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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

OSlRİNCl OTURUM 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarkın ve Kastamonu 

üyesi A. Nusret Tuna'nın, gündem maddelerin
de takdim tehir yapılması hakkındaki önergesi 
kaıbul edildi. 

Başkanlık için yapılan beş seçim turunda da 
adaylardan hiçbirisi yeter çoğunluk sağlıyama-
dılar. 

Birleşime 10 dakika ara verildi. 
İKÎNCI OTURUM 

Başhdkan Süleyman Demire! tarafından teş
kil1 olunan Hükümet Programım Başbakan. Sü
leyman Demire] okudu. 

Kontenjan, C.H.P., A.P. ve M. Birlik Grup 
Başkan ve Başkam vekili eri ile C.K.M.P. ve Y.T.P. 
Toplulukları tarafından imzalı ve Hükümet 

Programı üzerindeki görüşmelerin 5 Kasım 1963 
Cuma ıgünü saat 15 te başlaması hakkındaki 
önerge okundu ve kabul edildi. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekataile Samsun 
Üyesi Fethi T evet oğlu'nun; seçimlerin Hükümet 
Programının görüşülmesinden sonraya bırakıl
masına dair önergesi 'okundu, kalbul olundu. 

5 Kasım 1905 Cuma 'günü sa:Jt 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,40 ta son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

Fikret Turhangil Kudret Baykan 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

*«*« 

B Î B Î N O İ O T U R U M 
Açılma saaü : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvdklli Fikret Turhangil 

KATİPLER : Kudret Bayran (Niğde), M. Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

3 . — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in, Kıbrıs olayları ve son durum hakkında 
demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Dışişleri 
!Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; son günlerde Kıb
rıs'ta cereyan eden olaylardan şu ana 'kadar alı

nan 'bilgilerden Yüee Heyetinizi 'haberdar et
mek üzere 'huzurunuzda bulunuyorum. 

29 Ekim 1985 günü Magosa'nm Sakarya böl
gesinde Rumlar Türk kesimine doğru ilerleyip 
geri çekilmek suretiyle gerginlik yaratmaya çalış
mışlarda da Kıbrıs'lı Türkler teenni ile hareket 
etmişlerdir. 2 Kasım günü saat 14,20 de Rum 
muhafızlar Magosa'nm surlar dışındaki Trük 
kesiminde bulunan 'Sakarya semtindeki Türk 
mevzilerine yaklaşarak ateş açmışlar ve Türk-
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ler de buna mukabele etmişlerdir. Saat 17 de 
de Rumlar zırhlı aralbalar ile Sakarya ve Kara
kol kesimlerine yaklaşmışlar ve hoş 'bir binaya) 
yeltenmişlerdir. Daha sonra 21,15 te Türk kesi
minin etrafında mevzilenen Rum Muhafız Kuv
vetlerinin ateş açması üzerine Rum 'kuvvetleri 
ile Türlk mücahitleri arasında genel ateş teatisi 
başlamıştır. Bu arada Ruamlar, 3 Kasım sabahı 
saat 02,00 de Namık Kemal Lisesini işgal ede
rek 'binada bâzı hasarlara sebebiyet vermişler ve 
Sakarya bölgesinde evine girmiş oldukları bir 
Türkü öldürmüşlerdir. Türk kesiminin elektrik, 
telefon irtibatı ve suyu bir müddet için kesil
miştir. 

Bu haberler üzerine, askerî makamlarımızla 
gercikli temaslar yapıldıktan sonra, Birleşmiş 
Milletlerdeki daimî delegelerimize genel sekreter 
nezdinde derhal teşebbüse geçerek, Rum taar
ruzunun durdurulması için bütün tedbirlerin 
alınması tale'bolunmuştur. Aynı şekilde "Washing
ton, Londra ve Atina hükümetleri nezdinde de 
vahim neticeler doğurabilecek bu taarruzların 
durdurulması' için teşebbüste bulunulmuştur. 
Lefkoşe Temsilcimiz de, General Thimayya ve 
Birleşmiş Milletler Temsilcisi Bernardes nez
dinde .devamlı ikaz ve teşebbüsler yapmıştır. 
4 Kaçım sabahı ve öğleden sonra Barış Gücü 
aracılığı ile (bölgede nispî sükûn temin edilmişle 
de Rumların aynı gün öğleden sonra Türklere 
bir ül't'üma'tom vererek Türk kesimindeki Evkaf 
apartmanının boşaltılmasını istediklerine dair 
haberler alınmıştır. Bu lıa'berin alınmadı üze
rine, derhal Amerika, İngiliz ve Yunan se
faretleri ikaz edilmiş ve Amerikan, İngiliz ve 
Yunan '.sefirleri Hariciye Vekâletine çağırılmış
lardır. Birleşmiş Milletlerdöki daimî delegeli
ğimize Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmak 
hakkımız mahfuz tutularak Rum taarruzu ile 
ilgili olarak Konseye şikâyette bulunulması için 
talimat verilmiştir. NATO Konseyinin de, du
rumdan hdberdar edilmesi delegemizden isten
miştir. 

Saat 19,30 da Rumların Magosa'nm Sakarya 
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semtine karşı taarruza geçtikleri, içinde kadın 
ve çocuklar 'bulunan Evfesf apartmanının, Barış 
Gücünün ısrar ve aracılığı ile (boşaltılmış oldu
ğu, bu 'binaya Barış Gücünün vazıyed ettiği öğ
renilmiştir. Rum taarruzunun devam ettiği ha.-
beri üzerine Birleşmiş Milletlerdeki daimî dele
gemize telefonla Güvenlik Konseyini toplantıya 
çağırması için talimat verilmiştir. 

Daimî delegemizin sabaha karşı verdiği habere 
I nazaran, Güvenlik Konseyinin toplantıya çağrıl -
I ması 'konusu haiklkmda Konsey üyeleri arasm-
] da durumu 'bugün tezekkür etmek hususunda 
| mutabakat hâsıl 'olmuştur. Güvenyik Konseyi-
| nln 'behemehal toplantıya çağrılması için Kon-
| sey üyesi memleketler nezdinde aralııksız teşeb-
I büsler yapılmıştır. NATO Konseyine gelince; 
! Konsey, hu sahah toplanmış ve 'daimî delegemi-
I zln vaziyetin vehsımetlni izah eden 'konuşması-
\ nı dinlemiştir. Konsey, Magosa'daki hâdisele-
; rln vöhameti ve durumun daha ziyade kötüleş

mesinin önlenmesi lüzumuna dair müracaatımı
zı anlayışla -karşılamış ve delegelerin kendi hü
kümetlerine bu yolda, bilgi vereceği öğrenilmiş
tir. 

Rumların evvelâ, plânlanmış olduğunda ar
tık: şüphe kalunıyan bu askerî tecavüzleri Güven
lik Konseyinin Kıbrıs meselesine dair ittihaz 
ettiği 'bütün kararların 'bir açık ihlâlini teşkil 
•etmektedir. Hükümetimiz, Rum tecavüzlerinin 

| derhal durmasını istediği giibi, hu tecavüz ne-
] ticesinde Magosa'da ateş kes andkışmasına aykırı 
! olarak Rumlar tarafından işgal edilen mevikile-
! rin tahliyesinde de katiyetle ısrar edeceğiz. 
' Dün gece Bakanlar Kurulu toplanmış ve si-
\ y:si ve askerî açıdan durumu incelemiştir. As-
: kerî birliklerimize gercMi hazırlık talimatı ve-
; rUmiştir. (Alkışlar) Bakanlar Kurulu şimdiye 
. kadar yapılan diplomatik teşebbüsler hakkında 

da izahat almış ve hu teşebbüslerin âzami lısd-
; dine vardığını müşahede etmiştir. Vaziyetin 
; inkişafından ve alınacak bilgilerden Hükümet 
; Yüce Meclisleri her an haberdar edecektir. Du

rumu saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
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4. - OÖEÜ 

1. — Hükümet programı üzerinde görüşme 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Hükümet 

programı üzerinde görüşme yapılacaktır. Söz 
alan sayın üyeleri arz ediyorum : 

Sayın Demir şahsı adına, Saym Koçaş grup 
adına, Sayın Dikeçligil şahsı adına, Saym Gü
zey şahsı adına, Saym Yıldız şahsı la'dına, Sa
yın Omay şahsı adına, (Saym Yetkin, Saym Tu
zun, Sayın Bahadırlı, Saym Eyidoğan, Saym 
Erdoğan, Saym Buladoğlu, Saym Ayhan, Sa
yın öztürkçine, Saym Hazer, Saym özgüneş, 
Sayın Ega, Sayın Karaman, Saym Sarıgöllü, 
Saym Açıkalm şahısları adına, Saym Tevetoğlu 
grup adına, Saym O'kyayuz, Saym Alpaslan, 
Saym Atalay şahsı adına. Saym özdilek grup 
adına, Saym Çetin şahsı adına, Sayın Beka'ta 
ıgrup adına, Saym Arıburun şahsı adına. 

Buyurun Sayın Topçuoğlu. 

SABRI TOPÇUOĞLU (Binigöl) — Evvelki 
karara göre topluluklar da söz hakkına sahip mi
dir, değil midir? 

BAŞKAN —Teamülü aynen t at pik edeceğiz 
efendim. Evvelâ Cumhurbaşikanlığı Kontenjan 
Grupu adına, .Millî Birlik Grupu, varsa Yeni 
Türkiye Partisi topluluğu adına, varsa Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi topluluğu adına, 
varsa Millet Partisi topluluğu adına. Bilâh/ara 
Cumîhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi .grup
ları söz ..sırasına 'göre görüşme sırasındadırlar. 

TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Y e n i 
Türkiye Partisi topluluğu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN'— Turhan Kapanlı Y. T. P. toplu
luğu adına. 

Saym Güzey sıraya koymak üzere soruyo
rum, üzerinde, lehinde, 'aleyhinde? Lehinde, 
Sayın Yetkin? Aleyhinde.. Saym Tüzün? Üze
rinde.. Saym Bıahadır? aleyhinde.. Sayın Er
doğan? Üzerinde.. Sayın Azmi Erdoğan? Âley-
Ihinde.. Sayın Buladoğlu? Yoklar.. Sayın Ay
han Yoklar.. Saym öztürkçine? Üzerinde.. 
Saym Hazer? Aleyhinde.. Saym özgüneş? Üze
rinde.. Saym Ege? Lehinde.. Saym Karaman? 
Üzerinde... Sayın Sarıgöllü? Yoklar... Saym 
Açıkalm? Üzerinde.. Sayın Okyayuz? Lehinde., 
Saym Alpaslan? Üzerinde... Saym Atalay? Aley
hinde.. Sayın Çetin? Lehinde.. Saym Arıbur-

fÜLEN ÎŞLER 

I un? Lehinde.. C. K. M. P. ve Millet Partisi 
topluluğu d m a ? Yok. 

Efendim daha evvel kaydettiğim veçhile; 
Saym Demir? Üzerinde.. Saym Dikeçligil? Üze
rinde.. Sayın Yıldız? Üzerinde., Sayın Omay? 
Üzerinde denmiş, beyanlarıyla kaydedilmiş, onun 
için sormuyorum. 

îlik söz Kontenjan Grupu adına Sayın Ko-
çaş'mdır. Buyurun efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA SADİ KO
ÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym Baş
kan, Saym Hükümet Başkanı ve üyeleri, Cum
huriyet Senatosunun Sayın üyeleri. 

Kontenjan Senato Grupu adına, Hükümet 
programı 'hakkında grupumuzun görüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Hükümet programında yer alan konular 
üzerinde ayrı ayrı görüşlerimizin arzına geçme
den evvel, bu programın tatbiki sırasında ik
tidar, muhalefet ve muhtelif parlâmento grup
ları olarak yapılması gereken işbirliği ve bil
hassa istisnasız 31 milyon Türk'ün üzerinde bir-

j leştiğindeıı emin ve müsterih olduğumuz bâzı 
i hususların tahakkuku için tutulması gereken 

yol hakkında grupumuzun görüşünü belirtmek
te fayda mülâhazn ediyoruz. 

Her ne kadar bizlerin tarafsız Parlâmento* 
üyeleri olarak siyasi faaliyetlerde pasif ve ta
rafsız kalmamızı uygun gören bir noktai nazar 
mevcut ve basm yoliyle umumi efkâra maledil-
mek istenmişse de biz bu görüşe iştirak etmi
yor, tarafsız değil, sadece bağımsız Parlâmen
to grupu ve üyeleri olarak inandığımız prensip
lerin ve Anayasamızın ışığı altında faaliyette 
bulunmayı sadece bir hak değil aynı zamanda 
bir görev telâkki ediyoruz. 

Bizim inancımız odur ki, Dünyanın hiçbir 
yerinde ve hele bizim memleketimizde hiçbir 
Hükümet bile bile memleketine faydalı olmıya-
cak bir çalışma yolu tutmaz ve tutamaz. 

Her Hükümet kendi görüsüne göre memle-
J kete en faydalı olacağına inandığı hususların 
S tatbikine gayret eder. Bu hususta içim/izde çn 

ufak bir şüphe ve tereddüt yoktur. 
I Değişik programlara sahip hükümetlerin 
S görüş farkları memlekete hizmet anlayışlarının 
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değişik olmasındandır. Demokratik rejimlerde 
siyasi partilerin vazgeçilmez unsurlar telâkki 
edilmesinin sebebi de, değişik programlara sa
hip siyasi partilerin kendi anlayışlarına göre 
bir hizmet yarışma çukmaları, seçimlerde ka
zanıp iktidara gelen siyasi parti kendi görüşünü 
tatbike çalışırken, diğer görüşlere sahiboîanla-' 
rm onları murakabe etmesi, ikaz etmesi, fikir 
ve kararlar üzerinde münakaşa etmesi ve bu 
münakaşanın hakikatleri meydana çıkararak 
yanlış icraata geçilmesini önlemeleri içindir. 

Biz grubolarak inandığımız bn kaideye uya
rak, Adalet Partisi Hükümetinin memlekete 
en iyi şekilde hizmet imkânı vereceğine inan
dığı programı hakkındaki samimî görüşlerimizi 
açıkça ifade edeceğiz. 

Biz nasıl Hükümetin bu programı münhası
ran en iyi şekilde hizmet edebilmek gayesiyle 
hasırladığını peşinen kabul ediyorsak, Saym 
Hükümetin de mâruzâtımızın aynı gayeyi istih
daf ettiğinden emin olmasını bilhassa istirham 
edeceğiz. 

Kontenjan Senato Grupu, hiçbir önyargı. 
hiçbir küçük hesap, hiçbir politik düşüncenin 
tesiri altında 'kabımdan, sadece hizmet nöbetini 
almış bulunan Adalet Partisi Hükümetine mem
leket hizmetinde yardım etmek ve 'kendi ifade
leri ve bizim de benimsediğimiz ileri, müreffeh 
mamur, mesut Türkiye'yi birlikte yaratmak ve 
yaşatmak gayretine faydalı olmak, kendilerine 
yardımcı olmak kararındadır. 

Hükümet çalışmaları su'asmda'ki tutumu
muz da bu ifademize paralel olacaktır. İnandı
ğımız ve inandırıldığımız her dâvanın icraatın
da Hükümet bizi, en yakın yardımcı olarak ya-
mbaTnda görecektir. İnanmad ığınnz, ikna edi-
Iemediğimiz icraatlarda ise belki zaman zaıman 
müz'iç olacak kadar ısrar ve ikazlarda buluna
cak, falkat yine yanıbaşlarmda olacağız. Zira 
bu aziz yurdun ancak hepimizin müşterek gay
retiyle kalkınacağına onanmış bulunuyoruz. 

İkaz ve ısrarların bâzısı yumuşak, bâzısı 
sert, bâzısı tatlı, bâzısı acı olabilir. Fakat biz 
Saym Hükümeti ve oı^ann şahsmda bütün Par
lâmentoyu ve Türk Milletini temin etmek: iste
riz ki, ister sert, ister yumuşak 'her ikazımız 
bıbmk bir sağ. duyu ve iyi niyetle meşbu ola
caktır. 

Kendi iyi niyetimiz ve sağduyumuz k;uhr 
kıymetli arkadaşlarımızın da sağ duyularıma 
ve iyi niyetlerine güveniyoruz. Ve bu noktaca-
münakaşasız anlaşmış olduğumuzdan emin ve 
müsterih olarak program hilkkmdaki görüşleri
mize geçeceğiz. 

Muhterem senatörler : 
Hükümet programı hakikaten bir emek ve 

gayretin mahsulü, her mevzu üzerinde uzun 
uzun durulmuş, arzu ederdik ki, bu uzunluk 
fikirlere, şüphe edilemiyeeek, çeşitli şekillerde 
tefsir edilemiyeeek, bir sarahat vermek gaye
sine matuf olsun. Fakat bu sarahati ve kesin
liği birçok noktalarda bulamadığımızı itiraf 
etmek isteriz. 

Yine itiraf etmek isteriz ki biz, âzami hiz
meti dört yıl sürecek olan bu Hükümetten bu 
programla bütün millete vadettikleri kadar faz
la bir icraat beklemiyorduk. Eğer ve inşaallah 
vadettiklerinin tamamını tahakkuk ettirmek 
imkânım bulurlarsa bize ve millete umduğu
muzdan ve istediğimizden fazlasını vermiş ola
caklardır. 

Ama, yine itiraf edelimki, biz bütün bu hu
suslarda Saym Hükümet kadar nikbin değiliz. 

Nikbin olamayrpmızm iki sebebi vardır. 
Birincisi: Burada vaadedilenlerin büyük bir 

kısmının, değil dört yılda ondört yılda bile 
tahakkukunun mümkün clarrnyacağı, hattâ bir 
kısmına başîanamıyacağı görüşündeyiz. 

İkincisi : Biraz ;:onra teker teker belirtece
ğimiz gibi ekseriyet değil ama birkaç noktanın 
bâzı kesin hükümlerinin memlekete faydalı ola
mayacağına belki de aksine zararlı olacakları
na kaaniiz. 

Fikirlerimizi belirttikten sonra Saym Hükü
met Başkanının müphem göreceğimiz hususlar
da bizi aydınlatmaları sayesinde eksik buldu
ğumuz sarahatin saklanacağı muhakkaktır. 

Umduğumuzdan fazla olan vaatlere gelince, 
biz bunu Hükümetin, çok şey yapmak, kısa za
manda en iyi neticeyi almak (hususundaki iyi 
niyetine ve bilhassa gençliğine ve enerjisine 
bağlıyoruz. Ve tabiî bundan çok memnunuz, 

Memlekete faydalı olmıyacağma kesin ola
rak inandığımız ve biraz sonra aç.ıklıyacağımız 
bâzı hususlarda da Saym Hükümetin icraata 
geçmeden evvel daha fazla düşünmesini, arzu 
ederlerse temsilcilerimizle yüz yüze fayda ve 
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mahzurlar üzerinde görüşmelerini ve ondan 
sonra icraata geçmelerini peşinen tavsiye ve 
istirham edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Başbakanın programa girmeden ev

vel belirtmek ihtiyacını hissettikleri müşterek 
inançları ve temel ilkeleri hakkında, bâzı yan
lış tefsir edilebilecek, her mânaya gelebilecek 
ifadelerin mevcudiyetine rağmen, memnuniyet 
ve teşekkürden başka söyliyecek bir şeyimiz 
yoktur. 

Ancak, ' bu güzel sözlerin, tam zamanında 
ellerine geçen bir fırsatla, tatbikatta da yerini 
bulmasını ve bu hareketin yalnız Türk Milleti
ne dertli, bütün dünyaya ve bilhassa Saym 
Başbakana tuhaf tuhaf sualler soran dünya 
basınına güzel bir cevap olmasını arzu ederdik. 

Adalet Partisine yakın olduğu söylenen ve 
sahibinin de, Kabinenin Türkiye için en önemli 
bir Bakanlığını işgal ettiği İzmir'de münteşir 
bir gazetenin, Anayasanın 68 nci maddesini 
hiçe sayarak ortaya attığı hezeyana, evvelâ ga
zete sahibi olan Saym Bakan arkadaşımızın, 
sonra da tekmil Hükümetin hak ettiği reaksi
yonu anında göstermiş olmalarını çok arzu 
ederdik. Fakat Hükümetin çok meşgul olduğu 
bir devreye tesadüf eden bu hâdise hakkında 
Sayın Hükümetin geç bile kalmış olsa göstere
ceği reaksiyon, programın daha başında ilân ve 
vadettikleri müspet anlayışın delili olacaktır. 

Saym arka dallarım : 
Biz Saym Hükümetin görüşünün aksine ola

rak, tam bir. dürüstlük içinde yapılan 10 Ekim 
seçimlerini, engin bir demokrasi tecrübesine 
sahip değil, bilâkis demokrasi mücadelesinin 
daha başlangıcında olmasına rağmen sadece 
Türk Milletinin fıtrî efendiliğinin ve olgunlu
ğunun neticesi sayıyoruz. Bu asil Milletin eğer 
bir de engin demokrasi tecrübesi olsa idi, tam 
bir dürüstHik içinde yapılmış olan seçim, aynı 
zamanda dünyaya hakikaten seviyeli bir müca
dele örneği de vermiş olurduk. Biz seçimlerde 
şahidol.duğttmuz maalesef bâzı seviyesiz nahoş 
halleri bu demokrasi tecrübesinin azlığına bağ
lıyor, bunlara Milletin ekseriyetinin değil 
küçük bir azınlığının sebebolduğunu düşünerek 
müteselli-oluyoruz ve-bu gibi hallerin inşaallah 
son olmasını da temenni .ediyoruz. .... . 

Saym Başbakan ve değerli Hükümet üye
leri : 

Kontenjan Senato grupu (Atatürk ilkeleri
ne ve 27 Mayıs İnkılâbına dayanan ve Millî 
İradenin tasvibine mazhar olan Anayasamızı, 
ruhu ve metni ile hâkim kılmanın şaşmaz he
defimiz olduğu) hakkındaki samimî ifadele
rinden dolayı hepinize teşekkürlerimi arz et
mekten hakikaten büyük bir haz duymakta
dır. 

Siz bu inançta oldukça ( İktidar ve muha
lefet olarak siyasi partilerin birbirlerini ta
mamlayan görevleri olduğuna) inandığmız 
hakkındaki ifadenizi ve (birbirimize ve değişik 
fikirlerimize müsamahalı olmak gerektiğine) 
dair olan inancınızı icraatınızda gösterdikçe, 
biz sizi emin olun kendi partinizden daha fazln 
destekliyeceğiz. Onlarla belki içişleriniz yüzün
den ihtilâfınız olacak ama bizim destek ve iş
birliği gayretimizi hiçbir karşılık beklemeden 
daima yanınızda ve yardımınızda bulacaksınız. 

Emniyet ve asayiş hakkında ileri sürülen 
fikirlere aynen iştirak ve teşekkür ederiz. 

İdarenin tarafsızlığı hakkında hiçbir tefsire 
mahal bırakmıyan kesin ifadenizi sadece bir 
vait değil hem bir senet, hem de tahakkuku 
halinde başarınızın en büyük âmili telâkki ede
ceğiz. Zira tarafsız olmıyan partizan bir idare
nin hayatını sembolik bir gelir ve sembolik bir 
garanti karşılığında Devlet hizmetine vakfeden 
feragatli Devlet memur ve erkânım ve bütün 
Milleti nasıl bir ruh haleti içine sürükliycceği-
ni o hayatı yaşamış insanlar olarak, çok iyi 
biliyoruz. Bu konuya o kadar önem veriyoruz 
ki, bu va'din en ufak şekilde ihlâli grupu mu
zu ve eminiz ki, bütün Milleti büyük inkisara 
uğratacaktır. Bu va'dinize sizin de 'büyük 
önem vermenizi rica ediyoruz. Bütün partizan
lığın, sırf geçmiş partizanlıkların tasfiyesi es
babı mucibesiyle yapıldığını çok iyi bilen gru
ptunuz,. program satırları içinde bulunan ve 
biraz müphem bulduğumuz ifadelerin böyle bir 
esbabı mucibeye mesnet teşkil etmemesi temen-
nisindedir. 

Kırtasiyecilikle savaş fikrinizi de keza ve
rimli ve faydalı bir fikir olarak telâkki ediyor 
ve destekliyoruz. 

Zararlı, cereyanlar ve^ bilhassa . komünizme 
yönelmiş faaliyetlerle mücadele, ve Anayasa : 
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dan doğan hürriyetleri, hürriyetleri yok etmek 
yolunda kullanmaya asla meydan ve imkân 
-vermemek hususunda da sizinle beraberiz. Yal
nız müsaadenizle burada bâzı noktalara temas 
etmek zaruretini hissediyoruz. 

Komünist ülkelerde uzun yıllar yaşamış ve 
vazife görmüş ve'gımpunun-görüşüne tamamen 
tercüman clmıya yetkili bir arkaçlasınız olarak, 
komünizmin Türkiye için tatbik kabiliyeti cl-
mıyan millî, dinî, ahlâki, ve sosyal bünyemizle 
'bağdaştırılmasına imkân bulunmıyan bir rejim 
olduğunda birleştiğimizi şurada. Yüce Senato 
Kursusunda Millet v'c dünya önünde tescil et
tikten sonra, bu salgm ve gayrikabili tedavi 
hastalıkla mücadele hakkında birkaç söz söyle
mek istiyoruz. 

Bizim görüşümüz odur ki, Türkiye'de komü
nizmle mücadele lâzım değil, elzemdir. Ama 
bu mücadeleyi Devlet ve Hükümet olarak yap
mak, Milleti bu hastalığa karşı aşılamak su
retiyle muafiyet kazandırmak lâzımdır. 

Birtakımı sadece his ve heyecan, diğer kısmı 
sadece kaba kuvvetine güvenen, -bir kısmı da 
küçük hesapların peşinde bulunan bir kütle ile 
bu mücadeleye atılmak veya böyle hareket et
mek istiyenlere müsaade veya müsamaha etmek 
en büyük tehlikedir. Yıllarca bu konuda ye
tiştirilmiş bir arkadaşınız olarak komünizmle 
mücadele edeceğiz diye memlekette tam komü
nistlerin istediği bir hava yaratılmış olduğunu 
açıkça ifade etmek zaruretini hissediyorum. 

Komünizmle mücadelenin yolu önüne gelene 
komünist damgası vurmak, hele bu damgayı 
Devlet erkânına, siyasi partilere ve Parlâmen
to üyelerine lâyık görmek değildir. 

Aylardan beri Türkiye'de açıkça ve bütün 
şiddeti ile devar eden bu çok sakîm, sözde mü
cadele, inanınız yıllardan beri Türk Milleti ta
rafından veba diye tanınan komünizmi bâzı va
tandaşlarımız nezdinde yumuşatmıştır. 

Nasıl yumuşatmasın ki, bu memleketi yıllar
ca idare eden ve hizmetlerinin önemi ve say:-V 
hafızalara sığmıyacak kadar kesif olan, bilhas
sa büyük bir vatandaş kütlesinin devamlı des
tek ve sempatisine sahibolduğundan şüphe Öl
mediğimiz tarihî şahsiyetlere kadar komünist 
denmiş ve bu itham bir taraftan kulaktan kula
ğa fısıltı halinde yayılırken, diğer taraftan 
meydanlarda, bar bar bağırılarak ilân edilmiş

tir. Gazetelerde çıkan (Petrol Kanununa imza 
atanlar komünisttir.) İthamı karşısında kendi
mizi savunmak ve Petrol Kanunundan ne iste
diğimizi anlatmak için yaptığımız toplantılar
dan birisinin sonunda koca bir kütlenin (siz ko
münist iseniz biz de komünist oluruz) diye ba
ğırışına] arma bizzat şahidolduk. Bu, komünist
lerin arayıp da bulamadıkları bir vasattır. Ye 
bu metot onların da bizzat tatbikini istedikleri 
metottur. 

Bu mevzuda söyliyecek çok sözümüz vardır. 
Fakat sadet dışına çıkmamak için fikrimizi kı
saca özetlemek isterim. 

Biz komünizmle mücadele hususunda Hükü
metle beraberiz. Ancak bu mücadelenin şekli 
bu işten anlıyan insanlara tevdi edilmeli ve 
mutlaka Devlet eliyle yapılmalıdır. Komünizm 
mücadelesi ismi altında fikir özgürlüğünü kal
dırma gayretlerine ve bilhassa haysiyetlere te
cavüz edilmesine müsaade edilmemelidir. Mil
leti heyecana verip silâhlandıran sonra da düş
man karşısında çil yavrusu gibi dağılan gönül
lü aşiret alaylariyle yalm kılıç müstahkem mev
kilere taarruz eder gibi kaba kuvvet gösterile
ri ile komünizm mücadelesi . yapılamıyacağma 
inanıyoruz. 

Sosyal adalet ve Sosyal güvenlik tedbirleri
nin 'gerçekleştirilmesi suretiyle bu mücadeleyi 
ıbaşarmayı öngören Hükümet beyanını can ve 
gönülden destekliyor ve her an kendilerine 
yardımcı olacağımızı vadediyoruz. 

Zira komünizme karşı en müessir silâh sosyal 
adaleti sağlamaktır. Her türlü suiistJmdlerie 
mücadele hususunda kesin kararını açıkça ifa
desinden dolayı Sayın Hükümete teşekkür ede
riz. Bu 'husus partizan olmıyan tarafsız idare 
ilkesinden sonra grupumuzun en çok benimsedi
ği ve mücadeleye kararlı olduğu roir konudur. 
Hükümetten bu konuda .grupumuzun şahsında en 
iyi bir yardımcı -''bulduğundan emin olmasını is-
tarham ediyoruz. Fakat suiistimal 'kelimesinde 
mutlaka Ceza Kanunu 'hükümleri aranmamalı, 
bilhassa döviz ve kredi tahsislerinde partizan
lık şeklinde tecelli edecek bir suiistimale ve nü
fuz ticaretine yer verilmemelidir. Bu, milleti 
rencide edecek en büyük suiistimallerden biri
sidir. 

- 4 7 
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Eğitini politikasına gelince; toıî konuya grtt-
pumuzdan sayın 'bir arkadaşımız daha teferrıt-
atlı olarak temas edecektir. Programda bu konu
da yapılan vaitlerin çok uzun vadeli işler ol
duğu, bir Hükümet devrinde ve hatta uzun yıl
lar ibu vaitlerin tahakkukuna imkân olmadığı gö
rüşündeyiz. 

Bu fakir millete çak şeyi kısa zamanda ver
mek arzu ve heyecanının mahsulü olan. hu, cö
mert vaitlerin, kısa zamanda! tahakkuk ettiril
memem suretiyle bir inkisarı hayal ve terikid ko
nusu olmasından Hükümet hesabına korkuyo
ruz. Millî Eğitim politikasında (hemen her sa
haya önem verileceği hissini veren 'vaitlerin ya
nında genel öğretim veya teknik öğretimden han
gisine dalha çok önem verileceğinin (belirtilmiş 
olmasını çok arzu ederdik. Köy okulları, öğret
men baldan, kabiliyetli fakir talebeye okuma 
imkânı verilmesi, teknik okullar, üniversiteler 
ve öğretim kadroları hakkımda ifade buyuruian 
cömert alâkaya 'biz de müteşekkiriz. Ancak, çok 
pahalı bir sistem olan yeni üniversiteler tçmak 
yerine mevcutların imkân ve kadrolarım geniş
letmek, ve hattâ 'belki çid&t tedrisat yapmak su
retiyle hu eksiğin şimdilik kapanmasının müm
kün olcağına, failim grupumuzûm Anayasaya 
aykırı gördüğü özel yüksek okulların tatbikatı 
ile mümkün olabileceği neticesine vardığımız gö
rüşündeyiz. öğretmenlerin meslekte kalmasını 
temin edecek tatmin yolları hakkında açıklama 
yapılmasını, bunların malî portelerinin 'bildi
rilmesini önemle rica ediyoruz. Muhtacoldüğu-
muz branşların öğretmenlerine Devletin başka 
sahalarında iş verilmemesi 'bugün birçok (mem
leketlerde tatbik edilen bir usuldür. Tetkikini 
rica ediyoruz. 

ÜVIemleket gençlerindeki, kabiliyeti olsun ol
masın, mutlaka üniversiteye gitme arzusu yeri
ne, daha feibi'liyetli oldukları sanat kollarına 
ayrılma hevesinin ve imkânının sağlanması lü
zumuna inanıyoruz. Batı devletlerinin bu yolda
ki başarılı tatbikatım inisal olarak- göstermek 
isteriz. 

Programda; kadınların eğitiminden hiç bah
sedilmemiş olmasını, 'bu yönde faaliyet gösteril
meye muhtacolan memleketimiz -için 'Büyük bir 
noksan olarak mütalâa ediyoruz. 

Bölge tiyatroları konustıaıda Hükümeti» gö
rüşüne laynen katılıyoruz. 

Anayasamızın teminatr altmadki diri ve vic
dan hürriyeti konusunda Hükümetle beraberiz. 
ibadet serbestliği ve lâiklik prensibinin vatan
daşın dinî ihtiyaçlarını baakı altında tutan bir 
çerçeve içinde mütalâa' etmej^e imkân olmadığı 
gerçeğinin programa niçin ilâve edildiğini, 
itiru<f edelim ki, aniıyamadık. Zira grupuımun 
en genç üyelerinden biri olarak,; Cumhuriyetin 
ilânını ive lâiklik prensibinin ıkabtflünü çocuk ya
şında idrak eden ben, hayatımın hiçbir devrin
de ne evimde, ne okulda, ne kışlada, ne cemi
yet içinde benim veya etrafımdakilerin ibadet 
hürriyetine hiçbir suretle müdahale edildiğini, 
baskı yapıldığını hatırlamıyorum. 

Evvelâ kilise, sonra cami olan tarühî bir »bi
nanın müze olması, harp içinde bâzı cemaati 
bulunmıyan camilerin askerî maksatlarla kulla
nılması ıgibi misalleri, politik maksatlarla ve 
bir siyasi parti aleyhine 20 sene müddetle istis
mar ede ede bu memlekette ibadet serbestisi yok
tur, havasınının yaratıldığı bir ^gerçektir. 

Köyde, kasabada bir kendini bilmez kişinin 
şu veya ibu şekilde yanlış hareketleri,, din aleyh
tarı konulmaları olmuşsa 'bunu Devlete, Hükü
mete ve milletin 'tannanıma mal etmeye imkân 
yoktur. Bu memleket dinsiz değildir. Bu mil
let dinsiz değildir. İbadet etmek istiyenlere "bas
kı yapılmamıştır, yapılamaz, yapılamıyaeaktır. 
Binaenaleyh, olmıyan, olmasına da imkân bu-
lunmıyan bir hususun programda zikri bizim din 
anlayışınızı rencide eder malhiyettedir. 

Aydın din adamı yetiştirilmesi hususunda 
Hükümetin görüşünü paylaşıyoruz. Kendileri
ni bütün gücümüzle destekliyeceğiz. Ancak, 
(Mânevi inanç ihtiyacını karşılıyacak şekilde 
din eğitimine önem vereceğiz.) ifadesini de çok 
müpheb •bulduk. Bu önem verme ne şekilde tat
bik edilecektir? Bmgün din eğitimi yok mudur? 
Eğer bugünkü eğitimin şekli değiştirilecekse o 
şekli öğrenmeyi ve ondan sonra mütalaa beyan 
etmeyi tercih ederiz. 

Vakıfların ıslah ve ihyası destekliyeeeğimiz 
iyi bir fikirdir. 

Spor faaliyetleri hakkında vadedilen husuö-
lu'rda Hükümeti aynen destekliyeceğiz. 

Türk Basınmın çetin problemlerinin halli ve 
bilhassa basın hürriyetine gölge düşarülnTean'esi 
va 'dini sevinerek benisısedik. Kıs& mâzisaaeF, mak-
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dut imkânlarına rağmen bu vâde lâyık olduğunu 
fiilen göstermiş feragatli insanlardan müteşek
kil olan Türk basınına yapılacak yardımlar biz
leri de sevindirecektir. 

Senato seçimlerinin ekseriyet usulüne iade 
edileceği hakkındaki Hükümet görüşünü, prog
ramda baştan beri ifade edilen görüşlerle çeliş
me halinde bulduğumuzu itiraf etmek iste
riz. 

Muhalefetin önemine, lüzumuna, işbirliğine 
dair bir sürü beyan ve vaitlerden sonra* apaçık 
Senatoda muhalefet bırakmamak gayesini gü
den Poöylc bir fikri benimsememize, katılmamıza, 
yardım etmemize maddeten imkân göremiyoruz. 
(Sağdan gürültüler)' Sayın Başkan, müdahale
leri siz susturursamz ben cevap vermek mecbu
riyetinde kalmam. 

BAŞKAN — Hiçbir üye size şahsan müda
hale etmiyor efendim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ne olabilir bu 
fikrin esbabı anucibesi? 

Deniyor ki, 'bu sistemle yalnızbaşma iktida
ra gelinemez, koalisyon verimli bir Hükümet 
şekli değildir. Son seçimler hu iddiayı çürütme
di mi? Ve yine son seçimler igöstermedi mi ki, 
ekseriyet usulünde muhalefet olmıyacaktır? 

Hükümet, biraz evvel 'belirttiğim gibi ve 
kendilerinin bidayetten beri üzerinde durdukla
rı, lüzumuna inandıkları muhalefeti ortadan kal
dırmak ve (Şu okullar olmasa Maarif Nezareti
ni ne güzel i d ire edeceğim.) diyen Osmanlı Na
zırı misillû, (Şu muhalefet olmasa bu memlöketi 
ne güzel idare ederim.) düşüncesinde midir? 
Biz böyle düşünmüyoruz. 

Bu fikrin neresinden tutmuşsa'k beğeneme
dik, benimslyemedik. Seçimle alâkası olmıyan 
bir grup olmamıza rağmen sonuna kadar bu 
fikrin karşısında olacak ve Hükümeti bu yanlış 
yola gitmekten korumaya/ çalışacağız. Tek parti 
tasallutunun ne olduğunu çok acı misallerle öğ
renen bizler ve Senatonun Adalet Partisi dâhil 
bütün üyelerinin bu fikrin karşısına çıkacağını 
ümit ve temenni ediyoruz. 

Her yıl seçim yapılmaması hususundaki Hü
kümet görüşüne iştirak ediyor ve bu usulü de
ğiştirecek bir formül bulmakta kendilerine 
yardımcı ol:cağımızı va'dediyoruz. 

Şümulü memleket gerçeklerine ve'ihtiyaçla
rına uygun olarak: tesbit edilecek bir af kanunu 

tasarısı hazırlanacağı hakkındaki görüşe de katı
lamıyoruz. Bugün bir siyaısi af bahis konusu ol-
modığma göre, bu ifadeden âdi suçlar hakkın
daki affın kasdedildiğini anlıyoruz. Kanaatimiz
ce af müessesesi dünyanın her yerinden fazla 
Türkiye'de âdeta suiistimal derecesinde bir tat
bikat bulmaktadır. 1950 ile 1965 arasında, bu
gün Anayısamızm menettiği orman suçlarına 
mütaallik birçok affın dışında âdi suçlar için 
af kanununa şahidoldulk. Bütün bunların tatbi
katı sonunda ulaştığımız intiba odur ki, bu af
lar cemiyete faydalı olmamaktadır. Çok silk çı
karılan af kanunları cezanın umumi ve hususi 
önleme fonksiyonunu tahrlbetmekte ve modem 
ceza hukukunun ıslah ve terbiye prensipleri ba
cımından, tatbikattan beklenen faydayı istihsal 
edemez hale getirmektedir. 

Bundan başka, bu af kanunlarından faydala
narak: kısa zamanda köyüne dönen suçluların 
durumu, mağdurların aile efradı nezdinde inti-
(baan hisleri doğurmakta ve yeni suçlara zemin 
hazırlamaktadır. Aflar ancak büyük hâdiseler
den sonra ve nadiren yapılırsa bir fayda bekle
nebilir. Her iktidar değişikliğinde bir af konunu 
çıkarılırsa suç işlemeye mütemayil olan insan
ların cesareti artar. Nitekim aftan faydalanan
ların çoğunun kısa zaman içinde tekrar eeza 
evlerine avdet etmeleri yukardaki düşünceleri
mizin en açık delilidir. 

Kaldı ki, birkaç ay evvel yürürlüğe girmiş 
bulunan yeni Ceza İnfaz kanununun suçlulara 
tanımış olduğu fevkalâde müsait infaz usulleri 
de, bugün yeni bir affın çıkarılmasını içtimai 
adalet bakımından tamemen lüzumsuz bir hale 
getirmektedir. 

Basın suçlarına gelince : 

Basın yolu ile işlenen âdi sövme ve haikaret 
suçlarını kanaatimizce basın suçu olarak müta
lâa etmemek gerekir. Bir kısmı tamamen mak
satlı ve çıkarılacağı muhakkak sayılan af ka
nunlarına bel bağlıyarak, hiçbir ölçü tanımadan 
şeref ve haysiyetlere uluorta saldıran müteca
vizlerin, şerefli Türk basınına mesuliyetini ka
bul etmediğimiz gibi, bu şelkilde işlenen suçla
rı da basın- yoluyla işlenen fikir suçlariyle bir 
ı '̂ ad'a mütalâa edemiyoruz. Bir af, ancak bun
lar dışındaki suplar için bahis konusu olabilir. 
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Maliye politikamıza gelince: 
Esasen bir kanun mevzuu olan politika he

deflerine aynen iştirak ediyoruz. 
Vasıtalı ve vasıtasız vergiler üzerinde ya

pılması öngörülen esaslı incelemenin evvelce 
Plânlama Dairesince yapılan ve eski Hükümet
ler tarafından Parlâmentoya bildirilen incele
meden başka bir mahiyette mi olacağının tas
rih edilmesini rica edeceğim. Vergi mükelle
fiyetini sıkan, şüphe ve güvensizlik yaratan 
usullerin değiştirileceği, ticari mahremiyeti 
selbettiği ileri sürülen servet beyannamelerinin 
kaldırılacağı hususundaki ifadelere katılmak 
bizim için asla mümkün değildir. Biz otofcont-
rol -müessesesinin ilmî neticelerinden birisinin 
de bu usul olduğuna kaaniiz. Acaba Maliye ilmi 
bu hususta yeni bir teknik mi buldu? Şayet 
böyle ise bunu programda görmek ona göre 
mütalâa beyan etmek isterdik. Hayır böyle bir 
şey yok da şimdiden sonra biz kendimize has 
bir usul bulmağa çalışacak isek, biz böyle bir 
sistemi ciddî ve faydalı mütalâa etmekte mazu
ruz. Bu müesseselerin ıkaldırıimaismdan fayda 
uman ve halkın menfaatini ve dinî hislerini tah
rik eden birtakım ifadelerle (müslümanlikta pa
ra ile imanın kimde olduğu belli değildir) gibi 
safsatalarla vatandaş huzuruna çıkanlara bizzat 
şahidolduk. Hükümetin böyle bir düşünceye sa-
hibolmadığından emin ve müsterihiz. Ancak me
mur ve işçi gibi kazancı mahdut, vergisi yüksek 
olanların vergileri herkes tarafından bilinirken, 
büyük iş adamlarının verdikleri vergiyi sakla
mayı 31 milyon vatandaştan pek mahdut bir 
zümre arzu etmektedir. Maksatları da malûm
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, sizler Yüce Meclise 
girerken servet beyanında bulunmakta şikâyet
çi misiniz ? Biz memnunuz. Yarın bir ikendini bil
mezin, altımızdaki otomobile, oturduğumuz eve, 
haksız ve nüfus suiistmali suretiyle sahiboldu-
ğumuzu iddia etmesi halinde sarılacak o servet 
beyanından başka hangi can «simidi bulabilece
ğiz? O halde İ3 adamı bunu neye böyle mütalâa 
etmez? 

Muhterem arkadaşlarım. Bu hususu münaka
şaya bile tahammülü yoktur. Servetinin meşruu-
iyetinden emin, vergisini dürüst ödiyen şerefli 
tüccar ve iş adamlarımızın bu müesseselerden 
hiçbir endişesi olmadığına şahidolduk. Her git-

5 . 11 . 1985 O : 1 

ı tiğimiz yerde bir çok iş adamlarının bu husustaki 
: fikrini sorduk. Her iki tezi savunana da tesadüf 
i ettik. Şahsiyetleri bizce malûm olduğu için bunu 
; rahat rahat söyliyebiliyoruz. îş adamları arasında 
; bundan endişe duyanlar varsa Yüce Meclisiniz 
\ bunlara yardım etmekle mükellef bir Meclis ol-
j manialıdır. Kontenjan Senato grupu bütün gü-
i .en ile bu fikre karşı olacak ve Hükümete böy-
I le bir hataya düşmemeleri hususunda âzami 
! ikaz ve yardımı yapacaktır. 
I Yıldan yıla kamu harcamalarının hem hacım 
! hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin artması-
I nı, ve yüksek masraflı 'bir bütçe politikasına 
i son vermeyi öngören fikri takdir ederiz. Ancak 
j bu hususta güzel kelimelerin yanışıra bâzı 
j KONGRE misâllerini de görmek isterdik. 
j Hazırlığında Sayın Başbakanın üye olduğu-
• nu .".andığımız mehtap projesi üz:rine bu yıl ba= 
i sılan (idareyi ve idari metotları yeniden düzenle-
• me konusunda hazırlanacak mevzuatla ilgili genel 
; ilkeler) kitabında öngörülen .'ilkelerin benimse-
1 nip benimsenmediğine dair programda hiçbir 
[ ifade bulamadık 
1 İktisadi Devlet Teşekküllerinin daha verimli 
I çalışmalarını temin gayesini güden vaitleri de 
• pdk müphem bulduk. Malûmdur ki, bunlara ait 
i reform ''kanunları yeni çıktı. 1964 - 1965 prog-
| ramı bu esasa istinadetımiştir'. Blnanenaleyh, 
j buradaki ifadeden sadece personel takviyesi 
j mânası çıkmaktadır. Takviye yeni kadro ihdası

nı •mı, öngörmektedir? Yoksa sadece personelin 
j değiştirileceği mânasına mı gelir? öyle ise bu 
I gelenler rantabiliteyi naısıl sağlıyacaklardır? 
i Memurları mı azaltacak, işçileri mi azaltacak, 
j bunların maaç ve ücretlerini mi azaltacak, ham 
j ve yarı mamulleri mi azaltacak, .mamulleri mi 
i ucuz alacak, yoksa istihsalini mi pahalı sata-
I cak? Bunlar izah edilmedikçe bu husustaki 
I ifadelerin bizi tatminden uzak olduğunu ifade 
I etmek zorundayız. 

j İktisadi Devlet Teşekküllerinden Devlet 
j kontrolü altında bulunmasına lüzum olmıyan-
j larm halkın kontrol ve mülkiyetine göçmesini 
i öngören program maddesini ise hiçbir şekilde 
j izah etnıcık imkânını bulamıyoruz. Halkın yü-
j rütemiyeceği büyük teşebbüslerin dışında kalan 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri nelerdir? Tekstil 
! ve emsali fabrikaları mı? özel teşebbüsün elin-
| dekini Devlete satmak gayreti içinde olduğunu 
İ biliyoruz. 
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Çimento, şeker ve emsali fabrikalar da bun
lar arasında mıdır? Yoksa fısıltı halinde kula
ğımıza gelen kâğ.jt, gübre, petrol - kimya gibi 
sanayi, 'kollarına yabancı sermayenin hisse se
netleriyle iştiraki mi bahis konusudur? Ve ni
hayet bir kısmı rantal olmaktan çiikmış, çok 
eski tesisler olan bu müesseselerin hangi şart
larla ikimlere nasıl devredileceğini doğrusu 
çdk merak ediyoruz. 

Sayın Hükümetin bu hususta bizi en ufak 
teferruatına kadar tenvir etmesini tehalükle 
bekliyoruz. İktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kındaki 440 sayılı Kanunun öngördüğü yönetme
liğin müddeti geçtiği halde çıkarılmamış olması, 
bu müesseselerin iktisadi olmadığı kabul edilen 
faaliyetlerine bir müddet daha devam imkânı 
vermez mi? programda bu hususa sarih olarak 
temaû edilmemiş olmasına rağmen ele alınmasını 
rica ediyoruz. 

Gelir kaynakları yüklendikleri hizmet
leri ödemeyi yetmiyen mahallî idarelerle be
lediyelerin. ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dev
let bütçesinden yapılacak yardımı öngören Hü
kümet kararım da tafsilâtını programda gör
mek isterdik. 

Eaasen yollar, okullar, sağlık işleri gibi ma
hallî idarelerce yapılacak birçok işleri ve bir 
kısım mahollî su ve içme suyu tesislerini Dev
let üzerine almıştır, . veya büyük ölçüde Devlet 
yardımı yapılmış, bir kısım borçlar tasfiye edil
miştir. 

Bunlar birkaç milyarlık bir yardım ve yatı
rım tutmaktadır. Bunlara ilâveten daha Devle
te ne yük getirilecektir? Bunların karşılığı ne
dir? Devletin verimli yatırımk-rı için kaynak 
bulundu da bunlar fazlası mıdır? Tabiî o za
man söyliyecek bir şeyimiz yok. Yoksa bu hu-
suata da yabancı sermayeye mi istinadedilecek-
tir? Bütün bunların cevafbmı öğrenmek ve 
ona göre mütalâa etmek isteriz. Hayır böyle de
ğil de, Hükümet-baden yapılmış ve yapılmakta 
olan işleri kasd ediyorsa, programdaki ifadeden 
bu mânayı çıkarmak mümkün değildir. Esasen 
bir programda bunları zikretmeye de lüzum ol
madığı görüşündeyiz. 

Hükümetin plân hakkındaki görüşlerine ge
lince : 

-Plânlı kalkınma (hir Anayasa müessesesi-ol
duğu kadar demokratik- plân tekniğini iktisadi 
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(kalkınmada çok müessir bir metot telâkki 
i eden) inançla tamamen beraberiz. Ancak bu 
i ifadenin hemen altında (müessir metot) telâkki 
i edilen plânın tarifi şekli ile bu inanç arasında 

bir bağ kurmak bizim için mümkün olamadı. Bu 
tarifin hir dost sohbetinde belki yeri olabilir, 
ama Parlâmento huzurunda plânın ne olduğu
nu, ne olmadığını bilen ve o plânı kanunlaştıran 

i kişilere plân müessesemizi bu şekilde takdim et
meyi yadırgadığımızı itiraf etmek isterim. 

Kanaatimizce plân yeni bir icat değildir. 
, Yollan, usulleri, şekilleri, metodları vardır. 

Ve bunlar belli şeylerdir. Elimizdeki de bun
lardan bir tanesidir. Eğer bu ifade tarzı bu bi
linen yollardan ayrılmak istendiğinin alâmeti 

i ise biz de müsaadenizle aynı tâbiri kullanarak 
j bu husustaki kanaatimizi dile getireceğiz. Bi

zim görüşümüze göre iyi kesilmiş, iyi biçilmiş 
olan bu ceketi şayet Hükümet kullanmak iste
miyorsa, yukarda inandıklarım ifade ettikleri 
nıüessiriyeti nasıl sağlıyacaklar biz anlıyamıyo-
ruz. Lütfen izah buyursunlar. 

Plânı halkın benimsiyeceği, seveceği bir mües
sese yapmak zordur. Hattâ gayrimümkündür. 
Halkın plândan değil plânın tahakkuk edecek 
neticelerinden memnun olması esastır. Zira 
plân muhtevasından bir bölge memnun olurken, 
birçok bölgelerin bunun karşısında olması ta
biîdir. Hükümetlerin icraatlarına ve plâna hal
kın istek ve sempatisi değil, uzmanların tesbit 
edeceği memleketin menfaatlerine en uygun 
hususlar esas olmahdır. Biz bugüne kadar 
plânı bir karamsarlık ve ümitsizlik vesilesi ola
rak mütalâa etmedik ki, Hükümet bunu zik
retmek ihtiyacını hissetsin. Sayın Hükümet 
Başkanının bu husustaki endişemizi bertaraf 
etmesini hassaten rica edeceğiz. 

Plânlamanın özel sektör içinde yol gösteri
ci, aydınlatıcı ve teşvik edici olması gerektiği 

I plân stratejisi icabıdır. Böyle çalışılmaktadır. 
j Onbeş senelik perspektif de böyledir. Yalnız 
I burada mühim bir noktanın üzerinde durmak 
; isteriz. Özel sektör tâbiri yuvarlak bir sözdür. 
! Buradaki özel sektörden maksat nedir? Kamu 
| olsun özel olsun millî Türk sanayicisi ve iş âle-
| mi mi kaydedilmektedir? Yabancı sermaye de 
| bu özel sektör tâbirine dâhil midir? Bu hususun 
i da hassaten açıklanmasını rica ediyoruz. Eğer 
j dâhilse bu hususta daha söyliyeceklerimiz ola-
j çaktır. - . 
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Sanayi belgeleri kurulması fikrini destekli
yoruz. Ancak bunun da bir büyük malî kay
nak meselesi olduğunu hesaba katıyor,, fikrin 
bu kitabın ve bu salonun içinde ka l n amasını 
temenni ediyoruz. Makina Kimya Endüstrisi
nin ayağa, kaldırılması benimsiyeceğimiz en mü
lkim konulardan birisidir. Harb sanayiimiz, ve 
yatımııın bel kemiği mesabesinde olan bu mü
esseseye1 yabancı sermaye sokmakta hassaten 
dikkatli bulunmamız gerektiğini ifadfe etmek 
zaruretini hissediyoruz. 

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikası çalışmala
rına derhal ballanacağı şeklindeki ifadeyi çok 
yadırgadık. Biz bu ise başlandığım, projele
rinin Dördüncü Koalisyon zamanında yapıldı
ğını biliyorduk. Hükümetin bu ifadesi bizde; 
(acaba o proje terk edilecek de başka, bir pro
jeye mi başlanacak) intibaını bıraktığı için br 
hususun da tasrihini Hükümetten çok rica ede
ceğiz. 

Sosyal Adalet ve sosyal güvenlik konuların
da va dedi1 en tedbirleri ben'msiyoruz. Sosyal 
adalet anlayışında beraberiz. Mülkiyet düşman
lığı, servet düşmanlığı ve sermayenin Devlet 
zoru ile tevzii suretiyle sosyal adalet sağlamak 
fikrinin, bugün Türkiye'de Hükümol prog
ramlarında yer alacak ciddiyette bir konu ol
madığı görüşündeyiz. İşsizliği önleyici tedbir
ler almakta Hükümete en büyük yardımcı ola
cağız. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun sosyal ve 
iktisadi şartları hakkında Hükümetin görüşüne 
katılıyor ve bilhassa bu bölgeler halkının yaşa
ma standardımn yükseltilmesi için bölgeye el 
uzatılması vadini, en olumlu fikirlerden biri 
olarak görüyor ve destekliyoruz. 

Sınır bölgeleri halkına Hükümetçe göste
rileceği va'dedilen ilginin şekil ve mahiyetini. 
Hükümetin daha açık olarak belirtmesini istir
ham edeceğiz. Ulaştırma hakkındaki görüşleri 
paylaşıyor, vaitlere teşekkür ediyoruz. 

Resmî binaların lüks ve israftan kaçınması 
fikrini destekliyoruz. Kiradan kurtulmak için 
yeni binalar yapılmadan evvel, mevcutlarla 
sıkışık da olsa idare imkânlarının aranmasın1 

ve gelir getirmiyen inşaatı, yatırımın dahr 
sonraki yıllara bırakılmasını tavsiye edeceğiz. 

Sanayi mamulleri için vergi iadesi, acuz faiz 
ihracat kazançlarında vergi indirimi gibi hu-
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suslarda alınacak tedbirlerle hemfikiriz. Ancak 
bu husustaki kanunlar çıkmış: olduğuna göre 
Hükümetin bunu zikretmekten maksadı daha 
bâzı yeni değişik sistemler mi getirmektir? 
Açıklanırsa memnun olacağız. 

'Bâzı ihracatın geliştirilmesi için vadedi-
len Devlet yardımının ne şekilde yapılacağı hu
susunun da tasrihini rica ederiz. Bu yardım 
malî mi olacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım: 
Yabancı sermaye hakkında Hükümetin ifa

de ettiği bir görüşü paylaşamıyoruz. (Başka 
milletlerin tarihî tecrübeleriyle kendi tecrübe
lerimiz muvacehesinde iktisadi kalkınmada ya
bancı sermayenin rolünü ve faydas^ı) biz Hü
kümet kadar açık göremiyoruz. Birkaç misal 
vermek isteriz. 

Çok mahdut bir kısmı memleketler vardır 
ki, yabancı, sermaye ile kalkınmıştır. Bugün 
hayat seviyeleri yüksektir. Bütün kuvvet1 erine 
iktisadi bakımdan en yüksek seviyeye ulaşmış 
olmalarına rağmen bu memleketler bugün dahi 
y&haneı sermayeden mütevellit siyasi buhran
dan kurtulamamışlardır. Bağımsız politika 
gütmek iktidarında değillerdir. Müsaade edin 
de bu memleketrer:n isimlerini söylemiyeyim Bu
na mukabil meselâ Lâtin Amerika devletleri 
Monrae Doktrininden beri yabancı sermayeye 
açıktır. Buna rağmen bunlar kallcnr.ıa litera
türünde kalkmamıyan devletlere örnek göste
rilirler. 

Programda belirtilen 1/4 veya 1/5 miktarı 
yatırımlar için muhtaç olunan döviz ihtiyacıdır. 
Yoksa Belirtildiği gibi yaibaneı sermaye- ihti
yacı değildir. Piâmmızm öngördüğü otuzbeş 
milyonu esas alırsak bu ihtiyaç takriben 1/10 
olarak kabul edilebilir. 

B'iziim yabancı sermaye anlayışımızı Yaban
cı sermayeye kapılan kapamamak fakat hay
ranlığını ve şartsız methiyesini yaparak pazar
lık imkânından mahrum bir halde her teklife 
boyun eğmek mecburiyetinde de kalmamaktır. 
Uygun sahalarda yabancı sermayeye normal öl
çüler içinde kâr tanımak, fakat asla bu fakir 
memleketi bir koloni şeklinde istismar etmele
rine müsaade etmemek görüşündeyiz. Asıl gö
rüşümüz de, bu işin şu veya bu şekilde Parlâ-
"rento edebiyatı ile halline imkân olmadığadır. 
Teknik seviyede analitik: ve deskriptif ciddî 
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bir etüde istinadetmea zaruretine kaaniiz. An
cak o zaman üzerinde ciddî görüşme İr yapıla
bilir. Yoksa buradaki 'her satır üzerinde lehte 
veya aleyhte söylenecek pek çok söz vardır. 

Memleketimizde bâzı çevrelerin tahrik etme
ye çalıştığı yabancı sermaye aleyhtarlığı tâbi
rinden ne kasdedildiğini arilryamadık. Eğer 
gayrimesul, alâkası olmıyan, rasgele fikir be
yan edenler kasdediliyorsa bunun programda 
yer almaması gerekir kanaatindeyiz. Aksi hal
de konu tıpkı petrolde olduğu gibi sokağa dö
külmüş olur. 

Eğer öyle değil de milli Türk özel sanayici
leri kasdediliyorsa tahrik olarak ifade edilen 
faaliyette hiç mi hakları yoktur? 

Yabancı sermaye adı laltmda Türk müsteh
likinin hazır pazarına mal satıp istihlâk harca
ma1 arım artıran, dolaylı ithalât kapısını ardı
na kadar açık tutup yeni yeşermeye başlı yan 
millî sanavii himayesiz bırakan ve yabancı ser-
mavenîn Türkiye'deki mümessillerine Türk tediye 
muvazenesini kurban mı edeceğiz? Ve bunla
rın karşısında Millî Türk sanayiinin yüce1 ekme
sine, dağılmasına, tarihimizde liberalizm 
adı aUTnda tatbik edi^n ve karjitülâsyonlaT'Ti 
da yardımı ile gümrük himayesinden mahrum 
edilerek yerli sanayii harabeden tecrübeyi "bir 
defa daha mı yaşıyacağız? 

Kanaatimizce müsait şartlarla ve mahsur o1-
mıyan sahalarda memlekete yabancı sermave 
girince onun yabancılığı unutul m .abdır. Onla
rın arkasmda sefirleri basta olmak üzore birta
kım resmî ve gayriresmî ihımavec^eri bulun
mamalıdır. Aksi ha!de millî sanayiin bunlar
la başa çıkması mümkün olamıyaeağı kanaatin
deyiz. 

Saym Hükümet, acaba dostlarımızın yar
dımı suretiyle kendi kalkınmamıza gayret et
memiz seklini tahdidedip de bütün resmî ve hu
susi imkânları ve beynelmilel teşekkülleri il o 
yabancı sermayeyi empoze 'etmesini sadece bir 
dostluk ve hayırhahlık icabı mı saymaktadır. 
Yoksa bunda başka maksatlar aramakta, ted
birlerini almakta mıdır? 

Getirilen sermaye i1 e oran'tılı olarak tesbit 
edilecek kâr bakiyelerinin memleket içerisinde 
ya t r ıma çevrilmesinde, bu usulün devamlı tat
biki halinde, -faizi mürekkep usulü ile bu müen-
seseelriu kısa zamanda Türkiye sırtından ne şe-
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kilde dölleşeeeği ve tekelleşeceği hesabedîlmîş 
midir. Getirilen sermaye tâbirine tıpkı petrol
de olduğu gibi haklar ve patentler adı altında 
asla Türkiye'ye girmemiş paralar da dâhil mi
dir? Sanki Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi 
en basit ihtiyaca kadar denizaşırı ülkelerden 
Türkiye'ye taşman personelin şahsi ihtiyaçları
nın dışarda 'kalan tutarları da bu sermayeye 
dâhil edilecek midir ? 

Değerli bir hesap adamı olan Sayın Başba
kanın bizi bütün bu hususlarda aydınlatmasını 
ve endişelerimizi bertaraf etmesini bilhassa arz 
ve rica ediyoruz. 

Petrol politikasına gelince : 
Programda petrol politikasının temeli ola

rak belirtilen (Petrol ihtiyacımızın biran önce 
millî kaynaklarımızdan karşılanması ithalât için 
döviz ödenmemesi ve nihayet kısa zamanda 
petrol ihracatı yapan bir ülke haline gelmemiz) 
fikrine iştirak ediyoruz. Millî rafineri kuru-
lacağı hakkındaki va'di, son ayların çetin hâ
diseleri ışığında büyük bir memnuniyetle kar
şıladık. Alınacak diğer tedbirlerde Hükümeti 
her zaman destekliyeceğiz. Petrol Kanununun 
ekonomimize en yararlı hale getirileceği hak
kındaki ifadeyi çok müphem ve gayrikâfi bul
duğumuzu ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
mecburiyet petrol konusunda Parlâmento tati
le girmeden evvel yetkili yetkisiz birçok ağız
lardan çıkan sözler ve bilhassa komisyonda ka
nun teklifi üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında şahidolduğumuz endişe verici fikirlerden 
doğmaktadır. Bu hususta hakikaten endişeli
yiz. Birçok konularda teferruata kadar inen 
Hükümet programında, Petrol Kanunu hak
kındaki Hükümet görüşünün iki üç satırla ifa
desi bizi bu endişeye sürüklemiştir. Kanunun 
tadili sırasında hangi hususi arın e!e abnaeağı-
ınn, bilhassa millî menfaat1 erin tâyin indeki kıs
tasların ne olacağının mut1 aka açıklanmasını 
istirham ediyoruz. Petrol Kanunu içinde yazıla 
yazıla konuşula konuşula köy kahvelerinde bi
le münakaşa konusu haline gelen bâzı çok 
önemli hususlar vardır ki, bunlar hakkında Hü
kümetin kesin görüşünü öğrenmek istiyoruz. 
Sayın " Başbakanın bu hususları açıklamadan 
program görüşülmesini bitirmemesini hassaten 
rica ediyoruz. Bütün milletin bu hususta ay
nı hassasiyeti gösterdiğini ve bu soruların ce-
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vaplannı merakla beklediğimi arz etmek iste
rim. Petrol Dairesinin takviyesi uygun fiyat
larla ithal, petrol - kimya sanayii ve boru hat
tı inşaatının süratle sağlanacağı va'dinden do
layı teşekkür ederiz. Tevzi şirketleri bir nevi 
bakkallı'ktır. Ne teknik bilgi ister ne de kuru
luş için büyük döviz lâzımdır. Üstelik memle
ket içinde meselâ İstanbul Ankara gibi bâzı 
mihverler üzerindeki tesisler ihtiyacın kat kat 
üstündedir. Buralarda sermaye israfı mahiye
tini alan bu yatırımlar artık dondurulmalı, ih
tiyaç olan yerlerde de münhasıran millî tevzi 
şirketlerinin faaliyetine müsaade edilmelidir. 

Maden Kanunu üzerindeki görüşümüze ge
lince : 

Bu kanunla petrol durumumuz arasında bü
yük: bir benzerlik vardır. Birkaç yıl sonra ay
nı duruma düşmemek için çok dikkatli olmak 
ve maden işine yabancıları sokmamak lâzım ol
duğu kanaatindeyiz. Hititler devrinden beri iş
letebildiğimiz bakırın krom, boraks, alimin-
yum, civa ve saire gibi stratejik önemi de olan 
mâdenlerimizin İşletilmesini münhasıran millî 
müesseselere yaptırmanın zaruretine inanıyo- s 
ruz.. Bâzı zaruri tesisler için yabancı "sermaye 
yerine dış finansmanın tercih edilmesi görüşün
deyiz. Ham cevher yerine mamul veya yarı 
mamul cevher ihracı imkânları hazırlanmasını, 
yabancı ortaklık (kurmamak şartiyle tasvibedi-
yor ve destekliyoruz. Bu hususta fazla konuş
mayacağım: Petrolle müşahabetini arz etmiş
tim. Hemen Ihemen aynı görüşte birleşiyor, pet
roldeki Max Ball Kanunu gibi Ely Kanunu ile 
de madenlerimizin istismar edilmesine imkân 
verilmemesini Hükümetten hassaten istirham 
ediyoruz. 

İşçilerimizin refahının aldıkları ücretle ilgi
li olduğu bir gerçektir. Hal böyle iken asgari 
ücretin dahi tesbit veya tatbik edilmediği ger
çeği karşısında ve propagandası da bol bol ya
pıldığı halde programda bu hususa sarih bir 
j^er verilmemiş olmasını bir eksiklik olarak mü
talâa ediyoruz. 

Her şoförün kendi vasıtasına sahibolması 
için malî destek temini gibi bir va'din ne şekil
de tahakkuk ettirileceğini sarih olarak anlıya-
madık. Her mselek erbabı gibi şoförlere ele 
her türlü imkânların sağlanmasını can ve gö
nülden arzu ederiz. Ancak bunun malî portesi 
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nedir? Nerden.temin edilecektir1? Ayrıca mev
cut otomobiller bu işe yetecek midir? Yoksa 
otomobil ithaline müsaade mi edilecektir? Ve 
sadece bir meslek erbabının refahı programda 
yer. alırken, diğerleri için de düşünülenleri 
programa 'koymak daha faydalı olmaz mıydı? 
Ve meselâ şoförün otomobili bu kadar geniş 
ifade edilirken çiftçinin toprak ihtiyacı neden 
müphem ve birbirini tutmıyan ifadelerle zikre
dilmiştir. Bunu anlıyamadığımızı itiraf etmek 
isterim. 

Sağlık politikasında sosyalizasyon faaliyet
lerine devam 'edileceği va'dini memnuniyetle 
karşıladık. Fakat bu va'din yamsira 1965 yı
lında altı vilâyette tatbiki gereken sosyalizas
yon faaliyetinin başarılamamış olmasının sebep
lerini de bilmek isterdik. Aile plânlaması ve 
doğum kontrolü hakkındaki Kanunun tatbikatı 
hakkındaki Hükümet görüşünü bilmek ve bu
nun tatbikatına esasen birço'k imkânlara sa~ 
hibolan Batı'dan değil bu imkânlara hiç. sa-
hibolmıyân Doğu'dan başlamak gerektiğini ilâ
ve etmek isteriz. 

Mufhterem arkadaşlarım turizm mevzuu üze
rinde de durmak istiyoruz. Hükümetin Türk 
iktisâdiyatımn kurtuluşunu turizm dâvasının 
hallinde gördüğünü ifade etmiş olması bizi se
vindirdi. Her türlü imkânı pek bol, turizm ede
biyatı . yerleşmiş, fakat bir türlü bu altın 
yumınrtlıyan tavuğu yumurtlatmasını becereme-
m'ş olmasının ıstırabını çekiyoruz. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanununun tadili 
cihetine gidileceği va'dini büyük bir müjde ola
rak kabul ediyoruz. Üç yıl evvel bu kürsüde ıs
lah edilmeden çıkmaması için bütün gücümüzü 
kullandığımız bu kanun yüzünden son üç sene
de çok şeyler kaybettik. Kanaatimiz odur ki, 
Tüılkiye gereği gibi çalışırsa ve bugün tekmil 
dıg ticaret gelirini beş yıl sonra sadece turizm
den ikazanacaiktır. Bunu bir hayal olarak benim
semiyoruz. Çünkü hayal adamları değiliz. Dün
yada ve burnumuzun dibinde bunun çok faala* 
sının başarıldığına şahidoldük, -yerinde incele
dik, üç yıldır bu kürsüyü hu maksatla her fır
sattan faydalanarak kullandık, netice alamadık, 
İnşallah bu Hükümet bu neticeyi sağlıyacak 
tedbirleri alır ve bizim şalhsumızda en yakın 
yardımcısını hulur. 

Gerekli tedbirleri burada sayacak değiliz. Fa
kat hüsnüniyetine, enerjisine itimadettiğimiz 
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Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı arkadaşımı
zın basit, tatbik kabiliyeti mevcut, dünyada ha
len tatbik edilen ve başarı sağlamış olan sistem
leri kısa zamanda bize de sağlamasını can ve gö
nülden temenni ederiz. Ancak, bütün Kabinenin 
toplu olduğu şu anda bu görevin sadece Tu
rizm Bıkanına aidolmadığım, turizmin bir 
Hükümet, bir Devlet, bir millet işi olduğunu 
bir defa daha tekrarda fayda görüyoruz. Tu
rizm dış teşkilâtı hakkında Hükümetin görüşü
nü paylaşıyoruz. Bu fikri üç yıl evvel savun
muş bir grup olarak geç de olsa bu neticeye va
rılmış olmasından dolayı memnuniyetimizi arz 
etmek isteriz. Tanıtma teşkilâtının faaliyet sa
hasına turizme inhisar ettirmek yerinde bir 
karar olacaktır. Turist eğitimi hakikaten bu 
programda zikredilmeye değer bir faaliyettir. 
İnşallah Bakanlık bu hususta nazari ve akade
mik yolları bırakır ve memleketin mrjhtacoldu-
ğu temel bilgileri vatandaşa kısa zamanda ka
zandırır. Programda yıllarca evvel yapıldığı 
halde bugün konaklama tesisi ihtiyacı için kıv
ranan memleketimizde bir türlü işletilemiyen 
mütaaddit büyük turistik tesisler hakkında Hü
kümetin görüşünü bu programda görmek ve 
duymak isterdik. 

- Hükümetin tabiri ile TRT nin geçmiş tatbi
kattan mütevellit şikâyetler muvacehesinde ıs
lahı ele alınırken, bu müessesenin bilhassa bir 
seçim süresince gösterdiği tarafsız faaliyetin 
ve gayretin hesaba katılacağına ve partizanca 
tutumlara tevessül edilmiyeceğinden emin ol
mak isteriz. 

Gümrük mevzuatının birçok bölümleri ile 
beraber bilhassa turistik ihtiyaçlar muvacehe
sinde ele alınıp ıslah edilmesini olumlu karşı
lıyoruz. Kaçakçılığın men'i hakkındaki Kanu
nun kifayetli ve tatbikatta pratik bir hale ge
tirilmesini benimsiyor ve Hükümeti destekliyo
ruz. Tütün müstahsilinin dertlerine el uzatıla
cağı ve billhaasa destekleme mubayaalarına geç
miş yıllarda olduğu gibi devam edileceği va'di-
ni memnuniyetle karşılıyor ve tatbikatında ba
şarı diliyoruz. Çay-mevzuuna verilen önemi ye
rinde bir tasarruf ve tedbir olarak mütalâa edi
yoruz. Yozgat Bira Fabrikası hakkındaki va'di 
memnuniyetle karşılamış olmakla beraber yadır
gadığımızı da ifade edeceğim. Bu fabrika ça
pında programlarda yüzlerce proje mevcut iken 

bunların hiçbirisine temas etmeyip.de bira fab
rikasından bahsedilmiş olmasını anlıyamadık. 
Bilmediğimiz bir özel sebep var ise bunu duy
maktan ayrıca memnun olacağız. 

İmar ve iskân faaliyetleri hakkında ileri 
sürülen hükümler memnuniyet vericidir. Hü
kümetin sosyal mesken dâvası hakkındaki fikir
lerini de öğrenmeydik çok memnun olurduk. 
Arsa spekülâsyonuna meydan vermemek mak-
sadiyle arsa ofisi kurulması teklifini memnu
niyetle karşıladık. İller Bankası ve Emlâk Kre
di bankalarının imkânlarının geliştirilmesi va'di-
nin neticelerini göz önüne alarak müspet karşı
lamış olmakla beraber, esasen Devlet yardımı 
ve mevduatı ile ayakta duran bu müesseselerin 
takviyesi için düşünülen malî imkân miktarını 
ve bunun nereden, plân muvacehesinde hangi 
sektörden tasarruf edilerek sağlanacağı hususu
nu da öğrenmek isterdik. 

Köy kalkınması hakkındaki ifadeleri mem
nuniyetle okuduk. Ancak içimizden hep aynı 
öoruyu soruyoruz. Bu değirmenin suyu nereden 
•gelecek? Bunların yanı sıra toprak reformunu 
süratle ele almayı .açıkça reddeden bir program
la köylünün hayat standardının nasıl yükselti
leceğini anlıyamamakta olduğumuzu itiraf ede
ceğiz. Bizim anladığımız köy kalkınmasının te
meli ister toprak reformu deyin, ister zirai re
form deyin evvelâ köylüyü toprak sahibi yap
mak, ondan sonra bunun devamı olan teknik 
yardımı sağlamak suretiyle yapılabilecektir. Di
ğerleri buna yardımcı mahiyette faaliyetlerdir. 
Bu olmadıkça köyün ve köylünün kalkınabilece
ğine ihtimal vermiyoruz. 

Zirai reformun teknik tarifinde Hükümetle 
•beraberiz. Anorlk birbirleriyle çelişme halinde 
olan ifadeler yüzünden bir taraftan köylüye top
rak vereceğiz derken diğer taraftan bunu en az 
yetmiş, seksen yıl sürecek bir kadastro faaliye
tine is't.inadettirmek şeklini ciddî bir program 
içinde görmek bizi hayretlere sevk etti. 

Secim beyannamesinde vadedilen asgari fi
yat müessesesinin programda yer almamış ol
masını anlıyamadık. Uygulanmakta olan gübre 
fiyat politikasına son verileceği ifade edilirken 
bunun yerine ikame edilecek sistemin yazılma
mın olması bizi büsbütün endişeye sevk etti. Bu
gün tek fiyat usulü tatbik edilmektedir. Bu 
kaldırılınca yerine tüccarın rekabet esasına da-
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yanan bir tevzi OT satış sistemi mi konacak
tır? Bugün dahi köylü gübre kullanmaya alış
tırılmamış iken 'böyle bir sistem kabul edilirse 
tarlaya suni gübre .atılacağını düşünmek müm
kün müdür? Bu hususları tavzihe muhtaç görü
yoruz. 

Orman ve orman köyleri hakkındaki düşün
celerin tatbikatına süratle 'başlanmasını mem
nuniyetle karşılıyacağız. Ancak burada anlıya-
madığımız mühim bir noktanın mutlaka tavzi
hini rica edeceğiz. Oransın ve erozyondan bahse
dilen bu satırlarım arasında hem de Türkiye Ta
biatını Koruma Cemiyetinin üyesi olan bir Baş
bakanın Hükümet programında keçi kelimesinin 
geçmemiş olmasını program isteklerindeki sa
mimiyetle bağdaştıramadik. Keçi sahibi orman 
köylüsünün dunumu mutlaka dikkate alınarak 
keçi dâvası halledilmedikçe ne orman, ne de 
erozyon dâvasının halledilemiyeceği 'kanaatin
deyiz. Bunun dışında1 kalan 'her söz bir oyala
madan ibaret kalmaya mahkum olacaktır. 'Po
litikacılar arasında 'bir nevi konuşulmasından 
kaçından konu olan bu dâvayı biz huzurunuza 
getiriyor, Sayın Hükümetin görüşünü açıkla
masını rica ediyoruz. Bu arada 'huzurunuzda ve 
"bütün Türk Milletine şunu .arz etmek isteriz ki 
Iceçi dâvası korkulacak bir problem değildir. Bu 
yaz 40 - 50 köy gezdik, hepsi keçi 'bölgesi idi. 
"Nerede bu konu açılmışsa on dakika konuşmadan 
sonra bütün köylüler bize hak verdiler. Bir 
hafta evvel bir köyden Ermenek kazasının Te-
pehaşı bucağından 'bu hususta aldığım bir mek
tubu Sayın Başbakana arzu ederlerse takdim 
edelim. Köylü keçi mücadelesinde bizi geçmiş
tir . Aman bize iveze koyunu verin de şu hela
mdan. kurtulalım, diyorlar. Sayın. Hükümete Tür
kiye'yi .Afrika'dan bile 'geri bırakan bu badireden 
kurtarma şerefini kazanma fırsatım başka Hü
kümetlere bırakmamalarım âckane tavsiye ve 
teklif ediyoruz* 

Ziraat Bankasından bahsedilen satırlar ara
sında fon konunun ne şekilde halledileceğine dair 
Hükümetin ne düşündüğünü boşuna aradık, bu
lamadık. 1 - 8 sene evvel Ziraat Bankasına ka
nunsuz, usulsüz bir şekilde yükletilen ve tipik 
ibir ipartizanlık örneği ve suiistimal saydığımız 
yüz milyon liraya yakın 'bir masrafa mal olan 
feöy evlerinin acıklı durumunu bu Mecliste iki 
yıl ev^el tartışmıştık, Aradan 4ki yıl geçti. İki 
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ay kadar evvel bu konuda verdiğimiz önergeye 
Ticaret Bakanlığınra verilen cevap bizi çok 
üzmüştür. Aziz arkadaşım Sayın Macit Zeren'-
in bu kâğıda imza atarken aynı ıstırabı duydu
ğundan eminiz. Biz konuyu kısa zamanda Mec
lise ^getireceğiz. Hükümetin bu dâvaya1 mutlak 
bir çare 'bulmasını ve bu husustaki görüşlerini 
bizlero .bildirmesini rica ediyoruz. Esasen bu 
konu bu .kadar mufassal bir programda, mutla
ka ele .alınmalı ve Hükümet bu dâvanın üzerine 
bizim sormamıza lüzum kalmcdan eğilmeli idi. 

Balıkçılık ve su ürünleri hakkında va'dedilen 
•gelişmelere intizar edeceğimizi ve bütün bu hu
suslarda Hükümetin yanında olduğumuzu arz 
ederiz. 

Devlet yatınmlarının başarılması için mü-
taahhitlik müessesesinin geliştirilmesine çalışala1-
eağı hakikındaki görüşün tatbikatında çok dik
katli olmalarını partizanlığa, suiistimale, ilti
masa çek müsaidolan bu tonunun iyi tatbik edil
mediği tcfedirde Deflet yatınmlarının başarıl
masında olduğu kadar Devleti kökünden sarsa
cak hâdiselerin zuhurunda da başlıca âmil olabi
leceğini, 'bu hususta bilhassa yakın mazimizden 
ders alınması .gerektiğini bu kürsüden ifade et
meyi zaruri görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, dış politikaya geç
meden evvel bilhassa yatırımlarja: ilgili 'bahisle
rin tümü üzerinde bâzı noktalara temas et
mekte fayda mülâhaza ediyoruz. Programı alın
ca burada va'dedilen hususların karşısına dört 
yıllık Pcrlâmento ve bütçe tecrübemizin kifa
yeti nlsbetinde takribi bâzı rakamlar koyarak 
bu iğlerin .tahakkuku için ne kadar paraya ihti
yacımız olabileceğini şöyle kabaca bir hesabet-
mek istedik. Bir saatlik bir mecalnin sounda 
miktar yüz milyarı geçtiği halde vaitlerin he
nüz bitmemiş olduğunu (görünce bu sonu olmı-
yan çalışmaya son vermek mecburiyetinde kal
dık. Her bahiste ayrı ayın bunları nereden 
"bulacaksınız sualini sormamak için konuşmamızın 
sonunda şu özeti yaparak Sayın Barbakan lan 
tasavvur ettikleri kaynaklar hakkında bize bil
gi vermelerini rica edeceğiz. Aksi halde bü
tün program bir Hükümet programı değil de 
bir seçim beyannamesi imiş gibi mesnetsiz kala
cak ve burada vazedilenlerin büyük .bir kısmı 
tahakkuk ;ettirilemiyeeek, hattâ ele alınamaya
caktır, 
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Böyle bir halin ciddî bir Hükümet progra
mı içinde tasavvur etmediğimiz için Sayın Baş
bakanın içimizdeki bu endişeyi bertaraf edecek 
rakamlarla bizi aydınlatmasını rica ediyoruz. 

Huzurunuzda dile getirmekte fayda ve za
ruret gördüğümüz diğer bir husus daha var
dır. Sebep ne olursa olsun ister maliyetlerdeki 
artış, ister talep yüksekliğinden mütevellit, is
ter halkın evvelce sakladıkları paraları çıkar
masından doğsun, isterse sebeplerini daha es
ki yıllarda bulsun bizim hatırladığımız kadarı 
ile bir yılda '% 15 fiyat artışı bulan bir devre 
hatırlamıyoruz. Halbuki elimizdeki bütün de
liller bu yıl % 10 un üstünde ve bâzı ilim adam
larının tahminlerine göre % 15 i bulacak olan 
bu artışları iktisadi hayatımızın en büyük beli-
yesi sayıyoruz. Bununla şimdiye kadar müca
dele edilmemiş ve bilhassa programda meskût 
geçilmiş olmasını esefle kaydediyoruz. 5 - 6 
senelik tatbikatla bütün dünya nezdinde ilân 
ettiğimiz (Türkiye'de istikrar sağlanmıştır) ha
vasını zedeliyecek olan bu tutumu mazur gös
terecek bir sebep de bulamıyoruz. 

Sayın Başbakana şunu hatırlatmakta büyük 
fayda mülâhaza ediyoruz. Önümüzdeki devre
nin gerek yerli gerek yabancı bütün iş muhit-
lerince en büyük teukid konusu bu 'husus ola
caktır. O kadar ki, bizim söylediğimiz mahzur
ları biran mevcut saymasak dahi iktidarın 
istinadetmek istediği yabancı sermayeyi ürkü
ten ve özellik1 e dıs ticaret dengemizi sarsacak 
en büyük âmil bu olacaktır. 

Dış politikamıza gelince : 
Bir Hükümet programından çok dış politi

kası hakkında bir konferans mahiyeti arz eden 
çok mufassal ifade ve görüşlerin hepsine temas 
etmiyeceğiz. İfade edilen hususların büyük 'kıs
mına iştirak ediyoruz. Programda hassaten 
üzerinde durulan dış politikada bütün milletin 
desteğine mazhar olmak görüşünü yakardaki 
ifademize bir istisna olarak belirtmek isteri." 
Türkiye'nin yıllarca sahibolduğu dış politikada 
beraberlik vasfını ve 'bundan mütevellit kuvve
tini derhal ve bütün imkânlar nisbetinde yeni
den kazanmasma âzami gayret sarf edilmesini 
bilhassa istirham ediyoruz. Bu ancak iç poli
tika ile dış politikayı karıştırmamakla müm
kündür. Neticesini hiç düşünmeden, seçim 
maksadiyle dahi olsa, partileri başka başka dış 

kuvvetlere bel bağlamış gösterme gayretinin 
bu memlekete hiyanet olduğu kanısındayız. Ve 
bütün arkadaşlarımızı böyle bir görüşten ve 
ittihamdan tenzih etmek isteriz. Biz Hükümet 
programında nazari dış politika ifadelerinden 
çok bâzı dış problemler hakkında Hükümetin 
görüşlerini öğrenmek isterdik. Bunlar arasın
da son bütçe görüşmelerinde grupumuzun orta
ya attığı bir dış politika icraat plânına sahibol-
ma'k teklifi üzerinde Hükümetin görüşünü bil
hassa öğrenmek istiyoruz. Hâdiseleri vuku 
bulduğu zaman kıymetlendirmek ve tedbir al
mak usulü dış politikalarda tatbik imkânı ol-
mıyan bir sistemdir. Bizim dış problemlerimin 
nedir? Kaç yıl sonra ne şekilde ortaya çıkabi
lir? Bunlara o günün şartları içinde ne şekilde 
karşı koyacağız? Bütün bunları şimdiden gö
rüp tedbir alamıyan (hattâ, yüz sene sonra kar
şılaşmamız ihtimali olan meseleleri dahi ihtiva 
edecek şekilde hazırlanmıyan bir Dışişleri Teş
kilâtının verimli ve müessir olacağına inanmak 
mümkün değildir. Bizim görüşümüz budur, 
Hükümet bu konuda ne düşünüyor ? 

Dışişleri Teşkilât Kanununun artık en kısa 
zamanda çıkarılmasını bekliyoruz. Ancak bu 
çıkıncaya kadar bir dış teftiş müessesesi kurul
ması hakkında yine grupumuzun evvelce orta
ya getirdiği, bugüne kadar bir faaliyet göreme
diğimiz teklifimiz hakkında Hükümetin düşün
cesi nedir? Biz bu müessesenin zaruri ve müs
tacel olduğu görüşündeyiz. 

Dış politikalardan biz devletlerin bir fiilî, 
diğeri izafî olan kuvveterine istinaelettikleri 
görüşündeyiz. Fiilî kuvvet maKıra fakat izafî 
kuvvet daha çok tesir sahası içinde bulunan di
ğer devletlerin adedi ile ve bizatihi Devletin 
prestiji ile mütenasiptir. Birçok hâdiselerin 
Birleşmiş Milletlerde oyla çözüm bulduğu dev
rimizde bu gerçek büsbütün önem kazanmıştır. 
Hükümetin bu husustaki görüşü nedir ve bunu 
sağlamak hususunda bir gayret ve faaliyeti ola
cak mı? Dış politikada bağımsızlık prensibini 
kabul eden Hükümetin bu prensibi ne sekil d e 
sağlıyacağını açık olarak ifade etmesinde fay
da mülâhaza ediyoruz. Üyesi olmakla güven 
duyduğumuz NATO içindeki tutumumuzun ve 
diğer üye devletlerle mütenasibolmıyan dere
cede yüksek iştirakimize rağmen onlar karlar 
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yardım .alamayışımız muvacehesinde Hüküme
tin görüşü nedir? Tu tumu ne olacakt ı r? 

Bilhassa ikili anlaşmalar la bağlı olduğumuz 
dostlarımızla aramızda mevcut anlaşmalar için
de eşitlik prensibini ve millî hukukumuzu ren
cide edecek hükümler muvacehesinde umumi 
efkâra k a d a r intikal etmiş bulunan mevzular 
hakk ında Hükümet in görüşü nedi r? Bunlar 
hakkındaki tu tumu ne olacaktır? 

Batı grupu ile fakat mutlaka müsavi şart larla 
işbirliği halinde bulunmakla beraber, başta bü
tün komşularımız ve tarihî, ananevi, dini bağ
lara müstenit bir uygulama sayesinde en azdan 
içindeki yakın müttefiklerimiz olmak üzere bü
tün dünya devletleriyle iyi münasebet ler tesisini 
gaye edinen dış poli t ikada Hükümet i her an 
destekliyeceğiz. Buna karşı sayın Hükümet ten 
dış politika alanında sadece bir tek şey istiyo
ruz. 

Biz küç ük Devlet değiliz. İyi idare edilen 
müstakil bir dış poli t ika ve tesadüflere, hâdise
lerin zuhuruna değil de isabetle yapılmış plân
lara müsteni t uygulama sayesinde en azdan 
80 - 40 yıl evvel en zayıf zamanımızda hiçbir şe
yimiz yokken sahibolduğunıuz haysiyetl i , şahsi
yetli, müstaki l ve ener j ik dış polit ika kudre t ve 
kabi l iyet ini bize yeniden kazandırs ınlar . Biz bu
nun mümkün ve kolay olduğu kanaatindeyiz. 
Yeterk i dış politikaya, iç politika karış t ı r ı lma
sın ve yeterki dış poli t ikada küçük- hesaplar 
müessir olamasın. Bir defa bu netice sağlandık
tan sonra başta Kıbrıs olmak üzere bütün haklı 
millî dâvalarımızın başarı ile neticeleneceğinden 
eminiz. Ye bu dâvanın t a h a k k u k u uğrunda küt
le halinde Hükümet in yanında ve yardımında 
olacağımıza dair bu kürsüden söz vermek hu
susunda yalnız kendi grupumuzuı ı değil, bü
tün g rup la r ın bana yetki vereceklerinden de 
emin ve müsterih bulunuyorum. 

Millî savunma politikasına gelince: Söyli-
ye'cek fazla bir sözümüz yoktur . Hiçbir nokta
sında Hükümet ten ayrı düşünmediğimiz konu
ların başında millî savunma poli t ikamız gel
mektedir . Ancak bugüne kadar çıkarı lamamış 
olan millî savunma ile ilgili kanunlar ın bu 
devrede1 ve sürat le çıkarılması hususunda Hü
kümet in azami kolaylık göstermesini rica edi
yoruz. Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş gücünün 
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idamesinde .münhas ı ran dış yard ımlara bek bağ
lamadan, gerekli imkânın verilmesi aynı gaye
nin t a h a k k u k u n a matuf yu r t içi tesis ve en
düstr is inin de kurulmasına ve geliştirilmesine 
önem verilmesini çok' mühim ve hayati bir 
faktör olarak mütalâa ediyoruz. Bu ufacık des
teklere sahibolaeak •şerefli Türk Ordusunun 
Yüce'Meclisin ve asil milletimizin her tür lü iti
madına lâyık olduğunu bu kürsüden ifade et
mek şahsım, ve grupumuz için büyük bir kadir
şinaslık borcudur . 

Sayın Başkan, Sayın Hükümet Başkanı ve 
üyeleri, muhterem senatör arkadaşlar ını . Ma
ruzatımı başladığım şekilde bit irmek istiyo
rum. Kontenjan Senato Grupu inandığı , inan
dırı ldığı her konuda Hükümet in yanında en sa
mimî bir ya rd ımc ı ; inanmadığı , ikna edilmedi
ği her konuda yine Hükümet in yanında en sa
mimî bir ikaz ve müşavere grupu bir muvazene 
unsuru olmak azim ve karar ındadı r . Bize bu 
fırsatı verdiğiniz nisbette .müşterek işbirliğimiz 
sayesinde her müşkülü yenebileceğimiz ve en 
iyi sonuçlara ulaşabileceğimiz inancındayız 

Hepinizi Kontenjan Senato Grupu adına 
saygı ile .selâmlarını. (Alkışlar) 

BASKAX — Söz; Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Fahr i Üzdilek'te. Buyurunuz efendini. 

M İ L L Î B İ R L İ K GRUPU ADINA F A H R İ 
Ö Z D İ L E K (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sa
yın Senato üyeleri, Sayın Hükümet erkânı ; 

Hükümetin programım kısa zamanda hazır-
Iıyarak Meclislerde okumasını takdirle karşıla
dık. Biz Millî Birlik Grupu, Hükümet progra
mı üzerindeki görüş ve kanaatlerimizi belirtme
ye, programın müşterek inançlar ve temel ilke
ler kısmına değinerek 'bağlıyacağız. 

Sayın senatörler, 
Hükümet , programında (Anayasamızın temi

nat altına aldığı bütün temel hak \'e hürr iyet le
ri, millî müesseselerimizi korumayı, Türk Mille
tine huzuru, refahı, saadeti, affı ve müsama
hayı ve kardeşliği va'dederek iktidara geldiğini) 
beyan etmektedir. 

Yeni Anayasamızın, gerçekten vazgeçilmez 
ana fikir ve (»asları olan bu düşünceleri ve hu-
na uygun 27 Mayıs sonrası tatbikatı bü tün siya
si teşekküllerin olduğu gibi Adalet Part isinin 
de takibi zaruri esaslar ve idarede anadiişiince-
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ler olarak ka'bııl etmesini, demokratik gelişme
mizin cidden iftihara değer- ileri bir merhale ve 
sorumluluk idrakinin -başlıca delili sayıyoruz. 

Biz bu -vecibelerin yerine getirilmesinde Ada
let Partisi Hükümetini destekliyeceğimizi belirt
mek isteriz. 

intikal devrinin bünyesinden gelen fevkalâ
de güç şartlara rağmen, onları basiretli Ölçülerle 
karşılıyarak, rejimin bu zamana kadar gelişi
mini imkân nisbetinde sarsıntısız geçirmiş olan 
devrin kapanmış olduğu görüşüne katılmayı te-
'barüz ettirmekle beraber gerçekten bu mesele
nin, iktidarların icraatına bağlı kalacağına işa
ret ederiz. 

Bu arada intikal devrinin basiretle yürütül
mesinde hizmeti geçmiş olan koalisyon hükümet
lerine ve Başkanlarına teşekkürü borç biliriz. 

10 Ekim 1965 seçimlerinde iştirakin çoğun
luğunu alarak iktidara gelen Adalet Partisini 
büyük sorumlulukların beklediğinde şüphe yok
tur. 

Nitekim Hükümet programında bu hususa 
işaret edilmiş ve Hükümet etmenin yükü, so
rumlulukları ve zorlukları belirtilmiştir. 

Bugünün iktidarını tâyin eden son seçimle
rin, milletin olgun davranışı içerisinde cereyan 
etmiş bulunması ve sonuçların tartışmasız ka
bulü, 27 Mayısın -getirdiği anlayış ve düzen 
içerisinde, seçim ahlâk ve fazileti olan siyasi, 
hukukî tedbirlerin millî bünye ve vatandaşın 
anlayışıyla ne derece âhenfctar olduğuna en bü
yük delil teşkil etmiş ve bu hususu böylece bü
kere daha tesbit ve tescil edilmiştir. 

Hürriyet nizamının temeli, demokrasiye ve 
demokratik müesseselere dayandığı kadar bu 
müesseseselerin faydalı bir şekilde işlemeleri de, 
seçim esaslarına ve seçim faaliyetlerine daya
nır. 1961 ve 1965 ceçimleri tartışmasız bir şe
kilde göstermiştir ki, Türkiye'de yeni düzenle 
bu mesele halledilmiştir 

Fakat, iktidarda kalmayı ve iktidara gelme
yi kolaylaştırmak gayesiyle yani girift birtakım 
seçim mekanizmaları yolu ile iktidarların mut
lak hâkimiyetlerini temin etme alışkanlıkları se-
'bebiyle, seçim sistemleri üzerinde devamlı oyna
ma heveslerinden maalesef henüz kurtulmuş de
ğiliz. Bu istikametteki faaliyetleri rejimin istik
rarını bozan en önemli faktörlerden saymakta
yız, 
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'•Yakın ma^i gösteriliştir ki, Türkiye'nin so
runlarını huzur içinde 'halledebilmesi, seçim 
sisteminin asgari birkaç dönem da'lıa bugünkü 
sistem bâzı üzerinde kalınmasında zaruret vairdır. 

10 Ekim seçimleri neticesi, sistemin bir par
tiyi iktidara, getirmeye mâni teşkil etmediğini 
bütün gerçekleri ile meydana koymuştur. 

Adalet Partisi Hükümetinin, Atatürk ilkele
ri ve 27 Mayıs Devrimine dayanan ve millî ira
denin tasvibine mazlıar olan Anayasamızı rulııı 
ve metni ile hâkim kılmayı şaşmaz hedef olarak 
ilân etmesi cidden takdire ve tebrike şayandır. 

Yurdumuzda (Hürriyet rejiminin arızasız iş
lemesi bütün (meselelerin düğüm noktasıdır.) gö
rüşünde Hükümetle beraber olmaya, imkân yok
tur. Ancak ârı-zasız işlemenin, iktidarların tu
tum ve davranış zihniyetleriyle sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu hatırlatmayı vazife sayarız. 

Türk toplumunu, çağdaş medeniyet seviyesi
ne çıkarabilmenin tek yolu Atatürk devrim ve 
ilkelerini benimseyip onları devam ettirmekle 
mümkündür. -

Hükümetin, (Artık rejim meselesini, sistem 
ve siyasi düzen ve dâvasını tartışması dışında 
tutmak gerektiğine inanıyoruz.) şeklindeki ifade
sinin üzerinde durmayı faydalı buluyoruz. 

Türkiye'de rejim meselesi gerçekten halledil
miştir. Türkiye Devleti bir Cunıhuriyettir. 
Türkiye Cumihuriyeti insan haklarını ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, de
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

Ancak, sistem meselesinin de tartışma hudut
ları dışında tutulmasını mümkün görmüyoruz. 
Çünkü demokratik rejim yaşadığı müddetçe, 
fikir ve düşünce özgürlüğü mevcudoldukça Par
lâmentolarda, bütün yurtta bu gi'bi tartışmala
rın yapılacağını kabul etmek lâzımdır. Bu, re
jimin sıhhati bakımından da zaruridir. 

Hangi siyasi görüşe sahibolursak olalım bir
birimize tahammül etmek birbirimizin fikir ve 
davranışlar ma karşı müsamahalı olmak gerek
tiğine inanan Hükümetin tatbikatta, programın
da ifadesini bulan tarzın iyi örneğini gösterme
sini temenni ederiz. 

Sayın senatörler, 
İdarenin tarafsızlığını ve Anayasada vatan

daşlara tanınmış olan temel 'hak ve hürriyetle
rinin korunması üzerindeki Hükümetin beya1-
nını teminat kabul ediyoruz. Ancak bu hususla-



ö. Senatosu B : 4 5 . İl . 1965 0 : İ 
rın devamlı ve dikkatli ve azimli takibedicisi ola
cağımızı ifade etmek isteriz. 

Hükümetin Anayasamızın yasakladığı aşırı 
sol ile mücadele edeceğini açıkça ifade etmesine 
rağmen yine Anayasanın kesinlikle yasakladığı 
aşırı sağ cereyanlara karşı alacağı tedbirleri 
açıkça ortaya koynuamasındaki gerçek sebebi öğ
renmek isteriz. 

Sayın senatörler, 
Programın millî eğitim bölümündeki görüş 

daha evvel çeşitli vesilelerle Adalet Partisi söz
cüleri tarafından belirtilmiş olan görüş ile inti
bak halinde değildir. Tarafımızdan tasvip görüp 
•görmediği konu edilmeden belirtelim ki, Adalet 
Parti sözcüleri eğitim üzerindeki görüşlerini 
ş'jyle açıklamışlardı : 

1. Eğitim kademeleri bir bütün halinde ele 
alınmalıdır. Her hangi bir eğitim kademesine 
bu bütünlük içinde öncelik tanımak doğru de
ğildir. 

2. Eğitim kurumları fonksiyonlarım tam 
yapacak şekilde donatılmalıdırlar yani her de
recedeki okullar aded bakımından artırılma
dan önce, eğitim kadrosu ve eğitim malzemesi 
halinde tam hale getirilmelidir. 

3. Eğitim kurumları memleket problemleri
ni teşhis edecek ve bunlara süratle çare bulabi
lecek elyak bir bilginler kadrosunu en kısa za
manda yetiştirilmelidir. Biz Adalet Partisinin 
bu görüşü ile tamamen mutabakat halinde de
ğiliz. 

Görüyoruz ki, Adalet Partisi de muhalefet 
iken defalarca ifade ettiği bu fikirlerle bizzat 
kendisi mutabakat halinde değildir. 

Temas edeceğimiz diğer bir nokta; öğrenci
lerin teknik öğretime kaydırılma meselesidir. 
Plânın orta öğretimi 1961 esaslarına göre don
durduğu malûmdur. Buradan artan öğrencilerin 
teknik öğrenime kaydırılması da öngörülmüş
tür. TTiç şüphesiz bu kaydırma töknik öğretime 
fazla öğrenci alabilecek imkânları sağlamakla 
mümkün olabilirdi. 

J-JiVi Eğitim Bakanlığınca bu yola gidilme
diğinden teknik öğretim üzerindeki verim dü
şürücü tazyik artmış, hatta giriş imtihanlarım 
kazanamıyan öğrencilerin teknik öğrenime kay
dırılması hevesi öğrenciler ve veliler gözünde 
bu. öğretimi sevimsiz hale getirmiştir. 

Şimdi Hükümetten soruyoruz teknik öğreti
me talebe kaydırılması nasıl yapılacaktır? Eski 
yanlış yolda ısrar mı edilecek, yeksa bütçeye 
gerekli tahsisat konularak teknik öğretimin ve
rimini düşürmeden fazla öğrenci alınması mı 
sağlanacak? 

Temas edeceğimiz diğer bir konu, özel yük
sek okullardır. Bu okulların birer ticaret kuru
mu değil, birer eğitim kurumu olarak geliştiril
mesi elzemdir. 

Devlet yüksek okullarını dahi düzenliyen 
bir kanun mevcudolmadiği düşünülürse Hükü
metin özel yüksek okullar üzerinde ne kadar 
titizlikle durması gerektiği kendiliğinden or
taya çıkar. Programda bu önemli konuya hiç 
temas edilmemiştir. 

Dokunmadan geeemiyeeeğimiz diğer bir ko
nu da orta öğretimdir. îlk öğretim ile yüksek 
öğretim arasmda çok zayıf bir halka teşkil 
eden bu eğitim kurumları gerek müfredat, ge
rek öğretim metotları ve gerekse ders araç
ları bakımından ıslah edilmedikçe başarılı bir 
yüksek öğretim yapılacağına inanamıvoruz. 

İnsanı fizik ve karakter bakımından form e 
eden kurum1 ardan birisi olması dol a y siyi e be
den eğitimi üzerinde de durmak istiyoruz. 

Ferdin fizik ve karekter yaT)ısının öğrenim 
ile beraber yürümesi şarttır. Bu bakımdan Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ver i en kü-
eümsenemiyeeek miktardaki maddi imkân1 arın 
h*ç değilse bir k'smm-n her kademeleki okul
ların spor tesislerine devredilmesinin faydaları
na inanıyorum. 

Saym senatörler, 
Malî ve iktasadi politikamız hakkında geti

rileceği ifade edilen tasarruflara dair görüş
lerimizi açıklara iyi ileriye bırakarak anako-
nular üzerinde k'saca durmak isteriz. 

Adalet Partisinin gerek seçim beyanname-
siyle ve gerek ise sorumlularının seçim kam
panyası boyunca tutum ve beyanlarından, iş 
çevrelerinde ve bilhassa seçmende bu partinin 
geçmişte hata1 arı görülmüş ve fakat kolay ka
zanç dolayısiyle cazibesi unutulamamış iktisadi 
politikanın aynen benimseneceği inancı hâsıl 
oldu. 

Buna rağ^pn. mâlide Devletimizi kısa za
manda çok ciddî problemlerle yüz yüze getir
miş bulunan enflâsyonist politikaya dönülmiye-
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ceğini Hükümet programındaki buna ait açık
lamadan anlıyor ve programdaki istikrarlı po
litikanın savunulmasını gerçeğe dönüşün bir 
ifadesi sayıyoruz. 

Esasen içinde bulunduğumuz iktisadi şart
ların enflâsyonist tazyike âzami dayanılabile-
cek ölçüde olduğu bilinmektedir ve bu sebeple 
yeni Hükümetin ilk tedbirlerinin bu tazyiki 
azaltmak istikametinde olacağı beklenmekte
dir. 

Zamanımızda vergi usulümüzde bir oto 
kontrol müessesesi olarak ihdas edilen servet 
beyanı usulünün müessir ve ilmî tedbirler ile 
tamamlanmasını temenni ederiz. Bu müessese 
ihdas olunurken biz de idareden tedbirin müe-
essir ve ilmî olmasını istemiştik, ancak millî 
bünyemize en uygun olarak servet beyanı usu
lünü bulabildik. 

Usulün bâzı çevrelerce çok yadırganmasına 
rağmen meşru, verimli ve ilmî olduğundan asla 
şüphemiz yoktur. Bunun misalleri için son 
tatbikatı bir gerçektir. Bu konuda söyliyece-
ğimiz çok ve çok haklı sözlerimizi ilerive s a s ı 
yacağız. Ancak Adalet Partisinin çeşitli zaman
larda verdiği söz borçlarını öderken Devletimi
zin uzun vadeli mefaatlerini ucuza harcamanın 
vebalinden uzak kalmasını samimiyetle temenni 
ederiz. 

Sayın senatörler, 
Servet 'beyanı gerçekten çok önemli bir ihti

lâl tasarrufudur. Bunu bir kere daha belirt
mek isteriz. 

Devlet masruflarının ucuzlatılabilmesi idare
nin kısa vâdede ve olumlu reorganizasyonu ya
nında İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorgani
zasyonu için beş seneden beri sarf edilen aralık
sız gayretlerinin intacedildiğini kısa zamanda 
görmek hepimize memnuniyet verecektir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bâzılarının 
Holding halinde halka devri fikri geçm'şe ait 
denenmiş, fakat tatbik kabiliyeti bulunamamış, 
bugün için de tahakkuk imkânı olmıyan bir gö
rüş ve temenniden ibarettir. Aynı şekilde sanayi
leşme alanında vatandaşın katıldığı ortaklıklar 
kurularak özel sektör prensipleriyle çalışan ku
rumların da geçmişte denendiği ve bugüne ka
dar ıslah edilemediği ve devlete altından kalka-
mıyacak yükler tahmil ettiği bir vakıadır. 

Programda iktisadi kalkırMfö gayretlerinin 
hedef olarak ferd başına 'düşen geliri süratle 
artırma yanında, zümreler ve bölgeler arasında 
dengeyi gerçekleştirme, iktisadi ve sosyal düzenin 
istikrarını koruyabilmek olduğu şeklinde ifade-
lendirilmiştir. 

Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ve 
sosyal düzen ibirtcünm ortaçağ artığı müessese
lerle birkısım zümre menfaatinin toplum aleyhi
ne koruma çabası sonunda doğmuş 'birçok hak
sızlıkların ve ıstırapların yaşadığı ve bunun 
neticesinde içinde -birçok menfi ihtimâllerin 
•tohumlarının bulunduğu bir ortam değil midir. 

Binaenaleyh iktisadi kalkınma gayretlerinin 
hedefi fakiri daha çok fakir eden, gün geçtikçe 
işsizlerin sayısını artıran ve milletimizin büyük 
çoğunluğunu fevkalade güç şartlar içinde bulun
durmayı devam ettirmek hali olmamalı. Çağı
mızın hür, medeni ve insan haysiyeti ile bağdaşır 
•bir iktisadi sosyal düzeni yaratmak olmalıdır. 
Bunun için gereken temel reformlar en kısa za
manda gerçekleştirilmelidir. 

Plânlama ile devletçilik arasında bir bağ bu
lunmadığı kanaatindeyiz sözünün ilmî bir çeliş
me olduğu inancındayız. 

Gerçekten karma ekonomiyi esas alan ve 
kamu sektörü iein plânm emredici olabileceği
ni kabul eden Hükümet, plânın devletçilikteki 
rolünü kendisi belirtmek suretiyle, ilk beyanı 
ile tezat haline girmektedir. 

Ancak biz bu beyanın daha önceleri (plânı 
aşırı devletçiliğin ve hattâ komünizmin bir ge
reği sayan) haksız ithamların tadili mahiye
tinde sayıyoruz. Fakat eski iddiaları tekzibet-
mecle bu kadar ileri giderek ilmen kabulü im
kânsız bir noktaya gelinmesini de yadırgarız. 

Plânı sorumsuzluk, hareketsizlik, vatandaş 
ihtiyaçlarına sırt çevirmenin bir bahanesi sa
yan görüşe biz de katılmayız. Ancak bunu ran-
tabl olmıyan, politik türlü maksatlarla tahak
kukuna çalışınca yatırımlar mânasına da almı
yoruz. 

Plânın bir karamsarlık ve ümitsizlik vesile
si değil, bir şevk ve heyecan kaynağı olmasını 
arzu ediyoruz ifadesindeki mânayı anlamakta 
güçlük çekiyoruz. Çünkü her plân bu mak
sat için yapılır ve bu maksat için tatbik edilir. 
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Plânlamanın en iyi yetişmiş uzmanlarla tak
viyesi ifadesini kadro darlığının genişletilmesi 
ve takviyesi anlamında kabul ediyoruz. 

Sayın senatörler, 
Sanayi politikamızda yeni bir anlayış ve bü

yük bir hamleye ihtiyacımız olduğu hakkında 
grupunıuzun Senatoda da savunması yapılmış 
olan vazıh kanaatleri vardır. Bu görüşümüz 
Hükümet programı ile intibak halindedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın son senelerine 
raslıyan, hattâ biraz da gecikmiş olan sanayi 
yatırımları, projelerin yetiştiril ebilmesi ye fi
nansman imkânlarının bulunabilmesi bakımın
dan ikinci beş yıllık plânda yer alması bek
lenen sanayi yatırımları ve komşumuz Sovyet 
Rusya ile yeni münasebetlerimizle imkân dâhi
line girmiş bulunan müzakere halindeki büyük 
sanayi konuları Hükümete bu vadide' geniş 
avantajlar sağlamaktadır.. 

Hükümetin bu imkânların âzamisini 
kullanabilmesine yardım etmek ve bunun ta
hakkukunu görmek arzularımız arasındadır, 

Sayın senatörler, 
Denizyollarında filomuzun gençleştirilmesi 

için yurdumuzdaki gemi inşa kapasitesinin ge
nişletilmesi görüşünü kabul etmekle beraber 
halihazırda mevcut âtıl kapasitenin faaliyete ge
tirilmesinin ilk şart olduğu hususunu/belirtiriz. 

Sayın senatörler, 
1965 yılı bütçe müzakereleri esnasında da 

açıkladığımız gibi, Türkiye'ye gelmiş yabancı 
sermaye yatırımını daha ziyade kârlı tüketim 
maddeleri sahasına yapmak hevesi ye temar 

yüllerini hükümetlerin verdikleri tavizlerle tat
min etmekte, böylece kısa zamanda elde ettik
leri kârları döviz olarak yurt dışına aktarmak
tadırlar. 

Bu hal Hazinemize döviz tasarrufu yerine, 
döviz kaybettirmektedir. 

Bugün hanı madde ithali bakımından, öz 
malımız millî şirketlere nazaran çok avantajlı 
durumda bulunan bâzı yabancı güçlü şirketler, 
millî şirketlerimizi piyasadan silecek tehlikeli 
duruma girmişlerdir. Bu halin ilerisi için çok 
endişe verici olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Bu arada dış yardım bahsine de temas et
meden geeemiyeceğiz: 

5 .. 11 . 1965 O : 1 

Bizim için anadâya kalkınmadır.. O halde 
dış yardımlar kalkınmamıza hizmet ettiği ölçü
de kabul edilmelidir. Çünkü yardımın kalkın
maya tam hizmet etmesi, yardımı yaparı dev
letlerin niyet ve maksadı ile yardımı alan Dev
letin kullanma kabiliyetine, enerjisine ve o 
devletleri yöneten hükümetlerin takibettiği eko
nomik politikaya bağlıdır. Aldığımız yardım
ların çoğunun şartlı olduğu gerçeği karşısında 
hükümetlerin çok dikkatli davranması lüzumu
na işaret etmek isteriz, 

Sayın senatörler, 
Adalet Partisinin petrol politikasında millî 

menfaatlerimizin gerektirdiği yola tam mâna-
siyle dönmüş olmasını isterdik. Petrol ile ilgili 
devam etmekte olan her türlü yatırımların 
biran evvel neticesini vermesi için bütün gay
retlerin Sarf edileceğine inanıyoruz. Bu gay
retlerin büyüklüğü ve çeşitliliği petrol politika
mızın son zamanlarda geniş ölçüde efkârı tıımı-
miyeye mal olmasının haklı sebebidir, önümüz
deki günlerde petrol ve maden, Meclisin başlı
ca konularından birisi olacaktır. 

Programda Petrol Kanununun tadili hak
kındaki beyan açık değildir. Meclisin geçen dö
neminde münakaşa edilen Petrol Kanununu tadil 
teklifindeki görüşümüzün değişmediğini açıklar. 
Bu arada geçen zaman içinde cereyan eden hâdise
lerle ITO derece haklı . olduğumuzu hatırlatırız. 
Petrol Kanununun anaunsuru olan, özel sektör 
ve devlet sektörüne işletme ve satışta şart ve im
kân eşitliği hakkındaki görüşü millî menfaat
lerimizi kâfi derecede dikkate alamamış mahi
yette görüyoruz, özel teşebbüs adiyle bahsedilen 
gerçekde de .yabancı şirketlerdir. Millî şirket
lerimiz eşit şartta" altında bunların ezici reka
betlerine dayanabilecek midir? 

Sayın Senatörler, 
Eski Baişjbakan Sayın' Ürgüplü ve Bakanları

nın TRT niıı bitaraf tutumu hakkındaki övgü
leri, balkın güvenle dinlediği bir radyo .yayınma 
sahi'boldıığumuz •hakikatleri ve inancına rağmen 
Hükümet programında (Anayasa hükümlerine 
aykırı ve Millî politika ile çelişmeli ve kamın dü
zenine zararlı faaliyetleri önliyecek tedbirler) 
alacağız denilmektedir. 

Evvelce mahkemeye verilmiş ve takipsizlik 
kararı ile suçlamaların yersizliği meydana çık
mış"bulunduğu halde, programda bu. ifadelerin 
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yorulmasını doğru bulmadık. Bu peşin ithamın 
dayanağı nedir? 

Devlet 'kurumları ile bu kurumlarda çalışan 
kişilerin itibarını korumakla görevli Hükümetin 
•bir Anayasa müessesesine tevcih ettiği bu tip 
suçlamalara programında yer vermiş olmasını 
Devlet sorumluluğu ile bağdaştıramadık. 

Sayın senatörler, 
Programın ziraat bölümünde toprak refor

mu deyiminin kullanılmasından titizlikle kaçı
nıldığını 'görmekteyiz. Adalet Partisinin ekseri
yeti ile katıldığı dördüncü Karma Hükümet za
manında Mecliste bulunan Toprak reformu ka
nun tasarısını çıkaracağını yine Meclis 'kürsüsün
den ilân etmişti. Programda toprağa ilişkin her 
türlü teşebbüsü kadastroların ikmaline bağlıyan 
görüşü bizim nesilleri aşan. ve tahakkukuna im
kân olmıyan bir işaret sayarız. 

Hükümetin toprak reformu ile ilgili bu 
menfi tutumuna karşı olduğumuzu belirtiriz. 
Topraktan, hak ve hürriyetlerinden mahrum 
bırakılan milyonlarca topraksız vatandaşa kar
şı takınılan bu ilgisiz ve merhametsiz tutumu 
hoş karşılıyamayız. 

Sayııi senatörler, 
ITzun bir müddet dış politikada başkaları

nın bizim menfaatlerimizi daha iyi düşüneceği 
kanaati ile şu veya bu Devletin politikasına uy
malıyız düşüncesi hareket noktası olmuş ve 
millî menfaatlerimiz 'her şeyin üstündedir sözü
nü kullanmaktan âdeta kaçınılmıştır. 

Dış.politika alanındaki bu olumsuz tutumun 
son zamanlarda terle edildiğini memnuniyetle 
gördük, 

• Dördüncü'Karma Hükümet zamanında ge
lişme hızından ve dinamizminden kaybetmekle 
beraber dış politika genel yönü ile değişmemiş
tir. -Bugünkü Hükümet de aynı yolda bir po
litika izliyeeeğini belirtmektedir. 

Komşularımızla ve kardeş İran, Pakistan ve 
bütün Arap ülkeleriyle dostluğumuzun gelist-i-
rileceği, Asya, Afrika milletleriyle daha ya
kından ilgileneceğimizi ve her türlü sömürgeci 
eğilime karşı olacağımızın belirtilmesini mem
nuniyetle karşılarız. Fakat programda .(Tür
kiye'nin yüksek millî menfaatlerinin diğer 
memleketlerin menfaatleri- ile bağdaşacak şe
kilde korunacağı) şeklinde dış politikamızı bağ
lıyan bir ifadeyi yadırgıyoruz. 

5 . İ İ . 1965 O : İ 

Atatürk dış politikasına bir bühtan saydığı
mız bu ifade hiçbir ülkenin dış politikasında 
bir esas olamaz. Meselâ Kıbrıs dâvasına Yu
nan millî menfaatleri ile bağdaşacak bir çözüm 
yolu mu aramalıyız! Hele şu anda Kıbrıs'tan 
üzücü şekilde devam eden ve Hükümetimizin 
de hiçbir a'ktif mukabele gösteremediği facia
nın arkasındaki Yunan menfaatlerini bizim 
menfaatlerimizle nasıl bağdaştırırız? Andlas-
ma ve sözleşmelerde böyle lâflar bulunabilir. 
Ama bir Devletin bütün dış politikasına böyle 
bir esasa dayanarak kendi ağziyle ipotek altına 
sokması düşünülemez. Kaygı ile karşıladığımız 
bu ifadenin belirtttiğimiz şekilde anlaşılması 
gerektiğini ve bir ifade hatası olduğunun tc-
yidedilmesini beklemekteyiz. 

Sayın, senatörler, 
İlericiliğin ve demokrasinin muhafaza ve 

idamesini başlıca gaye edinmiş olan. vatanın, 
Cumhuriyetin, Atatürk'ün ilkelerinin ve onun 
devamı olan 27 Mayıs İhtilâlinin yaratıcısı ve 
bekçisi, Anayasanın gerçek 'kuvveti. Silâhlı 
Kuvvetlerin kendine mevdu bütün hizmetleri 
ifa etmesinde her türlü temevvüçlerden uzak 
bulundurulması lâzım geldiğine inanıyoruz. 

Millî savunma politikamızın, millî siyaseti
mizi yürütebilecek nitelikte olması gerektiği 
son Kıbrıs olayları ile açıkça ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. 

Yalnız kollektif savunma sistemlerine bel 
bağlıyarak Silâhlı Kuvvetlerimizi güçsüz bı
rakmak mîllî menfaatlerimizle asla bağdaşa
maz. Bu sebeple Silâhlı Kuvvetlerimizin ateş 
gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak ve en 
modern silâhlarla teçhiz etmek ve millî ekono
mimiz tarafından desteklenmesini öngören bir 
politikanın izlenmesinin lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

Sayın senatörler, 
Görüşlerimizi tamamlamadan önce üzerinde 

durulmasını zaruri gördüğümüz hususları hulâ
sa etmek isteriz. 

Adalet Parti Hükümetinin 27 Mayıs Ana
yasasını ruhu ve metni ile benimsemiş olmasını 
huzur ve istikrarın teminatı olarak görüyoruz. 
Ancak Hükümet icraatının her safhasında da 
bu inancının tezahürlerini görmek isteriz. 

Mevcut seçim sisteminde tek parti hâkimi
yetini tahkim ederek Parlâmentoda değişik fi-
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kirlerin temsil edilmesini önliyecek istikamette 
yapılacak değişikliklerin memleket huzurunu 
bozacağı kanaatindeyiz. 

Adalet Parti Hükümetinin petrol politika
cında yabancı şirketlere taviz veren tutumunda 
ısrarlı görülmesini millî menfaatlerimizle bağ-
dastıramıyoruz. 

Kalkınmamız için büyük ümitler bağladığı
mız madenlerimizin milliyetçi bir görüş ile de
ğerlendirilmesinin zaruretine işaret etmek is
teriz. 

Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin genel
likle istismarcı olduğu tarihî bir gerçektir. Hü
kümeti bu konuda son derece müteyakkız ol
maya davet ederiz. 

DIP. yardımların sağlanışı, yönetilmesi ve 
kullanılma şekli millî menfaatlerimiz ve 'bağım
sızlık anlayışlınızla çatışır durumdan biran önce 
kurtarılmalıdır. 

Programda va'ded'len hususların tahakkuku 
büyük ölçüde gelir artışına ihtiyaç gösterdiği 
'halde, servet beyanı ve vergi açıklamasının kal
dırılması Devlet gelirlerini azaltacağı gibi, ver
gi ve sooyal adalet ilkelerine de aykırı düşecek
tir. 

Adalet Parti Hükümetinin toprak reformu 
konusumıiınki görüşünü Anayasamız ve Sosyal 
Devlet anlayışı ile bağdaştırmak güçtür. 

İkili anlaşmaların millî menfaatlerimizle 
bağdaşmıyan kısımlarının yeniden gözden geçi
rilmesinin zaruretine inanıyoruz. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özel teşebbü
se devri görüşü arkasında % 49 ve % 51 hisse-
lormülü ile geçmişte olduğu gibi bâzı kimseleri 
Devlet eliyle zengin etmenin ve böylece toplu
mun sefil kalmasının şiddetle karşısında olaca
kız 

Valiler manzumesi teşkil eden ve sadece ya
bancı sermaye ve borçlanmalara ümit bağlıya-
raik, hiçbir iç finansman kaynağı göstermeden 
sosyal Devlet, sosyal adalet ilkeleri ile Anaya
samızın emrettiği vergi ve toprak reformları
na yer vermiyeıı bu programın, millî menfaat
lerimiz, yurt gerçekleri ve plânlı ekonomi ile 
bağdaşmadığını, bu sebeplerle de gerçekleşme 
imkânını şüpheli gördüğümüzü ifade ederken 
Hükümete müspet faaliyetlerinde yardımcı ola
cağımızı bildirir, başarılar dileriz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz, C. H. P. Grupu adma Sa
yın Hıfzı Oğuz Bekata'nmdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
RATA (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu mm 
yeni Hükümet programı üzerindeki görüşlerini 
anahatlariyle arza çalışacağım. 

Ve daha söze başlarken, Sayın Demirel 
Hükümetine vatan ve millet hizmetinde samimi
yetle başarılar dilediğimizi ifade edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Önce Hükümetin (kuruluşu ile ilgili olarak 

birkaç noktanın belirtilmesinde isabet görmek
teyiz. 

Bilindiği gibi Demirel Hükümeti tek parti
ye dayanan bir Hükümettir. Bunu, Adalet Par
tisi, 10 Ekim seçimlerine girerken resmî seçim 
beyannamesinde: «Bugünkü şartlar içerisinde 
memleketin koalisyon hükümetleriyle idaresi 
imikânsız hale gelmiştir.» şeklindeki kanaatini 
açıkça ilân da ederek istemiştir. 

Sayın Genel Başkan Demirel'de bilhassa 
4 Ekimde Sakarya'da söylediği nutukta daha 
da ileri giderek, aynen: 

«Yeniden koalisyon düzenine gidilmesine 
zaruret hâsıl olursa önümüzdeki dört sene so
nunda Türkiye'nin veçhesinin ç^k daha karma
karışık olacağım, bir Weimar hâdisesinin, bir 
Kerenski hâdisesinin ortava çıkabileceğini tah
min etmek bir kehânet değildir.» demiş ve koa
lisyon hükümetleri hakkındaki görüşünü şu 
hükme bağlam1 sfrı: 

«K^alisvon hükümetleri b :r çatal kazık ka-
rakterindedir. Siz çatal kazığm yere çakılabil-
diğini hic gördünüz mü?:» 

Ve nihavet A da1 et Partisi Genel Başkam, 
Maras nutkunda millete su sözü vermiştir: 

«El veriniz Adalet Partisini iktidara tetiri
niz. Evvelâ Devleti za'ıftan ve Hükümeti aciz
den kurtaralım.» 

Seçmen vatandasın, bir acıdan, bu görüşle 
Adalet Partisine teveccüh ettiğini kabul eden 
Saym Demirel neticeyi de şu sözü ile belirt
miştir : 

«Biz milletimize ümit vererek geldik.» 
Muhterem arkadaşlarım; 
İşte bu ümide bel bağliyan seçmen vatandaş 

çoğunluğu, nispî temsil sisteminin güçlüğüne 
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rağmen, Adalet Partisini tek başına iktidara 
getirmiştir. Fakat ciddî bir tahlile tabi tutun
ca, bu sonucun gözde fazla büyütülmemesi 
gerektiğini açıkça görüyoruz: 

Çünkü bu, millet tarafından bir partiye, bir 
zümreye veya bir şahsa; memleketin kaderine 
tek basma buyruk olma ve dilediğini yapma 
yetkisinin verildiği anlamına gelmez. Ve asla 
unutulmamalıdır ki, 10 Ekim seçimlerinin res
mî rakamlarına göre, Adalet Partisine geçen 
oyların toplamı, seçime katılanların ancak 
% 52,87 sidir. Demek ki, % 47,13 Adalet Par
tisinin karsı sı ndadır. Bu ise küçümsenecek 
rakam değildir. Ayrıca 4 milyon seçmen, oyu
nu kullanmamıştır. Yani kesin netice şudur: 
10 Ekim 1965 seçimlerinde Türkiye'de mevcut 
13 679 753 seçmenden ancak 4 921 235 vatan
dan ^da^et Partisine ov vermiştir. 8 758 518 
vatandaşın ise yarısı Adalet Partisine karşı oy 
(kullanmış, diğer yarısı da oya hiç katılma
mıştır. 

B"vle olunca Adalet Partisi Genel Başkam 
Başbakan sıfatiyle Hükümet kurma ölçülerin
de, Hükümet programında, yarınki icraatında 
bundan sonraki tutum ve davramslarmda par
tisine oy verenlerle birlikte, Adalet Partisine 
ov vermiv^u v^va ova katılrcvyan 9 milyona ya
kın vatandaş hükmünün ağırlığım da hesaba 
katmak zorundadır. 

Çünkü biT.<rimün şartları icr'nde tek partiyr 
davanan bir Hükümetin; iktidar partisine sak
ladığı büyük avantajlardan çok daha î&7?a. bü
yük sorumluluklar ve vecibeler yüklendiği de 
unutulmamalıdır. 

Eıasen Adalet Partisinin seçim bevanname-
s!nde bu görüş şu cümle içinde ifcdesini bulmuş
tur : 

«Adalet Partisi 10 Ekim seçimlerini kaza
nıp, memleketi özlenen, istikrarlı idareye ka
vuşturduğu zaman kuracağı Hükümet, bir züm
re veya sınıfın değil; 30 milyon Türkün Hü
kümeti olacaktır.» 

Demokratik felsefeye uygun düşen bu be
yanname sözüyle; ben ne istersem, ne yapar
sam olur ve herkes bunu kabule mecburdur zih
niyetine göre kurulduğu iddia edilen Hükümete 
karşı bizzat Adalet Partisi bünyesinden gelen 
mukavemet ve tepkilerin takdirini kendilerine 
bırakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu münasebetle şu hususu da bilhassa belir

teceğiz. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 
hiçbir Başbakan bir Hükümet teşkilinde Soym 
Demirel kadar iddialı olmamıştır. 

Çünkü Adalet Partisi Genel Başkanı, ikti
darı almak ve tek başına Hükümet kurmak ko
nusunun çok ileri sözlere bağlı ve taahhütlere an
gajedir. Nitekim S-ıym Başbakan, kendi beyan-
lariyle, her bakımdan mükemmel bir hizmet 
Hükümeti kurarak memleketi süratle huzura, 
mutluluğa ve refaha kavuşturmayı millete va-
detmiştir. Meselâ partisinin resmî seçim beyan
namesinden aldığımız şu garip cümleye bakı
nız : 

«Adalet Partisi, zayıflayan veya dağılma 
alâmetleri gösteren Devlet varlık ve otoritesini 
kurmak, milletimizi tereddüt ve eni'şelerden 
uzaklaştırıp millî hedefler istikametinde yeni
den toparlıyabilmek için dördüncü Koalisyon 
Hükümetinin kurulmasına önaıygk olmuştur» 
Bu resmî ifadeye göre, demek ki, 8 ay evvel 
Devletimizin varlık ve otoritesi öylesine sarsıl
mış ve zayıflamış ki, millî hedeflerden uzakla-
şılmış Devlette dağılma alâmetleri belirmiş. 

îşte Devleti millî hedefler istikametinde ye
niden toparlıyabilmek, sarsılan varlık ve otori
tesini yeniden kurmak suretiyle Devleti dağıl-
maktcn kurtarmak amac'yledir ki, Dördüncü 
Koalisyon kurulmuş ve Türk Devleti bu vahîm 
çöküntüden böylece kurtarıldıktan sonra seçim
lere gidilmiş. 

Hayretle okuduğumuz bu garip beyanname 
cümlesinden sonra yine beyannamede bugünkü 
Hükümetle ilgili ş.u reemî vaitler yapılmıştır : 

«Bugün memleketin en âcil ihtiyacı; hizmet 
bekliyen insanların ihtiyaçlarına koşobilecek; 
çözüm yolu bekliyen binlerce me:eleye el koya
bilecek güçte sağlam hükümetler kurabilmesidir.» 

Ve Sayın Demirel 5 Ekim istanbul nutkun
da bu beyanname ifadesinin gerekçesini de şöy
lece açıklamıştır ; 

«istanbullular, istikrarsız ve zayıf hükümet
lerin elinde milletin neler çektiğim, çaresizlik
ler, yolsuzluklar ve ıstıraplar içinde nasıl kıv
randığını görmüştür.» 

«Yine âciz, istikrarsız, zayıf hükümetlerin 
elinde Türkiye'de millî vahdetin nasıl büyük 
tdhlikelerle karşılaştığını müşahede etmiştir.» 
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Bu sözlerini diğer resmî ;beyanlariyle de ta- I 
inamlıyan Sayın Başbakan Demirel özet olarak: 

Adalet Partisi tek :haşma. iktidara geldiği 
takdirde, Türkiye'de büyük bir huzur ve refah 
yaratacağını millete taaıhnüdetmiş ve bunu ger
çekleştirmek üzere de, yine kendi tabirleriyle, 
şimdiye kada'r çekilen bütün çilelere paydos 
dedirtecek, kuvvetli, istikrarlı, kararlı bir hiz
met ve hareket devri açacak ehliyet, kifayet 
ve güçte bir Hükümeti kurmaya muktedir oldu
ğu teminatını vermiştir. 

Bu ölçüde büyük taahhütlere ve iddialara 
dayanan yeni Hükümetin kuruluşu sırasında 
Adalet Partisi Grupunun : «Kaibineye girecek 
kimseler, herkes tarafından raihatlıkla kabul edil
melidir» direktifini de aldıktan sonra, 30 milyo
nun Hükümeti olmak üzere hizmet, hareket ve 
refah kabinesini kuran Sayın Basjhakan Demirel, 
bütün dünyaya karşı övünerek artık «Türkiye'de 
kazip şöhretler devrinin kapandığını» ilan etmiş 
ve böylece hakiki şöhretler devrini açmıştır. 

İşte programı üzerinde görüştüğümüz Hükü
met bu 'büyük iddialarla millete karşı vait ve 
taabhüdedilen Hükümet .olarak huzurunuzdadır. 

Biz, bu kadar iddialı bir Hükümetin' bünyesi 
üzerinde bir görüş ifade etmiyeeeğiz. Bunu Ada
let Partili arkadaşlara bırakıyoruz. 

Yalnız şu noktayı belirtmekte .fayda görüyo
ruz. 

Dörtbaşı mamur bir Hükümet kurma güçlü
ğünü çeken Sayın Başbakanın Hükümet konu
sunda şimdiye kadar ileri sürdüğü büyük iddia
larla, eseri arasındaki çelişmeleri bizzat kendi 
partisinin bile müsamaiha. ile karşılıyamadığmı 
gördükten ve tekzibedilmemiş kendi beyanlarına 
göre :• «Kalbine teşkili sırasında hatalarımız ol
muştur» şeklindeki açık itirafından sonra, bun
dan böyle büyük söz söylemekte ihtiyatlı olacak
larım umarız. 

Bize gelince, biz; bugüne kadar basiretli, sa
bırlı, tedbirli ve feragatli O.H.P. Hükümetlerinin 
gerçekleştirdikleri siyasi imkânlarla ulaşılan bu 
olumlu ortamı, değeri çok iyi bilinmesi gereken' 
bir millî emanet olarak yeni iktidara teslim etti
ğimiz kanaatini ve vicdan huzurunu taşıyoruz. 
(Soldan nravo sesleri) 

Tek partiye ve büyük iddialara dayanan Hü
kümet -ve onun bünyesi hakkındaki bizzat Başfoa- [ 
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kanın ve partisinin görüşlerini ve bizim anlayı
şımızı tesbit ettikten sonra Hükümet Programına 
giren belirli konular üzerinde arzı malûmat ede
ceğim. 

Sayın senatörler, 
Önce programın siyasi ve metot zarflarına 

dokunacağım : 
İktidar el değiştirir, fakat Devlet ve Hükü

met bir devamı ifade eder. Böyle olunca yeni 
kurulan bir Hükümetin kendinden önceki hizmet
leri inkâr etmesi, hattâ daha önce bir Hükümet 
yokmuş da her iyi şey kendisiyle başlıyormuş 
gibi bir zihniyete önvermesi ve daha da ileri gi
dilerek, mesnedi olmıyan faraziyelere göre geç
mişi yerme vesileleri yaratmaya çalışması siya
si hayatımız için isabetli bir yo! değildir. 

.öte yandan, Hükümet Programı öylesine te
ferruata boğulmuş ki, bu arada anadâvalarıtı 
gereği gibi belirtilmesi ihmal olunmuştur. 

Şu hususa da dokunmalıyız. 

Programda, yor verilen belli - başlı mesele
lerin hal çareleri olarak sık sık; 

«Gerekli bütün tedbirler alınacaktır» gibi be
lirsiz ve yetersiz vahiler görüyoruz. 

Fakat bu t edilirlerin neler olduğu açıklanma
maktadır. Aslolan, belli birçok meseleleri yeni
den belirtmek değildir. Bu meselelerin çözüm 
yollarının gösterilmesidir. Günkü çözüm yolu 
bulunmıyaıı meselelerin halledileceği ümidine 
bel bağlanamaz. 

Bu itibarla bu gibi meselelerin, halli için Hü
kümetin bulacağı tedbirler ortaya konulmadan 
bunlar üzerinde ciddiyetle durmak da mümkün 
değildir. 

«Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs İnkılâbına 
dayanan ve millî iradenin tasvibine mazshar olan 
Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkim kılma» nııı 
şaşmaz hedef olarak ele alınmasını ve 

«Demokratik düzenin ve Türk Devletinin te
meli olan Atatürk devrimlerini her yönü ile 
korumayı en basta gelen bir ödev» sayılmasını 
sevindirici bir başlangıç; olarak görüyor ve tes
cil ediyoruz. 

Aynı zamanda İni taahhüdü, Atatürk devrim
lerinin, bütün milletin ortak malı olduğunun ye
ni bir ifadesi olarak anlıyoruz. 

Rsasen bundan böyle Türkiye'de, siyasi ik
tidarların, başka türlü bir anlayış ve tutumla 



C. Senatosu B : 4 
hükümet kurmalarına imkân olmadığını ve ola-
mıyacağmı da bu vesile ile bir defa daha belirt
mekte, rejimin kuvvetini, tesirini ve selâmetini 
ifade bakımından fayda görmekteyiz. 

«Hür, Batılı ve medeni bir toplum düzeni 
kurabilmek.» 

«Demokratik Anayasamızın getirdiği hürri
yet müesseselerini yaşatmak ve geliştirmek» 

«Siyasi partilerin birbirlerini tamamlıyau gö
revleri olduğuna inanmak» görüşümüzün A eni 
Hükümet tarafından da. benimsendiğini mem
nunlukla müşahede ediyoruz. 

Ve nihayet : 
«Bütün siyasi teşekküllerin Anayasa sınırları 

ve demokratik gelenekler ve usuller içinde, as
gari bâzı müşterekler etrafında birleşmelerini, 
hürriyet düzeni ve demokratik rejimin başarısı 
için temel şart» saymakta, biri eşiyoruz. 

Böylece yeni Hükümet, kendisini yakından 
takip ve murakabe, ile görevli muhalefete kontrol 
ölçülerini de vermiş bulunmaktadır. 

İdarenin tarafsızlığı, uzun mücadeleler so
nunda kavuşulan ve temeli C.H.P. iktidarları ta
rafından atılan bir eserdir. Buna gölge düşürül
mem, es ini istiyoruz. Vatandaşın huzuru her şey
den önce buna bağlıdır. 

«Kırtasiyecilikle savaş» hareketinde Demirci 
Hükümetine destek olacağız. 

Programın «J^^r türlü yolsuzluklarla müca
dele edileceği» sözünü vazgeçilmez bir taahhüd-
olarak izliyeceğiz. Ve bunda asla müsamaha gös-
termiyeceğiz. 

Her türlü zararlı cereyanlara ve komünizme 
karşı tutumunda Hükümete yardım edeceğiz. 
(S a ğd a n.- B r a; vo sesi eri) 

Millî eğitim politikasında millî şuuru hâkim 
kılmak, bütün köyleri okula kavuşturmak, üni
versitelere,. teknik öğretime önem vermek, yarı
nımızı temsil eden Atatürk milliyetçiliği ve ile
rici gençliğin bütün meselelerini ele almak ve 
böylece C.H.P. Hükümetlerinin başladıkları işle
rin ihmal edilmiyeceğini öğrenmek ümit verici ol
muştur.- Bütün bu ortak dâvaların müspet, ge
liştirilmesinde yeni iktidar, anamuhalefet parti
sini yanında bulacaktır. 

Müsaadenizle programda dikkati çeken şu; 
«Anayasamızın lâiklik prensibini; vatandaşın 
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dinî ihtiyaçlarını baskı altında tutan, din ve iba
det hürriyetini, din eğitimini kısitlıyan bdr çerçe
ve içerisinde mütalâa etmek mümkün değildir» 
görüşü üzerinde duracağız. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu ya
na lâiklik prensibini programdaki gibi anlıyan ve 
tatbik eden bir iktidar gelmemiştir. 

Bugünkü Anayasamız da bu anlayışa müsait 
değildir. Nitekim hiçbir zaman vatandaşın di
nî ihtiyaçları baskı altında tutulmamış, din ve 
ibadet hürriyetleri ve din eğitimi asla kısıtlanma-
mıştır. Ve unutulmamalıdır ki, aydın din 
adamları yetiştirilmesi konusu, din adamlarının 
refaha kavuşturulması, Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanunu, ilk, orta ve yüksek din eğitim müesse
seleri C.H.P. Hükümetleri zamanında kurul
muştur. 

Bütün bunlara, rağmen: Hükümet programın
da dinin bir istismar ve münakaşa konusu yapıl
masını ve buna vesile vermek yolunun açılma
sını asla tasvibetmiyoruz. 

Gençlik kuruluşlarının ve sporun geliştiril
mesini; hür basının cihazlandırılmasmı ve kuv
vetlendirilmesini başladığımız işlerin tamamlan
ması olarak görüyoruz. 

Hemen kaydetmeliyiz ki, seçim 'kanunların
da, seçmen oyunun ve temayülünün tam tecelli
sine engel olacak re tek parti diktasına yol aça
cak her değişikliğin karşısında olacağız. 

Programın maliye politikasına ve vergilere 
ait kısmı umumi sözlerden ibarettir. Gerçekte 
program malî politikanın hedef ve yönünü tâ
yin etmemiştir. 

Meselâ; maddi ve mânevi gelişmemizin ge
rektirdiği giderleri karşıhyaeak ve yatırımları 
finanfee edecek kaynaklanıl bulunması, program-
laştırılmış olan plânın asıl ve ek kaynaklarının 
nasıl sağlanacağı, denk bütçe prensibinin' ne 
olacağı, istikrar esaslarına ne ölçüde riayet edi
leceği, kalkınma külfetlerinin hangi esaslara 
göre dağılacağı gibi mühim sorular Hükümet 
programında cevaplarını bulmamıştır. 

Bu durum, ek finansman ihtiyaçlarını kar
şılamaktan vazgeçildiği vergi reformunu tamam
lamaktan, zirai kazançların vergilendirilmesin.'-
den kaçımldığı intibaını yaratmaktadır. Hü
kümet programındaki taahhütlerin gerektirdiği. 
milyarların nasıl sağlanacağı ortaya, konulmadan, 
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malî politikanın sıhhatine güvenmekte ve pro
gramın tamamen gerçekleşeceğine inanmakta ma
zuruz. 

Programdan «Servet (beyannamesi» nin kal
dırılacağı anlaşılma kt adı r. 

(Bilindiği giıbi vengi yükünün âdil esaslara 
'göre dağılmasına engel âmellerin (başında ver-
ıgi kaçakçılığı veya daha geniıg anlamiyle vergi 
fziyaı (gelir. Bunu önleyici »bir tedlbir olarak ele 
alman «Servet beyannamesi», vergilerin ilânı, 
fontalama 'kâr ve gider esasları g'lbi tedlbirler, 
taıtlbika konulmuş ve faydaları görülmüşken kal-
dırıılmaya kaik:ışılüiası suretiyle namuslu vergi 
'mükellefinim aleyhine olacak ve vergi ka>çıran-
ların korunması neticesine varacak ibir .hareke
tin karşısında olacağız. 

Program maddelerinden 'biri de iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin tedricsn özel teşebbüse in
tikal ettirilmesi suretiyle Devlet elinden çıka
rılmasıdır. Bu fikrin, aynı programdaki kar
ma ekonomi anlayışını baltalaması yanında, 
5 Yıllık Plânı ve kalkınmamızı sekteye uğrata
cak 'bir mahiyet ve iktisadi gelişmemize karşı 
ibir menfi ağırlık tışıdığı meydandadır. 

Bu görüşün tatbiki, aynı zamanda, bir bü
yük yolsuzluk 'kapısının açılmasına da vesile 
verir. 

İktisadi Devlet- Teşebbüslerinin kurucusu 
olan Cumhuriyet Halk Partisi, ederine sahip 
çıkarak, bu fikrin .gelişmesine mâni olmaya ça
lışacaktır. 

Hükümet programındaki : 
«iktisadi kalkınmanın ancak hürriyet içinde 

'gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.» sözü ile C. 
H. P. ııin, memleket ölçüsünde sloganı lıaline 
gelen «Hürriyet içinde hızlı kalkınma» ilkesinin 
teyidedildığini görüyoruz. Böyle olunca Devletle 
vatandaşın birbirine rakip iki menfi unsur gibi 
değil, fc-TiM 'bir ekonomi içinde 'birbirini tamam-
lıyan iki müspet unsur olarak çalışmaları tabiî
dir. 

Fakat Hükümet programındaki plân ve dev
l e t t i k anlavışiyle mutalbık olmadığımızı bilhas
sa belirtmeliyim. 

Türki've gibi az gelişmiş memleketlerin ne su-
ırtle kalkınacağı ve plân zarureti artık ilmen an
la tmış t ı r . Bu itibarla biz plâna millî zaruret
lerin ve kurtuluşumuzun bir ifadesi olarak bağ
lanmış İDulımuyoruz. 

5 . 1İ . 1965 O :1 
Günkü 'klâsik lüberal metötlariyle ve yalnız 

özel sektörün takdiriyle kalkınamayacağımız 
gerçeği ortada dururken, buna bel bağlamak boş 
bir deneme, zaman kaybı ve hüsran olacaktır. 

Biz, «Atatürk devrimlerinin özü o1 an hür, 
Batılı, medeni» ve dengeli bir toplum düzeni ku
rabilmenin iktisadi yolunu ise devletçilik ilke
sinde bulmuşnzdur. 

Bu itibarla devletçilik ilkesini, tarihî zaruret
lere ve yurt gerçeklerine davanan, iktisadi ve sos
yal yönleri olan, demokratik hürriyetler düze
ni içinde uygu1? naıi', özel teşebbüse yer veren 
ve özel teşebbüsün millî iktisadın gereklerine ve 
^osval amaçlara uygun yürümesini sağlıvan be
lirli sınırları olan, bölgelerarası dengesizliği ve 
ndaletsizi iği gidermek amacını güden bir ilke ol-
l ımı ve nihayet yeni Anayasamızın hedefleri ire. 
"ilakmanın en kestirme yolu görüldüğü için be
nimsemiş bulunuyoruz. 

Demek ki bizim devletçiliğimiz Devlet kapi
talizmi değildir. 

Hükümet programındaki devletçilik ve plân 
anlavısivle bunun için mutaıbık değiliz. 

Hükümetin bu anlavış ve tutumiyle plânın, 
•olan hedeflerinden uzaklaştırılması endişesini ta
şıyoruz. 

Bizi büyük bir ihtimalle en çok karşı karşıya 
getirecek konu işte bu anlayış ve tutum olacak
tır. 

Memleketin süratle sanayileşmesini çağdaş 
uygarlık devrine ulaşmamızın temel meselesi sa
van C.H.P., bu dâvaya ilk günden beri sahip 
çıkmıştır. - Sanayileşmede baş konu olarak fi
nansman, uluslararası kalite ve fiyat üzerinde 
duru1 masında ciddî zaruret görmekteyiz. 

C.H.P. Hükümetlerinin Türk işçisine sağla
dığı ve daima şerefle hatırlanacak değerde olan 
bak ve imkânların zedelenmeden geliştirilmesini 
Hükümetten İ3tiyoruz. 

işçilere kârdan hisse verilmesi reorganizasyon 
bununu ile derpiş edilmişti. Bu yolda yürünme
sinde isabet görmekteyiz. 

Hükümetle, Anayasamızın öngördüğü sosyal 
adalet ilkesinde de aynı görüşte olmadığımızı 
tesbit ediyoruz. 

Programına göre Hükümet, «Mirî gelir'n va
tandaşlar arasında, sosyal adalet prensiplerine 
uygun olarak dağılmasına yardımcı» olacaktır. 
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Bize göre ise, Anayasamızın Cvsprisi ve emri 
odur ki, hükümetler, millî gelirin vatandaşlar 
arasında sosyal adalet prensiplerine göre dağıl
masını temenni eden bir yardımcı olmakla değil; 
bunu sağlamakla mükelleftir. 

Adalet Partisi seçim beyannamesinde ve Hü
kümet programında aynen yer alan şu : 

«Biz, sosyal adaleti, doktrin açısından nazari 
birtakım sözler çerçevesinde değil, fakat müteva
zı, fakir halk yığınlarının günlük, âcil dert ve 
dâvalariyle samimî, gerçekçi bir tutumla meşgul 
olma meselesi olarak görüyoruz» sözü ile ara
mızdaki bu avrılık daha da genişlemektedir. 
.. Çünkü Hükümetin anlayışına göre, fakir 

halk yığınlarının günlük dertleriyle elbette 
meşgul olunacaktır. Fakat sosyal .adalet böyle 
gerçekleşemez. 

Bu, tamamen palyatif, gündelik ve yanlış bir 
•görüşün ifadesidir. 

Gelir dağılışmdaki adaletsizliği sistemli ola
rak ortadan kaldırmazsak, vergi, ücret, bütçe, 
kredi reformlariyle mevcut adaletsizlikleri izale 
etmezsek, 'bugünleri ve yılda 800 hin artan ge
lecek nesilleri kapsıyan şümulde bir sosyal ada
leti ve dengeli bir topluım düzenini asla gerçek
leştiremeyiz. 

Bu bakımdan biz günlük çıkarları ve seçim
leri değil; gelecek nasilleri düşünmekte ve Tür
kiye'nin anadâvalarına sahip çıkmakta devam 
edeceğiz. 

«Dış ticaret dengesizliğini süratle ortadan 
kaldıracak gayretlerin üzerinde hassasiyetle du
rulması» sözünü beğeniyoruz. Fakat bu hayati 
ve müzmin meselenin hangi tedbirlerle ve nasıl 
çözüleceği gösterilmemiştir. 

Yabancı sermayeye gelince; biz ne yabancı 
sermayeye hayranız ve ne de yabancı sermaye 
düşmanıyız. 

(Millî menfaatlerimize ve bağımsızlığımıza 
uzaktan, yakındın gölge düşürmemek şartı, ya
bancı sermaye konusunda başmeselemizdir. 

Programda petrol konusunun ele alınış ifa
desinde millî sorumluluk duygularının etki
siyle bir •gelişme görülmektedir. Bu dâvada da 
millî menfaatlerden fedakârlık yoluna gidilme
sine müsamaha etmeden, Hükümetin tutumu
nu dikkatle izliyeceğiz. 

[Maden meselemizin; petrolün geçirdiği mer
halelerden ciddî dersler alınarak geliştirileceği. 
ümidini taşıyoruz, 

î Birkaç ay önce Sayın Demirel'le birlikte ka-
I tîldığıınrz Tüıkiye şoförleri temsilcilerinin An-
I kara'da düzenledikleri toplantıda, öteden beri 
I savunduğum ve bu toplantıdaki 'konuşmamda da-
J ileri sürdüğüm «Her şoförün 'kendi vasıtasına 
I sahiibolahilmesi için gerekli malî destek ve kre-
I di temini işinin süratle ele alınacağının» programı 

maddesi olarak benimsenmesini şahsan da 'bü-
I yük bir memnunlukla ve teşekkürle kuydediya-
I rum. (Alkışlar) 

Programda var, ıSaym Demire! bilirler. 
I Programda isabetle belirtildiği gibi; «Türk' 

iktisadiyatının kurtuluşunu en az, tarım ve sa-
I nayiimiz kadar turizm dâvasının hallinde gö-
I ren» zihniyete katılıyoruz. Bu maıfer.'tla kınrdu-
I ğomuz Turizm Bakanlığı hizmetlerinin' genişle-
I turnesini ve geliştirilmesini kurtarıcı bir çare 
I olara'k görüyoruz. 

I Bir Anayasa müeıcesesi olarak kurduğumuz 
I ve Hükümet programından özel kanununun de-
I ğiştirileceğini öğrendiğimiz TRT Kurumunun 
I olumlu çalışmaları ve muhtar varlığı üzerinde-
I ki hcesasiyetimizi muhafaza ederek, Hükümetin 
I tasarrufunu izliyeceğimiz tabiidir. 
I Tütün, üzüm, incir, fındık gJoi başlıca ürün-
I lerimizin müstahsil elinden değer fiyatı ile alın-
I masında evvelce "başarılı tatbikat yapılmıştı. 
I Böylece hem döviz gelirimiz artırılmış ve hem de 
I aracının istismarı önlenmişti. 

Geçen yıl bilhassa tütün alımından 4 ncü 
I koalisyon tatbikatı ise maalesef iyi sonuç verme

miş ve müstahsil, aracı İdiline zarara cokulmuş-
tu. Bu itibarla bu yanlışta direnmiyerek eski 

I usulün 'benimsenmesine şimdiden işaret ediyoruz. 

Köye ışık, köye yol, köye su, köye okul... 
Hulâsa köy kalkınmasına; sahip çıkmak üzere 
Köy îşleri Bakanlığının kurulmasındaki isa'bet 

I zamanla daha iyi anlaşılmıştır. Bu dâvaların 
yeni Hükümet tarafından da ele «alındığını gör
mekle 'bahtiyarlık duyacağız. 

Programda toprak reformuna tema'stan dik
katle kaçınıldığını görüyoruz. Bu büyük dâva 
âdeta bir kadastro ve tapulama işi gibi geçişti
rilmektedir. Toprak reformu 5 Yıllık Kalkınma 
Plâmnm da temel dâvası olduğuna göre, Hükü
met bu reformu yapacak rnı, yapmıyacak mıdır! 
Bunu açıkça öğrenmek istemekte kendimizi haklı 

I buluyoruz. 
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Yine programdan öğrendiğimize göre, suni 
gübre politikası değiştirilecektir. 

Halbuki C.H.P. Hükümetlerinin takibettiği 
köylüye ucuz ve tek fiyatla suni gübreyi Devlet 
eliyle sağlamak politikasından vazgeçilince, ta
rımın ımıhtacolduğu suni gübre, özel teşebbüsün 
kazanç ve takdir ölçülerine bırakılmış olacaktır 
ki, bunun mahzurları meydandadır. (Sağdan, 
daha ucuz 'olacak sesleri) 

Demirci Hükümetinin de, dış politikayı par-
ttlerüstü millî bir mesele olarak ele alına gele
neğimize devam etmesini bekleriz. 

Dış politikada Hükümeti daima aktif; ittifak
lar, çok taraflı ilişkiler ve ikili münasebetler için 
de millî menfaati erimizi, Türkiye'nin güven-
!iiğtiın:i, şiathsliıydtiııi ve haysiyetini koruyan bir 
itiit.iz'l'*|k içinde göreeeğirnizdem emlim olimiaik isti
yoruz. 

Kıbrıs dâvamızın bu devre içinde kritik bir 
hal alması iiıtamali görülmektedir. Hükümetin 
olayları gereken dikkatle izliyeceğini tabiî sa
yıyoruz. Biraz evvel Dışişleri Bakanımızın ko-
nıışmasiyle büsbütün kendisini göstermiştir. 

Dış meselelerde vahim bir hata yapılmadıkça 
Hükümeti yalnız bırakmamanın; Halk Partisinin 
Devlet idaresi ve dış politika anlayışında millî 
geleneği olduğunu bir daha belirtmeyi yerinde 
bir görev saymaktayız. 

Millî savunma hizmetlerinin ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin modern ölçülerle eihazlandırılma-
sına öteden beri gösterilen özel itinada devam 
edilmesini basta gelen bir millî vazife saymak
tayız. Bu yolda Hükümete daima yardımcı ve 
destek olacağız. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Sözlerimizin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu 

münasebetle belirtelim ki, Demirel Hükümeti 
1961 de iş başına gelen İnönü Hükümetlerinden 
çok avantajlı durumda bulunmaktadır. 

Çünkü, Birinci Koalisyon Hükümeti uzun 
yıllar devam eden enflâsyoııeu ve israf cı bir po
litikanın ekonomik ve sosyal bünyemizdeki sar
sıntıları devanı ederken mesuliyet mevkiine gel
mişti. 

Bundan başka, memleket 1958 de zorlanarak 
girilen ve ekonomik hayatımızın yeniden sıhhate 
kavuşturulması için yürütülmesi zaruri olart sert 
istikrar tedbirlerinin yarattığı darlık ve durgun
luk sıkıntılarının içinde idik, 
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İhtilâl sonrasının doğiu^uğu'psikolojik âmil
ler dunumu bir kat daha ağırlaştırıyor ve siyasi 
'hayatımız çalkantılar geçiriyordu. 

tşt'o. bu şartlar içinde, C.H.P. nin sorumlulu
ğuna-katıldığı hükümetler, bir yandan Anayasa
mızın emrettiği müesseseleri kurarken1, öte yan
dan da günlük hayatı normal bir mecraya sokma
ya çalışıyordu.' Ve aynı zamanda malî ve eko
nomik alanda cesaretli ve neticeleri bakımından 
başarılı icraata girmek 'durumunda bulunuyor
du. 

Demirel Hükümeti ise, İnönü Hükümetleri
nin birlikte yaşadığımız o çok çetin şartlar için
de sağladığı bugünkü imkânlara kolayca sahib-
olarak işe başlamaktadır. 

Nitekim, bugün artık rejimin zaruri müessese
leri kurulmuş, hayatî tehlikeler atlatılmıştır. 

Kkonomik kalkınmamız plâna bağlanmış, tat
bikine geçilmiş ve olumlu sonuçları alınmaya 
başlanmıştır. Karma ekonomi düzeni kurul muş
tur. - Kalkınmanın gerektirdiği fedakârlıkların 
âdil ölçülere göre dağılması ve vergi adaletinin 
sağlanması amaciyle bir vergi reformu realize 
edilmiştir. 

Para değerine gölge düşürmeden sanayi, ti
caret, istihsal ve istihdamı genişletmek ve yatı
rımları teşvik etmek üzere kredi hacmi genişle
til iniştir. 

Sermaye piyasasının gelişmesini sağlıyan ka
nuni tedbirler alınmıştır. 

Plânımızın dış finansmanı için ucuz fay izi i ve 
uzun vadeli kredileri sağlamak üzere Konsorsi
yum kurulmuştur. Ortak Pazara üye olarak gi
rilmiştir. 

Ayrıca son dört yıl içinde 700 milyon dolar 
civarında dış kredi elde edilmiştir. Dış ülkeler
deki işçilerimizin biriktirdikleri paraların yurda 
getirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması dü
zene bağlanmıştır. 

Ciddî tedbirler alınarak, bütçe açıkları, eko
nomimize zarar vermiyecek bir seviyeye indiril
miştir. 

Fiyatlar istikrarlı hale getirilmiş ve paramı
zın iç ve dış değeri artmıştır. 

İdari reforma başlangıç olmak üzere Personel 
Kanunu çıkarılmıştır. 

İhracat tedbirleri geliştirilmiş 1964: t.e, ihra
catımız rekor sevive olan 400 milvon' doları as-
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ııustır. Bu gayretlerin sevindirici bir neticesi 
olarak gayrisâfi millî hasıla 1961 de 49 milyar 
iken 1964 te 58,5 milyarı bulmuş ve kalkınma hı
zımız 1962 de c/r 6,4 ve 1963 te % 7,4 ve zirai 
ürünler bakımından iyi bir yıl olmamasına rağ
men, 1964 te r/r 4,5 olmuştur. 

Sanayi gelirlerimiz 1961 de 7.5 milyar iken, 
1964 te 9,5 milyara çıkmıştır. Bütün maden is
tihsalimiz artmış ve meselâ petrol 1961 de 414 
bin ton iken 1964 te 878 bin tona ve elektrik 
enerjisi 1961 de 3 milyar kilovat saat iken 1964 
te 4,5 milyar kilovat saate çıkarılmıştır. Bu 
arada maliyeti 4 milyarı aşacak ve yakında ne
ticeleri alınmaya başlanacak olan yeni baraj ve 
hidro - elektrik santra İleriyle 3 milyarlık büyük 
Keban Barajı tesisi yeni iktidara büyük eserler 
olarak devredilmiştir. 

({örülüyor ki, İnönü Hükümeti, mesuliyet 
mevkiini. Adalet Partisinin büyük ölçüde katıl
dığı Ürgüplü Hükümetine terk ettiği günlerde. 
ekonomimizde de, rejimimiz gibi dar boğazlar 
geçilmiş ve sağlam bir zemin üzerinde gelişme1 yo
luna gidilmişti. Ve gösterişe* değer vermiyen 
ciddî, hummalı ve heyecanlı bir kalkınma faali
yeti başlamıştır, 

İste Demirci Hükümetine nasıl bir olumlu or
tanı içinde hazır imkanların devir ve emanet edil
diği bu kısa. izalıtan kolayca anlaşılmaktadır. 

Sayın Demirci Hükümetine, İnönü Hükümet
lerinin çok ağır şartlara rağmen hazırladıkları bu 
büyük maddi ve mânevi imkânların önemini tak
dir (4melerini: bunun değerini ve değerlendiril
mesini ve korunmasını iyi bilmelerini samimiyet
le tavsiye ('diyoruz. 

(Jün'kü Demirci Hükümetinin geçici, günlük 
başarılara bel ve ümit bağlaması ve memleketin 
siyasi ve ekonomik sıhhatinin ve gerçekten kal
kınmasının gerektirdiği temel tedbirlere cesaretle 
el atmaması halinde bütün ümitler boşa çıkabilir. 

Türk Milletini yeni İvr hayal kırıklığına gö
lü rmeye ise artık hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu 
itibarla Sayın Demirci kendisinin ve partisinin 
büyük şansını, memleketin ve milletin hayrına 
kullanmayı, ciddî millî sorumluluk duyguları 
içinde ele almak zorunda olduğunu bilmelidir. 

Bu ağır siyasi görevinde yeni iktidara yürek
ten basarılar dilivoruz. 
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CMI.P. memleket hizmetinde, yapıcı ve ,yar-

dımcı anamuhalefet partisi olarak, Hükümetin 
icraatını dikkatle izliyeeektir. 

({rupunıuz adına Yüce Senatoyu saygılarla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Fethi Tevetoğlu'udadır. Buyurunuz. 

A. P. HKUPr ADİNA GRUP BAŞKANI 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun-) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Sayın Başbakan ve Hükümet erkânı; 

A. P. İktidarının ilk Hükümeti tarafından 
Yüce Meclislere sunulmuş program hakkında 
A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupunuıı 'görüş
lerini kısaca arz etmek istiyoruz. Hiç şüphe 
yok ki, bugün programı üzerinde görüşülen ye
ni Hükümet teşekkülü bakımından da kendisin
den önceki 4 Koalisyon hükümetlerinden ayrı 
biı- özellik taşımaktadır. 

Yeni Anayasa ve Seçim Kanunu muvacehe
sinde yapılmış 1961 seçimleri sonucu kurulmuş 
hükümetler, koalisyon idaresini zaruri kılmış
lardır. ({ünümüz*1 kadarki son dört yıllık siya
si, ekonomik ve sosyal zorluklar çağında menşele
ri, kuruluş ve programları değişik olan partile
rin 'birlikle çalışmaları güçlüğü -ve verimsizliği 
en hararetli koalisyon taraftarlarınca da kabul 
ve tasdik edilmiş bir gerçektir. 

Bununla beraber, aksak ve yetersiz idareleri
ne rağmen, geçmiş Koalisyon hükümetlerinin de, 
milletimizin dünkü çetin devrelerden bugün için
de bulunduğumuz daha ferah günlere lüaşma 
yolundaki intikal hizmetlerini, tarihimiz elhette 
takdirle kaydedecektir. 

Kurucu Meclisçe vaz'olunmuş seçim kanun
ları üzerinde, geçen yıldan 'beri Senatör ve (Mil
letvekili seçimleri öncelerinde yapılmış (Sena
toda da nispî usul tatbiki ve nihayet müşterek 
oy puslası ve millî bakiye sistemi gibi) tatbi
katı en yüksek secim müesseselerinin dahi ha
talı kararlar ilân etmeye sebeholmuş çetrefil, 
müşkül, garip ve haksız neticelere götüren, bel
ki zümre ve şahısların yiararına fakat millet 
ve memleketin mutlak zararına olduğu sübut 
bulan bencil tadil ve tasarruflar da millî irade
nin 10 Ekimdeki tecellisine müessir olamamış
lardır. 
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Son 4 yıllık idare tatbikatını değerlendiren 
kayıtsız şartsız hâkimiyetin yegâne sahibi yüce 
'bir demokrasi tecrübe ve anlayışına malik basi
retli Büyük Türk Milleti tam 'bir dürüstlük 
içinde geçen 'son seçimlerde de millî irade tecel
lisine göre iktidarı A. P. ne tevdi ederek yeni 
•bir çağ açmak istemiştir. 

Yeni Hükümet teşekkül ve 'bünyesindeki Ibu 
özellik kadar, programıyla da halkımızın istek
lerine ve 'memleketimizin gerçeklerine uygun, 
dinamik hlr yeni hizmet çağının açılacağı müj
desini vermektedir. 

Programda bugüne kadar .geçen zaman bir 
intikal devresi olarak sayılmakta ve hu intikal 
devresinin mübalâğalı, tezatlı, kırıcı hâdisele
rinin bütün tesirleri ve neticeleriyle karpanmış 
olduğu ve yurdumuzda aydınlık ve ümit dolu 
yeni 'bir devrin başladığı inancı belirtilmektedir. 

Programın 32 milyon Türk vatandaşına tef-
riksiz hizmeti eri şerefli ıborç ve vazife 'bilen bir 
rulh ve anlayışla hazırlandığı 'aşikârdır. 

Nitekim A. P. İktidarının bu ilk Hükümeti 
programında; siyasi, iktisadi ve soayal alanlar
daki çeşitli yurt mesele ve ihtiyaçlarımızın açık 
yüreklilikle âdeta bir hizmet envanteri meyda
na getirilmiş ve hepsinin yapılmalarına gönül
den sahip çıkmakla beraber, bunların programa 
va*z ve ifade ediliş tarzlarında ehemmiyet dere
celerinin (belirtilmesine de âzami itina' gösteril
miş 'bulunmaktadır. 

- Parti programımız ile seçim "beyannameleri
mizde .büyük milletimize Adalet Partisi olarak 
vr.'dedilmiş hizmetlerin cümlesini, icra mevkiin
de bulunduğumuz şu anda bir kere daha tekrar-
lıyan bu programın belirli vasıfları; açıklık, 
kesinlik, samimîlik ve cesarettir. 

'Temel ilkelere bağlılığı ve millî iradenin tas
vibine mazhar olmuş Anayasamızın mutlak su
rette hâkim kılınmasını şaşmaz hedef hilen ye
ni Hükümet programında idarenin tarafsız ol
ması prensiiblne ve Devlet - memur .münasehetle-
rine de cesaretle değinmektedir. Kendisini mil
let hizmetinde ve kanunların emrinde gören me
murlarımıza tam bir hizmet emniyeti sağlanmış 
olmakla beraber, partizan idareye hiçbir suret
te ilt ifade dilmiyeceği inmcı da programda sa
rahatle belirtilmektedir. 

Toplumumuzu yakından ilgilendiren ve son 
yıllarda büsbütün tahripkâr olmaya 'başlıyan 
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zararlı cereyanlara gelince: Yeni Hükümet 'bil
hassa komünizme yönelmiş faaliyetleri dikkate 
alarak bunların mevcut mevzuat ve müessese
lerle zararlarının önlenebileceğini kabul etmiş 
görünmektedir. Bu önemli konuda daha hassas 
ve radikal hareket edilmesini temenniye ş:yan 
bulmakla beraber, önümüzdeki hâdiselerin Hü
kümetin ihtisas mch'kemeleri kurmak mecburiye
tine götürmemesi de en halisane dileğimizdir. 

Programı uzun ve teferruatlı bulanlar şu 
gerçeği kabule mecburdurlar: En zaruri ihti
yaçları temin, en lüzumlu ve âcil meseleleri 
halledilmemiş bir toplumun müşküllerini en kı
sa zamanda, en nâmüsait şartlarda kolaylasın ve 
sona erdirsln diye milletçe vazifelendirilmiş bir 
Hükümetin Programı elbette bundan kısa ola
maz. 

Amadâva! arımızı, muhaliflerimizin savundu
ğu Devletçilik ve sosyalizm »anlayışı açısından 
izah etmiyen programımıza yöneltilen haksız ve 
mesnetsiz hücumların cevabı programımızda 
açıkça beliıtild'ği için tekrarını lüzumsuz ad
dediyorum. Programın anadâvaları ihmal ettiği 
İnsafsız görüşüne katılmatk imkânsızdır. Bu se
beple programda teferruata kaçıklığını belirten 
kıdemli Paıüömanter C. H. P Sayın Sözcüsüne, 
programımızın kibritin ıslahını ve ucuzlatılma
sını dahi Hükümet Programına koymuş prog
ramlardan olmadığını eski tutanakları okuyan 
bir arkadaşı olarak hatırlatmadan geçemliyece-
ğlm. 

Eski hükümetlerin sorumluluğunu taşıyan 
çözülmemiş meselelerin, hallolmamış dâvaların, 
yerine getirilmemiş vait ve gerçekleştirilmemiş 
hizmetlerin çokluğu ve büyüklüğü programın 
geniş tutulmasını zaruri kılmıştır. 

Program, A. P. Hükümetinin, neler yapaca
ğını biidirdiği ıkadar, memleketi iç ve dış, po
litika, ekonomik ve sosyal sahalarda acilen 
kurtarılma, ıslah ve (korunma bekliyen çeşitli 
maddi ve im ân evli. mesele ve müşküller bakımın
dan ne hakle devraldığının acı gerçeklerini de 
bütün çıplak11ğı ile o:taya koymaktadır. Bu iti
barla henüz hizmete başlamamış, yalnız prog-
ramij^e huzurunuza çakmış bir yeni Hükümeti, 
eski usul ve alınkanlıklarla yerelim diye iğne
lemek istiyenler, blizzat (kendilerini çuvaldızla 
yaralamaktan sakınmalıdırlar. 

Her Türk'ün ve bütün bir koca ülkenin 
maddi, mânevi bütün ihtiyaçlarını karşılamak 
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üzere tanzim edilmiş bir program, büyük hiz
metler görmek azmine sahip, bütün güçlükler 
yenmiye kararlı, cesur, imanlı ve idealist bir 
millî Hükümetin kendisini ümit ve güvenle iş
başına getiren Yüce Millete, Yüce Meclisler hu
zurunda sunduğu bir şeref taahhütnamesidir. 

Türk halkının ve yurdunun beklediği pek 
çoik hizmetleri sıralıyan bu program, çeşitli yo
rum ve açıklamalara lüzum bırakmıyacak de
recede sarih ve katidir. Geçen yılların prog
ramlarında sakız halinde çiğnenmekten başka 
bir başarı ve tatbikata ulaştırılamamış, lâfta bı
rakılmış sloganların yerine, A. P. iktidarının 
ilk Hükümeti Programında milletçe beklenen 
uzun ve kısa vadeli gerçekleştirebileceği hizmet
lere, sadece yerine getirebileceği hizmetlere yer 
ve önem vermiştir. 

Program, ekonomik, sosyal, kültürel ve si
yasi 'alanlarda ıkördüğüm halinde devralınmış 
meselelere, milletçe tasvip bulan prensip ve an
layışlar çerçevesinde çözüm yolları göstermek
tedir. Program, vatandaş ihtiyaçlarına yönel
miş, bugüne kadar veril e gelmiş örneklerle mah
dut, muayyen, Iklâsiik, kısır icrayı hükümet et
mek alışkanlık ve anlayışı yerine, modern hu
kuk ve ekonominin bünyemize elverişli metot 
ve prensiplerini esas bilerek başta millî güç ve 
kaynakların harekete geçirilmesini öngören ve 
bugüne kadar metot yeniliği sözde kalmış Dev
let hizmeti anlayışını çok yüksek bir seviyeye 
ulaştırmak iddia ve inancını taşımaktadır. 

Program, ekonomik ve sosyal hayatımıza 
maddi ve mânevi yeni bir 'silkiniş, kalkmış, hu
zur ve düzen getirmenin prensiplerini sarih bir 
görüşle vaz'etmektedir. 

A. P. nin Dk Hükümeti Programında, de
mokratik rejim içinde çok ağır (bir yükle, çok 
çetin bir yoldan büyük kutsal hedefe ulaşmak 
azmini ortaya koymaktadır. 

Program, ıkuru nazariyeler ve hayeller üze
rine değil, halkımızın âcil ihtiyaçları öngörü
lerek ve yurdumuzun bugünkü gerçekleri dik
kate alınarak tanzim edilmiştir. 

iktidarın, iman, ideal ve dinamizmi; muha
lefetin olumlu tenkid ve yapıcı murakabesiyle 
başarılı bir tatbikata ulaşacağına gönülden 
inandığımız bu programın milletimize ve vata
nımıza lâyikoldukları kalkınma, huzur ve saa
deti en kısa zamanda sağlaması en halisane te
mennimizdir. 
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Mâruzâtımızı bitirirken Kıbrıs 'konusuna da 
değinmek istiyoruz: Kıbrıs dâvamız üzerinde 
bütün partilerimizin gösterdikleri müşterek has
sasiyet ve vatanseverliği burada şükranla 'an
mayı bir borç saymaktayız. 

îSon günlerde Kıbrıs'ta yeni tertip ve men
hus 'kıpırdanışl'STa ve oradaki kardeşlerimizin 
yeni bir emrivaki ile karşı karşıya bırakılmak 
istendiklerine dair haberler gelmektedir. Yeni 
Hükümetin bu çeşit emrivakiler karşısında sabrı 
tükenen büyük milletimizin beklediği bir basi
ret ve davranışla bu sahte Rum taarruzlarını da-
kökünden bertaraf edeceğine inanıyor ve ge
leceğe ümitle bakıyoruz. 

Hükümet programında Silâhlı Kuvvetleri
mize gösterilen yalım alâkaya ve yüce vazife
lerini titizlikle ifa edeceklerine dair int:lbaa 
grupamnuz aynen iştirak etmekte ve en büyük 
'kumandanlarından en küçük erlerine kadar cüm
lesine teşekkürü bir vazife saymaktayız. 

•Büyük milletimize ve aziz vatanımıza sonsuz 
bir aşk ve imanla ağır hizmetler görmek istiyen 
genç ve dinamik Başbakan Demirel ve arkadaş
larının .hak ve adalet yolunda hizmet zaferine 
ulaşmalarını diler, Cenabıhak, .muhalifi, muva'-
fikı ile büyük milletimiz yardımcıları olsun. 
Hükümete sonsuz basanlar diler, Yüce Senato
yu A. P. Grupu adına en derin saygılarımla se
lâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Yeni Türkiye Partisi 
Topluluğu adına Sayın Turhan Kapanlı'da. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA TURHAN 
KAPANLİ (Sakarya) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler ve muhterem Hükümet; 

Yarının mesut ve müreffeh Türkiye'sini, ge
leceğinden emin insanlar Türkiye'sinin birbiri
ni seven insanlar Türkiye'sini yeniden inşa etme
ye mecbur olduğumuz fikri noktasından hareket 
ediyor ve Hükümet programını bu müsamaha ve 
gönül açıklığı içinde tetkike aldığımızı arz et
mek istiyoruz. 

Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs İnkılâbına 
dayanan ve millî iradenin tasvibine mazhar olan 
Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkim kılacağı
nı ifade buyunan Hükümetin bu görüşüne hür
met duyuyor ve intikal devrinin mübalâğalı, te
zatlı ve kinci hâdiselerinin bütün tesir ve neti
celeriyle kapanmış olduğuna inandıklarını ileri 
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süren Hükümeti asîl ve manalı buruyoruz. Siyasi 
partilerimizin, Anayasa müesseselerimizin hu
zurlu ve istikrarlı hedefi taazzuy etmiş bir Tür-
kitve •çizgisinde fikrî mubaıbakat aramaları şartı
na ehemmiyet veriyoruz. Hükümeti bu anlayış 
içinde görmenin huzurunu ifade etmek isteriz. 
Bu vatan hepimizindir. Bu yükseliş de hepimi
zindir. Bu yükselişte hepimiz vazifeliyiz. Gu
ruru hepimize aittir. 

Meselelerinizi hallederken tarihten istifade 
etmek bugüne kadar olanları süratle unutarak 
yarına müştereken asil hisler ile (bakmak doğru 
bal şeklidir. Kuvvetli, itibarlı bir Hükümet ile 
geleceğinden emin insanlar Türkiye'sini inşa 
için 'gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Hü
kümete bu noktada yakın olmayı uygun bir dü
şünce şekli olarak mütalâa ederiz. 

•Devlet-idaresini basit bir faaliyet nevi ola
rak mütalâa edemeyiz. Devleti idare eden or
ganların iktidar ve muhalefetlerin kendilerine 
has ağırlıkları olmak lâzımdır. Muhalefet mesu
liyetimizin idraki içinde iyiyi, güzeli ve doğru
yu bulma ölçüsüne göre muhalefet yapma kapa
riyle A. P. si Hükümetinin başarıya ulaşmasını 
temenni ediyoruz, iyi niyetli teşebbüslerinde 
gönül rahatlığı ile yaşıyarak icralarını kolaylaş
tırmak arzusunda bulunduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz. Kırığın gönülleri yarının, gülen, me
sut Türkiye'sine tevcihte samimî arzularımız var. 
Hükümetin bu mânaya gelen ibretlerini açık 
kalorilikle' desteklemek isteriz. Anayasamızın 
temsil' ettiği zihniyet, politikacılarımızdan sâf, 
asil, haysiyetli anlayışa dayanan demokratik 
rejimi bu memleketin medenileşme dâvasının 
'vasıtam hailine getirmelerini istemektedir. 

Programında bu anlayışa yer veren Hükümeti 
tebrik ve takdir etmek isteriz. Türkiyemizin. si
yasi kaderini, iktidarın kaderini hizmetlerin tâ
yin edeceği zaman ve vasıta içindeyiz. İktdara 
bu imkânı hazırlamak vazifemiz olmalıdır. 

Umumi çizgileri itibariyle uygun gördüğü
müz programın tahakkukunu temenni ediyor, 
Hükümetin Türk Milletine huzur, sükûn ve re
fah -getirmesini gönülden arzuluyoruz Vatanda
şın umumi temayülü istikametinde Y. T. P. si 
A. P. si Hükümetine samimî baŞaırı dileklerini 
takdim eder. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Siyasi parti grupu ve toplu
luklar adına •konuşmalar bitmiştir. Şahısları 
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adına sayın 23 üye söz almış bulunmaktadır. 
İçtüzüğün 56 îK'i maddesine göre lehte, aleyhte. 
üzerinde olmak üzere vâki olan tertibi söz alış 
sırasına göre Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

Baki düzey, Ahmet Yıldız. Mehmet Ali De
mir, Şevket Buladoğlu, lb rahim Saffet Om ay, 
Hüsnü DikeçJigil, Cenap Ege, Nüvit Yetkin, 
Zerin Tüzün, (..-. Tevf'ik Okyayuz, Enver 'Baha
dırlı, Akif Eyidoğan, Alâeddin Çetin, Azmi 
Erdoğan, liifat Öztürkçine, Mehmet Hazer, Meh
met Özgüneş, Sırrı Atalay, Suphi Karaman ve 
hep üzerinde olması dolayısiyle Saim Sarıgöllü, 
Cevai Aç ikalın,. Fehmi Alpaslan, Tekin Arıbu-
run, söz almış bnluumaktadırlaı1. Başka söz isti-
yen sayın üye var mıdır efendim? Yok. Bu 
arada hir taikrir 'gelmiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vakit ilerlemiştir. Daha çok üyenin ilki ile

rini ifade edebilmelerine imkân vermek üzere 
şahıs adına yapılacak konuşmaların (on) da
kika olarak tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca, S. Ü. 
Necati Özdeniz 

Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 
Hasan Ata kan 

Cumhurbaşkanınca S. İT. 
Muza ffer .Al ankuş 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. Sayın üyelerin aldıkları ka
rarlara ıiayetkâr olmalarını rica edeceğim. 

Sayın Güzey buyurun. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, bir secimden yeni 
çıkıp gelmiş, 'milletin itimadına, ve seçim sistem
lerinin zorunluklarma rağmen başarı sağlamış 
bir partinin Sayın Başkanı bir Hükümet Prog
ramı getirmiş bulunmaktadır. Bu program te
ferruatı. ve ruhu itibariyle şimdiye kadar alışa
geldiğimiz Hükümet programlarının sisi emle
rinden daha başka türlü hazırlanmış bulunmak
tadır. Bu programı ele aldığımız zamanlarda 
evvelâ, teşhisin yanıbaşmda da tedavinin yer 
aldığını görüyoruz. Türkiye'nin ve Türk Mil
letinin bütün meseleleri Hükümetin etrafında 
toplandığı bir ma.sa üzerine dökülmüş, evvelâ 
bir tasnife tabi tutulmuştur. Hükümet Pre;;-
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ramı bu tasnifin ilmî hüviyetini taşımaktadır. 
Balıkçı "barınaklarından, el sanatlariyle iştigal 
edenlerin dertlerinden, esnafın, tüccarın. sana
yicinin dertlerine kadar vatandaşın bütün me
seleleri içten gelen bir inanışla ele alınmıştır. 
Program bir taraftan da. Devletin sosyal alan
daki vazifelerini içine almakta, işçi. memur, 
subay velhâsıl, bütün hizmet erbabının mesele
lerini modern iktisat anlayışı içerisinde hallet
meyi öngörmektedir. P>öylece fart ve Devletin 
sosyal münasebetlerinin ekonomik ve maliye il
minin en geniş tedbirleriyle tanzimini ele almış 
bulummaktadıı'. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ıslahı personel kanunları, işçi, ziraat erbabının, 
küçük esnafın sosyal sigorta meseleleri ve iş
sizlik sigortası bu meyanda zikredilebilir. Şim
di bütün bunlara rağmen sosyal meselelerde 
sosyal adalet ilkesinde. 0. H. P. nin sosyal ada
let konusunda aynı görüşte olmadığını beyan 
etmesini cidden dikkat, alâka ve hayretle kar
şılamak mümkündür. Bir taraftan Demirel 
Programı. millî gelirden vatandaşa isabet eden 
miktardan vatandaşın en geniş bir şekilde fay
dalanmasını temin ederken. C. H. P. sözcüsü 
âdil bir esasa dayanmadığı- iddiasında bulun
maktadır. 

Böylece programda olmıyan bir mevzuu, var
mış gibi göstermek, cidden benim anlayışıma 
sığmıyan bir mesele olarak tezallıür etmektedir. 
Hükümet programım başka bir cepiheden ele 
aldığımız zamanlarda, teşebbüs alanında Dev
let ve ferdin yerlerini ve vazifelerini tesibit et
tiğini görüyoruz. Ticaret ve sanayi alanında 
Devletle özel sektörün yanyana ve işbirliği ha
linde Türkiye'nin kalkınmasına hadim plân tat
bikatında birine üstünlük tanımakta vazife 'al
ması gerektiğinin belirtilmesi programın husu
siyetidir. Gerek ekonomik.alanda, gerekse âmme 
hizmetlerinin, ifasında yetiştirilmekten istihda
ma kadar olan Hükümet görüşü yer almış, kalkın-
m.i hamlesinin Türk halkının refahını hedef tut
ması üzerinde dikkat ve itina ile durulmuştur. 

• Eğitimde tekniğe ehemmiyet verilmesi, üni
versiteler açıl ması lüzumu, idareyi cihazlandır-
mada ilim üstünlüğünün kabulü programın ba
riz vasıflarıdır. Anayasanın Türk Milletine sağ
ladığı geniş hürriyetlerden faydalanılarak, hür
riyeti yok etme çabalarına set çekileceği, bun
da müsamaha gösterilmiyeceği hususu, aşırı sol 

cereyanlarla mücadeledeki azmi ifade eden kı
sımlar sosyal güvenlik, sosfal adalet, vicdan 
hürriyeti görüşleri programın temel kuvvetleri
ni teşkil etmektedir. 

İdare, bakımından âmme menfaatleri • müKU 
ıhazasiyle Devlet otoritesini, himayeyi ve sevgi
yi yanyana getiren program hususi bir mâna 
ve hüviyet taşımaktadır. 

Yine idarede; idarenin vatandaşla olan mü
nasebetlerinde eşitlik, adalet, sevgi prensipleri 
Hükümetin topyekûn Türk Milletinin Hükü
meti olmak azmi; programı yapanların övüne/bi-
lecekferi ihususlardır. 

Vatandaşın gelir ve geçimi, millî gelirden 
âzami surette faydalanmasının temini, âmme 
'hizmetleri ve kalkınmada temel kaynak olan ver
gi nizam ve usullerinin esaslı tetkiklere tabi tu
tulması, güçlüklerinin izalesi, verimliliğinin 
temini üzerinde ciddiyetle durulması programın 
kuvvetli mesnetleridir. 

Az .gelişmiş memleketlerde kalkma'bilmenin 
faktörü, evvelâ, teçhizat ve kredi meseleleri ile 
vatandaşın aleyhine- olmıyacak himaye tedbir
leri, nisbeten daha az gelişmiş bölgelere öncelik 
ve muafiyet tanınması, Türkiye'nin ciddî me
seleleri olarak programda yer almıştır. 

Kalkınmada, dış ticaret muvazenesinde yeni 
sanayi yatırımlarına büyük bir hamle ile .girme
yi hedef tutmak Türkiye'de (bugün yaratılmak 
istenen karanlık hava1 içinde bir müddet daha 
yabancı sermayeden faydalanmak düşüncesi, 
petrol ve maden mevzularını programında ele 
alması Hükümetin cesaretini ve ciddiyetini gös
teren delillerdir. 

Köye verilen ehemmiyet köylünün mahallî 
dâva, sosyal ve iktidasi meselelerinin bir inanç 
olarak programa alınması, toprak işi; ziraat ve 
zirai reform anlayışı kuvvetinin ifadesidir. 

Muhtevası itibariyle program; -.Türkiye'de 
Hükümet idaresinde yeni bir fikir doğuşunu, 
modern Devletin iktisadi anlayışını, hizmet.. 
ifasında yeni bir ruh haleti getirmektedir. Bu 
hüviyet ve fark Demirel programını tarihî bir 
vesika haline getirmektedir. 

Muarızlarımızın dayandığı noktaların başlı-' 
cam bilhassa yabancı sermaye üzerindeki aller-
jilerinin devanı ettiğidir. Saıııki yabancı 
sermaye memlekete geldiği zaman .mutlaka 
memleket aleyhine bir faktör gibi ele alınmak-

75— 
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tadır ve bu noktada şüpheler izhar edilmekte
dir. Bilhassa Sadi Koçaş'm; «kulağımıza kadar 
gelenler doğru ise», kâğıt ve gübre sanayii ya
bancı sermayeye âdeta peşkeş çekilecekmiş gibi 
bîr sözü göze çarpmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek yabancı ser
maye hususunda, gerek Seçim Kanunu noikta-
smda, İktisadi Devlet Teşekküllerinin devri 
meselesinde, Toprak Reformunda ve Maden Ka
nununda Hükümet Programı 'gayet sarihtir. 
Hele seçim sistemi, Anayasaya tezat teşkil ede
cek bir şekilde bir kuvvet gösterisi mahiyetin
de, geçen sene değiştirilmiş olan seçim sistemi, 
kuvvet unsurları ile değiştirilemez, kanaatini 
meydana getirımeik için Seçim Kanununun hali 
aslisine ifrağı meselesi burada maalesef tenkid 
konusu olmaktadır. 

Hükümet kuvvet tezahürleri ile seçim me-
ikanizması üzerinde oynanmaması istenmektedir 
ki, Sayın Fahri özdilek ile bu noktada berabe
riz. Ancak ba&ikaten bu kuvvet tezahürlerinin 
ta esasa irca edildikten sonra düşünülmesi ye
rinde olur ki, bu noktaya, kendilerinin de gel
melerini hürmetle rica ederim. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, Sayın 
Güzey. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Sayın Demirel; 
Türk Milletine hizmet hususunda linandığımız 
dâva ve meselelerde tenkitlerden ümitsizliğe 
düşmeyiniz. Mesuliyet takabbül etmekten endi
şeniz olmasın. Türk Milleti sizi anlıyacaktır. 
Allah yardımcınız olsun. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş-

ikan, Sayın Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin değerli üyeleri; sayın senatörler; 
ben çok önemli bir döneme ulaşmanın bilinci 
içinde görüşlerimi sunacağım. 

Gerçekten Adalet Partisi İktidarı Türkiye'
de çok önemli bir olaydır. Olayı, hem Adalet 
Partisi, hem «onların Hükümeti, hem muhalefet, 
hem parti dışında bulunanlar yeter derecede 
değerlendirerek bundan yararlanmalaıl gerekir. 

-Bu amaca hizmet için iki nokta üzerindeki 
görüşlerimi sunacağım. Birincisi, Devlet otori
tesi ve hükümetlere «beslenmesi gereken güven 
yönünden; İkincisi, bundan sonraki dönemde 
politik stratejimizin ananeliği husuşundaıki gö-
rüşlerimdir. 

Gerçekten Hükümet kurulduğu -andan itiba
ren bakanların kişiliğim hedef alan türlü yer
melere tanık olduk. Parti içinden ve parti dışın
dan bunu Sayın Başbakan grupta, sonra yayın
lanan beyanatı ile doğruladı. Grup da bunu be-
ğondi ve yumuşadı. Ben konunun bu yönünü va
him diye telâkki ediyorum. Bir parti bir Hükümet 
kurar veya bir kimse .bir Hükümet kurar. Hü
kümet kurulduğundan itibaren, bir senatör ve
ya milletvekili Bakan okluğundan itibaren 
Türkiye Cumhuriyetinin Bakanı ve Türkiye 
Cumhuriyetinin Hükümetidir. Kişiliğine teker 
töker ve tüm olarak saygı ve hele bu şekilde bir 
tartışına ortamına Hükümetin itiirmesini ve be
ni bağışlarsa arz edeyim, Sayın Başbakanın 
'buna gerekçe vermesini üzüntü ile karşılarım. 

Hükümetin tümüne ve teker' teker bu yerme
lerin ikompleksi içine itilmesi zannederim ki, 
bundan sonraki dönemde iyi bir örnek değildir. 
Eğer gerçek bu ise, yani Hükümet bu yermelere 
haklı ise, o takdirde olumsuz etki artar. Uzun 
tecrübe ve kıdeımleriyle Devletin en üst kade
melerine çıkmış, Devlet bürokrasisinin yukarısı
na kadar çıkmış bir müsteşar bir genel müdür 
veya i'bir daire başkanının başına, maiyetine 
dahi alamıyacağı insanı bakan yapmak durumu
na düşeriz iki, bu Devlet otoritesini fevkalâde 
küçümsemek olur. Ben ihçbir surette bunları 
kabul etmek istemem ve Sayın Başbakanın sa
nırım ki, bu olumsuz etkileri düzeltecek beyan
larını buradan dinlemek isterim. 

Arkadaşlarım, bu münasebetle bir tarihî 
anıyı da tekrar etmek isterim. 

Millî Birlik Komitesi zamanında kurulan hü
kümetlere bu yermeleri bugün de herkes yapı
yor. Çok iyi adam seçemediniz, falan, denir. 
Fakat ısym kişilerin partileri hükümetleri kur
duğu zaman feleğin çok insafsız mahcubiyetine 
hedef olurlar. İnşallah bundan sonra felek, böyle 
insafsız mahcubiyetlere fırsat vermez. İşte ar
kadaşlarım, bu noktada iarz etmek istedim ki, 
Hükümete beslenmesi gereken güven, ve Dev
let otoritesine yöneltilen bu konuşmaların, bu 
tip lâfların bundan sonra olmamasını temenni 
ederim. 

ikinci değineceğim nokta : Bundan sonraki 
siyasal strateji yönünden. Arkadaşlarım, arz et
tim ki, Adalet Partisi iktidarı önemle karşıla
nacak bir olaydır. Bundan Adalet Partisi ve 
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Hükümeti yeter derecede yararlanırsa hepimi- I 
zin onu desteklemesi yüce bir ödevdir. Ve bu 
talanda başarılı olmasını sağlamak, uyarıcı, des
tekleyici 'her türlü çabayı göstererek, başarılı 
olmasını sağlamak rejimimiz için de, önümüz
deki dönemin başarısı için de hepimize bir ödev
dir. Bunu iyi kullanamazsaf.. Bu husustaki gö
rüşümü biraz sonra arz edeceğim. Gerçekten 
olayı anlatabilmek için derinliğine, genişliğine 
durumu tartışmaya fırsat verecek bâzı noktala
ra değinmek istiyorum. Bugün Türkiye'de Ana
yasa felsefesi ile açık bir çatışma halinde bu
lunan bâzı eğilimler, amaçlarını gerçekleştirme 
umudunu - çoğunluğunun asla bu görüşte olma
dığını bildiğim - Adalet Partisine 'bağlamıştır. 
Ve bu umutlar Adalet Partisi kanaliyle gerçek
leştirilecektir, diyor. Bâzı örnekler vereceğim. 
Klâsik liberal ekonominin bile gerisinde kalan 
'görüşler vardır Türkiye'de. Bir iki örnek vere
yim; hattâ hugün bâzı ticari alanlarda uygulan
ması zorunlu hale gelmiş, klâsik liberalistlerin 
ikinci babası demden Ricardo'nun rant teorisini 
dahi bugün Türkiye'de uygulamak isteseniz ti
carette, komünist olursunuz. Bu eğilimden, 
hattâ Adam Smith'in Devlet eliyle Kuzey - Ame
rika'da yapılanlarla özel teşebbüsü kıyaslamak 
suretiyle çıkardığı sonuçları bugün söyleseniz, 
az para ile çok kazanç sağlıyanların yollarını 
tenkOd eden metotlarını, hu arada özellikle faizci
ye yönelen görüşlerini ve alınacak tedbirleri söy
leseniz bugün Türkiye'de, aşırılıkla bu eğilim 
tarafından damgalanırsınız. Hattâ günümüze 
gelirsek, İngiliz Muhafazakâr Partisinin bugün
kü politikasını Türkiye'de bâzı yönleriyle uy-
gulasanız, hattâ Avrupa'da bugün en ileri li
beral ekonomiyi uygulıyan Batı - Almanya Hü
kümetinin aldığı 'bâzı tedbirleri savunursanız 
eminim ki, bu aşırı damgadan kurtulamazsınız. 

işte, görüyorsunuz î:i, böyle eğilimler Tür- | 
kiye'de vardır. Samimî inancım ve yayınlarda
ki sonuçları. Dürüst vergi vermeyi ve servet 
dalaverelerini önlemeyi amaç güden servet be
yannameleri ve vergi ilânına karşı bu çevreler
den büyük tepki çıkar. Hattâ, vatandaşın 
başlıca ödevlerinden olan vergi vermeyi ve ver
diği vergiyi gururla gösterecek şekilde bir açık
lamayı ticari sır, ekonomik sır gibi türlü deyim
lerin arkasında! savunarak bunu kabul ettirece
ği inancına saplanan insanlar vardır. İşte bu ] 
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eğilimler reformları, kendi kurdukları düzenin 
aleyhinde sayarak önlemek isterler. Tümüyle' 
arkadaşlarım 'bunlar, demin de arz ettim, ta
nıdığım ve konuştuğum büyük çoğunluğun asla 
eğilimini temsil etmemesine rağmen Adalet Par
tisi bu yolu seçeceği inancındadırlar. İşte bu
nun için diyoruz ki, Adalet Partisi iktidarı çok 
önemlidir. 

Türkiye'miz, bu arz ettiğim, 'belirtmeye çalış
tığım eğilimlerin yenilmesiyle ancak kurtulacak^ 
tır. O halde Adalet Partisine düşen görev, onum 
Hükümetine düşen görev, Anayasa felsefesine 
uyarlı şekilde bu eğilimleri kendi iradesiyle ve 
sağduyusiyle yenmeğidir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bağlamanızı rica 
ederim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bunu yen
diği takdirde hepimiz onu desteklemeyi görev 
sayarız. Eğer bunu yenmediği takdirde, seçim 
arifesinde söylenen bâzı sözlere ve bu eğilimle
rin isteğine göre bir hareketi seçerse, o zaman 
Adalet Partisi Hükümetinin kişiliğinde bu eği
limleri yenmek vatanperverane bir vazifedir. 
(iSağdan : Ne demek istiyorsun? sesleri) ikisi 
de; bu eğilimler yenilmelidir diyorum, açıkça 
ne demek istediğimi belirtirim. Bunu ya Adalet 
Partisi Hükümeti iradesiyle yenmeli, bu eği-
İmlerin değil ben, Anayasa felsefesinin gerek
tirdiği, yeni düzenlerin gerektirdiği bir politi
kanın izlediği için demelidir. Bunu dediği gün 
'hepimiz desteklemeliyiz, bunu vatan vazifemiz 
sayarım. Hayır, bunun aksi bir politika izlediği 
takdirde, Adalet Partisinin şahsında 'bu eğilim
ler yenilmelidir, işte Türkiyenin bundan son
raki politik stratejisinin temeli 'bence bu olma
lıdır. Bunu yapmak için kişi ve partilere değil, 
konulara yönelen bir mücadeleyi hepimizin seç
mesi gerekir. Bu, böyle hir mücadele seçtiği
miz takdirde, 27 Mayıstan sonra hazırlanan si
yasal ve hukuk düzeni uyanan fikirler hepimize 
en iyi yolu gösterecektir, 'başarı şansı kuvvetli 
olur. Bu şekilde bir mücadeleye (girdiği tak
dirde, Adalet Partisi Hükümetine büyük başa
rılar diler, buna karşı titizlikle denetleme göre
vini yapacak herkese de aynı derecede başarılar 
diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir, üzerinde. Buyu
runuz, 

MEHMET ALI DEMÎR (Tunceli) — Sayın 
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Başkam, Sayın, senatörler, Sayın Hükümet Baş
kanı, ve erkânı; 

Programı üzerinde şalisi görüş ve .düşüncele
rimi arz 'etmeden..evvel birkaç cümle ile geçmiş 
iktidar hükümetlerinin çalışmalarını ve Hükü
met programlarında yer alan hususları özetle
mek isterim. 

közlerime, kısa süren bir görev devresi için
de bu süreye sığdırılamıyaeak kadar işler başa
ran ve 1.961. seçimlerine eşit bir şekilde demok
ratik, başarılı bir seçim yapılmasını sağlıyau 
Dördüncü Koalisyon Hükümetine ve onun Sa
yın Hükümet Başkanı Üngüp'lü'ye •başarıların
dan ötürü huzurlarında! teşekkürü bir borç 'bil
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, tam 305 paragraftan 
ibaret ve her paragrafı ayrı bir mâna ve kıy
met ve hizmeti ihtiva eden başlıbaşına bir de
ğer taşıyan Hükümet programı' üzerinde söy
lenmesi lâzımgelenlerin beş on dakika gibi kısa 
bir zamana -sığdırılması alsla mümkün değildir. 
Program üzerindeki görüş ve, düşüncelerimi an
cak özetlemek suretiyle yetineceğim. 

Ook muhterem arkadaşlar, Parlâmentonun 
'bir üyesi, bu milletin bir ferdi olarak .şu gerçe
ği kabullenmek gerekir. Kurulan hükümetlerin 
ömürlerinin kusa oluşundan, hiç şüphe yok ki, 
partiler deği'l, daha ziyade millet ve memleket 
zarar görmüştür. Hükümetlerin ömürlerinin kı
sa süreli oluşlarını, verimsizliğini bugünkü se
çim sisteminde arayanlar belki tezlerinde bir 
nebze haklıdırlar. Paka t geride bıı-aktığımız yıl
larda denenen bir sistemin neticesi, bu memle
keti, bu milleti hangi noktaya kadar götürdü
ğü hepimizce bilinmektedir. Parlâmento bün
yesinde değil, Hükümetin bünyesinde partilerin 
(biribiri erini kontrol ve Bakanların partizanca 
bâzı yeisiz tasar ruflarını Önlemek balkımın dan 
koalisyona, dayanan Hükümetlerin im i 11 et ve 
memleket için daha hayırlı olduğuna ve olaca
ğına inananlardan biriyim. Bu inançtır ki, 'ba
na, vatan sathında seçimlerde tam 27 352 Km. 
yol kat'ettiirmiştir. Çoğunlukla vatandaşların 
bu inançta olmamaları, onlanların da fikir ve 
düşüncelerine vatandaşların itibar göstermemeleri 
asla beni üzmemiştir. Vatandaş çoğunluk siste
mine ve çoğunluk «isteminin, sağlıya cağı müs
takar ibiı' Hükümete itibar ve intizar etmektedir. 
Gezilerimde bende hâsı! olan kanaat bu olmuş

tur. Nispî secim, millî bakiye, hattâ görüşül
mesi sırasında tatbikattaki zorluklarından muş
taki olunan ve dik tatbikat yeri olmasına 'mu
kabil tahminlerin üstünde müsbet şekilde so
nuçlanan müşterek oy pus lasın in uygulanma
sına rağmen .bugünkü sonucun hâsıl olması, 
Adalet Partisinin çoğunlukla iktidara getiril
mesi vatandaşın bu isteğinin en tipik ve canlı 
bir tezahürüdür. 

Muhterem arkadaşlar, esasen, bizce önemli 
olan seçim, seçim -sistemi ve onun Uygulanış 
tarzı 'değildir. Önemli olan, iktidarı alan par
tilerin her türlü partizanlıktan ve adanı kayır
malardan uzak olarak tarafsız bir icraatta bu
lunmalarıdır. Önemli olan, gerek iktidarda ve 
gerekse muhalefette iken bütün siyasi partilerin 
memleketi refaha, milleti saadete götürecek 
yapıcı .formülleri, uygulamaları ve böyle. . for
müllerin uygulanmasını teşvik etmelidir. 'Önem
li olan hislere ve ihtiraslara 'değil, fakat man-
tıka dayanan • fikirlerin savunıılmasıdır. İşte 
bu bakımdan ben, .Sayın Demire! Kahinesiniıı 
geçmişten ders aldığı ve geçmiş hatalarını tek
rarlamadığı takdirde başarılı olacağına inan
maktayım. Ve yine iııanmaktayim ki, bugün 
için -bütün siyasi, partilere düşen görev, sadece 
seçim, zamanlarına inhisar etmesi gereken mü-
cadeleli fikirleri ve tutumu bir yana bıraka
rak, kurulan Demirel Hüküm etine yardımcı ve 
destek olmaktır. (lenç demokrasimizin bekası 
ve milletimizin kalkınması yolunda mesafeler 
katesmesi için bu hususu bilhassa elzem gör
mekteyim. Zir'a siyasi partiler arasında bir 
kardeşlik havasının teessüsü ve bu havanın 
bütün memleket sathında 'bütün vatandaşlara 
teşmili hepimiz için büyük 'bir bahtiyarlık ve
silesi olacaktır arkadaşlar*. 

Muhterem .senatörler, bu ıinemlekette her 
şeyden önce tam bir huzur kurulmalıdır. Bu
nun için samimî fikirlere değişmez esaslar uy
gulanmalıdır. Meselâ. Hükümet Programında 
da bir nebze değinildiği gibi, memurlar kanun
ların emrinde ve milletin hizmetinde yarınla
rından ve durumlarından emin olarak, endişe
siz bir şekilde istihdam edilmelidirler. Her tür
lü suiistimal ortadan kaldırılmalıdır. Memleke
tin ve milletin âcil. ihtiyaçlarına öncelik veril
meli ve bunlar üzerinde önemle durulmalıdır. 
Her tabakadan ve her ıkütieden vatandaş grup-
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duğu bölgelerden başlamak lâzımdır'. İktidar 
hükümetleri bu durumda bulunan bölgeler 
için ayrı bir Kalkınma Plânı hazırlamalı ve 
bütçeye ayrı bir tahsisat kaymalıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Demir, müddetiniz dol
muştur, bağlamanızı rica ederim.. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Kal
kınmayı çaıbuklaştırtmak iein teknik öğretiaııe 
önem verilmeli, eleman yetiştirilmeli, millî 
emek memleket hizmetinde değerlendirilmelidir. 
Menşe itibariyle kıymetli bir teknik elemanın 
başkanlığında kurulan Hükümetin, meslekî, tek
nik öğretime değer vereceğine inanıyoruz. Bu 
değer verişini en kısa zamanda ve lüzumuna 
binaen, Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığı
mın bil- Bakanlık haline getirmekle ispatetmeli-
dirler. 

Köy İşleri Bakanlığının sağladığı faydalar 
- dikkate alındığı taıkdirde. Teknik Öğretim Ba

kanlığının da lüzumuna kaani bulunmaktayız. 
Muhterem arkadaşlar, zamanın darlığı do-

layısiyle yer alan -'diğer hususları da şöyle bir 
kaç cümleyle özetlemek isterim. 

Hükümetin Programında ordumuza, emniyet 
hizmetleri hakkmdaiki görüşleri, vatandaşın 
Devletle olan münasebetlerinin verimli hale ge
tirilmesi hiTsusndaki düşünceleri, gençliğin ye
tiştirilmesi, -boşa geçen zamanların değerlendi
rilmesi, özel sektörün geliştirilmesi, işsizliğin 
giderilmesi, plân ve plâncılara verilmesi isteni
len istikamet, el emeğinin değerlendirilmesi, 
küçük sanayiin inkişafı, yeraltı ve yerüstü 
servetlerimizin her yönüyle değerlendirilmesi, 
Iköy ve köye götürülmesi gereken hizmetler 
hakkındaki düşünüş, görüş ve tedbirleri yerin
de ve isabetli görmekteyiz. 
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lan istikballerinden emin kılınmalıdır. Böl ge
der arasındaki ayrılık gayrdık giderilmeli, den
genin sağlanabilmesi için asırların ihmaline 
uğramış, geri kalmış bölgelere daha fazla ilgi 
gösterilmeli, kelimenin tam anlamiyle Hükümet 
Programında yer aldığı şekilde sosyal adalet 
mülkiyeti zedelenmiyecek şekilde gerçekleştiril
melidir. Edirne'nin İpsala'sından, Hakkâri'nin 
(Çukurca'sına kadar bütün yurt köşelen bir tu
tulmalı, Orman 'Cif t ligindeki kuzulara, kuşlara 
•milyonlarca, •lira harcanırken öte yandan bağ
rı yanık vatandaş kütleleri unutulmamalıdır. 
Sayın Demire 1 Hükümetinin Programında, Do
ğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgeleri sakinle
rinin kalkınması hususunda kullandıkları ifa
de ve bu bölgenin sakinleri hakkmdaiki düşün
celerini, az gelişmiş bir bölgenin temsilcisi ve 
savunucularından 'biri olarak beni son derece 
memnun emiştir. 

Bu düşünce ve ifadeleri gerçekleştirecek Hü
kümet ve Hükümet mensuplarının adları 'bölge 
sakinlerinin kurtarıcısı olarak nesillerden nesil
lere unutulmaz bir efsane gibi intikal edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, şahsi kanaat ve görü
şüm odur ki, tarafsız bir idare, iyi bir teşhis 
ve zamanında tedbir... İşte topyekûn millî prob
lemlerin genel formülü budur. Demire! Kabi
nesi İni formülü tanı ve noksansız olarak uyigula-

• mak durumundadır. Aksi faalde programda ye
rini bulan güzel ifadeleri başarıya götürmek ve 
başarıdan bahsetmek, bakımından dem vur
mak, mamur ve müreffeh Türkiye'yi düşünmek 

hayelden başka bir şey olamaz. Bu memleketin 
bu milletin hayal kurmaya, türlü v-a'itleri e avu
tulmaya tahammülü kalmamıştır. Vatandaş 
verdiği oyların karşılığım yeni kurulan kabi
neden beklemektedir. Bu memleketin ön plân
da gelen ve uygulama alanına öncelik veril
mesi gereken neseleleri vardır. Temel dâva 
olan ve kalkınmamızın belkemiğini teşkil eden 
millî eğitim davasıdır. Programda, yerini bulan 
Hükümetin bu husustaki düşüncelerini şükranla 
huzurlarınızda ifade etmek isterim. Gerçek şu
dur ki, maarifimiz bugün için fair çıkmaza gir
miştir. Sistem bozuk, teşkilât çaresiz, dolayı-
siyle randıman: düşüktür. Bu dâva titizlikle 
ve öncelikle ele alınmalıdır. Toplum mesele
sinde önce Anayasada yerini bulan ve ana di
lini/konuşmaktan yüzde. 90 mn mahrum bulun-

Konuşmama burada son verirken yeni Hü
kümete, yeni Hükümette görev alan arkadaşla
ra, memleket ve milletimize başarılar dilerim. 
Sayın Hükümet Başkanı Demirel, memleket ve 
milletin hizmetinde başarılı yolda yürürlerse 
aziz (milletimizin ve mübarek vatanımızın men
faati yönünden Cenabı Haktan dilediğim; ken
dilerini tahrikçilerden, dalkavuklardan, her 
devrin adamı olanlardan, menfaatperestlerin ağ
larına düışürmetkten korumasını ve doğru yolda 
yürüdükleri müddetçe Tanrının kendilerine 
yardımcı olmasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, Yüce Senatonun aziz üyeleri, ye
ni Hükümetin muhterem üyeleri; ben sözlerime 
bir noktadan bağlıyarak gireceğim. Bu kürsü
de Hükümet programını tenkid eden iki sayın 
arkadaşım ki, birisi grup adına konuştu Sayın 
Hıfzı Oğuz Bckata ve diğeri de Ahmet Yıldız. 
Bu arkadaşlarım Hükümetin tarzı terekkübü 
üzerinde müşterk gruplarda'ki, yani Adalet Par
tisinin kendi bünyesine ait meseleleri ele aklı
lar. Ve inceden inceye tenkid ettiler. Elbet
te Sayın Hükümet Başkanı gerekli cevabı vere
ceklerdir. Ancak grupun .bir üyesi olarak gru-
pu ilzam eden bu tenkidler. üzerinde bir miktar 
durmak istiyorum. 

Meselâ Sayın Ahmet Yıldız; Hükümet ku
rulurken yapılmış olan tartışmaları «vahîm»' 
kelimesiyle vasıflandırdılar, «vahimdir bu hal» 
dediler. Bu kelimenin ağırlığı karşısında ve ni 
cin kullanıldığını pek kestirememekle beraber 
durmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan de
mokratik bir sistem içerisinde, Anayasa düze
ni içerisinde olduğumuzu söyleriz. Anayasanın 
gruplara ve üyelere tanıdığı haklar vardır. On
lara karşı da hürmetkar olmak durumundayız. 
Hükümetin teşekkülünde Adalet Partisi içinde 
bizim görüşlerimiz, istişarelerimiz Hükümetin 
teşekkülü için gerekli temaslarımız her halde iç 
bünyemize ait bir mesele idi. Bunu âdeta Ada
let Partisi üyelerinin kendi Hükümetine karşı, 
yeni teşekkül etmiş olan Hükümete karşı bir 
itimatsızlığı varmış gibi bu kürsüden ifade et
meye bu muhterem arkadaşlarımın haikkı ol
maması gerekir. Biz demokratik bir sistemin 
içinden, biz halkın arasından gelen insanlar 
olarak gerçek ve bir gerçek halk Hükümeti 
kurmak için çalışırken gerekli temaslarımızda 
ve hattâ tartışmalarımızda daha güzeli, daha 
iyiyi bulamilmek için kanunların ve tüzüklerin 
bizlere tanıdığı hakları elbette kullanacağız. 
Biz bâzı zihniyetin yıllardır Türk demokrasisi
ne musallat olmuş anlayışıyla yukardan gelen 
ve olduğu gibi kabul edilen ve meseleleri öyle
ce mütalâa eden anlayışa iltifat etmiyoruz ve 
etmiyeceğiz de. Ama bu demek değildir ki, bu
gün teşekkül etmiş hükümetleri muhterem ar
kadaşlarımızı bu vazifelere lâyık görmüyoruz. 
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Eğer Adalet Partisi müşterek grupu böyle bir 
anlayış ve kanaatin içinde olsaydı, bunu da te
barüz ettirmekten asla çekinmezdi. Ben çok is
tirham ediyorum ki, dört senelik tatbikat için
de biz Adalet partililer nasıl diğer grupların 
kendi iç bünyelerindeki davranışlarına, müna
sebetlerine bugüne kadar hiçbir şey söyleme
miş, hele hele bu kürsüye bunları asla getirme
yi aklımızdan geçirmemişken, Hükümet prog
ramım vesile ederek burada Adalet Partisi için
de âdeta bir kaynaşma varmış gibi bir vehimi 
uyandırmaya kalkanların haklı bir yolda olma
dıklarını ve yeni kurulan bi'r Hükümete bütü
nüyle müzahir olan bir grupun ve grup ile Hü
kümetin araşma girmeye hiçbir hakları ve vazi
feleri bulunmadığını hatırlatmaik isterim. Biz 
diyor muyuz; Üçüncü Koalisyon kurulurken 
Sayın İnönü birçok şöhretleri bir kenara itti de 
falan, fiKîn arkadaşları aklı ve böyle bir Hü
kümet kurdu ve bu Hükümetin münakaşaları 
aralarında yapıldı veya yapılmadı. O zaman da 
biz bu kürsüden Hükümet programım tenkid 
etmiştik. Gruplarımız adına olsun, şahısları
mız adına olsun konuşmuştuk. Hiçbirimiz, hiç
bir arkadaşımız bu nriktaya asla dokunmamış-
t'r.Bu, o partinin iç bünyesine ait bir meseledir. 
Kendi bileceği, kendi alacağı karardır. 

Sonra bir noktanın daha üzerinde durmak 
istiyorum. Birçok arkadaşlarımız Seçim Ka
nunu hakkında Hükümet programındaki cüm
lelere fazlaca takıldılar. Ben aklımda kaldığı 
şekilde ifade edeceğim. Eğer Seçim Kanuniyle 
oynanaeaksa, Seçim Kanunda değişiklik yapıl
maya kalkılacakla bu hayırlı olamaz şeklinde 
âdeta ikazda, httâ ikazın da üzerinde bir ifade 
tarzında bulundular. Acaba bununla ne denil
mek isteniyor? Bugün tatbik edilen sistemi, 
secim sistemini beğeniyorlar mı? Beğenebilirler, 
fakat hükümetlerin Seçim kanunlariyle sık sık 
oynamasının doğru olmadığını ifade eden bu 
muhterem arkadaşlarıma Kurucu Meclis tara
fından daha 1961 seçimleri yapılmadan önce 
hazırlanan Seçim Kanunu seçimler yapıldıktan 
sonra ve hattâ Senato ara seçimleri yapıldıktan 
sonra değiştirmeye kalkanlara da neden bu 
tavsiyede bulunmadıklarını sormak isterim. O 
zman biz bu kürsüden, 1961 seçimlerinden evvel 
bir Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Seçim 
Kanununun pek çok tetkikler neticesinde mem-
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leketin bünyesine en uygun şekli ile kaleme 
alınmış bir kanun olduğunu ve seçimlerde bu ka
nunun tatbikiyle bizzat kanunun tatbik imkânı 
olduğunun da ortaya konduğunu ifade ettiği
miz halde maalesef o zaman bir parti kendi gö
rüşüne göre, iktidarda bulunan bir parti kendi 
görüşüne göre bu kanunda öyle değişiklikler, 
öyle küçük hesaplar içine girdi ki... 

BAŞKAN — Sayın Ege, bağlamanızı rica 
edeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Öyle küçük hesaplar içine 
girdi ki; şimdi bize tavsiyelerde bulunan ar
kadaşlarımız niçin o zaman kürsüye çıkıp da 
Seçim Kanunu ile sık, sık oynamanın lüzum
suz, hattâ tehlikeli olduğunu ifade etmediler'? 

Cok muhterem arkadaşlarım; ben sözlerimi 
bağlarken şu noktayı ifade etmek isterim. Biz 
burada bir bütün halinde çalışmak ve memleket 
hizmeti görmek aşkı ile gelmiş insanlarız. Bir
birimize tavsiyede bulunurken, birbirimizi ikaz 
ederken daima samimî ve olumlu olalım ve o 
zaman tenkidi erin faydası vardır. Yoksa, sağ
dakine başka türlü, soldakine başka türlü... 

BAŞKAN — Sayın Ege; müddetiniz dol
muştur efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz efendim cümlemi bitire
yim. Ben Mehmet Ali Bey kadar sevimli olamı
yorum ama. 

BAŞKAN — Hayır efndim siz t a r a r verdi
niz ben tatbik ediyorum. Hatırlatmak vazifem. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bizim tenkidlerimiz de, ikazlarımız da birbiri
mize, samî ve aynı dozlar içerisinde olursa o za
man hakikaten birbirimizin tenkidlerinden ve 
ikaz1 n dan faydalanmış oluruz. 

Efendim ben sözlerime son verirken yeni 
Hükümete başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Omay aleyhte buyuru
nuz. 

1. SAFFET OMAY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, sadece iki hususa değineceğim. 

Hükümet programında da işaret olunduğu 
gibi, memleketimizde sinsi sinsi faaliyette bu
lunan zararlı cereyanlar vardır ve az çok açığa 
da çıkmışlardır. 

Hükümetin; zararlı cereyanlardan rejimimi
zin: ve cemiyet nizamının zedelenmemesi için 

kanunların tatbik edileceğinden 'bahsetmesini 
memnunlukla karşılamamak mümkün değildir. 
Bu münasebetle Hükümete zararlı cereyanlar 
konusunda naçizane bâzı uyarmalarda bulun
mayı faydalı sayıyorum. 

Programda ('bilhassa) kelimesi ile ele alındı
ğı için evvelâ komünizmden bahsedeceğim. 

Şüphe yok ki; sade bir deyimle aile nizamı
nı, mülkiyet hakkını, miras hukukunu ve din 
müessesesini tammıyan komünizmle gerektiği 
gibi mücadele şarttır. Ancak bu mücadele sa
dece ceza kanunlarının tatbiki ile netice vermez. 
Komünizmin bir memlekete kolayca girebilmek 
için aradığı şartların ve vasatın yok edilmesi 
bakımından fikir karşısında önleyici fikirlerin 
de mevzüenmesi, saf tutması şartır. Şu halde 
bâzı sosyal tedbirleri de birlikte mütalâa: etme
den mücerret; (Komünizmle kanuni müeyyide
ler tatbik ederek mücadele edeceğiz.) demek 
maksadı temin edebilecek bir mücadele usulü 
değildir. 

Bunun yanında 'bugün memleketimizde Nur
culuk, Süleyman'eılık, (Sağdan gürültüler) mem
leketteki bir gerici cereyandan bahsediyorum 
efendim. Memleketimizde bugün Süleyman'cı
lık diye bir gerici cereyan olduğunu Hükümet 
dahi 'bilir, öyle midir arkadaşlarım? Çok rica 
ederim sabırlı olun. Gerici akımlar, bâzı tari
katçı davranışlar, ırkçılık, kafatasçılık cereyan
ları âdeta yarış halindedirler. Bunlardan Nur
culuk üzerinde kıscea duracağım. 

Toplumsal ve politik değerlerimize saldıran, 
Atatürk'e, devrimlere düşman olan, Avrupa me
deniyetini kabul etmenin mânevi çöküntü, bu
na mukabil şeriata uymanın mânevi yükselme 
olacağını telkine çalışan Nurcular aynı zaman
da beynelmilel bir İslâm Devletinin kurulması
nın da savunucusudurlar. 

Ayrıca, yaşanacak bir (Asrı Saadet) in an
cak (mesai-i seriye) ile açılabileceğini de söyler
ler. Bir cümle ile bulgun memleketimizde bil
hassa Nurcular ve Süleyman'cılar düpedüz, ka
tılışız gericidirler. 

Şu hcfl.de, (her türlü zararlı cereyanlar) der
ken bütün bu saydıklarımla da mücadele edece
ğini millet (huzurunda va'deden Hükümetin; ka
namakta olan yaraya ve derde deva olacak ted
birleri büyük Meclise süratle getirmesini yürek
ten temenni ederim. 
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' Muhterem .arkadaşlarım.; • 
Şimdi de programın 8 nci sayfasındaki (Lâ

iklik prensibinin vatandaşın dinî M n ç l a r m ı 
baskı alt ında tu t an dinî ibadet hürr iyet ini , din 
eğitimini kısıtlıyan bir çerçeve içinde mütalâa 
etmenin mümkün olmadığı) kısınma geçiyorum. 

Bundan kısa bir müddet evvel, Hükümet 
teşkil edilecek, ediliyor günlerinde basın önün
de 27 Mayısa borçluluktan bahseden bir par t i 
'başkanının; buıgiin bir Hükümet Başkam olarak 
Hükümet in in programında umumi efkârda te
şevvüş yaratacak böyle bir cümleye nasıl olup daı 
•yer verdiğine şaşmamak mümkün değildir. 

Çünkü kendilerinin de yaslandıkları o 27 Ma
yısın ışığında gelen Anayasamızın 19 ncu mad
desi acıktır. 

Türkiye'de herkes vicdan hürr iyet ine sahip
tir, dinî inanç ve kain a al hürr iyet ine sahiptir . 
Kamu düzenine veya. genel ahlâka veya. bu 
amaçla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan iba
detler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Ki mise ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç TC kanâatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse dinî inanç, ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz. İst iyen kişiler din eği
tim ve öğreniminde ser'besttitler. ve .nihayet 
.dini, din. duygularını yahut dince kutsal .sayılan 
•şeyleri istismar etmek de suçtur. 

Hal böyle iken, yani memleketimizde din 
hürriyetinin, s ınır landığından ve kısı t landığın
dan bahsetmek mümkün değil iken Hükümet 
P rog ramımla ; Anayasa ile bağdaşmıyaeak dik
ka te şayan bir polit ik üslûp ile memleket te i m 
gibi şeyler varmışçasına bir havadan dem vu
rulması üzerinde durı ı lmıyacak garabet lerden 
değildir. 

Muhter'em a rkadaş l a r ; 
Elbet te ki. H ü k ü m e t tasar ruf la r ı politik, hür

r iyet lere dayanır . Ancak polit ik hürr iye t le r 
kul lanı l ı rken hükümet le r ölçülü olmaya mec
burdur la r . 

Seçim meydanlar ından getirilen bir hava 
içinde ve o hey a canla Anayasanın sağladığı te
minat lardan. tegafül edercesine, güya yok. olanı 
vi\V etme edası ile konuşmaık. gelecek için teh
likeli sayılmak gerekir . 

Günkü bugün Türkiye'unizde 1961 Anayasa
sının get i rdiği vanahümyet lerden, din ve vicdan 
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hürr iyet i ' de alabildiğine teminat a l t ındadır . 
Hal böyle iken Anayasanın tanıdığı temel 

hak ve hürr iye t le re şekiller vermek, .sınırlar 
(üzmek hiçbir zaman Hükümet edenlerin takdi
r inde olamaz. 

' Bu memleket te günün beş vakt inde -.minare
lerinden ezan sesi. yüksel i rken, camiler dolup 
taşarken aydın din adamı yetiştirmeılc için İlâ
hiye! f akü l t e s i , İslâm ensti tüleri , imam - ha
tip okulları faaliyet halinde iken, 'dinî sohbet
ler, bâzı dinî törenler Devlet radyolar ından 
yayınlanırken Hükümet in progı'am vesilesi ile 
böyle bir şeyi söylemesi hakikaten düşündürü
cüdür. 

Ancak 'biı' şey var... Vicdan ve din hürr iyet i 
ni bütün vatandaşlar ın tabiî ve kutsal hakları 
olarak: gördüğünü ve bu hakların Anayasamı
zın. teminatı alt ında bulunduğuna inandığını, ve 
ibadet •serbestisinin de en tabiî haklar -arasında 
yer aldığı kanaa t inde olduğunu söyllyen Hü
kümet; memleketimizdeki Türk vatandaşı ekal
liyetlerin de bâzı dinî törenlerinin 'Devlet 'Rad
yosundan verilmeyişini (baskı) sayarak bugü
ne k a d a ı k i t a tb ika t t an -şikâyetçi ise ona şimdi
lik bir diyeceğini yoktur . 

Arkadaş la r ; 
Programın din işlerim1 ayrılan kısmımda 

'o'.Y.l sayılı Diyanet İşleri Teşkilât Kanunundan 
(bahsedilmektedir. Üçüncü İnönü Hükümet i 
n in büyük emek mahsulü olan bu ikamın Sayın 
Ürgüp lü Hükümet i zamıanmda her nedense ge
reği gibi ta tbik "mevkiine konulamamış idi. Ka
nunun sürat le ta tb ik in i işt iyakla belki iyen din 
adamlarımız bu yüzden filhakika çok m a ğ d u r 
olmuşlardır . Hükümet Programımda bu kanu
nun ta tbikine geçileceğinin va ' ad olunması m te
şekkürle karş ı l ıyorum. 

Muhterem a rkadaş l a r ; 
Mâruzât ıma nihayet verirken tescil etmek 

isterim k i ; millet önünde; her şeyin kolayca olu-
vereceğini, yapılıvereccğini özel bir politik taktik 
ile telkin çabasında olan pa r l ak biı- programda 
karş ı karşıyayız. Bu programı; 10 Ek im seçim
lerine t akaddüm vden günlerde mit ing -meydan
lar ında sorumluluk duygusunu bi r kenara ite
rek bol keseden yapı lan vaitleri Meclis kürsü
lerinden nakle müsai t kal ıplara koyarak tek
rarlayan bir ka rek te r taş ımaktadı r . 

. Her "şey. oluverecek,- yapıl ıverecek, ama... 
İş te o. her. şeyin gelip, dayandığı bir de -Devlet 
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bütçesi vardı r . Bugün her alanda sıkıntı içinde 
olan iç ve dış borç lar ın ; geçen sekiz 'ay l ık Hü
kümetin fazla düşünmeye lüzum hissetmeden 
getirdiği zamlarla. harcamalar la ala bi İdi »'ine 
şişmiş biı' !bütçe açığının sancılarını çekmekte 
olan. Türk' Milletinin daha ziyade ;kemeıierini 
s ıkarak vereceği vergilerin meydana getireceği 
biı- bütçeye dayanacakt ı r . 

Hal böyle iken bir ucdan öbür uca cennetin 
kapılar ını kolayca açiverecek bir vali ler man
zumesi olan bu programda 'Hükümetin maalesef 
ciddî bîr 'bütçe politikası yoktur . 

Şimdi Büyük Türk Milleti ve onun muhale
fet saf lar ındaki temsilcileri, ik t idar ın , bu prog
ramın kapsadığı vaitlerle ilgili ta tb ikat ın ı 
«âyinesi iştir kişinin» deyip dikkat le izliyecek-
tir. 

İnşallah İm' memleketi muhtel if bahanelerle 
yeniden enflâsyon felaketlerine sürüklcmiyecek, 
bütçe polit ikasını ve milli itibarımızı dış yar
dımların esiri haline getirmiyecek bir tatbikat 
»'ürürüz. 

Hürmet le başar ı lar temenni ederini. (Alkış
la O 

B A Ş K A N —- Kifayeti müzakere takrir i »el
in ist ir, okutuyorum. 

Havın. Başkanlığa 
Vakit hayli ilerlemiştir, Hükümet programı 

da yeteri kadar teııkid edilmiştir. Yeterlik öner
gesinin oya konulmasını arz ederim. 

Sivas 
Hulusi Söylenıezoğiu 

B A Ş K A N — (ıi-up ve siyasi par t i gruplar ın
dan gayrı altı sayın: üye görüşme yapmıştır . 
Kifayet takrir i üzerinde görüşmek isfiyen sayın 
üye? Yok. 

Takrir i oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Efendim, saat 19,20. Hükümet in izahatının 
uzun süreceğini de, göz önünde bu lundurarak 
sa>at 21 de toplanmak üzere... (Yarın sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLUYMAN DEMÎREL (îs-
parta Milletvekili) — Şimdi izahat verebilirim. 

B A Ş K A N — Hükümet izahat vermeye hazır
dır. buyurun Sayın Başbakan Süleyman De
mirci. 

((Başbakan .Süleyman Demire! sağdan alkış
lar 'arasında/ kürsüye geldi.) .". 
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B A Ş B A K A N S Ü L E Y M A N D E M Î R E L (İs
par ta Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler; sözlerime başlarken hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

4,ö saate yakın 'bir zamandan beri yapılan 
tenkidleri, temennileri dikkatle dinlemiş bulu
nuyoruz. Bunlar ın hepsini ayrı ayrı cevaplan
dırmak yerine, bir kısmını birleştirerek cevap
landırma yoluna gideceğim. 

Evvelâ, şurasını arz edeyim ki, yapı lan bü
tün tenkidleri, temennileri büyük bir takdirle, 
büyük bir şükranla, karşılarım. Demokrasiye bü
yük ^ÖYOY vermiş insanlar, demokrasinin en 
büyük müessesesi olan Barlâıneııtonun her işa
rından ders almak, her işarını kıymetlendirmek 
ve bunu hepimizin çok sevdiğimiz güzel yurdu
muz için, büyük milletimiz için hayırlı bir şe
kilde kullanmak mecburiyetindedirler. Böyle 
bir düşünce ile karsınıza gelmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla (enkidlerinizi sadece burada cevap
landırmakla kalmıyaeağım, şayet Yüce Mecli
sin güvenine mazhar olursak bunları icraatımız
da enine boyuna nazarı dikkate alacağız. 

Muhterem senatörler, türlü, çeşitli konulara 
değinildi. Bunlardan birisi ve hemen hemen baş-
Iıcası; «bu programın içinde bu kadar çok vait 
var, bunları nasıl yapacaksınız, nasıl yerine 
getireceksiniz?» Kvvelâ bu konuyu müzakere 
etmekte, bu konuyu ta r t ı şmakta fayda mütalâa 
ediyorum. Bir defa şurasını arz edeyim, ki. 
Türk. .Milletini seçim meydanlar ında bol kese
den vaitle a lda tmaya, onun şuuruna , va'idede-
rek tesiı* etıney imkân yoktur . (Sağdan alkış
lar) Biz ne meydanlarda bol keseden vadedip 
geldik, ne de Hükümet programında bol kese
den bir şeyler vadediyornz. Bizim yaptığımız 
şey ş u d u r : Tü rk Milletinin, yurdun her köşe
sinde. Hakkâri 'den Edirne 'ye, Ardahan 'dan 
Marmaris 'e k a d a r olan büyük ülkenin her kö
şesinde yaşıyan bütün vatandaşlar ımızın dert
lerinin ve ıs t ı raplarının içinden geliyoruz. Bi
naenaleyh huzurunuza getirdiğimiz program, 
bu dertlerin, ve ıst ırapların bir hulâsasıdır . Kâ
fi derecede bunları inikas ettirenıexliysek, o bi
zim kusurumuzdur . 

Şurasını arz etmek islerim ki. biz huzurunu
za bir Hükümet programı getir iyoruz, bir büt
çe getirmiyoruz, Beş Yıllık Plânın bir yıllık ic
raa t kısmını get irmiyoruz. '* ( layet tabi îdir ki. 
getirdiğimiz .program. Hükümet p r o g r a m ı , bir 
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nevi hedefler ve-istikametler manzumesi olacak
tır. Ve bir hedefler ve istikametler manzumesi 
getiriyoruz. Ve bunun bir sene içinde, iki se
ne içinde, üç sene içinde, dört sene içinde ger
çekleştirileceği taahhüdü yoktur. Bir taahhüt 
vardır bunun içinde... Bunun içinde bulunan 
hususların birçoğu gerçekleştirilecektir, tama
men gerçekleştirilecektir. Bir kısmı muayyen 
bir şekilde gerçekleştirilecektir. Hükümetlerde 
temadi vardır. 

Muhterem senatörler, 600 senenin ihmaline 
uğramış bir memleketi şayet dört senede kal
kındırmak mümkün olsaydı, Cumhuriyet kuru
lalı 45 sene olmuştur, 45 senedir h'çbir derdi
miz kalmazdı. Binanenaleh, bir yanlış anlama
ya gitmiyelim. Ama biz şurada getirdiğimiz 
dert ve problemlerin hangisinin bu memleketin 
derdi ve problemi olmadığının söylenmesini is
tedik. Hangisiyle meşgul olunmaması lâzımgel-
diğinin söylenmesini isterdik. Bir Hükümet 
programı tanzim ederken, bu Hükümet progra
mında, gayet tabiîdir ki, icraya geçildiği za
man priyoritelerin bulunacağı, beş yıllık plân
lara, yıllık programlara priyoritelerin inikas ede
ceği gayet tabiîdir. 

Buyurdular ki, -zannediyorum Sayın Koçaş,-
100 milyar lira ile dahi böyle bir programın al
tından kalkılamaz. 

Muhterem senatörler, 100 milyar lira çok 
büyük bir para değiMir. (Sağdan alkışlar) Şa
yet 100 milyar lira ile bunun altından kalkda-
bilirse o zaman bu program çok realist bir prog
ramdır. Nedir 100 milyar lira? Senede 25 mil
yar lira. 17 milyarlık bir bütçe içindesiniz. 
Millî geliriniz 70 milyar lirayı bulmuş, 100 mil
yar liraya doğru gidiyorsunuz. 

Muhterem senatörler, burada bir noktai 
hareketi arz etmek isterim. Bir noktai hareket 
tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bu noktai ha
reket şudur: Türkiye; köylerinin yüzde 60 ı 
sunuz, köylerinin yüzde 90 ı yolsuz, köylerinin 
yüzde 98 i elektriksiz, köylerinin büyük bir 
kısmı okulsuz mu olacak, yoksa Türkiye bu du
rumdan kurtulacak mı? Türkiye'nin bütün köy
leri yol, bütün köyleri su, bütün köyleri elektri
ğe kavuşacak mı? Türkiye, yüzlerce, bugün her 
gün sokaklarda yüzlerce kişi işsizi bulunan bir 
memleket mi olacak? Bu işzislikten kurtulacak 
mı? Türkiye; yabancı memleketlere en güzel 
metamı ihracetmeye senelerce devam mı ede

cek, yoksa bunu bir yerde kesecek miyiz? Da
da doğrusu büyük Türk Milleti olarak bu cen
net vatan parçasında yaşamaya kararlı mıyız, 
yoksa buradan göç mü edeceğiz? Buna karar 
vermek lâzım. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem senatörler, huzurunuza getirdiği
miz program bir medeniyetçilik dâvasının, bü
yük Atatürk'ün koyduğu medeniyetçilik dâva
sının kokusunu taşır. Diyoruz ki, Türkiye bü
tün bunların içinden kurtulacaktır... Zannedi
yorum ki, bunda hiç kimsenin bir tereddüdü, 
hiç kimsenin bir itirazı yoktur. Ben tenkidleri 
bu mânada anlamıyorum, ama bunu tasrih et
mek mecburiyetindeyim. 

Nasıl yapacağız?... Şimdi oraya geliyorum.. 

Muhterem senatörler, yine burada da bir 
şeye karar vermemiz lâzımdır. Bu işi yapabi
lecek miyiz, yapamıyacak mıyız?.. Bu işi ya
pabilecek miyiz? Yapamıyacaksak o zaman bir 
nevi çaresizlik içinde oluruz. Bunu yapabile-
coksek mutlaka evvelâ yapabileceğimize inan
mamız lâzımdır. İşte bu program, bunu yapa
bileceğimizin kararlılığını getiriyor. Eğer ya-
pamıyacağız dersek o zaman başka türlü ted
birlerin içine girmek lâzımdır. O zaman so
kakta işsiz gezen insana; «senin kaderin budur 
arkadaşım, senin kaderin budur vatandaşım» 
dememiz lâzımdır. Hiçbiriniz bunu demeye ra
zı mı? Hayır. 

Muhterem senatörler, eğer Adalet Partisi Hü
kümeti olarak biz, bunu başaramazsak, millet 
içinden bu dâA^ayı başarması için yeni hükümet
ler çıkaracaktır. Mühim olan meseel hedeftir. 
Biz hedefleri koyuyoruz. 

Şimdi program üzerinde bu hususu böylece 
arz ettikten sonra 'bununla çok yakından ilgili 
bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu kendi
liğinden olacak bir şey değil ki.. Kendiliğinden 
olmıyacak. Nasıl olacak? Bütün imkânlarımızı 
seferber edeceğiz; madenlerimizi işleteceğiz, or
manlarımızı işleteceğiz. Tarımımızdan daha çok 
verim alacağız, çocuşlarımızı okutacağız, tek
nolojiyi bu memleketin her tarafına götürece
ğiz. Sonra bununla da kalmıyacağız ve bütün 
bunları yaparken her türlü imkânlardan fay
dalanacağız. 

Şimdi burada bir noktaya daha temas et
mek istiyorum. Bütün bunlar kendiliğinden 
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olmıyacağma göre her türlü imkân ne ise on
dan faydalanmamız lâzımgelir. 

Burada muhtelif hatipler yabancı sermaye 
mevzuunda konuştular. Muhterem senatörler, 
evvelâ size şunu arz edeyim : Bu memleketin ıs
tıraplarının içerisinden gelen bir insan olarak, 
bir köylü çocuğu olarak, Anadolunun kavrul
muş toprağının insanı olarak ve o insanların 
içerisinden gelen birisi olarak, bu memleketin 
bir damla alın terini ve bir kör kuruşunu kimse
ye veremeyiz ve verdirmeyiz. (Ortadan ve sağ
dan, bravo sesleri ve alkışlar) 1965 Türkiye'sin
de bir gerçeği tesbit etmeye mecburuz. Bu 
.gerçek şudur : Bu toprağın çocuklarının hiçbiri, 
ıhiçbir menfaatin uşağı olamaz, olmıyacaktır, 
ttlamıyacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
Binaenaleyh, Türk Devletinin temeline yönel
miş bu gibi ithamlardan, bu müessesenin çatısı 
altında ve bu müessesenin dışında mutlaka kur
tulmak mecburiyetindeyiz. Bunların memlekete 
hayır getirmiyeceği muhakkaktır. Ve bu gibi 
münakaşaların havanda su düğmekten ileri git-
miyeceği de mutlaktır. Birtakım korkuların al
tında Türkiye'yi fukara bırakacak insanlardan 
değiliz. 

Yabancı sermaye deniliyor. Yabancı serma
yeyi hiç getirmiyelim mi? Hiç kimse bunu iddia 
etmiyor, dinledim bütün hatipleri.. Ama bir 
hatibimiz diyor ki; biz ne yabancı sermayeye 
hayranız, ne de yabancı sermayeye düşmanız. 
îki tane kıstas veriyor. Hiç 'kimse yabancı ser
mayeye hayran değildir. Yabancı sermayenin 
hayranı mı var bu memlekette? Yabancının hiç
bir şeyine taraftar değiliz, muhterem senatörler. 
Sadece bütün kaynaklarımızı kullanmadan bu 
memleketi daha senelerce fukaralığa mahkûm 
edersek, o zaman da millet bizi affetmiyeeektir. 
Yabancıyı bu ölçüde düşünmek lâzımdır. Bu 
memleketin insanlarıyız, acaba bizi istismar 
ederler diye bir korku içinde miyiz? Acaba ka
pitülâsyonlar devrine ger: döneriz diye bir kor
ku içinde miyiz? Muhterem senatörler, niçin 
böyle bir korkunun içinde olalım? Türk kafası 
kâfi derecede inkişaf etmemiş midir ki; bir ma
sa etrafında müzakere yaptığı zaman bu mem
leketin menfaatlerini koruyamıyacak? Binaen
aleyh, yabancı sermayeye geldiğimiz zaman çok 
sarih bir tutumun içerisinde olmaya mecburuz. 
Adalet Partisi yabancı sermaye taraftarıdır. 

Kim taraftan değildir? Ve Adalet Partisi han
gi şartlarla taraftarıdır, bunu bir teşrih edelim. 

Adalet Partisi Hükümetinin Başkanı olarak, 
evet, yabancı sermayenin taraftarıyız. Hangi 
şekilde? Sayıyoruz, diyoruz ki; memleketin 
menfaatlerine aykırı olmıyan, memlekette sana
yi kalkınmayı teşvik eden, memlekette Türk 
vatandaşları tarafından yapılamıyan sahalara 
gelen, sonra kârının p'lâfonu bulunan, sonra, 
ihracat imkânlarını artıran, yani Türkiye'yi 
fukaralıktan kurtaran, Türkiye'de yeni iş im
kânları yaratan bir yabancı sermayenin tarafta
rıyız, diyoruz. Taraftarı değiliz diyenlere şu 
suali soruyoruz : 300 bin işçi Almanya'ya gitti 
mi? Peki bu 300 bin kişi Almanya'da ne yapı
yor? Yabancı sermayenin, Alman sermayesinin 
Almanya'da kurduğu fabrikada çalışıyor. Ve 
bugün Türkiye'nin hangi ücra köşesine gider
seniz gidiniz, «gurbetin yolları uzadı, vatan 
hacreti de gurbetin yollarına ilâve oldu» diye 
şikâyet ediyor benim vatandaşım. Sırt mı çevi
receğiz buna? Her sene bu memleketin nüfusu 
400 bin kişi artıyor. Ne yapacağız? Sanayileşe-
ceğiz, her türlü imkândan faydalanacağız. «Ha
yır, bizi soyarlar, memleketin millî menfaatleri 
elimizden gider.» O zaman yapacağımız şey soyul-
mamanm, istismar edilmemenin yollarını bul
mak, ama aynı zamanda, benim yüzlerce, yüz-
binlerce işsiz dolaşan vatandaşıma iş bulma im
kânları sağlanmalıdır. Elimizde sihirli değnek 
yok. Metotlar belli, bütün dünyanın geçirdiği 
tecrübeler belli. Ve Türkiye'nin bütün meselele
rini bir gecede çözmek imkânı da yok. Ama 
müspet istikamette bir gayretin içinde olacağız. 
Bu gibi şüphelerin; yabancı sermaye münaka
şası dolayKîiyle ortaya atılan; kapitülâsyon dev
ri geri gelecektir, Türkiye istismar edilecektir, 
şeklindeki şüphelerin tamamen yersiz ve hiçbir 
mesnedi bulunmadığını huzurunuzda tekrar et
mek isterim. 

Muhterem senatörler, yabancı sermaye diyo
ruz. Devam edeyim yabancı sermayeye. Kötü 
misalleri olabilir. Kötü misalleri varsa bunu bo
ğazlamak mı lâzım? 

İşte bakınız Büyük Atatürk senelerce evvel 
ne diyor yabancı sermayede : «Bizim memleke
timiz vâsidir.» Şubat 1923, beyefendiler... 

«Bizim memleketimiz vâsidir. Çok vâsi ser
mayeye ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh, kanun
larımıza riayetkar olmak şartiyle ecnebi serma-
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yelere lâzmıgel en teminatı verme'ye lıer zaman 
hazırız ve şayanı 'arzudur ki, eeneJbi sermaye 
'bizim sâ.yimize ve serveti sabitemize inzimam et
sin, bizim için \re onlar için faydalı neticeler ver-
'sin...» 

. Büyük Ata tü rk bunu nâm ti diyor? Müsaa
de, ederseniz, onu da okuyayım. Büyük Ata tü rk 
diyor ki; «Bence halk devri, iktisat devri mef
h u m u ile ifade olunur. Öyle bir iktisat devri ki, 
onda memleketimiz mamur olsun, milletimiz 
müreffeh olsun ve zencin olsun.» Bununla da 
kalınıyor, Büyük Ata tü rk bakınız ne diyor : 

«Efendiler, bu felsefeyi, mut laka yanlış tef
sir e tmek yüzünden bu millete, bu memlekete 
çok büyük fenalık edilmiştir. Bu felsefe, el ka
naatli kenzü lâyüfmı. Fak rü fazilet bilmek fel
sefesi. hakri i fazilet bi lmek felsefesinin çok 
büyük fenalıkları olmuştur. Biliriz ki , Allah 
D ü n y a üzer inde yara t t ığ ı bu kada r nimetleri , 
bu kada r güzellikleri, insanlar istifade etsin, 
m üt enayim olsun diye ya ra tmış t ı r ve azami de
recede m üst e f id ol a bil inek ivin de bütün 'kâinat
t an esirgediği zekkâyı. a.klı insanlara vermiştir . 
Eğer vatan denilen şey k u p k u r u dağlardan , 
taşlai 'dan, merzagi sahalardan , çıplak ovalardan 
ve va tan şehirler, köylerden -İha ret olsaydı, onun 
zindandan hiçbir farkı olmazdı.» 

Muhterem senatörler . B ü y ü k A t a t ü r k ' ü n 
1928 senesinde .koyduğu medeniyetçilik dâvası
nın peşindeyiz. Vatanı zindan olmaktan çıkara
lım. diyoruz, fşte akşam oldu... Bu saatte- Ana
dolulum üzerinden- bir uç tan bir uca uçunuz 
t ayyare ile, kaç yerde ışık göreceksiniz?... Ne 
zamana kadar devam edecek bu? Biz ne diyo
ruz-; büyük bir gönülle geliniz bunun içinden 
çiıkalnn. Ben size arz edeyim, -programımızda 
var'; diyoruz ki, sınır bölgelerine hususi i t ina 
gösterelim. 

Sayın Koçaş so rdu la r ; - Sayın Koçaş oldu
ğunu zannediyorum. Kar ıstı rrrsanı özür dile
rim. - Sordular , dediler ki, b u n u n açılması lâ
zım. 

Muhterem senatörler , bizim sınır bölgeleri
miz var. Sınır bölgelerimizde vatandaş çok feci 
durum içindedir, ço!k perişan durum içindedir. 
açtır, susuzdur, sefildir... Peki vataıulaş bura
da böy led i r de başka yerde yok m u d u r böyle 
va tandaş? Var, ama. sınır bölgesinin hususi bir 
ehemmiyeti var, çok hususi bir ehemmiyeti vat'. 
Müsaade buyurursanız bu çok hususi ehemini- 1 
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yetin detayını açmıyalınr.. Buraya el .uzatalım-
diyoruz. Bu program, böylece hu sınır bölgesi-. 
rıhı insanının ıstırabını terennüm etmiyor mu? 
Ne yapacaksınız aç ise? Muhterem senatörler , 
bir memlekette Devlet ar t ık bugün, sadece ver
gi topl ıyan bir Devlet o lmaktan çıkmıştır. 
Hizmet de götüreceksiniz sefalet içinde olan va
tandaşa . el de uzatacaksınız. Nasıl yapacağız 
bunu ? Biz yapamazsak gideceğiz, yapabilenler 
gelecek. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Yine diyoruz ki, sınır bölgesine gidelim bu
gün Uri'a ile Mardin a ras ına ; d()0 bin insan 
l'ri'a ovasında 'kavrulmaktadır , kavruluyor . İçe
cek suyu yoktur . Kendisi mühim değil, hayva
nının içecek, suyu yoktur . Çocuğu ve kendisi 
•mühim, değil, hayvanının içeeeh suyu yoktur . 
Daha kaç sene yaşatacağız bu insanları önada? 
Bırakınız istihsali, daha kaç sene yaşıyacah bu 
insan orada? İşte onun ıstı rahmi terennüm edi
yoruz. Nasıl yapacaksınız bunu? 

Muhterem senatörler , bu işlerin hesabı kita
bı vardır , söylediğimiz her şeyin kaç paraya te
kabül ettiği belli. Yalnız bunu sadece Devlet 
gücü ile yapacağımız neticesine gel iniydim. O 
vatandasın gücü. o inanılmaz güç - inanı lmaz 
demiyeyim d e - hesaba ki taba sığmayan o gü
cü bir defa seferber ett iğiniz t akd i rde yapıla
cak çok şey vardır. İşte burada klâsik iktisat
la klâsik plân. anlayışından ayrı l ıyoruz. Tok' ri
ca ediyorum, H)'20 senesini düşününüz. Hesap 
yaptığınız zaman Türkiye bir İstiklâl mücade
lesini yapıp çıkabilir miydi? Çıkılmazdı. Ben 
hesap yapmayın demiyorum, hesap yapacaksı
nız, hesaba bilinnıiyeıı faktörleri iyi almanız 
lâzımdır. Bilinnıiyeıı faktörleri kıymetlendire-
ınediğiniz t akd i rde yapacağınız hesap yanlışlır . 
Bu-memleketi fukaralığa mahkûm edersiniz, 
Ben. bunu diyorum, biz bunu diyoruz, öyle ise 
geliniz diyoruz milletçe el ele -verelim, bu bü
yük Türk Milletinin gücünü seferber edelim ve 
iktisadi istiklâl savaşını yapalım. Bunu yapa
madığımız t akd i rde Türkiye 'de birçok şeyler
den şikâyet, etmeye devam edeceğiz. Bu savaşı 
yapamadığımız takdi rde , o zaman istismar edi
lir duruma gedebiliriz, yerlisi t a r a f ından . ' ya
bancısı ta raf ından . susu tara fmdan, busu tara
fından o zaman istismar edilir d u r u m a gelebi
liriz. İşte önünüze, huzurunuza getirdiğimiz 
porgram, bu esprinin içinde' getirilmiştir . Ye 
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gönül ister ki, bu espriye tam te tabuk etsin. i 
etmiyorsa müsamahanıza sığmıyoruz. I 

Muhterem, senatörler, bu konuda diğer bir- j 
t ak ım şeylere dokunmak isterim, sıra ile gide- J 
e eğim: I 

Bir det'a biz Türkiye 'de hi<; kimseye haksız I 
damga vurulmasına razı değiliz, bunları bir i 
usul de addetmeyiz, bunlardan bir medet de ; 
ummayız. Daha doğrusu haksız damga vurul- j 
masına değil. Türkiye 'de hi<; kimseye haksızlık ] 
yapılmasına, t a ra f ta r değiliz. Biz mücerret i 
hat mefhumunun müdafileriyiz, bunları söylü- j 
yoruz. Hükümet ettiğimiz zaman da icraya lıâ- ; 
kim olduğumuz z< man da şayet bunları gör- j 
mezseniz, bizi ikaz ediniz tenkid ediniz. .Mü
cerret hak mefhumunun daima müdafii olaça- j 
ğız. Kimin hakkın n? Adalet Par t is ine rev ver- ; 
^ . • ' I 

mis olanların hakkını mı? Hayır . ."Rey versin, | 
vermesin sadece ayyıldizlı l)ayrağın altında bu | 
güzel toprak la r üzerimle yaşamaya medyunu I 
şükran olan her Türk vatandaşının Türk' ka- S 
mmlar ına göre hakkının takipçisiyiz. (Alkış- j 
hır) Başka tür lüsü aşiret Devleti olur. Kanım j 
devlet inden bahsediyoruz... Kanun Devletini 
kurmaya , yerleşt irmeye mecburuz. .••Kanunlar
da zikredilmiş şa r t l a r kâfi değil, ta tb ikat ı ka- I 
nunlarm ruhuna ve metnine uygun olarak yap- I 
maya mecburuz. Dunu derk in , yapmadık mı I 
bu zamana kadar , diye bir sual akla gedebilir. 
Ama tanı mânasiyle yaptığımızı da kimse iddia r 
edemez. Onun için hâlâ 1965 Türkiye'sinde bir 
kanun Devletinin arzusu içinde çırpmıyoruz. 
Bir kanun Devletinin ateşi ye iştiyakı içinde 
çırpmıyoruz. Bunlar benim düşüncem mi? Ba
yır, yurdun dört .köşesindeki vatandaşlar ın dü
şüncesi, hulâsa edilmiş şu kürsüye getirilmiş, j 
biz icradayız diyoruz. Hükümet teyiz . Hükümet 
olarak biz bunu tekeffül ediyoruz: Kimseye 
demiyoruz ki , siz bunu yapın... Biz bunu yapa- I 
cağız diyoruz. 

Muhterem senatörler, bir suiistimal mev/u-
undaıı bahsedildi. Suiistimal umumi bir keli
medir. Devlet dairelerindeki birtakım suiisti-. 
maller, rüşvet ler ve saire bunların içine girer, 
Ama Sayın Koçaş bir hususa dokundu ki. mut
laka temas etmek lâzımdır. 

"Döviz ve kredi tahsislerinde partizanlık me
selesi, yine muhterem senatörler, şurasını arz j 

— sr 

5 . 11 . 1965 0 : 1 

edeyim, A. P. Genel Başkanı olarak ve .Türkiye 
(•Limlhurryeti HüMimeteinin Başbakanı olarak 
şurasını arz- edeyim; 1965 senesinde Devleti .bir
takım menfaatlerin âleti düşünmek aşiret Dev
leti, yağma Devleti demektir. Devlet 1965 'Tür
kiye'sinde - ki, hep 1965 ten bahsediyorum, ne-
.evvelki, ne sonrası hakkında bir. şey söylemiyo
rum, çünkü beni ilgilendiren kısmı 1965 Türki-
ye'sidir. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 1965 
Türkiye'sinde Devleti hiç kimsenin bir yağma 
kapısı addetmesine imkân yoktur. Yine söylü
yorum, en ufak bir işaretini bulursanız, görür
seniz rica ediyorum, ikaz ediniz, tenkid ediniz. 
Ne olacağız, nasıl çıkacağız bu işin içinden! 
(A) partisi ikt idara gelecek, taraf tar lar ını ko
ruyacak, öbürleri mili etin çocukları değil mi? 
(B) par t is i iktidara gelecek, öbürlerine kapı
larını kapıyacak, kendi taraf tar lar ını koruyacak.. 

Muhterem senatörler, bu şekilde bu rejimi 
yürütenleyiz, bu yürümez. Geliniz bunları ata
lım bir kenara, elbirliğiyle atalım. (A. P . sıra
lar ından alkışlar) Ve böyle şeylerde hiç kimse
nin şüphesi kalmasın, şüpihe dahi edilmesin 
böyle şeylerden. 

Bir hususa, temas etmek isterim. .Üniversi
teler mevzuu : Bu da yeni üniversitelerin açıl
ması yerine eski üniversitelerin çift tedrisat 
yapımısı meselesidir. Allaha şükür 32 milyona. 
yaklaştık; üniversitelerimizin du rumu bellidir. 
Bizzat mevcut üniversitelerimizin ihtiyaçları belli; 
dersane iht iyaçlarından tu tunuz da, talebenin 
yur t ihtiyaçlarına kadar hepiniz mevzuu bili
yorsunuz. Anadolu 'dan, Türkiye 'nin bütün şe
hirlerinden talebe üniversite kapısına geliyor; 
kapıları kapatıyoruz, diyoruz ki, «imkânımız 
yok.» Doğru, imkân yok, üniversite yok, oku
tacak yerimiz yok kâfi miktarda. Ne yapacağız 
bu çocuğu? fîit diyoruz. Soruyorum; maarif 
sistemimizi, millî eğitimimizi niçin ıslak etmeyip 
de üniversite kapısına kadar getrdiiğimiz o ço
cukları başka sahalara kaydırmıyoruz? Bu 
memlekette günler olmuştur. Devlet, çocukları 
zorla mektebe götürmüştür . Bugün aileler, fa
kir fukara çocuklarını kapısına getiriyor, biz 
yüzlerine kapatıyoruz kapıları. 

.Muhterem senatörler, bir memlekette Dev
let icra etmek, mazeretlerle olmaz. Yapamıyo
rum 1-arlâ olmaz. Bulacaksınız yollarım, Holân- . 
da ' ı ım 6 tane üniversitesi vardır: Ne yapacağız? 
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Muhterem senatörler, bir ülkemiz var ki... Doğu 
ülkesi. Okutmamışız, yazdırmamışız. Kendi ha
line bırakmışız vatandaşımızı. Ne 'bekliyoruz? 
Gidip özür dilememiz lâzımdır kendisinden. (Al
kışlar) Ve dememiz lâzımdır ki, «Aziz vatanda
şım, affet beni, ben seni burada unutmuşum.» 
Buraya da üniversite götürelim. Üniversite me
deniyetin büyük bir parçacıdır. Sadece üniver
site çocuk okutmak meselesi değildir bir de 
yurt bütünlüğünün icapları var, vatandaşa hiz
metin icapları var. Bu itibarla eğitim sistemini 
baştan aşağı düzenlemek lâzımdır. Bütün tale
beyi üniversite kapısına getirmek değil, fakat 
bir kısmını sanat mekteplerine, bir kısmını baş
ka türlü yerlere yerleştirmek ve üniversiteye 
gelene de mutlaka üniversite kapısını açık tut
mak lâzımdır. Yapamıyoruz dediğimiz zaman 
Büyük Atatürk'ün vaz'ettiği medeniyetçilik 
prensibiyle bu kabili telif değildir. Bugün An
kara Hukuk Fakültesinin 40 ncı yıl dönümünde 
şayet dinlemiş olanlarınız varsa bu fakültenin 
nasıl, ne şartlar altında açıldığını öğrenmişler
dir. Böyle oluyor, iki türlü görüş var. Her 
şeyi yapalım, ondan sonra bu işe girelim ve te
kâmül ederek gidelim. Bizim gibi şartlar içeri
sinde bulunan memleketlerin her şeyi mükemmel 
yaparak gitmesine imkân yoktur. Zamanla te
kâmülü esas alacağız, ama mutlaka bir neticeye 
geleceğiz. Geleceğimiz netice her şeyi mükemmel 
yapalım dediğimiz neticeden çok daha güzel 
olacaktır, çok daha tatminkâr olacaktır. Büyük 
yardım göreceğiz milletten. 

Kadınların eğitiminden bahsedilmediğinden 
şikâyet edildi. Bu programda toplum kalkın
masının içinde olacaktır. Gayet tabiîdir ki, 
programda olmıyan şeyleri yapmıyacağız diye 
bir iddiamız yok. Memleketin gerçeklerinin 
ieabettirdiği her şey yapılacaktır. Fakat çoik 
teşekkür ederim Sayın Koçaş'a, bu noktaya işa
ret ettiği için. Bu bizim için büyük bir prob
lemdir, bir derttir, bir dâvadır. Bu 'memleketin 
bütün kahnni çeken Türk .anasına gayet tabiî 
ki, eğitimde el uzatmaya mecburuz. Bu sadece 
bir insanlık vazifesi değildir, Türk 'ailesini da
ha müstahsil yapmak, daha düzenli yapmak ve 
özlediğimiz medeni seviyeye bir an evvel ulaş
manın en mühim yollarından birisi her şeyin 
kahrını çeken Türk anasını da düşünmektir, 
Bu itibarla kendisine hasseten teşekkür ederim, 
bana bu fırsatı verdiği için. 

Şimdi, 2 - 3 hatip, ibadet hürriyetine baskı 
mı yapıldı ki, Türkiye'de, böyle bir ibareyi bu
raya koydunuz? Ne deseydik? Yani baskı yapıl
sın demedik. Kanunların dediği şeyi dedik, ya
pılmasın dedik, yapılmaması lâzım dedik. Bu 
itibarla bunda her hangi bir şey 'aramanın zan-
nediyaram ki, lüzumsuz olduğuna hepiniz kaani 
olacalksmız. Yani Anayasanın 29 ncu ima dd es i 
ne dediyse, biz de onu dedik, sadece menfi bir 
ibareyle dedik. Biz Anayasanın dediği şeyi de
dik. Binaenaleyh, bunda her hangi' bir kusur 
olmaması lâzım. 

Şimdi, bir de seçim meselesinden bahsedildi. 
Ve çok güzel ifade edildi. Sanıyorum Sayın 
özdilek Paşa tarafından. Denildi ki, iktidar
ların, iktidarda kalmak gayreti ile seç'm ka
nunları üzerinde bir takım değişiklikler düşün-
meleıi, değişiklikler yapmaları yanlıştır. Yüz
de yüz sizinle beraberim. Bu fikrin bütün sa
hipleriyle beraberim. (Alkışlar) Esasen biz, se
çim kanunları üzerinde geçen Ştibat ayında 
değişiklik yapılırken, ondan evvel Senato se
çimlerinde değiş:ıkl"k yapılırken bu tezi savun
duk. Bu bizim tezimiz. 

Şiımdi muhterem senatörler, bir Kurucu 
Meclis kurulmuştur. Bu Kurucu Meclis büyük 
mesai saıfetmiştir. Şayanı takdir bir mesaidir. 
Kurucu Meclis seçim kanunları yapmıştır. Se
nato ilcin ekseriyet sistemini getirmiştir, Meclis 
için de 1961 senesinde tatbik edilen sistemi ge
tirmiştir. Şimdi hemen Kurucu Meclisin büyük 
mesai ile yaptığı bu seçim kanunlarında iki 
sene içinde ne hata görüldü ki, Senato Seçimi 
Kanunu değiştirildi. 3,5 sene içinde ne hata 
görüldü ki, Millet Meclisi seçimi tarzı değiş
tirildi? Deneseydik iki devre, görseydük neti
celerini. Ama işte bu suretle - hiç kimse alın
masın, incinmesin - seçim kanunları üzerinde 
oynıyarak (kimse yüzde 50 den fazla rey alma
sın, kimse tek başına Hükümete gelmesin, şek
lindeki bir ifadenin kanunlardaki değişikliği 
icabettirmesi neticesinde bu noktaya gelindi. 
Biz sadece Kurucu Meclisin bugün dahi 
çok Ik'.ymetli olan, bugün dahi varlığını 
muhafaza eden esbabı mucibesini geri ge
tiriyoruz. Ve muhterem senatörler, seçim sathi 
mailinde, seçim kanunlarında değişiklik yapıl
maması lâzrmgeldiğini benim partim iddia edi
yor. Bu mânaya gelir diye. Bu itibarla biz, da-
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ha Meclis açılır açılmaz seçim kanun1, aunda 
değişiklik yapacağız dediysek, hiç kimse, vatan
daşım da gücenmesin. Çünkü vatandaş benim 
başka derdim yok mu demesin. Çünkü bunu ge
ciktirdiğimiz takdirde, «seçim sathi mailine 
girildi, seçi'iıı kazanmak için bunlar yapıld.» 
denecektir. Biz bunu seçim beyannamemize bu 
esbabı mucibe ile koyduk. 

Bu esbabı mucibe mâkul gelmiyorsa başka 
mesele. Yalnız millet tasvibetmiştir bunu. Bi
naenaleyh muhterem senatörler, Senatoda ek
seriyet sistemine dönme gerekçesi bugün Kuru
cu Meclisin getirdiği esbabı mucibe terütaze 
durmaktadır. Türkiye'de filân veya falan par
tinin seçimi kazanması mevzuubahis değildir. 
Mevzubahsolan istikrarlı Hükümettir. Bizim 
hareket noktamız istikrarlı meclislerdir. Aksi 
halde Hükümet ve meclisler istikrarlı olmadığı 
takdirde demokratik düzenin içinden çıkama
yız. "VVeimar ve Kerenski misali budur. SöyV 
y"p geldiğimiz Devleti kurtarmak lâz'nubr di-
ymız . Biz kendimiz için bu kanunları getirme
dik, kendimiz için getirmiyeceğiz. Bizim böy-
lo bir şeye ihtiyacımız yoktur muhterem sena
törler. Biz Türk Mi^ctinin teveccühüne lâyık 
olduğumuz müddetçe iktidar yanarız. Bu te
veccüh bizden esirgendiği takdirde; gayet net 
ve aeık konuşuyorum, bu teveccüh bizden esir
gendiği takdirde, biz acaba miHetin gönlüne 
girmek için. milletin teveccühünü kaybetmek 
için ne yaptık, kusurumuz ne idi; öyle düşü
necek insanlarız. (Sağdan alkışlar, bravo ses
leri) 

Muha^fetten knrkmayız. Muhalefetin, Ana
y a s a m ı n da dediği gibi, yani Anavasa mü
essesesi olmasınm i1 erişinde, muha1efetsiz de
mokrasi olmayacağına kaaniiz. Biz fikirlerimi
zi savunamıya°ak insanlar değiliz. Niçin kor-
•kalım muhalefetten!.. Bu fik:rler bizim muav-
y^n yerlerde oturur) icadettiğimiz fik'^er de
ğildir. Türk Devletinin dertleri olar'akfrr da1*-
rıa bizim müdafaasmı yapacağımız şey1 er. Dai
ma bu olacaktır. Bunun müdafaasından ni
çin korkalım? Bundan korkmayız. 

Af Kanunu üzerinde muta1 âa1 ar snrd edildi. 
Af Kanunu gayet tab'î ki, Yüce Meclis^re gel
diği zaman tartışılacaktır. Ama mutfaka şü
mulü memleket gerçeklerine göre tâyin cdile-
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çektir. Binaenaleyh, burada işaret edileli nok
taları dikkatle kaale alacağız. 

Şimdi bir mevzua daha geliyorum; servet 
beyannameleri. Burada bir gerçeği çok açık-
ça konuşmamız lâzım. Servet beyannamelerini 
kaldıracağız dediğimiz zaman, vay efendim 
siz vurguncuları mı kolluyorsünuz, zenginleri 
mi kolluyorsünuz, memleketi vergi kaçakçılığı
na mı götürüyorsunuz?... Bunların hiçbirisi 
doğru değildir muhterem senatörler. Bu mem
lekette artık yine Büyük Atatürk'ün dediği gi
bi tek bir milletiz. Tüccariyle, sanayiciyle, 
köylüsüyle işçisiyle, çiftçisiyle, esnafı ile şehir
lisi ile memuru i1 e tek bir milletiz. Bütün mil
letin menfaatlerini toptan korumaya mecburuz. 
Biz Adalet Partisi olarak bir sınıf partisi deği
liz. Bakınız tarzı teşekkülümüze: Biz bütürt 
milletin her zümresinin menfaatferini muvâze
nede tutmak lâzım geldiğine kaaniiz. Bu mu
vazeneyi sağ lamadığ ımız takdirde memleket
te istikrar olmaz. Olmaz böyle sey. Binaen
aleyh, herkesin kanunlarla verilmiş olan hak
l a r mn biz koruveusııvuz. Ama bunun kadar 
mühim bir sevi de arz etmek istiyorum. Hazi
nenin gelirVri artsm ki. memlekete hizmet gö
türme, imkân1 ar-m bulalım. Vergi kaynakla-
rraız bol1assın ki, daha çok vergi alıp. daha çok 
is yapmak yollarmı bulalım. Nasıl olacak bu? 

Bizim anlayışımıza göre servet bevannemesi bu 
ise mânidir. Bunun yerine - bu düşünce mese
lesi - biz diyoruz ki, biz başka metotlar getire
ceğiz vergi ziyamı önliyecek. Servet beyan-
namernden ne netice elde etmişsiniz? Daıha 
vüzde üçünü kontrol edememişsiniz. Nerden 
biliyorsunuz servet beyannamesinin vergi kaçak
çılığını önVdiğini? Yok bövle bir şey. Hic kim-
°e bunu idd'a edemez su kürsüden: önlemiştir. 
Sövle söyle önlemiştir, diye? B:naenalevh, biz ne 
divoruz? Biz vergi yiaını önliyecek başka me
totlar getirelim. Maksat bir. Daha cok vergi 
a1 alım, kaçakçılık olmasın... Yollar değişik. Bi
zim düşüncemiz bu yoldadır, öbür düşünce diğer 
yıldadır. Ama cok rica ediyorum, biz hiç kim
seyi şöyle düşündüğünden dolayı birtakım şey
lerle damgalamıyoruz. Ve bizim, düşünceleri
nizden dolayı da suni arın suni arın koruyucusu 
diye damgalanmamız veya bu şokildeki ithp.ni-
lar-1, mâruz kalmamız tamamen haksızdır. (Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar) 

http://ithp.ni-
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Muhterem senatörler; Hükümet programı
mızda ya seçim beyannamemizde yazdığımız gibi 
servet beyannamesini kaldırmayı, yerine oto -
kontrolü temin edecek modern usuller getirme
yi düşünüyoruz. Kanun mevzuudur, huzuru
nuza gelecektir, enine boyuna münakaşası yapı
lacaktır. Getirdiğimiz şej-i beğenmezseniz kabul 
etmezsiniz. 

Şimdi, bir konuya dalha geliyorum; İktisadi 
Devlet Teşekküllerini ne yapacaksınız, diyor Sa
yın Koçaş. Takviye edeceğiz, diyoruz. «İşçi mi 
azalacak, memur mu azalacak, fiyat mı artacak?» 

Muhterem senatörler, hepinizin çok iyi bil
diği gibi - ki biraz sonra Sayın Bekata'nın ten-
'ki'dlerlnde temas edeceğim - İktisadi Devlet Te
şekkülleri Türk ekonomisi için bir problemdir. 
Geliniz vakaya bir göz atalım. Bırakalım şu sis
tem iyi, bu sistem kötü. Realite nedir? 50 mil
yar liralık tahsis vardır. Tamam mı? Hangi se
ne, rica ediyorum, soruyorum, hangi sene bu 
50 milyar liralık tesisten Devlet kâr temin et
miştir? Hangi sene kâr terakümüne, ekonomi
nin genişlemecine ve gelişmesine hizmet etmiş
tir? İktisadi Devlet Teşekküllerini inkâr etmi
yoruz, bunların ekonomimizde birçok rolleri 
olmuştur. Bliotlu!k vazifeleri vardır. Birçok 
faydalan vardır, ama püriktisadi noktai nazar
dan düşündüğünüz takdirde bunu vergi kay
naklarıyla 'beslemeye devam ediyorsunuz. Fikir 
doğru değildir, yanlış değil bırakalım bunun 
münakaşasını. Ama realite bu. Bugün bunun 
içinde duruyoruz. Bunlar, 1965 senesinde de 
takriben 700 - 800 milyon lira zarar edecektir. 
Ne yapacağız? Bunu id ah etmek de çok kolay 
bir problem değill. Yani hemen ıslah edeceğiz 
deyince ısklh edilecek bir şey değil. Biz sadece 
burada ıslah etmek gayreti içinde bulunacağı
mızı söylüyoruz. Yolları vardır. Bir reorgani-
zaoyon komitesi çabşmaktadır. Bu komite ilmî 
bir mesai yapmaktadır. Bu mesaiden geniş çap
ta istifade edilecektir. Tabiî bunların hepsini 
'buraya yazmaya imkân yoktur. O zaman bizim 
programımız 400 sayfaı, yahut 4 000 sayfalık 
bir kitap olurdu. 

Şimdi fiyat mı artacak, deniyor. Muhterem 
senatörler, Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin istihsal edip de fiyatını artırabileceği 
pek meta yoktur, hepsi limittedir. Fiyat artı
rarak para toplıyacaığınıza vergi alın daha iyi. 

Şekeri 2,5 liraya satıyoruz, kaıç paraya satalım 
Şekerin kilosunu 4 liraya mı çıkaralım? Demiri 
2 liradan satıyoruz, 3 liraya mı çıkaralım? Çi
mentonun toıTmsı 7,5 - 8 lira, 20 liraya mı çı
karalım? Bunlar yapacağımız şeyler değil. Esa
sen fiyat artırarak y&ııi 440 sayılı Kanunla 
verdiğiniz, 24 ncü maddesiyle otonomi; şayet 
bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin ticari birer 
müessese haline getirmeyi tarife artırmasiyle 
yaparsak Türkiye'nin ekonomik düzeni alt üst 
olur, fukara zümresinin üzerine ?ok büyük -ağır
lık götürürüz. Fiyat artırması yollardan biri
dir, ama en başta denenecek yol değildir. Dö
nelim cari masraflarına, cari masraflar muaz
zam. İşte 'burada işletmecilik işin içine giriyor. 
Sevk ve idare işin içine giriyor. Modern iktisat 
'bilgisi, modern maliye bilgisi işin içine giriyor.' 
Plancılık işin içine giriyor. Ve yepyeni tetkik
ler ve yepyeni metotlar işin içine giriyor. Bu
nun yanında muhterem senatörler, bunun ya
nında da hakikaten çok kabiliyetli işletmeciler 
içfn içine giriyor. Buraya, gelmişken şurasını arz 
edeceğim. Biz, bizim gözümüzün içine bakan 
memur istemiyoruz. Kabiliyetli, liyakatli, fa
ziletli, vazifesini yapa-n, İktisadi Devlet Teşek
külünün başında ise müessesesini ıslah edebilen, 
müessesesini kâra götürehilen, müessesesinin is
tihsalini artırabilen, milletin hizmetinde ve ka
nunların emrinde olan, herkese hüsnümuamele 
eden memur istiyoruz. Bunları istemiyen var mı
dır içinizde? Yoktur. (Alkışlar) Millet de böyle 
(istiyor. Biz de milletin işlerinin görülmesini is
tiyoruz. Millet çok şikâyetçidir, bu işten. Biz 
hemen ertesi gün karşımıza birtakım hedefleri 
almışız. Böyle bir şey olmaz muhterem senatör
ler. Zaten Türkiye'de yetişmiş insan sayısı az
dır. Her şeyi yapabilirsiniz, para bulmak falan 
zor şey değildir. Mesele; hepinizin çok iyi bil
diği gibi insana gelir dayanır. Bizim hiç kim
seye karşı bir iğbirarımız yok. Ceplerimizde bir
takım listeler yok. Ama şurasını kaydediyorum; 
vazifesini yapmıyan, müessesesini zarara boğ
muş, millete hizmet etmiyen, kanunların em
linde olmıyan birisi çıkarsa, ne yapacağız bu 
arkadaşımızı? Gayet tabiî ki, değiştireceğiz. 
Yani birtakım baıskıların altında bize, bunları 
değiştiremezsiniz, dedirtemezsiniz. O zaman o 
fukara milletin iki eli iki yakamızda olacaktır. Biz 
bu vebalden korkarız. Ama hiç kimse endişe et
mesin; kimseye haksızlık yapılmıyacaktır. 
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Şimdi, iktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili 
olarak bir yönetmelikten bahsedildi. Bu yönet
melik Şûrayı Devlettedir. Hükümet olarak biz her 
şeyti kontrol eder durumda değiliz. Bizim kon
trolümüz dışında olan müesseseler var, Anaya
sanın müesseseleri var. Yönetmelik hazırlan
mıştır, Şûrayı Devlettedir. Ama ben şu takdirde 
Saym Koçaş'la beraber değilim; yani bu yönet
melik çıkınca hemen müesseseler zarardan mı 
kurtulacak? Fakat biran evvel çıkmasında da 
fayda var. Böyle bir şey de doğru olmaz. 

«Belediyelere yardım nereden olacak?» de
nildi. Muhterem Senatörler, mahallî idareler, 
bugün üzerinde çok titizlikle durulması lâzım-
>gelen bir mevzudur. Belediyeler çok daıha iyi 
vaziyete getirilebilir. Belediyelerin gelir kay
nak'arı bugün için çok namüsaittir. Gelir kay
naklarında bir takım düzeltmeler yapılabilir, 
daha iyi çalışır hale gedebilir. Bir takım 'bele
diyelerin de belediye hizmetlerini gömmesine im
kân yoktur. Zaten bundan evvelki serelerde de 
belediyelere bütçeden bir miktar yard an yapı-
lagelmektedlr. Gayet tabiîdir ki, yardım ya
pılması zaruri olan belediyelere gelir kaynağı 
bütçe olacaktır 

Şimdi bir hususda daha; - doktiriner biraz 
ama - Saym Koçaş'la beraber değilim. Sayın 
Koçaş buyurdular iki, plânı halkın benimsiyece-
ği ,bir müessese yapma'k zordur, hattâ gayri-
mümkündü:'. 

Muhterem senatörler, plân tatbik eden her 
•memlekette şu değişmez ve sarmaz kanaate ge
linmiştir ki, şu net'ceyc gelinmiştir ki, plânı 
halka beniımse'temediğ n:lz takdiıde, plânı halkın 
ihtiyaçlarına ve memleket realitelerine uygun 
olarak hazırlıyama'dığmız takdirde plân tatbi
katının sonunda hüsrana uğrarsınız. Biz henüz 
üç şenel:ık plânın içindeyiz. 15 senelik, 25 sene
lik plân tatbik edenlerin geldiği netice budur. 
Bu itibarla biz sadece kapalı odalarda mütehas
sıslar tarafından yapılıp hailen üstüne geçiri
len plânlarla demokratik düzen içinde kalkınma 
olabileceğine kaani değiliz. (Alkışlar.) 

Şimdi, üçüncü demir - çelik fabrikasmdrn Sa
yın Koçaş bahsettiler, muhterem senatörler, 
3 ncü 'demir - çelik f abı ikasının ortayerde 
projesi falan yoktur. Yani bir proje mevcut da 
biz !bunu tatbik etmiyoruz gibi bir durum yo!k. 
1966 programında üçüncü demir - çelik fabri

kası program taslağına konmuştur. Çünkü 1968 
senesi ihtiyacına baktığımız zaman Türkiye'nin 
en geç 1969 da büyük bir demir - çelik ihtiya-
ciyle 'karçı karşıya bulunuyomz ki, 50 milyon, 
60 milyon dolar gibi bir meblâğdır, tthalât 
ikamesi olarak düşünmeye mecburuz, üçüncü 
demir - çelik fabrikasını. Yani projesi olan bir 
şeyi bir kenara atıyor değiliz. Biz memleket ya
rarına bulduğumuz hiçbir şeyi pencereden d'şa-
rı atmayız. Bu bir defa akıllılık olmaz. Çün
kü muvaffakiyeti baltalar, ikincisi de memle
ketin yararına değildir. 

Gelir getirmiyen inşaata yatırım yapılmama
sı lâzımdır, temennisine tamamen iştirak ediyo
rum. Ço'k doğrudur. Bununla hiç bina yapmı-
yalım da demiyoruz. Fakat bunda çok dikkatli 
olmamız lâzımdır. 

ihracatın geliştirilmesi; Türkiye şartlarında 
ihracatın geliştirilmesi için büyük imkânlar 
vardır, işçi dövizleri var, maden cevherleri var
dır, söbze, meyva vardır, sanayi mamullleri 
vardır, çok büyük imkânlar vardır. Sanayi ma
mulleri üzerinde çok dunmaya mecburuz ve bun
ların hepsinin başında da çok büyük ümit ola
rak turizm vardır. İspanya, italya seviyesine 
çıkamayız; birer milyar dolar, faika t çok ra
hatlıkla, bu seviyenin onda birine çıktığımız 
takdirde ihracatımızda, daha doğrusu ted"ye 
muvazenemizde çok büyük bir saha olacaktır. 
Ve buna erişmek de çok zor bin iş olmayacaktır. 
Millî Türk sanayiinin hiçbir şekilde, hiçbir te
sirden zarar görmemesini isteriz. Yabancı ser
mayeyi düşünürken gayet tabiî ki, millî Türk 
sanayiinin de zarar görmemesi esas olacaktır. 
Ama bir husus var, muhterem senatörler, millî 
Türk sanayimizin de gerek evsaf bakımından 
ve gerekse maliyet bakımından kendi piyasa
mızda kendi müstehlik'mizin istismarına da göz 
yumamayız. Göz yumamayız; o zaman deminden 
beri söylediğiniz, tenkid ettiğiniz noktalara ge
liriz. 

Bir nokta daha var, o da müşterek pazara 
girmek için bir anlaşma imzalamışız. Müşterek 
Parıara girme meselesi kolay doğil. Girmemizde 
çok büyük isabet vardır. Ona hazırlanmak da 
kolay değil. Binaenaleyh, millî Türk sanayiimi
zi düşününken sadece millî damgası olduğu için 
üzerinde düşünmiyelim, iktisadi kıstaslara ve 
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iktisadi icaplara uyan sanayii düşünelim. Öy
le kurulsun. Aksi halde biz hünersizliği teşvik 
ederiz, müstehlik kütlemizi ezeriz. 

Şimdi geliyoruz petrole : Petrol Kanunu 
hakkındaki ifadenin çok müphem ve gayrikâfi 
olduğundan bahis buyurdular. Kanunun tadi
li hususunda hangi hususlar ele alınacak, millî 
menfaatlerin kıstası ne olacaktır buyurdular 
Sayın Koçaş. 

Sayın Özdilek Adalet Partisinin yabancı 
şirketlere taviz verir durumda olduğunu söy
ledi, yanlış anlamadıysam. Muhterem senatör
ler, Sayın Özdilek'in bu beyanının hiçbir mes
nedi, hiçbir delili, hiçbir istinatgahı yoktur. Bi
naenaleyh, bunu hiçbir şekilde kabul edemem, 
reddederim. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisi kime ne taviz vermiştir? Bir 
Koalisyon Hükümetinin içinden geliyoruz. Se
kiz aylık Koalisyon Hükümetinin iç'ndeyiz. Şa
yet Adalet Partisinin Koalisyon Hükümeti için
deki tutumu mevzuubahis ise, bunu enine boyu
na saatlerce münakaşa etmeye hazırım. Söy
ledim; niçin, kime taviz verelim? Türkiye'yi fa
kirlikten kurtarmaya çalışan insanların kime 
taviz vermesi mümkündür. Ne yapmışız da ta
viz vermişiz? On senedir işliyen bir mekanizma
yı düzeltme gayretleri içerisinde 6 - 7 ay biz 
götürmüşüz, hepsi bu. Ve bu arada ne yap
mışız? 104 tane ruhsat verilmiş, bunlardan G ta
nesini biz vermişiz ve bunun 5 tanesini de mil
lî şirkete vermişiz, bir tanesini gaz aramak 
için bir yabancı şirkete vermiş:z, kimseye ruh
sat vermemişiz. 104 ruhsatın takriben şu ka
darı başka zamanlarda verilmiş. Peki petrol 
fiyatları... Biz gelene kadar petrol fiyatlarında 
yüzde 10 indirim yapılmış, biz uğraşmışız, di
dinmişiz. Dünyada petrol fiyatları mı dintü 
Adalet Partisinin Koalisyonu zamanında? Uğ
raşmışız didinmişiz, 18,13 e çıkarmışız, Ekim
den itibaren bunu tatbike başlamışız, bunda da 
mutabık olmamışız. Biz bu zamana kadar kon
muş kanun ve nizamları bir günün içerisinde 
değiştirebilir miyiz? Nerde vermişiz tâviz? Bu
nun burada söylenmesi lâzımdır. Nasıl vermi
şiz tâviz? Bu çok büyük iddiadır ve bu iddiayı 
ciddiyetle reddederim. 

«Petrol Kanunu tadil edilecektir..» Millî 
menfaatlerimiz neyi icabettiriyorsa öyle olacak-
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tır. Millî menfaatlerimizin kıstasını, Petrol 
Kanununu getirdiğimiz zaman ariz ve amik mü
nakaşa etmek imkâırnı bulacağız. 

«Maden işlerine yabancılar sokulmasın, bir 
Max Ball Kanunu bir Ely Kanunu gelmesin...» 
Yine Maden Kanunu hazırlanmaktadır, vekâ
lette henüz komisyonlar seviyesindedir. Gayet 
tabiî ki, Hükümet seviyesinde de gelecek, ora
da da münakaşa edilecektir. Gelsin mi, gelme
sin mi, nasıl gelsin hususları yine huzurunuza 
gelecektir. 

Muhterem senatörler, muayyen dogmatik 
birtakım şeylerin altında Hükümetlerinizi bı
rakırsanız, o zaman memleketin menfaatine 
hizmet etmekten alıkoyabilirsiniz. Geliniz her 
fikri, peşin yargılardan, önfikirlerden, kafamı-
zm arkasındaki birtakım hususlardan malûl ol
madan münakaşa edelim. Hepimiz bu vatanuı 
çoeukTarıyz, hiçbirimiz bu vatanın kötülüğü
nü istemeyiz. Geliniz öy^ münakaşa edelim. Şu 
şu şu faydalan vardır, böyle böyle mahzurları 
varbr. . . Bunların münaka^aTm yartabm. 

îşlemiyen yar.m turistik tesisler hakkında 
konulan mütalâaya teşekkür ederim. Biz işle-
miyen yarım ne varsa hepsini ilk hamlede ta-
mamlamıya mecburuz. Çünkü az yatırımla müs
mir hale getirilmesi mümkündür. Daha çabuk 
nema etmek mümkündür. İktisadi bir kaide ola
rak. 

Şimdi, Yozgat Bira Fabrikasının niçin zikre-
dild'ği konusuna dokunmak isterim. Hassaten 
zikredilmiştir. Çünkü muhterem senatörler, bu 
fukara Yozgat'ın bira fabrikacı dört tane Koa
lisyon Hükümetinin programında zikredilmiştir. 
B'rinci Koalisyonda vardır. İkinci Koalisyonda 
vardır, Üçüncü Koalisyonda vardır, Dördüncü 
Koalisyonda, bizim Koalisyonumuzda da vardır. 
Ama, hepsinde «ihale edilecektir» diye vardır. 
Yozgat Bira Fabrikası yedi senelik bir iştir. 
Yozgat'a bu zamana kadar hiçbir sınai tesis git
memiştir. Müsamahanıza sığınırım, Yozgat Bira 
Fabrikasının ihalesini yaptık ve tamamlıyacağız 
diye de angajmana girelim. Tamamlıyamazsa'k 
bizi sıkıştırınız. Onun için konmuştur programa. 
(Alkışlar) 

Şimdi geliyoruz köy kalkınmasına : Sayın 
Koçaş çok gazel dediler, çok gazel. Ecasen Tür
kiye'de nüfusunun yüzde 77 si ziraatle uğraşan 
bir memlekette, ki 32 milyon insanın 22 milyo
nunun köyde yaşadığı bir memlekette ve bu 
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memleketin büyük kajhrmı çekmiş bu insanlara 
hiçbirimiz, el uzatılmasın, demeyiz, diyemeyiz. 
Öyle de demiyorsunuz. Ama, bunu nasıl yapa
caksınız, diyorsunuz, işte burada geliyoruz yine 
bir medeniyetçilik iddiasına. Yapacağız, çare
miz yok. îki yol var : Ya yapacağız, ya yapmı-
yacağız. Razı olur musunuz yapmamaya? Her 
türlü imkânı bulacağız, her türlü gücü koya
cağız, her türlü mesainin içinde bulunacağız. 
Muhterem senatörler, politikacılarla ekonomist
ler arasında bir fark olması lâzımgelir. İşte po
litikacı, güç yaratmak gayreti içinde olan insan
dır. Ekonomiste o gücü yaratacaksınız, icracı
ya o gücü yaratacaksınız ki, o, onunla iş görecek. 
Bu, birtakım kaynakların harekete geçirilmesi
dir. Mevcut fakat meknuz birtakım kaynakların 
harekete geçirilmesidir. İşte yine Adalet Partisi 
olarak kalkınma felsefemizin temeli buraya da
yanıyor. 

Toprak meselesine gelelim. Muhterem sena
törler, bu meseleyi de arlz amik bir konuşalım. 
Nedir bu toprak meselesi? Nasıl bağlamışız ka
dastro meselesine? Kadastrosu yapılmadan top
rak dağıtımını yapabilir misiniz? Yapamazsı
nız. Kimin toprağını kime vereceksiniz? Bil
miyorsunuz ki toprağın sahibini. Evvelâ ka
dastro yapacaksınız, onu bir isimlendireceksi
niz. 

Muhterem senatörler, bu kadastro mevzuu 
bir yılan hikâyesidir. Bu yılan hikâyesinin daha 
kaç sene süreceği de belli değildir. 

Şimdi, bâzı malûmat arz edeyim, senede 100 
milyon lira sarf ederek 20 senede kadastro işinin 
yapılacağına dair tahminler var. Bunların sıh
hatine de ben iştirak etmem. Çünkü bunlar çok 
söylenmiştir. Ne öder? iki milyar lira eder. 
Tamam mı? 

Şimdi, şöyle bir görüşün doğru olduğuna kaa-
ni değilim : Toprak reformu yaparsanız Türk 
köylüsü fukaralıktan kurtulur. Bakalım bu böyle 
mi, değil mi tahlil edelim. Böyle ise muhterem 
senatörler yarın sabahleyin bunu yapalım. 
Türkij-e'de ikiyüz milyon dönüm arazi var. Bu 
ikiyüz kırk milyon dönümün dokuz milyon dö
nümü büyük arazi. Büyük arazi sahibinin eli
ne de muayyen bir miktar bir şey bırakacaksınız. 
Tevzi edebileceğiniz miktar dörbuçuk milyon dö
nüm. 

Aile başına 150 dönüm verseniz 30 bin aile 
eder. Hesap tamam mı? 30 bin aile eder. Şimdi, 
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bu hesabı da isterseniz duble edin de 60 bin aile 
olsun. Ben sınırın içinde kalıyorum. Şimdi, bu
nun istimlâki 1 milyar 600 milyon lira ediyor. 
İşletme ve çevirme kredisi altıyüz milyon lira 
ediyor. İki milyar oluyor. İki milyar da ka
dastro, dört milyar lira. Şimdi, duble etmiş ol
duğum 30 bin aile ki, G0 bin kabul ediyorum, 
muhterem senatörler, Türkiye'de beşyüzbln top
raksız aile var. 3,5 milyon aile var toprakla 
meşgul bulunan. Yani kendi toprağı ile meşgul 
bulunan 3,5 milyondur. Beşyüzbln de yarı top
raklı veya topraksız aile vardır. Ama bunun 
da 50 bini tamamen topraksızdır. Şimdi, toprak 
nerede varsa oradan vereceksiniz. Yani Orta -
Anadolu'da falan şehirde toprak yoksa ve orada 
herkes kendi toprağını işliyorsa, meselâ Urfa'-
da toprak varsa orada Orta - Anadolu'daki çift
çiye toprak veremezsiniz ki. 

Bu toprak realitesi mühim bir keyfiyettir. 
Bunun üstüne hep beraber eğilelim. Hiç kim
senin koruyucusu falan değiliz. Biz Türk köy
lüsünün koruyucusuyuz. Ama kanunlarla veril
miş olan hakların Anayasa ile verilmiş hakların 
tabiî ki, koruyucusuyuz. Bu hakları tadil et
mek üzere yeni kanunlar çıkarmadığımız müd
detçe hiçbir şekilde hislerimize kapılarak şöyle 
yapaJım, diyemeyiz. O zaman kanun Devleti ol
maktan çıkarız. Şimdi, bakınız probleme muhte
rem senatörler, her sene Türkiye'de 60 bin yeni 
çiftçi ailesi teşekkül ediyor. Bir kere esas prob
lem burada. Bir senede 60 bin ailejTe toprak ve
receksiniz. Hem toprağı verelim, hem de hallol-
duğu gibi bir zahaba kapılmıyalım. 

Peki nlmdi ne olacak? Bunun çaresi nedir? 
Yüzde 77 si ziraatle uğraşıyor nüfusumuzun, 
dedim. Medeni memleketlerde bu nisbet yüzde 
10 a kadar inmiştir. Öyle ise nüfusumuzun bü
yük bir kırmmı sanayi sahasına aktarmaya mec
buruz. İşte burada yine bütün imkânlarımızı 
kullanalım diyoruz. 

Muhterem senatörler, kendi sermayemizle, 
kendi teknolojimizle bu işi başaramazsak istis
mar edilmeden, aldatılmadan dışarıdan sermaye 
ve teknoloji getirir de Türkiye'yi işsizlikten 
kurtarırsak fena mı olur? Eğer başka bir yol 
biliyorsanız söyleyin. Bu işin baıka bir yolu
nu bren varsa herkes fikrini söylesin. Bina
enaleyh, meselelerin hepsi burada bağlanıyor. 
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Şimdi «programda asgari fiyat meselesi yok

tur» denildi. Programda, «Türk çiftçisinin 
ahnteri ve emeği mutlaka korunacaktır. «Yi
ne programda şöyle bir ibare vardır. «Mahsu
lü muayyen bir fiyattan aşağı satılmıyacaktır.:> 
Bu programda bu şekilde ifade edilmiştir. 

Ziraat Bankasının elinde bulunan köy evle
rinin durumu hakikaten acıklıdır. Hakikaten 
mühim bir noktaya temas edilmiştir. Ve esa
sen biz bu mevzu ile meşgulüz. Dördüncü Koa
lisyon devrinde de meşgul olmuştuk. Fakat ko
layca tasfiye edilmesi mümkün olmıyan bir 
mevzudur. Bu hususu telkin eden muhterem 
senatöre teşekkür ederim. Üzerinde hassasiyet
le duracağız. 

Şimdi mütaah/hitlik müessesesi meselesine 
geliyoruz. Burada partizanlık, suiistimal, bu
rada şu vardT, bu vardır deniyor. Şimdi 
muhterem senatö^er, asknda biz birçok şey
lerden korkar isek lüzumluyu da yapamaz bir 
duruma geliriz. Yani niçin her şeyi gayr'meş-
ru added :yoruz da meşrudan mahrum ka^yo-
ruz. Suiistimale ve partizanlıkla bütün bu 
şeylerle uğraşmak mümkün. Bunlarm hnT>s'ni 
tasfiye etmek mümkün ama, memleketi hiz-
metsiz bıraktığımız takdirde bunu nasıl izah 
edeceğiz? 45 senelik Cumhuriyet Tarihine ba
kınız, başka memleketlerin tecrübelerine bakı
nız, Devlet hizmetlerinin en iktisadi bir şekil
de görülmesinin yolu mütaahhittir. Yani biz 
bunu derken, Türkiye'de herkesin hakle m 
müdafaa ederken mütaahhit için de doğru olan 
bu hususu söylemekten imt'na mı edeceğiz? 

Türkiye'de çok acı misal1 eri vardır. Bayın
dırlık Bakanlığı yapmış Maliye Bakanlığı yap
mış, muhterem zevat var aranızda gayet iyi 
bilirler. Devletin şirketleri de vardır Türkiye'
de. Bunlar orta yerdedir. İflâs halindedir. 10 
liraya mal edilecek şey 20 liraya mal edilmiş
tir. Kendi kaynaklarımızın israfından başka 
bir şey değildir. Hesaplar ortadadır, muhte
rem senatörler, hepsi ortadadır. Amerika'yı 
yeniden keşfetmeye lüzum yok. Onun için di
yoruz ki, plânımız var, projemiz var, param>z 
var. İs yapacak adamımız yok. Bir taraftan 
mütaahhidimiz yok, öbür taraftan bunu kontrol 
edeck mühendisimiz yok. Bu şekilde kalkınma 
yapamazsınız. Yapdmaz. Onun iç ;n progra
mımızda diyoruz ki, müesseselerin canlı olması 
lâzımdır, ayakta durması lâzımdır. 

Bunu söylemek hemen haklı olmıyan her şe
yi kendisine vermek mi demektir? Böyle bir 
mânanın çıkarılmamasını rica edeceğim Şimdi 
bir de fiyatlarda yüzde 15 bir artış olmuştur 
şeklinde bir beyan oldu. Bu doğru olmıyan 
bir beyandır. Endekslerde bir kıpırdanma var
dır, ama seviyesi bunun yarısı kadardır. Şim
di bir de seçim esnasında partileri başka baş
ka devletler himaye ediyormuş gibi lâflar söy
lendi. Muhterem senatörler bunlar çok tehlike
li, çok yakışıksız, çok lüzumsuz sözlerdir. Na-
s l yakıştırabiliyoruz bu güzel memlekete baş
ka1 arı nm müdaha1e ettiğini. Razı olur muyuz 
hiçbirimiz? Bu sözlerin hepsini safsata addede
rek ve bunların hiç kimse için de tekrarlanma
sına razı olmıyalım. (Alkışlar) 

Küçük Devlet değiliz buyruldu. Doğrudur 
büyük Devletiz. Allah'a bin şükür büyük Dev
letiz. İtibarlı Devletiz. Bütün çabalarımız da
ha çok itibarlı olmak yolundadır. Öyle olacak
tır. Binaenaleyh, gerek iktisafar ie'ndeki mü
nasebetlerimizde, gerekse her türlü iktisadi mü
nasebetlerimizde en mühim mcse1emiz, millî 
menfaatierimizdir. Ye daha çok itibarlı, daha 
çok güçlü olmakta hedefimiz. Bunun dışında 
bir sey düşünemeyiz. 

Şimdi, bir hususa daha temas edildi. Biz 
İktisadi Devlet TeşekküPerini baska^rına ve
recek misiz. Programımızda buna dair olan ka
yıt yanlış anlaşılmıştır. Muhterem senatörler, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu közü
müzün önünde böy7e dururken bâzı tedbirleri 
düşünmeye mecburu/7,. Şayet bunları değeri 
pahasına ha^ka intikal ettirmek mümkünse. 
Kim o halk? Hemen ak1 a birtakım insanları 
zengin etmek go!iyor. Nereden geliyor? Niçin 
yüz lirası olan b:'r öğretmen bir hisse senedi 
almasın? Niçin böy^ düşünmüyoruz da mutla
ka zenginlerin eline geçeceğini düşünüyoruz? 
Şayet birtakım tesisler var da Devletin basan
dan ve zarar verir durumdan çıkarılırsa bu iyi 
değil midir? Hepsini de satamıyabilirsiniz 
ama, mufaka modern şevki idareyi getirmek 
mecburiyetindeyiz, bu İktisadi Devlet Teşek
küllerine muhterem senatörler. 

Bizatihi Devlet idareciliğinin natüründe var 
modern şevki idarecilik. Yok bunun dış'iıda 
bir şey, olmuyor. S'yasi kuvvet değişiyor. Si
yasi kuvvetin çeşitli tutumları oluyor. Hepi-



C. Sena ton B : 4 

miz burada vatanpervcrane söylüyoruz. Yap-
mıyalmı, etmiyelim diyoruz. Birtakım sıkıntı
lar içinde malûl olduk geliyoruz. Onun için ge
liniz şunu müesseseyi olarak halledelim, hal 
yollarını bulabildiğimiz müddetçe dilediğimiz 
miktarda yapalım diyoruz. 

Binaenaleyh, programımızda yazılı olan 
şey o maksatla yazılmıştır. Yine diyoruz ki, 
devletçilikle plânlama arasında bir bağ mevcut 
değildir. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. 

Şimdi TRT meselesine geliyoruz; muhterem 
senatörler biz Hükümet olarak TRT nin bizim 
funralimize hizmet etmesini istemeyiz. Hiç kim
senin bizim amalimize hizmet etmesini isteme
yiz. Sadece milletin ve memleketin fim a! in a 
hizmet etmesini ister'z. Biz bugün nöbetteyiz, 
biz gideriz yarın siz gelirsiniz, siz şikâyet eder
siniz bu defa... îşte biz bu tarafsızlığı getire
lim istiyoruz. Hiç kimsenin kuşkulanmasına lü
zum yok, alıngan olmasına da lüzum yok. Mâ
kul olmıyan şeyler daima karşınızda eriyip gi
decektir. Biz getirelim, mâkul bulmadığınız 
hususları tenkidedeısiniz. Mâkul olmıyanlar 
üzerinde biz ısrar etmeyiz. Mâkul olan şeyler 
getireceğimizden de emin olabilirsiniz. 

Ş'mdi Sayın Bekata'mn tenkillerine gclece-
ğ-jm. Evvelâ daha evvel sadece dinledim. Muh
terem senatörler, eğer cevapsız kalmış veya kâfi 
miktarda değ"nemediğim hususlar olursa, bun
ları zamanın kifayetsizliğine ve sizleri daha 
çok yormamak istediğime ve bunları dalma he
pinizle görüşmeye hazır olduğumu beyan ederek 
müsamahanıza sığınırım. 

Şimdi Sayın Bekata'nm tenkid'nde evvelâ 
umumi havasını tahlil etmek isterim. Bir po
lemiğe hiçbir şekilde girmek istemiyorum. Sa
dece şunu arz etmdk ister'm ki-, aşağı - yuikarı 
dokuz sayfayı tutan tenkidini dikkatle dinledim 
ve kendileri konuşurlarken de dikkatle takib-
ettim. Bir defa bu tenkidlcrinin içinde henüz 
seçimden yeni çıkmış olmanın zannediyorum bir 
havası var. Bu hava program tenkidinden çok 
seçim tenkidini iht'va ediyor. İkinci bir mesele 
de burada Hükümettim mi tenk!d edil'yor? 
Ydksa Hükümet Programı mı tenkid ediliyor? 
Yer yer bu kaı 'şnrş. İkirci havası da o. Sim
di burada b'r mühim nokta var ki; hepimizin 
bunda müşterek bir karara varmamız lâzımdır. 
Sayın Bekata bir tahlil yapıyor; 13 milyon 
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reyden takriben 5 nrTyon reyi Adalet Partisi 
almıştır. Takriben 52.87 dediler. 

HIFZI CĞUZ BEKATA (Ankara) — Res
mî rakamlara dayanarak söyledim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evet, evet resmî. Ben de zaten ra
kama itiraz etmiyorum. Rakam doğru. 

Şimdi iştirak edenin % 52,87 sini almışız. 
Ama bu 13 milyon seçmenin 5 milyonu eder. 
Hesabı böyle yaptığınız takdirde 52,87 den 
daha aşağı düşer. Takriben % 30 a düşer. Şayet 
Sayın Bekata diyorsa ki, siz % 30 u temsil edi
yorsunuz... O zaman demokrasinin kaidesine ri
ayet etmiyor, demektir. O zaman muhalefet 
% 16 ya düşer. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 
Böyle bir şey demediğini zannediyorum, yalnız 
yanlış anlaş İmasın. Bu mânada demediğini zan
nediyorum. 

Muhterem senatörler, her şeyi a ç k ve sarih 
olarak outaya koymak lâzımdır. Demokrasi bir 
kaideler mecmuası. Ne yapacağız? Gelmem'ş 
vatandaş sandık başına; % 71i ancak gelmiş. 
Buna göre mi yapacağız, azınlık veya çoğunlu
ğu. Yoksa yüzde yüze göre mi yapacağız? O 
zaman, yrnl herkesi zorla sandık başına getirmek 
diye bir durumumuz yok ki. Yani sakın Sa
yın Bekata şöyle bir şey demeye hazırlanma
sın : «13 milyon reyin üzerinden yüzde 30 u al
dınız.» Henüz hep'm'z meydanlardan yeni ge
liyoruz. Epeyce uğraştık geliyoruz. Biz, beş 
parti ve müstakiller karşısında Adalet Partisi 
olarak böyle bir netice akmayı muvaffakiyet 
addediyoruz. Bu bizim kendi hesabımızdır, muh
terem senatörler, öğünmek için söylemiyorum. 
Fakat, kolay bir iş olmamıştır. Daha güven oyu 
dahi almadan bizi ekseriyetten mahrum etme
menizi rica ederim. (Sağdan alkışlar) 

Şimdi muhterem senatörler, bunun içerisin
deki ikinci düşünce: «13 milyon reyin Hükü
metisiniz.» Evet, biz 13 milyon reyin Hüküme
tiyiz. Yani bize rey versin veya vermesin, hiç sor
mayacağız, kim bize rey verdi, veya kim bize rey 
vermedi diye. (32 milyonun sesleri) Evet 32 mil
yonun. Son sayıma göre 31 milyon 400 bin 
Türk'ün, Türk vatandaşının Hükümetiyiz. Ka
pılarımız herkese açıktır, hiçbir kimseye tefı'iikli 
muamele yapmıyacağız. (Sağdan 'alkş^ar) Bu 
mânada söylüyor ise tamamen kendisiyle bera
berim. 
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Şimdi, muhterem, beyefendiler, biz huzur ve 
refah yaratacağımızı millete taahhüdettik. Ha
ta etmedik, bunda, kusur da etmedik. Huzur 
ve refah Türkiye için lâzımdır ve bu taahhüdü 
yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışa
cağız. 

Sayın Bekata benim temas ettiğim bir be
yanımdan bahis buyurdu; «Kabine teşkili sıra-
s nda hatalarımız olmuştur» demişim, ben bunu 
teikzibetmemişim. Muhterem senatörler, hepiniz 
günlük hayatın seyrini görüyorsuruz, her çıkan 
şeyi tekzibetmek imkânından mahrumuz. Tek-
zibedilımiyen bir şeyin doğru olduruna dair el
de bir kaziye mi vardır?... Böyle bir şey mev-
zu'bahis değildir, huzunmuzda arz ediyorum. 
Bizim Hükümetim'z, biz'm teşkil edilen Hükü
metimiz bu memleketin pırlanta gibi çocukları
dır. Hepsinin liyakat ve ehliyeti vardır. Biz, 
Hükümetimizi bu kanaatte olarak getirdik. 
(Alkışlar.) 

Şimdi bir hususu arz etmek isterim. Çok, 
mühim bir şey, henüz hiçbir şey yapmamış in
sanları ne sevebilirsiniz, ne de yerebilirsiniz. 
Bunun için elinizde bir kıstas yok. Bu sadece 
bizim Hükümet için doğru değil, her şey için 
böyle. Hiçbir şey yapmamış insanları ne yer-

- meye, ne de methetmeye hakkımız yoktur. Bu 
itibarla geliniz muha1cfet partileri olarak prog
ramlar üzerinde kalalım da Kabine şahsiyetle
ri içerisine girmiyeMm. O zaman zorluk ohır. 
Bu işler nöbet meselesidir, ilerde sizin getirece
ğiniz kabine hususunda bizde bu şekilde hare
ket edersek sizin içinizde sıkıntıya sebeboluruz. 

Şimdi Sayn Bekata «kendilerinden evvel 
gelen hükümetlerin hizmetlerini inkâr etmişler
dir.»1 diyor. Ben böVc bir şey yapmadım. Ev
velâ şurasını arz edeyim; bu güzel vatana, bu 
mübarek topraklara bir taş koyana medyunu 
şükranım. Binaenaleyh, niçin inkâr edeyim; 
binden evvelki hükümetlerin hizmetlerini? Böy
le bir şey yok. 

Şimdi yine Sayn Bekata d :yor ki, program
da yer verilen belli başlı meselelerin hal çare
leri olarak sık s">k gerekli bütün tcdluVer alı
nacaktır, gibi belirsiz ve yetersiz vaitler gö
rüyoruz. 

Gönül isterdi ki, bunun misalleri olsun, mi
saller üzerinden bunun münakazaTnı yapabm. 
Gayet tabiî o şekilde beyanlar da olacaktır. 
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Bunlar priyoriteleri gösterir. Bir kısmı yapıla
caktır, bir kısmı tetkik edilecektir, bir kısmı 
hakkında gerekli tedbirler alınacaktır. Gayet 
tabiî, bir iş silsilesi içinde priyoriteleri gösterir. 
Ama şayet bütün program baştan aşağa, «ge
rekli bütün tedbirler alınacaktır» diye gidiyor
sa bir yanlışlık olması lâzım. 

Sayın Bekata'n-n konuşmalarındaki bir hu
susa daha değinmek isterim. Türkiye'de bun
da da müşterek bir anlayışa varmamız lâzım. 
Saym Bekata diyor ki, bizim program aynı 
zamanda bu taahhüdü Atatürk devrimlerinin 
bütün milletin ortak malı olduğunun yeni bir 
ifadesi olarak alıyoruz. «Gayet- tabu, gayet 
tabiî öyle olacak... Atatürk devrimlerinin sahi
bi sadece Halk Partisi olursa, milletin yüzde 
31 i olursa, yahut yüzde 40 ı olursa o zaman 
Atatürk'e karşı büyük kötülük edilmiş olur. 
Milletin yüzde yüzü Atatürk devrimlerinin sa
hibidir. (Şiddetli alkışlar) 

Yine Sayn Bekata; «hür, Batılı ve medeni 
bir toplum düzeni kurabilmek, demokratik 
Anayasamızın getirdiği hürriyet mesel e1 erini 
yaşatmak ve geliştirmek, bunlar bizim mab-
mz. diyor. Bunlar bizim mabmız diyor Sayın 
Bekata... Ve diyor ki, benimsediniz, memnun 
olduk. B'z bunları ba^kasurn malı olarak be
nimsemedik, Türkiye'nin ihtiyaçları için ken
di felsefemizin icabı olarak benimsemişizdir. 
(Sağdan alkışlar) 

«İdarenin tarafs'zbğı, uzun mücadele7er so
nunda kavuşulan ve temeli C. II. P. tarafından 
at1 lan bir ederdir» diyor ki, Sayın Bekata buna 
iştirak etmeye imkân yoktur. 

Şimdi söylemek istediğim nokta şudur; Hü
kümet programlarına bir h°sap bilançosu ya-
pdmaz. Ben 20 - 25 senelik programlara bak
tım, biz bu işi söyle devraldık diye bir bilanço 
ve envanter yoktur o programlarda. Bu itibar
la bir inkâr keyf;yeti mevzubahis değildir. Her 
devir kendi hesaVnı kendi ie.in.de yapar. Seç
menin gözü önünde bunlar değerlenir, muhas-
salası da Millet Meclisinde olur. 

Şimdi bir hususa daha değinmek isterim. 
Yine Sayn Bekata'n^n konuşmasında: «Bu du
rum ok finansman ihtiyaçlarını kars'lamektan 
vazgeçildiği, vergi reformunu tamamlamaktan, 
zirai kazançların vergilendirilmesinden kaç-nıl-
cbğı intibaını yaratmaktadır.» Böyle bir durum 
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yok. Biz vergi reformuna devam etmiyeceğiz 
demiyoruz ki... Vergisiz Devlet olmasına imkân 
yoktur. Ne ile göreceJksiniz işleri?.. 

Şimdi şu hususu da Sayın Bekata'nm konuş
masından anlıyorum: «İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kurucusu olan C. H. P. eserine sahip 
çıkarak, bu fikrin gelişmesine mâni olmaya ça
lışacaktır..» Zararlarını istiyoruz C. H. P. don 
İktisadi Devlet Teşekkülleririin.. (Sağdan gü
lüşmeler, alkışlar) Eser sizinse zararlarım isti
yoruz... (Sağdan alkışlar) 

Yine buyuruyorlar ki, Sayın Bekata; «Plân 
ve devletçilik anlayışı ile mutabık olmadığımı
zı bilhassa belirtmeliyiz.» Tahiî, gayet tabiî ol-
mıyaeağız.. Farkımız olacaktır plân ve devlet
çilik anlayışından. Biz ayrı bir görüşün sahip
leriyiz, siz ayrı bir görüşün sahiplerisiniz. Onun 
için şaşmamak lâzım. Eğer ikisi beraber olursa, 
»a<ten terakkiye gidemeyiz. O zaman muhalefet 
olmaz. 

Şimdi, Saym Bekata bir husus daha söylüyor, 
«diyor ki : «Hükümetin bu anlayış ve tutumu ile 
plânın piân hedefi erlinden uzaklaştırılması en
dişesini taşıyoruz.» Hiç endişeye mahal yok. 
Hem plânın hedeflerine ulaşılacak, hem bu he
defler geçilecek ve bunlardan daiha mühimi; mil
letin istediği hedeflere ulaşılacaktır. (Sağdan 
alkışlar) 

Bir cümlesine daha dokunmak isterim, özür 
dileyerek. «Bu bakımdan biz günlük çıkarları 
ve seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünmekte 
ve Türkiye'nin anadavalaırma sahip çıkmakta 
devam edeceğiz.» Bu, çok güzel bir beyan. Yal
nız, bununla seçim kazanıp gelenlerin, günlük 
çıkarları ve seçimleri düşündüğü iddiası var ise 
bunun altında, buna iştirak etmeye imkân yok. 
•Günkü bu, bu takdirde Büyük Türk Milletinin 
seçim iradesi hakkında* şüplhe izhar etmek olur. 
(Sağdan «bravo» sesleri ve alkışlar) 

Şimdi, bir hususu daiha buyuruyorlar. Di
yorlar ki; «Çok avantajlı durumda bulunmak
tadırlar. Y"ani Demire! Hükümeti işe İnönü 
'hükümetlerinin birlikte yaşadığı çetin şartlar 
içinde sağladığı bugünkü imkânlara kolayca 
safhfbolarak işe başlamaktadır.» 

Şimdi, burada hiirçok münakaşalar yapılabilir. 
'Ben. bu münakaşaları yapacak değilim. Yalnız 
avantajlar varsa gayet tabiîdir ki, Hükümet
ten gidenler defterini, kalemlini, çantasını. top

layıp gittiği gibi bu avantajları da toplayıp. 
gidecek değiller ya.. (Gülüşmeler) Bu avantaj
lar duracaktır orada. Gayet talbiî duracak; Hü
kümette temadiyet olmıyacak mı? Peki dezavan
tajlarını ne yapacağız? Binaenaleyh biz, gayret 
tabiî ki, reddi miras içinde olamazdık. Hükü
metlerin temadisi icabı ne bırakıldıysa aldık; 
avantajını avantaj, dezavantajını dezavantaj. 

Şimdi, bir husus daha vardır. Her defasın
da bu tenkidlerde bunları görüyoruz. 

Saym Bekata buyuruyor ki, «1964 te ihra
catımız rekor seviye olan 400 milyon dolara eriş
miştir.» 1965 yılında da 500 milyon dolara eri
şecek, 480 milyon dolara erişecektir. İhracat ola
cak. Binaenaleylh, ümidederiz ki, 19<66 da 1967 
de daha çok gidelim. Bunu anlıyorum ki, «bi
zim devrettiğimiz zaman bu idi.» Demek isti
yorlar. Binaenaleyh., bu bizim için iyi bir işaret 
olacaktır. Biz muvaffakiyetlerimizi bu baz üze
rinden ölçeceğiz. Zannediyorum ki, bu rakam 
o maksat için verilmiştir. (Gülüşmeler) 

Şimdi burada bir hususa dokunmak istiyo
rum. Diyorlar ki, Sayın Bekata; «petrolde 1961 
senesinde 414 'bin tondan 1964 senesinde 78 bin 
tona- çıktık. Yani, ülç senede ikd milsli çık-
tılk. Şimdi ib'ir de ben söyliyeceğim, bu 
sene ne olmuştur. 1965 te de geçen dokuz ay zar
fında 565 tondan bu senemin dokuz ayında do
kuz bin küsur tona çıkmışız ve sene sonuna ka
dar da, geçen sene 878 bin ton iken hu sene so
nunda 1,5 milyon tona çıkacağız; bunu kaydet
mek isterim. Yalnız burada bir şeyi söylemiyor
lar Saym Bekata. Keban Barajı münakaşasını 
Mecliste yaptık. Kendilerinin geçmiş hizmetleri 
için, bu işte her kimin hizmeti geçti ise teşek
kür ederiz, Geçım'iş hdizımetler ilcin teşek
kür ederiz. Ama Dördüncü Koalisyon olarak 
biz Keban Barajının finansmanını muallâkta 
devraldık. Bu hususun burada kaydedilmesi lâ
zımdır; muallâkta devralınmıştır, finansmanı. 
Yok, biz finansmanını ayarlamıştık, parasını 

| bulmuştuk, dış tediyesini... Eğer böyle bir iddia 
var ise, kiminle hanıgi tarihte finansman muka-

I veleleri imzalanmıştır, bunların bu kürsüden 
: söylenmesi lâzımdır. (Sağdan alkışlar) Bir de 

'bâzı sıkıntılar var muhterem senatörler: elektrik 
i enerjisini şuradan şuraya çıkardık diyoruz ama. 
! elektrik enerjisi gelecek sene yok,,, Kömür sıkm-
' tısı. içindedir. Türkiye çimento sıkıntısı içinde

dir. Birçok sanayi mamullerime s<'VmtivSî için-
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idedir. Binaenaleyh, biz 'avantajları ve deza
vantajları beraber aldık derken, verilecek çok 
misalimiz var. 

Şimdi Sayın Bekata'nm konuşmalarının so
nuna geliyorum:. Bir defa hiç kimsenin endişesi 
olmasın, biz bize bağlanan ümitleri boşa çıkar
mak için mesuliyetimizi müdrikiz. Büyük Türk 
Milleti 'bizi ümit içerisinde buraya göndermiştir. 
ve biz bunun 'bize verdiği ağırlığı omuzlarımız
da taşıyoruz. Büyük Türk Milletine ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Senatosuna. Millet Mec
lisine lâyık olmaya gayret edeceğiz. Bundan hiç 
kimsenin endişesi olmasın ve Sayın Bekata'ya 
sözlerinin sonundaki ve sözlerinin birçok yerle
rindeki yapıcı tenkidlerinden, iyi temennilerin
den dolayı teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

ıSayııı Yıldız i n konuşmasının ikinci kısmını 
anlamadım. Yani Sayın Yıldız bu konuşmanın 
ikinci meselesi olarak neyi kasdediyor anlama
dım. «Siyasal strateji» den bahsettiler. Muhte
rem senatörler, Türkiye'de Meclislerin üstünde, 
milletin üstünde birtakım kuvvetlere mi burada 
dokunulmaktadır, bunun sarahaten bilinmesi 
lâzım. Biz milletten rey lalmış gelmiş insanla
rız, milletin güvenine mazhar olmuş insanlarız 
ve millete hesap veririz. Başkasına hesap ver
meyiz değil, kanunların icabı ne ise o olacaktır. 
Türkiye Kanun Devletidir. Şayet bunu kasdet-
memişllıerse özür dilerim, çok özür dilerim. Bumu 
kasdetmişlerse mütalâa yürüteceğim. Mütalâa 
şöyle olacaktır muhterem senatörler : Bu memle
kette hiç kimse milletin iradesi üzerinde birta
kım gölgeleri dolaştıramaz. (Sağdan «bravo» 
sesleri, alkışlar) Anayasa vardır, nizam vardır, 
Hukuk Devleti vardır. Bunları yazacağız, mille
tin referandumundan geçireceğiz, sonra Adalet 
Paırtisi Hükümeti iyi hareket etmedi, diye bun
ları bar kenara atacağız.. Böyle şey olmaz. Eğer 
böyle ise düzen, biz düzenimizi kuramamışız de
mektir. Bir zincir içerisinde bütün murakabe 

kanall arının 'bulunması lâzımdır ve vardır. O 
zaman 1961 Anayasasının Türkiye'ye Devleti 
getiremediği iddiası içinde oluruz. 1961 Ana
yasası bizini kanaatimizce Devleti müessesele
riyle getirmiştir. Ümidederim ki, bu mânada 
'kullanmamıştır. Fakat biz bu meselede çok 
hassasız ve hepimizin çok hassas olması lâzım
dır. Çünkü şu mübarelk ve güzel çatının altın
da bulunmamız, millete hizmet görmemiz daha 
doğrusu millete hizmet görmek için bu muhte
şem çatının altında bulunmamız bu düşünceye 
bağlıdır. Bu itibarla eğilimleri yenmesi mese
lesi, yenmediği takdirde ne olacağının gayet 
gayrivazıh bir şekilde konmasını anlıyamadım. 
Kendisiyle de ayrıca görüşmek isterim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Ehemmiyet 
vermeyin. 

9 . 11 . 1965 Salı günü saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,55) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Biz sadece aşırı cereyanlardan aşırı 
solun değil, aşırı sağın da, aşın olan her şeyin 
karşısındayız. Bunu da herkesin bilmesi lâ
zımdır. 

Muhterem senatörler, hemen hemen vâki 
konuşmaların, yapılmış tenkidlerin cevap ve
rebildiğim, daha doğrusu notlarımda bulunan, 
hafızamda bulunan kısımlarına cevaplarımı, 
izahlarımı arz etmiş bulunuyorum. 

Sabrınızı suiistimal ettiğim için özür dile
rini, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli 
alkışlar ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Son söz Sayın DikeçligiPin 
(Son söz yok, sesleri) Efendim, İçtüzüğümü
zün 130 ncu maddesi sarihtir. Sayın Başbaka
nın izahatiyle biter. Anaprensiptir, onun için 
söv!edim. Görüşmelerimiz burada bitmiştir. 
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