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GEOEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa ve Adalet Komisyonundan ayrılan 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'dan boşalan 
üyeliğe aday gösterilen Konya Üyesi Sedat 
Çumralı, işari oyla seçildi. 

Başbakan Ferid Melen tarafından Hükü
met Programı okundu. 

Hükümet Programının görüşülmesi için 
Birleşimin 2 . 6 . 1972 Cuma günü saat 15,00'e 
bırakılmasına dair Grup başkanlık! amca ve
rilen önerge kabul olunarak; 

2 . 6 . 1972 Cuma günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,18'de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mehmet İJnaldı 
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Azm 
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Kâtip 
iyarbakır 
in Ereloğm 

Kâtip 
Sivas 

işeyin Öztı irk 

II. 

Tasarı 
1. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi ka

nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (Millet Mecisi : 1/621; Cumhuri
yet Senatosu : 1/83) (Anayasa ve Adalet, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Pan komisyonla
rına) (Müddet : 15 er gün) 

GELEN KÂĞITLAR 

! Rapor 
ı 

2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuru
luş ve Yargılama Usulü Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/587; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/81) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1972) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiill Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 63 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat Üyesi Zihni Betü'in, Niksar ilçe
sinde meydana gelen yangın felâketine dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tokat 
Üyesi Saym Zihnd Betü, «Hükümet Programının 
görüşüldüğü birleşimde, gündem dışı konuşma 
yapmak üzere birkaç dakika için dahi olsa, Cum
huriyet Senatosunun zamanını almak istemez

dim. Ancak, Tokat ilinin, şehir içi nüfusu 18 
bin olan Niksar ilçesinde bir büyük yangın ol
muştur. Çok şükür ölen ve yaralanan yoktur. 
Fakat, 67 bina yanmıştır; 15 milyon lira tah
min edilen bir kayıp olmuştur. Hükümet ola
ya yaikın ilgi göstermektedir. 

Ziyaret ettiğim felâketzedelerin şükran duy
gularına ve dileklerine tercüman olmak üzere 
gündem dışı söz talebediyorum» derler. 

— 566 
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Sayın Betil, kısa bir konuşma yapmak üzere 
buyurunuz edendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

önergemde de arz ettiğim gibi, Hükümet 
Programının görüşüldüğü bu Birleşimde birkaç 
dakika için bile olsa söz almak istemezdim; 
ama Niksar ilçesinde büyük bir yangın olmuş
tur. Başta Sayın Başbakanımız ve Sayın İmar 
ve iskân Bakanımız olmak üzere Hükümet olay
la yakımdan ilgilenmiştir. 

Felâketzedeleri ziyaret ettim. Onların bu 
şükran duygularına ve dileklerine tercüman 
olmak üzere bir iiki dakika sürecek kısa bir ko
nuşma yapmak için huzurunuza geldim. 

Yangın, Niksar ilçesinde 28 Mayıs 1972 Pa
zar günü saat 21,15'te zuhur etmiştir. Reşadi
ye, Tokat, Suşehri ve Sivas itfaiyeleri süratle 
yangın mahalline yetişerek söndürmede etkili 
yardımda bulunmuşlardır. Halk, Başbakan 
Sayın Ferid Melen'in ve İmar ve iskân Bakanı 
Sayın Turgut Toker'in gösterdikleri yakın il
giden bilhassa memnundurlar; neticelerine sa
bırsızlıkla intizardadırlar. 

Yanan bina sayısı şöyledir: Bir cami, bir 
otel, bir ev, iki tabakhane, 62 mağaza ve dük
kân; yekûn 67. Bu, 67 binanın biri kısmen ve 
66 sı tamamen, içindeki demirbaş eşya ve em
tia ile birlikte yanmıştır. 

Ayrıca, yangın sahasının genişleyeceği endi
şesi ile 150 mağaza ve dükkân sahibi demirbaş 
ve emtialarını taşımışlardır. Bu taşıma esnasın
da kınlan ve dökülenler olmuştur. Maalesef 
hırsızlık da olmuştur. 

Yanan 67 binadan sadece altısı sigortalıdır. 
Sigorta bedelleri gerçeğe nazaran düşüktür. 
Zarar, 15 milyon lira olarak tahmin edilmek
tedir. 

Halk, Hükümetten, hemen başlatılan yar
dımın yeterli bir şekilde ve süratle ikmal edil
mesini dilemektedir. Halk ve belediye, Hükü
metten, şehrim çok eskiden dere yamaçlarında 
ve arızalı arazide kurulmuş olmasını, binaların 
pek çoğunun ahşap, cadde ve sokakların dar ve 
arızalı bulunmasını da gözönüne almasını ve 
Niksar'ın, Gerze gibi umumî felâket bölgesi ola
rak kabul edilmesini ve belediyeye bir arazöz 
hibe edilmesini dilemektedir. 

Konuşmama başlarken de arz ettim, başta 
Sayım Başbakanımız ve Saym imar ve iskân 

— 56"/ 

Bakanımız olmak üzere Hükümet olay ile çok 
yakımdan ilgilidirler. Halk, bu ilgiden müte
hassis, memnun ve müteşekkirdir; dileklerinin 
yerime getirilmesini de umarak, güven içimde 
beklemektedirler. 

Ben onların bu şükran duygularına ve di
leklerine tercüman olmak içim vaktinizi aldım. 

Saygılar sunarım. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'e Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/105) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Seniatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığıma, Ticaret Bakanı Naim Talû'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerime, 
uygun görülmüş olduğumu arz ederim. 

Cevdet Sumay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
arz olunur. 

3. — Millî Savunma Bakanı Mehmet îz-
men'in, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu 
tasarısının havale edihniş olduğu komisyonlar
dan seçilecek 4 er üyeden kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi (1/83, 
4/27) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal etmiş bulunan «Askerî ida
re Mahkemesi Kanunu tasarısı» nın önemime 
ve mahiyetine binaen, havale edilmiş bulundu
ğu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plan komisyonlarından dörder üye alın
mak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önergede, Anayasa ve Adalet, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan dörder üye alınmak suretiyle bir Geçici 
Komisyon kurulması talebedilmiştir. 
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Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
i. — Başbakan Ferid Melen tarafından teş

kil olunan Hükümet programının görüşülmesi. 
BAŞKAN — 63 ncü Birleşimin gündemine 

geçiyorum. 
Başbakan Sayın Ferid Melen tarafından teş

kil olunan Hükümet programının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyeleri sırasıyle okuyorum: Sayın Mehmet Ha-
zer Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. Sa
yın Sami Turan, Millî Güven Partisi Grubu 
adına. Sayın Fahri Korütürk, Cumhurbaşkan
lığı Kontenjan Grupu adına; Saym Ahmet Nus-
ret Tuna, Adalet Partisi Grubu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri sıra
sıyle okuyorum : Saym Acuner, Sayın öztürk, 
Sajın ismen, Saym Ertuğ, Saym Yıldız, Sa
yın Tığlı, Saym Bekata, Saym Termen, Saym 
Atmaca, Sayın Topaloğlu. 

içtüzüğümüzün 56 ncı maddesine göre, söz 
isteyen Sayın üyelerin adedi altıyı geçince, 
Başkanlık kendiliğinden de lehinde, aleyhinde, 
üzerinde olarak bir tasnif yapabilir. Bu iti
barla, söz istemiş olan sayın üyelerin tesbitmi 
yapacağım. 

Sayın Acuner?.. 
EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın öztürk?... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın ismen?.. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ?.. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Yıldız?.. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Tığlı?.. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Bekata?.. Yok. Saym 

Termen?... Yok. Saym Atmaca?... Yok. Sayın 
Topaloğlu?.. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ko
nuşmayacağım. 

BAŞKAN — Konuşmayacaksınız. Sıra le
hinde, aleyhinde, üzerinde olarak tespit edi
liyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Hazer, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Hükümet programını anaçizgileri, yapısı ve 
yöneldiği hedefler açısından eleştireceğiz. 

önce ortam : Bilindiği gibi değerli arkada
şımız Saym Ferid Melen tarafından kurulan 
Hükümet de, kendisinden evvelki Erim hükü
metleri gibi buhranlı bir dönemin özel şartları 
içinde kurulmuştur. Bu şartları ve içinde bulun
duğumuz ortamı kısaca gözden geçirmekte fay
da görüyorum. 

Açıkça görünen odur ki, Erini Hükümetleri
nin karşılaştığı güçlüklerin bir kısmı, Melen 
Hükümetinin de karşısındadır. Bununla beraber 
bugünkü kosıülar 12 Mart 1971 tarihine oranla 
daha elverişlidir. Tarafsız Başbakan ve partiler-
üstü Hükümet şartı 12 Marttan beri sürüp gel
mektedir. Buna rağmen Saym Melen'in partisin
den çekilmesi gerekli görülmemiştir. Bunu Hü
kümet için olduğu kadar, demokratik parla
menter düzen bakımından de olumlu bir aşa
ma olarak kabul ediyoruz. 

12 Marttan sonra bası çevrelerin yaratmaya 
çalıştıkları tereddüt havası, kişisel kaprislere 
dayanan muhalefet ve mukavemetleri de artık 
kırılmış, böylece Hükümet. Başkanının ilişkisi, 
polemik konusu olmaktan çıkmıştır. Bu da, ye
ni Hükümetin kuruluş havasını yumuşatan 
önemli bir g3lism.ej.ir. 

Hatırlanacağı gibi, Erim hükümetleri 12 
Mart muhtırası ile yöneldiği Atatürkçü - re
formcu doğrultudan sapmadığı için, anarşiyi 
önlemede, sosyal tedbirleri gerçekleştirmede, 
ekonomik istikrarı sağlamada başarılı olmuştur. 
Melen Hükümetinin de aynı yönde ve yolda 
mesafe alacağına inanıyoruz. 

12 Mart 1971'den beri geçen zaman içinde 
çok ciddî güvenlik tedbirleri alınmasına rağ
men. henüz normal döneme geçilememiştir. Bu
nun başlıca nedenlerinden biri de, 12 Mart ön
cesinde milletimize ve yurdumuza yönelen 
komplonun, nasıl sinsi bir. hazırlığı ve köklü 
bir örgütlenmeye dayandığını açıkça göster
mektedir. Müsamaha ve tereddüt havası. Dev
let otoritesini içinden kemirmiş, maskeli politi
ka, silâhlı anarşist de bundan yararlanmasını 
bilmiştir. Bir taraftan teokratik Devlet düşeni 
kurma çabaları, din sömürücülüğü sürüp gider-

http://g3lism.ej.ir
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ken, bir yandan da sola açılma perdesi altında 
Marksist, Leninist bir örgütlenme günün moda
sı haline gelmişti. 1960 sonrasının toplumsal ge
lişmeleri ve 1961 Anayasasının getirdiği geniş 
özgürlük havası da, halktan yana görünerek 
halkı aldatma aracı olarak kullanılmıştır. Smıf 
bilinci yaratma çabaları ve tahrikleri, fakirlik 
sömürüsü, ezilenler edebiyatı bütün sosyalist 
ülkelerdeki formüllerle yapılagelmiştir. Azal
mış da olsa, bugün de süregelen silâhlı saldırı
lar ve uçak kaçırma olayları bu aşırı sol edebi
yatının etkisi altında yürütülmüştür denilebilir. 
Kanaatimizce, kalkınmanın da, reformun da ilk 
şartı huzur ve asayişe dayalı bir ortamdır. Can 
ve mal güvenliği sağlanamayan bir ülkede her 
gayret nefis müdafaasına yönelir, sosyal ve 
ekonomik gelişmeler de durur. 

Hükümet programı içinde rastgele serpişti
rilen bazı teşhisler ve alınacağı vaadolunan ted
birler yukardan beri çizmeye çalıştığımız tab
loyu teyideden ifadeler olarak kabul olunabi
lir. Bunu da güven verici sayıyoruz. Hükümete 
olan güvenimiz sadece program maddelerine 
dayanmıyor. Uygulamanın da bu istikamette 
gelişeceği inancına dayanıyor. Bu inançla Hü
kümetin davranışlarını ve icraatını titiz bir 
dikkatle izleyeceğimizi de belirtmeyi görev say
maktayız. 

Sayın senatörler; 

Şimdi de Hükümetin yapısına kısaca değin
mek istiyoruz: Büyük çoğunluğu parlamenter
lere dayalı olarak kurulan bu Hükümette de 
teknisyenler, daha doğrusu Parlamento dışın
dan yetişmiş bası zevat da yer almıştır. Bilin
diği gibi Anayasamız bu tarz Hükümet kurulu
şuna kapısını aralamıştır, fakat bu aralığın her 
gün biraz daha açılması, parlamenter itibarla 
ters düşen sonuçlar doğurabilir. Bu ciheti bu
gün Hükümette yer alan değerli arkadaşlarımız 
için değil, gelecek hükümetlere bir uyarı olsun 
diye değindik. 

Sayın arkadaşlarım; 

Programda hedef şöyle belirtilmiştir: Prog
ram, daha 1 nci sayfasında bu Hükümetin, se
çimle işbaşına gelen hükümetlerden farklı ola
rak, Devletin bütün faaliyet alanının kapsayan 
işler yerine belirli sürede öncelikle gerçekleşti
rilecek işlerin ele alınacağı esasını kabul etmiş

tir. Bu realist bir görüştür. Bu kendi ömrünü, 
kendi tayin eden bir seçim hükümeti görüntü
sünü de vermektedir, içinde bulunduğumuz or
tamda bu görüntü alınacak tedbirlerin etkisini 
azaltabilir. 

Programın öteki sayfalarına bakılınca her 
konuya ayrı ayrı dokunulduğu, hatta detaya da 
girildiği görülür. Bu, bir bakıma bir çelişkidir. 
Dağınık kuvvet serpiştirilmiş, iş mi, yoksa tek
sif edilmiş kuvvet belirtilmiş hedefler mi tercih 
olunmaktadır? Bu cihetin açıklığa kavuşturul
masında yarar görmekteyiz. 

Programın bir yerinde «Türkiye Demokra
tik rejimi seçmekle, rejim tartışmalarını çoktan 
geride bırakmıştır» denilmektedir. Halbuki, bu
gün de Türkiye'de bir rejim tartışması vardır. 
Nitekim Marksist - Leninist doktrine dayalı 
sosyalist devlet düzeni hâlâ bazı kafaların ve 
çevrelerin özlemi halindedir. Bunlar maksatları
nı bulanık sloganlar arkasına gizlemekte mahi
yeti belirsiz bir yeni cereyan ve örgüt kadro 
yaratma çabasındadırlar. Bu gerçekleri olduğu 
gibi görerek tedbirli olmaya mecburuz. 

Anayasamızda sınırları belirtilmiş Atatürk" 
çü, milliyetçi, demokratik, lâik, sosyal devlet 
modelini değiştirmek için halkın ihtiyaçlarını 
sömüren bu çevreler, legal veya illegal bir gö
rüntü içinde de olsalar, maksatlarını gerçekleş
tireceklerini sanmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Programda öncelik tanınan belirli konular 

şunlardır : 
1. Huzur ve asayiş, 
2. Seçim, 
3. Reformlar ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planı. 
Türkiye'de anarşiyi yok etmek ve yeniden 

doğmasını önlemek için çok yönlü tedbirlere ih-
tiyacolduğu programda açık bir ifade ile kabul 
olunmaktadır. Komünizm ve her türlü bölücü 
ve aşırı akımların öncelikle üzerinde durulacağı 
ad ifade olunmaktadır. Bu fikirler bizim de gö
rüşlerimize uygundur. Onun için Hükümeti bu 
konuda desteklemeyi ödev saymaktayız. 

Program bir başka yerinde de Anayasal dü
zenin korunması vatandaş huzur ve güvenliği
nin sağlanması amacı ile diğer sosyal ve ekono
mik tedbirler yanında güvenlik kuvvetlerinin 
üstün hareket kabiliyetine, araç ve gerece ka-

— 569 — 
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vuşturmayı da öngörmektedir. Kanaatimizce, 
güvenlik kuvvetlerimizi alınacak ciddî tedbir
lerle kısa zamanda eski inandırıcı otoritesine ka
vuşturmak mümkündür. Bu cihet, araç ve ge
reçten daha önce gelen bir unsurdur. 

Değerli arkadaşlarım; programda seçime şöy
le temas edilmiştir : 

«Demokratik rejim ve millet hâkimiyeti hür 
seçimlere dayanır. Bu sebeple önümüzdeki se
çimlerin Anayasanın öngördüğü zamanda yapıl
masını ve seçimlere selâmetle varmamızı müm
kün kılacak ortamın yaratılmasını önemli gö
revlerimizden biri sayıyoruz. Seçimlere selâmet
le ulaşabilmemiz için, her şeyden evvel anarşi
nin tamamen ortadan kaldırılması ve yurtta 
huzur ve asayişin tam olarak tesisi gerekmekte
dir.» denmektedir. 

Türkiye'nin bir secim meselesi olduğunu her
kes bilir. Fakat bir kısım politikacıların seçimi 
sadece polemik konusu olarak ele aldıkları da 
gözden kaçmıyor. «Seçimsiz demokrasi olmaz, 
seçim halka gitmektir.» gibi lâflar, bu samimi
yetsiz davranışların bir belirtisidir. Seçim iste
meyen aklı başında tek vatandaş olduğunu san
mıyorum. Fakat, seçim ortamı ve yöntemi dü
zeltilmeden, seçimler tabanından itibaren meş
ru bir temele oturtulmadan açılacak bir seçim 
kampanyası memlekete huzur getirmez. Seç
menle sandık arasındaki millî irade fesadı ve en
geli kaldırılmalı, bu arada önseçim mutlaka dü
zeltilmelidir. Bu nedenlerle Seçim Kanunu ve 
yöntemlerinin değiştirilmesi, millî bir istek ha
line gelmiştir. Sadece bu değişiklikler de yet
mez. Partiler Kanunu da demokratik esaslara 
ve Anayasanın Atatürkçü millî hedeflerine göre 
değiştirilmelidir. Elde bir Siyasî Partiler Kanu
nu bulunmasına rağmen, Türkiye'de aşırı sağ ve 
aşırı sol partiler kurulmuş ve bunlar Anayasa 
Mahkemesi kararıyle kapatılmıştır. Bu gerçek 
ortadadır, 

Bir de hileli örgüt ve uydurma delege he
saplarına dayanan parti yönetimi şikâyetleri her 
gün biraz daha yaygınlaşmaktadır. Kendisine 
karşı fikir söyleyenleri veya aleyhinde oy kul
lananları ancak totaliter partilerde görülen yön
temlerle baskı altına alan parti anlayışı da dü
zeltilmelidir; yani saha temizlenmeden, maç ya
pılmamalıdır. Partilerüstü hükümetin bu konu
larda etkili tedbirler alacağı inancındayız. Ana

yasaya demokratik kurallara uygun olacak bu 
tedbirleri desteklemeye hazırız. 

Reformlar : Program, yurdumuzun insan gü
cünü ve doğal kaynaklarını müspet ilmin ve 
akılcılığın ışığı altında planlı kalkınma ve re
formlarla belirli bir hedefe doğru hemen yö
neltmek zorunda olduğumuzu, program bir 
inanç olarak ifade etmekte, Hükümetin bir ic
raat ve Atatürkçü atılım hükümeti olacağını 
müjdelemektedir. Atatürkçü C, H. P. liler ola
rak bizim karakterimiz reformlardır. Toplumu
muzdaki huzursuzluğun giderilmesi, sosyal den
genin ileri uygarlık düzeyine ulaşmasının yolu 
da, kanımızca reformlardan geçer. İşsizlik, ge
çim sıkıntıları, bölgeler ve fertler arasındaki 
.ıcelir dengesizlikleri de ancak bu yolla giderile
bilir, Sosyal güvenlik tedbirleri, isçi hakları, 
sosyal adalet ilkeleri de gene reformlar 370lu ile 
toplumu huzura kavuşturabilir. Bu. nedenle hi
ssim için hedef, reformdur. Seçim de, bu. hedefe 
varmak için demokratiik bir araçtır; fakat bu 
aracın partizan maksatlara ve polemiklere köp
rü yapılmaması da lâzımdır. 

Programın diğer bölümlerinde kısa kısa te
mas olunan konulardan biri de hayat pahalılı
ğıdır. Hayat pahalılığı az gelirli ve dar gelirli 
vatandaşı perişan hale getirmiştir. Geçen yıl kö
müre yapılan % 300 oranındaki zam, mesken 
şartları da müsaidolmayan soğuk bölgelerde can 
kaybına bile sebebolmuş, bü\ük şehirlerdeki kü
çük gelirlileri sıkıntılara sokmuştur. Çoğunluğu 
ile Devlet kontrolü altında olan yakın maddele
rine yapılan bu aşırı zammın mutlaka düzeltil
mesi gerekir. Melen Hükümetinden bunu ilk 
tedbir olarak bekliyoruz. Adlî reform, idarî re
form, sağlık işleri başlıbaşına uzun vadeli geniş 
tedbirler isteyen konulardır. Liberal hukuk dö
neminin sosyal adalet ilkesine aykırı uygulama-
lraı ve formülleri, sosyal demokratik devlet 
esaslarına göre derhal düzeltilmelidir. Ağır ve 
pahalı işleyen adalet zayıfı ezen bir araç halin
de olmaktan kurtarılmalıdır. 

idarî reform, geniş köklü tedbirler isteyen 
bir konudur. Bu konunun iki anatemeli olduğu 
inancındayız. Birisi, suiistimalleri önleyecek bir 
memur statüsü; diğeri de, siyasal değişmeler
den müteessir olmayacak bir Devlet kadrosu 
kurmaktır. 

Toprak reformu, artık yalnız çiftçinin ve 
topraksızların meselesi olmaktan çıkmıştır. 
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Millî bir dava haline gelen toprak reformunun 
zaman geçirilmeden gerçekleştirilmesi şarttır. 
Bu konuda da Hükümetin alacağı tedbirleri ve 
getireceği kanunları yakın bir dikkatle izleye
cek ve destekleyeceğiz. 

Besin ve beslenme konusu, programda gere
ği kadar değerlendirilmemiştir. Halbuki, bes
lenme dengesizliği de yurdumuzun başta gelen 
sorunlarındandır. Bunun türlü yönleri vardır. 
Bu konu merkezî idare ile mahallî idareler 
arasında başıboş, sahipsiz kalmış bir haldedir. 
Bu itibarla bir merkezî organizasyona olan ih
tiyaç her gün biraz daha artmaktadır. Tarım Ba
kanlığı bünyesinde kurulan bir Genel Müdürlü
ğün bu maksadı sağlamadığı da ortadadır. 

Rüşvet ve irtikâpla mücadele de, program
da tam yerine oturtulmamıştır. Devlet otoritesi
ni kemiren, halkın idareye karşı itimadını sar
san bu âfete, mutlaka bir çare bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış politika hakkındaki görüşümüz gelenek

sel barış, hak eşitliği, içişlere karışmama pren
siplerinin her konuda ve herkese karşı korun
ması olarak özetlenebilir. Fakat bu formül a,r-
tık diplomasi edebiyatının eskimiş formülleri 
haline gelmiştir. Türkiye'deki anarşinin dış 
kaynaklardan beslendiği gerçeği, Hükümetçe 
de resmen doğrulanmıştır. Hal böyle iken. bu 
kaynaklar yukarıda saydığımız formüller için
de ilişki kurduğumuz bazı komşu devletlerde 
barınmaktadır. Bize karşı gerilla kampı açıp, 
anarşist yetiştiren mihrakların kurutulması 
Türk diplomasisinin yeni ve aktif görevleri ara
sına girmelidir. Her dış münasebet buna göre 
değerlendirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grubu ola

rak memleket potansiyelini harekete getirecek, 
millî inançları uygun ve uyanık tutabilecek bir 
hükümetin mutlaka muvaffak olacağına inanı
yoruz. 

Zengin tarihi, engin tecrübesi olan Türk mil
leti içinde bulunduğu bu bunalımdan da yine 
kendi gücü, değişen dünya şartlarına göre ye
tişmiş evlâtlarının yardımı ile kurtulacaktır. 

Hükümet programını olumlu karşılıyoruz. 
Bu inançla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve 
şahsım adına Yüce Heyete saygılar sunar, Me
len Hükümetine de başarılar dilerim. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Sami Turan. 

M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Melen Hükümetinin programı üzerinde Millî 
Güven Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Program hakkında düşünce ve dilciklerimizi 
belirtmeden önce, Sayın Hükümet Başkanının 
şahsiyetine duyduğumuz güveni ve Hükümet 
bünyesinin inandırıcı niteliğinin uyandırdığı 
memnuniyeti belirtmek isteriz. Ahenkli bir ça
lışma yapacağından emin olduğumuz Melen 
Hükümetine yürekten basarılar dileriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet programını dikkatle inceledik. 

Programın başlıca özelliği, hedeflerin iyi tespit 
edilmiş ve açıklıkla ortaya konmuş bulunması
dır. 

Programın bir başka özelliği, kendi içinde 
tutarlı oluşudur. Memleket gerçeklerine aykırı, 
çelişkili, tutarsız ve hiçbir taahhüt ve iddiaya 
programda yer verilmemiştir. 

Bugün memleketimizin karşı karşıya bulun
duğu başlıca problemlere doğru teşhis konmuş 
ve isabetli çözüm yolları gösterilmiştir. Hükü
met, henüz devam eden olağanüstü şartların vü
cut verdiği bir hükümettir. Fakat, bu olağan
üstü şartları sürdürmek değil, sona erdirmek 
azim ve kararında bulunduğunu açıkça belirt
miştir. 

Hükümet, göreve başlama ve görevde devam 
edebilme şartının, Türkiye Büyük Milet Mec
lisinin güvenini kazanmak olduğunu açıkça 
ve kesinlikle ifade etmek suretiyle, demokratik 
İnanca bağlılığını ortaya koymuştur. 

Melen Hükümeti, başlıca hedeflerini şu 
tarzda belirtmektedir : 

«Milletimizin varlığını, bütünlüğünü, birlik 
ve beraberliğini yok etmek; insan haklarına da
yalı Türkiye Cumhuriyetini yıkarak ülkemizi 
bir zulüm ve esaret düzenine sürüklemek iste
yen her türlü yıkıcı faaliyete ve anarşik eylem
lere karşı kararlı ve azimli bir mücadele yapı
lacaktır.» 

Hükümet, yıkıcı faaliyetlere karşı mücade
lenin çok yönlü bir mücadele olduğunu isabetle 
belirtmiştir. Bu mücadelenin güvenlik tedbir
leri, kanunî ve cezaî müeyyideler yoluyle yapı-
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lacak olan kısmına gerekli önem verildiği gibi; 
konunun ekonomik ve sosyal cephesine ve mü
cadeleyi «Gönüllerde ve kafalarda kazanmak 
için» yapılması gerekli işlere de programda ge
rekli ağırlığın tanındığını memnuniyetle görü
yoruz. 

Huzur ve sükûnun sağlanması ve Türkiye' 
nin biran önce normal ortama kavuşması için 
hiç bir tedbirin ihmal edilmeyeceğine inanıyo
ruz. 

Hür demokratik rejimi, hattâ son bağımsız 
Türk Devletinin varlık ve bütünlüğünü dıştan 
ve içten yıkmak için girişilen faaliyetlerin de
rinliği ve yaygınlığı, artık, büyük gaflet için
de bulunanları bile uyaracak şekilde ortaya 
çıkmıştı. 

Komünizm ve her türlü yıkıcı ve bölücü 
faaliyet, Hükümetin üzerinde öncelikle dura
cağı konular olacaktır. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin, sıkıyönetim makamlarının ve güvenlik 
kuvvetlerimizin fedakâr ve başarılı çalışmaları 
ile, bir süreden beri, millet ve Devlet düşmanı 
eşkiyaya karşı başarılı bir mücadele yürütül
müştür. Fakat programda da belirtildiği gibi, 
Türkiye'yi karanlık bir zulüm rejimine götür
mek isteyen dış ve iç şer kuvvetlerinin bun
ların görünen veya görünmeyen yardımcıları
nın, fırsat buldukça, kirli emellerini gerçekleş
tirmek için faaliyetlerine devam etmeye çalı
şacaklarından şüphe edilemez. 

Hükümet, anarşiye, kanunsuz eylemlere, ko
münizme, her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyete 
karşı, yetkisi içinde bulunan her türlü kanunî 
ve idarî tedbirin alınacağını söylemektedir. 
Yeni yetki ve müeyyidelere ihtiyaç görüldüğü 
takdirde, durumun, Yüce Meclislerin takdirine 
sunulacağı da ifade edilmiştir. 

Özellikle, sıkıyönetimin nihayete ermesinden 
sonra da, yıkıcı faaliyetlerin süratle ve tesirli 
şekilde kovuşturulması için gerekli yargı ted
birlerinin alınacağı yolundaki beyanı çok ye
rinde saydığımızı belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet, ikinci büyük hedef olarak ikti

sadî, sosyal ve kültürel alanda gerekli reform
ların, Atatürkçü bir görüşle ele alacağına vaat 
etmektedir. 

Hükümet programı ve değerli Hükümet 
Başkanının Millet Meclisinde dün yaptığı açık-
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lamalar, reformların, ilmî esaslara, memleket 
gerçeklerine, millî bünyemize uygun olarak ele 
alınacağını göstermektedir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı 
hızlandırmak için çeşitli alanlarda reformlara 
muhtaç olduğumuz, tartışma kabul etmeyen bir 
gerçektir. Fakat, Millî Güven Partisi olarak 
daima tekrar ettiğimiz bir ilmî gerçeği, bu ve
sileyle bir defa daha belirtmek isterim: Re-
forum yapmak, yalnızca değişiklik olsun diye 
değişiklik yapmak değildir. Reform; daha iyi
ye, daha doğruya yönelen bir adım olmalıdır. 
Reformu, milletimize daha çok refah, hızlı kal
kınma, daha çok sosyal adalet, ve daha çok hu
zur getirecek nitelikte olmalıdır. 

Refah yerine yokluk ve darlık, adalet yeri
ne daha çok adaletsizlik, huzur yerine yaygın 
huzursuzluk getirecek bir tedbire reform adını 
vermenin mümkün olmadığı inancındayız. 

Her reformun bir ölçüde, bazı menfaatleri 
haleldar ederek tedirginlik yaratması normal
dir; fakat elde edilen sonuç memleket yararı
na, millet yararına olmalıdır. Reformdan bek
lenen iktisadî ve sosyal faydaların kâğıt üze
rinde kalmaması da lâzımdır. Bunun şartı ise, 
reformun, doktrinci saplamalardan uzak, ilmî, 
gerçekçi bir tutumla ele alınmasıdır. Melen Hü
kümetinin, konuya bu akılcı, gerçekçi ve Ata
türkçü açıdan bakacağı, program metninden ve 
sayın Hükümet Başkanının güven verici sami
mî beyanlarından anlaşılmaktadır. 

Sayın senatörler, 

Hükümet, millet iradesinin serbest tezahürü
nü sağlayacak ortamı biran önce hazırlayıp, 
Anayasamızın belirttiği zamanda seçimlerin 
yapılmasını, temel hedeflerinden biri olarak 
ilân etmiştir. 

Programda, isabetli olarak başta önseçim ol
mak üzere, seçim mevzuatımızda gerekli düzelt
melerin yapılacağı belirtilmektedir. Millet ira
desinin Meclislere daha adil bir şekilde akset
mesini sağlayacak ve seçim mevzuatımızdaki 
bilinen kusurları giderecek düzeltmelerin, siya
sî partilerimizin ortak gayretleriyle yapılması 
öngörülmektedir. Bu konudaki çalışmaların, se
çimlerin yaklaştığı bir zamana kadar ertelen-
meyip, seçimlere henüz vakit varken ele alın
masında faydalar gördüğümüzü işaret etmek 
isteriz. Demokratik rejim, hür seçim temeline 
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dayanır. Hükümet bu husustaki inancını açık
lıkla ve berraklıkla ortaya koymak suretiyle, 
şimdiden, demokratik rejimin normal işleyişine 
doğru ciddî bir adım atmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; huzur ve asayişin sağ
lanması, reformların sağlam bir anlayışla ele 
alınması ve Anayasada belirtilen süre içinde 
hür seçimlerin selâmetle yapılması tarzında 
özetlenebilecek temel hedeflerin, gerek Parla
mento içinde, gerek yurt sathında büyük ço
ğunluğun tasvibiyle karşılanacak hedefler ol
duğundan şüphe etmiyoruz. Bu temel hedefler
le Millî Güven Partisi Grubunun tam mutaba
kat halinde olduğunu ifade ettikten sonra, 
programda yer alan bazı önemli konular hak
kındaki görüşlerimizi açıklamak isterim. 

Hükümet, vergi kaybını önleyecek, denetim 
mekanizmasının süratli ve tesirli bir şekilde iş
lemesini sağlayacak ve bu suretle vergi verimi
ni artıracak, vergi anlaşmazlıklarının kısa sü
rede sonuçlandırılmasını mümkün kılacak ve 
vergi sistemimizi kalkınma planlarında gösteri
len hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak yönde 
ıslah edecek tedbirler vadetmektedir. 

Vergi uygulamasında bir yandan verimli
liği sağlarken, öte yandan vatandaşa huzur ve
recek değişiklikler düşünüldüğü anlaşılmakta
dır. Bu arada, gelir kaynaklarını artırma ça
baları yanında, Devlet harcamalarında her tür
lü israfı önleyecek ve kaynakların daha verim
li tarzda kullanılmasını mümkün kılacak «prog
ram - bütçe» uygulamasına önümüzdeki malî 
yıldan itibaren geçilmesi öngörülmektedir. Millî 
Güven Partisi Grubu, Hükümet programında 
yer alan vergi ve maliye reform tedbirlerini isa
betli görmektedir. 

Millî eğitim alanında, Atatürk ilkelerine, 
lâik ve sosyal hukuk devleti esaslarına, hür de
mokratik düzenine inanmış, millî bir ruh ve he
yecan taşıyan vatandaşlar yetiştirme hedefine, 
programda yer verilmiştir. Türkiye'nin gelece
ği, toplayıcı, birleştirici ve yüceltici bir milli
yetçilik inancına sahip, sapık ideolojilerin etki
siyle beyinleri yıkanmamış kuşaklar yetiştiril
mesine bağlıdır. Millî eğitim, herhangi bir ya
bancı ideolojinin yayılma aracı olamaz. Hükü
metin, her derecedeki okullara; öğretmen yetiş
tiren kurumlanmış başta olmak üzere, bütün 
eğitim kurumlarımızı sapık ideoloji simsarla

rının tesir ve faaliyetlerinden kurtarmak için 
alacağı ciddî ve cesur tedbirler, milletimizin 
şükranına hak kazandıracaktır. 

Adalet alanında, yeni suç nevilerini önle
yici tedbirler yanında, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun. ciddî ve süratli denetim yapması, ada
letin dağıtımında daha çok sürat, eşitlik ve 
ucuzluk sağlayacak tedbirlerin alınması önem 
taşımaktadır. 

Petrol ve maden kanunlarımızın millî men
faatlere uygun şekilde değiştirilmesi görüşünü, 
Millî Güven Partisi öteden beri ısrarla savun
muştur. Bu alanda alınacak tedbirlerin, yeraltı 
servetlerimizin süratle değerlendirilmesini müm
kün kılacak, aynı zamanda millî çıkarlarımıza 
en uygun işletme yollarını gerçekleştirecek ted
birler olacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Melen Hükümetinin programında yer alan 

karma ekonomi anlayışı Anayasamıza ve millî 
ihtiyaçlarımıza uygun bir anlayıştır. 

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında, Dev
let kesimine olduğu kadar, özel teşebbüse de 
önemli görevler düştüğü, programda açıkça ifa
de edilmiştir, özel teşebbüsün yapıcı ve yaratı
cı gücünden Türk ekonomisini faydalandırmak 
için, kalkınma planı hedeflerine uygun olarak, 
hür teşebbüsün güven ve kararlılık içinde ça
lışmasını sağlayıcı tedbirler alınacağını Hükü
met vaat etmektedir. Karma ekonomi anlayışı
nı berraklığa kavuşturan bu açık ve samimî ifa
denin, iktisadî hayatımıza güven duygusu ve 
canlılık getireceğine inanıyoruz. 

Programda vaat edilen teşvik tedbirlerinin 
gecikmeden yürürlüğe konması, kaybedilen za
manın telâfisi için, zaruridir. Bu teşvik tedbir
lerinin, her türlü israfı ve kayırmayı önleyecek 
şekilde, objektif, âdil ve ilmî kıstaslara bağlan
masını diliyoruz. 

Toprak ve tarım reformunun, Anayasamızın 
37 nci maddesine uygun şekilde, reformdan bek
lenen ekonomik ve sosyal faydaları dikkatli ve 
dengeli şekilde gösönüde tutarak, gerçekleşti
rilmesi lazımdır. Hükümet programında bu ko
nuda yer alan düşünceler; reformun bir taraf
tan sosyal adalet, öte yandan toprağın verimli 
şekilde kullanılması esaslarını gözönüde tuta
rak, toprakta özel mülkiyet ve özel işletmeci
liğin en verimli işletmecilik yolu olduğunu unııt-
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madan, yapılacağını göstermektedir. Reformun 
sıhhatli bir şekilde ve hızla sonuçlandırılması 
için tapulama ve kadastro çalışmalarına daha 
çok önem verileceği ve kadastro mahkemelerinin 
sayısının derhal artırılacağı yolundaki vaadi, 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Muhterem senatörler, Türkiye'de en güç ha
yat şartları içinde yaşayan ve sosyal adalet açı
sından en çok düşünülmesi gereken köylü vatan
daşlarımızın dertleri üzerinde kısaca durmak is
terim. 

Müstahsil vatandaşın emeğinin değerlendiril
mesi için, mahsûlün yok pahasına satılmasını ön
leyici destekleme alımları politikasına devam 
edileceği yolundaki Hükümet beyanının çok ye
rinde buluyoruz. Yeterli kredi, ucuz âlet ve 
benzeri ihtiyaçların karşılanması yolunda Hü
kümetten dinamik çalışmalar bekliyoruz. 

Hayat pahalılığı ve sunî fiyat artışlarıyle, 
iktisadî ve hukukî yoldan mücadele edileceği, 
programda isabetle belirtilmiştir. 

Türk ekonomisine büyük katkıda bulunan 
esnaf ve küçük sanatkârlarımızın kredi ihtiyaç
ları başta olmak üzere, çeşitli problemlerinin 
Hükümetçe, bu dönemde, ciddiyetle ele alınaca
ğından eminiz. 

Dengeli kalkınmanın bir şartı da; bölgeler 
arası gelişme farklarını daraltıcı istikâmette et
kili tedbirlerin uygulanmasıdır. Hükümet, bu 
alanda daha etkili bir çalışma yapmayı vaat et
miştir. 

Sayın Başbakanın dün Millet Meclisinde yap
tığı konuşma; yurdumuzun gelişmeye muhtaç 
ve kalkınma gayretlerinde öncelik verilmesi ge
rekli bölgelerine, Melen Hükümetinin lüzumlu 
ilgiyi göstereceğini müjdelemektedir. 

Yine milyonlarca köylü vatandaşımızın ge
çim kaynağı olan hayvancılığa gerekli önemin 
verileceği Sayın Başbakanın dünkü konuşma
sında berrak şekilde açılanmıştır. Hem beslen
me, hem ihracat, hem bölgelerarası dengeli kal
kınma açısından önem taşıyan hayvancılığımızın 
bugünkü ihmal edilmiş durumdan kurtarılması 
şarttır. 

Köy ve köylünün satmalma gücünün ve re
fah seviyesinin yükseltilmesi, sanayi mamulle
rimizin sürüm imkânlarını artırmak suretiyle 
sanayi kalkınmamıza da yardımcı olacaktır. 

Programın; orman ve dağ köylerinin kalkın
ma sorunlarına önem ve öncelik verileceği yolun
daki vaidini de memnuniyetle karşılıyoruz. 

Programın, bayındırlık, ulaştırma, imar - is
kan, turizm, çalışma, sağlık, gençlik ve spor 
ile ilgili bölümlerinde yer alan görüşlere katılı
yoruz. 

Bu konuların her biri hakkında programda 
3ror alan düşünce ve görüşleri ayrı ayrı eleştire
rek Cumhuriyet Senatosunun vaktini almak is
temiyorum. 

Bununla beraber, birkaç noktaya kısaca de
ğinmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; az gelirli vatandaşlarımı
zı mesken sahibi yapma yolundaki çabalara hız 
vermek, gecekondu bölgelerinde yaşayan yurt
taşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
su, yol, elektrik, sağlık hizmetlerini gerçekleştir
mek büyük önem taşımaktadır. 

Her yıl hesaplanamayacak kadar büyük mad
dî kayıplara ve ölçüsüz manevî ıstıraba yol açan 
trafik kazalarına karşı etkili tedbirler alınmasını 
istiyoruz. 

Hava ulaştırma filomuz sevindirici bir geliş
me içindedir; fakat hava meydanlarımızın bir 
medenî ülkeye yakışmayan perişan durumu, 
Türk vatandaşı olarak bizleri üzmekte ve yaban
cıların ülkemiz hakkındaki intibalarıni ters 
yönde etkilemektedir. Bu konuya Melen Hükü
metinin tez elden çare bulmasını, âcil tedbirler
le durumu düzeltmesini rica ediyoruz. 

Deniz ulaştırmacılığında, Türkiye, büyük im
kânlara sahiptir, ithalât ve ihracat hacmi dur
madan artan ülkemizin navlun şeklinde yabancı 
bandıralı gemilere ödediği döviz miktarı, dış 
ödeme dengemizde olumsuz etkiler yapmaktadır. 
Üç tarafı denizlerle çevrili memleketimizin deniz 
ulaştırmacılığı alanında, verimli çalışabilen hür 
teşebbüsün gemi satmalma imkânlarını da de
ğerlendirerek, Devlet bütçesine fazla yük ol
madan büyük hamleler yapabileceğine inanıyo
ruz. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin problemle
riyle daha etkili şekilde ilgilenmek amacıyle ku
rulmuş bulunan «Yurt Dışı İşçi Sorunları Ge
nel Müdürlüğü» nün bu yıl tam verimle çalışır 
hale getirilmesini diliyoruz. 

Hem iktisadî kalkınmamız açısından, hem de 
vatansever Türk işçisinin refah seviyesini artır-
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ma bakımından faydalar sağlayacağına inandı
ğımız «barışçı çözüm yollarının», daha tesirli 
bir hale getirilmesi yerinde olacaktır. 

Sigortalı işçilerin eş ve çocukları, bazı ille
rimizde sağlık yardımlarından yararlanmakta, 
bazı ilerde ise henüz bu uygulamaya geçileme
miş bulunmaktadır. Melen Hükümeti, Türkiye'
nin her tarafında, bütün sigortalı işçilerin eş ve 
çocuklarının sağlık yardımından 1972 sonuna 
kadar yararlanacağını vaat etmektedir. Bunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Programın dış politika ve millî savunma so
runları ile ilgili hükümleri Millî Güven Partisi 
Grubunun görüşlerine uygundur. Millî harp 
sanayiimizi geliştirme ve Silâhlı Kuvvetlerimizi, 
çağdaş teknolojinin gerektirdiği silâh, araç ve 
gereçlere süratle kavuşturma yolundaki gayret
lerin kısa zamanda sonuçlandırılmasını diliyo
ruz. Millî Savunma alanında başlamış olan 
yeniden düzenleme, modernleşme ve güçlendir
me çalışmalarının, diplomasimize de daha çok 
kuvvet ve hareket kabiliyeti kazandıracağı aşi
kârdır. 

Cıımlhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Sa
yın Başkanım; 

Sözlerimi tamamlarken, Melen Hükümetinin 
bünyesi ve programı ile güven verici ve inandı
rıcı bir hükümet olduğu hakkındaki içten inan
cımızı tekrarlamak isteriz. 

Parlamenter' demokratik rejimde, bir Hükü
met, ister tek partiye dayansın, ister birçok par
tiden üye almak suretiyle kurulmuş olsun, bu 
hükümetin başarısı, siyasî partilerin sorumlu 
siyaset adamlarının gösterecekleri anlayışa, iz
leyecekleri yapıcı ve memleketçi tutuma bağlı
dır. 

Millî Güven Partisi olarak biz, Hükümeti, 
huzur ve asayişi sağlama, Devletimize ve mille
timize dıştan ve içten yönelmiş yıkıcı faaliyet
leri tesirsiz hale getirmek, programda vadedi-
len iktisadî ve sosyal hamleleri gerçekleştirme 
ve hür demokratik rejimin normal işleyişini 
sağlayacak ortamı hazırlama çabalarında bü
tün gücümüzle ve bütün içtenliğimizle destek
lemeye kararlıyız. 

Melen Hükümetinin aziz milletimize hayırlı 
hizmetler yapmasını diler, Yüce Senatoya Mil
lî Güven Partisi Grubu adına en derin saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Kontenjan 
Grubu adına Sayın Fahri Korutürk. 

KONTENJAN GRUBU ADINA FAHRİ KO
RUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

17 Nisan 1972 günü istifa eden Başbakan 
Sayın Profesör Nihat Erim ve Hükümeti yeri
ne, bir aydan biraz fazla bir zaman fasılası ile 
Sayın Ferid Melen tarafından kurulmuş olan 
yeni Hükümetin, programı üzerinde Kontenjan 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

12 Mart 1971 askerî müdahalesinden bugüne 
kadar cereyan eden olaylar, sıkıyönetim mah
kemelerinin safhaları ve kamuoyunun gözleri 
önüne serilen gerçekler, Cumhuriyetimizin, Ana
yasa kuruluşlarının ve rejimimizin o tarihlerde 
nasıl büyük bir tehlike içine girmiş olduğunu 
bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin bu isabetli müdaha
lesi ile memleket büyük bir felâketten kurtarıl
mış, Türk toplum hayatının kendine güvenimi, 
istikbale ait ümit ve inancını yıkarak yeni bir 
devlet şekli arama gayret ve hiyaneti içinde 
olanların planları tarumar edilmiştir. 

50 senelik Cumhuriyet rejimimizin Türk va
tan sathında yerleştirdiği, gönüllere ve kafala
ra sindirdiği, hürriyet sevgisi ve yurt sevgisi, 
memleketi karanlık maceralara, esarete sürük
leyecek serüvenlere düşmekten Türk Ulusunu 
korumuştur. 

Sayın senatörler; 

Silâhlı Kuvvetlerin Cumhuriyeti korumak 
ve kollamak yolunda Atatürklten miras kalan 
görevlerini yaparken, mazide olduğu gibi, de
mokratik parlamenter sisteme olan bağlılığı 
bir kere daha dünyanın gözlerini Türkiye'ye 
çekmiştir. 

Biz, üzerimize çevrilen bu gözlerin bir kıs
mının bizi lâyıla ile anlayamadığı görüşünde
yiz. Filhakika, bazı Batı. ülkelerinin kamuoyun
da ve basınında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yö
netime el koyduğu düşüncesi hâkimdir. 

12 Mart 1971 tarihinden itibaren, kısmen 
Ankara'daki bazı diplomatların merkezlerini lâ-
yıkı ile ve yeteri kadar aydınlatamanıalarından 
bilmeyerek ve daha çok kasıtlı olarak, memle
ket düşmanları tarafından bilerek işlenen ve 
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yayılmaya çalışılan bu görüş, bu yanlış teşhis, 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Hükümet ku
ruluşunun bir parlamentere tevdi edilişi ile bu 
defa bir kere daha iflâs etmiştir. 

Kanaatimce Sayın Ferid Melen tarafından 
Parlamentoya dayalı ve Sayın Erim Hükümet
leri gibi Parlamento tarafından denetilen bir 
hükümet teşkili, bazı Batı müşahitlerin görüş
leri hilâfına Türk demokrasisinin tehlikede ol
duğunu değil, bilâkis, tarihî içinde en kritik 
günlarini yaşadığı zamanda dahi Türk Devlet 
ve milletinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hür -
demokratik rejimden yana olduğunun yeni bir 
delilini vermiştir, 

Ancak kendi iç meselelerimizi hallederken, 
20 nci Asrın ikinci yarısında çok küçülmüş bir 
dünyada yaşadığımızı, memleketlerin dış âlem 
tarafından, haklarında konulan teşhislere ka
yıtsız kalamayacaklarını kabul, bizim Türkiye 
olarak Batı camiasının anlayışında bir devlet 
ve uygarlık yolunda bulunduğumuzu her vesi
leyle dünya kamuoyuna anlatmakta fayda gör
düğümüzü; hakkımızdaki yanlış teşhislerin üze
rine yürümekte menfaat bulduğumuzu açıkla
mak isteriz. 

Bu itibarla, memleketteki Cumhuriyetçi, 
hür parlamenter rejimin kaderi söz konusu ol
duğu zamanlarda, gerek dışarıda ülkemiz ida
resi hakkında konulan teşhislere reaksiyon gös
termekte, gerek içerde memleket yüksek men
faatleri etrafında bileşmekte siyasî ve kanunî 
kuruluşların lider kadrolarının bir seneden beri 
göstermekte oldukları yüksek anlayışı bu defa 
da bugünkü şartlar altında kurulmuş olan yeni 
Hükümet programım incelemekte aynen göster
melerinde büyük millî faydalar olduğa kanaa
tindeyiz. 

Sayın senatörler, filhakika, 12 Mart 1971 
müdahalesi ile Cumhuriyet Türkiye parçalan
maktan, Anayasa rejimi değiştirilmek tehlike
sinden kurtarılmıştır; fakat Cumhuriyetin ye
niden toparlanma gayretleriyle beraber, D_ev-
let idaresinin ve kalkınma çalışmalarının için
den geçmekte bulunduğumuz bugünkü ağır bu
nalımdan bir hayli zarar gördüğünü de teslim 
etmemiz gerekmektedir. Bu itibarla, parlamen
ter kişiler olarak, icra organı mensupları olarak 
ve nihayet kanunî teşekküllerin sorumlu lider- | 
leri olarak, bütün davranışlarımızda ve sözle- j 
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rimizde kendimizi kontrola tabi kılmamızın bir 
vatan borcu olarak her türlü endişenin üstün
de büyük bir millî menfaat olduğuna kaniiz. 
Bahusus 12 Mart Muhtırasının ışığı altında, 
Parlamento olarak ve icra organı olarak bu iki 
büyük devlet müessesesinde; klasik çalışma an
layışında kalındıkça birçok zorlukların doğup 
büyüyeceği dikkate alınmalıdır. Bu durumda 
yasama organı ile icra organının birbirlerini 
suçlama yerine, bugünkü çalışma şartlarının 
biran önce normal usullere dönebilmesinde ya
pacakları katkının gayreti içine girmeleri mem
leket hayrına olacaktır. 

Biz, Hükümet programının ayrıntılarına gi
rerek mütalaa yürütmek fikrinde değiliz. 

Melen Hükümeti programında Devletin bü
tün faaliyet alanını kaplayan işler yerine, bel
li bir sürede öncelikle gerçekleştirilmesi gere
ken konuların ele alınacağını bununla beraber 
Hükümetin görev alanına giren bütün diğer iş
lerle beraber, yürürlükteki kanunların, kalkın
ma plan ve programlarının dinamik bir surette 
yerine getirileceğini açıkça beyan etmektedir. 

Hükümet, önümüzdeki seçimlerin Anayasa
da öngörülen zamanda yapılmasını; ancak ya
pılacak seçimlerin selâmetle sonuçlanabilmesi 
için de seçim ortamının yaratılmasını, seçim or
tamının sağlanmasında da anarşik olayların 
kaldırılacak, yurtta huzur ve asayişin teminini 
ve Seçim Kanununun değiştirilmesini öngör
mektedir, 

Hükümet keza; Adalet, idare, Eğitim, Top
rak ve Tarım, Vergi, Maliye, Maden ve Petrol 
kanunlarında reforumlar vaat etmektedir. Bu
na bir de Türkiye'nin coğrafyasının gereği bir 
deniz devleti olmaktan kazanacağı yararları, 
deniz ulaşım kudretinin artırılması ve su ürün
lerinin değerlendirilmesi başlıklarını ilâve eder
sek ve bu işaret olunan sahalarda geri kalmış
lıkların çağdaş anlayış ile İslahını sağlayabildi
ğimiz takdirde, yurdumuzun dünyanın en başta 
gelen uygar ve mutlu bir devlet seviyesine ula
şacağına kimsenin asla şüphesi olamaz. 

Fakat bütün mesele; bu görüşlerin, ve bu 
iyi niyetlerin tatbikat sahasına konmasında 
vukua gelecek sürtüşmelerin, memleket yara
rına bir sonuca bağlanmasına takılı kalmakta-

I dır. işte bu noktada biran evvel normal dsmok-
| ratik sisteme girebilmek için Parlamentonun, 
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dolayısıyle siyasî partilerin, kendi programları 
ve kendi seçmenleriyle olan münasebetlerini, 
memleketin bugünkü şartları ve menfaatlerıyle 
ayarlamak gibi fevkalâde nazik ve yüksek bir 
sorumluluk içine girmekte oldukları dikkati 
çekmektedir. Diğer taraftan icra organının da 
bugünkü şartlar altında içine girdiği bir so
rumluluk vardır. Sayın Melen Hükümeti bir 
seneyi aşkın olağanüstü şartlarla kurulmuş ve 
çalışmış diğer hükümetlerin icraatından, ken
disi ile Parlamento arasındaki münasebetlerin 
işleyişinden, gerekli dersleri çıkarmak mecbu
riyetindedir. 

Türikiye Cumhuriyeti demokrasisi Batı âle
mi gibi sık ve uzun Hükümet buhranları için 
henüz hazır değildir. Sık ve uzun Hükümet 
buhranları genç demokrasimizin gelişmesine za
rarlı etkiler yapabilir. 

Her gelen yeni Hükümet, zorunlu olanlar 
dışında geniş çapta personel değişikliği, teşkilât 
değişikliği yaptığı takdirde Devlet çarkının 
dönmesi ve kalkınma planlarının tahakkuku el
bet bundan zarar görecektir. Meselâ yeni ba
kanlıklar ihdasında veya mevcut bakanlıkların 
lâğvedilmesinde veyahut birleştirilmesinde; 
Devlet teşekkülleri iç bünyelerinde müsteşar
lıklar, genel müdürlükler açıp kapamada me
murun çalışma hızını ve idareye olan güvenini 
sarsacak etkenler vardır. Hizmetin bir mües
seseden diğerine aktarılması işlerin aksamasına 
yol açmakta, değişen usul ve işlemler vatanda
şı bizar ettiği gibi, zaman, para, emek kaybına 
da yol açmaktadır. Bütün bunları, son bir se
ne içinde geçirdiğimiz bunalımların Devlet hiz
met ve kalkınma planlarına akisleri olarak, 
bundan sonraki Hükümet faaliyetlerinde dik
kate alınmaya lâyık dersler olarak açıklamakta 
f ayida görmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Vatandaş son seneler içinde radyolarda, 

televizyonlarda, basında pek çok siyasî beyanat, 
pek çok mesaj ve pek çök röportaj dinlemiştir. 
Bu itibarla vatandaş kâfi derecede demokra
tik nazarî bilgilere ve idare hayatının bütün 
sahalarına yaygım kâfi derecede nazarî fikirlere 
sahip kılınmış ve bu yüzden hattâ bir hayli de 
yorgun düşmüştür. Bu itibarla halen vatandaş, 
daha ziyade sükûn ve istikrar içinde işe ve ic
raata susamış bir durumdadır. Türk vatan
daşı kendisini bir an evvel işsizlikten kurtara

cak tedbirleri tahakkuk ettirecek, hayat paha
lılığının iktisadî zorunluluk dışında kendisini 
kontrolsuzluktan ezen aracı ve sömürücü çevre
lerin etkisinden koruyacak, sosyal adalet denen 
Anayasa vaadindeki nimetlere bir an evvel ka
vuşturacak Hükümet icraatını iştiyakla bekle
mektedir. 

Biz, Hükümet programında iktisadî ve sosyal 
alanlarda, kültür alanında doktrinci sapmalar
dan ziyade ilmî esaslara ve memleket gerçekle
rine dayanan Atatürk çizgisinde olan reformla
ra yönelmiş bir icraatçı Hükümet olmak azmi
ni belirten ifadeleri memnunlukla kaydetmiş bu
lunuyoruz. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi, biz Hükü
met programının ayrıntılarına girmek istemiyo
ruz. Bu ayrıntılar, kanun tasarıları halinde 
Meclislere geldikte veya gereken zamanlarda 
şüphesiz her senatör tarafından kendi görüşü 
istikametinde değerlendirilecektir. Biz daha 
ziyade bu programın müzakeresi münasebetiyle 
Hükümet icraatında memleket yararına olaca
ğını düşündüğümüz müşterek bazı temennileri
mizi belirtmekte fayda görüyoruz. 

Bu cümleden olarak Silâhlı Kuvvetlerimizin 
fevkalâde gayret ve mesaisi ile Sıkıyönetim sa
yesinde vatan sathından yurt dışına ve yer al
tına sürülmüş olan anarşik olayların, Sıkıyöne
timsiz olarak da Devletin gücü karşısında her 
zaman etkisiz bir hale getirilmesini sağlaya
cak tedbirlere yönenilmesind Hükümetin başta 
gelen görevleriniden biri olarak görmekteyiz. 
Bu maksatla Silâhlı Kuvvetlerin içeride ifa et
tiği bu yüksek görevi, iç güvenlik kuvvetleri
ne zabıta ve kolluk kuvvetlerine devir edebil
mek için gerekli personel, teşkilât, teçhizat ve 
eğitimin planlanmasını ve bu planların tahak
kukunun hızlandırılmasını zorunlu addetmekte
yiz. 

Memleket içinde olduğu gibi, Hükümetçe 
bugün memleket dışında da kendüerimin çeşit
li ihtiyaçlarına ilgi gösterilmesi gereken işçi 
ve öğrenci toplumları yaşamakta olduğu ma
lumdur. Dış memleketlerde yaşayan bu geniş, 
bu dağınık Türk topluluklarının sosyal ihtiyaç
larını ve problemlerini halletmek kolay bir idava 
değildir. Her dış seyahatten gelen aydın kim
senin, birçok milletvekili ve birçok senatörün 
Hükümet makamlarına bu vadide vermiş oldu-
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ğu çeşitli raporların ilgi ve çözüm yolu bekle
mekte olduğu bilinmektedir. 

Dışarıda çalışan ve okuyan Türk vatan
daşlarının, sosyal ihtiyaçları, işçi çocuMannın 
eğitim sorunları, ölenlerinin cenaze sorunların
dan hayattakilerin tasarruflarının değerlendi
rilmesine ve nihayet yurda döndüklerinde ha
yatlarını kazanabilmeleri hususuna kadar pek 
çok teşkilât ve tedbir isteyen pek çok çeşitli 
meseleler hâlâ Hükümetten çözüm beklemekte
dir. 

Hükümetimizin yabancı ülkelerde çalışan 
ve okuyan bu gayretli ve bu fedakâr gençle
rimizin çeşitli yabancı etkilere karşı korunması 
memlekette olduğundan şüphesiz daha zordur. 
Fakat, onların memlekete kafaları yıkanmış ve 
manen kaybolmuş vatan evlâtları olarak dönme
lerini önlemek de o nispette önemli ve keza 
onların ilimde, fende, sanatta ve zanaatta geliş
miş olarak Türk kalkınmasına katkılarını sağlar 
bir halde kazanılmasını temin etmek de Hükü
metçe o nispette zarurî bir görev telâkki edil
mek lâzımdır. 

Türk hükümetlerinin sapık ideolojilerle gi
rişeceği mücadelede gericilikle, teokratik düze
ni de birlikte mütalâa edeceğine şüphe yoktur. 
Bu mücadelede sadece polis tedbirleriyle ikti
fa oltınamıyacağı da tabiîdir. Biz bu sahada 
girişilecek mücadelede en büyük desteğin genç
likten, o Atatürk'ün Cumhuriyeti kendisine 
emanet ettiği gençlikten, Türk aydınından ve 
Türk işçisinden geleceğine inanıyoruz. Yine 
biz, hükümetlerce sapık ideolojilere karşı ya
pılan mücadelede Türk gencinin, Türk aydını
nın ve Türk işçisinin ittifakının kazanılmasının 
gereğine ve lüzumuna inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlar; 

Atatürk, Türk Milletinin istidadına, zekâ
sına, kabiliyetine ve çalışkanlığına inannnış ve 
onu Cumhuriyet nesillerine inandırmıştır; fakat 
Türk Milletinin iç ve dış düşmanları Türk'ün en 
güçlü tarafı olan bu inanca musallat olarak omu 
son senelerde giderek bir aşağılık duygusunun 
tahribedici etkisine itmek istemişlerdir. 

50 sene evvel Atatürk'ün rehberliğinde bü
tün geri kalmış mazlum ülkelere örnek olacak 
şekilde her türlü emperyalizme karşı şahlan
mış, savaşmış hürriyet ve istiklâlini korumuş, 
kurtarmış olan ve yepyeni bir Cumhuriyet kur

muş bulunan milletimin bugün aşağılık duygu
suna kapılmak şöyle dursun, muasır insanlık 
âlemi içinde kendi güvenini artıracak övünecek 
pek çok imkânları ve sebepleri olduğu meydan
dadır. Bu sahada hiç bir mübalâğaya düşme
den medeniyet camiasında bugün eriştiğimiz 
yerdeki noksanları yenmek gayretinden hiç bir 
şey kaybetmeden, bize elli senelik Cumhuriye
tin kazandırdığı nimetleri düşünmemiz, kendi-
•<nizi manen ve ruhen toplamaya yetecek ölçüde
dir. 

Bugün Anayasamızın vatandaşa kazandırdı
ğı hak ve teminat; iş hayatımızın Anayasa
mızla ulaştığı hak ve hukuk; basınımızın sa-
hibolduğu geniş özgürlük için, Batı ülkeleri 
yıllarca ve yıllarca ne kadar gjâz yaşı ve ne ka
dar kan dökmüştür ve bugün hâlâ dünyada bu 
nimetlerden mahrum ne kadar insan yaşamak
tadır? Bunları hatırlamak bize kuvvet vermez 
mi? 

Evet; çağdaş Batı uygarlığı seviyesiyle bu
gün bizim ulaştığımız seviye arasında hâlâ dol
mamış olan uçurumu biliyoruz; fakat, impara
torluğun çöküşünden ve Cumhuriyetin ilânın
dan sonra bu topraklarda yaşayan insanlar ola
rak eriştiğimiz uygarlık seviyesini; mahrumi
yetinden kurtulduğumuz yol, su, elektrik, li
man acılarını; âfetinden sıyrıldığımız sıtma, ve
rem, sifiliz hastalıklarını düşünelim ve kendi
mizi bir vicdan muhasebesine terk edelim. Evet, 
gözlerimizi Batıya çevirelim; fakat, hayalimiz
den Doğu'yu geçirelim ve dünyanın diğer kıta
larını tahayyül edelim. Ne kadar milyon insan 
Türk toplumunun bugün, baskı rejimleri altın
da değil, hür ve serbest rejim altında ulaştığı 
medeniyet seviyesine ulaşabilmiştir? Bunları 
hatırlayalım. 

Küçük bir misal olarak vatanperver ve hak
şinas sendika liderlerimizi TI Doğu gezilerinden 
dönüşlerinde yurdumuzu diğer ülkelerle yap
tıkları mukayeseyi gözlerimizin önünde canlan
dıralım ve iç - dış düşmanlarımızın bizi en güç
lü tarafımız olan yerden vurmaya çalıştıklarını 
bilelim. Millî gururumuzu yıkıcı, kendimize 
güvencimizi mahvedici telkinlere karşı dikilme
nin bugün memleket için en başta gelen bir millî 
dava olduğunu hep birlikte idrak edelim. 

Sayın senatörler; Atatürk'ün «Türk mede
niyetini çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çı-
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karacağız» dediği günlerin yoluna girelim. Türk 
temsilcileri milletlerarası teşekküllerde en baş 
görevlerde yerlerini almalıdırlar. Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtının, Avrupa Parlâmentolar Bir
liğinin, NATO nun, Ortak Pazarın en başta 
hizmetlerinde görev alacak kabiliyette çeşitli 
siyaset adamlarımız, siyasî ihtilâflarda millet
lerarası arabuluculuk yapacak kudret ve kabi
liyette pek çok ilim, sanat ve siyaset adamımız, 
beynelmilel şöhretlerimiz vardır. 

Türk aydınları bugün Nobel mükâfatlarının 
çeşitli dallarında da Türk ismini artık dünya-
yaya tanıtacak bir seviyeye ulaşmıştır. 

Biz Cumhuriyet hükümetlerinden 5 yıllık, 
20 yıllık perspektifler içinde, kalkınma plan 
ve programlarının tahakkuku yolunda verimli 
mesai beklerken; diğer taraftan, Türk Milleti
nin kendine güvenimi tazeleyecek etkili teşvik, 
gayret ve faaliyetlerini de birlikte bekliyoruz. 
Yine biz Cumhuriyet hükümetlerinden Türk 
Milletinin çağdaş uygarlık alemi içinde, mil
letlerarası teşekküllerde, insanlığı sulhe ve saa
dete götürecek en sorumlu yerlerde baş gö
revleri alacak şekilde gayret ve teşebbüsleri içi
ne girmiş görmek istiyoruz. 

Sayın Ferild Molen Hükümeti, Cumhuriyet 
devrinin ağır bir bunalımdan geçmekte olduğu 
sırada, bu bunalımın hızını basan ile kesen Sa
yın Erim hükümetlerinin bir seneyi aşkın ola
ğanüstü şartlar altındaki çalışmasından sonra 
aynı şartlar altında, fakat bir senelik sahibi ol
duğu tecrübelerden yararlanacak şekilde iş ba
şına gelmiş bulunmaktadır. 

Yurt sevgilerine yürekten emin olduğumuz 
Sayın Başbakanın ve Hükümetinin seçkin er
kânının, yukardaki düşünce ve duygular altın
da memleket ve rejimin selâmet ve istikbali uğ
runda girişeceği her türlü olumlu faaliyette 
kendilerine destek olacağımızı ifade eder, basa
nlarını diler ve Yüce Senatoyu Kontenjan 
Grubu adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Nusret Tuna, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Sayın Başbakan Ferid Melen tarafından ku
rulan Hükümetin programı dolayısıyle, Adalet 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; demokrasilerde 

Başbakanı millet seçer. Cumhurbaşkanının gö
revi, millî irade doğrultusunda formaliteleri ik
maldir. Tabanda millete, Meclis kesitinde ekse
riyete dayandığı için böyle hükümetler istik
rarlı olur. Aziz yurdumuz bir buhran içinde
dir. Buhranın bir tarifi de, geçerli kural kar-
gaşasıdır. 14 ay içinde 4 ncü Hükümeti kuru
yoruz. Bu hal, istikrarsızlığa şahadet etmekte
dir. Milletler, istikrar vasatında gelişir, huzur 
vasatında hamle yapar. Cumhuriyet Hükümet
lerinin uzun ömürlü olması için Adalet Partisi 
olarak elden gelen feragat ve gayreti göster
dik. Diğer partiler ve gruplar da yardımcı ol
du. Yine neticeyi değiştiremedik. Demokrasinin 
bütün kuralları istisnasız tatbik olunmadıkça, 
başka netice beklemek de mümkün değildir. 
Buhran devrelerinde muvaffakiyetin değişmez 
sırrı; normali model alıp, buhran şartlannı ona 
yaklaştırmaya uğraşmaktır. Olağanlar kural 
olursa, buhrandan çıkılmış sayılır. 

Muhterem arkadaşlarım; 12 Mart Muhtıra-
siyle ortaya çıkan, partilerüstü Hükümet mo
deli, demokratik nizamın hâkim olduğu ülke
lerde görülmüş, buhrandan çıkmada kullanıl
mış bir sistem değildir. Hükümetin kuruluşun
da ve programının hazırlanmasında söz sahibi 
olmasına imkân verilmeyen partilerden, icraa
tın sürekli tasvibini istemek müspet sonuç ver
memekte, bütün yapıcı gayretlere rağmen, istik
rarsızlığa müncer olmaktadır. Üye veren parti
ler iktidarın ortağı, mesuliyetin şeriki değildir. 
Samanında ikaz etmemize rağmen, aynı mode
lin bir kere daha denendiğini görmekteyiz. Hü
kümetin kuruluş safhası itibariyle, zamanı geç
miş olan bu tutumun eskiden olduğu gibi mah
zuruna temas etmekle iktifa edeceğiz. 

Bugüne kadar, «Partilerüstü Hükümet, ta
rafsız Başbakan» sloganı ileri sürülüyordu. 12 
Marttan sonra ilk Hükümet, partisinden istifa 
ettirilerek tarafsızlığı kabul edilen bir millet
vekiline kurdurulmuştu. O devrin tutumunu 
kendi yüzlerine karşı Meclislerde açıklamış ol
mamız hasebiyle, gidenin arkasından söyle
nir hale düşmemek için tafsiline lüzum görmü
yoruz. Kısaca şunu söylemek isteriz: Bu yol 
müspet netice vermemiştir. 

Bu kere Cumhurbaşkanı, benimsediği mode
lin esaslı bir unsurundan vazgeçerek, bir par-
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tinin kurucularından olan Sayın Melen'e Hükü
meti kurma teklifinde bulunmuştur. Sayın Me
len'in partisine iktidar verilmiş değildir. Hükü
met ettiği sürece, tarafsız hareket edeceğine 
inanılmıştır. Biz, Cumhurbaşkanının açıklığa 
dayanan bu teklifini tasvibediyor, Sayın Me
len'in söz verişme itinıadediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; vatan ve Cumhuri
yetimi^ beynelmilel komünizmin tecavüzüne 
maruz kalmıştır. Soranları çok, imkânları mah
dut 'bir ülkeyiz. Bize has sorunlar, taraftar 
toplamak için istismar aracı olarak kullanılmak
tadır. Anarşik yollarla ve zor kullanarak 
Markist, Leninist bir rejim milletimize reva gö
rülmektedir. Halen yurdumuzda, komünizmle 
Cumhuriyetin, kaba kuvvetle hukuk devletinin 
mücadelesi devam etmektedir. Hedef olarak ik
tidarlar, değil, rejim, ele alınmaktadır. 

Böyle, bir devrede kurulan Hükümetin, ilk 
iş olarak komünizmle mücadeleyi ele alması, 
sıkıyönetimin ilânından beri elden gelen gay
retle komünizm ve anarşiye karşı çaba sarf 
eden kahraman ordumuza ve Güvenlik Kuvvet
lerimize ters düşmeyecek bir yol takibetmesi 
şarttır. Gökboncuk siyasetiyle bir neticeye var
mak mümkün değildir. Hükümet Frogrammın 
ilk satırlarında, teşhis beraberliğini, komünizm
le mücadelenin kararlılığını görmekten memnun 
olduğumuzu hemen ifade etmek isterim. 

Kararlılık vasatına müsamaha sığmamaz. 
Devlete temel olan adalet, seyyanen muamele, 
müsavi muamele ister. Tahkikat sırasında rast
lanan suçlu her kim olursa olsun, adalet hu
zurunda hesap vermelidir. Bası davalara başla
namamış olması, bazı dosyaların hazır olduğu
nun bildirilmesine rağmen meydana çıkarılama-
ması, bazı kimselerin tutulduktan kısa bir za
man sonra serbest bırakılması, ağır suçlu bazı 
kimselerin üzerine yarılamadığı veya inzibatî 
cezalarla kurtarıldığı şayiasının yayılması, mü
samahalı ve farklı muamele yapıldığı zehabını 
vermekte, vatandaş vicdanında üzüntü yarat
maktadır. Anarşik hareketlere karışanlar, onu 
bağrında geliştirenler milletçe malumdur. Bu 
sahada en ufak müsamahaya milletin tahammü
lü yoktur. Kararlı Hükümetin, icraatını sabır
sızlıkla beklediğimizi arz etmek isterim. 

İçinde bulunduğumuz buhranı kendi vüsa-
tiyle mütalâa etmeliyiz, Ne öldüğünden fazla 

göstererek milleti ümitsizliğe düşürmek, ne de 
küçük göstererek rahaveti davet etmek doğru 
değildir. Kaba kuvvetle hukuk devleti müca
dele etmektir. Devletin meşru kuvvetleri, bu
nun kat kat fazlasiyle mücadele edecek güçte
dir. Huzur ve asayişin bir daha bozulmayacak 
şekilde tesisini gaye edinen Hükümete her su
retle yardımcı olmak vazifemizdir. 

Millî bekamızın teminatı olan gençlerimizi 
yetiştiren üniversitelerimiz ve bazı okullarımız, 
mahdut sayıdaki öğretim görevlileri yüzünden 
şaibe altında bulunmaktadır, ilim yuvalarında, 
ilim yerine anarşi tedris edilmiş, her bakımdan 
örnek olacak gençlerimizden bir kısmı anarşi
nin, komünizmin vasıtası haline sokulmuştur. 
Yetiştirilen militanların mühim bir kısmı cemi
yetten tecridedilmiş ise de, onları yetiştiren ho
calar, halen işbaşındadır. Belki bugün sıkıyö
netim dolayısiyle sinmiş gözükmekte iseler de, 
ilk ferahlığa kavuştukları anda müsellem olan 
hünerlerini icra ederek binlerce yenisini yetiş
tirecekleri meydandadır. Sıkıyönetimin takibin
den kurtularak bazı yüksek dereceli memurla
rın, idarenin kilit noktalarına yerleşip tahriba
ta devam ettikleri, milliyetçi bazı memurları bu 
vasıflarından dolayı mağdur duruma soktuk
ları, yurt içinde ve dışındaki fedakâr ve vatan
sever isçilerimize, komünist ajanların musallat 
olarak onları zehirlemeye uğraştıkları, bilinen 
gerçeklerdir. Üniversite ve idareyi komünistler
den temizlemek ve işçileri masun tutmak için 
sarf edeceği her çabada, Hükümet yardımcı ola
rak Adalet Partisini daima yanında görecek
tir. 

Muhterem senatörler; 

Son yılların teknik gelişmesi karşısında, her-
gün yeni bir dünya doğmakta, değişik bünye
ler, değişik kurallara ihtiyaç hissettirmektedir. 
Yaşamak için bu dinamizme ayak uydurmaya, 
her sahada yenileşmeye, devrini ikmal edenle
rin yerine faydalı hamleler yaptıracak yenile
rini ikâme etmeye mecburuz. Bu, duracak, bi
tecek bir hamle değildir. Cumhuriyet hükü
metleri bugüne kadar muktedir oldukları re
formları yapagelmiştir. Bundan sonra da yapa
caktır. Yaşamanın, hayatın akışına ayak uydur
manın, şartı da budur. Son yıllarda sol slogan
ların reform namı, altında piyasaya sürülmek 
istendiğini, her sahada devletleştirmenin bir re-

580 — 



C. Senatosu B : G3 2 6 . 1972 0 : 1 

form imiş gibi takdim edildiğini milletçe gör
dük. 

Reformların Atatürkçü bir görüşle ele alı
nacağına, ilmî esaslara ve memleket gerçekleri
ne uygun olacağına, bilhassa doktrinci sapma
lardan uzak kalmasına dikkat edileceğine dair 
Hükümet Programındaki vaaii, büyük bir 
memnuniyetle karşıladık. 

Programımızda ve seçim beyannamemizde 
ıslahat namı altında öteden beri benimsediğimiz, 
ilmî esaslara ve memleket gerçeklerine uyan, 
doktriner sapmadan uzak, iktisadî, sosyal ve 
kültürel gelişmelerimizi hızlandıracak olan ada
let, idare, eğitim, tcprak ve tarım, vergi ve ma
liye, maden ve petrcl reformlarını ilk fırsatta 
tahakkuk ettirmek için Hükümete yardımcı ol
maktan ötede, her türlü taahhüde girdiğimizi, 
emsalini de tahakkuk ettirmeye amade oldu
ğumuzu büyük bir memnuniyetle arz etmek 
isterim. 

Demokrasiyi benimseyen ülkelerde, seçimler, 
bunalımlardan kurtulma aracı olarak kullanı
lır. Siyasî hayatın en büyük reformu da, seçim
lerdir. Millete ters düşenler, hayata ayak uy
duramayanlar, eskiyenler, seçimlerle yenilenir. 
Kervana katılan taze ve zinde güçler milletin 
ümidi ve isteklerinin sahibi olur. 

Türk Milletinin demokrasiyi seçerek rejim 
münakaşalarını geride bıraktığına dair prog
ramdaki kayıtlar, bulanık su ve dumanlı hava 
•heveskârlarma karşı verilmiş veciz ve kesin bir 
cevaptır. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi 
olan millet, elbette bu hakkını seçim vasıtasıyle 
kullanacaktır. Hür demokratik nizamlar, payan-
dasız olarak buhranlardan çıkmaya yeterli ise de, 
memleket şartlarını, verilmiş muhtırayı nazara 
almaya mecburuz. Ordumuzu muvaffak olmuş 
şekilde kışlasına uğurlamak için, anarşinin teh
likesiz hale sokulmasından hukuk devletinin 
kaba kuvvetle mücadelesini sağlayacak mev
zuat noksanlarının ikmalinden, millet iradesi
nin tecellisine medar olacak seçirn kanunları
nın ıslahından, müstaceliyet kaşanan bir kısım 
reformların ikmalinden sonra seçimlere gidil
mesi şarttır. Seçim vasatının hazırlanmasından 
sonra, beklemenin, zaman kaybetmenin millet 
için zararlı olacağı kanaatindeyiz. Seçimin he
def alınarak programın hazırlanmasını, normal 
nizama geçişte bundan faydalanılmasını, de

mokratik Parlamanter nizama içten inanmanın 
alâmeti olarak mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet programları, icranın takibedeceği 

anaistikametleri ve hedefi gösterir. Ayrıca Hü
kümet, olağanüstü şartlar içinde kurulduğunu, 
seçime kadar devam edecek bir Hükümet ol
ması dolayısıyle mahdut mevzulara temas etti
ğini bildirmekte ise de, icraya düşecek her gö
revi ifa edeceği de tabiîdir. Sevk edeceği her 
kanun Meclislerin tetkikinden, icraatı da mu
rakabesinden geçecektir. O zaman, fikirlerimi
zi derinliğine ve genişliğine söylemek imkânını 
bulacağız. Bu itibarla, programın hizmet envan
teri mahiyetindeki kısımlarına temas ederek 
kıymetli zamanlarınızı almayacağız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Türkiye'nin dış politikasındaki istikrarlı, 

geleneksel ilkelerin Sayın Melen Hükümetinin 
programında da yer alması, dış itibarımızın bir 
teminatı olarak görülmektedir. 

Uluslararası çeşitli kuruluşların çalışmala
rına, müessir bir şekilde katılmak, Kuzey At
lantik ittifakının değerini ve geçerliliğini koru
mak, Ortak Pazar'la ilişkilerimizi anlaşmalara 
ve ekonomik durumumuzun icaplanna uygun 
şartlar içinde yürütmek, partimizin dış politi
ka ilkelerinin bir parçasını teşkil etmektedir. 
Hükümetin bu hedeflere yönelmiş gayretlerine 
yardımcı olmakta, devam edeceğiz. 

Avrupa'da güvenliğin sağlanması ve korun
ması için, bloklar arasındaki yakınlaşmaya ze
min hazırlamak, realist ve yapıcı bir görüşle 
bu çalışmalara katılmak, partimizce benimsen
miş bir politikadır. Bu yoldaki gayretlerin de
vamına ve lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Türkiye'nin müttefik, dost ve komşu devlet
lerle, bölgemizde ve çevremizde bir barış çem
beri içinde yaşamasında büyük millî yararlar 
vardır. Bu itibarla, zümreci ve blokçu kayıt
lardan uzak olarak, diğer devletlerle iyi ilişki
ler kurma gayretlerinin devamını temenni et
mekteyiz. 

Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleriyle 
ilişkilerimizin gelişmesi, savunma ve ekonomik 
alanlardaki ittifaklarla bağlı bulunduğumuz 
devletlerle olan münasebetlerimize önem veril
mesi, Arap Devletleriyle yürütülegelmekte olan 
dostluk ve yakın ilişkilerin idame ettirilmesi, 
başlıca temennimizdir. 
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Büyük komşumuz Sovyetler Birliği ile ilişki
lerimizin geliştirilmesine devam olunmasından 
memnuniyet duymaktayız. 

Kendileriyle tarihî ve geleneksel ilişkileri
miz ve ahdî bağlarımız bulunan Kardeş İran ve 
Pakistan'la olan münasebetlerimize büyük önem 
verilmesini, temenniye şayan görüyoruz. 

Millî ve hayatî davamız olan Kıbrıs meşa
lesinde, soydaşlarımızın tarihten ve ahitlerden 
doğan haklarını sonuna karlar korumada ka
rarlılığı muhafaza etmenin, Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerinin değişmez politikası olarak 
bu Hükümette de devam ettiğini görmek, tizim 
için büyük bir emniyet ve memnuniyet kaynağı 
olmuştur. Türkiye'nin iç politika meselelerini, 
bu konu için fırsat bilenlerin, veya çözüm yol
larını bu ümide bağlayanların, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan beyle de hüsranla karşıla
şacaklarını belirtmekte fayla görüyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
Konuşmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyo

rum. Hükümetin modeli ve kuruluş tarzı itiba
riyle, her ysni durum ve konu üzerinde Grubu
muzun karar hakkını saklı tuttuğumuzu ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Melen ve kıymetli mesai arkadaşları 
için memlekete hizmet imkânları doğmuştur. 
yürüyecekleri yol kısmen muhataralı ise de, he
defleri ulvîdir. Türk'e has vakar ve faziletle 
hareket ettikleri takdirde, memleketi buhran
dan kurtarıp feraha kavuşturmaları mümkün
dür. 

Sayın Barbakan Millet Meclisindeki konuş
malarında hedeflerinin memleketi sicime götür
mek olduğunu bir defa daha ifade ettiler. Vait-
lerinin samimî takipçileri oldukları müddetçe 
Hükümetin; Adalet Partisini daima yanında 
bulacağına itimat etmesini rica eder, başarılar 
'diler, Yüce Senatoyu Adalet Partisi Grubu adı
na hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar görüşlerini açıklamış
lardır, şimdi sıra şahsî görüşlerini açıklayacak 
sayın üyelere gelmiştir. 

Bir önerge var "takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Şahısları adına yapılacak konulmaların (20) 
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tjğlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bir sayın arkadaşımızın önergesi ile konuş

maların 20 dakika ile takyidetmesini istemesi, 
kendisi, için doğru olabilir. O, bu sınırlama ile 
iktifa etmiş olabilir; ama bu iddia benim tercü
manım olamaz, sizlerin de olamaz. Yeni kurul
muş bir Hükümetin programı müzakere edilir
ken, daha peşinen müzakerelerin kayıtlanması
nı istemesi, şahsı için bir şey diyemem ama, ba
na tercüman olarak iddia edilmiş; bir önerge 
şeklimde mütalâa edilmemesi lâzımdır. Zaten 
kaç kişi var. O muhterem üye gerçekten sıkıl
mış ise, dışarda oturabilir veya gelmeyebilir, 
onu mecbur eden :1e yoktur. 

Anayasanın temel felsefesi, üyenin istediği 
kadar ve istediği gibi konuşması esasına daya
nır. Eğer bu konuşma bir muvazaa yaratmak, 
bir oyalamayı tesis etmek maksadına matuf ise, 
bu hakkın suiistimaline imkân vermemek için 
kayıtlama ve kısıtlama hükümleri yürür; ama 
böyle bir şey olmadığına göre, peşinen konuş
mayın iddiasına her halde muhterem heyetimiz
ce cevaz verilmeye çektir. Ben saatlerce konu
şacağımı iddia ettiğim için değil, belki 20 da
kikayı bile bulmayacaktır; ama şu temel felse
feye aykırı bir tutum içinde olmamalıyız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde görüşüldü. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tığlı, lehinde. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Fa.rhmen.toda 40'ı, 140'ı, 220'yi gaçsn büyük 
parti gruplarının bulunmasına rağmen, Sayın 
Reisicumhur 15 kişilik grubu bulunan bir par
tiden Sayın Melen'i Başvekil olarak seçmiştir. 
Elbette bunun taşıdığı derin takdiri mana var. 
Sayın Melen'in buna «Evet» demiş olmasının 
da taşıdığı büyük anlam var. Demek İd Sayın 
Melen, bu fevkalade devirde bi'ylesine küçük 
partinin mensubu olmasına rağmen, Başvekillik 
gibi mutena gayret isteyen ve reformcu Anaya
sa muvacehesinde büyük hizmetler isteyen vazi
feye kendini fevkalâde yeterli görmüş ve bu 
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mesuliyeti kabul etmiştir. Filhakika, Sayın Me
len engin tecrübeleriyle çok defa örneğini ver
miş olmaktan başka son Sıkıyönetim Kanunu
nun tadiline, bu fevkalâde anarşik hadiselerin 
sebeplerini türlü partiden, gerek gruplar adına 
olsun, gerek şahısları adına olsun çeşitli sebep
lere dayandırdıkları bir samanda; o Sayın Me
len, bu kürsüden büyük bir hakşinaslık ruhu 
içerisinde «Hayır arkadaşlar, bugünkü ortamın 
yaratılmasında siyasî partilerin olduğu kadar 
basınımızın da, üniversite idarecilerimizin de, 
Hükümet idarecilerinin de, hâkimlerin de ku
surları vardır» diyebilmiş olmanın cesaretini 
göstermiş bir sattır. 

Bu itibarla, Savın Reisicumhur ile kendisi 
arasında teşekkül eden bu mutabakatı, mem
leketin ve milletin menfaatine yorumlayarak, 
kendisinde duyduğa bu engin cesaretin engin 
neticeler vermesini temenni ile sesüme başlamış 
bulunuyorum. 

•Sayın Erim Hükümetinin programında bir 
madde olarak, «Türk Milletinin başı ne saman 
dara düşmüşse, Devlet kurmasını bilmiştir» di
ye bir övgü geçer. 

Filhakika Sayın Erim, bu mütalaasiyle bir 
gerçeğe işaret etmiştir, haklı bir gerçeğe. Türk 
Milleti gerçekten kurucu kuvvet olarak ne sa
man devletinin yıkıldığını görmüşse, yeni Dev
let kurmanın azmini ve iradesini ispat etmiş 
bir millettir. Bununla övünmek elbette hakkı
mızdır. Ama, bu hakikat bir haksızlığı da or
taya çıkarmıştır; o da idarecinin haksızlığı. 
Evet, millet her defasında bir devlet kurarken, 
yüce gücünü ispat etmiştir; bununla övünürüz; 
ama her devlet unutmayalım ki, yıkılan bir 
devletin yerine kurulmuştur. 16 tane büyüklü 
küçüklü devlet kurmuş ise Türk Milleti, 16 defa 
da devleti yıkılmıştır. Her yıkılışında, ne mil
leti kalmıştır, ne ülkesi kalmıştır. 

Dernek ki, bu vakıa ile bir gerçek ortaya çı
kıyor : Türk idarecisi devlet idaresinde 16 defa 
vahîm kötü emsal vermiştir. Bir defa parprensip 
devlet idaresi için başa gezen insanların bunu 
kabul etmesi şart. öylesine vermiştir ki, dün
yanın dörtte birine hükmeden Türk Devleti, kü
çücük yarım adada kalmıştır. Milletleri sefil 
olmuş, ülkeleri dağılmıştır. Bunun hesabını kim 
verceek? Bu, büyük bir meseledir, ingiliz Dev
leti kaç defa yıkılmıştır? Amerikan Devleti kaç 

defa yıkılmıştır? Fransız Devleti kaç defa yı
kılmıştır? Ama, maalesef Türk Milletinin kuru
cu gücünün şahane kudretinin övülmesi yanın
da, Türk idarecisinin o kadar çok övgüye müs
tahak olmadığı görülür. Bununla büyük bir ida
reci silsilesini kötülemiş olmak istemiyorum. El
bette Türk Devleti idarecileri arasında Fatihler 
var, Oğuzlar var, Kanuniler var. Var, ama bir 
saman gelmiş ne Eanuni'nin eseri kalmış, ne Fa
tih'in ülkeleri kalmıştır, ne Oğuz'un vatanı kal
mıştır, ne Timur'un vatanı kalmıştır. 

Bir Hitler gelmiştir; büyük bir medeniyet 
merkezî olan Alman Milletinin, ülkesiyle bera
ber ikiye bölünmesine sebebolmuştur. O halde 
Sayın Melen İn böylesine kritik bir devrede, kü
çük bir parti mensubu olmasına rağmen, teklifi 
kabul etmiş olmasında büyük bir cesaret ve ken
dine güvenlik duymuş olmam itibariyle ferahlı 
bulunuyorum. 

Bugün partili olsun partisiz olsun, asker ol
sun sivil olsun, entellektüel olsun, çiftçi olsun, 
işçi olsun, ittifak ettiği bir nokta var; o da 
12 Mart Muhtırası olmasaydı, bu memleketin 
büyük bir kanlı iç savaşa gireceği fikridir. 

Demek ki, 12 Mart Muhtırasiyle Millet bü
yük bir badireden kurtulduğuna ve böylece bu 
Muhtıraya vesile olanlara içten hayır dua etti
ğine artık kamuoyu şahittir. Hayırlı bir hâdi
se olmuştur, hayırlı bir badire atlatılmak üze-
dir. 

Sayın senatörler, bir mütearife olarak denir 
ki, demokratik bütün kurallar aynen tatbik edil
medikçe ne kalkınmanın, ne de millî huzurun 
avdetine imkân yoktur. 

Bir mütearife olarak buna itiraz etmek ko
lay değil. Ben de iştirak ederim; ama öyle bir 
kurucu devirdeyiz ki, kurucu devir yalnız Ana
yasanın yapıldığı devre inhisar etmemelidir. 
Anayasanın yapıldığından sonra, Anayasanın 
getirdiği yeni fikrin benimsenmesi ve tatbik 
edilmesi devridir. Hâlâ kurucu devri yaşıyoruz. 
Eğer huzur ve Anayasal reformların yapılması, 
demokratik sistemin aynen tatbiki şartına bağlı 
ise, «12 Mart'a niçin geldik?» sualine cevap 
vermenin imkânı olmaz. 

Demokratik usullere tatbik edilmek gerekir
se ve başka türlü huzurun yolu yoksa, 12 Mart'a 
niçin geldik? 12 Mart'a kadar demokratik usul 
tatbik edilmiyor muydu? Vatandaş, mebus ve 
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senatörünü seçmiyor muydu? Ekseriyet partisi 
kabinesini kurmuyor muydu? Ekseriyetle ka
nunlar oylanıp kanunlaşmryor muydu? 

Demek ki, demokratik usullerin tam tatbik 
edilmiş olmasına rağmen, bir devre geldi ki de
mokrasi çalışmaz oldu. Bu neden oldu? Bütün 
problem, bu nedene cevap vermektir. 

Benim kanaatime göre, kim ne derse desin, 
şu Anayasaya kemaliyle inanç sağlanmamış ol
mamızdan gelmiştir. Bu Anaaysaya kemaliyle 
inanç sağlamış oiabiiseydik, bu badireler ve 
merhaleler olmazdı. 

«Seçim» diyoruz; seçim neyi getirecektir? 
Yine bir büyük partinin lideri, geçen gün yap
tığı konuşmada, «Kalkın kabul etmediği veya 
desteklemediği hiçbir reform yapılamaz» diyor. 

Şimdi bu, temelleri kurulmuş, nisamı kurul
muş, inanılmış ve uygulanmaya başlanmış olan 
bir Anayasa muvacehesinde söylenecek sösdür. 
Ama, Anayasanın getirdiği yeni fikirler uygu
lanmamış İd, halkın oyu olmadan yapılamaz den
sin. Hangi Atatürk reformu tam demokratik 
kuralların uygulanmasıyle yapılmıştır? 

Devlet kuran büyük adam, evvelâ kendini 
inandırmıştır; inandırdıktan sonra her sözü mil
let tarafından tasvip edilmiştir. Acaba bir inanç 
zaafına düşülerek, «Ben şapkayı getireceğim, 
oy verir misiniz?» deseydi, «Ben Arap harfle
rini kaldıracağım, Lâtin harflerini getireceğim» 
deseydi, oy alabileceği düşünülebilir mi arkadaş
lar? 

Millet evvelâ inandığı adamı seçer. Bir He
yeti mümtase seçilir; başkan olarak, Başve
kil olarak, Reisicumhur olarak Meclis olarak 
seçer. Eline bir de Anayasa verir; artık bu Ana
yasanın uygulanması bu mümtaz heyetin basire
tine kalır. Bunda tereddüte düşerse, böyle fev
kalâde engeller karşısına çıkar. 

Bu Anayasanın yapılmasından sonra, Ana
yasa reformu olarak, hattâ fikir olarak partile
rin yüce gruplarımızda ne ortaya sürülmüş
tür? Ne değişmiştir? Size sorarım; değişen ne
dir?.. Değişen bir şey yoksa, bu Anayasa o hal
de bir şey getirmemiş midir? Sadece bir teşkilât 
olarak bir Senato mu getirmiştir? 450 mebus 
150 senatör gibi şekle müteallik hükümler mi 
getirmiştir bu Anayasa? Değişen nedir, onu 
sormak isterim. Şu Anayasanın ruhu tatbik 
edilmiş midir? 
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Misal veriyorum. Yuvarlak konuşmaları sev
mediğim için işin detaylarına samimiyetle ge
çerken, elbette sıkıntı içindeyim, kolay görmü
yorum. Hata edersem, affedersiniz, beni de 
ikaz etmenizi beklerim. 

Meselâ Anayasa bir 36 ncı madde getirmiş, 
mülkiyeti hak kılmış, veraseti hak kılmış. Gü
zel.. Ama, «Mülkiyet hakkı kamu zararına 
olamaz.» diyor. «Kamu yararı hilâfına mülkiyet 
hakkı kullanılamaz.» diyor. Mülkiyet hakkı ne
dir? Ev, bağ, tarla, toprak ve sermaye. Serma
ye de mülkiyet hakkının 'içinde, Anayasa diyor 
ki, ey sermayedar, sen sahibolduğun sermayeyi 
kamu zararına kullanamazsın. Bu büyük hü
küm istikametinde, bu hükmü teyideden ve bu 
hüküm istikametinde tekevvün eden hangi ka
nunu çıkardık? Soruyorum.. 

Yine 49 ncu maddenin son fıkrasında der 
ki, «Dar gelirli vatandaşın mesken ihtiyacını gi
dermek için Devlet bütün tedbirlerini alır». 
Peki, ben sermayedar olarak, benim sermayeme 
Anayasa karışmıyor. Helâl olsun, milyonlar ka
zan diyor. Ama, bu milyonlarını kamu zararına 
kullanamazsın, diyor. Meselâ, nasıl kullanılı
yor? Bunun için emsaller var mı?.. Ben sise 
bir misal vereyim. 

Şimdi bilhassa büyük vilâyetlerinılizn arsa
ları sermayedarlar tarafından tutulmuştur. Bu, 
Falih Rıfkı'nın da kitabında yasar. Şu Meclis 
arsasına Meclisin yapılması fikri doğduğu za
man, bu arsa sahibi ile temasa geçmişler. Falih 
Rıfkı bunu kitabında yazar. «Arsayı 25 bin li
raya vermeye hazır olduğu söylendi. Bu 25 bin 
lirayı vermek mümkündü ama, üzerine yapıla
cak bina için bütçede kâfi para bulunmadığı 
için alamadık. On sene sonra burası 2;5 milyona 
alındı,» diyor. Demek ki, o zaman 25 bin lira 
değerinde olan, sahibi 25 bin liraya satmaya 
razı olduğu şu mülkü on sene sonra 2,5 milyon 
liraya Devlete satmıştır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Tığlı, 
ona göre ayarlayınız efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Peki efen
dim. 

O halde, bütün sermayedarlar, bütün vilâ
yetlerin arsalarını kazanç için tutarsa, ben va
tandaş olarak ne yapacağım ve diğer bir mad
desi İle bana konut temin etmeye mecbur olan 
Devlet, benim konutumu nasıl temin edecektir? 
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Bana dağların arkasına gitmek düşmüyor mu? 
İstanbul'da Sahildeki arsaların yanma var
mak mümkün olmadığı için, 58 tane mahalle te
şekkül etmiştir, istanbul'da 200 bin kişilik aile 
kafileleri dağların arkasında gseekondu haya
tına, aşiret hayatına mahkûm haldedir. Bu bü
yük âfeti önleyecek istikamette hangi iktidar 
ne getirmiştir? Diyebilmiş midir ki, inşaat 
yapmayacak olan hiç İdmsenin arsası olamaz, 
arsa ticaret metaı olamaz? Arsa ev yaptıracak 
ir san tarafından alınabilir ve alındığı zaman
dan itibaren şu zaman içerisinde ev yapmaya 
mecburdur, arsa ticarî meta olamaz diyebilir 
mi? Hattâ felsefesi olarak ticarî konuya dahi 
giremez. Çünkü, müstahsilin ve mamulâtçının 
elinden alıp, müstehlikin ayağına götürmek va
zifesini ifa ettiği için ticaret meşruiyet kaza
nır. Ama, kimin arsasını kimin ayağına götürü
yor? Milyonları almışlar, binlerce dönüm ara
ziyi tutmuşlar, on bin liraya aldığı arsayı, bir 
sene sonra yüz bin, on sene sonra bir milyon 
liraya satıyorlar. 

O halde görülüyor ki, Anayasa büyük 
bir davaya ışık tutmuş olduğu halde, 
iktidarlar bu servetin tahükkümünden 
milleti kurtaramıyor, Anayasa servetin 
düşmanı değil; bağ yapan, bahçe ya
pan, zeytinlik kuran, narenciye bahçeleri ya-
pan, tavukçuluk yapan, hayvancılık yapan, arı
cılık yapan, balıkçılık yapan, fabrika kuran, 
ateyle kuran sermayenin Anayasa karşısında 
değildir. Hatta bir maddesiyle bu tür teşebbüs
ler için Devleti yardıma davet ediyor; ama be
ni meskensiz bırakan teşebbüse, sermayenin ta
hakkümüne de meydan vermiyor. Dava bu, me
sele bu. Hangi mantık benim alacağım arsayı 
bir elde, iki elde, on elde toplayıp inhisar me
taı gibi damla damla satmayı hoş görebilir? 

Görülüyor ki, Anayasa bir reform Anaya
sası olarak, hiç bir noktasına bir şey denilme
yecek kadar büyük bir Anayasa olmasına rağ
men, tam bir inanç sağlanamadığı için, anaya
sal reformların ruhuna enlemediği için bu 
bunalım oluyor sevgili arkadaşlar, mesele bu. 
Vaktim çok dar olduğu için ben. bunu bir misâl 
olmak üzere, on kadar misalin içersinden veri
yorum. 

Komünizmle mücadele meselesi hakkında 
bir iddia var. Deniyor İd, «Komünizmle ve 

anarşik hadiselerle mücadeleye devam oluna
caktır.» Tezahür etmiş olan bir fiili önlemek el
bette Devletin vazifesi; ama bu fiil nereden do
ğuyor? Ot gibi yerden çıkmadığına göre, durup 
dururken anarşik hâdiseler nereden çıktı. Bir 
genç, bir vatandaş, bir münevver, bir üniversi
teli niçin komünist olur? Bunu anlamak mec
buriyetindeyiz. Hiç bir hükümet bunu izah et
memiştir. «Efendim aldatılıyor.» deniyor. Yok 
efendim. Ben de on tane, yirmi tane komünist 
kitabı okudum. Okudukça antikomünist oldum. 
Yalnız kitap okumakla millet komünist olsa, 
her okuyan komünist olur. Tevrat'ı okuyan Mu
sevî mi oluyor, incil okuyan Hıristiyan mı olu-
yur? Kolay değil. O halde bu başka bir düşün
cenin eseridir. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bir defa hele... 
BAŞKAN — Sayın Tığlı vaktiniz doldu, 

bağlamanızı istirham edeceğim. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hele me

denî yaşama fikrinin doğduğu ve buna hatta 
aşık olunduğu memleketlerde ve muhitlerde is
tikbalinden ve hayatından ümidini kesmiş her 
insan, komünist olmasa bile, komünizmin rayı
na girmiştir, ümidini yitiren, kazanma ümidini 
kaybeden, yarınından ümidini kesen bir insa,n 
n3 olabilir? Böyle bir insan ve böyle bir ortam 
şu Türkiye'mizde var mıdır? Türkiye'de yarı
nından ümidini kesmiş insanlar var mıdır, yok 
mudur? Bunu halledeceğiz. Hemen cevap vere
yim M, bunun sayısı sayılamayacak kadar çok
tur. Yarınından ümidini kesmiş, yarın ne yapa
cağım, diyen insan 'kitleleri çoktur. Bunun delili 
nedir? Bir defa yer altından kazarak hapisane-
den çıkan ve âdeta bir cephanelik haline gel
miş olmasına rağmen, bu şahısların hangisi 
anasının, babasının, dedesinin, teyzesinin, amca
sının evinde saklı kalabildi? Hiç birisi, Çünkü, 
yakın akrabaları daima gelir sığınırlar, diye 
gözaltında tutuldular. Hepsi de yabancı evler 
olmak şartı ile himaye görmüştür; on ay, sekiz 
ay, on iki ay, on üç ay... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı vaktiniz doldu 
efendim, istirham edeceğim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bana bir beş dakika daha imkân tanı
yın. 

BAŞKAN —- Ben müsaade edemem efendim, 
Yüksek Heyet karar verdi, ben onu tatbikle 
mükellefim. 
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MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Israr edi
yorum, arkadaşlara teklif etseniz. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı olmaz efendini, ol
maz. Herkes ısrar ederse, böyle yeni yeni oyla
malara gidilmez. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — O halde 
müsaade edin arz edeyim. 

BAŞKAN — Yüksek Heyet daha yeni karar 
aldı, istirham ediyorum beni müşkül vaziyette 
bırakmayın. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Tüzüğü 
biz de okuduk; tüzükte, «müddeti geçtiği za
man, ısrar ederse, tekrar oylanır» diyor. 

BAŞKAN — O., normal zamanda ve normal 
tatbikatta olur, Bu. Yüksek Heyet tarafından 
daha yeni karar altına alındı. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Tüzük onu 
diyor, karara rağmen, diyor. 

BAŞKAN — ilk tatbikatta yeniden oylama 
olmaz efendim, istirham ediyorum. Kesiyorum 
sözünüzü sayın Tığlıı istirham ediyorum... 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim. (M. B. G. M. G. P. ve 
C. K, P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Acuner, aleyhte.. 
EKREM ACUNER (Tabiî Üye)— Sayın Baş

kan, sayın Hükümet üyeleri, sayın senatörler; 
— Evrendeki boyutların önemini kaybettiği 

nükleer enerji devrinin geride bırakıldığı, 
— Uzay çağının ilk aşamalarının tamamlan

dığı; bilim ve teknolojinin tüm ülkelerdeki her 
türlü girişim ve oluşumlara egemen olduğu, 

— Dünyada mevcut kuvvet dengelerinin 
değişmelere yöneldiği, yeni yeni kuvvet mih
raklarının teşekkül etmeye başladığı, 

— Bir ülkenin yalnız başına içine dönük ve 
kapalı olarak yaşamasının çek güç hale geldiği, 
bu nedenle de Uluslararası nitelik taşıyan si
yasî, askerî ekonomik birlikler kurmanın artık 
kaçınılmaz bir hal aldığı; bu örgütlenmelere 
rağmen içerde ve dışarda millî ve milliyetçi bir 
politika izlenmesinin geçmiş zamana oranla da
ha da önem kazandığı, 

— İkili ve çok yanlı olarak yapılan Uluslar
arası anlaşmalarda tarafların bu anlaşma ve 
ahitleşmelerin ortak amaçlarına yaptığı katkı 
nispetinde tam karşılığım alması; ort au£ı. as ma -
daki üyelik sıfatının tüm hak ve yetkilerine sa-
hibolması bir ulusun bağımsızlığını şeref vs 
haysiyetini korumanın tek yolu ve. sembolü ha-

2 8 . 1972 O : 1 

lin3 geldiği bir denemde, Sayın Ferid Melen 
Hükümetinin hazırladığı ve uygulamaya koy
mak istediği Hükümet Programı hakkındaki 
görüşlerimi açıklamak istedim. 

özellikle belirtmeliyim ki, hazırlanan Hükü
met Programının ihtiva ettiği temel görüş ve 
bunlara dayandırılan girişimisrin yol ve yor
dam! anyle aynı fikirde değilim. 

Karşıt olan görüş ve inanışlarımı ve bunlar
dan algılanan uygulamaları, ayrıntılarına inme
den, anaçizgileriyle önce dış politika sonra da 
iç politika ile ilgili bölümler halinde ifade ede
ceğim. Konuşmamın arasında ve son kısımla
rında ise Türk kamuoyuna ve Yüksek Heyetini
ze sunacağım bazı önerilerim olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Az gelişmiş bir ülkeyiz. Toplumumuz, az 

gelişmişliğin güçsüzlüklerini, tüm kusur ve 
eksikliklerini taşır. Millî bünyemiz bu yüzden 
her türlü sürtüşme, çatışma ve patlamalara 
açıktır. 

Bu nedenlerle, de, uluslararası, örgütleşme-
lercle üyelik sıfatının tam hak ve yetkilerinin 
elde edilmesinin de güçlük çıkardığı söylene
bilir. 

Ama, henüz Türk Halkına tam olarak 
anlatmadığımız, bilincine vardıramadığımız bü
yük bir güce sahibolduğumzdur. Bu güç, coğ
rafî gücümüzdür. 

Dünyanın bugünkü politik ve ekonomik 
durumu karşısında, ülkemizin yeryüzeylnde bu
lunduğu yar, beynslmllel politikayı, asksrî 
stratejiyi, uluslararası ekonomi ve ticareti ke
sin surette etkiler. Eu suretle de dahil bulun
duğumuz bloka kuvvet üstünlüğü, durum üstün
lüğü sağlamış olur. Aynı zamanda karşıt blo-
kım girişimlerini smırlar, etkisiz hale getirir. 

Biran için şöyle bir durumun meydana 
geldiğini kabul edelim : Farzımuhal, Doğu bloku 
Türkiye coğrafyasına sahibolmuştur, Bu andan 
itibaren Batı - Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve 
Akdeniz, Günsyindsn kuşatılma tehlikesine 
açılır. Orta Doğu ülküleri tüm kaynak ve 
olanakları üs bu blokuıı elin3 geçer. Asya kı
tası Güney batı ülkeleriyle Afrika kıtasının 
Kuzey ülkelerinin Avrupa ile kara irtibat
ları tamamen kesilir. Böylece de, S. S. C. B. 
nin asırlar boyu kurmak istediği dünya eğe-
menliğin'iîi bu kıtalardaki aşamaları tamam
lanmış olur. 
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Bugün HÂTO'nun sürdürdüğü üstünlük 
sahibolduğu silâhlarla değil de, coğrafî gücü
müzün yaptığı katkıdan doğmaktadır. 

Sağlanan bu büyük yararın yanında di
ğer bir katkısı da, bloklararası çıkması muh
temel bir savaşta Asya ve Avrupa kıtaları
nın derinliklerine karşı girişilecek askerî hare
kâta kolaylık vermesidir. 

Görülüyor ki, dünyada pek az ülkede rast
lanan coğrafî güce sahip bir Devletiz. Bu ne
denle, uluslararası ilişkilerde karşılıklı anlaş
ma ve ahitleşmeler aktinde güçsüzlüğün, yol-
suzluğn, çaresizliğin vereceği kompleksler 
içerisine düşmenin hiç de gereği yoktur. Ak
sine, üstün olanak ve yeteneklere sahip, bu
nun bilincine ermiş, gururunu tatmış bir mil
letin kişiliğini temsil etmeliyiz. Ancak bu tu
tumladır ki, ulusal çakarlarınım her zaman sağ
layabilir; bağımsızlığımızı koruyabiliriz. 

Dost ve müttefik ülkeler tarafından bize ya
pılan kısıntılı yardımlar asla bir lütuf, bir atı
fet değildir. Hatta bizim dost ve müttefikle
rimize yaptığımız katkının da tam karşılığı 
olamaz. Bağımsız ve güçlü bir Türkiye'nin 
mevcudiyeti, bizim kadar, dost ve müttefik 
ülkelerin çıkarlarına da uygun düşer. 

ıSayın senatörler; 

Bu açıklamalarımdan sonra, Devletimizin ge
nel güdümünden sorumlu ve yetkili olan kişi
lere önerilerim şunlardır : 

Yıllar boyu milletçe üzüntü, şikâyet, tartış
ma konusu olan ve ihtiva ettiği bazı hüküm
ler dolayısiyle de millî onurumuzu rencide 
eden ikili ya da çok yanlı olarak akdettiği-
ğimiz anlaşmalar tekrar ele alınsın, bağımsızlı
ğımızı gölgeleyen, ulusal çıkarlarımızı köstek
leyen, egemenlik haklarımızı sınırlayan hu
suslar düzeltilsin. 

Bloklararası bir savacın vukuunda, ülkemi
zin savnulması görevi ve yetkisi bir Türk ku
mandanının üzerinde bulunmalıdır. Bu yet
kiye, yurdumuz yüzeyinde görev alacak ve 
millî gücümüzü destekleyecek olan müttefik 
güçlerin de emir ve kumanda yetkisi dahil 
edilmelidir. 

Ortak savunmanın gereği, ya da A. B. D. ile 
yaptığımız ikili anlaşmaların sonucu olarak 
bize yapılan askerî yardımın, ne sebep ve ne şe
kilde olursa olsun, ulusal çıkarlarımızın zo

runlu kıldığı hallerde tarafımızdan serbestçe 
kullanılmaması tahdidi de kaldırılmalıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Yıllardır süregelmekte olan millî dâvamız 

Kıbrıs sorununa da kısaca değinmek istiyorum. 
özellikle 1971 senesinden itibaren, Kıbrıs 

sorunu, üçlü Devlet sorunu olmaktan çıkmış, 
süper devletler sorunu haline dönüşmüştür. 

Ada, şimdi bu devletlerin çıkar çatışmala
rına sahne olmaktadır. 

Bu durum karşısında bizim için önemli 
olan nokta, Ada üzerindeki ulusal amaçları
mızı sağlarken, bu devletlerden herhangi biri
sinin kişisel amaçlarına alet olmamak, Kıb
rıs'ı bir pazarlık konusu yapmamak, onların 
oyunlarına düşmemektir. 

Orta - Doğudaki ülkelerin, özellikle Arap 
devletlerinin israil ile sürdürdüğü mücadele
de önemli gelişmeler beklenebilir. A. B. D. 
ile Çin Halk Cumhuriyetinin karşılıklı ola
rak kurmaya başladıkları dostluk ve ilişkiler 
Orta - Doğuda etkisini gösterecektir. Öyle umu
lur ki, S. S. C. B. bu bölgede daha ihtiyatlı ha
reket etmeye mecbur kalabilir. Ama, bu böl
gede arzulanmayan bir savaşın patlak ver
mesi hali, bu savaşın kısa süre içerisinde çev
resine yayılması istidadını da artırmış görünür. 
Bu sebeple, Orta - Doğu olaylarını daha ya
kından daha titizlikle izlememizin gereğine 
inanıyorum. Kuvvet yoluyla arazi işgallerine 
karşı olduğumuzdan dolayı da, İsrail'in işgali 
altında bulunan Arap topraklarının, Arap ül
kelerine iadesini desteklemeye devam etmeli
yiz. 

Avrupa Ortak Pazar Anlaşmasına tam 
üye olarak katılmadan önce, iç politika bö
lümünde belirleyeceğim ekonomik örgütler 
kurulmalı ve millî ekonomimiz güçlendirilme
lidir. Bunlar yapılmadan ve neticeleri alın
madan Ortak Pazara tam üye olarak katıldı
ğımız takdirde, kuşkusuz olarak diyebilirim 
ki, ülkemiz Ortak Pazar'ın sömürgesi haline 
gelebilir. 

Dış politikayla ilgili sözlerimi tamamlamak 
istiyorum. 

Tarihin akışı içerisinde görülmüştür ki, ulus
lararası kurulmuş bulunan dostluklar, ittifaklar, 
düşmanlıklar pek uzun olmayan bir süre içe-
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rısînds sıfat ve durum değiştirmişlerdir. Bo
yutların önemini kaydetl:ği bir dönemde dahi 
olsa, millî siyasetimizin amacı; «Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh» ilkesin* bağlı kalarak, ne ka
dar güç koşullar altında olursa olsun, bağım
sızlığımızı korumak, millî varlığımızı güçlen
dirmek, halkımızın gerçek mutluluğuna ka
vuşmasını sağlamalı için çalışmak olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın Hükümet üyeleri, sa
yın senatörler; 

iç politikadaki kişisel görüşlerimin ağırlık 
noktasını, millî ekonomimizin güçlendirilmesi, 
toplumumuzda mevcut yapısal dengesizliğin 
giderilmesi kurumsal yenileştirmelerin yön ve 
hedefleriyle olağan duruma dönebilmenin ça
relerinin açıklanması tenkil edecektir. 

Eir fikrin bir kararın uygulamaya konu
labilmesi için, kararın niteliklerine uygun 
olarak gerekli örgütlerin kurulması, kadro-
landırılması, cihazlandınlması, işleyiş şekli
nin bir düzene bağlanması gereklidir. Aynı 
hedefin elde edilmesine tahsis edilmiş güçle
rin karşılıklı destek ve hedef üzerinde etki 
birliği de sağlanmalıdır. 

Denilebilir ki, ülkemizde bu vasıfları ta
şıyan örgütler hemen hemen yoktur. Mevcu-
dolanlan ise çok yetersiz ve yeteneksizdir. 
Üstelik de, bu örgütler çoğunluğu ile toplum 
yararına değil de, kişisel ve zümrasel amaç
lara yönelik bulunmaktadır. Bütün bunlara 
yanında, ekonomik güç ve kaynaklanmışın bü
yük bir kısmı hareketsiz durmakta, bir kısmı 
çeşitli tahribata terk edilmiş bulunmakta, yer
altı ve yerüstü servet kaynaklarımızın önemli 
olanları da yabancıların tekelindedir. 

işte bu durum ve görünüm karsısında millî 
ekonomimizi güçlendirmek, gelişmiş ülkeler 
düzeyine eriştirebilmek için kurulmasını dü
şündüğüm örgütler şunlardır ; 

Tarım sektöründe ve bu sektörün tüm ke
sitlerinde; bütün üreticileri çok yanlı olarak 
kooperatifler halinde örgütlemek, mülkiyet 
hakla muhafaza edilmek kayıt ve şartıyla üre
tim birlikleri kurmaktır. Bu kuruluş dışında 
kalmak isteyen üreticiler, Devletçe yapılan 
malî destekten mahrum edilmelidir. Üretilen 
malîann iç ve dış pazarlaması bu birlikler 
eliyle yapılır. Aracı, tefeci, komisyoncu, itha
lâtçı ve ihracatçı namları altındaki kişi, ya 
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da sözde şirketler bu girişimlere asla karıştı
rılmaz, 

Devletçe yapılacak teknik ve malî yardım, 
bu kuruluşların tüzel kişiliği aracılığı ile ol
malı ve Devlet bu örgütleri yeniden çıkarta
cağı kanunî mevzuatla korumalı ve süreklili
ğini sağlamalıdır. 

Sanayi sektöründe ise; 
Çalışmaların da yönetim ve denetime ka

tılmaları şartiyîe; temel sanayi, savaş sa
nayii, enerji üretimi, petrol ve stratejik an
lamdaki madenlerin işletilmesi, ulaştırma ve 
haberleşme altyapı tesisleri ve orman işletme
leri Devlet sektörü olarak kabul edilmeli ve 
örgütlenmelidir. Bu sektör içerisinde üreti
len malların iç ve dış pazarlamaları, ithalât 
ihtiyaçları aynı örgüt eliyle yürütülmelidir. 

Devlet sektörünün dışında kalan sanayi dal
larım tarım sektöründeki kuruluşların işleyiş bi
çimine uygun olarak halk ortaklıkları halinde 
örgütiedirilmelidir. 

Yurt çapında olarak halkımızın tümünü içi
ne alacak sosyal güvenlik sisteminin hemen ku
rulmasına başlanılmalıdır. 

Sayın senatörler, 
Toprağın ekonomik ve sosyal yapılardaki 

etkisini olumlu yönde kullanmak ve işletilmesin
de verimli sonuçlar almak için coğrafî temele 
dayanan bir teşkilâtın da ayrıca kurulmasına 
ihtiyaç vardır. 

Ülkemiz, hava ve iklim şartları, toprak ya
pısı ve yer üstü ürünleri bakımından birlik ve 
beraberlik gösteren bölgeler, birer ekonomik 
kalkınma bölgeleri halinde birleştirilmen ve teş
kilatlandırılmalıdır. Bu bölgeler elbetteki bir
çok illeri sınırları içerisine alacaktır. Bölgenin 
özellikleri; tahıl üretiminin mi üretilmesine, bit
ki ürünlerinin mi veya ormancılık ve hayvancı
lığın geliştirilmesine mi daha çok elverişli ol
duğu tâyin ve tespit edilmelidir. Böylece kuru
lacak bölgelerin ekonomik temel ürünleri belir
lendikten sonra, Devletin bu ürünlerin üretil
mesine tahsis edeceği malî ve teknik güçler ile 
mahallî güçler, müştereken bu ürünlerin birim 
basma veriminin artırılmasını, kalitesinin yük
seltilmesini, bölgeye yaygınlaştırılmasını ve kit
le halinde üretiminin gerçekleştirilmesini sağla
malıdırlar. 

işto böylece ekonomik ve bölgesel örgütlen
melerin birbirini destekleyen faaliyetleriyle yur-

>88 
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dumuzun fizik yapısı değerlendirilmiş, millî eko
nomimizin gelişmesine ve güçlenmesine tam kat
kısı sağlanmış olur. 

Kalkınmanın planlanması merkezî olmalıdır. 
Bu plan anag'örüşleri ihtiva etmeli, sektörler 
için emredici nitelik taşımalı, ancak mahallî 
koşullara göre de uygulamada geniş bir esnek
liği ihtiva etmelidir. 

Sayın üyeler; 
Tabanda bu düzenlemeler, yenileştirmeler ve 

örgütlenmeler yapılmadan üst yapıda uygulan
ması ve gerçekleştirilmesi öngörülen reformlar 
tutarlı olamaz, arzulanan sonucu vermez. 

Temelin biçim ve şekline uydurulmayan üst
yapı değişiklikleri çökmeye mahkûmdur. 

inanıyorum ki, bu yolda sürdürülecek bütün 
çalışmalar didinmeler yasama ve icra gücünün 
boşuna harcanmasından başka bir anlam taşı
maz. 

Kanun çıkarma telâşı ve bu suretle çıkarılan 
kanunları pek kısa süre içerisinde bozma ve 
düzeltme girişimleri de ülkemiz sorunlarını çö
zemez. 

Bütün millî-güçlerin ulusal hedeflere tevcih 
edilmesi gereklidir. Altyapı başka bir yönde, 
üst yapı başka bir yönde ise; bu durum güçle
rin birbirini eritmesi ve tesirsiz hale gelmesmi 
intaç eder. Seçimden evvel çıkarılması düşünü
len 6 reformun hangi tabana dayandırılacağı ve 
oturtulacağı meçhuldür. 

Hükümet programında olağan duruma dön
menin sağlanmasındaki anafikir; huzur tedbir
lerinin alınması, âcil olan reformların gerçek
leştirilmesi ve bu suretle hasıl olan ortamda se
çime gidilmesidir. Kurulmuş bulunan Hüküme
tin niteliği de, partilerüstü bir anlayışla, Ata
türkçü bir atılımcılıktır. Bu tutumla 1973 se
nesinde yapılması istenen seçim belki güdümlü 
bir şekilde icra edebilir, ama, Hükümet prog
ramının ihtiva ettiği hususlar, zannetmem ki 
hedefine ulaşsın, toplumumuzu gelecekte vu
kuu muhtemel bunalım ve patlamalardan koru
muş ve kurtarmış olsun. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim, lüt
fen bağlamanızı rica edeceğim. Zaten Tüzüğü
müze göre, yazılı konuşmalar 20 dakikayı geçe
mez. 

EKREM ACUNER (Tabu Üye) — Bir da
kika var Sayın Başkan. 

Sayın senatörler, 
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Ülkemiz için önemli gördüğüm bir konuya 

da ayrıca değinmek istiyorum. 
Özellikle 1969 senesinden bu yana belli çev

relet1, belli amaçlarını sürdürmek için Atatürk'ü 
ve Atatürkçülüğü bir istismar konusu haline ge
tirmişlerdir. Atatürkçülük ülküsüne ciddî ve 
samimî bağlarla bağlı bulunan kişilerin tümünü 
tenzih ederek diyorum ki, Atatürk milliyetçili
ğinde siyasî, askerî, iktisadî, malî, ticarî, adlî 
ve idarî tam bir bağımsızlığa sahibo'imamn inan
cı ve imanı vardır. Yabancı bir devktin himaye 
ve sahabeti kabul edilmez. Her şeyden evvel 
kendi- gücüne inanılır ve güvenilir. «Şu yaban
cı devlet olmasa, biz^ yardım yapmasa yaşama
mız mümkün değildir» denemez. Yabancı kişi, 
ya da yabancı devlet hayranlığı beslenemez, ya
bancı lider taklitçiliği yapılamaz. Yurt bütün
lüğü, millî birlik ve beraberlik bozulamaz. Te
kelci ve sömürücü yerli ve yabancı sermaye güç
leri yoksul halkımızı, yeraltı ve yerüstü ser
vetlerimizi soyamaz ve sömüremez. 

BAŞKAN — Sayın Acuner, vaktiniz geçti 
efendim, istirham edeceğim bağlayınız. 

EKREM ACUNER (Devamla) — Yarım da
kika var Sayın Başkan. 

Din ve dinî duygular, kişisel ya da siyasal 
amaçlarla istismar edilemez, din ticareti ve 
bezirgânlığı yapılamaz. 

Atatürkçülükte; akılcılık ve gerçekçilik var
dır. Tutarsız, dayanaksız işlerle iştigal edilmez, 
hayal olan hedefler peşinde koşulmaz. Her gi
rişimde rehber, bilim ve teknolojidir. 

Atatürkçülükte, ekonomik ve sosyal güç ve 
olanaklara kavuşturulmuş bulunan halkın ka
yıtsız ve şartsız egemenliği vardır. 

Atatürkçü toplumun yapısı dengelidir. Bu 
toplumda sosyal adalet ve hukuk devleti hü
küm sürer. Ülke dahilindeki tüm girişimler hal
kın yararından yanadır. 

Uygar düzeye erişebilmek için, sürekli yeni
leştirme ve geliştirme de, devrimler yapma da 
vardır. Atatürkçülüğün gerçek dinamizmi de, 
budur. 

Zaten insanların asırlar boyu çektiği çile, 
doğrularla sahtecilerin teşhisinde uğradığı güç
lüktür. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, üzerinde. 
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HÜSEYİN ÖZTÜBK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Sayın Hükümet; 

Üzsrinde görüştüğümüz Sayın Ferid Melen 
Hükümetinin programında demorkasiyi sağlam 
temeller üzerinde güçlendirmek ve Anayasada 
saptanan demokratik ilkeleri gerçekleştirerek 
ülkeyi ve rejimimizi normal duruma getirmek, 
asıl amaç olarak alınmıştır. 

Ayrıca, 12 Mart Muhtarasında gösterilen 
anarşik olayların giderilmesi ve reformların yoz-
laştırılmadan, Anayasa hükümleri ve Atatürk 
ilkeleri yönünde yapılması da öngörülmüştür. 

Programda saptanan adalet, idare, eğitim, 
toprak ve tarım, vergi ve maliye, maden ve pet
rol reformlarının yapılmasına önem verileceği de 
belirtilmiştir, iktisadî, sosyal ve kültürel ge
lişmemizi hızlandıracak bu reformların süratle 
gerçekleştirilmesinin önemine de değinilmiştir. 
Ülkemizdeki yıkıcı faaliyetlerle ve özelikle ko
münizm, aşırı sağ ve bölücülükle daha tesirli 
mücadele edileceği de açıklanmıştır. Her türlü 
anarşik olayların ortadan kaldırılmasında çok 
yönlü tedbirlere başvurulacağı da ifade edilmiş
tir. Diğer bir ifade ediş ise; gençlerin kafa
ları ve kalpleriyle kazanılacağı ve ileride, bu 
gençlerin Atatürkçü bir çizgide birleştirilece
ği de dikkate alınmıştır. 

Her iki görüşte de alınacak tedbirler belirtil
memiş, ayraca, hangi tedbirler ne zaman alına
cak ve nac\ı alınacak; bu da açıklanmamıştır. 

Bunların yanında, ne olduğu belirsiz, hem de, 
diğer bir ifadeyle gençleri kafaları ve kalple
riyle kaşanacak bir ifade kullanılırken, diğer 
tarafta daha sıkı, daha tesirli; yani sıkıyöneti
min de sanki dışında, üstünde bir tedbir alacak
mış gibi bir anlam çıkmaktadır. Bu iki tedbir 
arasında açık bir çelişirlik gözükmektedir. 
Gençleri, kafaları ve kalpleriyle kazanmak için 
ne gibi yöntemler uygulanacak ve ne gibi ted
birler alınacaktır? Böyle ciddî konularda yu
varlak sözlerle, bilimsel tartışmaya olanak sağ
layamayan durumlarda yetersiz ve ilkel tarifler 
olursa, meselelerin çözümü -özerinde tartışmak 
zorlaşır. Parlamentonun açıklıkla görüş ve fi
kirlerinden faydalanmak da mümkün olmaz. 
Anarşist ve komünist militanların, polisiye 
metotlarla, yöntemlerle veya Mc Carthy kafa-
sıyle mücadeleye devam ederek mi; Anayasal, 

meşru demokratik solu benimsemiş gerçekçi, 
Atatürkçü gençliğin mesnetsiz sanlar altında 
bunalıma, baskıya terk ederek mi bunları çöze
ceğiz? 

Öte yandan; ırkçı komandoların eziyetleri
ne dûcar bırakılması devam mı edecek Ata
türkçü gençlerin? Gerçek suçluyu suçsuzdan 
ayıran yöntemler nasıl uygulanacaktır ve bü
yük gençlik kitlesi Atatürkçü çizgide nasıl 
birleş tirilec ektir ? 

Sayın Başbakanın, komünizmle mücadele 
işinde bir bakanın yetkili kılınacağı görüsü, 
Anayasadaki organların görev ve yetkileriyle 
bağdaştırılması nasıl olacaktır? Devletin yargı 
organlarının görevleriyle, icra organının görev
leri yetki konusunda çakışmayacaklar mıdır? 
Demokrasinin gereği olan kurumlar arasındaki 
görev yetkilerinin kullanılışında bir keşmekeş 
doğmayacak mıdır? 

Programda saptanan reformların Anayasa
mızda gösterilen ilerici bir nitelikte yapılması
na verilecek önem; ülkenin kalkınmasındaki 
umudu sarsmayacaktır, buna inanıyorum. Bu
güne kadar yapılan çalışmalarda, Atatürkçü gö
rüş ve reformlar karşısında engellemeler olma
sı bizde kuşkular yaratmıştır, fakat Hükümetin 
kararlı olusuna seviniyorum. Bu bakımdan, 
Hükümet olarak ekonomik kalkınmayı engelle
meden, ulusal gelirin daha dengeli dağılmasını 
sağlayacak bir uygulama yapılabilirse, temel
deki huzursuzluk geniş çapta giderilmiş olur; 
komünizmle mücadele daha randımanlı sonuç
lar verir. Aksi takdirde, sanayileşmesi sağlana
mamış, bilimsel yöntemlerle çalışma olanağına 
kavuşamamış, gelişmelere ve değişmelere ka
palı kalmış, kalkınması ve reformları engellen
miş bir ulus olarak çağın gelişimine ayak uy
durmamız ve yaşamımızı devam ettirmemiz zor
laşır. Sosyal depremler de bu özellikteki top
lumlarda devam eder ve önlenemez. 

Yine, sosyal ve ekonomik adaletsizlik gide
rilmeden, gerçek Atatürkçü yola ve lâik düzene 
girilmeden toplumumuzdaki bunalımı önlemek 
kolay olmayacaktır. 

Bilhassa, Türk köylüsünün insanca yaşama
sını etkileyecek, cehaletin önlenmesi, sosyal ve 
ekonomik sorunların çözülmesi, toprak reformu
nun uygulanmasının da mutlaka gerekliliğine 
inanıyorum. 
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Ayrıca, çiftçiler içinde kademeli olarak sağ
lık sigortalarının uygulanmasına girişilip giri
şilemeyeceği hakkında da programda bir açık
lık görüyorum. 

Yine fakir halk, az gelirli yurttaşlarımız, 
kontrolsuz şekilde gelişen hayat pahalılığı al
tında ezilmektedir. Sosyal ahlâk her gün biraz 
daha çöküntüye uğramaktadır, istikrarlı bir 
fiyat politikası için alınacak tedbirler ve uygu
lanacak yöntemler neler olacaktır, bir açıklama 
yapılmamıştır. 

Adalet reformu kadar önemli olan, yargı 
organlarının maddî - manevî yönden cihazlan-
dırılması da dikkate alınmalıdır. Çoğunlukla 
köhne bina, araç ve gereçlerden kurtarılıp, 
onore edilmesi şarttır bu müessesenin. Hukuk 
düzenimizin de, gelişen toplum koşullarına göre 
yenileştirip verimli hale getirilmesi gereklidir. 

Hükümet programında idarî reformu tarif 
ederken, «idavî reform çakmalarımızın hedefi, 
idarenin modernleştirilmesi, yani kendi kendisi
ni sürekli ve sistemli biçimde geliştirebilecek 
bir düzene kavuşturulmasıdır.» denmiştir. Bu ta
rif tam bir reform ifade etmez, yani, idarenin 
yeniden düzenlenmesi anlamım taşımaz. Pro
gramdaki tarifte, idarenin, faaliyetleri içinde 
sürekli olarak küçük düzeltmelerle kendi ken
disini yenileme, idareyi geliştirme anlamına ge
lir. Bu geliştirmelerse, bir idarî reform özelliği 
taşımaz. Yeniden düzenleyici reform yerine, ge
liştirme sistemini bu Hükümet için ben şahsan 
uygun buluyorum. Çünkü, geniş çapta yapıla
cak işe, Hükümetin zamanı yoktur. 

Asıl olan, halka hizmeti ucuz ve süratli, ve
rimli olarak getirmeyi engelleyen, çağ dışı yö
netim. şeklinin giderilmesi ve geliştirilmiş verim
li bir çalışma düzeninin kurulmasıdır. Verimli, 
etkin, günün koşullarına, ülkenin gerçeklerine 
dayalı bir çalışma sisteminin sağlanabilmesi için 
ise, iyi bir araştırmaya ve noksanların saptan
masına ihtiyaç vardır. Bunun için, 1961 yılında 
planlı kalkınma ile başlayan idarî reforma esas 
teşkil edecek bir hazırlık yapılmış, buna da 
Mehtap Raporu denmiştir. Bu rapordaki araş
tırmalara dayanarak, ayrıca Hükümetin de da
ha bilimsel yönden idarî reformlara gidecek 
bazı esasları saptaması şarttır. 

Programda denetleme ve teftişin önemine 
değinilmesi isabetli olmuştur. Çünkü, idarî ma-

kanizmada demetleme ve teftiş verimliliğin 
en etkili unsurudur. Ama, son yıllarda yeter
siz eleman, köhnemiş teftiş yöntemleri, para ve 
araç yetersizlikleri sebepleriyle teftiş ve yönetim 
çek aksamış ve verimsiz kalmıştır. Bu önemli 
sorunumuzun çözümü için bir yol gösterilmiş de
ğildir programda. 

Değerli üyeler, millî eğitim reformunda esas 
olarak gösterilen hasırlanacak Milli Eğitim Ka
nunu tasarısında; okul öncesinden, orta öğretim, 
yüksek öğretim ve teknik öğretime kadar bir 
bütünlük içinde ele alınacak modern eğitim sis
temine göre Türk eğitiminin yeni bir yapı ve 
çalışma düzenine kavuşturulacağı ifade edilmiş
tir. Aslında ülke ve ulusun ihtiyaçları karşısın
da yetersiz kalmış kanunların bir araya topla
narak yamalı bohça gibi bir araya getirilmesi ne 
eğitimdeki aksaklığı giderir ve ne de bu kanun 
bir reform kanunu özelliği taşır. Hele, bu kanun
ların birleştirilmesiyle Türk eğitim felsefesinin 
sağlanması hiç mümkün değildir. 

Programda, «Eğitim felsefesi sağlanacak» di
yor, bunlar bir araya getirilerek. Türk eğitim 
felsefesi, ülkemizin ve ulusumuzun gerçek eği
tim sorunları yanında, ekonomik ve sosyal sorun
larının iyi saptanıp değerlendirilmesine ve eği
tim ihtiyacımızın çağın gelişen koşulları ışığın
da iyi düzenlenmesine bağiıdır. Bu iş de Türki-
yemizde hâlâ yapılamamıştır. Ülkemizin ve 
toplumumuzun eğitim gereksinmesindeki duru
mu, gelişme ve değişmeleri, çağın zorlayıcıhğı 
gczönünde tutularak, ulusal amaç ve bütünlü
ğümüzü kapsayan kısa ve uzun süreli eğitim 
planları hazırlayarak, eğitim sistemimiz ve eği
tim felsefemiz doğabilir. Yoksa, yamalı bohça 
kanunlarının bir araya getirilmesiyle eğitim fel
sefemiz, eğitim sistemimiz doğmaz. 

Türk öğretmeni dünyanın en ülkücü öğret
menidir, en ücra köyde mahrumiyetler içinde 
bile görevini severek yapmaktadır. Atatürk
çülüğün ve uygarlığın öncüsüdür. Kış basar, ka
sabaya inemez, aylarca maaşını alamaz, terfi 
eder farkını alamaz ve yine de görevini aksat
maz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, görevini ya
parken birçok tehlikelerle karşılaşır, Devlet gü
cünü yanında bulamaz, yine de ödevini yapmak
ta devam eder. Millî Eğitimdeki başarının ilk 
şartı, bu bunalımın, bu sıkıntının içinden Türk 
öğretmenini kurtarmaktır. 
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Bilhassa orta öğretim okullarımızda yıllık \ lanı temellere oturtulması, ırkçı ve şeriatçi giiç-
ders saatinin azhğı, öğretmen noksanl-ğı, bina | lerin bug-ün okullarda ve yurtlarda yarattığı te-
yetersizkği, ikili, üçlü öğretim zorunluğu, üre-
timsel ve tutumsaî eğitimden, fırsat ve olanak 
eşitliğinden, mesleğe yöneltme imkânlarından 
yoksunluk ve kırasiyeeilik sürüp giderken, ilk
öğretimi programda sekiz yıla çıkarmanın an
lamsızlığa nasıl gülden kaçar? 

Orta dereceli okullarıınızdaki öğretmen nok
sanlığı sebebiyle sınıf geçmenin % 50 nin üze
rinde olmadığa para ve emeğin boşa gittiği or
tada iken, ilköğretimin sekiz yüa çıkarılması 
bu gerçekleri karşısında isabetli bir karar olur 
mu i 

Bu okullar? branş öğretmenleri nereden bu
lunacaktır? Şimdikilerine bulamıyoruz. Halen, 2 
milyona yakm köy çocuğu okuldan ve Öğret
menden yoksundur. Sekiz yıla çıkarıldığında bu 
sayının artacağı gerçeği ortada iken, neden geliş
miş zengin ülkelerin sistemlerine ve yöntemleri
ne bel bağlanır? Sekiz yıllık bir eğretimden 
geçmelerine rağmen bir meslek sahibi olamayış
ları, onları çevresinden daha çok koparacaktır. 
Emek ve para boşa gidecektir. Türkiye'nin köy 
dağılımı ve kurulusu bu si-teme uygun değildir. 
Ancak, merkep; teşkil eden köylerde, gündüzlü 
veya yatılı ilkokulları da içine alan orta dere
celi muhtelit ve meslek eğitimine de imkân ve
ren okullarda sekiz yıllık öğretim sekli uygula
nabilir ve faydalı da olur. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendini, ona 
gere ayarlayın. 

HÜSEYİN Ö2TÜEK (Devamla) — Eğitim 
sistemimizde yapılacak bir yenilik de, toprak ve 
tarım reformu istikametinde eğitime imkânlar 
kazandırılmasıdır. Programda buna önem ve 
yer verilmeliydi. 

Programda, yüksek öğretimle ilgili kısımda 
bir şeyler göremiyoruz. Çağdaş bir üniversite 
yaratabilmek için, ülke sorunlarına çözüm geti
recek, çağdaş eğitim esaslarına göre işleyecek, 
bilimsel araştırmalarda öncülük yapacak, genç 
kuşakların özgür çalışma düzeni içinde yetişme
lerine olanak sağlayan yeniliklere kapısı açık 
bir üniversite reformundan söz edilmiyor. 

Türk gençliğinin Atatürkçü çizgide birleşme
sinde tutulacak yollan gösterilmiyor. 

Atatürk gençliğini tatmin edecek, emeğin 
karşılığının alınması, bozulan lây:k eğitim düze
ninin halli, ekonomik ve sosyal bağımsızlığın sağ-

rör havasının ve zorbalığın önlenmesi gibi birçok 
önemli meseleler Programda yer almamış gö
züküyor. Bugün, Devlete küskün on binlerce 
genci, bu sorunları çözerek kazanabiliriz. 

Gençliğin boş zamanlarını değerlendirebil
mek için sosyal ve kültürel programlar hazır
lamak, yetenek ve yöntemlerine göre yetinme
lerini salğamak kalkınma planlarımızın amaçla-
nndandrr. Bu sorunlarınım gerçekleştirerek, 
gençlerimizin ruh ve bedensel gelişmelerini sağ
lamak zorundayız. Ne yurtlarda, ne okullarda 
bu imkânlar sağlanamamış, bu sorunlar çözüle
memiştir. Sıkı tedbirlerden ziyade, bunlar çö
züldüğü zaman, yurtlarda ve okullarda birçok 
anarşik olaylar önlenir. 

Ayrıca, yabancı ülkelerdeki işçilerin çocuk
ları mutlaka eğitilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bazı sözcülerin dokun
duğu bir konu var. Devletçilik ülkemize Ata
türk zamanında, Atatürk tarafından getirilmiş
tir. O zaman Atatürk'e dil uzatanlar, bu bü
yük kurtarıcıyı bile komünistlikle itham etmiş
lerdir. Oysaki, Atatürk devletçiliği, hiçbir za
man komünist devletçiliği ile birlikte mütalâa 
edilemez. Bugün konuşan arkadaşlarımdan ba
zılarının, Bhinci Erim Hükümetinin, bilhassa 
devletçiliğe daha çok imkân vermesiyle, onu bu 
yönü ile eleştirmesini ben çok gördüm. Ayrıca, 
sayın Adalet Partisi Grup Başkanının, bir Grup 
Başkanı olarak, bugün memleketin önemli mev
kilerinde, kilit mevkilerinde bulunan kişileri, 
belli şeyler bahsetmeden, tümünü birden bu şekil
de itham etmesini, tümünü olmasa bile, hatta 
kapalı bir ifade kullanmasını doğru bulmuyoruz. 
Çünkü, 12 Marttan beri burada bulunan insan
lar teker teker incelenmiş, araştırılmış; hepsi 
en as bizler kadar milliyetçi, Ataiürk'çü ve mes
leğinin eri insanlar olarak tespit edilmiştir. Biz 
bunlar üzerindeki, devrimciler üzerindeki bu şe
kildeki ithamlarımızı devam ettirirsek, devrim
leri, reformları kiminle yapacağız ve bunu nasıl 
halledeceğiz? 

Değerli arkadaşlarım, 

Yine bazı arkadaşlarım gençlerin okuduğu 
eserlerin etkisinde hemen kaldığını, oysaki kendi
lerimi! okuduğu zaman kalmadığım söylüyorlar. 
Bu soru bir zamanlar bana tevcih edilmişti, baş-
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ka türlü; burada da ortaya çıktığı için buna da 
temas ederek sözlerimi bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarını, biz 50 60 yaşma gel
miş insanlarız. Sonra, bunu okuyan her genç de 
o eserin tesiri altında kalmıyor. 18 - 20 yaşındaki 
çocukların bir çağı vardır. Bu çağ gelişme ça
ğıdır. Arama, bir boşluktan çıkma, bir şey3 ka
vuşma çağıdır Bu çağ iyi yönetilmeze, iyi bir 
yünde kanaiize edilmezse, bos kalırsa, demin 
söylediğim boş zamanlanın değerlendirme, on
larla ilgi kurma imkânları doğmazsa, boşta ka
lan çocuklar bu tesirin altında kalır. Bu tesirin 
altında kaldıkça da, onları biraz daha iterseniz, 
anarşist olur, eşkıya olur. Bu, çocuk eğitiminde 
de gerçek olan bir şeydir. 

Programın hayırlı olmasını diler, tefekkür
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertrğnd?.. Yok Sayın 
Bekata, lehte, buyurunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Melon Hükümeti Programını inceledikten ve 
görüşmeleri dinledikten senra vardığım sonu
cu kısaca belirteceğim. 

Programa göre, 12 Mart Muhtırasının veril
mesini gerektiren nedenler henüz tamamen orta
dan kalkmamıştır. Bunun için, Melen Hükümeti 
de olağanüstü koşulların getirdiği Birinci ve 
İkinci Erim hükümetlerini ve Ürgüplü deneme
sini isle?en olağan bir sonuçtur. Bundan ötürü 
partilerüstü vs istisnai mahiyettedir. Şu halde, 
Hükümeti, bu açıdan bakarak değerlendirmek 
yerinde olur. 

Melen Hükümeti, eleştirdiğimiz Hükümet 
program?, ile, kuruluşunun nedeni alarak carî iş
ler dışında, şu 5 noktada topladığım temel so
runları belli bir süre içinde çözmekle kendimi 
görevli saymakta ve bunları başarmak sorunda 
olduğunu kabul etmektedir : 

1. Hükümet, Türkiye'nin emniyetini,, asayi
şini sağlayarak ve aynı hastalıklarla memleke
tin bir daha böylesine bir ortama sürüklenmeme
si için gerekli bütün tedbirleri alarak milleti hu
zura kavuşturmak istiyor. 

2. Bu maksatla Hükümet, her türlü anarşik 
olayları ve bunların nedenlerini kesin şekilde 
ortadan kaldıracak ve her şeyden ence komü
nizm ile, faşizm ile, aşırı sağ ile, yıkıcı ve bölücü 
faaliyetlerle etkili olarak savaşacaktır ve bunu 1 
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yalnız güvenlik tedbirleri ile değil, kafalarda ve 
gönüllerde de sağlayacaktır. 

3. Hükümet; sosyal, ekonomik ve kültürel 
alanlarda, öncelikle adalet, idare, eğitim, top
rak, tarım, vergi, maliye, maden ve petrol re
formların1. gere ekleştirecektir. 

4. Bu arada Hükümet, büyük milletimizin 
geleceğini etkileyecek bir belge niteliğindeki 
üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarını tamamla
mayı da muti7! bir görev olarak üzerine almış
tı.*. 

Ve nihayet, 
5. Bütün bunlar gerçekleştirilmek suretiyle 

Türkiye'de seçim ortamı yaratılacak, böylece, 
gerçek millet iradesinin serbestçe tezahürüne ola
nak sağlayacak ciddî tedbirler de Önceden alına
rak sallın ve dürüst seçimlere gidilecektir. 

İşte 30 sayfalık Hükümet Programının öze
ti budur. 

Görülüyor ki, Kelen Hükümetinin belli bir 
sürede gerçekleştirmeyi cesaretle üzerine akkğı 
görev ağır ve büyüktür. Hükümet Programın da
la bu taahhütler gerçekte Türk Milletinin istek
lerine ve Hükümetin dayandığı 12 Mart Muhtı
rasına da uygundur. 

Geçmiş tecrübelerden de faydalanarak, bu 
program taahhütlerini ciddî şekilde gerçekleştir
meye koyulacağım umduğum Mekn Hükümetine 
bu yolda yürekten basanlar diliyorum. 

Değerli senatörler, 
Ben Hükümet Programının ayrıntılarına hiç 

girmeyeceğim; ancak, temel sorun saydığım bir 
konuyu anaçizgileri ile belirteceğim ve program
da gereğince ele alınmadığını gördüğüm siya
sî reform üzerinde durmakla yekineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 

Türkiye'yi, henüz içinde yaşadığımız ortama 
getiren belirti. 12 Marttan önceki Hükümetin ba
şa çıkamadığı anarşik eylemlerdir. Bu anarşik 
eylemlerin başlıca iki kaynağı vardır : Aşırı ide
olojiler ve bölücülük. Bunun ise tek nedeni şu
dur : I£em!eketi idari maslahatla yönetmeyi 
Devlet yönetimi saymak ve milleti geri kalmış
lıktan kurtaracak, insanımızı imian haysiyetine 
uygun bir yaşama seviyesfne çıkaracak sosyal, 
ekonomik ve kültürel reformları gerçcleştireme-
me"*. 

Sözlerimi, iyi anlaşılabilmesi inin bir örnsk 
vererek daha da aydınlığa kavuşturacağım : 
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Değerli arkadaşlarım, 
Açıkça görelim ve cesaretle söyleyelim ki, 

Türkiye için komünizm büyük ve hayatî bir teh
likedir. Çünkü, hele coğrafyamızın özelliği ne
deniyle komünist bir Türkiye millet olarak ayak
ta ve hayatta kalamaz. Böylece, yer yüzünün tek 
"bağımsız Türk Devleti ele yok olur. Bu millî ger
çek karşısında kabul etmeliyiz ki, Türk Mille
tinin ve vatanın bu özel şartları bakımından 
Türkiye'de komünizm bir ideolojik eğilim ve 
eylem olmaktan çok ileri anlam taşır. Bu dava, 
milletçe var olmak ya da yok olmak davasıdır. 
Komünizme karşı millî tepkinin baş nedeni de 
budur. 

Söz buraya gelmişken şu gerçeği de belirtece
ğim : Hasıl biv bitki elverişli toprakta, elverişli 
iklimde kökledir, dal budak salarsa; tıpkı bunun 
gibi komünizm de sosyal, ekonomik, kültürel 
toprak ve iklim elverişli ise gelişir. Böyle olunca, 
Türkiye'yi komünizme sürüklemek isteyenler 
yalnız komünistler değildir. Türkiye'de komü
nizmi. yalnız bazı hocalar ve gençler teşvik edi
yorlar sanılmasın. Türkiye'de Anayasanın em
rettiği sosyal, ekonomik ve kültürel reformların 
yapılmasına ve böylece sosyal adaletin, sosyal 
güvenliğin gerçekleşmesine engel olarak geri 
kalmışlığı sürdürmek suretiyle memlekette ko
münizme elverişli ortamı yaratanlar, ya da bu 
ortamı korumakta direnenler de suçludurlar. 
Şu halde, her şeyden önce, bu önemli açıdan, 
gerçekleri iyi bilerek, Hükümetin programına 
koyduğu reformları, millî sorumluluk duyguları 
içinde ciddiyetle ele almacını istemek, bunların 
gerçekleşti! ilmesine yardımcı olmak hepimiz 
için artık savsaklanması mümkün olmayan bir 
millî görev halini almıştır. 

Een, Melen Hükümetinin kuruluşunu ve 
programım bu anlayışla değerlendirerek des
tekliyorum. Fakat hemen ilâve edeceğim ki, bir 
Başbakanın ve Hükümetin iyi niyetli olması yet
mem, böylesine büyük bir millî olay karşısında 
asla idarei maslahateı olmaması ve 3?eterinee ce
sur elması da şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin Programın
da adı geçmeyen ; fakat mutlaka ve derhal yapıl
mam. gerekli ol sn bir reformu ortaya koymak is
tiyorum : Bu, siyasî reformdur. 

Bu reforma kesin zaruret vardır. Çünkü, sağ
lam temeller üzerinde ciddiyetle ele alınmadığı 

içindir ki, 27 yıl önce başlamış olmamıza rağ
men demokraside bugünkü ortama geldik. 27 
Mayıs ve 12 Mart ihtarlarından sonra demokra
simiz yalnız yurdun değil, dünyanın gözleri 
önünde yeni bir sınavdan geçmektedir. Eğer, 
Türkiye'de siyasî reform tam yapılmış ve de
mokrasi sağlam bir temel üzerine fazilet anla
yışı ve gelenekleriyle tam oturtulmuş olsaydı; 
kendi kendisini denetler ve böylece ne 27 Mayıs 
ve ne de 12 Mart ihtarları olmazdı. Şu halde, 
anarşinin tamamen ortadan kaldırılmasından ve 
reformlardan sonra seçime giderek normal ha
yata dönüleceğini vaat eden Hükümet Progra
mındaki bu önemli siyasî reform eksikliğini iyi 
belirtmenin zamanı gelmiştir. Gerçi Hükümet 
Programında seçimlerden önce, başta önseçim 
olmak üzere secim mevzuatımızdaki kusurların 
düzeltileceği sözü verilmiş ve böylece millet ira
desinin Meclislere daha âdil bir şekilde aksetme
sinin sağlanacağı görüşü yer almıştır. Bu pro
gram maddesi de Türk Milletinin gerçek duygu
larına ve 12 Mart Muhtırasına uygun bir taah
hüttür. Fakat, bu taahhüdün gerçekte bir siya
sî reform niteliğini taşıması zorunîuğu olduğu 
için, bu konudaki görüşlerimi özetleyerek sözle
rimi bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl Devletin şekil ve 
yapısını Anayasa tayin ederse, demokrasilerde 
fecim ırüesseselerinin ve Parlamentonun şekil ve 
karakterini de secim kanunları çizer. Bizde seçim 
kanunları daha çok iktidar partilerinin çıkarla
rına göre ve partilerde de iktidarı ellerinde tu
tanların arzularına göre sekil alır. Bugüne kadar 
görülen budur. Kurucu Meclisin, objektif ölçü
lere bağlı kalmaya çalışarak hazırladığı Seçim 
Kanunu da sonradan bozulmuştur. 

Bugünkü seçimler öylesine kötü uygulan
mamaktadır ki, bu yüzden bizzat demokrasi soy
suzlaşma tehlikesine maruz kalmıştır. Bunun 
ibret, verici akıbeti ise m?ydanda: Kurucu Mec
lisin yaptığı Seçim Kanunu bozulmuş ve; fakat 
bu kanunun Anayasada dayandığı prensip mad
desi yürürlükle kalmıştır. 

Şimdi, yüksek huzurunuzda bu Anayasa 
maddesi ile Türkiye'de yapılan seçimlerdeki uy
gulamayı kısaca karşılaştıracağım. Böylece, bu
günkü seçimlerin Anayasa ile tutarsızlığı ve ha
zin gör önlüsü bülbülün ortaya dökülecektir. 

— 594 
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Anayasanın seçimlerle ilgili 55 nci maddesi, 
siyasî hayatımla ve demokrasimiz için şu temel 
esasları getirmiştir: 

Maddeyi aynen okuyorum. 
«Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ge

nel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yapılır.» 

Anayasadaki bu esasları, mevcut seçim ka
nunlarımızdaki uygulamalarıyle birlikte eleşti
relim. 

Türkiye'de seçimler serbest değildir, her il
de her partiden 10 ilâ 100 kişinin tekelindedir. 
Bu engeli, meşru ya da gayri meşru yollardan 
asmasını bilemeyenler, ne kadar değerli olurlar
sa -olsunlar, asla listeye giremezler ve kazana
mazlar. 

Türkiye'de seçimler eşit de değildir. Seçimi 
kazanmak isteyenler, eşit imkânlardan fayda
lanamazlar. Bar örnek vereyim. Nüfusun ve seç
menin yarısını teşkil elen kadın, erkek lütfen 
müsaade etmezse hiç bir listeye giremez. Her 
hangi bir ilde, her hangi bir partide il ve ilçe 
başkanlarının arzu etm&dikleri kimseler, mille
tin ne kadar sevdiği ve tuttuğu insanlar olurlar
sa olsunlar, kazanamazlar. 

Türkiye'de seçimler tek dereceli de değildir, 
iki derecelidir. Her ilde, her partiden 10 dlâ 
100 kişi, listeyi kesin sırasiyle beraber yapar
lar, bu İ0 ilâ 100 partilinin oyu, o ildeki yüzibin-
leri temsil eû.sıı bütün seçmenlerin oyuna denk
tir. Çünkü, seçmen vatandaşın seçme ve bu sı
rayı değiştirme hakla yoktur, eline verilen lis
teyi olduğu gibi atmakla mükelleftir. Seçme
nin takdiri ve eğilimi söz konusu olamaz. 

Türkiye'de senatör ve milletvekili seçimleri 
şeklen gizlidir, gerçekte gizli değildir. Çünkü, 
daha seçmen vatandaş iradesini belli etmeden 
yani genel oy kullanılmadan her ilde, her par
tiden seçileceklerin adları, bu, 10 veya 100 par
tilinin önseçimleri ile bir ay önceden belli ol
muştur, bunda bir gizlilik yoktur. Vatandaş, se
çen değil, bu olup bitliyi sadece tescil eden 
vasıtadır. 

Nihayet, Türkiye'de asıl secim genel oy ile 
yapılmaz; partileriçi önseoimlerdeki özel oy ile 
yapılır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Va

tandaşın oyu ise, neticeye etkisi olmayan forma
lite oyudur. 
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Görülüyor ki, millet iradesinin ifadesi olan 
seçimleri, bütün Türkiye ide millet adına birkaç 
bin kişi, asıl seçimden önce özel oy ile sonuç
landırıyor; milyonlarca seçmen vatandaş ise 
bunu meşrulaştırmak için sandık başına sevk 
edilmek suretiyle konu halledilmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, millet adına bu bir
kaç bin kişinin yaptığı ve neticesi kesin olan 
seçimin, önseçimlerde nasıl cereyan ettiğinin ise, 
hepiniz canlı şahitleri olduğunuz için anlatma
ya lüzum görmüyorum. 

Şu halde, açıkça ve samimiyetle ifade etme
liyiz ki, bugünkü seçim kanunları ve se-çim uy
gulaması Anayasamızın 55 noi maddesinin ru
huna da metninine de ters dirVüğü bir yana, bu 
uygulama demokrasimizi de soysuzlaştırmakta
dır. öyle ise, demokrasiyi gerçekten isteyenler 
bugünkü sistemi savunamazlar, bugünkü uygu
lamaya gliz yumamazlar. Bu uygulama millet 
tarafından da hiç beııimsenmediği idindir ki, 
seçimlere katılan vatandaş sayısı her seçimde 
büyük ölçüde azalmakta ve demokrasi, onun 
gerçek sahibi olan milletin gözünde itibar kay
bına uğramaktadır. 

Dîğerii arkadaşlarım, nasıl ki, bir iman baş
kalarından saygı görmek istiyorsa, önce kendi 
kendisine saygılı olmalıdır; tıpkı; bunun gibi 
parlamenter demokrasinin, demokratik rejimin 
itibarının artmasını istiyorsak, hsrkîîten evvel, 
biz, bu re i imin faziletine ve millî iradeye say
gılı olmak zorundayız. 

Sözlerimi bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, demokrasi, milletin 

iradesine dayanan bir fazilet rejimi ise, bunun 
bozulmasına, scysuzlaştırılmasma müsaade ede
meyiz. Bir taraftan, «Egemenlik, kayıtsız şart
sız mili e-ilidir.» diyeceğiz, öte yandan bu millî 
egemenliği böylesine bir seçim oyunu haline ge
tireceğiz ve herkesten saygı bekleyeceğiz... işte 
bu mümkün değildir, mümkün olamamaktadır. 

Bütün bu nedenledir ki, partilerüstü Melen 
Hükümeti, demokrasiyi şeklen değil, özündeki 
fazileti koruyarak ve bütün itibariyle kurabil
mek için ciddî bir siyasî reform yapmak mec
buriyetindedir. Türkiye'de böyle bir siyasî re
form, senatör ve milletvekilinin, her ilde kendi
ni önseçimle seçtiren 10 ilâ 100 partiliye değil, 
bütün bir millere beğendirmeye zorlayacağın
dan, milletin ihtiyacı olan diğer reformlar da 
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gergef ilgi ile samimî savunucularım daha çok 
bulacaktır. 

Bu anlayışla diyorum ki; Melen Hükümeti, 
milletin 27 yıldır özlemini çektiği gerçek ira
desinin belirmesine imkân verecek objektif bir 
seçim sistemini gerçekleştirdikten sonra seçime 
giderse, Türk siyasî hayatına en büyük hizmeti 
yapmış olur. Bunun içimdir ki, Türkiye'de de
mokrasiyi fazilet temeline oturtmak, onu, bü
tün bir milletin sahip çıkacağı itibara kavuş
turmak:, ancak bu siyasî reformu başarmaya 
bağlıdır. Bunun ise, partilerüstü bir hükümet 
gerçekleştirebilir. Demokrasiyi kökleştirmenin 
ve rejimi normale götürmenin çıkar yolu bu
dur. Bu konuda millî iradeden taviz verilemez. 
Ve ancak bu suretledir ki, Meclislerde ve par
tiler içinde iç denetim gereği gibi işleyebilir. 

Şunu kesinlikle bilelim ki, Türkiye'de ger
çek ve huzur verici demokrasiye, ancak, demok
rasinin soysuzlaşmasına hep birlikte karşı koy
duğumuz, Anayasa maddesinin özüne ve sözüne 
uygun bir seçim sistemini gerçekleştirdiğimiz, 
millî iradenin dürüst tecellisini sağlayacak se
çim kanunlarım çıkarıp, uyguladığımız; bu 
alandaki bütün tedbirleri milletin arzu ve ihti
yaçlarına uygun ve demokrasinin fazilet teme
line saygılı olarak aldığımız ölçül2rde kavuşu-
labilir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Son 
cimle m.... 

Değerli arkadaşlarım, rejimin kurtulma ça
resi de budur. Melen Hükümetini. Türk demok
rasisinin temel sorunu olan bu siyasî reformu 
noksansız gerçekleştirmeye davet ediyoram. Bu 
siyasî hayatımızda unutulmaz büyük bir hizmet 
olacaktır. 

Bu temennilerle Melen Hükümetine yürek
ten başarılar diler, Yüce Senatoyu engin saygı
larla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyuran Bayın ismen. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Bilindiği gibi memleketimizin bas meselesi; 

ekonomik kalkınmamızı hızlandıracak ve en kı
sa zamanda komşularımızla mukayese edikbi-
lir bir iktisadî güce ulaştırmaktır. Halkımızın 
mutluluğu ve refehı için olduğu kadar, millî 
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bağımsızlığımızın korunması ve güçlendirilmesi 
için de iktisadî kalkınma, temel bir şarttır. 

Oysa geçen yıl, yani Erim Hükümetleri dev
resi bu yönde başarısız olmuştur. Her ne kadar 
geçen yılın millî gelir artış hızı % 9,2 gibi yük
sek bir orana çıkmışsa da, bu oran, hava şartla
rının iyi gitmesi dolayısiyle tarımda % 9,5 bir 
artış ve yurt dışındaki işçilerimizin beklenme
dik bir gayret göstererek göndermiş oldukları 
dövizlerle yüzde yüzü aşan - % 111 civarında -
bir artış olmasındandır. Diğer bir deyimle, bu 
artışın nedenleri anzî olup, Hükümetin gayret
leri ile ya da politikasındaki isabetle iljili de
ğildir. 

Sayın üyeler, şimdiye kadar, özellikle dış 
finansman güçlüğü yatırımlarımızı kısıtlayan 
temel ve bir dar boğazdır. Oysa bugün Merkez 
Bankamızda 1 milyar dolara yaklaşan bir döviz 
rezervi birikmiş olup, artık bu yönden bir engel 
ortadan kalkmıştır. Bugün yatırımları kısıtla
yan faktör, gerek kamu gerekse özel sektörde, 
Hükümetin devamlı olmadığı baklandaki dü
şüncedir. Yani, müteşebbisler, siyasî istikrarsız
lığı gözönünde tutarak önemli yatırımlara giriş
memekte ve normal düzenin geri gelmesini bek
lemeyi tercih etmektedirler. Demek oluyor ki, 
geçici olduğu bilinen bir hükümetin uzunca bir 
süre işbaşında kalması mahzurludur. 

Sayın senatörler, bu düşünceye karşı, seçim
le gelecek hükümetin de şimdikinden farklı bir 
tatııra içinde olmayacağı, bundan ötürü de bu
günkü Hükümetin geçici sayılması ve istikrar
sızlık unsuru telâkki edilmesinin doğru olmaya
cağı ha*ıra gelebilir. 

Böyle bir düşünce doğru değildir. Çünkü, 
sınai yatırımların teşviki ve genel olarak taki-
bedilecek ekonomi politikası hakkında çeşitli 
hükümetlerin görüş ve tutumları arasında bazı 
farklar olacağı gayet tabiîdir. Müteşebbisler, bu 
bazı farklara karsı çok hassastırlar. Kaldı ki, 
eğer seçimden sonra gelecek hükümetle şimdiki 
Hükümet arasında bir fark olmayacaksa, şim
diki geçici Hükümetin esbabı mucibesi çok za
yıflamış olur. iste bu sebeplerden ötürü, yapı
lacak en doğru Hn, mümkün olan en kısa za
manda seçimlere gidilmesini sağlamaktır. 

Hükümet programında, reformlardan sonra 
seçimlere gidileceği ifade edilmektedir. Ümide-
derim ki, bu fikirde ısrar edilmez. Çünkü, ayrı-
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ca program reform olarak gösterilen husuıslarnı 
gerçekleşmesi ancak uzun yıllara bağlıdır, ör
neğin; vergi idaresinin ıslahı, toprak reformu 
ve kooperaitifçiliğm gerçekleştirilmesi ve idarî 
reformların yapılması böyledir. 

Saym üyeler, reform konusuna değinmek 
istiyorulm. Bundan önceki program üzerindeki 
yaktığım konuşmamda da biraz değinmiştim, 
ama tekrar etmekte yarar görüyorum. 

Reform, mevcut kapitalist düzenin gelişme
sini önleyen, engellerin ya da bozuklukların 
kaldırılması veya düzeltilmesi demektir. Bu en
geller, daha eski devirlerden kalma ve artık 
cağ dışı kalmış kusurlardır. Açıktır ki, reform
lar yapılara,k memleketin bu engellerden arın-
'dırılması, mevcut düzen içinde hızla gelişmesi 
zorunludur. Ancak, ne var ki, bizim memleketi
mizde artık değiştirilmeleri ya da kaldırılmala
rı bir reform telâkki edilebilecek bozukluklar, 
çarpıklıklar, engeller kalmamıştır. Tanzimattan 
bu yana giriştiğimiz Batılılaşma ve ıslahat hare
ketleri ve özellikle Atatürk devrimlerinden son
ra, artık memlekette bu düzenin gelişmesini 
sağlamak için yapılacak gerçek reform anlamın
da bir reform kalmamıştır. Nitekim, ne Sayın 
Erim'in iki Hükümeti ne de Saym Melen'in 
Hükümeti bu tür reformların bir listesini bile 
tespit etmemişlerdir. Bunun için kendilerini kı
namıyorum. Çünkü, elbette ki, olmayan şeyin 
listesi yapılamaz. Elimizdeki Hükümet progra
mının «Reformlar» başlığı altında sıraladığı 
altı konunun hiç biri, şu anlatmaya çalıştığım 
anlamda bir reform niteliğinde değildir. 

Dikkat edilecek olursa, bunların hepsi aidol-
dukları konuların geliştirilmesi ile ilgili tedbir
leri kapsamaktadır. Programın «reformlar» baş
lığı altındaki konu ile, onu takiıbeden çeşitli 
başlıklar altında bir nitelik farkı yoktur. 

Saym üyeler, bunların içinde belM sadece 
toprak reformu, bir reform niteliğinde imiş gi
bi gcrüne'bilir. Oysa, bu konuda da yapılacak 
çok önemli değişiklikler yoktur. Meclislere ge
tirilmiş öntetdlbirler Kanun tasarısından anlaşıl
dığı üzere, yapılması öngörülen toprak refor
mu, memlekette ve özellikle tarımda hissedilir 
bir değişiklik yapmayacaktır. Hatta böyle bir 
yeni kanun çıkarıma yerine Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun uygulanması, bellri daha doğ
ru olacaktır; 

Saym üyeler, reform konusu üzerinde bu şe
kilde duruşumuzun nedeni, konunun çok önem
li olmasından ötürüdür. G-erçekten, memleketi
mizde siyasî partilerin yapamayacakları bazı re
formların bulunduğu fikri, birçok antidemokra
tik görüşlerin hareket noktasıdır. Bilindiği gibi, 
bazı kimseler, memlekette bazı temel telakki 
edilen reformlar yapılmadıkça, demokrasinin 
işleyemeyeceği görüşündedirler. Açıktır M, böy
le bir görüş, reformları yapmak bahanesi ile de
mokrasinin belirsiz bir süre rafa kaldırılmasını 
istemek demektir. Bu fikrin en sağdan, en sola 
kadar her renkte taraftarı vardır. İşte bundan 
ötürüdür M, reformun tarifi üzerinde durdum 
ve bundan ötürüdür M, bu anlamda, reformla
rın bulunmadığını söylüyorum. 

Bizde bu düzen içinde yapılması gerekli 
olan şey; her konuda devamlı gelişmeler sağla
maktır. örneğin, eğitimde yapılacak bir reform 
yoktur, ama, her seviyedeki okullarda eğitimin 
geliştirilmesi, bina ve öğretmen sayısının artı
rılması gibi bir mesele. 

Şunu da söylemek istiyorum M, ilköğretimin 
8 yıla çıkarılmak istenmesi, memleketimizm bu
günkü şartlarında çok yanlış bir düşüncedir. 
Çünkü, bilindiği gibi, memleketimizde halen 
binlerce köy okulsuz ve milyonlarca çocuk ilk
okuldan yoksundur. Bu durumda ilköğretimi 8 
yıla çıkarmak, okulsuz çocukları daha uzun bir 
süre bu yoksulluğa mahkûm etmektir, Bütün 
okul çağındaki çocukların 5 yıllık okul sorunu 
çözümlendikten sonra ancak böyle bir 8 yıllık 
öğretim denemesine geçilebilir. Nitekim, bunu 
uygulayan ülkelerde bütün çocuklar 5 yıllık 
okul olanağma kavuşmuş, herkes okur - yazar 
hale geldikten sonra daha uzun ilkokul süresi 
kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler;, 

Programda, eminim ki, bütün üyelerin dik
katini çekmiş olan bir cümleye değinmek istiyo
rum. Bu programın 12 nci sayfasının 4 ncü pa
ragrafında, son cümledir. Aynen; «Boraks ve 
benzeri stratejik madenler konusunda millî 
menfaatlere aykırı durumun düzeltilmesi...» di
ye gidiyor. Böyle demektedir. Bu cümleden 
açıkça anlaşıldığı gibi, bu konuda millî menfa
atlerimize aykırı bir durum Öteden beri meyda
na getirilmiş ve bugüne kadar sürdürülmüş ve 
halen de devam etmektedir. Acaba, millî men-
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faatlerimize aykırı bu durum ne zaman meyda
na gelmiştir ve sorumluları kimlerdir? Ayrıca, 
bu durumu düzeltmek için hazırlanan kanun 
tasarısı şimdiye kadar niçin kanunlaştırılma-
mıştır? Bu konuda ihmalin sorumlusu kimler
dir? Nihayet, bu ifadeden anladığımıza göre, 
Melen Hükümeti, boraks ve benzeri stratejik 
madenler konusunda, millî menfaatlere aykırı 
olduğunu program dokümanında ifade ettiği 
durumu düzeltmek için derhal harekete geçe
cektir. Bunu, bu Hükümetten bekliyoruz. 

Üzerinde durmak istediğim diğer bir nokta 
da asgarî ücret konusudur. Bilindiği gibi, bu 
konudaki müzakereler başlamıştır ve bir hayli 
uzun süreceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, 
asgarî ücret tespitinin; işçinin, büyük işçi kitle
si ve emeği ile geçinen tüm insanlarımız bakı
mından taşıdığı önem açıktır. Gerçekten, tespit 
edilecek asgarî ücretlerin asgarî sınırını belirle
mek bakımından işçiler için bir geçim garantisi 
teşkil eder. O da, kontrollarm yapılabildiği böl
gelerde mümkün oluyor. Yoksa, bilindiği gibi 
memleketimizin çok geniş bir bölümünde yeter
li kontrol yapılamadığı için, ücretler, tespit 
edilmiş olan resmî asgarî ücretlerin altında bu
lunmaktadır. Ama ne de olsa, bu takdirde de iş
verenler üzerinde bir manevî baskı unsuru ola
rak önem taşır. Bu önemine rağmen, bu konu
dan programda hiç bahsedilmemiştir. Halbuki, 
bununla kıyaslanmayacak kadar ayrıntılı olan 
meseleler yer almıştır, örneğin, Boğaz Köprüsü
nün kullanılışı ile ilgili bir kanun çıkarılacağı 
bahis konusu edilmektedir. Veya, öğrenci yurt
larının Devletin sıkı kontroluna tabi tutulacağı 
gibi... 

Sayın senatörler, 

Programda, anarşik olaylara ve önlenmesi 
konusuna, olduğundan fazla büyük ağırlık ve
rilmiştir. Hiç şüphe yoktur ki, şiddet olayları 
ve anarşiye asla müsamaha edilemez. Ancak, 
bu gibi olaylar var diye, demokrasi kuralları da 
bir kenara itilemez. Çünkü, ileri Batı toplumla
rında da görüldüğü üzere, bütün toplumu kav
ramayan ve halktan destek görmeyen anarşik 
olaylar tek - tük de olsa devam edebilir. Bu böy
ledir diye, elbette ki, demokratik düzen askıya 
alınamaz. Bundan ötürü, programda yer alan 
seçimlerin anarşik olayların tamamen arkasının 
alınmasından sonra yapılması fikrini temelden 

yanlış görüyorum. Ordumuz ve diğer güvenlik 
kuvvetlerimizin, demokrasi dışı zorba hareket
lerini önleyecek güçte olduğunu tekrarlamaya 
lüzum da yoktur. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 
FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Bundan Ötürü, demokratik düzenin normal 

şartlarına dönmesi ve bu arada sıkıyönetimin 
de kaldırılması esastır. Bu noktanın da prog
ramda yer alması ve bir Hükümet teminatına 
bağlanması uygun olurdu. 

Demokrasinin en geçerli teminatı yine de
mokrasinin bizzat kendisidir. En sağdan en sola 
kadar bütün fikirlerin serbestçe ifade ve örgüt
lenme hürriyetine sahip bulunduğu bir demok
rasi düzeni, bütün zorbalıklara ve anarşik olay
lara karşı koruyucudur. Yalnız bir fikrin söy
lendiği düzene, demokrasi denemediği açıktır. 

Sayın üyeler, Melen Hükümetine en kısa za
manda seçimleri yaparak memleketimizin nor
mal demokratik ortama kavuşturulması yolun
daki gayretlerinde başarılar diler, kurulunuzu 
saygı il e selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, üzerinde buyuru
nuz efen'üm. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Hükümetinin sayın üyeleri, 
sayın senatörler; 

Türü kendine özg'û bir ortam içinde kurulan 
Sayın Melen Hükümetinin programını görüş
mekteyiz. Bizim grup, grup adına bir konuşma
yı uygun bulmadığından ben de bu arzuya uy
gun olarak, bir tabiî senatör olarak değil, bir 
salt parlamenter olarak görüşlerimi sunmaya 
çalışacağım. Yani, grup adına konuşsaydım, sa
nırım ki, konuşmam çok daha farklı olurdu. 

Bu arada Sayın Başbakandan bir ricada bu
lunacağım: Millî Savunma Bakanlığı bütçesini 
görüşürken, dünyada dehşet dengesi, devletler
arası denge, kendisinin de çok doğru ifade bu
yurdukları gibi, ünlü Alman dergisinin dediği 
gibi «Rus - Alman savaşı olursa, ilk taarruz 
eden ölen ikinci olacaktır» Bu durumda basları 
savaşmayan paktların gövdelerinin bacakları
nın savaşacağına inanmadığımdan, büyüklerle 
küçüklerin savaşı, büyükler arası savaş büyük 
ölçüde olanak dışı hale geldiğinden, bunun dı
şındaki savaşlar bizi tek başına bulabileceği 
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kaygısı içinde, bizim olması az muhtemel olan 
savaş yerine, asıl bizim göğüslemek zorunda 
kalacağımız savaşlara hazırlığı ön plana alalım 
dediğim zaman, Sayın Melen'i hiç bir surette 
hedef almadığım halde sert bir suçlama ile kar
şılaştım, oevap vermek zorunda kaldım; üzün
tü duydum; bugün de kendisini asla hedef al
mayan bazı görüşlerim olacağı için, Sayın Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen gibi değil de Sa
yın Başbakan Melen gibi cevap vereceği umu
dunu besliyorum. 

Arkadaşlarım, konuşmamda iki temel gerçe
ği dikkatlerinize sunarak görüşlerimi özetleye
ceğim. 

Türkiye öyle bir ülkedir ki, dünyada birin
ci olmak için yaratılmış, jeopolitiği, tarihi, coğ
rafyası, hatta antropolojisi... Napolyon'la 
Churchil, istanbul'u, «Dünyanın başkenti» diye 
tanımlamıştı. Birinci olarak yaratılan bir ülke
nin bugünkü derecesi üzüntü vericidir. Elbette 
ekonomik kalkınma yönünden söylüyorum. 

ikinci gerçeği şöyle arz ötmek istiyorum: 
1808 yılında Senedi İttifak ilân ettik. Arkasın
dan birçok olaylar oldu. Tanzimat, Meşrutiyet, 
Jön Türk, İkinci Meşrutiyet, Atatürk, 27 Ma
yıs, 12 Mart... Geçmiş tarihimizin nirengi nokta
lan olan bu noktalara gelirken hep iktidarlara, 
karşı bir tepki beliriyor, iktidarlar etkileniyor, 
bir belge imzalanıyor veya iktidar değişiyor; 
arkasından Türkiye ̂ de bir bayram havası uya
nıyor, kısa bir süre sonra bu hava bozuluyor 
- Atatürk döneminde biraz uzun sürdü bu hava 
bozuluyor, yine bir tepki, yine bir etki, yine bir 
bayram, yine bir hayal kırıklığı ile 164 yıl ge
çirdik. Bu hiç bir ulusun tarihinde yoktur bu. 
1808*de Senedi İttifakı ilân ettikten sonra Ja
ponya daha 60 yıl uyudu. Amiral 60 yıl sonra 
geldi ve Japonya'yı uyandırdı. Bunun bir ne
deni vardır. Bence bunun nedeni, karşılaştığı
mız durumun temel nedenlerine doğru tanılama 
koyamadığımızdan görünürdeki belir'tilerini çö
zümler getirmekle yetindiğimizden - bu da ta
biî bilimini yapmış bir toplum olmadığımızdan-
dır - biraz sonra da aldığımız tedbirlerin yeter
siz hale düşmesindendir ki, bu şekilde yeni bir 
bunalıma sürükleneıgeidik. 

1961 Anayasası, çerçevesi çözdükten sonra, 
demokrasinin özü, sosyo - ekonomik özüne iliş
kin hükümleri de kapsadı aıma, uygulanma ola

nağı bulamadığı için, bu, tarihin iyi olmayan 
kaderini değiştiremeden bu noktaya kadar gel
dik. işte bunu değerlendirirken arkadaşlarım, 
üç soru aklıma geliyor. Bunlara karşılık verme
den çözüm bulamayız: 12 Marta nasıl geldik, 
ondan bugüne nasıl geldik ve gelecekte ne ya
pılmak? 

12 Marta gelişin nedenlerini muhtıra anla
tıyor. özet olarak, çağın gereklerine ve Türki
ye'nin gerçeklerine, Anayasanın kesin hüküm
lerine uygun bir yönetimi uygulamayışından, 
buna karşı tepkilere de ilkel yöntemlerle kar
şı koyma isteyişimizden, Türkiye'yi, hücreleri 
birbirini yer, bütün örgütleri bölünüp dövüşür 
hale getirip tam anarşiye ve bütün yıkıcılığı 
elverişli bir ortam yaratılmış olmasından geli
yor. Bu yalanlanamaz bir gerçek. Böyle mey
danlarda, elbette bütün yıkıcılar fırsatı bulur. 
işte bu asıl nedeni doğru değerlendirmek ge
rekir. Ama bir bakıyorsunuz ki, el çabukluğu 
marifet, birkaç yüz çocuk yahut sapık yahut 
anarşist Türkiye'yi o noktaya getirdi... Arka
daşlarım, tarih buna ilerde gülecektir, ilerde. 
Osmanlı imparatorluğu batarken Patrona Ha
lil'in, Kabakçı Mustafa'nın, Celâli eşkiyalarmın 
katkıları büyük ama, imparatorluğun batışını 
padişaha yüklüyoruz; Patrona Halil'e, Kabak
çı Mustafa'ya yüklemiyoruz. Onların elbette 
olayda katkıları var; ama suçlu kim? işte bu
na doğru tanılama koyalım. 

İkinci değineceğim nokta: 12 Mart'tan bu
güne kadar geliş; muhtırayı yalanlama ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini devrimci çizginin dışına it
me, her alanda halkla karşı karşıya getirecek 
yıpranma taktiğinin uygulanması biçiminde 
özetlenebilir. Bunda elbette Hükümeti suçla
mıyorum; ama durum bu. Bütün uyanlara 
karşıla, bunda bir değişiklik yapılamadı bu
güne kadar. Sayın Erim Hükümetinin elindeki 
fırsat tarihte hiç kimsenin elline geçmemiştir. 
İhtalâl yapmadan ihtilâl güçleri deıtekler, se
çim kazanmadan Parlamento çoğunluğu des
tekler ; git diyen yok, yap diyen çoğunluk var. 
22 yııl önce aynldığı makama bir derece daha 
yukarısı ille gelmiş bir Sayın Başbakan. Bu 
durumu kendisine anlatarak tedbirler önerdi
ğimiz zaman da; «'Sizin dediğinizi yapmasak 
olmaz mı?» şeklinde serzenişlerde bulundu; 
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ama dediklerimizi yapsa idi bugüne gelmezdik 
inancındayım. 

Aynı uyarıları Sayın Bemirel'e de yaptığı
mız zaman, sanırım ki ikisi de birbirine benzer 
karşılık vermişlerdir, üzüntü verici bir ben
zeyiş. 

Birinci Erim Hükümetinin Programında çok 
umut verici yönler, değerli üyeler bulunduğu
nu buradan söyledik. Hattâ; «Felsefe bütün
lüğünden ve tutarlığından yoksun olmakla 
birlikte tüme varımcı bir politika izlerse bu 
programı alkışlamak gerekir» demiştim; ama 
gördük ki kusa bir süre sonra bunun tersi ol
du. İkinci Erim Hükümetine geldiğimiz saman, 
bu iki programın ikisini bir kimse mza edeme
yecek kadar farklı bulduk. Bu talihsiz bir ge
lişme oldu ve büyük fırsat kaçırıldı inancın
dayım. Bundan dolayı Saym Erim için mi üzün
tü duymalı, Türk Silâhlı Kuvvetleri için mi, re
jim için mi, ülke için mi bilmem. İşte geçmiş 
bu bir 14 ay, böyle talihsiz bir devre olarak 
kapandı. 

Bugünden sonraki olaya gelince: 

Cıegmişi iyi değerlendirmek sureti ile an
cak geleceğe ilişkin, gerçekçi çözümler bula
biliriz. Bunu yaparken de Sayın Melen Hükü
metinin Programını kimi maddeleri ile gözönün-
de bulundurmak istiyorum. 

Hükümetin Programında, ülkeyi 12 Marta 
getiren olayların tek nedene bağlandığı görü
lüyor. İşte katılmadığım bir tanılama: Ko
münist kışkırtıcılar, anarşistler Türkiye'yi 12 
Man La getirdi... Bu tanılama, demin arz etti
ğim gibi, Osmanlı İmparatorluğunun batışını 
Kabakçı Mustafa'ya, Patrona Halil'e yüklemek
ten başka bir mantık olmaz. Daha temel ne
den vardır. Ayrıca, bugünkü hükümetlerin 
böyle bir tanılamaya katılmasını da yadırga
rım. Çünkü muhtırayı yalanlar bu kaygı. 
Muhtıradaki 'ifade başka türlüdür, bi
rinci maddede niçin geldiğiniz bellidir. Asıl 
neden cilan, Anayasanın emrettiği bir tutuma 
yönelerek ümit verecek sosyo - ekonomik çö
zümlerin gerçekleştirilmesine karşı inatlı bıir 
tutum ve bu tutuma karşı beliren tepkileri de 
yasa dışı ilkel yöntemlerle bastırma çabası
dır. Bundan ötürü 12 Mart öncesi bunalımına 
böyle değil, doğru tanılama koyarsak, çözüm
leri de doğru olarak buluruz. Bu şekilde ive

di yargılarla olacak ki, bir de baktım komü
nizmle mücadele bakanlığı kurıüacaknıış. Ko
münizm suçtur arkadaşlar. Suçla uğraşan ba
kanlık Türkiye'de var. Yargı organı var, Em
niyet var, güvenlik kuvvetleri var. Bu neye?.. 
Faşizmle uğraşan bir bakanlık daha kuralım, 
(teokrasi ile uğraşan bir bakanlık dana 'kura
lım, bugünkü kurduğumuz komünizmle uğraş
ma bakanlığının emrine de komünizmle müca
dele derneklerini vererek örgütünü tamamla
yalım. Bunu belki bir şaka olarak yaptılar sa
nıyorum. Çünkü bu pek mantıkla bağdaşmaz. 

Sayın arkadaşlarım, değindiğim yanlış tu
tumu birçok yabancı, sözüne inanılır çevreler, 
yazılar aynen belirtiyor, fazla zamanım olma
dığı için sade (isimlerini söyleyeceğim. La Libre 
•BeÜgique Gazetesi, ünlü Time Dergisi, bireck 
Fransız, İngiliz, İsveç de<ı|gileri; bilimsel veri
ler ve gerçeklere dayanan kanılar ve dünya
daki örnekler (bu gazetelerden de aldığım ör
nekler) bunalımların baş ne denirinin sos
yo - ekonomik olduğunu ve giderilmesinin bu 
alandaki cesur tedbirlerle olacağını yazıyor. 

Dünyanın her yerindeki g-ençlik olayları 
bizde de o'lmuştur. Ama, orada tedbir alınmış, 
bizde tersi yapılmıştır. İşte ben tanılamanın doğ
ru konulamamasmın sakıncalarını belirtmek 
için bunu söyledim. 

Programda ümit verici sözler de gördüm. Sa
nayileşme, özellikle askerî sanayileşmede ümit 
verici sözler; eğitimde, dış politikada paylaştı
ğım görüşler var, ne yapılacak, nasıl yapılacak 
sorularına kesin karşıkık vertmekten bir kaçın
ma gördüm programda. Haksızdır da denemez. 
Programın böyle yazılışına, pek de kusur bul
muyorum. Yalnız, elbette bugünkü ortamda 
arzu edilen, ölçüde muhtıranın istediği reform
ların yapılabileceğine ben de pek inanmıyo
rum. Aydın kamuoyunun sustuğu, tutucu ege
men çevrelerin ve tüm sağcıların meydanı boş 
buldukları bir ortamda devrimci bir eylem olan 
reformlar ej"-et:e kolay değildir. Kışın ortasın
da çiçek, ancak kapalı yerde, saksıda büyüye
bilir. Böyle ortamda da reform, devrimci bir 
eylem olan reform odalarda konuşulur, belge
lerde yazılır, ama gerçekleştirilmesi güçtür. Bu 
suretle reformların ben de başarılı şekilde ola
cağına pek inanmıyorum. Böyle başarılı bir 
reform yapılacağı umuduna kapılarak hayal ki-
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rıkîığmia kimsenin uğramaması için buna değin
meli istedim. Bir mucize bekkmedıiğim için, 
bugünkü ortamda reform alanımda bir başa
rı sağlanacağını beklemediğim için, Hükümetin 
pek açık deyimlere yanaşmayan ifadelerini 
maslalbata uygun gerçekçi görüyorum. Büyük 
büyük lâflar edip hiçbir şey yapmama yeri
ne, en kolay yoldan normal düzene geçişi sağ
lama hazırlıklarını daha gerçekçi bulduğum 
için, ben de bu görüşü yadırgamıyorum. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaşla

rım, bu durumda reformların gerçek reform 
niteliğinde olacağını sanıp, hayal kırıklığına 
uğramamak için bunu söyledim. Düşününüz bir 
kere, 1 nci tasarıdaki öngörülen tedbirler alı
nabilecek mi? Zilyet gilbi, zilyet yoliyle ikti
sap gibi hiçbir mantık, hiçbir ahlâk kuralına 
sığamayacak bir mülkiyete tedbir almabile-. 
oek mi? Hayır. 

Sonra, muvazaayı kaldıracak tedbirler alı
nacak mı? Hayır. Daha niceleri alınmayaca
ğına göre, böyle bir toprak reformuda el
bette pek kolay olmayacaktır. Madenler ve 
petrolle ilgili ifadeler gösteriyor ki, pak yapıl
mıyor. O halde, Hükümetin ulusal iradeyi göl
gelemeyecek şekilde, Meclislerin itibarını da
ha yükseltici, Partiler Yasasında ve Seçim Ya
sasında yapılacak değişikliklerle yetinmesini 
uygun buluyorum. 

Arkadaşlarım, geçmişten bugüne ve gelece
ğe ilişkin bir değerlendirme yapmak suretiyle 
önerilerde bulunmak istedim; fakat birkaç ger
çeğe dokunmak istiyorum. Bunları da değer-
lendirelim. 

Yoksul ülkeyiz, fakir ülkeyiz filan diyoruz; 
bir bakıyoruz bankalarda 50 milyardan faz
la mevdulat kullanılamıyor. Merkez Bankasın
daki 1 milyara yakın dövizi kullanamıyoruz. 
Hem yoksuluz, hem bunları kullanamıyoruz. 
Şubat'ıta yatırımlar, projeler 5 milyarmış, şim
di, üç ayda 43 milyar olmuş. Anlayamadım, bu 
projeler roketle mi geldi, nerden geldi, nasıl 
oldu?.. 

Sonra, bakıyorum burda eleştirenler sis
tem, öneri kendilerince çıkıyor; doktrinear sis
teme karşıyız, doktrin sapmasına karşıyız. 

Arkadaşlarım, bunun üzerinde durmak isti
yorum. Açalım Larousse'u, açalım Encyclopedia 

Britanniea'yı, açalım Türk sözlüğünü, nedir 
dokfaiin?. «<Bir bilimde bir sistem meydana geti
ren. ilkelerin ve inakların tümüne doktrin» 
derlıer. Karşıyım doktrine demek sistem yok de
mektir, ilke yok demektir. Bakıyorum hangi 
ül'kade doktrin yok. Faşistte var, komünistte 
var.', kapitalist var, neo - liberalist© var, re
vizyonistte var; Amerika'da 'işportası var, her 
şeyin doktrini var; Truman Doktrini var, 
Eisen'hower Doktrini var, Rusya'da Bmejnev 
DoktrMvar; devletim diyen bir iş yapacağım 
diyen herkesin doktrini var. Biz diyoruz doktri
ne karşıyız, doktriner sapmaya karşıyız... Dok
trin olunca sapma olmaz. Sapma olmamak için 
doktdn konuyor, formüle edilsin diye. 

Sonra, bir «sol» dur tutturduk gidiyor. Bu
nun üzerinde biraz durmak istiyorum, Az ge
lişmiş ülkelerin temel niteliği, süreli değişmedir. 
Süreli değişmenin adına «Sol' derler. Evet, böy
le çıktı... Muhafazakârların «Sağdır» temel nite
liği, «Sol» un temel niteliğini de değişimdir. 
«Sol» & karşıyız komünizmle savaşıyoruz... So
la karşı olarak komünizmle savaşma; kinini 
yasak edip bataklığı daha da artırarak siv-
risinsMerle veya sıtmayla savaşmak demektir. 
Komünizmle savaşın metodu «Sol» a karşı ol
mak değil ki, «Sol» un en verimli yönde ted
birlerini almaktır. Şimdi biz de «ıSol» a karşı
yız; sonra, ıbiz reformcuyuz sola karşıyız... 
Bunu söylemek alaydır. Hem reformucu, hem 
solcu olmaz olur mu bir Hükümet? Hem dev
rimciyiz hem solcu değiliz... Olmaz böyle şey 
efendim. Buma bilim güler. Devrimcıiyim, de-
ğişmeciyim, düzsta değiştiriyorum, reform 
yapıyorum, ama ben sağcıyım... Olur mu öyle 
şey?... Muhafazakârım yani.. Mümkün değildir. 
Onun için böyle bazı lafların arkasında giz
lenerek, niteliklerini lâfların gizleyerek ko
nuşmalar toplumda bazı sistemleri öncü gibi 
göstermeye kullanılıyor. Bu taımamıyle yanlış
tır. 

Arkadaşlarım, Hükümet Programında, el-
bütte yeterli bulmamakla binlikte, dedim ki: 
«Zamanınıza uygun geliyorsa.» Çünkü, başka 
fazla bir iş yapılacağına ben de inanamıyorum. 
Ama bir şeyi söylemekle sözlerimi bitireceğim. 
Tarihe hesap verme, gelecek kuşakların yar
gılarına yardım ederek ilerideki politikacıiarın 
bugünden ders almalarını sağlama amacıyle 

— 601 — 



C. Senatosu B : €3 2 . 6 . 1972 O : 1 

acı da olsa şu gerçeği dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. 

1808 den 12 Mart 1071'e ulaşan toplumsal 
oluşum çizgisi üzerindeki nirengi noktalarına 
meydana getiren olaylardan en tahlihsiz gö
rünenlerinden ve en ibiiyiik fırsatı en boşuna 
kaçıranlardan biri olma kadersizliğinden 12 
Mart kurtulamamıştır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bundan ötü

rü üzüntümü belirtmek isterim ve hiçbir böyle 
devrimci eylemden sonra devrimcilere karşı 
devrjimcilerin bu ölçüde saldırdığı bir dönem 
yaşanamamıştır. Atatürk: «En büyük yasa, be
nim için devrim yasasıdır» dedi. 

Sayın Başkan, benim daha 4 dakikam var.. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, rica 
edeceğim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki efen
dim, son cümlemi söyleyeyim. 

«En büyük yasa, devrim yasasıdır» dedi. 
işte, bu devrim yasasına inandığım için, hiç 
kimsenin de hatırına bakmadan diyorum ki: 
Böyle talihsizlik ilk defa olmaktadır. Bu ta-
liksizliği bütün devrimciler değiştirmek, dev
rimci görünenler, «Devrimciyim» diyenler bu 
dikkati gözden kaçırmamak zorundadır. El
bette, bu büyük değişikliği Hükümetin bir 
anda yaîpacağını ummuyorum, ama hiç olmazsa 
Ibu talihsizliği artırmamasını, devrimci kıyı
mına (dışarıdan emir alan nerden alırsa alsın 
haindir, onları ben savunmuyorum) namuslu 
devrimci kıyımına Hükümetin son verici ted
birler almasını, bu talihsizliği artırmamasını 
gönülden diler, başarılar dileğimi sunar, he
pinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Program üzerinde 6 sayın üye görüşlerini 
arz etmiş bulunuyor. Durum aydınlanmıştır. Ki
fayetin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyla
rınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yapılan tenkit ve temennilere esvap ver
mek üzere Başbakan Sayın Ferid Melen, buyu
runuz. (Alkışlar) 

Sayın Başbakan, sözünüzü kesmemek için bir 
hususu oylamak istiyorum. 
Mesaimizin görüşmelerin sonuna kadar uza

tılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN — FERİD MELEN (Van) — 

Sayın Başkan, çok değerli senatör arkadaşla
rım; 

Kurduğumuz Hükümetin Programı üzerin
de bugün söz alıp konuşan parti süzcülerine 
ve diğer konuşmacı arkadaşlarıma, Hükümet 
programı üzerindeki incelemeye dayanan ko
nuşmalarından dolayı yürekten teşekkür ede
rek sözlerime başlayacağım. 

Değerli arkadaşlar, değerli konuşmacılar 
programımızı çeşitli açılardan tahlile tabi 
tuttular ve cidden samimî olarak söyleyeyim 
çek istifadeli konuşmalar dinledik. Tabiî, fikir
lerin bir kısmını kendi görüş açılarından tet
kik ettikleri için, bu fikirlere katılmak müm
kün olmamakla beraber faydalı, istifaleli ko
nuşmalar dinlediğimizi arz edeyim. Bundan do
layı da yine arkadaşlarıma şükranlarımı arz 
ediyorum, 

Muhterem arkadaşlar, özellikle parti sözcüsü 
arkadaşlarımızın konuşmalarında birçok nok
talarda bizimle ve programımızla mutabakat 
halinde olduklarını görmekten memnunum. izin 
verirseniz bu mutabakatın hangi noktalarda ol
duğunu ortaya koymak üzere Hükümet Progra
mımızın ana hedefleri nelerdi, ne istemiştik 
bunu hatırlatma kabilinden tekrar edeceğim. 
Arkadaşlarımızın konuşmaları henüz hafızalarda 
olduğu için hangi noktalarda mutabık olduğu
muzun mukayese imkânı bulunacaktır. 

Değerli senatörler, biz Hükümet Progra
mımızda ana hedeflerimizi şöyle özetlemiştik: 

Bir parlamanter demokratik rejimin sıh
hatli, verimli işler hale getirilmesini görev ola
rak aldığımızı arz etmiştik. Türkiye'nin de
mokratik rejimi seçmekle rejim tartışmalarını 
çoktan geriye bırakmış olduğunu da belirtmiş
tik. Bunun içindir ki, millî layık ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yü
celtmek, insan haklarına dayalı hür demok-
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ratik rejimi her geçen gün biraz daha güç
lendirmek şaşmaz amlacımız olacaktır, demiş
tik. 

Ancak; demokratik rejimin güçlenmesi ve 
tam olarak işleyebilmesi için elbirliğiyle yap
mamız gereken birçok işlerin mevcut olduğu
nu da oesarretle ortaya koymak gerektiğine de 
işaret etmiştik. 

Yine, «'Demokratik rejim ve millet hâkimi
yeti hür seçimlere dayanır» dedik. Bu sebeple 
bnünümüzdeki seçimlerin Anayasanın öngör
düğü zamanda yapılmasını ve seçimlere selâ-
m'etle varmamızı mümkün kılacak ortamın ya
ratılmasını önemli görevlerimizden biri saydı
ğımızı söylemiştik. Seçimlere selâmetle ula
şabilmemiz için de, her şeyden evvel anarşinin 
tamamen ortadan kaldırılması, yurtta huzu
run ve asayişin tam alarak tesisi gerektiğini 
söylemiş ve Hükümetimizin anarşik olayları ta
mamen ortadan kaldırmaya kesin kararlı ol
duğunu da ilâve etmiştik. 

Yine, Hükümetimizin bu dönemde yıkıcı 
faaliyetlerle, özellikle komünizmle, aşırı sağ faa
liyetleriyle, bölücülükle mücadeleyi daha te
sirli hale getireceğime programımızda yer ver
miştik. 

Seçimlere selâmetle ulaşabilmenin diğer 
önemli şartını da iktisadî, sosyal ve kültürel 
gelişmemizi hızlandıracak reformların süratle 
gerçekleştirilmesine bağlı görmüştük. Bu re
formların başında da adalet, idare, eğitim, 
toprak, tarım, vergi, maliye, maden, petrol 
reformlarının geldiğine işaret etmiştik. 

Yine bu görev süremiz içinde (ki seçim dö
nemine kadar devam edecektir, normal ola
rak) eğer, Büyük Meclisin itimadını ahır ve 
bunu seçim süresine kadar sürdürebilirssk, 
önemle üzerinde duracağımız 'hususların bi
risinin de, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı süratle hazırlayarak (ki gecikmiştir Hükü
met programları sebebiyle) Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunmak ve ıbunu gecikmeden 
uygulamaya başlamak olduğunu ve buna pa
ralel olarak da, iktisadî hayata canlılık ver
mek, yatırımları hızlandırmak, işsizliği azalt
mak üzere gerekli tedbirlere ihtiyaç bulun
duğunu, seçimlerden önce, başta önseçim ol
mak üzere, seçim mevzuatımızda da gerekli 
düzelumeler lüzumuna kaani olduğumuza işa
ret etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, işte, Hükümetin temel 
hedefleri, anaihedefleri, seçim dönemine kadar 
gerçekleştirmeyi önplanda a'ldığı hedefler bun
lardır. Bunun dışında, taJbiî normal olarak 
Devletin devamlı bir varlık olduğunu gözönün-
de bulundurarak, bu Hükümetin yapması ge-
T-3ZÂ olan, yürütmesi lâzımgelen işleri de prog
ramımızda önem sırasıyle zikretmiştik. 

Muhterem arkadaşlar, değerli parti sözcü
sü arkadaşlarım bu noktaların hemen hepsiyle, 
bazı ufak tefek nüanslar hariç, mutabakat be
yan etmişlerdik. Bu mutabakatı aslında siayın 
parti liderleriyle konuştuğum zaman da sağ-
laımstiim. Hükümete üye vermeyi kabul eden 
sayın parti liderlerinin hemen hepsiyle bun
ları madde madde iberaiber konuşmuş ve bun
ların birleşeceğimiz noktalar olduğunu tespit 
etmiş, tam bir mutabakat tesis etmiştik. Ve on
dan sonradır ki, Hükümeti bu mutabakat esa
sına dayanarak kurmuştum. Hatta, bir parti ha
linde olmiayan, fakat .grup halinde aramızda 
bulunan Kontenjan Grubu ve Millî Birlik Gru-
buyle de aynı mutabakatı tesis etmiştik ara
mızda ve her iki grup da bu hususta tam mu
tabakat verdiklerini hem bana beyan etmişler
di, hem kamuoyuna da ilân etmişlerdi. 

Bugün bu mutabakatın Senatoda sözcüler 
ağzıyle tekrar edilmiş olmasından cidden mem
nunum ve bundan dolayı müteşekkirim. Bu 
söbeple, izin verirseniz şimdi sözcü arkadaş
larımızın ve diğer konuşmacı arkadaşlarımızın 
bunlar dışında kalan, -bazı özellik arz eden ko
nuşmalarındaki noktalar üzerinde görüşlerimi 
arz edeyim. Bazı hususlarda açıklamaya ihti
yaç görülan tereddütler olduğu anlaşılıyor. 
Açıklamaya ihtiyaç duyulan noktalar hakkın
da açıklamalar yapmakla yetineyim. 

Vakit dar olduğu için bir tasnife tabi tutma
dım, bu sebeple sözcü arkadaşlarımın konuş
ma sırasıyle, onların ^konuşmalarındaki tertip 
sırasına göre ben de cevaplarımı arz edeceğim. 

ıSayın Hazer, Hükümetimizin bir buhran içe
risinde, olağanüstü şartlar içerisinde kurulmuş 
olduğunu söyledi ki, zaten biz bunu progra
mımızın başında da beyan ettik. Hükümetimiz 
normal şartlar içerisinde kurulmuş bir Hükü
met değildir. Şartlar eğer normal olsa idi, her 
halde bu Hükümeti Perid Melen kurmuş ol
mazdı, Ferid Melen'e sıra gelmezdi. Normal 
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şartlar içinde bulunsaydık, elbette ki, bu Hü
kümeti demokratik esaslara göre parlamentoda 
çoğunluğa sahip bir partinin kurması, bir par
tiye mensup kimsenin kurması gerekirdi. Ama, 
normal şartlar içinde olmadığımız şundan bel
li ki, aynı parti, özellikle Adalet Partisi böyle 
ibir Hükümeti kurma niyetinde olmadığını açık
ça da ilân etmiştir. Bu şartları, bu durumu tak
dir edersiniz. 

iSaym arkadaşım benim partimden çekilme
ye lüzum görmediğimi, daha doğrusu benim çe
kilmemin gerekli görülmemiş olduğuna işaret 
ettiler. Hükümetin partüerüstü bir Hükümet 
olmasına rağmen, benim çekilmemiş olduğuma 
işaret ettiler ve bunu bir aşama olarak kabul 
ettiklerini de ilâve ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu üzerinde 
izin verirseniz durmak istiyorum. 

Filhakika bundan evvelki Hükümeti kur
maya memur edilen Sayın Erim'in bu Hükü
meti kurmak için ilk şart olarak partisinden 
çekilmesi istenmiştir. Bir bağımsızlık hüviyeti 
kazanması istenmiş ve partüerüstü Hükümet 
karakterinin ancak bu şekilde verileceği dü
şünülmüştür ve ondan sonra ikinci defa Baş
bakan adayı arandığı zaman Sayın Ürgüplü 
de bir bağımsız aday olarak seçilmiştir. O tec
rübeden sonra, bana müracaat edildiği zaman 
Sayın Cumhurbaşkanımız bana böyle bir şart 
ileri sürmedi. Ama, ben kendisine çalışmamın 
sonunda bahsettim, dedim ki; bundan evvelki 
tatbikatta öyle yapmıştınız. Ben bir partiye 
mensubum, benim partiden ayrılmamı zaruri 
görüyor musunuz? Cevaben «Sis nasıl düşünü
yorsunuz?» dedi. Muhterem arkadaşlar, ben 
kendisine şu cevabı verdim: Bir defa bir par
tiye mensubolmak demokratik idarede, parla
menter demokrasilerde esas hükümdür. Bina
enaleyh, bir partiye mensubolmak bir kusur de
ğil, bir nakise değil. Siyaset yapmak için çoğu 
insan bir partiye girer, bir parti ile beraber 
hareket eder ve partiler esasen demokrasinin 
temelini teşkil eder. Bundan dolayı, hatta Par
tiler Kanunumuzun başında da Partilerimiz vaz 
geçilmez unsurlar olarak sayılmıştır. Bir parti
ye mensubolmak kusur değildir. Sonra, taraf
sız hareket etmek için partisiz olmak şartı da 
olmamak lâzımdır. Bu bir şahsiyet meselesi, şe
ref sözüne uyup uymama meselesidir. Bir in-

| san partisiz olur partizanlık yapar, bir tarafı 
tutar veya bir partiden istifa eder yine bildiği
ni okur; ama bir partiye mensubolur, partüer
üstü tutum içinde bulunacak veyahut o zihni
yetle hareket edecek bir Hükümet kurar, şeref 
sözü ile ortaya çıkar ve bu şeref sözüne riayet 
eder ve partizanlık yapmaz. Bu sebeple, ben 
istifayı bir şekü meselesi sayıyorum dedim ve 
bu, eski islâm Hukukunda hülleye benzer de
dim. Bu sebeple ben partimden ayrılmakla 
biraz şahsiyetimden bir şey kaybedeceğimi sa
nıyorum, eğer zarurî görmüyorsanız bunu yap
mayayım dedim. Benim takdirime bıraktı ve 
ben de böyle davrandım. Arkadaşımızın da işa
ret ettiği gibi, aynı zamanda bunu bir aşama 
olarak da kabul etmek lâzım. Yani, buhranının 
yavaş yavaş azaldığını da gösterme bakımın
dan, bunu parti liderlerine anlattığım zaman 
hepsi benimle mutabık oldular. Bunu, kamuoyu 
önünde bir vesüe oldu, tekrar anlatmak ihtiya
cını duydum, arkadaşıma bundan dolayı teşek
kür ederim. 

Kaldı M, partüerüstü Hükümet olmak için, 
eğer bu gerekçe geçerli olsa, sadece Başbaka
nın istifası değil, diğer partilerden alınan ba
kanların hepsinin de istifa etmesi lâzım. Çünkü 
onların da her biri mühim bir bakanlığın ba
şındadırlar ve eğer sakınca varsa, o sakınca 
hepsi için de varidolur. 

Biz verdiğimiz şeref sözünü tutacağız. Hü
kümetin ilk toplantısında bütün arkadaşlarıma 
söylediğim budur. Hükümet bu esasa göre ku
rulmuştur, Hükümet partüerüstü bir tutum içe
risinde bulunacaktır, arkadaşlarım arasında 
en ufak bir partizanlığa kayma şeyi görürsem, 
emin olun ki, haftalarca uykumu kaybedece
ğim demişimdir. Arkadaşlarım bilirler ve bunu 
hepimiz yapacağız ve sizin murakabeniz altın
da yapacağız. Eğer bu noktada bir kusur, bir 
eksiklik görürseniz bizi vazifeye, bu şeref sö
zünü yerine getirmeye davet etmenizi bühas-
sa rica ediyorum. (Bravo sesleri). 

Değerli arkadaşıma, bizim için söylediği iyi 
sözlerden dolayı teşekkür öderim; bunu tek
rar etmeyeyim, başında bir defa bu şükranı
mı ifade edeyim. 

I Hükümetin yapısı üzerinde durdular. Par
lamento dışında üyeler vardır; Anayasa bu ka
pıyı aralamıştır ama, bunu dozunda tutmak lâ-

I zımdır, demişlerdir. 
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Muhterem arkadaşlar, Parlamento dışından 
üye alınmasının çeşitli sebepleri var. Bir defa, 
ayrı bir kuruluş yapma ihtiyacı belirdiği için 
ve fevkalâde şartlar sebebiyle bir millî bera
berlik Hükümeti manzarası verdiği için. Müm
kün olduğu kadar Parlamentoya dayalı olması
na dikkat ettim ve parlamenter arkadaşların 
sayısını biraz artırdım. Ama, bazı bakanlık
lara Parlamento dışından mütehassıs arkadaş
ların getirilmesi zarureti vardı. Bu kuruluşu 
yaparken bu zaruret gözönünde bulundurul
muştur. Sonra, orada çalışmış, Birinci ve ikinci 
Erim Hükümetleri döneminde hakikaten başa
rılı olmuş arkadaşlar vardır, başlamış olduğu
muz reform çalışmaları vardır. Şimdi onları de
ğiştirip, o reform çalışmalarını yarıda bırakma
nın mahzurları vardı. Bu sebeple, dozunu böy
le tayin edebildik ve sanıyorum ki, gersk Parla
mentoda, gerek kamuoyunda, biraz dışarıdan 
alınanların sayısı fazla olmakla beraber, iyi 
karşılanmış bir Hükümettir. Çünkü Hükümetin 
aynı zamanda kendi içinde mütesanidolması ve 
ahenkli olmasına da itina etmek mecburiyetinde 
kaldık. Parlamentodan daha başka arkadaşlar 
düşünebilirdik, daha başka arkadaşlar alabilir
dik. Bu bakanlıklara gelecek liyakatli arkadaş
ların sayısı Parlamento içinde çoktur, çok de
ğer verdiğim insanlar vardır. Ama, bazı deği
şiklikler yapıp, yeniden bir başka kuruluş yap
manın güçlüğünü de hesaba katarak, mevcut ar
kadaşlarla, içeriden ve dışarıdan alınmış olıan 
arkadaşlarla; daha çok bu arkadaşlarla devam 
etmeyi şartların zarureti ile de uygun bulduk. 
Mesele orada değil, mesele, bu Hükümete Yüce 
Meclisin itimadedip etmemesidir. Kuruluşu, 
terkibi nasıl olursa olsun Yüce Meclis güvenini 
verdiği takdirde, müza'haretini esirgemediği 
takdirde, elbette ki sizin takdirinize lâyık bir 
Hükümet olacaktır. 

Değerli arkadaşım - ki, buna diğer arkadaş
lar da temas ettiler - Seçim Kanunu ve önseçim 
usulü düzeltilmeli, dediler. Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata, biraz önce burada yaptığı çok güzel 
bir konuşmada bilhassa bunun felsefî yönüne 
de temas ettiler, adına «(Siyasî reform» dediler. 
Bu zarurete sadece Hükümet olarak değil, Mec
lis olarak, memleket olarak kaniiz. Seçim siste
mimizde aksaklıklar var. Partiüerarası bir 
komisyonda ben de çalıştım bir kaç ay bütün 

partiler bunda müttefiktir, Hükümet müttefik
tir ve seçime gitmeden evvel her halde bu se
çim sistemimizin, seçim kanunlarımızın, önseçim 
»dahil, bütün aksaklıklarını ortadan kaldırma 
zarureti var. Çünkü bu Seçim Kanunu ile ge
lecek bir Meclisin bu türlü buhranları orsadan 
kaldıracağına güvenmiyorum. Bu sebeple bu 
seçim mevzuatındaki bütün aksaklıkların or
tadan kaldırılması lâzımdır. Bu anda biz bunu; 
dün Mecliste de arz ettim, daha çak partilerden 
bekliyoruz. Çünkü bunun en çok ilgilisi parti
lerdir ve en yakından partilerüstü incelemişler
dir ve tatbikatının içinde bulunmuşlardır. Bü
tün bu mahzurları Hükümetten önce onların bi-
lebileceğme inanıyorum. Bu sebeple partilerin 
süratle bir komisyon kurarak gruplar arasında 
bu mevzuu tetkik etmelerini rica edeceğim. Sa
nıyorum ki, ondan sonra Hükümet de kendi ka
nalından gerekli çalışmaları yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, gerek sayın Hazer, 
gerek diğer arkadaşlar reformlar üzerinde 
durdular. Bu reformlar için çeşitli açıdan çeşit
li görüşler ileri süren arkadaşlar oldu ve hep
sine saygı gösteririm. Reformun tarifi, refor
mun mahiyeti hakkında ayrı ayrı görüşe sahip 
arkadaşlar vardır; benim reform dediğime bir 
başka arkadaş reform demeyebilir veyahut 
onun reform dediğini ben çok ileri bir şey bu
labilirim. Partilerin de ayrı görüşleri vardır re
formlar hakkında. Bunların hepsine hürmet 
etmek lâzımdır. 

Yalnız biz Hükümet olarak, reformların çer
çevesini çizmeye çalıştık. Bu sebeple Hükümet 
olarak bizim de bir reform görüşümüz ortaya 
çıkmıştır. Partilerin görüşleri ayrı olabilir, Hü
kümetin veyahut diğer arkadaşların da görüş
leri ayrı olabilir. Hükümet olarak bizimde bir 
reform görüşümüz ortaya çıkmıştır. Biraz önce 
Sayın Millî Güven Partisi Sözcüsü gayet ediba-
ne bunların bir kısmını ifade etti ve tarif bakı
mından ondan da faydalanıyorum. 

Biz reformların bir defa Atatürkçü bir gö
rüşle ele alınmasını istiyoruz. Tabiî Anayasamı
zın doğrultusunda olması şarttır. Anayasa dışı 
ideolojilere göre bir reform elbette ki düşüne
meyiz. Onu düşünen insanlar bulunabilir mem
lekette; onların istedikleri yeni düzen, tabiî 
büsbütün başka bir düzendir. O türlü bir re
form bizim aklımıza gelmez. Reformların Ata-
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türkçü çizgide ve Anayasa doğrultusunda ol
ması şartı var. 

Ayrıca, ilmî gerçeklere uygun olması lâzım. 
«Reform» adı altında, bir şey değiştireceğim 
diye memleketi altüst etmenin âlemi yoktur ve 
buna reform demeye imkân yoktur, belki buna 
«Deform» denebilir. Reform memlekete huzur 
getirmelidir, sükûn getirmelidir, yarar getirme
lidir ve bir müessesemizi daha faydalı hale ge
tirmelidir. Reformda her hangi bir müessese de
ğişecektir, her hangi bir düzen değişecektir. 
Bunu değiştirirken cemiyetimize, vatandaşımı
za, milletimize bunun daha yararlı hale gelme
sini sağlamalıdır. Reform bu istikamette olursa, 
bizim görüşümüze göre reform olur. Reform, 
arz ettiğim gibi, ilmî gerçeklere ve memleket 
gerçeklerine de uygun bulunmalıdır. 

Biz reformları bu çerçeve içerisinde düşünü
yoruz. Onun dışında daha başka fikirle, «Bu 
reform değildir» diye düşünmek mümkündür, 
O ayrı bir düşünce tarzıdır. Bizim bu düşünce
ye iltifat etmemize imkân yok, Hükümet olarak 
biz böyle anlıyoruz ve sanıyorum ki, bütün par
tileri, bilhassa Hükümete üye vermiş partileri, 
hatta vermemiş ve bizi desteklemeye karar ver
miş partileri de bu fikirler etrafında toplamak 
mümkün olacaktır ve bizim fikirlerimMe onla
rın fikirlerini telif etmenin ve reformlara bir 
istikamet vermenin mümkün olacağına kaniiz. 

Reformların nasıl yapılacağı hakkında da 
bazı görüşler vardır; izin verirseniz bu husus
taki görüşümüzü de arz edeyim. 

Bazılarına göre reform zorla yapılır. Bazıla
rına göre de reform, halka benimsetilerek ya
pılır. Nitekim dün, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanı, «Reform halka mal edi
lerek ve onun kanalıyle yapılabilir.» dedi. 

Muhterem arkadaşlar, benim anlayışım bu, 
rejime göre değişir. Bir otoriter rejimde, daha 
kısa yoldan reformlar yapmak mümkündür ve 
zaman kazandırır. Doğrudur. Bir otoriter re
jimde, daha kısa yoldan zaman kazandırıcı bir 
metotla reform yapılabilir. Ben bunu bir müna
kaşa sırasında, sanıyorum ki, İkinci Koalisyon
da inönü Hükümeti zamanında, orada da Sayın 
İnönü'ye anlatmıştım. Hangi metotla yapılsın 
diye bazı reformlar dolayısiyle münakaşalar 
oluyordu. O zaman demiştim ki; «Siz vaktiyle 
Atatürk'le otururdunuz, işi tespit ederdiniz ve
ya ettirirdiniz, ertesi günü uygulardınız. Müm

kündü bu. Çünkü Hükümet itiraz etmezdi, Mec
listen büyük itiraz sesi gelmezdi, size güvenir
lerdi. Basın hür değildi, seçim endişeniz yok
tu.» O vakit öyle bir rejimde reformlar bu me
totla ve süratle yapılırdı. Ama demokratik bir 
rejimde, bu metot ile reform yapılmaz. Bu me
totla reform yapmaya kalkan, ikinci adımda 
akamete uğrar, başarısızlığa uğrar ve başladığı 
noktada kalır. Demokratik rejimdeki bütün 
memleketlerin tatbikatında reform yapmak için 
kampanyası yapılır; evvelâ fikir olarak be
nimsetilir, tanıtılır ve ondan sonra Hükümet
ten öyle geçer, basında kampanyası yapılır, 
desteklenir, meclislerde mücadelesi yapılır, fi
kir olarak benimsetilir, hattâ icabında mitingler 
yapılır, konferanslar verilir, ondan sonra re
form yapılır. Bugün demokratik memleketlerde 
görüyoruz örneklerini, oralarda da reform ya
pılıyor, yapılmıyor değil, ama bu usulle yapılı
yor. 

Şimdi Türkiye'de de demokratik rejim için
de bulunduğumuza göre, reform için bir başka 
metot düşünmek mümkün değil; düşünmemek 
lâzım ve ben de düşünmüyorum. 

Bunu şu sebeple söylüyorum : Benim içinde 
bulunduğum Birinci, ikinci Erim hükümetleri 
zamanında, Hükümet içinde bunun kavgası ol
madı değil, oldu ve ben, o metotla yapılabilir, 
dedim. Yoksa, gidip Meclise «Efendim, ordu bu
nu istiyor, bunu yapacaksınız» derseniz yüzünü
ze çarparlar ve nitekim öyle oldu.. Ama işte 
bana gerici dediler, tutucu dediler, her şey de
diler. Tabiî bunun arkasından o nevi sözler ge
lir ; ama benim inandığım budur. Bir başka me
totla demokratik rejim içinde reform tahakkuk 
ettirmenin mümkün olduğunu iddia eden varsa, 
o vakit buyurur bunu gerçekleştirir. Ben müm
kün görmüyorum. Bu sebeple bizim tatbikatımız 
bu olacaktır, inandıracak yapacağız, fikirleri
mizi müdafaa ederek yapacağız, fikirlerimizi 
savunacağız. Getirdiğimiz fikirlere inanıyorsak; 
ki inandığımız fikirleri getireceğiz, esasları ge
tireceğiz, Yüksek Mecliste müdafaa edeceğiz. 
Elbetteki Meclisin hakkıdır, bunları müzakere 
eder; değiştirme yapar, ama biz demokratik 
usullerle, icabında itimat oyu isteyerek, aynen 
geçirmeye çalışacağız. Muvaffak olamadığımız 
takdirde başarısız bir hükümet durumuna düşe
riz, kalırız, gideriz; o ayrı meseledir. Ama bu 
metotla yapacağız. 
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Değerli arkadaşım Hazer, hayat pahalılığı 
üzerinde durdu. Hiç şüphesiz önemli bir nokta; 
büyük halk küitlelerinin Hükümetten beklediği 
işlerin başında bu geliyor. Şüphesiz, hayatı bi
raz daha ucuzlatmak, hiç olmazsa daha da fazla 
pahalılaştırmamak, gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî hayat pahalılığı 
çok ciddî çalışma isteyen bir şeydir. Evvelâ fi
yat istikrarını sağlayacakBinız, para politikanı
zı sağlam esaslara dayayacaksınız, mal bolluğu 
yapacaksınız. Bir defa umumî olarak bunlar var. 

Bunun dışında, başka tedbirlere de ihtiyaç 
var. Bizde müstahsil ile müstehlik arasında bü
yük fiyat farkları var. Tarlada bir mal yüz ise, 
bakkalda bin olmaktadır. Belki mübalâğa ediyo
rum ama, büyük farklar olduğunu görüyoruz. 
Bütün mesele, bu marjı azaltmak, müstahsili 
teşkilâtlandırmak, müstehliki teşkilâtlandır
mak, nakliye meselelerini halletmek, piyasada 
tekelleri ortadan kaldırmak, serbest rekabeti 
sağlamak, çeşitli krediler vermek, depolar aç
mak gibi çeşitli tedbirleri almaktır. Bunun üze
rinde Hükümetiniz duracaktır ve bu ilmî çalış
mayı yapacaktır. 

Arkadaşımız bir beslenme dengesizliği mese
lesine temas ettiler; sanıyorum ki, bununla hay
vancılık konusuna da işaret etmek istediler. 

Muhterem arkadaşlar, programımızda çok 
önemli bir konu olan hayvancılığa kısa bir iki 
satırla yer verdik; bundan dolayı Mecliste de 
şikâyet ettiler. Bunun sebebi, hacimli bir prog
ramla gelmemiş olmaktı. Yoksa., bu mevzuları 
ihmal edişimizden değildir. Hayvancılık Türki
ye'nin önemli bir konusudur, Bir defa büyük 
bir zümrenin geçinme kaynağıdır. Hayvancılık 
memleketimizde halkımızın beslenme vasıtasıdır. 
Aynı zamanda ihracat konusudur, Maalesef bu
günkü tempoyla önümüzdeki 10 sene içerisinde, 
eğer yeterli ve etkili tedbirler alınamadığı tak
dirde, Türkiye değil ihracat yapmak, büyük bir 
et sıkıntısı çekecektir. 1980'de Türkiye büyük 
bir et sıkmtısıyle karşı karşıya kalacaktır; eğer 
yeterli ve etkili tedbirler alamazsak. Bu sebep
le, bu konu üzerinde Hükümet bütün ciddiye
tiyle duracaktır, çalışacaktır. Besiciliği teşvik 
etmek, hayvan ırklarının ıslahı, yem meseleleri, 
hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi, Et - Ba
lık Kurumu şubelerinin bütün yurda yayılması, 
yem sanayiinin artırılması, tabiî yemlerin geliş
tirilmesi gibi mevzularda Hükümet çalışacaktır. 

2 6 . 1972 - 0 : 1 

Millî Güven Partisi adına konuşan çok de
ğerli arkadaşım Dr= Sami Turan Beye teşekkür 
ederim. Belki kendi partilerine mensubolduğum 
gibi bir hissî davranış içine de girdiler, ama 
sanmıyorum, kendilerini bundan tenzih edece
ğim. Çünkü, daima onlara şunu söyledim : 
«Benim sizin parti ile hiçbir alâkam yokmuş 
gibi davranacaksınız, hatalarımı, kusurlarımı, 
her şeyi cesaretle ortaya koyacaksınız. Bundan 
memnun olacağım, sizden beklediğim budur» 
demişimdir ve bunu huzurunuzda tekrar ediyo
rum. En acı tenkitleri onlardan bekliyorum. 

Hükümete karşı gösterdikleri güven için 
kendilerine teşekkür ediyorum. 

Hükümet programının özellikleri üzerinde 
durdular. Bunları tekrar etmeyeyim. Bizim 
Hükümet programımızı daha çok aydınlatan bir 
ifade ile Hükümet programımızın bir tahlilini 
yapmış oldular, kendilerine bundan dolayı da 
teşekkür ediyorum. 

Arkadaşım ayrı bir konu olarak vergi re
formu üzerinde de durdular. Vergi reformunu 
programımızda vaadettik. Yalnız muhterem ar
kadaşlar, onu da çerçeveleme ihtiyacını duyduk 
ve bunu tekrar huzurunuzda arz edeceğim. 

Türkiye, her sahada, her alanda olduğu gibi, 
vergi alanında da esaslı, köklü reformlar yap
mak ihtiyacıyle karşı karşıyadır ve bu reform
lar bir defa yapınca bitecek neviden de değildir. 
Bilhassa ekonomide, sosyal hayatta gelişmeler, 
değişmeler oldukça, vergilerde de, (Vergi de bir 
canlı müessesedir) Ona paralel olarak, onu ta-
kibederek; zaman zaman ya tabiî tekamülüyle, 
ufak rutuşlarla veayhut da esaslı değişikliklerle 
değişmeler yaplıacaktır. 

Bugün dünyada da vergiler üzerinde yeni 
buluşlar vardır. Bu sebeple eski vergiler bıra
kılarak, yeni vergilere gidilmektedir. Elelebette 
ki, biz her alanda olduğu gibi, vergi alanında da 
bunları takibedeceğiz ve ediyoruz. Memleketi
mizin bünyesine uygun olan vergi sistemlerini 
de getireceğiz. 

Hükümetimiz esaslı vergi reformunu önü
müzdeki üç yıllık plan içersinde mütalâa ede
cektir. Bu Eylül ayında Beş Yıllık Plan huzu
runuza gelmiş olacaktır. Önümüzdeki sene de 
hemen tatbike başlayacağız. Aslında vergi an
layışı çok değişmiştir. Eskiden vergi, sadece 
Devlet masraflarını karşılamak için alınırdı. 

607 — 
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Halbuki, bugün vergi, ekonomik politikanın ma
lî politikanın ve sosyal politikanın bir aracıdır. 
Hele planlı dönemde, planın bir uygulama vası
tası ve aracıdır. Eu sebeple, planla birlikte mü
talâa etmek lâzımdır. Yeni planı yaparken, on
dan evvel vergi sisteminde bir değişiklik yap
mayı mahzurlu görüyoruz. Planla birlikte esas
larını tespit edeceğiz, yapacağımız vergi refor
munun anahatlarını tespit edeceğiz, plan Yük
sek Meclisin kabulüne mazhar olduktan sonra, 
bu reformu da tahakkuk ettirmeye çalışacağız. 

Ancak Meclise gelmiş olan kanunlarımız var
dır. Bunların birisi, tasarruf bonolarının kaldı
rılarak vergiye çevrilmesi hakkındaki Kanun
dur. Bunun çıkması lâzımdır, bunu rica ediyo
ruz. Emlâk Vergisi Kanunu zaten daha evvel 
Mecliste kabul edilmiştir. Sadece geeçn Hükü
met bazı ufak değişiklikler getirmiştir. Bu de
ğişikliklerin Yüksek Meclisin tasvibi ile yürür
lüğe konmasını rica edeceğiz. Belediye Gelirle
ri Kanunumuz vardır. Belediyeler çok sıkıntılı 
durumdadır. Hizmet yapamayacak ve maaş öde
yemeyecek haldedirler. Onun çıkması lâzımdır. 
Buna benzeyen ve Mecliste bulunan birkaç ta
sarımızın bu dönemde çıkarılması ile yetinmek 
istiyoruz. Bunun dışında, vergi kaçakçılığını 
önlemek, vergi ziyamı önlemek, vergi dairelerini 
güçlendirmek, vergi murakabesini etkili hale 
getirmek, itiraz işlerini bir düzene koymak, Ver
gi Usul Kanununda değişiklikler yapmak, 
vergi cibayet usullerini ıslah etmek gibi bazı 
tedbirler var. Onların hazırlanmış olanlarını da 
derhal bu dönemde huzurunuza getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarımız Millî Eğitim konusu 
üzerinde de durdular ve özellikle Türkiye'nin 
geleceğinin toplayıcı, birleştirici, yüceltici bir 
milliyet anlayışına sahip kuşaklar yetiştirilme
sin© bağlı olduğuna işaret ettiler ki, tamamen 
buna katılıyoruz ve Hükümet programında bir 
başka ifade ile bu husus zikredilmiştir. 

Gençlerimizi sapık güçlerin zararlı tesirlerin
den kurtarmak, elbette ki Hükümetimizin amaç
larından birisi olacaktır. 

Köylü vatandaşlarımızın dertleri üzerinde 
durulmasına İşaret ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Zaman zaman burada parti sözcüsü olarak 

veyahut da kendi adıma konuşmalar yaptığım 
vakit daime işaret etmiştim; Türkiye'nin kal

kınması köyden başlar. Gelir bakımından, ya
şama seviyesi bakımından en zayıf zümre odur. 
Onu yükseltmedikçe gerçek bir kalkınmadan 
bahsetmeye imkân yok. Bu sebeple, bütün gü
cümüzle bizim Hükümetimiz de köye yönelecek
tir. Müstahsilin mahsûlünün değerlendirilmesi, 
köylerimizin kalkınması gibi bütün konuları ele 
alacak ve daha etkili bir şekilde yürütmeye ça
lışacaktır. 

Esnafın ve küçük sanatkârların ihtiyaçları 
konusunda da aynı şeyleri düşünüyoruz. Bura
da da, hatırlarsınız ben, esnafı cemiyetimizin or
ta direği sayardım. Bunları sağlam tutmak lâ
zım. Eür düzenin, demokratik düzenin muha-
i azası, korunması bakımından da bu küçük mü
teşebbis zümreye el uzatmak lâzımdır, bunları 
ayakta tutmak lâzımdır. Bunun da gereğini ya
pacağız. 

Gene, değerli arkadaşım bölgelerarası den
gesizlikten bahsetti. 

Dün Mecliste de işaret ettim; bu konu da, 
üzerinde önemle durcağımız mevzulardan birisi
dir. Programda geniş şekilde yer vermemiş ol
mamış konunun önemini küçümsediğimizden 
ileri gelmemektedir. Arz ettiğim gibi, mümkün 
olduğu kadar kısa bir program ve daha çok 
önplanda yapacağımız işlere önem vermeyi dü
şündüğümüz için olmuştur. 

Trafik kazaları, bazılarına göre küçük gibi 
görülür; fakat bana göre Türkiye'nin birinci 
sırayı işgal eden meseleleri arasına girmiştir. 
Biz, her yıl Arap - israil harbinde ölen insan
ların birkaç misli insanı sadece bu kazalarda 
kaybediyoruz. Bunun çarelerini aramak lâzım
dır. Maalesef, Devletimiz yetersiz haldedir, bu 
bakımdan buna bir ucundan el atmak ve her 
tedbirden faydalanmak lüzumuna kaniim. 

Hava trafiğindeki perişanlığa işaret ettiler. 
Orada da, hava trafiğinin anî olarak art

ması sebebiyle bazı tıkanıklıklar vardır; bu tı
kanıklıkları da kısa zamanda kaldırmaya çalı
şacağız. 

Muhterem arkadaşlar; işçilerimiz konusun
da Hükümet olarak, işçilerimizin bütün sosyal 
haklardan faydalanması lüzum ve gereğine ka
niiz. işçilerimizle işverenler arasındaki mesele
lerin de barışçı çözüm yollarıyle halledilmesi im
kânları üzerinde duruyoruz. Türkiye'de bunu 
başardığımız takdirde sanıyorum ki, menüeke-
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timizin huzur ve sükûnu bakımından büyük bir 
mesafe almış olacağız. 

•Sayın Korutürk, çok güzel konuşmasıyle be
ni etkilediler. Teşhislerinde de tamamen bera
berim. Kendilerine bundan dolayı teşekkür edi
yorum; hemen her noktada aramızda bir görüş 
ayrılığı yoktur. Bu sebeple, zamanlarını alma
dan, toptan mutabakat halinde olduğumu arz 
edeceğim. 

Değerli amiralim, 12 Mart hareketinin yo
rumu Batıda başka şekilde anlaşılıyor dediler 
ki, doğrudur. 

Muhterem arkadaşlar, başka vesileyle de 
belki bu konuya ilişeceğim. Başka memleket
lerde de ordu, idareye müdahale etmiş, el koy
muştur. Fakat, oralarda büsbütün başka istika
mette olmuştur bunlar. Hep, yeni bir otoriter 
rejim getirmek veyahut mevcut demokratik re
jimi ortadan kaldırmak için yapılmıştır, ama 
Türkiye'de bu istisnadır. Türkiye'de Türk or
dusu son bir asır içerisinde birkaç defa Devlet 
işine müdahale etmiştir, ama bunu her defasın
da memleketi ileriye götürmek için yapmıştır, 
hürriyet rejimine kavuşturmak için yapmıştır, 
demokratik rejimi korumak için, güçlendirmek 
için yapmıştır. Bizde son hareketlerden birisi 
de 12 Marttır. 12 Mart da tamamen bu amaç
la yapılmış olan bir harekettir ve öyle bir ha
reket olduğunu, artık tamamen tecrübeyle gö
rüyoruz. Çünkü, bir seneden beri bunun tatbi
katı içindeyiz. Başında, memleket dışında ha
kikaten Türkiye'de ordunun yönetimi ele aldı
ğı sanılmıştı; Türkiye'nin, Yunanistan gibi bir 
otoriter rejime gitmek üzere olduğu veya git
tiği iddia edilmişti; ama bir sene içerisindeki 
tatbikat sonunda görüldü ki, ordumuz, demok
ratik rejimi, Anayasa rejimini, hür düzeni or
tadan kaldırmak için, zayıflatmak için, baskı 
altında tutmak için değil, tam tersine, demok
ratik rejimi yıkılmaktan, dejenere olmaktan, 
Anayasa rejimini ortadan kalkmaktan kurtar
mak amaciyle yapmıştır bu hareketi. 

Benim gerek Millî Savunma Bakanı olarak, 
gerek Başbakanlık Vekâleti yaptığım sırada 
bazı yabancı heyetlerle temaslarım oldu ve 
hemen hepsiyle bu konunun müzakeresini yap
tık. Kendilerine dedim ki, «Millî Savunma Ba
kanı olarak en yakmlanndayım; bir defa ba
kın, ordu başka amaçla bir hareket yapsaydı 

Millî Savunma Bakanlığına bir maliyeci getir
mezdi ; maliyeden başka şeyleri düşünmeyen bir 
maliyeci getirmezdi.» 

ikincisi, ben en yakınlarındayım ve şunu 
müşahede ettim: 12 Mart Muhtırasının verildi
ğinin ertesi gününden itibaren en ufak bir mü
dahalede bulunmamışlardır. Faraza, Nihat 
Erim Beyin Hükümetlerinin kuruluşlarında tek 
söz söylememişlerdir. O vakit Hükümette bu
lunan arkadaşlarımız da bunu bilir; şu girsin, 
şu girmesin, şöyle kurulsun, şöyle kurulmasın 
mevzuu olmamıştır. Zaten muhtırada da ifade 
edilmiştir ve durumun vahameti belirtilmiştir. 
içinde bulunduğumuz şartlar belirtilmiştir; bu 
şartların içinden nasıl çıkılacağı belirtilmiştir, 
ama bunun yolunun, tedbirinin düşünülmesini 
de demokratik usullerle, millet iradesinin haki
kî sahibi olan Meclislere bırakmıştır ve Tür
kiye'de durum budur. Yabancılar da artık buna 
kani olmuşlardır.. Nitekim, Avrupa Konseyin
de bunu hiç kimse ortaya getirmek cesaretini 
gösterememiştir; buraya gelip tetkik edip, ya
kından gerçek durumu gördükleri için. 

Sayın amiralimin konuşmasının temenniler 
bölümünde üzerinde durduğu noktalar hepimiz 
için ve bizim için çok değerli görüşlerdir, bun
lardan geniş ölçüde faydalanacağız. Kendilerine 
bu hususta teşekkür ediyorum. 

Sayın amiralim, dış memleketlerdeki işçile
rin durumu üzerinde durdular ve «Çözüm bek
leyen meseleler var» dediler. Doğrudur. Çalışma 
Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Maliye 
Bakanlığımız, işçilerle ilgili bütün bakanlıklar 
seferber haldedir; dış memleketlerdeki işçileri
mizin her meselesiyle meşguldürler. Hattâ bu
nun için dışarıdaki işçilerimizin meseleleriyle 
meşgul olmak üzere Çalışma Bakanlığı bünye
sindeki bir umum müdürlük kuruldu ve hemen 
faaliyete de geçecektir. 

Okul durumlarına da işaret etti bir arkada
şımız. 30 öğretmen varmış. Kısa bir zamanda 
hemen bunu 100'ün üstüne çıkaracağız. Burala
ra bu miktarda Türk öğretmen göndereceğiz; 
Türk çocuklarının Türk kültüründen mahrum 
kalmamaları için. 

Sonra değerli amiralim, çok veciz bir şekil
de Cumhuriyetin 50 yılda bize verdiği ve geir-
diği ile ilgili konular üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkın
masında ağır hareket edilmesinden şikâyet 
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edenler var. Belki "bazı noktalarda haklı olabi
lirler. Ama, Türkiye Cumhuriyeti 50 yılda çok 
mesafe almıştır. Bunu diğer az gelişmiş mem
leketler ile mukayese ettiğimiz zaman tespit 
etmek mümkündür. Bununla Türk Milleti ola
rak iftihar etmemiz yerinde olur ve bundan do
layı burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin hepsine de bir şükran borcumuz olduğunu 
ifade etmeyi bir vazife sayıyorum. («Bravo» 
sesleri) 

A. P. sözcüsü Sayın A. Nusret Tuna'ya da 
güzel sözlerinden, bizi destekleyen ifadelerin
den dolayı peşinen teşekkür ediyorum. Üzerinde 
durdukları noktaların birkaçına başka arka
daşlara cevap verme vesilesi ile cevap arz et
miş oldum. Bir- iki nokta var; onun üzerinde 
de izin verirlerse birkaç cümle ile görüşümü 
a çıklayayım. 

Sanıyorum bir noktaya takıldılar; «Demok
rasilerde Başbakanı millet seçer. Cumhurbaşka
nının görevi millî irade doğrultusunda formalite
leri ikmaldir» dediler. 

Bu, fikir olarak doğrudur. Yalnız, şüphesiz 
normal şartlar içerisinde doğrudur. Normal 
şartlar içerisinde olsaydık, sözlerimin başında 
da ifade ettim, bu böyledir. Cumhurbaşka
nının vazifesi, Parlâmentoda kendisime çoğun
luk sağlayabilen birisini seçmekti. 

Sonra değerli arkadaşım, 12 Mart Muh
tırası ile ortaya çıkan partilerüstü Hükümet 
modelinin demokratik memleketlerde görülmüş 
olmadığını söylediler. 

Buna pek katılamayacağım. Demokratik 
memleketlerde de bu türlü karma hükümetler 
vardır; zaman zaman görülmüştür. Oralarda 
da bağımsız bir başbakan veyahut küçük bir 
partiye mensup bir başbakanın başkanlığında 
kurulmuş olan hükümet modeli çok görülmüştür. 
Sonra, karma hükümet vardır, meclis için
den ve dışından alman bakanlar vardır. Yalnız 
bir fark ile belki diyecekler ki; «Onunla da ko
alisyon yapılmıştır. Bunlar daima koalisyon 
usulü ile olur, biz koalisyon da yapmıyoruz.» 
Doğrudur. Ama, koalisyonda müşkülât olduğu 
için yapamadık değerli arkadaşım. Ben koalis
yonu tercih ederdim. Bir koalisyon anlaşması 
yapmak ve bütün partileri bunun etrafında 
taahhüde sokmak bir Hükümetin işini elbette 
ki kolaylaştırırdı. Ama, bugün birçok arka

daşımız beyan ettiler, «Meseleleri gelârsinler, 
o vakit düşüneceğiz; herhangi bir angajmana 
girmiyoruz» dediler. Sebebi; bir koalisyon an
laşması mevcut olmadığı için. Ama, bu şartlar 
içerisinde bir koalisyonu meydana getirmenin 
müşikülâtını da gördüğümüz için bunu düşüne
medik, yapamadık. Faraza, Hükümetin kuru
luşu koalisyon olduğu takdirde şahısların tes
piti, yerlerin paylaşılması için anlaşma yap
mak lâzımdı. Ben bu anlaşmayı gözümde çok 
büyüttüm; olamayacak gibi geldi bana. Parti
lerin vereceği şahıslarla mütesanit bir Hükü
met kurmak veyahut bugünkü şartların gereği
ne göre bir Hükümet kurmak çeşitli mülâhaza
larla belki mümkün olmayacaktı. 

Yine çeşitli mevzulanmızla ilgili olarak söy
lüyorum, reformlar üzerinde çeşitli fikirler 
var. Arkadaşlarımız diyorlar M; «Hükümetin 
getireceği reformları destekleyeceğiz, çıkaraca
ğız.» 

Bugün bir parti lideri, «Canım ,bırak reform
ları, nasıl olsa bunlar yapılamaz, seçime gi
delim» diyor. Aynı partimin buradaki sözcüsü 
ise reformlara taraftardır... Görüyorsunuz ki, 
ne kadar çeşitli fikirler var. Bu fikirleri bu, 
anda bir araya getirmek ve bir Hükümet kur
mak, hakikaten temeli sağlam olmayan bir 
kule kurmaya benzer. Bu müşkülâtı göze ala
mazdık. Bunu arz edeyim. 

Bu sebeple Hükümet, yine böyle bir formül 
ile kuruldu. Bir zaaf olduğunu kabul ediyo
rum. Ama, bu Hükümeti kurarken biz şuna 
güveniyoruz: emel ve anameseleleri ortaya koy
duk ve bu anameseleler üzerinde mutabık kal
dık. Hedefimizden şaşmadan bizi neticeye gö
türecek olan tedbirlerle ilgili olarak bütün par
tiler anameselelerde Hükümeti destekleyecekle
rine dair bir vaatte bulunmuşlardır. Ancak o 
vakit bu Hükümet başarıya ulaşır. Ama, bi
rinci günden itibaren, Hükümet programında 
ortaya koyduğumuz, çerçevelediğimiz mesele
leri herkes bir başka istikamete çekerse; doğru
dur, o vakit bu Hükümet başarısız olur ve ye
ni bir buhran doğar. O zaman da Büyük Mec
lisimiz başka çareler arama durumuna girer. 
Realite budur; bunu bütün açıklığı ile ortaya 
koymayı bir vazife sayıyorum. 

Değerli arkadaşımız, tarafsız bir Başbakan 
konusu üzerinde durdular ve bununla, bir Baş
bakanın Güven Partisinden seçilmesi ile Güven 
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Partisinin iktidara gelmediğimin tespit edilme
sini istediler. 

Sanıyorum Güven Partisi böyle bir iddiada 
bulunmamıştır. M. G. P. sıralarından «Böyle 
bir iddiada bulunmadık» sesleri) öteki parti
ler de Hükümetin kurulması için üye vermiş
lerdir; hiç birisi yalnız başına iktidarlda değil
dir. İktidar, bir bakıma milletindir, partler-
arasında paylaşılmıştır. İktidar, Büyük Mec
lisindir. 

Değerli arkadaşımız, «komünizm ile müca
delede Ordu ile güvenlik kuvvetlerinin birbiri
ne ters düşmeyecek bir yol izlemesi lâzımdır» 
dediler. 

Doğrudur, bu yapılacaktır. Hükümet bunda 
kararlıdır, bunda arkadaşımızın tereddüdü ol
masın. 

Gençlerimizi yetiştiren mahdut sayıdaki öğ
retim üyelerinin yaptıkları zararlardan bah
settiler. 

Bunu müdrikiz. Elbette ki gençlerimizin 
zehirlenmesine imkân vermeyeceğiz. Hangi 
müessesede yuvalanırlarsa yuvalansınlar, Ana
yasa dışı ideolojileri benimsemiş olanların yı
kıcı faaliyetlerine, gıençlerimizi zehirlemeleri
ne, bölücü faaliyet göstermelerine imkân ver
meyeceğiz. Mevcut kanunlar yetmediği takdir
de, bunun için huzurunuza yeni tasanlar geti
receğiz. Hattâ, Anayasa buna engel olduğu 
takdirde, Anayasa tadilimin lüzum ve zarure
tini de Yüce Meclise arz edeceğiz. 

Yalnız bu arada şunu arz edeyim, bütün 
bunları bir hukuk devletine yaraşır şekilde ya
pacağımıza da emin olmanızı istiyorum. Herke
se, şu veya bu tesir ile şunun veya bunun ih
barı ile hissî sebeplerle haksız bir muamele yap-
mıyacağımıza da yine emin olmanızı istiyorum. 
Yapılan muameleler haklı olacak, yerinde ola
cak, kanuna ve hukuka uyg^un olacaktır. 

Bize, şu veya bu şekilde ithamlar ileri sürü
lebilir. NiteMm, biraz evvel konuşan bir ar
kadaşımız Mc Carthy zihniyetinden bahsettiler. 

Bu şekilde ithamlar da olabilir. Bir defa 
bu zihniyete sahip insanlar değiliz, iyiyi ve 
kötüyü birbirinden ayırabilecek durumda ve 
kabiliyette olduğumuza arkadaşlarımızın inan
malarını rica ederim; vatanseverliğimiz üzerin
de de tereddüt etmemenizi rica ederim. Bütün 
bunları objektif ölçüler içerisinde yapacağımı
za da yine inanmanızı rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu Mc CarthyTik 
ithamı yeni değil. Ben hatırlıyorum 3 - 4 se
ne evvel bu konular üzerinde şikâyetçiler ara
sındaydık, en çok şikâyet eden arkadaşlarınız 
arasında biz bulunurduk. Zaman zaman bu 
kürsüye çıkar, şu faaliyetten veya bu faali
yetten şikâyet ederdik. O vakit de bizi Mc 
Carthylikle itham ettiler, ama kimden şikâ
yet ettik? Şikâyet ettiğimiz birçok şahıslar 
vandı, şu şahıs, şu yerde şu faaliyeti yapı
yor, diyorduk. O şahıslar simidi mahkûm ol
muşlardır, ağır mahkûmiyetlere duçar olmuş
lardır, bağıra bağıra itiraz etmişlerdir; «Ben 
Marksdıstim, ben Leninistim, ben Türk deği
lim» demişlerdir. Şimdi bunlar hakkında söz 
•söylemiş olanlar Mc Carthy... Eğer bu şekilde, 
bu türlü mücadeleyi yapmış olanları böyle Mc 
Carthylikle itham etmeye kalkarsak, bu mü
cadele gücünü zayıflatırız, böyle bir davra
nış da memleketin lehine olmaz. 

Her şeyden evvel bir milletin yaşama hak
kı vardır; Türk Milletinin yaşama hakkı var
dır, Türk Milletinin yaşama hakkını ellinden 
almak isteyenlere karşı bir mücadele gerekiyor
sa, bu mücadeleyi yapmak isteyen insanlara, 
organlara herkesin yardım etmesi lâzımdır. 
Yoksa, efendim Mc. Carthy'imiş, şu imiş bu 
imiş şeklindeki ithamlar ancak mücadele gücü
nü azaltır ve dediğim gibi, o vakit bir mil
letin yaşama hakkını elinden almak isteyenlere 
vasıtalı olarak yardım edilmiş olur. («Bravo») 
sesleri) 

Sayın Tığlı arkadaşıma güzel konuşmasın
dan dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız, beni 
fazla cesur buldular. Yani, «bu nazik dönem
de bu kadar ağır bir vazifeyi nasıl kabul et
ti, doğrusu cesarettir» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu vazifeyi is
temedim, talibolmadım. Böyle bir vazifeyi 
bana şartlar getirdi ve bir memleket vazifesi 
teklif edildiği zaman da, ben bunu yapamam, 
demek de doğrusu bir vazifeden kaçma mâna
sına gelirdi. Şartların ağır olduğunu idrak edi
yorum, başarı şansı olmayabilir, ama bütün 
gücümü kullanacağım; ben ve arkadaşlarım 
bütün gücümüzü kullanacağız. Yalnız, bu 
vazifeyi alırken güvendiğim bir şey vardı: 
Memleketimizi buhrandan kurtarmaya kararlı 
bir Büyük Millet Meclisinin mevcudiyeti. 
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(«Bravo» sesleri) Buna inandığım için, buna 
güvendiğim için böyle bir vazifeyi aldım. 
(«Bravo» sesleri) 

Sayın Acuner arkadaşım, yüksek sesle bir 
konuşma yaptılar. Bu konuşmanın bazı nok
talarında bir ayrılığımız yok. Yalnız, tonda 
belki fark van Gayet sert bir ifadeyle okudu
ğu için, bazen ters gülebilir. O kısımları be
nim tarzımda okursak, belki herkese yumuşak 
görünebilir, bunda bir şey yoktur denebilir. 
öyle kısımları var; ama hdç katılmadığım kı
sımların da olduğunu söylemeye mecburum. 

Birçok noktalarda görüş ayrılığında olduğu
muzu tespit etmeye mecburum. Çünkü, arka
daşımız meselelere bir başka görüş açısından 
bakmıştır, hareket noktası başkadır, bizim 
hareket noktamız başkadır. Biz, Anayasamı
zın açısından bakıyoruz, bizim hareket nokta
mız, hür düzen ve demokratik rejimdir. Ar
kadaşımız sanıyorum ki, meselelere bu açılar
dan değil, bir başka zaviyeden bakmıştır. Bu 
sebeple, bir hayli ayniliğimiz vardır. Maddele
ri üzerinde durmaya ihtiyaç görmüyorum, sa
dece bunu tespit etmekle yetiniyorum. Kıbrıs 
sorunu üzerinde, dış politika sorunu üzerinde
ki düşünceleri de biraz böyledir. 

Sayın öztürk, anarşiyle mücadele için ileri 
sürülen tedbirler arasında çelişkiden bahsetti
ler. «Bir taraftan sert tedbirler alınacak, diğer 
taraftan gençleri fikir alanında kazanacağız. 
Bu nasıl olabilir?» dediler. Değerli arkada
şım, her ikisini birden alacağız. Sert tedbiri 
gerektiren haller varsa, yani kanunun cezalan
dırdığı suçlar, fiiller varsa, elbette ki, buna is
ter sert deyin, ister yumuşak deyin, adına ne 
derseniz deyin, bu kanunun emrini yerine ge
tireceğiz. Ama fikir alanında bu mücadeleyi 
kazanmayı da programımıza koyduk. Ben bu
nu en verimli yol olarak görüyorum. Çünkü, 
zabıta tedbirleri bir ölçüde anarşiyi önler, fa
kat anarşinin kaynağını kurutmaz. Anarşinin 
kaynağını kökünden kurutabilmek için, bu mü
cadeleyi fikir alanında kazanmak lâzımdır. 

Şimdi herkes görüyor M, birçok gençleri
miz aldatılıyorlar, istanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığının yaptığı basın toplantısını gördü
nüz, orada birçok ifadeler gördünüz; hakika
ten körpe dimağ evinden çıkmış gelmiş ve bazı 
telkinler altında yolunu şaşırmış oraya gitmiş
tir. Asıl bunu önlemek lâzım. 

Türkiye'de uzun bir zaman tefe taraflı neş
riyat oldu. Bütün kütüphaneler Marksist, Le-
ninist yayınlarla doldu. Yasak olduğu halde 
doldu, takiibedilmedi doldu; bırakalım o tara
fını... Bu fikirlerin yanlış olduğunu iddia eden 
eserlerden bir tane kütüphanelerimizde görme
dik... Tek taraflı telkinatla; siz sanıyorum ki 
eğitimcisiniz, bir genç ne hale gelir?. İşte bu
nu kurtaracağız; bunu yapmak lâzım. 

Ben, bir Devlet Bakanlığından bahsettim. 
Devlet Bakanlığına bir vazife vereceğiz; doğru
dur. Aslında bütün Devlet gücünü kullanmak 
lâzım ve kullanacağız. Okulda mücadele et
mek lâzım, üniversitede mücadele etmek lâ
zım, kışlada mücadele etmek lâzım, spor ala
nında mücadele etmek lâzım. 

Her yerde mücadele etmek lâzım; fikir mü
cadelesi yapmak lâzım, basında mücadele et
mek lâzım, radyoda mücadele etımek lâzım. 
Ama bütün bu mücadeleleri ahenkleştirmek, 
bunlara istikamet vermek, bunların ilmî çalış
malarımı yapmak, başka memleketlerde ne ya
pıyorlar onları tetkik etmek için bir bakanlığa 
da vazife vereceğiz. Bu vazife, bu mahiyette 
bir vazife olacaktır. Yoksa, Bakanlık polis ta
kibi yapacak değil. Onun vazifesi değil, içiş
leri Bakanlığına düşen vazife var, Dışişleri 
Bakanlığına düşen vazife var; Devlet Bakan
lığı bunları ahenkleştirecek, kombine edecek; 
komiteler kurulacaksa bunların başında bun
ları yürütecek. Bu sebeple Devlet Bakanlığına 
böyle bir vazife vermeyi düşündük. 

Arkadaşımız, sağlık sigortasından bahsetti
ler. Sağlık sigortasının uygulamasına tedrici 
olarak başlayacağımıza programımızda işaret 
ettik. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya teşekkür ede^ 
rim. Bilhassa Seçim Kanunu değişikliği üzerin
de durdular ve adına «Siyasî reform» dediler. 
Görüşleriyle tamamıyle mutabıkız. Biraz önce 
arz ettim, bu, daha çok partilerin işidir, par
tileri bu konuda biraraya getireceğiz. 

Sayın ismen arkadaşımız, «Yapılacak en 
doğru iş mümkün olan süratle seçimlere gitme
yi sağlamaktır» dediler. Biz başta da söyledik; 
Hükümet olarak gayemiz seçimlere götürmek
tir. Ama, hemen seçimlere gitmenin de pek bir 
şeyi halletmeyeceğini bilmek lâzımdır. Bütün 
mesele, seçimin selâmetle yapılması ve 12 Mart 
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hareketinin yapılmasını gerektiren sebeplerin 
ortadan kaldırılmasıdır. Bu sebepleri bir ölçü
de ortadan kaldırmazsak, huzur gelmezse, mem
lekette seçimden bir netice umulmaz. Seçim 
olabilir, mani yok, yine bir Meclis gelir; fakat 
ortam gene böyle devam eder. Böyle devam 
edecek bir ortamda, gene normal bir rejime 
kavuşamamak ihtimalleri belirir. Bunu bilmek 
lâzım. Sanıyorum ki, bütün partiler bu idra
kin içindedirler. Bu sebeple, hemen seçime git
meyi düşünmüyorlar. Sonra, hemen seçime gi
dilirse, sayın arkaşımız gelemez, bugünkü şart
lar içinde ondan mahrum kalırlar. 

Asgarî ücret konusu üzerinde durdular. As
garî ücreti biliyorsunuz, Asgarî ücret Komis
yonları tespit ederler. Komisyon iktisadî un
surları, sosyal sebepleri; hepisini dikkate ala
rak bu tespit muamelesini yapmaya çalışmakta
dır. Yalnız bu hususta acele bir tutum içerisi
ne girmemesini istiyoruz. Çünkü hem işçinin 
durumu mevzubahistir, hem de memleketimi
zin ekonomisinin istikrarı mevzubahistir. Bun
ların ikisi arasında bir ahenk sağlama mecburi
yeti de mevcuttur. 

Sayın Yıldız arkadaşımızın üzerinde durdu
ğu noktaların bir kısmına daha evvel cevap arz 
ettim. Yalnız bir tarizine bir iki cümle ile ce
vap verme durumundayım; özür dilerim ken
disinden. «Hükümeti kurarken bir Başbakan 
gibi konuşsun; daha evvel Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmama cevap 
vermişlerdi, Millî Savunma Bakanı gibi konuş
masın» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, sanıyorum ki, o va
kit benim kendisine o yolda cevap vermemi ge
rektiren sebep; arkadaşımızın konuşmasının 
memlekette yanlış yorumlanması ve bir moral 
çöküntüsüne sebebolması endişesinden doğ
muştu. Ben böyle bir endişeye kapılmıştım ve 
bu endişeyi ortadan kaldırmak üzere, kendisine 
o cevabı vermiştim. Bugün gene böyle bir en
dişe yaratacak konuşma yaparlarsa, Millî Sa
vunma Bakanı olsam veya olmasam, bana dü
şen vazife, gene öyle bir cevap vermektir. Bun
dan dolayı kendilerinden özür dilerim. 

Arkadaşımız, «12 Mart'a nasıl geldik; bun
dan bahis yoktur Hükümet programında» dedi
ler. Muhterem arkadaşlarım, bundan bahsetme
dik. 12 Mart'a nasıl geldik; artık bu geride 

kalmış bir hadisedir. Bizim Hükümetimizin 12 
Mart'a nasıl geldiği, niçin geldiği, bunların se
bepleri üzerinde uzun boylu tahlil yapmasına 
imkân yok. Çünkü bunlar malum şeylerdir, her
kesin bildiği şeylerdir. Herkesin bildiği şeyi de 
tekrar etmekte bir fayda yoktur. Yalnız 12 
Mart'a bizi getiren sebepleri ortadan kaldıra
cak tedbirleri anlatırken, biraz 12 Mart'a na
sıl gelindiğini de göstermiş oluyoruz. Sadece 
anarşiyi ortadan kaldırmaktan bahsetmedik, 
reformlardan bahsettik. Arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi, reformlardan bahsettik. Reformların 
bir ölçüde gerçekleştirilmesi lâzımdır, seçim or
tamının meydana getirilmesi lâzımdır, huzurun 
sağlanması lâzımdır, dedik. Sanıyorum ki, bu
nunla 12 Mart'a nasıl gelindiğini de ifade et
miş oluyoruz. Devleti güçlendirmeden bahset
tik ve saire. 

Değerli arkadaşımız, «Dünyanın her yerinde 
gençlik olayları olmuştur, bizde de olmuştur. 
Ancak bizde tedbirler alınamamış, ondan dola
yı gelişmiştir» dediler. Muhterem arkadaşlar, 
bu teşhise katılmıyoruz. Zaten bizi biraz da bu 
duruma getiren bu türlü yanlış teşhisler olmuş
tur benim kanaatıma» göre. Hepimiz, başlan
gıçta bazı hareketleri masum bir gençlik hare
keti olarak gördük ve bunun altında yatan se
beplerin üzerine gitmedik, bu çalışmayı yapma
dık, sathında kaldık. Ondan sonra asıl sebep
ler; o hareketlerin altında yatan şeyler yavaş 
yavaş gelişti ve nihayet bunlar 12 Mart'a getirdi 
bizi. 

Şimdi arkadaşımız bir diğer notkada, «Efen
dim, bunlar sosyo - ekonomik tedbirlerin 
alınmamasının tabiî bir sonucudur» demek
tedirler. Ben buna da katılmıyorum. Sosyo -
ekonomik tedbirler, hiç şüphesiz ki, alınmak 
lâzım. Sosyo - ekonomik tedbirler alınmayan 
bir cemiyette huzursuzluk olur. Ama, gördü
ğümüz bu tipik hâdiseler, bu türlü huzursuz
luklar bunların sebepleri değildir arkadaşla
rım. 

Geçenlerde bir isveç Parlamento Heyeti gel
mişti, içinde isveçli bir milletvekili Başbakan
lıkta beni ziyaret ettikleri zaman bu nokta üze
rinde durdular. Kendisine dedim ki; «Bu hare
ketlerin faillerini bir tetkik edin, bir kısmı 
isveç'te komiteler halinde çalışıyorlar, bölücü 
faaliyetleri var, bölücü faaliyetler için orada 
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komiteler kurmuşlardır. Ülkenin bir parçasını 
diğerinden ayırmak istiyorlar. Onların durumu
nu tetkik edin. Türkiye'de bu hareketlere ka
rışmış olanların içinde bu dediğiniz fakir züm
reden, himayeye muhtaç zümreden kaç adanı 
var? Bunlar hep müreffeh ailelerin, varlıklı 
ailelerin çocukları.» Şu halde teşhisi doğru ko
yalım, sebebi sadece burada bulmayalım. «Bu 
tedbiri almadın bundan doğdu» demek asla doğ
ru değil. Türkiye'yi içinden bölmek, Türkiye' 
yi parçalamak, Türkiye'yi fethetmek isteyen 
bir faaliyet var. Organize bir faaliyettir ve 
dışardan beslenmektedir. Bunlar avlamaktadır 
gençlerimizi. Ndye işin bu tarafına bakmıyo
ruz; sadece başka tarafına dikkatleri çekip, 
öteki tarafın faaliyetini serbest yapmasına, bi
lerek veya bilmeyerek, imkân hazırlıyoruz?. Bu 
teşhise katılmıyorum arkadaşlarını ve katılma
makta yerden göğe kadar haklı olduğumuzu ha
diseler göstermiştir. 

Bu hadiseleri yapanlardan, anarşiyi yara
tanlardan, herkesin fakirliklerinden bahsetti
ği bu insanlardan kimi yakalanıyorsa, cebinde 
10 bin, 20 bin, 30 bin lira para bulunuyor. Ama 
başka şeyden bahsediyor; ben Marksdstim diyor, 
ben Leninistim diyor, ben Maocuyum diyor, 
ben bilmem şunu yapacağım, bunu yapacağım, 
bu rejimi ortadan kaldıracağım diyor. Size, 
canım şu fakir fukaranın sefaletini ortadan 
kaldıracağım diyor mu? Asla, bir tanesinin ağ
zından duymadım. Belki istismar edenler var 
onu, ama onu da istismara tsnezül etmiyorlar, 
onların ideali başka, ideallerini de açıkça or
taya kojnıyorlar. Bunları gördükten sonra, hâlâ 
başka bir teşhisle dikkatleri oraya çekmenin 
faydasına ben kaani değilim. 

Değerli arkadaşımız doktrine karşı olma
mızdan şikâyet etti. Bir kastımız var tabiî. 
Doktrin, bir kelime ile kısaca ifade etmektir. 
Yoksa, doktrinlerin adını da koyabiliriz. Yalnız 
şunu söyleyeyim; ben ilmî gerçekleri doktrin
lere tercih ederim, ilmî gerçek haline gelmiş 
olan hakikatları doktrine tercih ederim. Dokt
rinde hata olabilir. Doktrin, nihayet bir gö-
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rüştür, bir iddiadır ve tabiî ispata muhtaçtır. 
Ben de ispat edilmiş, hakikat haline gelmiş 
olanı tercih ederim. Hükümetimiz bu sebeple 
doktrinden çok, ilmî gerçekler haline gelmiş 
olan esaslara önplanda riayet edecektir. Dokt
rinden kastımızın, daha doğrusu doktrine karşı 
olmamızın sebebi budur. 

Arkadaşımız, bir de devrimciler, karşı dev
rimciler ve devrimci kıyımından bahsetti. Bu
rada bir tarif yapmaya mecburuz. Arkadaşımız 
devrimciden kimi kasdediyor? Eğer inkılâp de
diğimiz şeyi kasdediyorsa, birşey demem. Ona 
kimse karşı değil. Ama, «Ben Maocuyum, Le
ninistim, Marksistim, devrimcilik budur» di
yenler de vardır. Bu kavram karışıklığı vardır 
Türkiye'de. Onu ayırmazsak, o vakit arkada
şımla mutabık değilim. Elbette ki, karşı dev
rimci olacağız, elbette ki, karşısında olacağız. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Arkadaşı
mız da karşısında olamaktır, bu manada. Ona 
inanıyoruz. Ama, bu kavram karışıklığını mey
dana getirmemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, sanıyorum ki, değerli 
arkadaşlarımızın Hükümet Programı üzerinde
ki görüşlerinin önemli kısımlarına temas etmiş 
oldum. Mecliste de ifade ettiğim gibi, Hüküme
timizin anahedefleri bellidir. Konuşmamın ba
şında buna işaret ettim. Bunların başında, mem
leketi selâmetli bir seçime g'ötürmek gelmekte
dir. Selâmetli seçime götürmenin şartlarını da 
arz ettim. Bu sebeple Hükümetinize itimat et
menizi ve Hükümete yardım etmenizi istirham 
edeceğim. Takdir sizlerindir. 

Beni lütfedip uzun saatler dinlediğiniz için 
hepinize şükranlarımı arz ederim. 

Saygılar sunarım. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar) . 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 130 ncu mad
desi gereğince cereyan eden müzakerler bit
miştir. Hükümet, Türk Milletine ve memlekete 
hayırlı, uğurlu olsun. 

6.6. 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kaptıyorum. 

Kapanma Saati : 21,12 
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IV - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Iiugıp Üner'in, dış ülkelerde bulunan Türk va-
teutdaşlarına dari soru önergesi ve Dışişleri Ba
kan Vekili Xaim TahVnun yazdı cevabı (7/117) 

15 . 2 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bir travaya esas teşkil etmek üzere aşağı
daki sıraladığım sorunların Sayın Dışişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Porf. Dr. Ragıp Üner 

1. Dış ülkelerde mevcut Türk vatandaşları
nın genel olarak miktarı nedir? (Tahminî ola
bilir) . 

a) Doktor adedi (Her yabancı devletteki adet) 
b) Diş tabibi » 
c) Mühendis » 
d) İş adamı » 
e) İşçi » 
f) işi belli olmayan » 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

KOGM Dairesi Gn. Md. 
No : KOKD. KOKVB-4/5 

30 . 5 . 1972 
Konu : Yurt dışındaki vatandaşla
rımız hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
ilgi : (a) 22 Şubat 1972 gün ve 13929-332/ 

7-17 sayılı yazıları, 
(b) 31 Mart 1972 gün ve KOKD -

KOKVB-4/2 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Prof,Dr. Ragıp Üner tarafından, dış ülkelerde
ki vatandaşlarımızın meslekleri itibariyle sayı
ları hakkında verilen önerge ile ilgili olarak 
hazırlanan cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Sözü geçen cetvel, ilgi (b) de kayıtlı yazı
mızda belirtildiği gibi dış temsilciliklerimizde 
sağlanan son verilere göre saptanmıştır. Bu iti
barla, vatandaşlarımızın zamanla yer değiştir
meleri, bir kısmının konsolosluklarımıza müra
caat etmemiş olmaları gibi unsurlara rağmen, 
bugün için küçük bir farkla hakikate en yakın 
bilgiler olarak kabul edilebileceğini arz ederim. 

Naim Talû 
Dışişleri Bakanı V. 
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Yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımızın meslekleri itibariyle sayıları : 

Ülke 

Almanya 
Fransa 
İsveç 
Danimarka 
Avustralya 
Belçika 
İsviçre 
Avusturya 
Hol ân d a 
İngiltere 
A. B. D. 
Kanada 

Doktor 

860 
11 

5 
1 

— 
1 

30 
o 
•J 

9 
108 
991 
200 

Mühendis 
mimar 

76] 
19 

124 
6 

— 
8 

120 
6 
5 

142 
872 
— 

Dişçi 
eczacı 

44 
2 

—• 
—• 
— 
— • 

70 
— 

1 
—. 
37 
— 

İş adamı 

147 
11 
26 
3 

— 
4 

36 
8 

50 
130 
280 
—. 

İşçi 

471 
23 

1 
5 

11 
12 
10 
22 
27 

2 
1 

000 
000 
320 
841 
350 
600 
200 
140 
000 
175 
564 
—. 

Memur 
" (x) 

—. 
— • 

—. 
2 

— 
— 
— 
— 
— • 

164 
311 
—. 

Öğrenci 
(x) 

— 
650 
143 
— 
— 
— 
— 

295 
— 

3 674 
2 382 

—, 

Aile 
çocuk ve 
işi belli 
olmayan 

134 000 
— 

169 
400 

— 
— 

1 000 
4 000 

— 
758 

5 131 

(x) Memur : Öğretim görevlisi, gazeteci, büro islerinde çalışanları kapsamaktadır. 

(x) Öğrenci : Stajyer, tetkikat için gidenler, doktora, ilmî incelemeler dâhildir. Ancak bazı tem
silciliklerimiz bunları işi belli olmayanlar veya meslek şubeleri içinde göstermişlerdir. (Örneğin İs
viçre, Almanya) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Xaim Talû'nun yazılı ce
vabı (7/46) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Arz ettiğim önem ve müstaceliyete binaen, 
aynı zamanda ilgi gösterilmesi maksadını taşı
yan, aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Soru : 
1. — üretici ve tüketici yönünden her zaman 

için bir problem olup, fiyatların alabildiğine 
artmasına müessir unsurlar karşısında ciddî 
tedbirler isteyen et ihtiyacı üzerinde, fiyatı ve 
temini itibariyle, Hükümetçe alınmış bir karar 
var mıdır? Yoksa, ne düşünülmektedir? 

2. — Bu konuda Sıkıyönetim Komutanlıkla-
rmca alman ve birbirinden farklı mahiyette 
olup, değişik neticeler veren tedbirleri müşte
rek bir noktada toplamayı düşünüyor musu
nuz? 

3. — Et ihtiyacını karşılamakta kullanılmak 
üzere son iki ay zarfında Et Balık Kurumuna 
kaç milyon lira tahsis edilmiştir? Bu paranın 
ne miktarı, ne kadar zamanda ve hangi esas
larla sarf edilmiştir? Alış ve satış arasındaki 
aleyhe fark nedir? 

4. — üreticiden satınalınan sığır ve koyu
nun beher kilosunun maliyeti ile özellikle An
kara'da tespit edilen et satış fiyatı arasında 
aleyhe tecelli eden farka. Et Balık Kurumu da
ha ne kadar tahammül edebilecektir? 

5. — Bu mevzuda, bu işle iştigal eden iş 
adamlarının uğradığı akıbetin şahıslarda kal
ması bile üzüntü verici ve düşündürücü bir hal 
almış olduğuna göre, bu tutumun yarınlara ya
pacağı tesirin halkı ve Devleti ne gibi zorluk
larla karşı karşıya getireceği hesaba katılmak
ta mıdır? 

6. — Et ihtiyacını temin fiilen Et Balık Ku
rumunun inhisarına geçmiş göründüğüne göre, 
Kurumun tutumu, ihtiyacı karşılama ve bu işi 
meslek edinenlerin iş hayatlarını sürdürebilme 
bakımından yeterli olabilmekte midir? Olmu
yorsa ne gibi tebdirler düşünülmektedir? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11252 Ankara 30 . 5 .1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 13 . 4 . 1972 

tarih ve 13454/147/7/46 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Sayın 

Fehmi Alpanlan'm, Genel Kurulun 11 . 4 . 1972 
tarih ve 448 nci Birleşiminde yazılı soruya çev
rilen et ihtiyacına ilişkin soru önergesi incelen
miştir. 

1. — Yurdumuzun hayvan miktarı halen 39 
milyon baş civarında koyun ve 16 milyon baş 
civarında da sığırdır. Bu miktarın vasatı % 20' 
sinin kasaplık olarak hesaplanması gerektiği 
ve yıllar itibariyle nüfus ve et üretimi artışı 
nazarı itibare alınırsa, aşağıda arz edilen sebep
lerle birlikte, zaman zaman ve mevsimlik olarak 
vukua gelen etdarlığınm nedenlerini anlamak 
mümkündür. 

Memleketimizde 1970 yılında hayvan mik
tarının azalmasına paralel olarak birim başına 
verimde plan döneminde beklenen düzeye ula
şamamıştır. Ayrıca hayvancılığı geliştirme pro
jelerinin lâyiki veçhile tatbik edilememesi nede
niyle hayvan ıslâhının, üretime sağlayacağı kat
kı, beklenen seviyeye gelememiş, ancak bazı 
kamu kuruluşlarının hayvan besiciliğine geç
meleri ile et veriminde kayda değer gelişmeler 
olmuştur. 

Memleketimizdeki hayvan üretimin artırıl
masında en mühim unsurlardan biri de yem 
üretimidir. Yem üretimi, ilgili projelerin tüm 
olarak tatbik edilememesi yüzünden plan he
deflerinin gerisinde kalmıştır. 

Et üretiminin tahmin edilen seviyeye ulaşa
mamasında önemli faktörlerden biri de yem fi
yatlarının yükseldiği ve hayvan ve hayvansal 
ürün fiyatları ile yem fiyatları arasındaki iliş
kinin kurulamamış olmasıdır. 

Bu şartlar altında et ihtiyacının karşılana
bilmesi; tavuk gibi çabuk üreyen ve modern 
besleme usulleriyle kısa zamanda satışa arz edi
lebilir hale gelen kümes hayvanlarının entansif 
şekilde üretime bağlı görülmektedir. Bilindiği 
gibi Tarım Bakanlığının bu yolda çalışmaları 
vardır. 
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2. — Muhtelif illerimizdeki Sıkıyönetim Ko
mutanlıkları bölgelerin özelliklerine ve içinde 
bulundukları şartalara göre tedbirler almakta
dırlar. Bu tedbirler kasaplık hayvan üretimini 
engellemeden et fiyatlarındaki anormal yüksel
meleri önlemeye matuf bulunmaktadır. 

3. — Et ve Balık Kurumu kararnamenin yü
rürlüğe girdiği tarihten bu yana kendi imkân
larını kullanarak normal mubayaalarını yapmış 
ve satışlarımda buna göre ayarlamıştır. 

Son iki ay içerisinde kuruma kredi tahsis 
edilememiştir. Alımlar kurumun mevcut imkân
ları ile sağlanabilmiştir. 

Alım fiyatları günlük şartlara göre değişti
ğinden alış ve satış fiyat farkları konusunda 
kati bir rakam vermek mümkün olamamakta
dır. 

4. — Etin Et ve Balık Kurumuna maliyeti 
hayvanların menşeine, alım mahallinin tüketim 
merkezlerine uzaklığına, kombinaların kesim 
kapasitelerinden faydalanma nispetlerine ve 
piyasa şartlarına göre değiştiğinden alım ve 
satış fiyatları arasındaki farkın ne kadar ola
cağını önceden hesaplamak olanağı yoktur. Bu
nunla beraber iktisadî Devlet Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştirakler hakkında 440 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesine göre işlem yapılması 
gerekebilecektir. 

5. — Memleketimizde özellikle büyük tüke
tim merkezlerinde görülen et fiyatlarındaki öl
çüsüz artışlar, gerçekte kasaplık hayvan müs
tahsiline intikal etmemektedir. Hayvan pazar
larında varlığı bilinen aracılar kârlarını artır
mak için üreticiden düşük fiyatla aldıkları ma
lı tüketiciye yüksek fiyatla intikal ettirmek eği
limindedir. Bu durumdan üretici ve tüketici 
zarar görmektedir. Et ve Balık Kurumu, canlı 
hayvan alımlarında uyguladığı üreticiye yönel
me prensibi ve asgarî alım fiyatı tespiti ile üre
ticiyi, et fiyatların mümkün mertebe düşük 
tutmak suretiyle tüketiciyi korumaktadır. 

Zamanla üretici ve tüketici arasındaki ara
cıların azalması ve bunların üretici durumuna 
geçmesi piyasanın İslahını sağlayacak ve ülke-
kemizdn hayvancılık ve et sorunlarının hallinde 
yardımcı bir unsur olacaktır. 

6. — Halen Et ve Balık Kurumu memleket 
içinde tüketilen etin en fazla % 10'una ulaşan 

bir kısmını karşılamaktadır. Bu itibarla ülke
mizin et ihtiyacının tamamının Et ve BalıJk Ku
rumu tarafından temin edildiği görüsü gerçeğe 
uygun değildir. Kuruma verilen görevler tekel 
yaratmak değil, piyasayı düzenleme ve anor
mal fiyat artışlarını önleme amacına yönelmiş
tir. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep organize sanayi 
bölgesine dair soru önergesi ve Sanayi ve Tekno
loji Baham Mesut Erez'in yazıh cevabı (7/47-) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
buyurulmasmı saygı ile arz ederim. 

11 . 4 . 1972 
Salih Tanyeri 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi 

Soru : 
Gerek birinci, gerek ikinci Beş Yıllık Plan 

illerdeki potansiyel sanayii geliştirmek ve atöl
ye sanayimden seri imalâta geçmeği kolaylaş
tırmak ve sanayide, sermaye ve kapasite isra
fını önleyecek, dıştan tamlaşmayı sağlamak 
amacıyle org'anise sanayi bölgeleri kurulmasını 
öngörmüştür. 

1971 programı, bölgesel gelişme bölümünde 
«tespit edilen 16 gelişme merkezinde sanayi böl
geleri yatırım öncesi çalışmaları projesinden 
Elâzığ ve Samsun bitmiş, Eskişehir, Kayseri, 
Gaziantep Diyarbakır için çalışmalar başlamış
tır» denilmekte idi. 

1971 yılı programı icra planında (tedbir 
480) «tespit edilen organize sanayi bölgelerinin 
kurulmasiyle ilgili çalışmalara devam edilecek
tir» tedbiri yer almakta idi. Planda bu tedbirin 
devamlı olacağı da işaret edilmişti. 

Hal böyle iken 1972 yılı icra programına, 
evvelki senelerdekinden farklı olarak küçük sa
nayi sektörü konulmamış ve bunun geliştirilmesi 
için öngörülen tedbirler işaret edilmemiştir. 

Buna mukabil 22 . 3 . 1972 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanan 1972 yatmm projeleri cetve
linde küçük sanayi sektör olarak belirtilmiş ve 
70C240020 numaralı küçük sanayi gelirtirme 
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merkezi Gaziantep pilot projesinin devam ede
ceği işaretlenmiştir. 

1972 icra program ve planında organize sa
nayi bölgelerinin yer almamasının sebebi olarak 
1972 yılı konsolide Devlet bütçesinin Hükümet 
teklifine, anlaşılamayan bir sebeple, Sanayi Ba
kanlığı kesimine 34.610 (Organize sanayi böl
geleri kurma) ve 34.620 (Küçük sanayi çarşı
ları ve siteleri kurma) fasıllarına ödenek ko
nulmamış olması düşünülebilir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1972 yılı 
bütçe raporunda «Gaziantep organize sanayi 
bölgesi tesisleri keşif maliyeti 33 403 100 lira 
tespit edilmiş olup bunun 30 062 100 lirası kredi 
yolu ile Bakanlıkça taahhüt edilmiştir. 
(1 202 500 lira kredi de verilmiş bulunmakta
dır) denildikten sonra 34.610 maddeye : 

İstanbul deri kösele sa,nayi böl
gesi için : 20 000 000 

Ankara organize sanayi bölgesi 
için : 20 000 000 

Gaziantep organize sanayi böl
gesi için : 10 000 000 

Eskişehir organize sanayi bölge
si için : 5 000 000 

Erzurum organize, sanayi bölgesi 
için : 5 000 000 

Olmak üzere 60 000 000 lira ödenek konul
ması gerekmektedir denilmiştir. 

Mesele bu haliyle Bütçe Komisyonunda de
rinliğine ve genişliğine els alınarak tartışılmış 
ve neticede 34.610 ncu fasla 25 milyon ve 
34.020 nci fasla 100 milyon lira ödenek konul-
n?".v. kararlaştırılmış ve bütçe Meclislerde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Nitekim buna istinaden yatırını projelerine 
yukarıda adı geçen 70C240020 sayılı pilot proje 
ithal edilmiştir. Fakat aynı durumda olan 
organize sanayi bölgesinin konulmamış olması 
zihinlerde endişe yaratacak mahiyette görülmek
tedir. 

Buna göre : 
1. 1970, 1971 icra program ve bütçelerinde 

yer alınış olan Gasiantep organize sanayi böl
gesinin 1972 programında ve yatırım projeleri 
arasında yer almamış olmasının sebebi nedir? 

2. Sebep 1972 uygulama programının 1972 
konsolide bütçesinin kabulünden evvel düzen
lenmiş ve bütçe teklifinde tahsisat bulunmamış 
olması ise Meclislerde kabul edilen bütçeye öde

nek konulduğuna göre projenin 22 . 3 . 1972 ta
rihinde yayımlanan Resmî Gazetedeki projeler 
arasına ithal edilmemesinin nedeni açıklanabi
lir mi? 

3. Hükümet 1972 teklif bütçesine ödenek 
koymadığına ve icra programına da dere etme
diğine göre organize sanayi bölgesi kurma poli
tikasından vaz mı geçmiştir, vaz geçmişse se
bebi, vaz geçmemişse bütçede ödenek teklif 
etmemesinin nedeni? 

4. 1972 bütçesine Meclisçe ödenek konuldu
ğuna göre bunun bir faktör telâkki edilerek baş
lanmış projeye bu yıl devam edilecek midir? 

5. Bu işler için 25 milyon lira ödenek ko
nulduğuna göre bunun ne kadarının Gaziantep'e 
ayrılması düşünülmektedir? Düşünülen bu mik
tar vaktiyle öngörülen çalışma programının 1972 
dilimine uygun mudur? 

6. Gaziantep organize sanayi bölgesi proje
sinin hangi tarihte tamamlanacağı hesaplanmak
tadır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 26 . 5 . 1972 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Dosya No. : V 4 - 14432 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 13 . 4 . 1972 ta
rihli ve 7147-476 14411 sayılı yazılarına cevap
tır? 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Saym 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin olarak Sayın Başbakana yönelt
miş bulunduğu 11 , 4 , 1972 tarihli yazılı soru 
önergesindeki hususlar incelenmiş ve cevapları 
sıra ile aşağıda arz olunmuştur. 

1. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunun 
6/10529 sayılı Kararnamesiyle Gazinantep'de bir 
organize sanayi bölgesi kurulması kararlaştırıl
mış ve bunun üzerine halen meriyette bulunan 
Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönet
meliğinin 4 ııcü maddesine istinaden müteşebbis 
teşekkül sıfatiyle Gaziantep Ticaret ve Sanayi 
Odası, Gaziantep Belediyesi, Gaziantep İl Özel 
idaresinden müteşekkil, müteşebbis teşekkül he
yeti gerekli belgelerle müracatte bulunmuş ve 
bu müracaati tetkik ve kabul edilmiştir. Neti
cede Gaziantep Organize Sanayi Bölgesini kur
mak üzere bu müteşebbis teşekkül heyetle Ba
kanlığımız arasında 33 403 100 TL. lık bir ikraz 
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anlaşması aktedilmiştir. Bu anlaşmaya göre, 
Organize Sanayi Bölgesinin keşif maaliyeti olan 
33 403 100 TL. nin % 10'na tekabül eden 3 340 300 
TL. lik iştirak payı müteşebbis teşekküle ait 
bulunmaktadır. Bu hale göre müteşebbis teşek
küle ikraz edilecek para, 30 062 800 TL. sidir. 
Bakanlığımız bu kredi taahhüdüne mahsu
ben, talebi üzerine müteşebbis teşekkül heyetine, 
1 202 500 TL. sı ödemiş ve böylece Gaziantep 
organize sanayi bölgesinin biran önce gerçekleş
mesi için gerekli çabalara girişilmiştir. Gazian
tep organize sanayi bölgesi için 1972 yılında 
harcanacak 12 025 0O0 TL. sının ödenmesi 
Bakanlığımızca programa alınmış olup, bu pa
ra, 1972 mali yılı Bütçe Kanununun 347 nci 
sahif esinde yer alan Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı (A/3) (sermaye teşkili ve transfer har
camalarına ait bölümden) karşılanacaktır. 

2) Yukarıda belirtildiği üzere, Gaziantep 
organize sanayi bölgesini kuracak olan müte
şebbis teşekkül heyetine ikraz anlaşmasıyla tah
sis ve taahhüt edilen 12 029 000 TL. sının öden
mesinin programlanmış bulunduğu ve bunun, 
T. Halk Bankası nezdindeki organize sanayi 
"bölgeleri kurma fonuna Maliye Bakanlığınca 
yapılacak transferlerin müsaadesi nisbetinde 
karşılanması uygun görülmüştür. Bu husus 
Bakanlığımız yönünden kesinleşmiş bulunmak
tadır. Gaziantep organize sanayi bölgesi mü
teşebbis teşekkülü ile Bakanlığımız arasında 
akdedilen ikraz anlaşmasının, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının program çalışmalarından daha 
sonra yapılmış olması nedeniyle, bu sanayi böl
gesi, 1972 yılı programı yatırım projeleri ara
sında yer almamıştır. 

3) Gaziantep Organize sanayi bölgesini 
kuracak müteşebbis teşekkül heyetinin kredi 
ihtiyacının 30' 062 800 TL. sı olduğu kabul edil
miş ve bu kredi, müteşebbis teşekkülün çalışma
sı neticesinde bölgedeki işlerin inkişafı gözönün-
de tutularak karşılanması taraflar arasında 
yapılan ikraz anlaşması ile Bakanlığımızca ta-
taaihhüt edilmiş bulunmaktadır. Yukarıda zik
redilen kredi toplamı birinci yılda 12? 025 000 
TL. İkinci yılda 8 417 600 TL. ve üçüncü yıl
da 9 620 200 TL. olmak üzere üç yılda verile
cek ve yürürlükte bulunan Organize sanayi böl
geleri kurma fonu yönetmeliği hükümleri mu
vacehesinde işbu kredinin vadesi 25 yıl olacak

tır. Bu vadenin ilk üç yılı inşaat süresi ve onu' 
takip eden 2 yıl da ödemesiz süredir. Buraya 
kadar verilen izahattan da anlaşılacağı üzere 
Gaziantepde Organize Sanayi bölgesi kurma 
politikasından hiçbir surette vaz geçilmiş de
ğildir. 

Kaldıki; bu bölge için gerekli arazi seçimi 
yapılmış ve satın alınmıştır. Ayrıca müteşeb
bis teşekküle işe başlaması için 1 202 500 TL. 
lık bir ödemede bulunulmuştur. Bundan sonra
ki kredi taleplerinin, yapılmış olan tahsise 
mahsuben isafına çalışılacağı izahten vareste
dir. 1972 Mali yılı Bütçesi için bakanlığımızca 
yapılan ilk teklifte Gaziantep için 10 000 000 
TL. konulmuş ve diğer organize sanayi bölgele
ri ile birlikte 60 000 000 TL. lık bir ödeneğim 
bütçemize konulması talep edilmiştir. Ancak 
bası sebeplerle istenilen 60 000 000 TL. yerine 
organize sanayi bölgeleri için 25 000 000 TL. 
lık bir ödenek konulmuş bulunduğu malûmları
dır. Bununla beraber geçmiş mali yıllar bütçe
lerinden bakanlığımız bütçesine organize sanayi' 
bölgeleri için konulmuş olup, tahakkuk ve öde
me emirlerine bağlanmış, Maliye Bakanlığında 
transfer bekleyen paralarla 1972 mali yılına ait 
bütçemize konulan 25 000 000 TL. dan Gazian
tep organize sanayi bölgesinin finansman ihti
yacı karşılanacaktır. 

Bu takımdan endişeyi mucip bir hal yoktur. 
4) Gaziantep organize sanayi bölgesi mü

teşebbis teşekkülü bölgenin alt yapı tesislerini' 
kurmayı taahhüt ettiğine göre yapacağı işlerin! 
gerektirdiği finansman, talepleri vukuunda ken
dilerine verilecektir. Bölgenin, inşaat süresi 
olan 3 yıl içinde bitirilmesi tamamen müteşeb
bis teşekkülün gayret ve çabasına bağlıdır. Bu 
bakımdan projenin tahakkukuna normal ola
rak devam edilmesi tabiîdir. 

5) Organize sanayi bölgeleri kurma fo
nunda toplanan ve toplanacak olan para, işe 
başlamış ve inşaatı bitmek üzere olan Konya 
organize sanayi bölgesiyle, yeni teşebbüse geç
miş ve ikraz anlaşması yapmış Gaziantep ve Es
kişehir organize sanayi bölgelerinin 1972 yılı 
kredi ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. 
Gaziantep'e 1972 yılı için bu Fondan 12 025 000 
TL. ödenecektir. Bu miktar ikraz anlaşması 
ila taahhüt ettiğimiz ve Gaziantep organize sa-
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nayi bölgesi müteşebbis teşekkülü ile mutabık 
olduğumuz miktardır. 

6) Gaziantep organize sanayi bölgesi Alt
yapı tesislerinin taraflar arasında mün'akit 
ikraz anlaşmasında da derpiş olunduğu veçhile 
1972 den itibaren 3 yıllık inşaat süresinde, 1975 
yılının başında bitmesi beklenmektedir. 

Arzolunur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mesut Erez 

4. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nın, serbest göçmen getirilişine 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bahayı Vekili 
Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/51) 

27 . 4 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Mehmet Pırıltı 
Antalya Senatörü 

Vaktiyle, Avrupanın muhtelif devletlerinde 
(Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya gibi) 
kalmış olan ırkdaşlarımızdan birçokları son 
yıllarda, kendilerine yapılan haksızlık ve zu
lümlere dayanamayarak, Anavatan'daki akraba 
ve yakınlarının, Dışîşleri Bakanlığına vaki mü
racaatları ve bu arada inf ak ve iaşelerini temin 
edeceklerine dair, noterden teminat senedi ver
dikleri takdirde, serbets göçmen olarak Türki
ye'ye getiriliyorlardı. 

Son aylarda bu muamelelerin durdurulmuş 
olduğu vaki müracaatlardan öğrenilmiştir. 

1. Gerçekten, vaktiyle dış devletlerin ülke
sinde kalmış vatandaşlarımızın buradaki akra
balarının yardımıyle - serbest göçmen - olarak, 
yurda getirilmeleri için, usul ve şart nedir? 

2. Kimler kimleri davet edebilir? 

Şayet, böyle bir davetle serbest göçmen ge
tirilişi durdurulmuş ise ne sebepten, hangi ta
rihte durdurulmuştur? 

4. Durdurulma karan hangi tarihte kalka
cak ve getirme emri ne zaman verilecektir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 30 . 5 . 1972 

Kokd - Kokvb Dairesi Gn. Md. 
No. : 117.023/4-6 

Ek : 1 Not. 
Konu : Serbest göçmenlikle il
gili yazılı önerge Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
ilgi : 2 . 5 . 1972 tarihli ve 14512-510/7/51 

sayılı yazıları. 
Senatör Sayın Mehmet Pırıltı'nın, yurdumu

za gelecek göçmenlerle ilgili soru önergesi hak
kındaki cevap yazısının ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

Dışişleri Bakanı V. 
Naim Talû 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mehmet 
Pırıltı'nın önergesine cevap 

Soru : 1. — Vaktiyle Dış devletlerin ülke
sinde kalmış vatandaşlarımızın buradaki akra
balarının yardımı ile serbest göçmen olarak yur
da getirilmeleri usul ve şartı nedir? 

Cevap : 3657 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre; Türkiye'ye yerleşmek maksadıyle 
ve Hükümetimizden iskân yardımı istememek 
şartıyle dışarıdan gelmek isteyen soydaşları
mız, Türk Kültürüne ve Atatürk ilkelerine bağlı 
bulunmaları ve Türkçeyi konuşmaları halinde, 
serbest göçmen olarak kabul edilirler. Kimlerin 
göçmen olmayacakları 2 510 sayılı İskân Kanu
nunun 4 ncü maddesinde ayrıca gösterilmiştir. 
Genel hükümlere göre yurdumuza gelecek göç
men adaylarının Türkiye'de akrabaları bulun
ması mecburiyeti yoktur. Davet ve muayyen 
akrabalık derecesi şartı yalnız Bulgar Göç An
laşmasında tasrih edilmiştir. (Bak. : Soru 2) 

Soru 2. — Kimler kimleri davet edebilir. 

Cevap : Sınırlı Göçmenlik : 31 . 7 . 1969 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 13 . 3 . 1969 
günlü, 1180 sayılı Kanun, (Türk - Bulgar Göç 
Anlaşması). 

Bu kanun, amacı itibariyle genel bir göç 
anlaşması olmayıp, 1952 yılında Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye göç etmiş ailelerin, Bulgaristan'da 
kalmış yakınlarının getirtilmesiyle, parçalanmış 
alilelerin birleştirilmesi amacını gütmektedir. 
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Kanun kapsamına girecekler şunlardır : 
Karı - Koca, Ana - Baba, Büyükanne - Bü

yükbaba ile bunların ana ve babaları, çocuklar 
ve torunlar ve bunların eş ve çocukları, anlaş
ma tarihine kadar evli olmayan kız ve erkek 
kardeşler ile evli kız ve erkek kardeşlerin be
kâr, reşit ve gayri reşit çocukları. 

Soru 3. — Serbest göçmen getirilişi durdu
rulmuş ise ne sebepten - hangi tarihte durdu
rulmuştur? 

Cevap : Genel olarak yurdumuza serbest 
göçmen getirilişi durdurulmuş değildir. Dur
durulma konusu yalnız Bulgarlarla yapılan göç 
anlaşmasında öngörülmüştür. Buna göre göç
men adaylarına Bulgar makamlarının pasaport 
Verme süresi anlaşmanın yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 6 ay olarak tespit edilmiştir. An
laşma 31 . 7 . 1969 tarihinde yürürlüğe girmiş-

Buna muvazi olarak, tarafımızdan da,, mem
leketimizdeki yakınların, davetlerini 1.10 .1970 
tarihine kadar yapmaları ve bu tarihten sonra 
yapılacak müdacaatlarm kabul edilmemesi uy
gun görülmüştür. 

Memleketimizde göçmenlerin geçim sıkın
tısını uğramamaları için, anlaşma ile göçün sü
resi ve göçmen sayısı sınırlı olarak düşünül
müştür. 

Soru 4. — Durdurulma kararı hangi tarih
te kalkacak ve getirme emri ne zaman verile
cektir? 

Cevap : Sözü edilen anlaşmanın uygulan
ması bitirildikten sonra ortada çözülmesi ge
rekli bir mesele kalırsa, durum incelenip Bul
gar Hükümeti ile yeni bir göç anlaşması yapı
labilir. 
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1. — Başbakan Ferid Melen tarafından teş
kil olunan Hülkümet programının g'örşülmesi. 
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