmentodur. Kasıtlı ha
berler yayılmıştır seçim esnasında. Muhterem 
senatörler, bu bir seviye meselesidir. Seçim 
esnasındaki propagandanın gerek önseçimde 
partiler için ve gerek önseçimin dışında parti-
leriarasmda çok lüzumsuz yanlış şekillere gö
türüldüğü bir gerçek. Gazetelerde «Gör de -
İnanma», «Foto - Şaka» falan diye basılan 
birtakım resimlerin Türkiye'nin çeşitli bölge
lerinde dağıtıldığını, bunların bir kısmının da 
bana aidolduğunu huzurunuzda ifade edeyim. 
Foto - Şaka, Gör de - inanma şeklinde birta
kım gazeteler resim basıyor. Başınızı alıyor, 
vücudunuzu başka türlü yapıyor, yanınıza 
başkalarını koyuyor. Bunu dağıtıyor. Başına 
Gör de - inanma diyor. Bunu alıyor birtakım 
kimseler, kartpostal haline geliyor, memleke
tin her tarafına dağılıyor. Daha dün bir tane
sini getirdiler masamda duruyor. 

idare âmirlerinin gayretlerinden Güven 
Partisi burada ve Millet Meclisinde şikâyet 
etti. Bunu anlamadım. Bu şikâyeti bana daha 
vazıh bir şekilde getirirlerse memnuniyetle 
üzerinde dururum. Muhterem senatörler, seçim 
esnasında idarenin seçimlerle hiçbir ilgisi olma
mıştır ve biz idareyi hiçbir şekilde seçimlere 
karıştırmamaya âzami itinayı göstermişizdir. 
O kadar ki, ben 16 vilâyete gittim, 16 vilâyetin 
belki 2 tanesinin valisini, o da, miting ve saire 
bittikten sonra sadece yol üstünde görüp elini 
sıkmamışımdır. Hiçbir tanesinin valisini dahi 
görmemişimdir; ki Başbakan hüviyeti üzerim
de idi ve herkese bitaraf olmalarını, hiçbir şe
ye karışmamalarını söyledik. Böyle idareden 
falan medet umarak seçim kazanma akıl kârı 
değildir. Bunlar zaten ters tesir de yapar, yer 
yer ters yapar, çeşitli sebeplerden dolayı akıl 
kârı değildir. Geliniz 23 senelik Türk demokra
sisini ileriye götürmeye gayret edelim, modası 

•geçmiş birtakım şeylere saplanmıyalım. Biz bu
na samimiyetle uyduk. Şayet hakikaten bildi
ğiniz bir şey varsa bunu bana getirir, verirse
niz memnun olurum. Çünkü bizim tasvibettiği-
miz bir şey değildir. Kendiliğinden yapılmış 
birtakım şeyler varsa, lâzımgelen tariz ve tak
dirde bulunuruz. 

Orman suçlarının affı meselesi. Muhterem 
senatörler, iki sebepten dolayı orman suçları
nın affı zaruridir. Bir tanesi esasen oraya lü
zumsuz şekilde girmiştir. Yani genel af çıkarı

yorsunuz, af çıkarıyorsunuz. Suç işlendikten 
sonra suçun, şu suç veya bu suç olması affın 
genelliği ile tezat teşkil eder. Yani hukukun 
umumi prensibi olarak, affın genelliğine, suç 
hangi sebepten dolayı işlenmişse artık cezası 
tâyin edildikten sonra suçun ııev'i ortadan kal
kar. Şayet af suçu artıran bir müessese olsay
dı, o zaman af müessesesi olamazdı. Af bir ib
retin müessiresi olan ceza fonksiyonunum! gör
dükten sonra cemiyetin bir arada yaşaması için 
bir atıfet, bir müsamaha olarak bütün dünya 
hukukunda yer almıştır. Hakikaten adam öldü
ren kimseyi affediniz, bir ağaç dalını keseni af
fetmeyiniz. Bunun adaletle ilişkisi yoktur; bu 
sebepten dolayı bir. ikincisi, orman köylüsü için 
jirtakım zecrî tedbirler almadıkça akıllı, işli-
yen tedbirler almadıkça, orman köylüsünü, gün
lük hayatın zoru ağaç kesmeye zoriıyacaktır. 
Yani ya ğacı kesecek o gün karınım doyuracak, 
yakalanırsa hapishaneye gidecek, yakalanmazsa 
tok kalacak; yahut kesmiyecek, aç kalacak. Bu 
mümkün değil. 

A. P. iktidarı olarak orman ve dağ 
köylüsü için bir formül getiriyoruz. Or
man içindeki her köyde, her aileden 
bir kişiye iş vereceğiz (A. P. sıraların
dan alkışlar) Hiç olmazsa her aileye 15 lira gir
sin. Yapılan hesaplara göre orman içinde 500 
bin aile var. Bu 500 bin kişi eder. Zaten 
100 - 150 bin kişi çalışıyor. Bugün ormandan 
800 milyon lira hasılat alıyoruz. Bunu 4 milyar 
liraya çıkarınız. Türkiye ormanlarının büyük 
kısmı bugün eürüyüp gitmekte yanıp gitmek
tedir ve biz, ağaç kesmesini bilmiyoruz. Türki
ye Avrupa'da en iyi orman varlığı olan ülke
lerden birisi, 4 milyar liralık ağaç keseceksi
niz. Bir kağıt fabrikasına 3 tane yenisi ekleni
yor. Çaycuma fabrikası hizmete girmeye ha
zırdır. Dalaman, Aksu fabrikaları 1970 senesin
de hizmete girecek. Antalya'da, Afyon'da ve 
Balıkesir'de 3 yeni fabrikaya daha başlanacak, 
orman bölgelerinde buna 3 yenisini daha ilâve 
etmek lâzım. Böylece meydana getireceğiniz 
10 fabrikadan ibaret bir kâğıt zinciri, suni tah
ta fabrikaları ve çeşitli orman mahsullerini 
üreten fabrikalardan bir zincir meydana geti
riniz, orman yollarını yapınız, fidanlıklar ku
runuz, orman dikme işlerine daha çok önem 
veriniz, orman koruma işlerine önem veriniz. 
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500 bin vatandaşa iş sahası çıkaracaksınız. As
lında bir gün gelecek, Türkiye orman içinde ça
lıştıracak kimseyi bulamıyacaktır. Öyle olmuş
tur. 1937 senesinde. Avusturya'da orman köylü
sü bugün Türkiye'deki orman köylüsünden fark
lı değildi, farksızdı. Bugün Avusturya'da orman 
köylüsü bulamazsınız ve orman içinde çalışacak 
köylü bulamazsınız. 

1935 senesinde Amerika'nın Tennessee eya
letinde orman ve dağ köylüsünün durumu Tür
kiye'deki orman ve dağ köylüsünün durumun
dan daha iyi değildi ve Tennessee eyaletine Ko
landa'dan dini liderlerin gidip fıkara halka 
telkinde bulunduğu, yine tennessee gelişmesinin 
içinde mevcuttur. 

Binaenaleyh, orman meselesi Türkiye'nin en 
mühim meselelerinden birilir. Orman Bakanlı
ğının kurulmasının sebebi 800 milyon liralık is
tihsali 4 milyar liraya çıkarmak, yeni orman
lar tesis etmek, ormanı daha iyi kesmek, or
mana daha iyi bakmak, daha iyi orman yetiş
tirmek ve Türkiye'nin millî gelirine orman ser
vetini eklemektir. Böylece 500 bin vatandaşı
mıza orman içinde iş verirsek Türkiye'nin bü
tün ormanları bir fabrika haline gelecek, or
man içerisindeki köyler bu fabrikanın lojmanı 
olacak ve orman, vatandaşı besîiyecektir. O za
man ormanı niçin kessin? Orman; köylüsünün 
yatacak yatağı, yenecek ekmeği, içecek çayı 
olacaktır. Orman ve dağ köylüsü Türkiye'de en 
mustarip köylüdür. Bâzı yerde, yüksek dağla
rın tepesinde bir karış ekecek toprak yok, köy
lü var. İkisini beraber almaya mecburuz. Bu
nun hemen yanında da bilhassa sahillerimizde 
dsnizden başka geçim vasıtası olmıyan balık
çı köyleri, yine bir ıstırap kaynağıdır. Bütün 
bunlara uzanabilecek el vardır, doğru tedbir
leri vardır, bu tedbirler Hükümet Programında 
yer almıştır, bizim seçim beyannamemizde yer 
almıştır, plânda yer almıştır. Şimdi mühim olan 
mesele bunu yürütmektir. Bu işe geçilmiştir. 

Şimdi, orman işçisi, yani orman içinde ça
lışan vatandaş mevzuu: Bugün ormanların 
devletin elinden çıkarılması düşünülemez. Or
manlara devir edip geriye gidilemez. Yani or
manları şahıslara bırakmak gibi bir durum 
mümkün değildir ve doğru değildir. Madem ki 
öyledir; işte o devlet ormanda iyi bir işletmeci 
olmak gücünü göstermek mecburiyetindedir. 
G-erçek şudur ki, bu zamana kadar göstereme

miştir, arzu edilen seviyede gösterememiştir. 
Gergi kesim miktarı, geçen 8 - 10 seno zarfın
da 4 misline falan çıkmıştır, ama bu kâfi de
ğil. 

Muhterem senatörler; bir Finlandiya 100 
milyon dolarlık orman mahsulü satıyor. Türki
ye kendi ihtiyaçlarını gördükten sonra dışarı
ya orman mahsulü satabilir, Türkiye'nin nadir 
ağaçları vardır. Başka memleketlerde nesli tüken
miş ağaçları vardır; ama bir metre mikâp keres
te 600 liradan satılmaz. Bunu hiçbir yere sata
mazsınız. işte bu, iç piyasada kirayı 800 lira 
yapmaya yarar. Onun içindir ki, orman suçla
rının affını kıyamet kopuyormuş, vatan elden 
gidiyormuş gibi bir muameleye tabi tutmak yan
lıştır. Ağacı düşünüp de içindeki insanı düşün-
miyen bir Devlet olamaz. Biz bunu senelerdir 
söylüyoruz, ama 1961 Anayasasına bu hüküm 
girmiştir ve aslında affın genelliği, hukukun 
umumiliği prensiplerine aykırı olduğu kadar, 
bu hükmün bir faydası da yoktur. Ormanın ke
silmesine de mâni bir hüküm değildir. Ormanı 
kimse feda edemez, ama bugün yürütülmekte 
olan tatbikat içler acısıdır. Peki, bunu öyle tat
bik etmeyin? Kanunlar öyle. Bugün içinde 4 ta
ne çam fidanı ve 150 senedir ekilmekte olan Ve
ya içinde 3 tane başka çeşit ağaç fidanı olup 
150 senedir bir avuç mısır, çavdar, arpa ektiği, 
vatandaşın 150 senedir işlediği arazisine tel ge
çirip ormandır burası deniyor, vatandaş açlığa 
mahkûm ediliyor. Türkiye'nin orman bölgeleri
ni gezdğimiz zaman orman köylüsü bizim karşı
mıza çıkmış, o kendisine has, yüksek terbiyesiy
le: «Bey bu araziyi elimizden alınız, ama bize 
yapacak bir iş gösteriniz.» demiştir. «Neden eli
mizden alıyorsunuz 150 senelik babamızdan ka
lan araziyi?» dememiştir. Alın ama, bize ekmek 
kapısı gösteriniz, demiştir. Bu ıstıraplara gelin 
son verelim. Taassup sadece muayyen sahalarda 
mevzuubahsolmaz, taassup çeşitli sahalarda mev-
zuubahsolur. Bu da orman taassubudur. Aslın
da orman bir süs değildir. Orman bir iktisadi 
kaynaktır. Yeşil sevgisi, karın doyurmadığı 
müddetçe, aslında kendi kendisini koruyamaz. 
Yeşili koruyamazsınız, onun içinde yaşıyan va
tandaşın karnını doyurmadığınız müddetçe. 
Yeşili korumak istiyorsanız dengeyi sağlayı
nız. 

Adalet Partisi Grupları Anayasada yapıla
cak Orman Kanununun tadili için hazırlığa gir-
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mislerdir. Diğer parti gruplariyle de temas ede
ceklerdir. Çünkü bizim gücümüz bu değişikliği 
yapmaya kâfi değildir. Esasen siyasi partileri
mizin bir çoğu buna deklaredir. Ananıuhalefet 
partisi deklaredir, zannediyorum Güven Partisi 
burada Sayın Çumralı'nın ifade ettiğine göre 
deklaredir. Binaenaleyh, böyle bir hususun, bir 
yanlış ifadede bulunmamak için söyledim, böy
le bir hususun herkesçe yardımcı olunmak su
retiyle en kısa zamanda gerçekleştirilmesi 90 kü
sur bin muztarip aileyi bu ıstıraptan kurtara
caktır. 

Bir sayın konuşmacı iktidar sözcüsü gazete
den bahsetti. Bu bir vesika olarak gösterilmek
tedir. İktidarın bir organı mevcut değildir, ik
tidar partisinin gazetesi yoktur. Gayet tabiî kl\ 
iktidar partisine sempatizan, onun fikirlerini be
nimsemiş, müdafaa eden gazeteler vardır ama 
C. H. P. nin Ulus Gazetesi gibi, ki hemen hemen 
tek parti gazetesidir, bizim bir parti gazetemiz 
yoktur. Onun içlidir ki, hangi gazete olursa ol
sun yazdığı şeyler sadece gazeteyi ilzam eder. 
Bizim sözcümüz diye bahsettiği gazetenin han
gisi olduğunu bilmiyorum, ama zaman zaman 
bizi desteklemiş bulunan gazetelerde de bize 
çatan haberler ve yazılar çok kere vardır. Bizin 
demokrasi anlayışımız da bu. 

Bir mütalâa serd edildi, halk bu programı 
beğendi de öyle mi rey verdi size şeklinde. Bu 
doğrudan doğruya, yani bütün bu işlerin şaka
dan ibaret olduğu gibi bir mânaya götürür bizi 
Acaba program yazıp radyolarda, vatanın çeşitli 
köşelerinde halka ne yapacağımızı neden anla
tıyoruz? Seçim tombala çeker gibi bir keseden 
çekilmiyor ki. Böyle bir şey aslında seçimdeki 
şuura inançsızlıktır. Ve seçime hâkim olan şuu
run arkasında başka şeyler aramaktır. Buradan 
blv seçim, milletin, memleketin istikbalini tâ
yin etme aklı selimi yerine, bu aklı selimi haiz 
bir millet yerine bir kuru kalabalık farzına gö
türür ki, böyle bir şey de fevkalâde büyük bir 
tehlike görüyorum, ümidediyorum bu mânada 
söylenmemiştir. Gayet tabiî ki, seçim beyanna
memizi aziz milletimizin önüne koyduk. Ne zan
nediliyor, millet her şeyi dinliyor. Sizin ne söy
lediğinizi 3 sene sonra gidin söylesin size. 

Devlet personeli mevzuunda bâzı mütalâalar 
serd edildi Zannediyorum ki, bu hususta beyan
namemiz sarKıtir, programımız da sarihtir. 784 
bin Devlet memurunun 300 bini bugün 400 lira 

veya daha aşağı maaş veya ücret almaktadır. 
Halbuki asgari işçi ücreti 18 lira civarına çı
karılmıştır. Bugün memurun yarısı işçiden da
ha dûn bir duruma gelmiştir. Bu bir moral kı-
rMığı, ahenksizlik ve geçim sıkıntısı yaratmak
tadır. Yapılacak iş basittir. Asgari geçim sevi
yesine asgari geçim seviyesi hesabı yapıp asgari 
geçim seviyesinin altında bulunan bütün memu
ru asgari geçim seviyesine çıkarmak ve bu se
viyeyi ödiyecek kadar paramız olduğu müddet
çe yeniden memur almak, paramız olmadığı müd
detçe memuru hem aç bırakıp hem memur yap
mak gibi bir politikadan ayrılmak lâzımdır. 
Yanlış bir şey anlaşılmasın. Bir tasfiye müm
kün değildir, onun büyük ıstırapları vardır, 
yeni yan problemler çıkarır. Ama bugünkü 
kadroyu, bugünkü haliyle dondurmak, yeni
den kadro genişlemelerine gitmemek, hiç ol
mazsa bir süre için ve asgari geçim seviyesine 
Ankara gibi, istanbul gibi büyük şehirlerde 
kaç para ile geçinilirse memuru oraya çıkar
mak ve onun üstündeki seviyelere de devletin 
imkânları nisbetinde bâzı terfih imkânları ge
tirmektir. Gayet tabiî ki, bu bir reform değil
dir. Reform aslında Personel Kanununun 3 ncü 
maddesinde yazılan husustur. Yalnız reform 
demek, ıslahatçılık demektir. Bunları söylemek 
kolaydır. Unsurları bilinmediği takdirde bun
lar sadece sözde kalır. Türkiye'deki reform ha
reketlerinin, ıslahatçılık hareketlerinin reform 
için reform, ıslahat için ıslahat olmaktan ile
ri gidemeyişlerinin sebebi reformun ve ıslaha
tın unsurlarının iyi bilinmeyişinden, neyi ya
parsanız reform olur, hakikaten onu yaptıgınuz 
zaman reform olurmunun iyi bilinmeyişinden 
ileri gelmektedir. Nazari kaideler vazetmek 
kolay. Tatbik kabiliyeti olmayan kaideleri vaz
ettiğiniz takdirde hedeflere ulaşılamaz, re
form için reformculuk yapmış olursunuz ve 
havanda su dövmekten ibarettir. Islahat hare
keti devamlı bir harekettir ve daima ariyan, 
daha iyisini yapabilme imkânlarını, yaratan, 
kendi gücünü kendi içinde taşıyan bir hareket
tir. 

Binaenaleyh, Personel Kanununun 3 ncü 
maddesinde her memurun gördüğü işe göre pa
ra alması, işte budur teadül, budur moral yük
sekliği sağlıyacak olan şey. 784 bin memuru, 
devletin memurunu geliniz gördüğü işe göre 
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tasnif ediniz ve herkese bir para veriniz gör
düğü işe göre. işte zorluk buldur. Bunu yapa
madık, bunu yapamadık diye bizi kusurlu bul
mayınız. Çok zor bir iştir. Franlsa bu meseleyi 
10 senede halletmiştir. Binaenaleyh, huzurunuza 
hem memuru ıstıraptan kurtaracak, hem mem
leket kaynaklariyle mütenasip, hem modern 
düşüncelerle bağlı bir teklifle geleceğiz. 1970 
ten itibaren de bu küçük memur meselesi hal
lolacaktır. 

Bir hususu daha ifade edeyim. 500 lira alan 
bir memurun karısı, çocuğu hasta oluyor. Bu
gün sabahleyin evimden çıktığım zaman bir 
vatandaş bana yanaştı, bir zarf verdi. Kendisi 
yok iken ailesinin Hacettepe Hastanesine yatı
rıldığını, çöpçü olduğunu ve simidi 800 lira pa
ra istendiğini bana ifade etti. Binaenaleyh, biz 
memur ailesinin, çocuğunun da tedavisini dev
letin üstüne almasının şart olduğuna (kaanüz, 
(Alkışlar) ki, huzur içimde çalışabilsin. 500 li
ra maaş alan bir memurun, 500 lira hastane 
parası Vermesi karisi, çocuğu için mümkün de
ğil. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Ça
buk yapın bunları Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hanımefendi güven oyu alalım diye 
uğraşıyoruz. (Gülüşmeler) 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Ya
rın alırsınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Demokrasi zor, fakat güzel. Bütün 
bunları konuşmazsak, karşılıklı fikir teatisi 
içinde bulunmazsak bu noktalara gelemeyiz. 
Bunlar, ıstırapların tekasüf etmiş şeklidir. 

Muhterem senatörler; C. H. P. nin sayın 
sözcüsü «Halkın bize niye rey verdiğini» kendi 
kendisine izah edemiyor. Tabiî ben bunu izah 
©diversem, o zaman bizim sanatımız elden gi
der. (Gülüşmeler) Onun için müsaade edin de 
gecenin bu saatinde halkın bize niye rey ver
disini söylemiyeîim, Başka bir gün, sırf lâtife 
olsun diye söylüyorum, başka bir gün izah ede
riz, halk niye bize rey verir. Şu kadarını söyli-
yeyim, biz halkı kendimizden sayarız, o da bizi 
kendinden sayar; birinci unsur budur. Daha 
başka unsurlar da var. 

RIZA ISITAN (SamJsun) — Halkı kandırı
yorsunuz. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Halkı kandırmak mümkün olsa siz 
bizden çok iyi kandırırsınız. (Gülüşmeler) 500 
lira banka borcu, muhtar maaşı, hapishanelerin 
boşalması bile kâfi gelmedi. Bonolar 500 lira
lık bonolar... 

Şimdi Güven Partisinin sözcüsü Sayın Çum-
ralı Millet Meclisinde de Güven Partisi sözcüle
rinin ifade ettiği hususlara dokundu, Kanunları 
tatbik etmek, müeyyideleri tatbik etmek, mü
samahalı olmak olmamak meseleleri. 

Muhterem senatörler; bugün yine hakikaten 
modern hukukun icabı, Türk Anayasası suçu ve 
cezayı tâyin edecek mercileri sarahatla vaz'et-
mlştir. Birçok kereler söyledim, vatandaş bir 
suç işlendiği zaman hemen anında neden ceza 
verilmediğine şaşıyor ve bunu da Hükümetten 
bekliyor. Yani niye buna mâni olmuyorsunuz? 
Evvelâ neden suçun işlendiğine tahaccübediyor, 
sonra da suç işlendiği takdirde de neden bunun 
hemen cezalandırılmadığına tahaccübediyor. 

Muhterem senatörler, önleyici tevkif müesse
seleri bizim hukukumuzda yok. Yani suç işlen
mesin diye birtakım adamlardan, birtakım va
tandaşlardan şüphelenip haklarını ihlâl etmek 
gibi bir duruma giremeyiz. Suçun işlenmesini 
önleyici birtakım genel veya özel yine vatanda
şın haklarının özüne girmemek şartiyle tedbirler 
varsa, bunlar alınmıyorsa bunları neden almadı
nız diye sorabilirsiniz. Bugün bütün dünya asa
yişsizlikten şikâyetçidir. Avrupa'nın büyük şe
hirlerinde,, geceleri hattâ anacaddelerde gezmek 
dahi problem haline gelmiştir. Amerika'nın bü
yük şehirlerinde Nev . York'ta, Waşhington'da 
ve bilhassa Waşhington'da geceleri anacaddede 
dahi gezmek problem haline gelmiştir. Binaen
aleyh refahın yan problemleri var. Refah mut
laka suç işleme durumunu artırıyor. Memleket 
iktisadiyatı geliştikçe, nüfusu çoğaldıkça, yeni 
yeni ihtiyaçlar meydana geldikçe de âdi suçlar
dan tutun da toplum suçlarına kadar çeşitli suç
lar çoğalıyor. 

Şimdi bir toplum suçlan çıktı. Türkiye bu 
toplum suçlarına hazır değildi, alışık da değildi. 
Bunlar daha çok 1961 Anayasasının getirdiği ge
niş hürriyet havasının verdiği hareketlerdir. Es
kiden işçi hareketi, eskiden talebe hareketi bun
lar ayrı âlemde olurdu, sonradan her gün olma
ya başladı. Tabiî ki, bu plâtformları beğenmiyen 
politikacılarımız yeni plâtformlar aradılar. Hele 
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1965 - 1969 devresinde A. P. si iktidarını müş
kül vaziyete sokmak, evvelâ yaşatmamak, sonra 
müşkül vaziyete sokmak için tallelbe dernekleri 
kullanıldı. Sonra bunlar zaptedilemedi. Sonra da 
ideolojik istikametlere kaydı. Burada bir sayın 
üye, «gençlere niye böyle bakıyorsunuz» diyor. 
Gençlere şpyle bakıyoruz. Hiçbir memleket, 
gençliğinden kendisini azade tutamaz. Gençlik 
bir memleketin, beyannamemizde yazdığımız gi
bi, millî ümitlerinin mihrakıdır. Şayet gençliğin
den bir memleket ümit kesmişse, istikbalinden 
ümit kesmiştir. Kuşaktan kuşağa bir memleketi, 
bir milleti devam ettirecek olan bir memleketin 
gençliğidir. Biz çeşitli hâdiseleri meydana geti
ren gençlerimize bakıp da bütün Türk gençliği 
için bir karamsar tabloya razı değiliz. Gençler 
bizim çocuklarımızdır, bu miHletin çocuklarıdır. 
Vatanperver duyguları, hasletleri, faziletleri her 
şeyleri bu milletin özünde babadan oğula intikal 
eden değişmez bir hassa olarak yürüyüp gitmek
tedir. Ama bunun yanında Lenin'in resmini köşe 
yapan, Nazım Hikmet'i vatan şairi yapan, Ce 
Goverayı kahraman yapan, Hoşimin gecesi ya
pan kimselere de nasıl bakmamız lâzımgeldiğini 
sayın sözcünün ifade etmesini rica ederim. Bun
lara nasıl bakacağız? 

MEHMET HAZER (Kars) — Düşman gibi 
bakacağız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır düşman gibi bakmak meseleyi 
halletmez. Her halde bunlara da çocuklardır, 
kusurlarına bakılmaz şeklinde bakamazsınız. Bir 
problemdir. 

Muhterem senatörler, gençlik meselesi sadece 
birtakım sosyal ve iktisadi sıkıntılar meselesi 
değildir. Meselenin o kısmını halletmek müm
kündür, nitekim 250 lira olan bursu 350 liraya 
çıkarmışızdır. Burs adedini fazlalaştırmışızdır. 
8 binden ibaret bulunan yatak sayısını 25 bine 
çıkarmakla meşgulüz. Çok geniş bir şekilde bun
ları teşvik etmekteyiz. Gençliğin ihtiyaçlarına 
eğilmiyen bir Hükümet tasavvur olunamaz. 

Şimdi üniversiteleri müdafaa edeceksiniz. 
Üniversitelere müdahale edeceksiniz. Bir hükü
met düşününüz ki, memleketin istikbali olan 
gençliğiyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmasın. Bu 
mümkün mü? Bir Hükümet düşününüz M, bir 
Parlâmento düşününüz M, tek vazifesi üniversi
telere para vermekten ibaret olsun. Bu mümkün 

mü? Yani o zaman gençlik hareketleri meydana 
geliyor diye kıyameti koparmanın mânası yok. 
Biz özerk müesseseye müdahale edelim demiyo
ruz. Özerklik aslında müesseseye verilmiştir. 
Özerklik perdesi altında Devletin temeline dina
mit koymayı, Devlete, rejime ters düşen, Cum
huriyete sadakat ifade etmiyen propagandaların 
yapılmasına nasıl göz yummaya devam edece
ğiz? Bunları söylemek lâzım. Muhalefetin bizi 
bu noktada sıkıştırması lâzım. Ama anarşiye 
alkış tutarsanız anarşi büyür, bizim işimiz zorla
şır. Bizim işimiz zorlaştığından dolayı «iyi bun
ların başlarına dert açıldı» dersiniz. 

Keza Devlet radyoları; Devlet radyoları ta
rafsız olmaya ve ideoloji sapıklığına girmemeye 
mecburdur. Radyo kadar müessir bir vasıta 
yoktur. Radyoda,. Kastro methiyesi yapılamaz. 
Radyoda komünizm methiyesi yapılamaz. Tele
vizyonda da yapılamaz. Millî değerlerimiz tah-
ribedilemez. Ederse, o zaman Devlet radyosu ol
maktan çıkar. Başka radyo da yok, bir tek rad
yo var. Yani radyonun özerkliği bir kefeye 
bu özerkliğin memleketi dinamitlemesi, onun 
üstüne karşısına da radyoya karışma karışma
ma meselelerimi koymak gerektir. Hangisine ra
zısınız? Hem radyoya karışmayın, hem de mem
leketin kamu düzeninde millî menfaatlerinden 
sorumlu olun. Nasıl olacak bu? 

Muhterem senatörler, bizim Devlet radyosu
nu iktidarın borazanı haline getirmeye ihtiya
cımız yoktur. Neden yok? Çünkü biz Devlet 
radyosunu kullanmak suretiyle propaganda 
yapma ihtiyacı içinde değiliz. Biz büyük bir 
partiyiz, Türkiye'nin her köşesinde teşkilâtımız 
var, bugün 358 milletvekili ve senatörümüz var, 
icabettiği zaman yurdun her köşesine yayılırız» 
salon salon, köşe köşe derdimizi anlatırız, mil
letin derdini de alırız. Böyle yapageldik. Onun 
içindir ki bizi böyle basit meselelerin arkasın
da görmeyiniz. Ama açık olarak söylüyorum, 
bugün millet mustariptir ve radyonun taraf
sız olması Anayasa gereğidir, biz tarafsızlık 
sağlanmasını istiyoruz. Zannediyorum ki, bunu 
isterken de icra olarak, ve siyasi iktidar olarak 
sorumluluğumuzun içindeyiz. Nasıl düşünebili
riz Tarafsız olmıyan bir radyoyu niye ıslah et
miyorsunuz demek muhalefete düşer aslında. 

Muhterem senatörler, kanunları yanlış tat
bik ediyorsak niye tatbik ediyorsunuz, niye yan-
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lış tatbik ediyorsunuz demek sizin vazifeniz. 
Kanunları tatbik etmiyorsak bu da aynı kusur
dur, neden tatbik etmiyorsunuz demek yine si
zin vazifeniz. Müsamaha, müeyyidelerin tatbik 
edilmeyişi gibi iddialar bu kürsüden yapıldı. 
Çok rica ediyorum, neyi tatbik etmedi isek, ki
min yakasına yapışmadı isek bunlar söylenme
lidir. Fevkalâde nazik bir konudur bu. Burada 
kuvvetler ayrılığı prenıslibi içimde Hükümetin 
yetkisi bile yok, görevi var, Hükümetin duru
munu her vatandasın takdir etmesini beklemek 
mümkün değildir. Monarşi idaresinden gelen, 
yanlı padişahlıktan gelen bir memlekette 50 sene 
içerisinde vatandaşın tek idareden, tek iradeden 
kurtulup da her şeyi yapabilecek bir kudreti 
tâyin etmekten kurtulup da çoklu sisteme alışa
bildiğim iddia edebilmek de çok güçtür. Toplu 
sisteme biz bugün bile alışabilmiş değiliz, yani 
biz, bizatihi entellektüel'ier alışabilmiş değil. 
Halktan Devlet otoritesini beklemeyi, halkın 
Devlet otoritesini beklemesini çok görmeyiz. Bu
nunla bir terör devri yapalım demiyoruz. Biz 
1965 - 1969 devresinde çeşitli hâdiseler oldu, 
olağanüstü idareye gitmedik. Gitmemizi icabetti-
ren cok haller çıkmıştır meydana. Bizden evvel
ki devirlerde çok daha az hâdiselerde olağan
üstü idareye gidilmiştir, biz gitmedik. Biz de
mokrasinin bir müsamaha rejimi olduğuna ina
nıyoruz. 

Bu müsamaha reiimi olmak, kanunları tatbik 
etmemek mânasına değildir. îhmal etmek mâna
sına da delildir, bunu hâdiseleri büyütecek şe
kilde depil. hâdteeleri darlastıracak şekilde ka
nun takipçiliği yapmak lâzımdır. Kaldı ki. Tür
kiye'deki toplum hâdiseleri bilhassa talebe ve 
rcl bereketleri yeni hadiselerdir. Her memle
kette talebeye bir sakiye yanılan muamele ya
pılmıyor, her memlekette talebeye özel mua
mele yapılıyor. Ne yapalım ki bunda üzüle
cek taraf yoktur. Gençliğimiz üzerinde mille
timiz çok hassastır, kusurlarının zaman zaman 
bağıtlanmasını ister, şiddetli bir hareket gös
terdiğiniz takdirde körpe yavrularımız eziliyor 
şeklindeki bir propagandanın hâdiseleri kü
çülmeye değil, büyütmeye yanyacağı ortaya 
çıkar. Ama bugün artık meydana getirilen 
hâdiselerin gençlik hâdiseleri olmadığı meyda
na çıkmıştır. Bunların arkasında birtakım ide
olojik kavgaların bulunduğu bir gerçektir. 
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Ayrıca gençlik liderliğini ve anarşiyi sanat ha
line getirmiş, anarşi liderleri çıkmıştır, ki bun
ların bir kısmı bugün hapishanelerdedir ve bi
liyoruz ki hür bir düzende ideoloji kavgaları
nı yasaklarla önlemek mümkün değildir her 
zaman, gayet tabiî ki polis vazife görecektir, 
zabıta vazife görecektir. Ama ideoloji kavga
larını ekonomi ve sosyal meselelerle ilerleme 
kaydetmekte daha tesirli bir şekilde ortadan 
kaldırmak ancak mümkündür. Ayrıca demok
ratik rejim kendi kendisini ayakta tutacak gü
ce sahiboldıığunu göstermek mecburiyetinde
dir. Bir vehme kapılmaya lüzum yoktur. Bir 

korkusuna kapılmaya lüzum yoktur, o 
zaman Devlete inançsızlık, Devlet kuvvetleri
ne inançsızlık başlar. Ayrıca, milis teşkilâtı 
organize etmeye lüzum yoktur. 500 bin kişilik 
ordusu, 50 bin kişilik jandarması, 30 bin kişilik 
polisi ile Devletin göremediği bir işi 400 kişilik 
komandosu ile bir siyam parti mi görecektir? 
Kaldı ki bu Partiler Kanununa aykırıdır. Bun
lara girmeye lüzum yok, ama FKF namı ile, 
başka namlarla, şu namlarla, bu namlarla da 
birtakım çetelerin vatan sathında, vatan siathın-
dn, değil zaten Türkiye'nin iki büyük şehrinde, 
Ankara ve istanbul'da gargaşabklar çıkartıp, 
7rrHefiin âsa^mı bozmanın da mânası yoktur. 
öok kere Atatürk'ün arkasına sosyalist ve ba
ğımsız Türkiye diye sığınmanın da mânası yok
tur. 

Bir argümanı burada tekrarlıyacağım; «sos
yalist Türk'ye isteriz», «bağımsız Türkiye iste
riz» diyenler aslında bağımsız Türkiye istemi
yor. Çünkü Ruçya ilân etim istir M, (Common-
ıvealth) Komonrelt gibi; sosyalist olan memle
ketlerin işine ben karışırım diyor. Yani başka 
memleketlerin içişlerine karışmıyacaktı hani? 
Fakat, sosyalistse karışırım iç işine diyor, Çe
koslovakya hâdiseüerinden sonra. Sosyalist Tür
kiye istiyen aslında Sovyetlerin bizim içişleri
mize karışacağı bir Türkiye istiyor demektir. 
Bunun bağımsız Türkiye ile ne alâkası var? 

Muhterem senatörler, daha çok söyliyecek 
şey var. Hakikaten, hemen hemen bugün mem
leketimizde mevcudolan bütün meselelre Yüce 
Senatonun değerli sözcüleri temas etmişlerdir. 
Sözlerimi; uzun saatler dinlediğiniz için, gayet 
tabiî ki, minnet ve şûran duygulanmla bitir
mek isterim. Sadece müsaade ederseniz üç beş 
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daikıka içerisinde bâzı şeyleri daha söylemek is
tiyorum. 

1970... Yine bir on sene başlıyor. Bu ye
ni 10 ssnenim değeri Türkiye için fevkalâda bü
yüktür. Atatürk'ün işaret ettiği nokta muassır 
medeniyet seviyesine ulaşmaktır. Yabancı ser
maye şöyle, özel teşebbüs böyle, devletçilik 
şöyle, bunların hepsi boş. Bir tek şeyde mâ 
na var: Türkiye'yi biran evvel muassır mede
niyet seviyesine ulaştırmak. Hedef bu, diğer
lerinin hepsi vasıta. Mühim olan mesele, Dev
letin gücünü, özel teşebbüsün gücünü, dış kay
naklan memleketin menfaatine en uygun şekil
de kullanmak, biran evvel fukaralıktan kur
tulup muassır medeniyet seviyesine ulaşmaktır. 
İşleri meydana getirirseniz bunu Devlet mi 
yaptı, özd. teşebbüs mü yaptı diye kimse sor-
mB.z sise. 25 lira yevmiye verirseniz, Türk 
vatandaşına 12 ay devamlı şekilde bunu verir
seniz yevmiyesi iklbueuk liraya gelmiyen Türk 
köylüsünün yevmiyesini 10 misli artırırsınız. 
Ev sahibi de olur, yer sahibi de olur, sigortası 
da olur, 55 yaşına gelince tekaüt de olur, haya
tının devamından korkusu olmaz, çocuğunu 
okutur. 

Şimdi bu iddiaların aksini ortaya korsanı 
ben, velhasılı kelâm A. P. si geçen dört yıllık 
iktidarı zamanında başarısız olmuştur mânası 
çıkar mı? Yoksa başarılı olmuştur mânası mı 
çıkar. Yani şu iddialar doğru ise A. P. si ik
tidarı başarısızdır, hayatının devamından kor
kusu olmaz. Çocuğunu olmtmak için fonlar 
da olur. Haıtaneleri de olur, her şeyi olur. 
Mühim olan mesele daha çok sayıda Türk va
tandaşına iş bulabilmektir. Bunu yapmak için 
yeni bir devreye giriyoruz, dedim. En büyük 
hedefimiz budur. Bu hedefin içinde her şey 
vardır. Topyekûn bir ıslâhat hareketi kaçınıl
maz hala gelmiştir. Bunun hedefi Devleti bü
rokrasiden, israftan kurtarmak ve vatandaşın 
işini daha çok g'örür hale getirmektir. Bu he
defe hiç kimse itiraz edemez. Birtakım dok
trinlerle, dogmatik şeylerle uğraşmayla lüzum 
yok. Türk Anayasası Türk rejiminin yapısını 
çizmiştir. Büyüyen, gelişen, genişliyen bir 
Türkiye'de bu Anayasa zaman zaman kifayet 
etmiyecektir. Hiçbir memleketin Anayasası ki
fayet etmemiştir. Onun için, her memleketin 
anayasasında zamanlar içerisinde tadiller ol
muştur, Bunu Anayasaya karşı bir hareket 

gibi göstermeye de lüzum yoktur. Memleketin 
ihtiyaçları Anayasanın şu veya bu şekilde de
ğiştirilmesini gerektiriyorsa, bundan niçin ka
çınılsın? Bir topyekûn ıslâhat hareketinden 
meclislerimizi, yargı organlarımızı, icramızı, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin tümünü daha iyi 
çalıştıracak, daha az masrafla iş görecek, daha 
az para ile daha çok iş görecek, kaynakları da
ha iyi istikametlere çevirecek hale getirmeye 
mecburuz. Bunların eşiğinde bir topyekûn mo-
bilizasyona, yani bütün kaynaklarımızın, iç ve 
dış kaynaklarımızın, her türlü kaynağın mem
leketliniz menfaatlerine en iyi kullanılacak şe
kilde harekete getirilmesine ihtiyaç vardır. 
Bunun yanında istikrarlı, devamlı, dengeli ve 
rasyonel bir kalkınma hamlesinin devamına ih
tiyaç var. Yeni bir ifade getiriyoruz. Bu za
mana kadar hızlı, dengeli bir kalkınmadan 
bahsettik, istikrar içinde. Şimdi, hızlı, dengeli 
kalkınmaya istikrar unsuruna ilâveten bir de 
rasyonalizasyon unsurunu getiriyoruz. Dış 
yardımlar meselesinde sıkıntıya gireceğiz. Bu
nu karşılamak durumuna girmesek bile, müte
madiyen borç almaktan memnun mu oluyoruz? 
Memleket, kalkınması için borçlanmaya mecbu
riyetimiz olmasa niye borç alalım? Var da- pa
ramız, onu bir kenara koyup, gidip borç mu 
alıyoruz, başkasının parası tatlı mı geliyor bi
ze? Böyle bir durum yok. Memleketi bir an 
evvel bu noktadan, ileri noktaya götürmek 
mecburiyettir. Bunları, dışarıya bağlılık gi
bi şu, bu şeylerle izah etmek mümkün değil. 
Türkiye'yi bir an evvel fukaralıktan ve işsiz
likten kurtarınız. Her şey bu vartan toprakla
rı üstünde. Türkiye bir hukuk Devletidir. Ga
yet tabiî ki, gelen sermayenin yapılan fabrika
nın gasbı gibi bir şey düşünülemez. Türk Dev
leti itibarlı bir devlettir. Osmanlı İmparator
luğunun bütün borçlarını ödemiş geliyoruz, 
Ama hiç endişe etmiyelim ki, teknoloji, sevk 
ve idare, her memleket ithal etmeye mecbur; 
yabancı sermayeyi sadece bir sömürü aracı ola
rak görmek doğru değildir. Yabancı sermaye
ye sömürtmeyin kendinizi, iyi kullanın, iyi alın, 
şartlarını iyi tesbit edin. işinize gelene müsaa
de verin. Herkes gelip, hudut kapılarında va
gon, vagon para ile bekliyor değil. Sermaye 
hassas bir konudur. Parayı kimse sokakta bul
mamıştır. Hiç kimse getirip, itimat görmediği, 
kâr görmediği bir yere para yâtırmaz. Karşı-
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lıklı menfaatin olmadığı yerde, iş adaimı yok
tur. Esasen karşılıklı menfaatin olmadığı yerde 
mevcudolan iş adamı iş adamı değildir. Sizin 
işinize yaramaz o. Onun içindir ki, büyük he
defle küçük hedefi birbirine karıştulmıyalım. 
Büyük hedef, Türkiye'nin bir an evvel fukara
lıktan ve cehaletten kurtulmalıdır, bürokra
siden kurtulmasıdır, israftan kurtarılmasıdır, 
bir an evvel refahı çoğaltmak meselesildir. Şim
di, bu hedeflerimizin yani, 1970 yılına nasıl 
giriyoruz devamlı olarak nüfusumuzun büyük 
bir kısmı tarım sektöründedir. Muhterem se
natörler, dünyanın birkaç memleketli müstes
na, tarımı bir endüstri haline getirebilmiş mem
leket pek azdır. Bugün Sovyetler Birliği tarı
mı bir endüstri haline getirememiştir. Ama 
Holânda, Birleşik Amerika, israil tarımı bir 
endüstri haline getirmiştir, italya, Fransa, Al
manya getirmiştir, derece dedece faıMı olmak 
üzere. Bulgun Sovyetler Birliği de hâlâ dışarı
dan yiyecek maddesi almakla meşgul. Türki
ye niye yiyecek maddesi alıyor? Türkiye 1966 
senesine kadar ikiyüz milyon liralık yağ alı
yordu. Bugün bunu almıyor. Trakya köylü
süne medyunu şükranız. Ay çiçeği 150 kuruş 
dendiği zaman Trakya köylüsü bize bol bol ye
tecek ayçiçeği yağını istihsal etti. Türkiye ge
çen sene buğday aldı, geçen sene 400 bin ton 
civarında elan ithalâtımız bu sene 850 bin ton 
civarındadır. Efendim, bir meseleyi hallede
mediniz. Türkiye'de tarım hava şartlarına bağ
lı, Geniş çapta hava şartlarına bağlı. Fevkalâ
de gelişen bir yıl bir sam yeri ile maalesef ta-
nesiz başaklarla memleketimizi karşı karşıya 
bıraktı. Türk köylüsünün kendi tabiri ile, 
«boynu buruk, ve eli belinde» kaldı, istediği
miz neticeyi alamadık. Saman aHdık, tane ala
madık. ümidediyoruz ki, bir milyon ton ihraç 
edecek kadar bu sene buğdayımız olur. Ama 
sam yelinden de bizi mesul tutarsanız, bu işin 
içimden çıkamayız. Tarım gelişmemiştir, işte 
ben neticeleri veriyorum. Henüz Türk tarımı 
üzerinde daha çok uğraşmaya meetburuz. Türk 
tanımının en mühim meselelerinden birisi ve 
başlıcası randıman meselesidir, kalite, pazar
lama meselesidir. Bunlar peşpeşe gider. Ama 
100 milyon dolarlık gübre kullanıp da bir ne
tice alamazsak o zaman sikmtıya düşeriz. Ta
rımdan endüstriye vatandaşı kaydırmaya mec
buruz. 

Toprak meselesi. Hesapları birçok kereler 
yapmıştım, yine yapayım hesapları size. Tür
kiye'de, 500 dönümün üstündeki arazilerin ye
kûnu 17,5 milyon dönümdür. Bunun 500 dö
nümünü ailelere terk ederseniz, geriye kalır 
10 milyon dönüme yakın arazi, 100 er dönüm 
verirseniz 10 milyon dönümle 100 bin aileyi 
ancak geçindirebilirsmiz, O kadar toprak ve
rebilirsiniz. Bu toprağı vereceğiniz yerlerde 
400 dönümden, 300 dönümden aşağı toprakla 
bir aileyi geçindirmek mümkün değildir. Gü
ney - Doğu Anadolu'da birkaç dönümle aile 
geçindirmek mümkün değildir. Mardin'le Ga
ziantep arasındaki ıssız ovalarda üç sienede bir 
defa mahsul olur. Oraya gidecek vatandaş, kî 
denenmiştir bunlar, bir mevsimde kaçar. Ev
velâ oranın kendi ıstırabını ortadan kaldırmak 
lâzımdır. Yalnız içme suyu için Dicle ve Fırat 
arasındaki köylere, Adalet Parti iktidarı, 150 
milyon lira para sarf etmiştir. Bu para 1950 -
1960 arasında sarf edilmiş bulunan, ki bana na-
siboldu o işin bir kısmını yürütmek; bütün 
Türkiye için sarf edilmiş 129 milyon liradan 
cem'an yekûn, 21 milyon lira daha fazlası yal
nız Dicle ile Fırat arasındaki köylere sarf edil
miştir. Yakınmanın bir mânası yok. Devletimi
zin, Milletimizin gücüne inanmaya mecburuz. 
Bunlar hayal değildir. 10 milyarlık bütçeden 
26 milyarlık bütçeye gelmiş, iki milyar kesmi
şiz, 24 milyar lira, yine büyük para. 60 mil
yarlık yatırım hacminden beş senede, ikinci beş 
senede 119 milyara gelmişiz, üçüncü beş se
nede 200 milyara geleceğiz. Bunlar hep istik
rarın, sulhun, iç barışın neticeleridir. Hiç kim
senin birtakım faritazi yollar aramasına lüzum 
yek. Demokrasi gelişmeye mâni değil. Birta
kım, her derde derman, Lokman Hekim reçe
teleri aranııya lüzum yek. Bunlar denenmiş 
yollar. Batı bu yolla kalkınmış, geliyor. 

Toprak reformu olmadıkça bir şey olmaz, 
diyenlere söylüyorum; Batı memleketlerinin 
hiçbirisi toprak reformu yaparak kalkınmış de
ğildir. 

Kadastro olmadan toprak reformu olmaz, 
deniyor. Bu, doğru değildir. Kadastro olma
dan toprak reformu yapan memleketler vardır. 
Bunlar kimdir, nedir, bilmiyorum; ama, belki 
Kastro yapmıştır. Ama, zaten onun için tapu 
falan mevzuübahis değil, O ayrı bir iş. Mülki
yet rejimine saygılı olmıya mecbursunuz. Türk 
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Anayasasının verdiği haklardan birisidir. Hür 
teşebbüse de saygılı olımya mecbursunuz. Çün
kü, o da Türk Anayasasının verdiği hak. Mi
rasa da saygılı olmıya mecbursunuz, Türk 
Anayasasının verdiği hak. Türk Anayasası. 
toplumcu bir Anayasa değil, ferdiyetçi bir 
Anayasadır. Ama, sosyal devleti de ilkeleri 
içerisine almış. Sosyal devlet ile, toplumculu
ğu birbirine kanştırmıyalım; ayrı, ayrı şeyler. 
Pekâlâ bir plân dengesi iyerisinde sosyal ihti
yaçlara inilebilir. Aslında iktisadi kalkınma
nın hedefi, sosyal dertleri ortadan kaldırmak
tır. Hükümet programımızda yeni sigorta sis
temleri getiriyoruz. Sağlık sigortası sistemi 
getiriyoruz, kademeli olarak. İşsizlik sigorta
sı sistemi getiriyoruz. Âfetlere karsı birtakım 
sistemler getiriyoruz. Orman içinde, tarımda 
çplışan işçiye sigorta getiriyoruz. Sosyal Dev
let, sigortayı her vatandaşına teşmil edebilmiş 
devlettir. Yükünü kısmen Devlet, kısmen va
tandaş beraberce kaldırır. Esnafa sigorta siste-
IVÂ getiriyoruz. Her kasabaya ortaokul götür
mek sosyal devletin icabıdır. Efendim, öğret
meni yok, Olur. O da olur. Mühim olan me
sele, 50 tane çocuğu şehirlere alıp okutmak ye
rine, 5 000 tane çocuğa okul imkânı vermek. 
Bunun içinden 500 tane mutlaka parlak zekâlı 
çocuk çıkacaktır. Gaye bunların yolunu aç
maktır. On^ar da olur. Bugün bütün bu is
lerin içerisinde şunları ifade etmek istiyorum: 

Sanayileşme hamlemizi ileriye götürmeye 
mecburuz. Tarımdan kurtulmıya mecburuz. 
Ben toprağın içinden geliyorum, bunun acı
sını Hurim. Benim giH bilenleriniz bu sıra
larda vardır. % 70 i toprağa bağlı bir memle
ketin zengin olması mümkün değil. % 70 i 
toprağa bağlı kalkınmış bir memleket göstere
mezsiniz. Toprağa bağlı, kalkınmış memleket
lerde toprağa bağlılık, Birleşik Amerika'da 
% 10, Holânda'da % 10, israil'de % 7, Fran
sa'da % 30, italya'da % 30 - 35. O seviyeye 
ineceksiniz. Bu, kolay değil. Bu bir transfor
masyondur. Tarımsal bünyeden endüstriyel 
bünyeye geçiş. Bunun şartlan var. Ama, Türk 
toplumu endüstriyel bünyeye geçebilecek güce 
sahibolduğunu göstermiştir. Dış ülkelere gön
derdiğimiz 200 bin Türk vatandaşı bugün Av
rupa'nın en modern fabrikalannı çalıştırmak
tadır ve Avrupa bize büyük bir itibarla bak
maktadır. Yani, Avrupa'ya giden işçimiz bi

zim endüstriyel topluma uyabilme kabiliyeti
mizin bulunduğunun yeni bir teyididir; kendi 
memleketimizde kurup, işlettiğimiz fabrikala
rı başarı ile işletmemizin verdiği güven duy
gusuna ilâveten. 

Muhterem senatörler, bir ihracat seferber
liği yapmıya mecburuz, ihracatımızı artırmak 
için yollar var. Bu seferberliği yaptık. Yalnız 
bunlar devamlı işlerdir. Yaş meyva, sebze, 
orman ürünleri, hayvan mahsulleri, yarı ma
mul, mamul maddeler, gıda endüstrisi, mamul 
tarım ürünleri bugün için bizim ağır sanayi 
mamullerimize varıncaya kadar ihracat malla
rımız arasında görünüyor. Şurasını, memnun 
olmanız için ifade edeyim, 5 kalem klâsik ih
racat maddesi; tütün, pamuk, fındık, kuru 
üzüm; kuru yemişlere ve maden cevherlerine 
ilâveten bugün 120 kaleme yakın endüstri ma
mulü ihracedilir hale gelmiştir. Pamuğu, pa
muk olarak satmak gayet yanlıştır. Pamuk 
olarak satarsanız 1, ip olarak satarsanız 1.80, 
ham bez olarak satarsanız 2.40 alıyorsunuz. Bi
naenaleyh, yeni tekstil fabrikaları kuracağız; 
hem iş sahası yaratma bakımından, hem de 
işte pamuğu şurada bekletme, bu depoda bek
let, şuradan ihracetme, buradan edememe gibi 
şeylerden kurtarmak bakımından. Nedir ki 
Türkiye henüz daha bir milyon ton pamuğa 
varmamış. Bunu eğer Türkiye satamazsa o za
man Türkiye'nin birçok sıkıntıları var demek
tir. Yani, gelişme ümidini kaybeder, Türkiye. 

Muhterem senatörler, Türk tüccarının bu
günkü durumu, daha ileri bir ticaret seviye
sini kaldırma bakımından teşvike muhtaçtır. 
Nedenini söyliyeyim. Bugün Türk tüccarı, ge
niş çapta ihracat yapan Türk tüccarı, başka 
dış memleketlerdeki diğer firmaların aracılı
ğını yapmaktadır. Bu değildir ticaret. Tica
ret, gidip piyasalara yerleşmek ve o piyasalar
da Türkiye'nin mamullerini satmaktır. 50 mil
yon dolarlık eti rahatça satabilirsiniz. Ama, 
bir tane frigorifik kamyonunuz yok. Bugün 
140 tane var. Frintaş Şirketine şu kadar para 
verilmiş, 11 milyon. Frintaş Şirketi Devletin 
kurduğu bir şirkettir. Bu frigofirik kamyonla
rı işleten bir şirkettir, endişe edilmesin. An
kara'nın sokaklarında dahi Bulgaristan'dan, 
Macaristan'dan gelen kamyonlar görüyoruz. 
Yaş üzüm, yaş meyva, narenciye, deniz mah-
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sulleri Türkiye'nin yeniden yatırım yapmadan 
ihracedebileceği mallar arasındadır. 

Ekonomimizi geniş ölçüde uluslararası re
kabet gücünden faydalandırmaya mecburuz. 
Gümrük duvarlarının arasında bir endüstri, 
müstehlikin sırtında yüktür. Hani halktan ya
na idik? Biz halktan yanayız diyorsunuz. Bize 
de diyorsunuz ki, özel teşebbüsçüsünüz. Biz 
hal için özel teşebbüsçüyüz, başka kimse için 
değil. Türk endüstrisi rekabet gücü kazanmak 
mecburiyetindedir, bu önümüzdeki 10 sene zar
fında. G-erek kalite bakımından, gerek fiyat 
ıbakımından müstehlikin üstünde yük olan bir 
endüstriyi yürütmek mümkün değildir, daha 
doğrusu, iktisadi kaynaklarımızı israftır. O, 
millî endüstri olacak, ama ekonomik kurallar 
içerisinde işliyen bir millî endüstri. Bölgeler-
arası gelişmişlik farklarını kaldırmıya mecbu
ruz; asgariye indirmiye, hedef olarak kaldır
mıya mecburuz. Tarımda daha çok istihsal el
de etmiye mecburuz. Tabiî kaynaklarımızdan 
daha çok istihsale gitmiye mecburuz. Şehir
leşme, önümüzdeki yıllarda bir problem hali
ne gelecek. Şehirlerde yaşıyan 9 milyon va
tandaşlarımız 4 - 5 sene zarfında 14 milyona 
çıkacak. Rastgele şehirleşme yerine plânlı şe
hirleşme zaruretleri vardır. 

Refahın tabana yayılması ve hizmetlerin 
köylüye, işçiye, esnafa indirilmesi, kasabaya 
indirilmesi de bellibaşlı hedeflerimiz arasın
dadır. Eğitim ve sağlık hizmetlerimizin indi
rilmesi, iktisadi ve sosyal kalkınmanın bir 
cüz'ü olan kültürel kalkınmaya yeni bir isti
kamet ve şekil verilmesi altyapı tesislerimizi 
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büyüyen Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre ihti
yaç doğmadan genişletme zaruretleri, iktisadi 
Devlet Teşekküllerimizi daha çok kaynak yara
tır, daha çok ıslahat görmüş hale getirme 
hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefleri daha 
çok uzatmak mümkün, daha çok saatlerce ko
nuşmak mümkün. Ortaya koyduğunuz husus
ları enine boyuna daha çok münakaşa etmek 
mümkün. Sabrınızı daha çok suiistimal etmi-
yeceğim. Konuşmamı, hepinize mütalâa be
yan ettiğiniz için Hükümet programını emek 
sarf ederek tetkik ettiğiniz ve görüşlerinizi, 
fikirlerinizi hangi istikamette olursa olsun 
esirgemediğiniz için, bu kadar uzun bir müza
kereyi dinlemek zahmetine katlandığınız için 
Saym Başkana ve Yüce Senatonun sayın üye
lerine şükran ve minnet duygularımı ifade ile 
bitiriyorum. Takdir Yüce Heyetlerindir. Bi
zim bütün arzumuz iyi niyetle, acık gönülle 
ve bütün gücümüzü kullanarak bu güzel yur
du biran evvel bir sınır taşından bir sınır ta
şma kadar imar ve inşa etmek ve mesut, bah
tiyar insanlar diyarı yapmaktır. 

Hepinize tekrar tekrar saygılarımı sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başba
kan. 

Muhterem senatörler, Hükümet programı 
üzerindeki görüşmeler Saym Başbakanın ko
nuşması ile sona ermiştir. 

13 Kasım 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 03,55 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu tarafından ya
zılan kitaplara dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan Süleyman Demirel'in cevabı (7/350) 

21 . 7 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Samsun Senatörü Sayın Fethi Tevetoğlu 
tarafından yazılan kitaplarda 1 . 3 . 1965 ta
rihinden 21 . 7 . 1967 tarihine kadar bakan
lıklar, genel müdürlükler ve iktisadi Devlet 
Teşekkülleri tarafından ne miktar satmalm-
mıştır? Ve bu kitaplar için de ne kadar para 
ödenmiştir. Bu hususun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla rica 
ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Ts-
vetoğlu'nun yazdığı kitaplara dair Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca 
tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi Fethi 
Tevetoğm'nun vazdığı kitaplardan, 1 . 3 . 1965 
tarihinden 21 . 7 . 1967 tarihine kadar bakan
lıklar, genel müdürlükler ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerince satınalman miktarlar ile bu 
kitaplar için ödenen paraya ait bilgiler bir 
liste halinde düzenlenerek ilişik olarak sunul
muştur. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

LİSTE 

Kitapları satmalan bakanlıklar, genel müdürlükler ve iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin adları 

Genelkurmay Başkanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) 
Dışişleri Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı (Yayımlar ve Basılı Eğitin Malzemeleri Genel 
Müdürlüğü) 
Ticaret Bakanlığı 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Tarım Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü 
Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdüryüğü 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Satınalman 
miktar 
Aded 

3 
900 

900 
50 
19 

50 
10 
5 
20 
4 
30 

3 490 

Ödenen para 
Lira 

15 
4 100 

4 035 
150 
120 

1 500 
300 
150 
600 
120 
900 

36 800 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, yeniden kurulan sermaye şirketlerine 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in cevabı (7/389) (1) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Kars Senato Üyesi 

A) Sınai ve Yatırım Bankası kaynakların
dan alınarak 2 nci Beş Yıllık Plânın gerekçesi 
arasında bulunan bilgilere göre 1962 - 1965 yıl
ları devresinde özel sektöre ait 285 sanayi ku
ruluşunda yatırım ile özel sermaye, kısa ve uzun 
vadeli kredi ihtiyacı arasındaki bağlantılar tes-
bit edilmiştir. Gıda, dokuma, giyim eşyası, ka
uçuk, kimya, plâstik işleme, demir - çelik meta
lürji, madeni eşya, makina imalât sanayii, elek
trik alât ve cihazları ile diğer sanayi olarak 
tesbit edilen bu 285 kuruluş hangi illerde bulun
maktadır ve kuruluş tarihleri nedir? 

B) 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 ve 
1967 yıllarında yeniden kurulan sermaye şirket
leri (Limited, anonim) hangi illerde kurulmuş
tur. Ortak sayıları ve sermayeleri nelerdir? 

C) Aynı yıllar içinde kollektif, komandit 
ve kooperatif olarak yeniden kurulmuş olan şa
hıs şirketleri hangi illerde kurulmuştur, ortak 
sayıları ve sermayeleri ne kadardır? 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 6 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daireli 

Sayı : 77-252/4761 

Konu: Kars Senatörü Sırrı Ata
lay'ın yazılı soru önergesi, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 25 . 11 . 1967 günlü ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/389 - 8693/5906 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'ın, «1962 - 1965 yılları arasında kurulmuş 
olan sanayi teşekkülleri ile 1961 - 1967 yılların
da yeniden tesis edilen şirketlere» dair yazılı 

soru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak ilişik
te sunulmuştur. 

Ars ederim; 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'
ın, «1961 - 1967 yıllan arasında kurulmuş sana
yi teşebbüsleri ile şirketler» hakkındaki yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

A) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 50 
numaralı tablosunda yazılı sınai kuruluşlar, 
Türkiye Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının 
müşterileridir. Adı geçen banka tarafından ha
zırlanarak Devlet Plânlama Teşkilâtına verilen 
tablolarda bunların hangi illerde bulunduğu ve 
kuruluş tarihleri belirtilmemiştir. 

B) 1961 - 1967 yıllarında kurulmuş olan 
sermaye şirketlerine ( Limited, anonim) ait bil
giler ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilmiş
tir. (1) 

C) Aynı yıllarda kurulan kollektif, ko
mandit ve kooperatiflere ait bilgiler ekli 3, 4 ve 
5 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. (1) 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine, âıı ülkelerde yasıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair sözlü 
sorusunu yazılı soruya çevirdiği hakkındaki 
önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in ce
vabı (7/492) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından sözlü hemen hazırsa yazılı olarak ce
vap vermeleri hususunda gerekli muamelenin 
yapılmasını saygiyle arz ederim. 

Dr. Rifat öztürkçine 
istanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

ismet Paşa Hükümeti, Millî Birlik Hükü
meti, İsmet Paşa Koalisyon hükümetleri dış ül
kelerde yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatan-

(1) Cetveller Kanunlar Müdürlüğü dosyasın
dadır. 
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daşlarımızm o ülkelerdeki her türlü hak ve hu- j 
kuku ile ilgilenmemiştir, ve bu alâkasızlık yü
zünden yüzbinlerce vatandaşın mallarının gasp 
edilişine göz yummaları karşısında Hükümeti
miz ne gibi tedbirler alacaktır. 

Meselâ : j 

1. Doğu ve Batı Almanya, Irak, Mısır - I 
Suriye, Yugoslavya'da yaşayıp da Türkiye'ye 
gelen Türklerin gayrimenkullerinin bedelleri
nin kendilerine ödenmesi. 

2. Yugoslavya'da ilkokulu ikmal edenle
rin durumu. 1 

3. Sigorta veya emeklilik haklarının de
vam ettirilmemesinin sebepleri. 

4. ikinci Cihan Harbinden sonra Bulgaris-
tanda yaşıyan vatandaşlarımızdan on sene son
ra. ödenmek üzere Bulgaristan Hükümeti tara
fından para alınmıştır. 

Türkiye'ye gelen bu vatandaşlarımızın Bul
garistan Hükümetinden alacaklarının tahsili 
hususunda. 

5. Bulgaristan ve Yugoslavyadan gelen 
vatandaşlarımızın oradaki akrabalık, dostluk 
'bağlarının devam ettirilmesi için çok az bir dö
viz ile ve özel bir pasaport ile gitmeleri ve tu
rizmin geliştirilmesi hususunda ne gibi tedbirler 
alınacaktır. 

Halka hizmeti şiar edinen Sayın Demirel 
Hükümetinin bu haklı ve senelerce ihmal edi
len dâvalar karşısında tutumu nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 . 6 . 1969 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 -14/4722 
Konu : Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'-
nin önergesi. 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Md. : 

İlgi : 7 . 11 . 1968 tarih ve 8485 - 7/942 
sayılı yazınız. 

Dış ülkelerde yaşıyan veya Türkiye'ye ge
len vatandaşlarımızın o ülkelerdeki her türlü 
hak ve hukukuna dair, Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine tarafından 

j Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğ'nm yapnmasmı rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

I Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat Öz-
türkçi'nenin, «Dış ülkelerde yaşıyan ve Tür
kiye'ye gelen vatandaşlarımızın o ülkelerdeki 
her türlü hak ve hukukuna» dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır 

Yabancı ülkelerde yaşıyan ve Türkiye'ye 
I gelen vatandaşlarımızın, geldikleri memleket

lerdeki hak ve hukukun korunması konusu 
Hükümetçe hassasiyetle takibedilmekte; Dışiş
leri Bakanlığı ve elçiliklerimiz kanaliyle te
mas ve müzakereler yapılmakta ve emlâk - taz-

I minat anlaşmaları akdedilmektedir. Bu arada; 
1. Vatandaşlarımızın, soruda sözü edilen 

ülkelerdeki gayrimenkulleri bedelinin tazmini 
için, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
ile gerekil anlaşma akdedilmiş olup diğer Dev
letlerle politik şartların müsaadesi nisbetinde 
anlaşmalar akdine gayret sarfedilmektedir. 

I 2. Yugoslavya'da mecburî öğrenim süresi 
8 yıl olup 7C- 15 yaşlarını kapsamaktadır. Kü
çük köylerde 4 yıllık okullar bulunmakta; bu 
okulları bitiren çocuklar, merkezî 8 yıllık köy 
okullarına devam ederek noksan kalan mec
buri öğrenimlerini tamamlamakta, ancak mer
kez ilkokulu çocuğun köyüne 5 km. den daha 
uzak mesafede ise kanuni mecburiyet ortadan 

1 kalkmaktadır. 

Yugoslavya'da 4 yıllık ilkokulu bitiren, 
Türkiye'de ilkokul beşinci sınıfına, 7 yıl oku
mak suretiyle ilkokulu bitiren, ortaokul üçün
cü sınıfına alınmakta ve 8 yıllık ilkokulu bi
tiren de ortaokul derecesinde öğrenim yapmış 
sayılmaktadır. 

3. Yürürlükte bulunan 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri muvacehesinde, yabancı memleketlerde 
emekliliğe tabi görevlerde hizmeti bulunan 
soydaşlarımızın o memlekette geçmiş hizmet
lerinin Türkiye'de kabulü mümkün bulunma
maktadır. 

Sigorta'ya tabi hizmetlerin kabulü ise, an-
I cak iki memleket arasında sosyal güvenlik söz-
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leşmesi akdedilmesi halinde mümkün olmakta
dır. 

Sözü edilen Devletlerden yalnız Federal 
Almanya Cumhuriyeti ile Hükümetimiz arasın
da böye bir sözleşme akdedilmiştir. 

4. Bulgar Hükümetinin, İkinci Dünya Sa
vaşı esnasında veya bu Savaştan sonra, o zaman 
Bulgar vatandaşı olan soydaşlarımızdan para 
tahsil etmiş olması mümkün görülmekle beraber, 
bu paraların geri tahsili zımnında bir teşebbüs
te bulunulamıyacağı düşünülmektedir. 

5. Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelen 
veya diğer komşu memleketlerde akrabası olan 
vatandaşlarımızın, daha az dövizle akrabalarını 
ziyaret etme imkânları üzerinde çalışılmakta 
olup bu husus pek yakında gerçekleştirilecek
tir. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'mn, memurlar yardımlaşma ku
rumunun kurulmasına dair yazılı soru önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakam Seyfi Öztürk'-
ün cevabî (7/499) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masını saygı ile rica ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Ankara Senatörü 

Soru : 
Memurlarımızın günlük yaşantıları güç ve 

yarınları teminatsız durumdadır. 

Bu itibarla bir ciddî çare olarak: 

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları için ya
rarlı ve başarılı bir kuruluş olan «Ordu Yardım
laşma Kurumu» gibi: Bütün sivil memurları içi
ne alan ve böylece memurlarımızın bugünlerine 
yardımcı ve yarınlarına sağlam destek olacak 
bir «Memurlar Yardımlaşma Kurumu» nun ku
rulmasını teklif ediyorum. 

Bu teklifin Hükümetçe benimsenmesi ve ger
çekleşmesi için teşebbüsün biran önce ele alın
ması mümkün müdür? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 8 . 9 . 1969 
Sayı : 201 -1603 

Konu: Cumhuriyet Sena
tosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'mn yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, Başbakanlığa yönelttiği 
yazılı soru önergesine aşağıdaki cevabımızı arz 
ediyorum. 

Memurlarımızın, günlük yaşantılarındaki 
güçlüğü gidermek ve bozulan personel rejimini 
ıslah etmek üzere, yapılan çalışmalar son saf
haya ulaşmıştır. 

Bu çalışmalarda, Devlet memurlarına, İktisa
di Devlet Teşekkülleri, il özel idaresi ve beledi
ye personeline, yaptıkları işin önemine, sorumlu
luk derecesine, ihtisas ve kıdeme göre, hak et
tikleri âdil bir ücret ödenmesi öngörülmektedir. 
Diğer taraftan; 

Memurlarımızın, sosyal güvenliklerini esas 
itibariyle, emekli statüsü garanti etmektedir. Bu 
statüyü, ıslah edici nitelikte olan 7 . 2 . 1969 
tarihli, 1101 sayılı Kanun, T. C. Emekli San
dığı Kanunundaki aylık nisbetlerini yükseltmiş, 
fiilî ve itibari hizmet süreleri bakımından, 30 yı
lı dolduranlara, emekli keseneğine esas aylıkla
rının % 70 i üzerinden aylık bağlanması ve hiz
met süresi daha fazla olanlar için, bu nisbetin 
% 80 e, vazife malûllüğünde % 100 e kadar 
yükseltilmesi imkânını getirmiştir. 

Diğer taraftan, Genel Sağlık Sigortası ka
nun tasarısı ile ilgili çalışmalar devam etmekte 
olup, bu tasarının kanunlaşması ile memurları
mızın ve memurun geçindirmekle yükümlü ol
dukları aile fertlerinin de, Genel Sağlık Teşkilâ
tından faydalandırılmaları imkân dâhiline gir
miş olacaktır. 

Görülüyor ki, Hükümetimizce, memurların 
ücret durumuna ve sosyal haklarının teminat 
altına alınmasına dair tedbirler üzerinde önem
le durulmaktadır. 

Bu tedbirler arasında «Ordu Yardımlaşma 
Kurumu» na benzer sivil memurları kapsıyan 
«Memurlar Yardımlaşma Kurumu» nun teşkili 

— 283 — 



C. Senatosu B : 5 11 . 11 . 1969 O : 2 

ayrı "bir özellik arz etmektedir. Böyle bir ku
rumun teşkili, bir taraftan ekonomide tasar
ruf imkânları yaratması, diğer taraftan me
murlara malî ve sosyal menfaatler sağlaması 
bakımından faydalı görülmekle beraber, mev
zuun çeşitli yönlerden, ezcümle, idari ve malî 
bakımdan incelenmesi gerekmektedir. Konu 
üzerinde çalışma yapılmaktadır. 

Keyfiyetin, önerge sahibine bu yoldan ce
vaben intikalini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Seyfi öztürk 

Devlet Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gür soy tr ak'm, basında yayınlanan bâzı yazı
lara dair yazdı soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Cihat Bilgshan'ın cevabı (7/508) 

C. Senatosu Başkanlığına 

Son günlerde basında yayınlanan bâzı ya
zılar üzerine, yaptığım çalışmalara esas olmak 
üzere, aşağıdafki soruların Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Senatör 

1. — Yurdumuza isviçre kanalı ile gelen 
yabancı sermaye firmalarının vergi dairelerine 
bildirdikleri net kazançlar ile Hazineye öde
dikleri vergi miktarları nedir? (Firmalar iti
bariyle 1965 yılından itibaren ayrı ayrı göste
rilmesi ricasiyle.) 

2. — Bu firmaların sağladıkları kârlardan 
her yıl isviçre'ye yapılan transferlerin miktar
ları ve kümülâtif toplamı nedir? (Firmalar iti
bariyle 1965 yılından itibaren ayrı ayrı gös
terilmesi ricasiyle.) 

3. — Bu firmaların bâzıları hakkında Mali
ye Bakanlığınca yapılan her hangi bir tahki
kat var mıdır? Ve ne gibi sonuca varılmıştır9 

T. C 
Maliye Bakanlığı 30 . 6 . 1969 

Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası iktisadi 

İşbirliği Teşkilâtı 
Yabancı Sermaye Şb. 
Sayı : 593585 - 09 

32238 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 13 . 1 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli, 9525 - 7/508 - 2885 sayılı yazı
nız: 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Suphi 
Gürsoytrak tarafından verilen yazılı soru öner
gesinde 1 ve 2 sıra numarası altında yer alan 
hususlarla ilflili olarak hazırlanan listeler ili
şikte sunulmuştur. 

Ancak, ek 1 de, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun vergi mahramiyeti ile ilgili 5 nci mad
desi hükmü gereğince firma isimleri saklı tutul
muştur. 

Bu listelerde yer alan firmaların yabancı 
ortaklarına yapılan kâr transferleri 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 4/b 
maddesi uyarınca Bakanlığımız hesap uzmanla
rına tetkik ettirilmekte ve tetkik neticesinde 
bulunan fazla transferle geri getirilmekte ve
ya mütaakıp yılların transfer edilebilir meblâğ
larından mahsubu cihetine gidilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Cihat Bilgehan 

Maliye Bakanı 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 40100-2/1087 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

Ankara, 25 . 8 . 1969 
Suphi Gürsaytrak'ın soru önergesiyle ilgili 

cevapta Hazine Genel Müdürlüğü ve MİT Ge
nel Sekreterliğinin 28 . 1 . 1969 tarih ve 5203 sa
yılı yazısiyle Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Tetkik Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Maliye Bakanı Y. 

imza 
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6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanan ve İsviçre menşeli sermaye iştira
ki bulunan teşebbüslerin kâr transferlerini gösterir liste (Tl.) 

1966 1967 Unvan 1965 

Dr. A. Wanderciba Müstahzarat Fabrikası A. Ş. 
Ş. Ş. nakış iplikleri fabrikası T. A. Ş. 
Sandoz İlâç Sanayii Ltd. Şti. 
Vesta Sanayii ve Ticaret Türk Ltd. Şti. 

Metalûm Sanayii Ltd. Şti. 
Rocke müstahzarları Sanayi Ltd. Şti. 
Eternit Sanayii A. Ş. 
Sandoz Kimya Sanayii Ltd. Şti. 
Miğros Türk T, A. Ş. 
Cedko Sanayii ve Ticaret A. Ş. 

Türk Pirelli Lâstikleri A. Ş. 

Chıysler Sanayii A. Ş. 
Turtel Turistik Tesisler Ltd. Şti, 

1962 - 1967 müterakim kârlarından 
122 880,09 transfer edilmiştir. 

Tl. Tl. Tl. 
74 537,90 115 691,26 103 844,4 

ceman 

Tl. Tl. Tl. 
4 272 000 5 606 400 5 138 210 

Şirketin ayrıca italya'da kurulu diğer yaban
cı ortağına da kâr transferi yapılmaktadır. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre Türkiye'de faaJliyet gösteren İsviçre menşeli 
firmaların kâr transferi 

Firmanın adı 

Nestle Mamulâtı İhracat A. Ş. 
La Suis Umum Sigorta A. Ş. 
Societe Pour L'exploitaion D'Hotels 
a L'Etranger Ankara Otel İşleticisi 
Varmar S. A, 

1965 Tl. 

3 684 329,07 
239 323,14 

1966 Tl. 

1 440 853,79 
100 000 — 

1967 Tl. 

67 985,34 

1968 Tl. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanan ve İsviçre menşeli sermaye işti
raki bulunan teşebbüslerin toplanı olarak ödedikleri vergiler (T.L.) 

Firmanın ödediği Yabancı ortağın ödediği 

Firma ismi 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Yekûn 

Kurumlar V. 

311 486 
227 730 

8 877 150 
355 037 
399 472 

34 090 595 
9 449 382 
199 110,82 

48 909 963,82 
— 285 

Gelir spotaj 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

201 616,36 
11 677,70 

213 294,06 

Kurumlar V. 

93 330 
— 

1 424 990 
605 698 
199 736 

20 275 602 
3 780 936,21 

— 

26 380 292,21 

Gelir stotaj 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
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Türlk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre 
maların toplam olarak ö« 

Firmanın 
Firma ismi Kurumlar V. 

X 
X 

Yekûn — 
6. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu

kadder Öztekin'in, Toprak Tevzi Komisyonunun 
Hacılar köyünde yaptığı toprak dağıtımına da
ir, yazılı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 8a-
lahattin Kılıç'm cevabı (7/514) 

13 . 1 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyrulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Mukadder öztekin 
(Adana Senatörü) 

Soru : 
1. — Adana - Kozan kazası Hacılar köyü 

halikından Halil Aydın, Nevzat Tokaç, İsmail 
Aydın, Hammu Çetinkaya ve Mehmet Pezen'-
in, 18 . 12 . 1968 tarihinde Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğüne vermiş bulundukları, 21 
numaralı Toprak Tevzi Komisyonunun Hacı
lar köyünde yaptıkları kanunsuz, usulsüz, ada
let ölçülerine uyımyan toprak dağıtımı işlemi 
hakkındaki ihbar ve şikâyetleri üzerine bugü
ne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? Yapıl
mışsa nelerdir, mahallinde gerekli tahkikat ic
rası için bir müfettiş gönderilmiş midir? 

2. — Tapulu arazisi olduğu halde, adı geçen 
Toprak Tevzi Komisyonunca, adına toprak tev
zii yapılan kimseler mevcut mudur, mevcutsa 
kimlerdir, ayrı ayrı isimlerinin açıklanması? 

3. — Tapulu arazisi mevcut iken ve bu ara
da külliyetli miktarda arazi satmış olduğu sa
bit iken, bu gibi şahıslara, Toprak Tevzi Ko
misyonunca toprak verilmiş midir? Verilmiş ise • 
kimlerdir, ne miktar tevzi yapılmıştır? 

4. — Köyünden hariç bir başka yerde otur
duğu halde, arazi satmış ve almış bulunmasına 
rağmen, Hacılar köyünden, Toprak Tevzi Ko-

Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçre menşeli fir-
edikleri vergiler (T.L.) 

ödediği Yabancı ortağın ödediği 
Gelir spotaj Kurumlar V. Gelir stotaj 

12 604 506 10 197 786 
19 827,29 12 615,10 

— 12 624 333,29 10 210 401,10 

misyonunca adına toprak tevzii yapılan kimse
ler mevcut mudur, varsa kimlerdir? 

5. — 3 5 - 4 0 seneden beri zilyedlerinde bu
lunan ve babalarımdan intikalen gelen Hazine 
arazilerine sahip kimseler mevcut mudur, mev
cutsa arazilerinin bu şartlar altında ellerinden 
alınarak başka şahıslara usulsüz olarak tevzii 
hangi esaslara göre yapılmıştır? 

6. — 35 - 40 sene zilyedlerinde olup, bilâ-
hara ellerinden alman Hazine arazileri için 
Adana Defterdarlığı - Kozan Malmüdürlüğün
ce adlarına bu araziler için vergi tahakkuku 
hususunda tebligat yapılan şahıslar mevcut 
mudur? Mevcutsa kimlerdir, ellerinden arazile
ri alındıktan sonra arazi vergisinin tahakkuku 
sebepleri ve bu fakir köylünün vergi vermeye 
zorlanması hangi kanun Ölçülerine uydurul
muştur? Hal böyle iken kanunsuz ve usulsüz 
olarak arazileri ellerinden alınan köylü vatan
daşlara, bu toprakların tekrar iadesi hususun
da bakanlıkça ne gibi çalışmalar yapılmakta
dır. 

1. Şube 
Sayı : 3121\ 21 - 469/3678 

21 . 5 . 1969 
Hacılar köyündeki toprak 
dağıtımı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu G-enel Sekreterliğine 

ilgi : a) 20 . 1 . 1969 gün ve Kanunlar 
Müdürlüğü 9550/7 - 514/3038 sayılı yazı. 

b) 5 . 2 . 1969 gün ve 3121 - 469/972 sayılı 
yazıya ek: 

1 — Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı Ha
cılar köyünde 1968 yılında 21 no lu Toprak 
Komisyonunca yapılan uygulamanın kanunsuz 
ve usulsüz olduğuna dair aynı köyden Halil 
Aydın. Nevzat Tokuş, ismail Aydın, Hammu 
Çetinkaya ve Mehmet Pesen tarafımdan yapı-
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lan ihbar ve şikâyetlerle Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mukadder Öztekin'in Sayın Baş
bakan ve Köy işleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istiyen önergede söz 
konusu edilen hususlar merkeziden mahalline 
gönderilen bir heyet marifetiyle tetkik ettiril
miştir. 

Bu tetsMkat neticesinde : 
2. — Tapulu arazM olduğu halde, adı ge

çen Toprak Komisyonunca ek listenin (A) pa
ragrafında adı ve soyadları yazılı 2 kişiye da
ğıtım yoluyla toprak verilmiş olduğu bunlar
dan Ali öztürkoğlu'nun toprak istek beyanna
mesinde göstermediği kanısına ait 17 500 dö
nüm arazi toprak varlığına sayılmak suretiyle 
işgalimde bulunan Hazine arazisinden tam norm 
dâhilinde topraklandırılmıasının Cemil Şimşir'e 
ise toprak verilmemesinin gerektiği, 

3. — a) Ekli listenin (B) paragrafında ad 
ve soyadları yazılı 4 kişi tapulu yerlerini sat
malarına rağmen Toprak Komisyonunca kendi
lerine toprak verilmiştir. Toprak satmaları 
mücbir sebebe dayanmadığından verilen topra
ğın geri alınmasının gerektiği. 

b) Aynı listenin (C) paragrafında ad ve 
soyadları yazılı 6 kişinin 4753 saydı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 43 noü maddesine, 
6603 sayılı Kanunla istisnai mahiyette eklenen 
fılkraya istinaden hazırlanıp 2 Temmuz 1955 
tarihli 442 sayılı tamimle teşkilâtımıza gönderil
miş bulunan talimatnamede tadadedilen mücbir 
sebeplere dayalı olarak tapulu yerlerini sattık
ları tesbit olunduğundan kanun ve mevzuata 
uygun olarak topraiklandırılmış bulundukları, 
adı geçen hakkında yapılacak bir işlem bulun
madığı. 

4. — Uygulama yapılan köy hudutları için
de oturmayıp başka yerlerde ikamet eden ekli 
listenin (D) paragrafında ad ve soyadları ya
zık iki kişiye dağıtım yoluyla toprak verilmiş 
olduğu, bunun kanun ve mevzuata aykırı bu
lunduğu, bu sebepten verilen arazinin geri alın
masının gerektiği, 

5. — Toprak Komisyonunun tatbikatından 
çok önce tapulama teşkilâtınca yapılan uygula
ma sonucu bu yerler hükmen Hazine adına tes
cil olunup mahallî maliyesince kiraya verilmek 
suretiyle işletilmekte olan yerlerden olduğun
dan Toprak Komisyonunun bu köyde yaptığı 

uygulamada dağıtıma konu teşkil eden arazi 
üzerinde mülkiyet ve zilyedlik yönünden her 
hangi bir tesbit ve tetkikat yapılmamış ve Ha
zine adına kayıtlı yerler 257 sayılı tamim esas
larına göre şagillerine fazlası da yakınlarına 
verilmek suretiyle dağıtım yapılmış olup henüz 
haksahipleri adına tescil edilmemiş olduğu, an
laşılmıştır. 

Bu durum muvacehesinde yukarda 5 mad
de halinde açıklanan esaslar dairesinde Hacı
lar köyünde 21 No. lu Toprak Komisyonunca 
evvelce yapılan dağıtımın ıslahı amaciyle 
7 . 5 . 1969 gün ve 3121 - 21 - 469/3068 sayılı 
yazımızla Adana valiliğine talimat verilmiştir. 

6. — 35 - 40 senedir şahısların işgali altın
da olup, Kadastroca hükmen Hazine adına tes
cil olunan araziye ait vergi tahakkuku ile tah
siline dair işlemler Maliye Bakanlığı teşkilâtın
ca yürütülmekte olduğundan, bu hususta Ba
kanlığımca yapılacak bir işlem bulunmamakta
dır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 

A) Tapulu arazisi mevcudolduğu halde 
topraklandırılan şahıslar : 

1. — Cemil Şimşir1 

2. — Ali Öztürkoğlu 
B) Tapulu arazisi mevcut iken, arazi sat

tıkları halde topraklandırılan şahıslar : 

1. — Hasan Şen 
2. — Ahmet Ercan 
3. — Yusuf Ekiz 
4. — Ahmet Eroğlu 
C) Tapulu arazisi mevcut iken mücbir se-

'bepler dâhilinde arazi satan şahıslar : 

1. — ibrahim Ergin 
2. — Mustafa Mert 
3. — Çerkez Biçer 
4. — Yusuf Canpolat 
ö. Mustafa Çetinkaya 
6. — Mehmet Şahin 
D) Hacılar köyü dışında bir başka köyde 

oturduğu halde, topraklandırılan şahıslar : 

1. — Nafiye Irk 
2. — Döndü Aydın 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Toprak ve iskân işleri 
Genel Müdürlüğü 

Şulbesi : 1 
Dosya No. : 3121-21-469/00972 - 03966 

5 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

ilgi : 20 . 1 . 1969 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 9550/7 - 514/3038 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der öztekin'in, Toprak Tevzi Komisyonunun 
Hacılar köyünde yaptığı toprak dağıtımına 
dair Sayın Başbakan ve Köy İşleri Bakanı ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını isti-
yen önerge sureti incelendi. 

Dağıtım ile ilgili dosya ve bilgiler toprak 
komisyonları nezdinıde bulunduğundan söz ko
nusu önergede cevaplandırılması istenilen hu
suslar ; mahallen çok acele olarak bir kontrolöre 
tetkik ettirilmektedir. 

Tetkikat neticesi derlenecek bilgi ayrıca su
nulacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz edeceğim. 
Köy işleri Bakanı Y. 

Erdoğan Celâsun 
Müsteşar 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

8 . 9 . 1969 
Konu : Cumhuriyet Se

natosu Adana Üyesi Mu
kadder öztekin'in yazılı 
soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi, Sayın 
Mukadder öztekin'in, Başjbakanlık ve Köy iş
leri Bakanlığına tevcih ettiği yazılı soru öner
gesine aşağıdaki cevabımızı arz ediyorum. 

önergede ileri sürülen hususlar ilgili ba
kanlıklarca incelenmiş bulunmaktadır. 

Alınan bilgiye göre; 
1. — Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı Ha

cılar köyünde 1968 yılında 21 No. lu toprak 
Komisyonunca yapılan uygulamanın kanunsuz 
ve usulsüz olduğuna dair aynı köyden Halil Ay
dın, Nevzat Tokuş, ismail Aydın, Hamımı Çe-

tinkaya ve Mehmet Pezen tarafından yapılan 
ihbar ve şikâyetlerle Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi Mukadder öztekin'in, Sayın Başbakan 
ve Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istiyen Önergede söz konusu 
edilen hususlar, merkezden mahalline gönderi
len bir heyet marifetiyle tetkik ettirilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde : 
2. — Tapulu arazisi olduğu halde, adı ge

çen Toprak Komisyonunca; ek listenin (A) 
paragdafında adı ve soyadları yazılı 2 kişiye, da
ğıtım yoluyla toprak verilmiş olduğu, bunlar
dan Ali öztürkoğlu'nun toprak istek beyanna
mesinde, göstermediği karısına ait 17 500 dö
nüm arazi, toprak varlığına sayılmak suretiyle, 
işgalinde bulunan Hazine arazisinden tam norm 
dâhilinde topraklandırılmasının, Cemil Şimşir'e 
ise; toprak verilmemesinin gerektiği. 

3. — a) Ekli listenin (B) paragrafında ad 
ve soyadları yazılı 4 kişi, tapulu yerlerini sat
malarına rağmen, Toprak Komisyonunca kendi
lerine toprak verilmiştir. Toprak satmaları müc
bir sebebe dayanmadığından, verilen toprağın 
geri alınmasının gerektiği. 

b) Aynı listenin (C) paragrafında, ad ve so
yadları yazılı 6 kişinin, 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun 43 ncü maddesine 
6603 sayılı Kanunla istisnai mahiyette eklenen 
fıkraya istinaden hazırlanıp 2 Temmuz 1955 
tarihli 442 sayılı tamimle, teşkilâtımıza gönde
rilmiş bulunan talimatnamede tadadedilen müc
bir sebeplere dayalı olarak, tapulu yerlerini ak
sattıkları tesbit olunduğundan; kanun ve mev
zuata uygun olarak topraklandırılmış bulun
dukları adı geçenler hakkında yapılacak bir iş
lem bulunmadığı. 

4. — Uygulama yapılan köy hudutları için
de oturmayıp, başka yerlerde ikamet eden ekli 
listenin (D) paragrafında, ad ve soyadları ya
zılı 2 kişiye, dağıtım yoluyla, toprak verilmiş 
olduğu, bunun, kanun ve mevzuata aykırı bu
lunduğu, bu sebepten; verilen arazinin geri 
alınmasının gerektiği. 

5. — Toprak Komisyonunun tatbikatından 
çok önce, tapulama teşkilâtınca yapılan uygu
lama sonucu, bu yerler, hükmen Hazine adına 
tescil olunup, mahallî maliyesince kiraya veril
mek suretiyle, işletilmekte olan yerlerden ol
duğundan; Toprak Komisyonunun, bu köyde 
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yaptığı uygulamada, dağıtma konu teşkil eden 
arazi üzerinde, mülkiyet ve zilyedlik yönünden 
(her hangi bir tesbit ve tetikikat yapılmamış ve 
Hazine adına kayıtlı yerler, 257 sayılı tamim 
esaslarına göre; şagillerine, fazlası da yakınla
rına verilmek suretiyle dağıtım yapılmış olup, 
henüz haksahipleri adına tescil edilmemiş oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Bu durum muvacehesinde; yukarıda 5 mad
de hainde açıklanan esaslar dairesinde, Hacı
lar köyünde 21 No. lu Toprak Komisyonunca, 
evvelce yapılan dağıtımın ıslahı amaciyle 
7 . 5 . 1969 gün ve 3121 - 21 - 469/3068 sayılı 
yazımızla Adana valiliğine talimat verilmiştir. 

Konunun arazi vergisi ile bir irtibatı bu
lunmadığı, Hazine arazilerini Mralıyan veya iş
gal eden şahısların 1966 - 1967 ve 1968 yılları
na ait kiraları veya ecrimisilleri ödemeleri so
nucu yapılan muamele ile ilgili olduğu ayrıca 
yapılan tetkikten anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin, önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Seyfi öztürk 

Devlet Bakanı 

A) Tapulu arazisi mevcudoiduğu halde 
topraklandırılan şahıslar: 

1. — Cemil Şimşir 
2. — Ali öztürkoğlu 

B) Tapulu arazisi mevcut iken, arazi sat
tıkları halde topraklandırılan şahıslar : 

1. — Hasan Şen 
2. — Ahmet Ercan 
3. — Yusuf Ekiz 
4. — Ahmet Eroğlu 

C) Tapulu arazisi mevcut iken, mücbir 
sebepler dâhilinde arazi satan şahıslar : 

1. — İbrahim Ergin 
2. — Mustafa Mert 
3. — Çerkez Biçer 
4. — Yusuf Canpolat 
5. — Mustafa Çetinlkaya 
6. — Mehmet Şahin 
D) Hacılar köyü dışında bir başka köyde 

oturduğu hailde, topraklandırılan şahıslar : 
1. — Nafiye Irk 
2. — Döndü Aydın 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas ilindeki tarihî anıtların 
onarımına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in cevabı (7/533) 

28 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Hüseyin öztürk 
Sivas Senatörü 

Soru : 

1. — Atalarımızın uygarlıklarının en canlı 
örnekleri ve ölmez tapuları olan Sivas ilindeki 
tarihî anıtların onarımı için Hükümetin aldığı 
tedbirler nelerdir? 

2. — Selçuklu Hükümdarlarından 1 nci İz
zettin Keykâvus tarafından 1217 yılında ve 
dünyada ilk defa göğüs hastalıkları müessesesi 
olarak kurulan ve sonradan medrese (Tıp Fa
kültesi) olarak da işletilen Sivas Dârûl Şifası
nın 750 nci yıldönümü olan 1967 de onarımının 
tamamlanması gerekirken, hâlâ bitiriiemeyişi-
nin sebepleri nelerdir? 

3. — Çifte Minare çevresinde yerleri kazı
larla tesbit edilen, bir kısmı da onarılmaya 
muhtaç anıtlar olarak bulunan ve dünyada ilk 
defa bir üniversite sitesi olarak (Fen, Tabiat, 
Tıp, ilahiyat ve Edebiyat fakültelerini kapsı-
yan) bu tarihî anıtların onarımı için ne gibi 
bir çaba gösterilmektedir? 

4. — Sivas - Grökmedresesinin onarımı ve 
etrafının turistik bir duruma sokulması için, 
Hükümetin ilgisi ve bu iş için aldığı bir tedbir 
var mıdır? 

5. — Sivas ili çevresindeki tarihî eserler içini 
arkeolojik bir araştırma işi dikkate alınmış mı
dır? 

6. — DivriğMeki sanat şaheseri olan Ulu 
Caminin restorasyonunun bozukluğu ve bu işe 
sebebolanların hakkında birkaç defa Hüküme
te rapor edildiği; bu mütaalhhMin hakkında ge
rekli bir koğuşturma yapılıp yapılmadığının ve 
ihalelere katılmasına hâlâ müsaade edilmesi
nin sebepleri nelerdir? 
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T. C. 
Başbakanlık 2 . 7 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 283/4875 
Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 29 . 1 . 1969 tarih ve 7/533 - 9608/3146 
sayılı yazınız. 

Sivas ilindeki tarihî anıtların onarımına 
dair, Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Hüse
yin öztürk tarafından yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz
türk'ün «Sivas ilindeki tarihî anıtların onarı
mı» ile ilgili 28 . 1 . 1969 günlü yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

1. — Sivas ilindeki tarihî eserlerin onarımı 
ve restorasyonu beş yıllık bir yatırım progra
mına alınmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
bu amaçla, 1965 te 333 490, 1966 da 260 950, 
1967 de 250 001 ve 1968 yılında da 193 257 lira 
olmak üzere dört yılda toplam 1 037 698 lira 
sarf edilmiştir. 1969 senesinde de aynı onarım 
işlerine 200 000 lira harcanacaktır. 

2. — Sivas, İzzettin Keykâvus Dârülşifası
nın onarımı üzerinde, bütçe imkânları çerçeve
sinde, gereken şekilde durulmuş ve 1962 - 1968 
yıllarını kapsıyan dönemde bu amaçla 644 635 
lira harcanmıştır. 1969 yılında da 100 bin lira
lık keşif evrakı hazırlanmıştır. Eserin kuzey 
cephe revakımn şakulden tehlikeli şekilde ay
rılmış olan yönü taşı cephesi ve kemerleri ona
rılacaktır. 

3. — Çifte Minare Medresesi ile ilgili kazı
lar devam etmektedir. Ancak, bugüne kadar 
yapılan kazılarda medresenin yalnız ön cep
hesinin ayakta kalabildiği görülmüş, diğer kı
sımlarının ve yanındaki eserlerin bugün mevcu-
dolmıyan üst .yapıları hakkında hiçbir bilgi 
ve doküman bulunamamıştır. 

Bu durumda, Gayrimenkul, Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun 24 . 9 . 1967 gün 
ve 3674 sayılı karariyle, Çifte Minare Medrese
sinin faraziyeye müstenid rekonstrülksiyonu 
yapılmıyarak bulunduğu şekilde, tarihî ve mi
marî bir kalıntı halinde muhafazası, arkeolojik 
bir mahal olarak değerlendirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

4. — Gökmedresenin onarımı için ön çalış
malar 1968 yılında tamamlanmıştır. Halen res
torasyon projesinin hazırlanabilmesi için gerek
li kazı, araştırma ve eserin mutdes ilâvelerden 
temizlenmesi gibi işler yapılmaktadır. 

5. — Sivas ve çevresindeki tarihî eserler 
için, halen hazırlanmış, bir arkeolojik araştır
ma programı mevcut değildir. Bununla bera
ber, bu yıl Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine mensup bir ekip bu bölgede Sek 
çuklu devrine ait eski şehir kalıntıları üzerinde 
arkeolojik sondaj yapacaktır. 

6. — Ulu Camiin onarımında görülen hata
lar tashihi kabil olan işçilik kusurlarıdır. Bu 
sebeple, mütaahhidin iş verilmemek suretiyle 
cezalandırılmasını gerektiren bir hal görülme
miş, sadece sözleşme esaslarına göre icabeden 
ıslahatın yapılması hususunda kendisine tali
mat verilmekle yetinilmiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

8. •—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Taşar Tunagür'ün İstan
bul Müftülüğüne atanma tarihine dair yazılı so
ru önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
cevaba (7/542) 

2.3. 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Mehmet özgüneş 

1. — Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Baş
kan Yardımcısı vekili olarak görevlendirilmiş 
bulunan Yaşar Tunagür'ün istanbul Müftülü
ğüne atanma tarihi nedir? 

2. — Yaşar Tunagür istanbul Müftülüğü 
görevini fiilen kaç gün yapmıştır? 
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3. — Yaşar Tunagür maaşını istanbul Müf
tülüğü kadrosundan mı almaktadır? Bu kad
rodan maaş almamakta ise, hangi kadrodan 
anaaş almaktadır? 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 6 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
•Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-127/4560 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Md. : 
İlgi : 6 . 3 . 1969 tarih ve 9672-7/542-3523 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Yaşar Tunagür'ün İstanbul Müftü
lüğüne atanma tarihine dair yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz
güneş'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ve
kili Yaşar Tunagür'ün İstanbul Müftülüğüne 
atanması ile ilgili 2 . 3 . 1969 tarihli yazılı soru 

önergesi cevabıdır 
1. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili 

Yaşar Tunagür, 9 . 4 . 1966 tarihinde İstanbul 
Müftülüğüne atanmıştır. 

2. Yaşar Tunagür, istanbul Müftülüğü gö
revini fiilen bir gün yapmıştır. 

3. Yaşar Tunagür, maaşını istanbul Müftü
lüğü kadrosundan almaktadır, 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediye ve özel idareler 
memurlarına avans verilmesini öngören 1069 
sayılı Kanuna dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı (7/548) 

22 . 3 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile arz ederim. 

Salih Tanyeri 
Gaziantep Senatörü 

Soru : 
1. Belediye ve özel idareler memurlarına 

avans verilmesini öngören 1069 sayılı Kanun 
illerde tamamiyle uygulanmış mıdır? 

2. Kanunu geriye doğru tamamiyle uygula-
mıyan il veya belediye var mıdır? Varsa sebebi 
nedir? Hükümetçe ne gibi bir tedbir alınmış
tır? 

3. Kanun İstanbul ilinde nasıl uygulanmış
tır. Bu uygulamada mahsup usulü kullanılmış 
mıdır? Böyle bir usul uygulanmış ise kanunimi 
dir? Değilse sorumlusu kimdir? Ve hakkında 
ne muamele yapılmıştır? 

4. Kanunu İstanbul gibi uygulıyan başka 
il var mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 30 . 7 . 1969 

Mahallî îda. Gn. Md. 
Şb. Md. 1. D. E. Hs. 

Sayı : 612 - 202 -1 (69) - 23423 

Konu : Senatör Salih Tanyeri'nin 
1069 sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 22 . 3 . 1969 gün ve Kanunlar Md. 
9703/3777 . 7/548 sayılı yazı. 

Belediye ve özel idare memurlarına avans 
verilmesini öngören 1069 sayılı Kanunun uygu
lanması ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri tarafından veri
len soru önergesi üzerine yapılan inceleme neti
cesinde : 

1. Hakkâri, Mardin, Manisa ve Sivas illeri 
dışındaki 63 ilimizde il özel idarelerince 1069 
sayıllı Kanunun uygulandığı, bu dört ilimizde ise 
para yetersizliğinin uygulamaya engel olduğu, 
1969 yılı içinde gerekli ödemelerin yapılabilmesi 
için de yeterli ödeneklerin bütçelerine konul
duğu, 

2. Mevcut 1238 belediyeden 84 belediyede 
bütçe yetersizliği nedeni ile, mezkûr kanun hü
kümlerinin tam uygulanamadığı, 

Fakat mevcut aksaklıkların giderilmesinin 
Bakanlığımızca devamlı takibolunduğu, 

3. İstanbul'da ise; 819 sayılı Avans Kanu
nunun özel idare personeline teşmil edilmemesi 
sebebiyle, 1069 sayılı Kanun yürürlüğe girince-
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ye kadar dernek eliyle memur ve müstahdemlere 
yapılmış olan 3 aylık sosyal yardımın (Tem
muz - Ağustos - Eylül 1968) personelin feragat 
etmeleri sonucu, il daimî encümenince alman bir 
kararla 3 aylık avansa mahsubedildiği, bu aylar 
dışındaki avansların normal ollarak ödenmiş ol
duğu, 

Belediyelerde ise, (Mart 1968 ile Aralık 1968 
aylarına ait) avansların her ay maaş ve ücret
lerle birlikte birer aylık kısımlar halinde öden
miş bulunduğu, 

4. Kanunu İstanbul il Özel İdaresi gibi uy
gulayan başkaca bir il özel idaresi ve belediye
nin bulunmadığı, 

Haziran sonu itibariyle, illerden alman bil
gilerden anlaşılmıştır. 

Muhtar mahallî idarelerin yetkili organların
ca alman kararların iptali hususunda Bakanlı
ğın bir yetkisi bulunmaması, ancak hakkı ihlâl 
edilenlerin yargı organlarına müracaatlarının 
mümkün olması nedeni ile, İstanbul'daki uygu
lama ile ilgili Bakanlığımızca bir işlem yapılma
mıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

24 . 3 . 1969 
10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Senatörü 

Mukadder Öztekin'in, kaklarında gıyabi tevkif 
kararı verilen Veli Koca ve Halil Işık'ın yakala-
namamalarına dair yazılı soru önergesi ve Başba
kan Süleyman Demirel'in cevabı (7/553) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica eder, saygılarımı sunarım. 

Mukadder öztekin 
Adana Senatörü 

Soru : 
Kozan ilçesi Ayvalı köyünde 19 . 9 . 1968 

tarihinde Arife Bozkır ile Ali Kara'yi öldürmek 
kastı ile yaralıyan Veli Koca ve Halil Işık hak
larında Sulh Hâkimliğince gıyabi tevkif kararı 
verilmiş ve fakat suçlular henüz yakalanmamış-
tır. Suçluların yakalanmayıp, takiplerinin gev
şetilmesi hususunda mahallî makamlara siyasi 
baskı yapıldığı halk arasında dolaşmakta ve ya

ralılar ile taraftarları şehre inememekte ve işle
rini takibedememektedMer. 

Kozan - İmamoğlu Bucağı Jandarma Kara
kol Kumandanı Celâl Bozkurt'un bu yerden alı
nacak başka bir yere nakli sebebi bu olaya bağ
lanmaktadır, doğru mudur? 

Adana Valiliği ve Jandarma Kumandanlığı
na, firarilerin yakalanmamaları ve takiplerinin 
gevşetilmesi hakkında yukarı makamlardan ve
rildiği söylenen emirler doğru mudur? 

Vukuu muhtemel bir başka müessif olayı ön
lemek bakımından bu firarilerin biran evvel, ya
kalanmaları için alınmış ne gibi tedbirler mev
cuttur? 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 6 .1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-240/4723 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mukadder Öztekin'in önerge
si hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 26.3.1969 tarih ve 9714-3838-7/553 

sayılı yazınız. 
Haklarında gıyabi tevkif kararı verilen Veli 

Koca ve Halil Işık'ın yakalanmamalarına dair, 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukadder 
Öztekin tarafından Başbakanlığa yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Öztekin'in, haklarında gıyabi tevkif kararı 
verilen Veli Koca ve Halil Işık'ın yakalanmama
ları ile ilgili 24 . 3 . 1969 tarihli yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Kozan ilçesi Ayvalı köyünde, 19 . 9 . 1968 
tarihinde Arife Bozkır ile Ali Kara'yı yaralı
yan ve haklarında gıyabi tevkif kararı verilen 
sanıklardan Halil Işık, 31 . 10 . 1968 tarihinde, 
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Veli Koca ile 1 . 11 . 1968 tarihinde yakalana
rak adlî makamlara teslim edilmişlerdir. 

Kozan - Imamoğlu Bucak Jandarma Takım 
Komutan Vekili Astb. I. Kd. Başçvş. Celâl Boz-
kurt (1955 - 84), adlî görevi suiistimal etmek
ten ve emre itaatsizlikten muhakeme altına alın
mış ve ayrıca hakkında yapılan çeşitli şikâyetler 
dolayısiyle 2 . 10 . 1968 tarihinde başka yere 
nakledilmiştir. Nakil işleminin sözü edilen olay
la bir ilgisi yoktur. 

Adana Valiliği ile îl Jandarma Alay Komu
tanlığına, üst makamlarca, suçluların yakalan
maması bakımından her hangi bir emir verilme
miştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, T. C. Ziraat Bankası tarafından eski 
yıllar borçları dışında yeniden verilen kredilere 
dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'in cevabı (7/556) (1) 

5 . 4 . 1969 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle-
lerinizi saygıyla rica ederim. 

O. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

1. 1.1.1968 tarihi ile 31.12 .1968 tarihleri 
arasında : 

a) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından eski yıllar borçları dışında yeniden, 

b) Doğrudan doğruya Ziraat Bankasınca; 
c) Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile, 

fiilen açılan kredi yahut fiilen açılan plasman 
miktarı nedir? (Her il ayn ayrı gösterilmek 
üzere) 

2. Aynı devre içinde yani 1968 yılı Tanm 
Satış Kooperatifleri ve Banka tarafından her il 
ayn ayn olmak üzere yıl sonu itibariyle bakiye 
borç miktarlan ne olmuştur. 

3. Aynı devre içinde her il ayn ayn olmak 
üzere ticari kredi tevziatı ne kadar olmuştur? 

4. Aynı devre içinde hayvancılıkla ilgili 
tüm zirai kredilerin iller itibariyle dağılışı ne
dir? 

5. Kalkınma Plânının esaslarını uygulama 
Kanununa göre ve dış yardımlardan yararlan
mak üzere, hayvancılığı teşvik için 4 ncü soru
muzun kapsamı dışında olmak üzere ve her il 
ayn ayn gösterilmek üzere açılan krediler, 

6. 1967 ile 1968 yıllan içinde bakiye borç 
olarak ayrı, yeni açılan kredi ayn gösterilmek 
üzere, 

a) 1 ile 300 lira arasında borçlu sayısı iller 
ayn ayrı gösterilmek üzere (Tanm Kredi Koo
peratifleri, Tanm Satış Kooperatifleri ve doğ
rudan doğruya Bankaca açılanlar dâhil olmak 
üzere) ne kadar olmuştur? 

b) Aynı yıllarda 300 ile 1 000 lira arasın
daki borçlu sayısı (a) bendindeki esaslara göre 
(tiler ayn ayn gösterilmek üzere) kaçtır? 

c) 30 000 liranın üstünde iller ayn ayn 
gösterilmek üzere (a) bendindeki esaslara göre 
aynı yıllarda borçlu sayısı kaç olmuştur? 

7. 6 ncı sorudaki esaslara göre aynı yıllar 
içinde ticari kredilerin illere göre dağıtımı na
sıldır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

îçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 

Banka ve Kredi 

Konu : Sırn Atalay'm 
önergesi hakkında. 

yazılı soru 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 5.4.1969, 30 . 5 .1969 gün ve 9741 -
7/556 - 3941,4437 sayılı yazılarınız. 

T. C. Ziraat Bankası tarafından eski yıllar 
borçlan dışında yeniden verilen kredilere dair 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırn Atalay'm 
yazılı soru önergesinde sorulan hususlar hak
kında adı geçen bankaca hazırlanan cevaplar 
3 er nüsha halinde ilişikte takdim kılınmıştır. (1) 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

(1) Soruya cevap teşkil eden listeler Kanun
lar Müdürlüğü dosyasındadır. 
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12. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Doğu - Anadolu bölgesinde halkın kal
kınması için, hayvancılıkta dengenin sağlanma
sına dair yazdı soru önergesine Tarım Baltanı 
Bahri Dağdaş'ın cevabı (7/558) 

5 . 4 . 1969 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorunun Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygıyle rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhuryet Senatosu Kars Üyesi 

Hayvancılığın esas geçim kaynağı teşkil et
tiği Doğu - Anadolu bölgesinde halkın kalkın
ması bölgelerarası dengenin sağlanması i^in; 

1. Doğu - Anadolu bölgesinin hayvancılığın 
kesif olduğu 

illerde; 
2. Hayvancılığın en kesif olduğu ve önem 

taşıdığı Kars'ta yeni süt işleme, süt değerlen
dirme fabrikaları, 

3. En uzak ve ücra bölgelerde halkın sütü
nü peynir ve diğer mamuller halinde işlemek 
üzere küçük fakat yeterli tesisler, 

Düşünülmekte midir? icra programlarına ne 
zaman alınacaktır. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 2 1 . 6 .1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Başmüşaviri 

Konu; Senatör Sayın Sırrı 
Atalay'ın önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 5 . 4 . 1969 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/558 - 9742 03940 sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 
Atalay'ın Doğu - Anadolu Bölgesinde halkın 
kalkınması için hayvancılıkta dengenin sağlan
masına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevap
larımız aşağıdadır. 

1. Kars ilimizde günde 60 ton süt işleme 
kapasiteli olan süt mamulleri fabrikası Ocak 
1969 dan itibaren deneme işletmesine geçmiş 
bulunmaktadır. Bu fabrikanın sütünü temin et
mek üzere : 

a) Günde 500 Kgr. süt verebilecek her köy 
için bir süt alım yeri (120 aded) 

b) Fasla gelecek sütü tereyağı ve peynir 

imal edebilecek tesisleri bulunan 12 aded süt 
toplama merkezi açılması projeye bağlanmıştır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutabakata va
rılınca projenin tatbikatına geçilecektir. 

2. Kuzey - Doğu illerimizde kurulması ön
görülen süt fabrikalarının durumuna gelince: 

a) Erzurum'da bir süt f abrkası kurmak üze
re teşekkül edecek 4 milyon li'ra sermayeli özel 
anonim şirkete Plânlama Teşkilâtınca tasvibe-
dildiği üzere Türkiye Süt Endüstrisi % 40 ser
maye ile iştirak edecektir. 

b) Ağrı ve Van'da özel karakterde bir süt 
fabrikasının kurulması hazırlıkları da olumlu 
bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 

c) Muş ve Bingöl illerimizde Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu tarafından birer süt fabri
kası kurulması hususunda Devlet Plânlama Teş
kilâtı ile mutabakata varılmıştır. 

3. Doğu -Anadolu'da ekonomik değerleri 
düşük ilkel bünyede bulunan nevi ve ırklar ye
rine daha prodüktif tor hayvan populasyonu ika
me etmek maksadiyle hayvancılık kredilerinin 
daha fazla artırılması, istikrarlı bir pazarlama 
ve fiyat politikası uygulanması üzerinde önem
le çalışılmaktadır. Bilgi edinilmesine müsaade
lerini saygılarımla arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 1 . 1969 
tarihi ve 1 . 1 . 1969 tarihi ile 1 . 1 . 1969 ta
rihleri arasında Halk Bankasınca verilen kredi
lere dair yazdı soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in cevabı (7/562) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygıyle rica ederim. 

Sırrı Atalay 

1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 1 . 1969 tarihi ve 
1 . 1 . 1969 tarihi ile 1 . 4 . 1969 tarihleri esas 
olmak üzere. 

1. Halk Bankasınca doğrudan doğruya ve
ya başka bi'r daire veya kurum adına veya yar
dım intikali yoliyle kişilere, esnafa, kooperatif
lere, kooperatiflerin kuruluş maksat ve şekilleri

mi,) Soruya cevap teşkil eden listeler Ka
nunlar "Müdürlüğü dosyasındadır. 
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ne göre ayn ayrı olmak üzere, her ile her han
gi bir nam veya şekilde olursa olsun açılan, ve
rilen, açılması kararlaştırılan kredi (plasman) 
miktarı ne olmuştur? 

2. Yukarda belirtilen süreler içinde Halk 
Bankası şubeleri hangi il ve ilçelerde açılmış
tır?. 

3. Yukarda belirtilen süreler içinde Esnaf 
Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankasınca des
tek ve yardım gören kooperatiflerin il ve ilçe 
itibariyle sayıları ne olmuştur? 

T. O. 
Tfoaret Bakanlığı 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 13266 

Banka ve Kredi 

Konu: Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'm ya
zılı soru önergesi Hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 14 . 4 . 1969 gün ve 9772 - 4012 sayılı ya
zınız. 

1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 1 . 1969 tarihi 
ve 1 . 1 . 1969 tarihi ile 1 . 4 . 1969 tarihleri 
arasında Türk Halk Bankasınca verilen kredi
lere dair Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm yazılı soru önergesinde sorulan husus
lar hakkında mezkûr Banka tarafından hazırla
nan cevapların 3 er nüshası ilişikte gönderil
miştir. (1) 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Etiket koyma usulüne dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan adına Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı (7/563) 

1 . 11 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yazılı 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tara
fından sözlü olarak Senatomuz Genel Kurulu 

önünde cevaplandırılmasına delâletlerinizi üs
tün saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 5 . 7 . 1969 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. (370 .2) 

içpiyasalar 14246 
Konu: Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Ekrem Özden'
in soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in etiket koyma usulüne dair soru öner

gesine ait not. 

Pazarlıksız satış mecburiyeti hakkındaki 
3489 sayılı Kanun, 2/9527 sayılı Kararname 
ile Ankara, istanbul ve İzmir şehirleri bele
diye hududu dâhilinde 1 Ekim 1938 tarihinden 
beri tatbik edilmektedir. Bu kanun hüküm
lerine göre, adı geçen şehirlerin belediye hu-

Soru : 
1. Piyasalarda satışa arz edilen her malın 

üzerine görülür ve okunur bir şekilde etiket koy
ma usulü hakkındaki mevzuat, neden dolayı tat
bik edilememektedir? 

2. Bu hususta Belediye mevzuatında kâfi 
müeyyide yoksa Hükümet olarak bir tasarı şev
ki düşünülüyor mu? 

3. Belediyelerin gereğini yerine getirmeleri 
için idari murakabe yapılmakta mıdır 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özdenin etiket koyma usulüne dair Başbakan
lığa yönelttiği önergesinin, Senato Genel Kuru
lunun 15 . 4 . 1969 tarihli 50 nci Birleşiminde 
yazılı soruya çevrildiği, Başbakanlığın 20.5.1969 
gün ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığının 77 - 177/3653 sayılı yazısından 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Söz konusu önerge ile ilgjli cevabımız iki 
niteha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine ve gereğini müsaadelerine arz 
«derim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 
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dudu dâhilinde satışa arz edilen mallar istis
na hükümleri şümulüne girenler hariç) üzeri
ne etiket konulması, mahiyeti itibariyle im
kân olmıyan mallar içinde, liste tanzimi 
mecburi olduğu gibi, malların etiket veya lis
tede yazılı fiyatların üstünde veya altında sa
tılması da yasaktır.. Bu kanun yukarıda be
lirtilen üç ilde belediyelerce uygulanmaktadır. 

Piyasada satışa arz edilen mallara etiket 
koyma ve bununla ilgili sair ruhsatı ifa mec
buriyetinin yeni bir kanunla ve bütün yurda 
şâmil şekilde tatbikini sağlamak amaciyle Ba
kanlığımızca bir kanun tasarısı hazırlanmış 
ise de, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliğinin alınacak 
riayeti mecburi meslekî kararların bu uygu
lamayı temin edeceğine dair beyanlarına in-
ti.2,aren tasarının ilgili mercilere şevki şimdi
lik durdurulmuştur. 

Diğer taraftan içişleri Bakanlığınca ha
zırlanmış bulunan Belediye kanunu tasarısın
da; belediyelerin yetkilerini sayan madde ms-
yanmda «Belediyelerin toptan ve parakende 
satışa arz edilen malların üzerine cins ve fi
yatlarını gösteren etiket konulması lüzumlu 
görülenleri tâyin ve ilân edecekleri» hükmü 
öngörülmüş bulunduğu gibi bu hususa ait 
cezai müeyyideler yine adı geçen Bakanlıkça 
hazırlanıp Büyük Millet Meclisine sevk edil
miş bulunan «Belediye Cezaları kanunu tasa
rısı» nda yer almış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yukarıda bahsedilen vilâyetlerde 
tatbik olunan 3489 sayılı Kanunun bütün yur
da şâmil edilmesi hususunda Bakanlığımızda 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

15 . — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Vyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşası düşünülen 
metroya dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı S ey fi Öztürk'ün cevabı. 
(7/567) 

1 . 11 . 1987 
Oumhururiyet Senatosu Yüksek Başkanlığına' 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak Senatomuz G-enel Kurulu 
önünde cevaplandırılmasına delâletlerinizi üs
tün saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

11 . 11 . 1969 O : 2 

Soru : 
1. istanbul şehrinde bir metro inşası husu

sunda Hükümet ne düşünmektedir? 
2. Bu mevzuda teklifler var mıdır? 
3. istanbul şehri için metromu yoksa köprü 

önemlidir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 5 . 9 . 1969 
Sayı : 2/01 -1581 

Konu : Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Ekrem özden'in önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 
Ekrem özden'in, Başbakanlığa yönelttiği ya
zılı soru önergesine, aşağıdaki cevabımızı arz 
ediyorum. 

İstanbul şehrinde, bir metro inşası husu
sunda yapılan çalışmalar henüz sonuçlanma
mıştır. Metro ile, yerüstü geçitleri ve kavşak 
noktaları arasında, yeraltı geçitlerinden han
gisinin daha rantabl olduğu, ayrı bir tetkik 
konusudur. Ancak, istanbul şehrinin genel tra
fik etüt projesi meyamnda düşünülmesi ge
reken alternatiflerden birisi olarak mütalâa 
edilmektedir. 

Bugün, İstanbul'da trafik akımını temin 
ve düzenlemek maksadiyle; alman tedbirlerin 
yanısıra, birçok kavşak noktalarında, yeraltı 
ve yerüstü geçitleri halen yapılmaktadır. 

Metro konusu, uzun vadeli bir proje olup, 
inceleme safhasında, kesin mütalâa beyan et
mek sakıncalı görülmüştür. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini rica ederim. 

Saygılarımla 
Seyfi öztürk 

Devlet Bakanı 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, mer'i mevzuatı belli edecek bir 
çalışmaya dair yazılı soru önergesi, Başbakan 
adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı 
(7/568) 

1 . 11 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak Genel Kurulumuz önün-
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de cevaplandırılmasına delâletlerinizi üstün 
saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul üyesi 
Ekrem Özden 

Sorular : 
1. Başbakanlıkta, mülga kanun ve mad

deleri tarayarak mer'i mevzuatı belli edecek 
bir çalışma var mıdır? 

2. Böyle bir çalışma varsa bugünkü du
rum nedir? Böyle bir çalışmaya lüzum görül-
memişse sebebi nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 8 . 9 . 1969 
Sayı : 2/01 -1598 

Konu : Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi, Sa
yın Ekrem özden'in Başbakanlığa tevcih et
tiği yazılı soru önergesine, aşağıdaki cevabı
mızı arz ediyorum. 

Başbakanlıkta, mülga kanun ve maddeleri 
tarayarak, mer'i mevzuatı belli edecek bir ça
lışma olup olmadığı hususunda bilgi isten
mektedir. 

Katı unların ve nizamnamelerin sureti, neşir 
ve ilânı ve meriyet tarihi hakkındaki, 1322 sa
yılı Kanun ile Başbakanlık teşkilâtı hakkın
daki kanunda ve diğer kanunlarda, mülga 
kanun ve maddeleri tarayarak, mer'i mev
zuatı belli edecek bir çalışma yapılması hu
susunda, Başbakanlığa verilmiş bir görev ol
mamakla beraber, her bakanlık ve dairenin 
tatbiki ile görevli bulunduğu kanunların, çe-
çitli tadil ve eklemelerle, çok karışık bir hal 
aldığı, bu itibarla, yürürlükteki mevzuatın tek 
metin haline getirilmesi, ihtiyaç ve zarureti, 
yıllardan beri kendisini hissettirmiştir. 

Kanuni ve teşriî mahiyeti olmıyan bâzı özel 
kişiler tarafından bu konuda yapılmış çalışma
lar mecvut ise de, tatminkâr olmadığı malûm
dur. 

Başbakanlık Basımevi döner sermaye işlet
mesi kuruluşu hakkındaki 852 sayılı Kanun, 
bâzı imkân ve malî kolaylıklar sağlanmış bu
lunduğundan, mevcut kanunların tek metin 
halinde derlenmesi ve yayımlanması mümkün 
olabilecektir. 

Konunun taşıdığı öneme binaen, yapılacak 
çalışmalar, memur statüsü dışında ve istisnai 
mahiyette, özel tecrübe ve ihtisas istemekte
dir. işin bu yönü de döner sermaye imkânları 
içerisinde değerlendirilecektir. 

Keyfiyetin, önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikâlini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Seyfi öztürk 
Devlet Bakanı 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun teknik DDT imalinin kont-
rdluna dair yazılı soru önergesi ve Tarım Bakam 
Bahri Dağdaş'm cevabı (7/574) 

15 . 4 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı ve çok acele olarak cevaplandırılma
sını müsaadelerinize arz ederim. 

Adana Senatörü 
M. Nuri Âdemoğlu 

Bir müddet evvel yurt içinde teknik DDT nin 
bir firma tarafından imal edildiği esbabı muci-
besiyfle teknik DDT ithali Bakanlığınızca yasak
lanmıştı. Bu hale göre; 

1. Senede 2 000 ton civarındaki memleket 
ihtiyacının bu firma tarafından imali mezkûr 
firma ile Yüksek Bakanlığınız arasında ne gibi 
bir teminata bağlanmıştır?. 

2. Ayda 200 tondan fazla teknik DDT imal 
edemiyen bu firmanın ilkbahara muayyen bir 
stokla girmesi tabiî bulunduğuna göre, bu stok 
Bakanlığınızca tesbit edilmiş midir? 

3. Bu firmanın imalâtının gerek kalite ve 
gerekse miktar bakımından kontrolü Yüksek 
Bakanlığınıza mevdu bulunduğuna göre, 1969 
senesi başından itibaren Nisan ayı başına ka
dar mezkûr firmanın teknik DDT imali teknik 
elemanlarınız tarafından kaç defa kontrol edil
miştir.? 

4. Geçmiş aylarda yapılması icabeden bu 
kontrollarda aylık stokların miktarları ne ka
dardır? 

5. Bu stok kontrollan yapılmamışsa, bu va
zife ile yüklü olanlar hakkında vazifeyi ihmal
den dolayı ne gibi muamele yapılmıştır? 
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6. Türkiye'de imal edilen teknik DDT nin 
bir müddet dinlendirilmesi icaibeder mi? İcab-
ederse bu müddet ne kadardır? 

7. Halen memlekette tarım mücadelesi için 
kullanılabilecek teknik DDT miktarı ne kadar
dır? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 18.6.1969 

Özel Kalem Müdürlümü 
Şb. Md. : Bakandık Başmüşaviri 

455 
Konu : Senatör Sayın M. Nuri 
Âdemoğlu'nun önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îloi : 14.41969 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/574-9774/4014 sayılı yazı : 

Teknik DDT imalinin kontrohma dair Cum
huriyet Senatosu Adana üyesi M. Nuri Âdem
oğlu'nun Bak^nliPimıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi ile iifriii cevaı>1aTn'uz asa aidedir. 

1. Tarım ilânları; 8.5.1964 tarihinde İstan
bul 2 nci Noterlioince anlaşmalı olduğumuz Ko
ruma tarım ilâçları firmasının Derince'deki 
Klor - Alkali tesislerinde; Bakanlığımızca lüzum 
gösterilecek cins. miktar ve evsafta üretilen 
RHE ve DDT den imal edilmektedir. 

2. Firmanın Bakanlığımızca tesbit edilen 
DDT stokları aylar üzerinden gösterilmiştir. 
(İlişik cetvelde) 

3. Firmanın Klor - Alkali tesislerinden alı
nan DDT numuneleri Bakanlığımızca görevlendi
rilen bir hevet tarafından zaman zaman kontrol 
edilmiş üretim normal devam ettim için mütaa-
kıp bir kontrola lüzum görülmemiştir. Ancak 
üretim miktarını artırmak maksadivle Ocak 
1969 da fabHk^mn tevsii cihetine gidilmesi ve 
bununla ii^fi DDT imal eden kısmının revizyo
na tabi. tutulması imalâtta bir duraklama ve bu
nun neticesi elde olmadan meydana gelen açık 
ithalât yanılmak suretiyle giderilmiştir. 

4. Teknik DDT nin formulâsyona geçilme
den önce dinlendirilmesinde bâzı şartlarda fay
da mülâhaza edilmektedir, ancak öğütme isin
de kullanılan değirmenin tipine göre dinlendiril
mesinde kullanılabilmektedir. 

5. Koruma firması ayda ortalama 200 ton 
teknik DDT üretmekte ve bunu bir program dâ
hilinde formülâtör firmalara tevzi etmektedir. 

6. Her yıl olduğu gibi 1969 mücadele mev
siminde memleketin ihtiyacı bulunan zirai mü
cadele ilâçlarının miktarları Bakanlığımızca tes
bit edilerek bu nevi ilâç imal ve ithal eden fir
malara bildirilmiş ve gereken tedbirler alın
mıştır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 
Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

Geçmiş aylardaki stok miktarları 

31 Ağustos 1968 itibariyle Teknik 
DDT stoku 464 Ton 
30 Eylül 1968 itibariyle Teknik 
DTT stoku 459 » 
31 Ekim 1968 itibariyle Teknik 
DDT stoku 442 » 
30 Kasım 1968 itibariyle Teknik 
DDT stoku 386 » 
31 Aralık 1968 itibariyle Teknik 
DDT stoku 341 Ton dur. 

18. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgünes'in, Kayseri Valiliği emrine ve
rilen ilkokul öğretmenlerinin tâyinlerine dair, 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 11-
lıami Ertem'in cevabı (7/578) 

24 . 4 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kayseri'ye yayınlanan Anadolu Gazetesinin 
4 Ekim 1969 tarihli nüshasında: 

Partizanlık örneğinin daniskası 300 öğret
menin tâyini Vali Asım iğnecilerin isteğine gö
re yapıldı torpilli kuvvetli olanlar beğendikleri 
yere tâyin edildi. 

Başlıkları altında verilen haberin doğruluk 
derecesini öğrenmek üzere vermiş olduğum 
19 . 1 . 1969 tarihli yazılı soru önergem, Millî 
Eğitim Bakanı tarafından 14 . 3 . 1969 gün ve 
134 sayılı yazı ile cevaplandırılmıştı. Tatmin
kâr olmıyan bu cevap, gazetede çıkmış olan bu 
haberin doğru olma ihtimalini artırmaktadır. 
Denetleme görevimi tam yapabilmem için aşa
ğıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan vazıh olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Soru : 1 1968 ders yılında Kayseri ili em
rine verilmiş olan 314 öğretmenin isimleri Kay
seri Valiliğine ne zaman bildirilmiştir? 
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Soru : 2 İsimlerin bildirilişinde, diğer il
lere veya eski yıllara nazaran bir gecikme ol
muş mudur? 

Soru : 3 Bu öğretmenlerin açık yerlere 
atanmalarında, ilkokul öğretmenlerinin atan
ma, nakil ve yer değiştirme Yönetmeliğinin 
6 ncı maddesinde sözü edilen, 

a) Komisyon hangi tarihte kurulmuştur? 
b) Komisyonun Başkan ve üyelerinin isim

leri ve memuriyet unvanları nedir? 
Soru : 4 Yönetmeliğin 15 nci maddesinin 

son fıkrasına göre, atanacak öğretmenlerin gö
rev yerleri tesbit edilirken, kadın öğretmenle
rin çalışabilecekleri, köyler de dikkate alınarak, 
kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üze
re kur'a tertibedilmiş midir? 

Soru : 5 Kura kadınlar ve erkekler için 
ayrı ayrı olmak üzere tertibedilmiş ise, Millî 
Eğitim Bakanının yukarda sözü edilen cevap 
yazılarına ek çizelgede 1, 6, 29, 34, 36 sıra sayılı 
nakillere gerekçe olarak gösterilen (Okulun 
kız öğretmenlerin çalışmasına elverişli olmadı
ğı) 25, 26, 27, ve 28 sıra sayılı nakillere gerek
çe olarak gösterilen (Köyde yalnız olması) gi
bi ifadelerin anlamı nedir? Bu yerler kuraya 
dâhil edilirken bu durumları bilinmiyor mu idi? 

Millî Eğitim Bakanı yukarda sözü edilen ce
vap yazılarının 4 ncü maddesinin (b) bendinde 
(i^mre verilen öğretmenlerin genel oıaraK maaş 
ala Dilmeleri için acele olarak tesoit edilen açiK-
lara kura ile tayin edilmiş olduklarını) Beyan 
etmeKtedırler. 

Soru : 6 Kayseri iline 1968 ders yılı için 
yeni öğretmenler verileceği önceden bilindiğine 
göre, açıkların acele olarak tesbit edilmiş ol
masının sebebi nedir? Kuradan önce ön hazır
lıklar yapılmamış mıdır, 

Soru : 7 Başka illerimizde de yeni öğret
menlerin görevlendirilmesi, Kayseri'de olduğu 
gibi, «acele olarak tesbit olunan açıklara ön
ce kura ile ve bundan kısa bir müddet sonra» 
elverişli yerlere takdire göre mi yapılmaktadır 

Soru : 8 Bu şekilde, tâyinlerin önce ace
le olarak tesbit olunan yerlere kura ile yapılıp, 
kısa bir müddet sonra değiştirilmesi yönetme
liğe uygun mudur? 

Soru : 9 Kura çekildikten sonra, Kayseri 
Valiliğine veya Millî Eğitim Müdürlüğüne il 
içinde nakil isteği ile müracaat eden öğretmen

lerin isimleri ve mazeretleri nelerdir? Bunlar 
arasında mazeretleri yönetmeliğin 43 ncü mad
desine uyduğu halde nakli yapılmamış olanlar 
var mıdır? 

Soru : 10 Bu nakil istekleri; 
a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sözü 

edilen komisyon tarafından incelenmiş ve çizel
gede isimleri açıklanan 36 öğretmen bu komis
yon tarafından mı seçilmiştir? 

b) Nakil istekleri yönetmeliğin 53 ncü 
madddesine göre sıraya alınmış mıdır? 

c) Sıraya alınma isteklerine esas olan bel
geler, yönetmeliğin 53 ncü maddesinin son fık
rasına göre, tetkik ve sıra çizelgesine kaydedil
mek üzere Bakanlığa gönderilmiş midir? Gön-
derilmiş ise ne zaman gönderilmiştir? 

Soru : 11 Kura tertibedilirken, yönetme
liğe göre, 314 öğretmenin görevlendirilmesine 
müsaidolan bütün açık yerler kuraya dâhil edil
miş midir? Kuraya dâhil edilmiyen açık yer
ler olmuşsa, bunların isimleri ve dâhil edilme
yiş sebepleri nelerdir? 

Soru : 12 Millî Eğitim Bakanının yukar
da sözü edilen cevap yazılarına ek çizelgenin, 

a) (Halen çalıştığı yer) başlıklı sütundaki 
yerler ne zaman açılmıştır? Açılma sebepleri 
nelerdir? Bu yerler yeni öğretmenlerin görev
lendirilmesi için çekilen kuradan önce açık mı 
idi? Bu açıklar yönetmeliğin 5 nci maddesine 
göre Bakanlığa bildirilmiş midir? Bildirilmiş 
ise ne zaman bildirilmiştir? 

b) (Kura ile çektiği ilk görev yeri) başlıklı 
sütunda gösterilen yerlere 38 öğretmenin nak
linden sonra öğretmen tâyin edilmiş midir? Tâ
yin edilmişse ne zaman tâyin edilmiştir? 

Soru : 13 Yukarda sözü edilen çizelgenin 
(nakil sebebi) başlıklı sütunda gösterilen ma
zeretlerin hepsi yönetmeliğin 43 ncü maddesi
ne uygun mudur? 

Soru : 14 Yönetmeliğin 43 ncü maddesin
de sıralanan mazeret gruplarının dışında bulu
nan (köyde yalnız olmak) ve (iki kardeşi bir 
araya getirmek) gibi mazeretler, Bakanlıkça, 
kura ile yapılmış olan görevlendirmelerin ku
radan kısa bir müddet sonra değiştirilmesi 
için yeterli ve kabule şayan mazeretler olarak 
telâkki edilmekte midir? Bu gerçeklerle yapıl
mış olan nakiller yönetmeliğe uygun mudur? 

Soru : 15 (Ailevi durum) diye ifade edi
len ve 11 öğretmenin kurada kendilerine isabet 
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etmiş olan yerlerden başka yerlere nakillerine 
gerekçe olarak gösterilen mazeretin mahiyeti 
nedir? Bu mazeret yönetmeliğe uygun mudur? 
Böyle genel anlamlı mazeretler Bakanlıkça ka
bule şayan görülmekte midir? Başka illerimiz
de de böyle genel anlamlı ve yönetmelikte bu-
lunmıyan mazeretlerle nakiller yapılmakta mı
dır? 

Soru : 16 Öğretmenlerin kendilerinin, an
ne ve babalarının sağlık durumları dolayısiyle 
yapılmış olan nakillerde, bu mazeretler yönet
meliğin 43 ncü ve 49 ncu maddelerine göre bel
gelendirilmiş midir? Belgelendirilmiş ise bu 
belgeler yönetmeliğin 53 ncü maddesine göre 
tetkik edilmek üzere Bakanlığa gönderilmiş mi
dir? Bakanlık bunları uygun bulmuş mudur? 

Soru : 17 1968 ders yılı için Kayseri ilin
de kadın» öğretmenlerin çalışamıyacağı yerler 
olarak tesbit edilen köylerin isimleri nedir? 
Bu köyler kimler tarafından ve ne zaman tes
bit edilmiştir? 

Soru : 18 1968 ders yılında il emrine ve
rilen 314 öğretmenin kura ile görev yerleri tes
bit edildikten sonra, 36 öğretmenin il içinde 
nakilleri için Kayseri Valiliğinin takibettiği yol 
ve kullandığı metod Bakanlıkça, yönetmeliğe 
uygun bulunmakta ve tasvibedilmekte midir? 

Mehmet Özgüneş 

21 . 6 .1969 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
özel 
264 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 25 . 4 . 1969 tarih ve 7/578 - 9796/4104, 
30 . 5 . 1969 tarih ve 7/578 - 7/9796/4440 sayılı 
yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Kayseri Valiliği emrine verilen ilko
kul öğretmenlerinin tâyinlerine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İlhamı Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın Meh
met Özgüneş'in, Kayseri Valiliği emrine verilen 
ilkokul öğretmenlerinin tâyinlerine dair 

24.4.1969 tarihli yazılı soru önergesine cebabı-
mıa. 

1. 1968 - 1969 ders yılında Kayseri iline 
atanan 314 öğretmenin isimleri aşağıdaki ta
rihlerde valiliğe gelmiştir. 

Bakanlık 
buyruklarının 

tarihi 

19 
23 
24 
27 
29 
25 
25 
27 

7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
9 

18 . 10 
18 . 10 . 
19 . 10 . 
19 . 10 . 
23 . 10 . 
24 . 10 . 
25 . 10 . 
31 . 10 . 
31 . 10 . 
25 . 11 . 
27 . 11 . 
29 . 11 . 
29 . 11 . 
29 . 11 . 
28 . 11 . 
9 . 12 . 
9 . 12 . 

19 . 12 . 
19 . 12 . 
18 . 12 . 
25 . 2 . 
22 . 4 . 

. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 
. 1968 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

Atanan 
öğretmen sayısı 

3 
148 

4 
2 
3 

48 
4 

54 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

16 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

314 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğretmen Toplam 

2. isimlerin bildirilişinde eski yıllara ve di
ğer illere nazaran hiçbir gecikme olmamıştır. 

3. ilkokul Öğretmenlerinin Atanma, Nakil 
ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı madde
sinde bahsedilen komisyon, 
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a) Komisyon yönetmeliğin yayımı tarihin
de kurulmuş olup daimî faaliyet halindedir. 

b) Komisyon Başkanı : Millî Eğitim Mü
dürü Selâhattin özcan. (Bulunmadığı zaman
larda ilgili Müdür Yardımcısı Ziya Demir) 

"üyeler : 
Teftiş Şefi Tufan Doruk. 
Merkez ilköğretim Müdürü Ali Avşaroğlu. 
Kayseri öğretmenler Derneği Temsilcisi M. 

Karamancı. 
ilkokul öğretmeni Ali Acar. (Bu üye tatil 

aylarında izinli bulunduğundan bâzı komis
yon toplantılarına katılamamıştır.) 

Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli Memur 
Yüksel Atacak'tan kurulmuştur. 

4. Kadınlar ve erkekler, ayrıca mecburi 
hizmeti olan ve olımyan kadın öğretmenlere 
mahsus olmak üzere kur'alar tertibedilmiştir. 

5. Askerlik görevini bitirip mesleke dö
nenlerle ilköğretmen okullarından mezun olup 
muhtelif tarihlerde okullardan bakanlığa ge
len listeye ve illerin ihtiyaçlarına göre öğret
men adayları dağıtılmaktadır. 1968 - 1969 
ders yılında kadın öğretmenler için ayrılan, 
şartları elverişli yerler, ile verilen 181 kadın 
öğretmenin ancak yarısına kâfi gelebilmiştir. 
Bilhassa yaz dönemi mezunu öğretmenlerin ile 
tâyinleri yapıldığı sıralarda, il haricine gide
cek öğretmenler de ayrılmamış durumda idiler. 
Bu duruma göre maaşlarını alabilmeleri için 
yeni mezun kadın öğretmenler şartları elve
rişli olımyan yerlere zorunlu olarak atanmış
lar, daha sonra elverişli yerler açıldıkça yö
netmeliğin ruhuna uygun olarak çalışabilecek
leri yerlere alınmışlardır. 

6. Kur'adan önce önhazırlık yapılmış, an
cak kadın öğretmen sayısı tesbit edilen elve
rişli görev yerlerinden çok fazla gelmiştir. 

7. Bütün illerdeki şartlar aynı değildir. 
iller, yönetmeliğin hükümlerine göre, «mirleri-

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Açık yerin adı 

Gezi Ağırnas Köyü Ok. 
Erkilet Kuşçu Köyü Ok. 
Hacılar Merkez Köyü Ok. 
Güneşli Amarat Köyü Ok. 
Merkez Molu Köyü Ok. 

Açılış tarihi 

2.10 
23. 3 
1. 9 
2 . 1 

17. 9 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

ne verilen öğretmenleri daha önceden tesbit 
etmiş oldukları açıklara, yine yönetmeliğin 
ahkâmına göre kur'a ile tâyin etmektedirler. 
Kayseri'deki durum yukardaki maddelerde 
açıklandığı üzere, ile kadın öğretmenin fazla 
verilişi ve önhazırlığın ihtiyacı karşılıyama-
masından ileri gelmiştir. 

8. Yukarda belirtilen sebeplerle kadın 
öğretmenlerin çalışamıyacakları yerlerde gö
revlendirilmeleri ve. daha sonra verimli ve hu
zur içinde çalışabilecekleri yerlere alınmaları 
yönetmeliğin 15 nci maddesine tamamen uygun 
düşmekte, ayrıca istifaları önlemektedir. 

9. Kur'a çekildikten sonra nakil isteğinde 
bulunan ve istekleri karşılanan öğretmenlere ait 
liste ilişiktedir. 

Mecburi hizmet borcu olup şehir ve kasaba
larda görevlendirilme isteğinde bulunan öğret
menlerin dileği 6234 sayılı Kanunu değiştiren 
371 sayılı Kanun gereğince yerine getirileme
mektedir. Bu sebeple müracaatlılara olumsuz 
cevap verilmekte ve dosyaları da kapatılmakta
dır. Bu durumda olanların listesi ayrıca Bakan
lığımıza gönderilmemektedir. 

10. a) 38 öğretmenin nakil isteği toplu 
olarak değil münferidolarak yapıldığından ko
misyonun toplanmasına lüzum görülmemiştir. 

b) Yeni mezun stajyer öğretmenlerin bu 
nakillerinin yönetmeliğin 53 ncü maddesindeki 
«Sıraya alınma» işlemi ile hiçbir ilgisi yoktur. 

c) Bu sorunun cevabı 10/b de verilmiştir. 

11. Kur'alar tertibedilirken yeni mezunla
rın görevlendirilebileceği bütün açık yerler 
kur'aya dâhil edilmiştir. Kur'a dışı açık yer bı
rakılmamıştır. 

12. 38 öğretmenin atandığı yerlerle ilgili 
durum : 

Açılış sebebi 

Mustafa Yükselin naklinden 
Leman Tokyay'ın naklinden 
E. Bekir Gülsen'in naklinden 
Yahya Güney'in naklinden 
Mehmet Yücel'in naklinden 
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Sıra 
No. 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Köyün adı Atanan öğretmen 
Atandığı 

tarih 

Mimarsinan Barbaros Köyü Ok. 25 .11 
Himmetdede Elmalı Köyü Ok. 20. 9 
Himmetdede Elmalı Köyü Ok. 4 .11 
Mer. Hisarcık F. Çakmak 10.10 
Talaş Kuruköprü K. Ok. 28 .11 
Gezi Bahçeli K. Ok. 23. 5 
Hacılar Merkez K. Ok. 1.10 
Bünyan Gömürgen K. Ok. 31. 8 
Bünyan Ağcalı K. Ok. 1.10 
Bünyan Burhaniye K. Ok. 2 .10 
Bünyan Güllüce K. Ok. 28 .11 
Bünyan Akkışla K. Ok. 10. 9 
Bünyan A. Doğanlar K. Ok. 8 . 7 
Develi Hüseyinli K. Ok. 6 .10 
Develi Gümüsören K. Ok. 5 .10 
Develi Çayırözü K. Ok. 5. 9 
Develi Gaziköy K. Ok. 14. 9 
Develi Gümüsören K. Ok. 12 .11 
Develi Yazıbaşı K. Ok. 9 . 9 
incesu Karakoyunlu K. Ok. 2 .10 
İncesu Garipçe K. Ok. 12 .10 
İncesu Örensehir K. Ok. 8. 9 
İncesu Basköy K. Ok. 19. 9 
Pınarbaşı Malak K. Ok. 10 .10 
Pınarbaşı Yağlıpmar K. Ok. 10 .10 
Pınarbaşı Dikilitaş K. Ok. 22 .10 
Pınarbaşı Pazarören K. Ok. 1. 6 
Pınarbaşı Yahya Beymezarı 1.10 
Tomarza Mer. Turan Emek. 23. 5 
Tomarza Mer. Turan Emek. 1.10 
Yahyalı Kocahacılı K, Ok. 4. 9 
Yahyalı Mustafalevli K. Ok. 1.10 
Yahyalı Denizovası K. Ok. 17. 5 

, 1968 Mergube Manici'nin naklinden 
. 1968 Kemal Yücel'in naklinden 
. 1968 M. Küçükkemal'in istifasından 
. 1968 H. Hüseyin Dodak'm naklinden 
. 1968 Seyit Özalp'in Ortaöğ. geçmesinden 
. 1968 Yalçın Güraslan'm naklinden 
. 1968 Mehmet Uğur'un naklinden 
. 1968 Yaşar Türk'ün naklinden 
. 1968 Orhan Tuğran'm naklinden 
. 1968 Yaman Çora'nın askere şevkinden 
. 1968 Gülsen Temel'in istifasından 
. 1968 Fazile Özimamoğlu'nun naklinden 
. 1968 Lâle Erdoğan'ın naklinden 
. 1968 Nurcan Sezgin'in naklinden 
. 1968 B. Sami Arıkan'ın naklinden 
. 1968 Mehmet Turhal'ın naklinden 
. 1968 Serap Üçok'un naklinden 
. 1968 Zeynep Işık'ın naklinden 
. 1968 Şükriye Türöz'ün naklinden 
. 1968 Nesrin Alkan'ın naklinden 
. 1968 Turan Duran'in naklinden 
. 1968 Mediha Neşelilerin naklinden 
. 1968 Tefika Gürsoy'un E. Ens. gitmesinden 
. 1968 Kemal Metin'in naklinden 
. 1968 Sırrı Aydıntan'ın naklinden 
. 1968 Cevdet Polat'm naklinden 
. 1968 Şükran Altmbudak'm naklinden 
. 1968 Hanefi Yakut'un naklinden 
. 1968 M. Faik Yalçm'm naklinden 
. 1968 Mahmut Koç'un naklinden 
. 1968 Naci Şahin'in naklinden 
. 1968 Ahmet Ulusoy'un naklinden 
. 1968 Mahallesinde okul açıldığından 

b) Nakledilen 38 öğretmenin eski görev yerinin durumu : 

1 Merkez Kuşçu K. Ok. 
2 Merkez Gömeç K. Ok. 
3 Himmetdede Elmalı K. Ok. 
4 Bünyan Topsöğüt K. Ok. 
5 Bünyan Koyunaptal K. Ok. 
6 Bünyan Kar akaya K. Ok. 
7 Bünyan Aleyinli K. Ok. 
8 Develi Hüseyinli K. Ok. 
9 Develi Hüseyinli K. Ok. 

10 Develi Şıhlı Köy Ok. 
11 Develi Şıhlı Köy Ok. 
12 Develi Şıhlı Köy Ok. 

Cemalifer Sevinç 
Öğretmene ihtiyaç yok 
Hava Akgün 
Öğretmene ihtiyaç yok 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Halit Kuzucu 
Necla Sivacıoğlu 
Zeki Şahin 
Güler Şahin 
Yüksel Tutkun 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Vekil öğretmen çalışıyor 

30 .10 .1968 

4 .12 .1968 

10 .10 .1968 
30 . 9 .1%8 
28. 9 .1968 
28. 9 .1968 
30 . 9 .1968 
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Sıra 
No. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Açık yerin adı Açılış 

Develi Çöten Köy Ok. 
Develi Çöten Köy Ok. 
Develi Sarıca Köy Ok. 
Develi Sindelhöyük Köy Ok. 
Develi Epçe Köy Ok. 
Develi Çomaklı Köy Ok. 
Develi Satı Köy Ok. 
Develi Satı Köy Ok. 
Felahiye İsabey Köy Ok. 
Felahiye Yeniköy Köy Ok. 
Felahiye Çukur Köy Ok. 
Felahiye B. Toraman Köy Ok. 
incesu Kızılören Köy Ok. 
Pınarbaşı K. Karamanlı Köy Ok. 
Pınarbaşı Y. Yassıpmar Köy Ok. 
Sarız Altısöğüt Köy Ok. 
Sarız Altısöğüt Köy Ok. 
Sarız Kemer Köyü Ok. 
Sarız Incemağara Köy Ok. 
Tomarza Kale Köy Ok. 
Yahyalı Kocahacılı Köy Ok. 
Yahyalı Yerköy Köy Ok. 
Yahyalı Yuları Köy Ok. 
Yahyalı Taşan Köy Ok. 
Yeşilhisar Araplı Köy Ok. 
Yeşilhisar Kovalı Köy Ok. 

tarihi Açılış sebebi 

Müzeyyen Alkan 
Vekil öğretmen çalışıyor 
B. Sami Arıkan 
Güler Tuncer 
Naciye Uğur 
Ferdane Halıcı 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Hüseyin Ateş 
Sabriye Tibetli 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Gülten Özkardeş 
Sevgi Zincirkıran 
Tekin Erdoğan 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Mustafa Özcan 
Hasan Dinçer 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Öğretmene ihtiyaç yok 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Mehmet Küçüktepe 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Öğretmene ihtiyaç yok 
Vekil öğretmen çalışıyor 
Türkân Cihan 

30. 

8 . 
30 

30. 
30 . 

30. 
30. 

30. 
2 3 . 
30. 

30. 
30. 

22. 

30. 

9 , 

10 
.9 
9 , 
9 

9 
9 

9 
11 
9 

10 
10 

10 

, 9 

,1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

.1968 

13. Yönetmeliğin 43 ncü maddesi «sıraya alınma» işlemi ile ilgili olup bu nakillerle alâkası 
bulunmamaktadır. 

14: Yukarda belirtilen sebeplerle kadın öğretmenlerin çalışamıyacakları yerlerde görev
lendirilmeleri ve daha sonra verimli ve huzur içinde çalışabilecekleri yerlere alınmaları yönetmeli
ğin 15 nci maddesine tamamen uygun düşmekte, ayrıca istifaları da önlemektedir. Bu durum 
8 nci maddede de belirtilmiştir. 

15. Ailevi durum, kadın öğretmenlerin aileleri ile temasları, birbirlerine maddi ve mânevi 
destek olmaları dolayısiyle meslekte verimin sağlanması bakımından ifade edilmiştir. Yönetmeliğe 
uygundur. 

16. Yönetmeliğin 43, 49 ve 53 ncü maddeleri «sıraya alınma» işlemine aidolup bu gibi nakil
lerle ilçili değildir. 

17. Kadın öğretmenlerin çalışamıyacakları yerler, il ilköğretim müfettişlerinin kanaati alına
rak komisyonca tesbit edilmektedir. Ancak, 1968 - 1969 ders yılında kadın öğretmen sayısı fazla 
geldiğinden bu yerler sabit tutulamamış ve bir liste tanzimi mümkün olamamıştır. 

18. Kayseri Valiliğinin nakillerde takibetmiş olduğu usul tamamen yönetmelik hükümlerine 
uygun olup inha çizelgeleri Bakanlığımızca da tasvibedilmiş bulunmaktadır. 
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Sıra 
No. 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Çeşitli ] 

Adı ve soyadı 

Nurcan Sezgin 

Gülten Doğan 
Güler Uhısoy 
Fikret Erdoğan 
Emel Mumouopu 

Aysel Bıyıklı 

Nuran Akgtürler 
Sait Gürbüz 
Selma Küçük 
Kadriye Okat 
Serap Koçak 
Janset Lağlaroğlu 
Gönül Ünal 
Seval Kahraman 
Aysel Girişken 
Şükran Karakaş 
H. Ali Çetinkaya 
Güldane Erdoğan 
Yıldız Akalın 
Ferdan© fîetinoğlu 
Nuran Dünya 
Avse Bahadır 
Nuray Kayhan 
Güüav Bayram 
Ayşe Koç 

nazeretleri sebebiyle görev yerleş 
Kur'a ile çektiği 

ilk görev yeri 

Develi Hüseyinli 

Develi Sindelihöyük 
Develi Şıhlı Kas. 
Develi Çaylıca 
Felahiye îsabey 

Develi Hüseyinli 

Develi Ayşepınar 
Develi Epçe 
Felahiye Yenifcöy 
Talaş Süleymanlı 
Tomarza Gülveren 
Sarız încedere 
Develi Çomıaklı 
Felahiye B. Toraman 
Develi Sarıca 
Sarız Kemer 
Yahvalı Tashan 
Develi Çöten 
Tomarza Kale 
iSanz AHısösnit 
Bünyan Towö5iit 
FimrnerfidMe Klimalı 
Bunvan Akmescit 
Ve<3iTHi<?ar Kovalı 
Sarız Încedere 

rü değiştirilen stajiyer öğretmenlere ait ç 

Hailen çalıştığı yer 

Develi Gümüşören 

Gesi Ağırnas 
Develi Hüseyinli 
Develi Çayırözü 
Erkilet Kuşçu 

Develi Gazilköy 

Hacılar Buc. Merkez 
Güneşli Amarat 
Merkez Molu 
Zonguldak iline nakil 
Talaş Reşadiye 
Pınarbaşı Yahyabey 
Pınarbaşı Malak 
Ordu iline nakil 
Merkez Ambar 
İncesu Mer. Karakoyunlu 
Yahvalı Denizovası 
Develi Çayırözü 
Bunvan Gömürgen 
İncesu Mer. Kaırakoyunlu 
FİTYiTnetdede Elmalı 
Pınarbaşı Dikilitaş 
Pınarbaşı Malak 
Bunvan Akçalı 
Bünyan Burhaniye 

Okulun k 
menlerin 
madığı 
îki karde 
Eş durum 
İki karde 
Ailevi du 
mecburiye 
Okulun k 
menlerin 
madığı 
Annesinin 
İki karde 
Ailevi du 
Eş durum 
Sağlık du 
Ailevi du 
Ailevi du 
Es durum 
Es durum 
Aiilevi du 
Kadro fa 
İki karde 
Es durum 
Ailevi du 
Annesinin 
Aknesinin 
A-îflıofiri du 
Aüıffvi du 
Köyde ya 



Sıra Kur'a ile çektiği 
No. Adı ve soyadı ilk görev yeri 

l 
03 

8 
1 

26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 
38 

Ayşe Bakır 
Şöhret Ulusoy 
Havva özkara 
Sülheylâ Korkut 

Nebatoat Süslü 
Neriman Duman 
Müzeyyen Alkan 
Cemile Baykız 
Fatma Keşkek 

Fatma Gürarslian 
Fatma Erbağ 

Nezahat Atacık 
Gülsen Yağan 

Develi Sarıca 
Yeşilhisar Araplı 
Yahyalı Yuları 
Develi Satı 

Develi Satı 
İncesu Kızılören Kas. 
Develi1 Çöten 
Develi Sıhîı Kas. 
Sarcz Altısöğüt 

Yahyalı Yerköy 
Yahyalı Kocahacılı 

Erkillet Kuşçu 
Felahiye B. Toraman 

Kayıtlarımıza uygundur. 
6 . 2 . 1969 

Selâhattin özcan 
Millî Eğitim Müdürü a. 

İmza 
Mühür 

Halen çalıştığı yer 

Develi Gümüşören 
İncesu örenşehir 
Yahyalı Mustafabeyli 
Talaş Kuruköprü 

Bünyan Akkışla 
Pınarbaşı Pazarören 
Bünyan1 A. Doğanlar 
Tomarza Mer. T. Emeksin 
İncesu Başköy 

Gezi Bahçeli 
Develi Yazıbaşı 

Hacılar Merkez 
Pınarbaşı Tersakan 

Köyde ya 
Köyde yal 
Köyde yal 
Okulun kı 
rişli olmad 
İki kardeş 
Ailevi dur 
Sağlık du 
Sağlık du 
Okulun k 
verişHi olm 
Ailevi dur 
Okulun kı 
rişli olmam 
Eş durum 
Ailevi dur 

Ash. gibidir. 
Mustafa 

Bakan 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, İzmir de yayınlanan «Öğ
retmen Dünyası Gazetesinin 75 nci sayısında 
yayınlanan bir yazıya dair yazılı soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in cevabı 
(7/580) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
emirlerinizi saygı ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

1. — izmir'de yayınlanan «öğretmen dün
yası» gazetesinin 75 sayısında «Sayın Bakan 
ne yakalamış? Başlığı ile yayınlanan Gevat 
Korkut imzalı yazıda, Sayın Millî Eğitim Ba
kanı ilhami Ertem'i itham eden birtakım iddia
lar ileri sürülmektedir? 

Sayın Bakanı itham edici bu olay doğru mu
dur? 

a) Doğru ise Sayın Bakanın bu konudaki 
delilleri nelerdir? 

b) Doğru olmıyacağı inancındayım. Üst 
makamlara ve meslekdaşlarına iftira eden öğ
retmenlerin 1702 sayılı Kanun gereğince teczi
yesi gerekmektedir. 

Sayın Bakana iftira eden bu eski genel mü
dür hakkında tahkikat açılmış mıdır? Açılma
dı ise sebebi, açıldı ise neticesi hakkında tara
fıma bilgi verilmesini rica ederim. 

2. — 1965 -1966 yılında İzmir Eğitim Ensti
tüsü Coğrafya öğretmeni Cevat Korkut hakkın
da Ticaretle iştigal ettiği için açılmış olan tah
kikat sonuçlanmış mıdır? Sonuçlandı ise alman 
kararın bir suretinin tarafıma verilmesini rica 
ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16 . 10 . 1969 

Özel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 4 . 1969 tarih ve 7/580 - 9807/4144 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, izmir'de yayınlanan «öğret
men dünyası» Gazetesinin 75 sayısında yayın

lanan bir yazıya dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Sayın Hü
seyin Atmaca'nın, izmir'de yayınlanan «Öğret
men Dünyası» Gazetesinin 75. sayısında ya
yınlanan bir yazıya dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız 

1. — izmir'de yayınlanan öğretmen Dünya
sı Gazetesinin 75. sayısında çıkan bahis konusu 
yazı ile ilgili olarak Bakanlığımızca gerekli iş
leme tevessül edilmiş olup kesin sonuç alındı
ğında gereği yapılacaktır. 

2. — Adı geçen hakkında vâki 8 . 8 . 1965 
tarihli bir ihbar üzerine yapılan tahkikat sa-
nucu, iddia varit görülmemiş ise de, şüphe 
uyandırıcı tutum ve davranışlardan kaçınma
sı hususunda dikkatinin çekilmesine lüzum hâ
sıl olmuştur. 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım9m İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne dair soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
DemireVin yazılı cevabı. (7/434) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygılarımla rica ederim. 11 . 2 . 1968 

istanbul Senatörü 
Cemal Yıldırım 

1. Ekim 1965 ten bu yana, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine, sermayesinde Devletin veya ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin hissesi bu
lunan şirket ve bankaların idare mec
lis üyeliklerine, müşavirliklereı murakıp
lara kimler tâyin edilmiştir? 

2. Bu kişilerden hangileri, eski Parlâmen
to üyeleri veya belediye, il genel meclisi veya 
parti yönetim kurulu üyeleridir? 

(1) Cevaba ilişik listeler Kanunla? Mü
dürlüğü dosyasındadır. 
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3. Bu kişilerden hangileri, yukardaki mü
esseselerde birden fazla yerlerden maaş veya 
ücret almaktadırlar? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-67/8916 

10 . 1 . 1969 

Konu ; Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi Cemal Yıldırım'm 
soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu 

Kanunlar Müdürlüğü : 

1968 

Başkanlığına 

tarih ve 8951, ilgi. : a) 13 . 2 
06535/7/434 sayılı, 

b) 8 . 3 . 1969 tarih ve 3552 sayılı yazıla
rınız. 

iktisadi Devlet Teşekküllerine dair, Cum
huriyet Senatosu istanbul üyesi Cemal Yıldı
rım tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı 

soru önergesinin cevabı eki listelerle beraber 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

İktisadi Devlet Teşekküllerine dair, Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Cemal Yıldırım 
tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Ekim 1965 ten bu bu yana, iktisadi Devlet 
Teşekküllerine, sermayesinde Devletin veya 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin hissesi bulunan, 
şirket ve bankaların idare meclisi üyelerine, 
müşavirliklerine, murakıplıklrına atananlar ile 
bunlardan hangilerinin eski parlâmento üyesi 
veya belediye, il genel meclisi veya parti yöne
tim kurulu üyeleri olduklarına ve birden faz
la yerlerde aylık veya ücret alanlara ait bil
giler listeler halinde düzenlenerek ilişik olarak 
sunulmuştur. (1) 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseselerine yapılan tâyinlerle ilgili listelerin dizi puslası 
Sıra Liste 
No. ilgili bakanlığın adı iktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseselerin adı adedi 

1 Devlet Bakanlığı 
2 Maliye Bakanlığı 

3 Ticaret Bakanlığı 

4 Tarım Bakanlığı 

5 Ulaştırma Bakanlığı 

6 Çalışma Bakanlığı 
7 Sanayi Bakanlığı 

Vakıflar Bankası T. A. O. 
Emekli Sandığı Gn. Md., Devlet Yatırım Bankası Gn. 
Md., Türk Petrolleri A. O., Türk Havayolları A. O., 
Millî Reassurans T. A. Ş., T. Ticaret Bankası, Devlet 
Malzeme Ofisi, Merkez Bankası, Anadolu Ajansı, T. iş 
Bankası, Türkiye Tütüncüler Bankası 
Halk Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Et 
ve Balık Kurumu ve iştirakleri, T. C. Ziraat Bankası ve 
buna bağlı kuruluşlar 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Gn. Md., Yem Sanayii 
Kurumu Gn. Md., T. Süt Sanayii Gn. Md., T. Yapağı 
ve Tiftik Kurumu Gn. Md. 
T. Havayolları A. O., PTT Gn. Md. TCDD Gn. Md., 
«Ray Sigorta A. Ş., Ray Nimens Lmt. Ş.», Denizcilik 
Bankası, Denizbank DeniJz Nakliyat T. A. Ş. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Gn. Md. 
Sümerbank, T. Demir ve Çelik işletmeleri Gn. Md., Azot 
Sanayii T. A. Ş., T. Çimento Sanayii T. A. Ş., Şeker 
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Sıra 
No. İlgili bakanlığın adı 

Liste 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseselerin adı adedi 

8 Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı 

9 Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı 

10 İmar ve İskân Bakanlığı 

Sigorta A. Ş., Kömür işletmeleri A. Ş., Sanayi Nak. 
A. Ş., Çertek Kömür ve Madencilik A. Ş., Mars Tica
ret ve Sanayi A. Ş., Pancar Ekicileri Birliği A. Ş., To
hum Islah ve üretme A. Ş., T. Şeker Fabrikaları A. Ş., 
Adana Kâğıt Torba Sanayii A. Ş., Sanayi Nakliyat A. Ş., 
Kâğıt Torba Sanayii A. Ş., Pancar Motor Sa. ve Tic. 
A. Ş., Tat Konserve A. Ş., T. Selüloz ve Kâğıt Fb. İş
letmesi Gn. Md., Makina ve Kimya Endüstrisi Gn. Md. 

Etibank Gn. Md. ve iştirakleri, Türkiye Kömür İşletme
leri Gn. Md. 

Turizm Bankası A. Ş., Turist Seyahat A. Ş., Abant ve 
Bolu Çevresi Turizm A. Ş. 
iller Bankası Gn. Md., Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
A. O., Ankara İmar Limited Ş., Simel Limited Şirketi 

Toplam 20 

21. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Sabah gazetesinin bir yazısına 
dair soru önergesi ve Başbakan Süleyman Demi-
rel'in cevabı (7/463) 

19 . 6 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bas/bakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi arz 
ve rica ederim. 

Salih Tanyeri 
Gaziantep Senatörü 

Soru : 
1. Gaziantep'te münteşir Sabah Gazetesinin 

14 Haziran 1968 tarihli sayısında «Şehir içme su
lan sıhhate zararlıymış» başlıklı bir yazı görül
müştür. Esasen miktar itibariyle kifayetsiz ve 
şeheke olarak eski olan Gaziantep şehir içme 
suyu gerçekten sıhhate aykırı bir durumda mı
dır? Hükümet olarak bununla meşgul olunmuş 
mudur? 

2. 1965 te Gaziantep*te Mizmii membaların
dan veya Kartalkaya'dan 1 000 litre saniye su 
bunun üzerindeki çalışmaların bırakılmasının 
sebebi nedir? 

3. Hükümet bu suyun kendisi tarafından 
getirilmesini ve bedelinin belediyeye taksitle 

ödetilmesini öngörmüşken, bilâhara bundan vaz
geçilmesinin sebebi nedir? 

4. Hükümet bugün Gaziantep şehir içme su
yu konusunda ne düşünmektedir? 

T. C. 10 . 11 . 1969 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-274/8917 
Konu : C. Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 21 . 6 . 1969 
tarih ve 9180 - 989/7/463 sayılı yazınız. 

Gaziantep şehrinin içme suları ihtiyacına 
dair Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Gaziantep şehrinin içme suları ihtiyacına 

dair Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri tarafından Başbakanlığa yöneltilen 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
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1. Gaziantep şehrinin içme suyu ihtiyacı, 
bir kısmı derin olmak üzere müteaddit kuyular
dan sağlanmakta ve suların sağlığa zararlı ol
maması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

2. Gaziantep şehrinin içme, kullanma ve en
düstri sularının sağlanması ile ilgili olup halen 
üzerinde çalışılmakta olan avan proje 1.2.1970 
tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. 

Şehrin bugünkü isale sisteminin ıslah ve 
tevsii ile Pazarcık ovasında bulunan ve Mizmili 
Membalar grupu diye adlandırılan Bağlama, 
Mizmüi ve Taşbiçme sularının uygulama krono
lojisine uygun olarak Gaziantep'e isalesinden 
sonra gerekli su ihtiyacı sağlanmış olacaktır. 

3. 4. îçme sularına ait projelerin tamam
lanmasından sonra, bu projelerin tahakkuk et
tirilmesi bakımından, 1053 sayılı Kanuna göre 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile Gaziantep 
Belediyesi gereMi çalışmaları birlikte yapacak
lardır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in emekli, dul ve yetimlerin maaş
larım alırken çektikleri müşkülâta dair yazılı 
önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Cihat 
Bügehan'm cevabı (7/573) 

9.4. 1968 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca vazıh 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gılarımla rica ederim. 

Ekrem özden 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Soru : 
1. iş Bankası, Ziraat Bankası ve mal mü

dürlüklerinden maaş alan emekli dul ve ye
timlerin maaşlarını alırken çok müşkülât çek
tikleri ve şikâyetlerin ardı arkası kesilmediği 
bir hakikattir. 

Maaş tevzii günü kış kıyamette sabahın iki
sinde kapılarda sıra almak için gelen bilhassa 
ihtiyar ve kadınların acınacak hallerine bir 
tedbir bulmak mecburiyeti aşikârdır. Hükümet 
olarak bu ıstıraba son verilmesi düşünülüyor 
mu? 

11 . 11 . 1969 O : 2 
2. Düşünülüyorsa nasıl bir tatbik şekli uy

gulanacaktır? Gelecek maaş tevzii gününde bu 
hallerin tekerrür etmemesi için şimdiden ilgili
lere emir verilecek midir? 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve M. K. Gn. 10 . 11 . 1969 

Müdürlüğü Emeklilik Şb. 
Sayı : 115619 - 68/17601 

Konu : C. Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özden tarafından; emekli, dul ve yetimler ma
aşlarını alırken müşkülât çektiklerinden bahsi-
le, bu hususta bir tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine, düşünülüyorsa ne gibi bir 
tedbir alınacağının, sözlü olarak açıklanmasına 
dair verilen ve sonradan yazılı soruya çevrilen 
önerge cevabı iki nüsha olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özden %ı yazılı soru önergesine cevap; 

Sayın Senatör Ekrem Özden tarafından ve
rilen önergede, emekli, dul ve yetimler, aylık
ların tevzi günlerinde, iş Bankası, Ziraat Ban
kası ve mal müdürlüklerinden almak için saba
hın erken saatlerimde, kapılarda sıraya girdik
leri, bu yüzden müşkülât çektikleri görüldüğün
den bahisle buna bir hal pares3 bulunmasının 
düşünülüp düşünülemediği, düşünülüyorsa ne 
gibi bir hal çaresi uygulanacağı sorulmakta
dır. 

Halen, Emekli Sandığından bağlanmış 
120 000, Hazineye ait 80 000 emekli, dul ve ye
tim, ayrıca 21 000 civarında da vatani hizmet 
aylığı vardır. 

Bunların ödeme işlemleri Hazinece öteden-
beri bordro ve maaş cüzdanı ile yapılmıştır. 

Sandık tarafından da bidayeten bordro ile 
ödeme yapılırken, bilâhara kolaylığı sebebiyle, 
çekle ödeme cihetine gidilmiştir. Esasen, Sandı
ğın taşra teşkilâtı bulunmadığı için, aylıkların 
Banka vasıtasiyle çekle ödenmesi zaruri olmuş
tur. 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden 
alman bilgide, aylıkların, ödenmelerinde görü-
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len şikâyetlerin daha ziyade nüfusu çok olan 
istanbul, Ankara ve İzmir vilâyetlerinde oturan 
emekli, dul ve yetimler tarafından yapıldığı, di
ğer il ve ilçelerde hiçbir şikâyet görülmediği an
laşılmıştır! Aynı hal Hazine emekli, dul ve ye
timleri için de mevcuttur. 

Sandıkça, tediye dönemlerinde biran evvel 
ödemelerin yapılabilmesi için, Ankara'da iş Ban
kasının bütün şubelerince tediyenin yapılacağı 
ilgililere duyurulmuş, ayrıca Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğünce de 4 vezneden ayrı ayrı çek
lerin süratle ödenmesine çalışıldığı bildirilmiş
tir. 

Bununla beraber, Emekli, dul ve yetimler ay
lıklarını ekseriya ödeme döneminin ilk günü öğ
leye kadar almak istediklerinden izdihamın bi
rinci günü öğleden önceye münhasır bulunduğu, 
Emekli Sandığınca, yukarda açıklandığı şekilde, 
Ankara'da tediyenin kolaylaştırılmasına çalışıldı
ğı gTıi, İstanbul'da da salahiyetli personeli vası-
tasiyle durumun mahallinde incelettirildiği, ne

ticeye göre orada da gerekli tedbirlerin alınaca
ğı anlaşılmıştır. 

Yukarda işaret edildiği üzere, Hazineden 
emekli, dul ve y^tim aylığı alanların, Bakanlı
ğımızın taşra teşkilâtı bulunması sebebiyle bu
güne kadar aylıkları kendilerine önceden verilen 
maaş cüzdanlarına göre, tediye dönemlerinde 
ödenmiş ve bir gecikmeye mahal bırakılmaması-
na çalışılmıştır. 

Malûm bulunduğu üzere, 7 . 2 . 1969 tarih 
ve 1101 sayılı Kanunla, Hazine emeklilerinin 
aylıklarının Sandığa devri suretiyle, tek sistem 
üzerinden tediyenin sağlanması kabul edilmiş
tir. 

Buna göre, Haziran - Ağustos 1969 üç aylık
larının ödenmesinden sonra tediye tamamen 
Sandık tarafından yapılmaya başlanmıştır. 

Bu suretle, tek sistem dâhilinde emekli, dul 
ve yetim aylıklarının tediye dönemlerinin ilk 
günlerinde izdihama mahal bırakılmadan öden
mesi için yeni tedbirler alınması da mümkün 
olacaktır. 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Hükümet programı üzerinde görüşme. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan ni
zamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, istanbul'da LCC, Language 

And Culture Center ismi ile faaliyette bulunan 
özel öğretim kurumuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/524) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde birbi
rini kesen kara ve demiryollarına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/528) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında özel 
günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediyelerin 
bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/530) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Hillî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'in, Araş Nehri kıyısına yapıla
cak secide dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soruşa (6/532) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

3 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
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Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın- ı 
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul"da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

3. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamaya
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye- j 
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet j 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
H 56, 59, 60, 72, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Şükran özkaya'nm, iller Bankası ve 
Banka tarafından kurulan Şimel Şirketi'nin 
sorumlu kişilerine dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/31) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak- | 

kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 
Senatosu 2/269) (S. Sayısı 1273) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 5 . 1969) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Mellisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu iç
işleri, Millî Savunma, Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) 
(S. Sayısı : 1274) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 
1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrtik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu ile 
Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ve 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/999) (S. 
Sayısı : 1275) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1969) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile 'Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleke
tin topraklarından akan nehirlerin suların
dan faydalanmada işbirliği yapılması konu
sundaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/609; Cumhuri
yet Senatosu 1/1014) (S. Sayısı : 1276) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 6 .1969) 

5. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış
tay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 2/785; Cumhuriyet Senatosu 2/270) 
(S. Sayısı : 1279) (Dağıtma tarihi : 8 . 11 . 
1969) 


