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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde İM oturum yapan Genel Ku
rulda: 

Dış Ticaret Dairesi Teşkilâtı hizmet ve ko
nularına ilişkin çeşitli kanun, tüzük ve yönet
meliklerle Ticaret Bakanına ve Ticaret Bakan
lığına verilmiş olan görev ve yetkilerin 
26 . 3 . 1971 tarihinden itibaren Dış Elkonomik 
İlişkiler Bakanına ve Bakanlığına intikal et
tirilmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Kocaeli Bağımsız Milletvekili Başbakan Ni
hat Erim'in. teşkil ettiği Balkanlar Kuruluna ait 
Hükümet programı okundu. 

TASARI 
1. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka

nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Başbakan Nihat Erim tarafından t eş- I 
kil olunun Hükümet programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Erim Hükümetinin programı üzerinde görüşme
lere başkyöruz. Tüzüğümüzün 130 ncu maddesi 

Başkan; Hükümet programı üzerindeki gö
rüşmelerin 6 Niisan 1971 günü görüşüleceğini 
bildirdi. 

6 Nisan 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,02 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Tekin Ariburun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/121; Cum
huriyet Senatosu 1/1206) (Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

İÜLEN İŞLER 

I açısından 10 yılm tatbikatını tetkik ettim, sunu
yorum. 

Genellikle, önce grup sözcüleri birer defa 
görüşmüşler, sonra lehte, üzerinde ve aleyhinde 
olmak üzere şahıslan adına söz talebeden arka-

2. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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daşlarımız konuşmuşlardır. Müzakereler, ya ki
fayet önergelerinin kabulü suretiyle yahut da 
esasen &öz talebeden arkadaşların görüşmüş ol
maları sebebiyle 'bitirilmiş ve son sözü daima Sa
yın Başbakanlar söylemişlerdir, istisnaen, aksi
ne tatbikat olmuş ise de, müzakereler bu yüzden 
aksamıştır. Şimdi, bu teamüle uyarak görüşmeyi 
açıyorum. Başka türlü bir talep vâki olduğu tak
dirde, onu da muhterem heyetinizin kararlariyle 
şekillendireceğim. 

Şimdi, söz talebeden arkadaşları, talep sıra
sına göre sunuyorum. 

Önce, »grupları adına söz talebedenler : Hıfzı 
Oğuz Bekata, Kâmil Karavelioğlu, Kontenjan 
Grupu adına da iki sayın üye; Suat Hayri Ür
güplü ve Cemal Madanoğlu, Millî Güven Partisi 
adına da Fehmi Alpaslan söz talebetmişlerdir. 

Şahısları adına söz talebeden arkadaşlarımız: 
Hamdi özer, Hikmet İsmen, Ahmet Yıldız, Meh
met Hazer, Kasım Gülek, iskender Cenap Ege, 
Hüsnü Dikeçligil, Hüseyin öztürk, Ziya Termen, 
Zerin Tuzun, Muslihittin Yılmaz Mete, Tayfur 
Sökmen, Salim Hazerdağlı, Feridun Cemal Er
kin, Cemal Madanoğlu, Mustafa Tığlı, Nejat Sar-
lıcalı. 

Şimdi, Sayın Hüseyin öztürk daha evvel yazı 
ile müracaat ettiğini, - bu müracaatını Sayın 
Mumcuoğlu'na yapmış bulunduğunu - bildirmek
le söz sırasına itiraz etmişlerdir. Yazılı talebi eli
mize geçmiştir ve Sayın Mumcuoğlu'nun bu yası 
altında şerhi de vardır. Bu itibarla, üzerinde ya
zılı tarih gereğince sıraya koyuyorum. 4 ncü ayın 
30 nda saat 15,30 da müracaat etmişlerdir. Bu 
itibarla Hüseyin öztürk'ün müracaatının diğer
lerinden önce olduğunu kabul ederek, tashih 
ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cemalettin inkaya konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Daha evvel müracaatınız var 
mıydı efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, grup adına müracaat ©diyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, grup adına talebedi-
yorsunuz. Şimdi, bu müracaat sırasına göre 
evvelâ Hıfzı Oğuz Bekata'yı davet ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Bekata. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA HIFZI OaUZ BEKATA (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
yeni Hükümet programı münasebetiyle C. H. P. 
Senato Grupunun görüşlerini arz edeceğim,. 
içinde yaşadığımız siyasi aşamayı, millî so
rumluluk duyguları ile iyi ve akıl ölçüleri ile 
isabetli değerlendirmek zorundayız. Ancak, 
bu suretle doğru yolu bulmak, doğru karar 
vermek ve yarma güvenle bakmak mümkün 
olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kuruluşundan 51 yıl, Cumhuri
yetin ilânından 48 yıl, demokrasiye girişimiz
den 26 yıl ve yeni Anayasamızın kabulünden 
10 yıl sonra bugün neden hu dönemeç nokta
sına geldik? Neden Sayın Erim Hükümeti is
tisnai koşullar içinde kuruldu? 

Bunun cevabını kısaca araştırmak ve bul
mak yerinde olacaktır. 

Arkadaşlarım, 1961 Anayasası, Atatürk il
kelerinin doğrultusunda Türk Devletine yeni 
bir hüviyet kazandırdı. Artık devletimiz, 
Türk Milletinin sosyal güvenliğini, sosyal 
adalet içinde gerçekleştirerek, sosyal bir hu
kuk devleti olacaktı. Böylece Türkiye, dengeli 
ve ciddî bir kalkınma dönemine girecekti, öy
le ise, milletin yönetimini hangi parti ele alır
sa alsın, Anayasamızın bu temel şartını yerine 
getirmekle görevli ve bundan sorumlu idi. 

Bunun da nedenini tesbit edelim, özellikle 
ikinci Dünya Savaşından sonra, dünyanın 
ulaştığı uygarlık, her alandaki ilerleyiş sevi
yesi ile ve insanlığın haysiyet şuuru ile karşı
laştırılınca, Türkiye'de şu büyük millî gerçek 
bütün acılığı ve açıklığı ile meydana çıktı ve 
halkımızın kültür ilerleyişinden daha hızla 
gelişen sosyal uyanışı, bu millî gerçeği görmi-
yenlere ve duymıyanlara da duyurdu. 

Böylece anlaşıldı ki, Türk halkının % 75 i 
henüz ilkel koşullar içinde, gerçek insan hak
larından yoksun bir hayat sürmektedir. 

Buna rağmen her yıl nüfusumuz bir mil
yon artmaktadır. Millî gelirin dağılımı âdil de
ğildir. Vatandaş iş istemekte, toprak istemek
te, geçim istemekte, imkân ve fırsat eşitliği 
istemekte, insan gibi yaşamak istemektedir. 
Yurtta huzur istemekte, bugüne ve yarma gü
venle bakmak istemektedir, içerde başı eğik, 
dışarda başı eğik olmasın istemekte; başkaları
na avuç açmaktan kurtulmak istemektedir. 
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Bir cümle ile özetlersek, bağımsız Atatürk 
Türkiye'sinde herkes, vatandaş olmanın mut
luluğunu duymak istemektedir. 

Bütün bunlar,, demokratik bir hukuk Dev
leti içinde hızla gerçekleşecektir. 

Sayın arkadaşlarım, iste 1961 Anayasası bun
ları sağlamak amacı ile, bu vaitler, bu umut
larla dolu bir heyecan içinde doğdu. 

Burada tarihî bir gerçeği de ifade edece
ği-. 

1960 ela bir ihtilâl ile Türkiye'nin yönetimi
ni ele alan Türk Silâhlı Kuvvetleri, demokra
siye inandıkları ve bel bağladıkları içindir İd, 
ihtilâle, bir yılda bir Anayasa ve demolsrasi 
devrimi olmak niteliğini kazandırdılar. Ve bu 
devrimi sürdürmek, bu Anayasayı uygulamak 
için gerekli reformları yapmak görevini, de
rin. bir inançla, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne ve siyasi partilere gönül rahatı ile emanet 
ettiler. 

Artık, ekonomik, sosyal ve siyasi huzuru 
köklü teminata bağlanmış, dengeli ve âdil ko
şullar içinde kalkman, sağlam bir toplumun 
Türkiye'sini yaratma yoluna girecekti!'. 

Böylece memlekette yalnız millî çıkarlar 
hâkim olacaktı. Devlet içerde ve dışarda iti
barlı; Hükümet,, güçlü; halk, huzurlu olacak 
ve demokrasinin fazileti ispatlanacaktı. 

Türkiye'de yönetimi ele alan hükümetler iş
te bunları sağlıyacaklardı. 

Arkadaşlarım, bu tarihî olay üzerinden tam 
10 yıl geçti. Bugünkü Türkiye'nin görünüşü şu
dur : 

1961 Anayasası ihmal edilmiştir. Memle
kette ekonomik, sosyal ve siyasi denge büsbü
tün bozulmuştur. Vatandaş rahat ve yarından 
•emin değildir. Can ve mal güvenliği, kanun hâ
kimiyeti, itibarlı devlet ve Hükümet otorite
si ve istikrar kalmamıştır, iktidar sokağa, mu
halefet sokağa, gençlik sokağa, memur soka
ğa, işçi sokağa dökülmüştür. Emniyet ve asa
yiş bozulmuş, memlekete husumet tohumlan 
ekilmiş,, umumi bir güvensizlik yurdu sarmış
tır. Hayat öylesine pahalılaşmıstır M, iktisadi 
çöküntüyü sosyal sefalet izlemeye başlamış
tır. Ve nihayet, sokakta kardeşin kardeşi öl
dürdüğü bir silâhlı çatışma dönemine giril
miştir. 

Böylece, Hükümet Programının resmî taah
hüdü olan huzur ve refah Devleti erişilmez bir 
hayal haline gelmekle kalmamış; tehlikeli bir 
huzursuzluk ve sıkıntı yurdu sarmıştır. 

Değerli senatörler, bunun üzerine, hep bil
diğiniz gibi, biz denetim görevimizi yaptık. 
Hükümeti vaktinden çok ence uyardık ve bu 
'kürsüden millete tercüman olarak: 

«Dün Devletin içinde hukuk arıyorduk; 
bu böyle giderse yarın Devleti aramak zorun
da kalacağız,, daha bugünden Hükümeti arar 
hale geldik.» dedik. (C. H. P. sıralarından 
«Doğru, doğru, bravo» sesleri) 

«Tarafsızların güvenini kaybeden Hükü
mete, muhalefetin de güveninin kalmadığını, 
A, P. içinde de güvensizliğin arttığım» belirt
tik ve «Sayın Bemirel, kendi siyasi hayatını 
korumak, Adalet Partisini korumak, demok
rasinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin iti
barım korumak istiyorsa, her şeyi doğru, iyi 
ve zamanında teşhis etmeli; siyasi hayatımı
zı ve memleketi bu keşmekeşten kurtarmak 
için çekilmelidir.» dedik; herkes de dedi. 

Bu sözlerimizin üzerinden de tam bir yıl 
geçti. 

Hükümete teklif ettik : «Asgari müşterek 
Anayasadır, bunda birleşelim.» dedik olumlu 
cevap alamadık. 

Memlekette anarşi genişledikçe, bizzat A. P. 
içindeki huzursuzluk da arttı. Buna rağmen 
Sayın. Başbakan «Ben çeMlmiyeceğim, 226 oy 
bulun, düşikiin.» diye dayattı. Fakat, demok
ratik denetini, meclislerde ve iktidar partisi 
içinde suni yollarla etkisiz hale getirildi, ve 
demokratik yoldan Hükümetin çekilmesi sağ
lanamadı. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu münasebetle şu hususu belirteceğim; 

Demokrasilerde oy, değerli bir unsurdur; bu, 
doğru. Fakat, başarısızlığa, itibarsızlığa anarşi 
ye nihayet kan dökülmesine kadar varan bir yö
netim buhranında zorla direnmek, bizzat demok
rasiye karşı bir davranış olur. 

Elbetteki, Hükümetin vaktinde çekilmesi, 
ya da Meclisin Hükümeti vaktinde düşürmesi 
daha iyi olurdu. Ama, bunun kabahati kime 
aittir? 
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Arkadaşlarım, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri de bu milletin bir 

parçasıdır. Bünyesinde tam bir disiplin isti-
yen ordunun da, nıemleketn içine sürüklen
diği bu çıkmazdan rahatsız olması tabiîdir. 

işte, 12 Mart müdahalesinin bu zorlayıcı 
şartlar içinde,, başka çaıe kalmadığı için ya
pıldığı. ve yıkıcı değil, yapıcı olduğu meydan
dadır. 

Ordu, Cumhuriyeti korumak ve dovlet ida
resini Anayasa ve Atatürk ilkelerinin doğrul
tusunda, gerçek demokrasi yoluna yönetebil
mek arzusu ile Hükümetin çekilmesini iste
miştir, ve bizzat Hükümet, bu müdahaleyi ye
rinde bulduğu için istifa etmiştir. Meclisler de 
bu müdahaleyi haklı görmüş ve benimsemiş
lerdir. Türk kamu oyu tasvibetnıiş ve ferahla-
mıştn'. Dünya kamu oyu yadırgamamış, olum
lu umutlarla karşılamışür. 

Çünkü, Türkiye'nin bu ciddî bunalımdan 
böylece kurtulacağına inanmışlardn\ 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Nihat Erim, iste bu 12 Mart muhtıra

sının birinci maddesine göre ve demokratik 
kurallar içinde, ikinci maddeyi gerçekleştir
mek üzere Hükümet kın ma teklifini almış, bu
nu kabul cesaretini göstermiş, memleketin seç
kin insanlarından bir Hükümet kurmuş, Ana
yasaya uygun, Atatürk ilkelerine bağh bir 
program hazırlamış ve Hükümetin «Reformcu 
bir Hükümet» olduğu sözünü de vererek, hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu Hükümet kuruluş sekli bakımından is

tisnaidir, fakat demokratik düzen içinde Par
lâmentodan tasvip istemesiyle, bütün icraatını 
huzurunuza getirmesiyle ve Türlüye Büyük 
Millet Meclisinin denetimi altında bulunması 
ile de açıkça görülmektedir ki, imtiyazlı bir 
Hükümet değildir. 

Hükümet Pragramına gelince. 
Kabul etmeliyiz M, program özlüdür, ilerde 

ihtilâflara ve çelişkilere düşmek için dikkatli 
davranılmış ve ana çizgiler belirtilmekle yeti-
nilmiştir. 

Önce Hükümet Programını birkaç cümle 
ile özetliyelim. Hükümet, beni desteklerseniz 
Atatürk ilkelerinin ve devrimlerin tümünü 
uygulıyacağım; bozulmuş idari ve ekonomik 

yapımızı modernleştireceğim; sosyal adaletin 
gsrçekleştiiilmesi yolunda kararlı adımlar ata
cağım; bugünkü huzursuzluğu ve asayişsizli
ği gidereceğim, diyor. 

Hükümet, bu ilkelerin ışığı altında, ekono
mik ve sosyal bağımsızlık içinde kalkınma ola
naklarını hızla hazniıyacağrm, lâiklik ilkesini 
tam olarak uygulayacağım; öğretim birliğini 
sağlıyacağını; devlet kesimini etkin bir şekil
de çalışır hale getireceğim; özel kesimi top
lum yararına uygun bir çalışma düzenine so
karak, güvenlik ve kararlılık içinde kalkın
mamıza katkısını temin edeceğim; gelir dağı
lımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi tedbirle
rini alacağım; kooperatifçiliği geliştireceğim; 
eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştireceğim; 
sağlık, sosyal yardım ve diğer kamu hizmet
lerini yaygın hale getireceğim ve bunlardan 
yararlanmada eşitliği sağlıyacağım; gençliğin 
temel sorunlarını ele alacağım diyor ve bun
ları,, yapılacak reform hedefleri olarak göste
riyor. 

Hükümet, toprak reformunu, millî eğitim re
formunu, malî reformları, hukuk ve adalet re
formunu, devlet kesiminin yeniden düzenlen -̂
mesini, enerji ve tabiî kaynaklarla ilgili re
formları onplânda yapacağıma inanıyorum ve 
bunda kararlıyım diyor, ve nihayet Hükümet, 
Devletin varlığını ve ulusal bütünlüğünü bo
zacak davranışları kesin olarak önliyeceğine 
söz veriyor. 

Bunların ve programın ayrıntılarına girmi
yorum. 

Arkadaşlarım, bu programı 3 esas noktada 
toplamak mümkündür. Hükümet; 

1. Milletin ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
huzurunu bosan konularda âcil tedbirleri der
hal alacağın^ 

2. Milletçe, dengeli ve hızlı kalkınmayı 
cağhyacak reformlara başlıyacağını; 

3. Seçim kanunları düzeltilerek, Batılı bir 
demokratik düzene geçileceğini, taahhüdediyor. 

Biz, böyle bir intikâl Hükümetine karşı 
koymakta millî çıkar görmüyoruz. 

Hükümet, hazırlıklarını ve tekliflerini Par
lâmentoya getirdikçe, yapıcı tenMdierimizi ve 
düşüncelerimizi elbette söyliyeceğiz. 

Değerli, arkadaşlarım, böyle bir Hükümetin 
karşısına dikilerek, hayır, bunları yapmaya
caksın demek mümkün mü? 
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öte yandan, bütün bunlar 1S81 de bağlıya
caktı; 10 yıllık mesafe alınmış olacaktı; 10 yıl 
geride kakılmıştır; bugün işleri daha ileriden 
ele almak gerekirdi; bunlar azdır diyebilirsi
niz ve bu doğrudur. Fakat, bunun kabahati 
bu Hükümette midir? Memleket hangi ortam
da ise, Devlet yönetimi oradan başlar. 

Hükümet Programı, 1961 Anayasasının ve 
Atatürk ilkelerinin doğrultusunda, ciddî bir 
aşamadır. Bu programın gerçekleşme yoluna 
girmesi büyük bir basan olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım,, Başbakan Sayın 
Erim'in ve Hükümetin bu ağır görevi yüklen
meleri karşısında, bizden ne istediğini de ay
dınlığa kavuşturalım. 

Hükümet, bu programın uygulanması için 
reformlarla ilgili ilk atılımı teşkil etmek üze
re, bir aşama dönemi olarak 6 aylık süre isti
yor; sonra köklü reformlara bağlıyacak. 

Sayın Erim, bize imkân veriniz; bu prog 
ramı gerçekleştirme yolunda Hükümete destek 
olunuz, diyor. 

Hayır, imkân vermiyeceğiz, destek olmıya-
cağız, demek doğru mudur? Üstelik, bu Hü
kümet bir parti, ya da bir koalisyon Hükü
meti değildir. Bu itibarla T. B. M. M. ona yar
dımcı olduğu halde, Hükümet başarı göstere-
mezse sorumluluk kendisine .aittir. Başarılı 
olursa, bütün bir milletin yararlanacağı hiz
metlerde T. B. M. M. nin payı büyük olacaktır. 

Sayın senatörler, bu programı uygulayabil
mek için millî ortam müsaittir. Fakat, 3 bü
yük sorun Hükümetin karşısına çıkacaktır: 
Para, süre, imkân. 

Buna karşılık Hükümetin oy ve sandık en
dişeleri olmıyacaktır. Partiler üstü, millî bir 
Hükümet olması ise büyük avantajıdır. Hükü
metin bunu iyi değerlendirmesi gerekir. 

Bu itibarla biz, Hükümetin asıl dirayeti 
uygulamada göstermesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet programında yeterli görmediği

miz birkaç konuya da dokunacağım. 
Halkımız hayat pahalılığının baskısı altın

da inlemektedir. Hükümet, bu ıstırabı hafif
letecek tedbirleri biran önce almalıdır. 

Yabancı sermaye kârları sımrlanmalı ve 
bu kârların tamamının dışarıya aktanlması 
önlenmelidir. 

j Millî ekonominin dışa bağlı olmaktan jkurta-
rılmp^ı hayatî bir sorundur. 

Ortak Pazarın geçiş dönemine hazırlıksız 
girildiği gerçeği karşısında, bu konu ve Türk 
ekonomisi üzerinde önemle durulmalıdır. 

NATO'daki durumumuzun diğer NATO dev
letleriyle eşit derinlikte ve eşit koşullar için
de olup olmadığının ve bu arada ikili anlaşma
ların millî hükümranlığımız ve çıkarlarımız ba
kımından gözden geçirilmesinde isabet göraıek-

| teyiz. 
Kıbrıs dâvamızın, bugüne kadarla avutma 

dönemine artık son verilerek, ciddî bir çözüm 
çaresine kavuşturulması yerinde olacaktır. 

Orta - Doğu bunalımında dikkatli olmak 
zorunluğu içindeyiz. 

Önemli bir konuya daha dokunacağım. 
Programda seçim kanunları üzerinde gereği 
kadar durulmadığım görüyoruz. Oysa, nasıl 
Devletin karakterini ve yönünü Anayasa tâyin 
edeiise, demokrasinin faziletli olması ve fazi
letli işliyebilmesi de önce seçim kanunlariyls 
ve bunların dürüst uygüianmal&riyle sağlanır. 

Açıkça belirtmeliyiz ki, Anayasanın 55 nci 
maddesine rağmen, bugün Türkiye'de seçimler 
tek dereceli değil, iki dereceli yapılmakta ve 
seçim sonuçlar genel oyla değil, özel oyla belir
tilmektedir. Bu yüzden seçme ve seçilme hak
kının serbest ve eşit kullanılmadığı bir gerçek
ti.'. 

Bu nedenle, milletin iradesini gölgcbiz ve 
kuşkusuz ortaya çıkaracak, yeni seçim kanunla
rının hazırlanmasına hemen başlanılmalı ve za
manı gelince seçime gidilerek, bugün rayına 
oturtmaya çalıştığımız Batılı demokrasinin sa
lim bir yolda selâmetle yürümesi sağlanmalıdır. 

Değerli senatörler, 
Hükümete: 
İçerde ve dışarda Atatürk ilkelerine bağlı 

kaldığı, 
Devrimlerde, reformlarda ve yönetimde 

tavizci ve idare-i maslâhatçı yol tutmadığı, 

1981 Anayasasının emrettiği reformları ger
çekleştirmekten yılmadiğı, 

Faailötli bir demokralsiye intikal Hükümeti 
olduğunu unutmadığı ve nihayet, program ta
ahhütlerini yerine getirdiği, sürece yardımcı 

I olacağız. 
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Sözlerime son vermeden önce, Hükümete 
tarihî sorumluluğunu da batrlatacağım. Şu an
da Hükümet bir müstesna fırsata sahiptir. Mil
letin olumlu umutları Hükümetin üzerinde 
toplanmıştır. Bu ciddî deneme fırsatının da ka
çırılması ve umutların boşa çıîkması millî hüs
ran olacaktır. 

Bu itibarla küçük hesapları bir yana iterek, 
yalnız vatandan, milletten ve Devletten yana 
çıkacağımız, kararlarımızda aklı, basireti ve 
millî şuuru hâkim kılacağımız bir dönem için
deyiz. 

îşte, bu anlayışla ve millî sorumluluk duy
guları içinde Hükümete bu çetin, fakat o ölçü
de şerefli hizmet yolunda yürekten başarılar di
liyoruz. 

C. H. P. Senato Grupu ve şahsım adına Yü
ce Senatoyu engin saygılarla (selâmlarım. 
(O. H. P. ve orta sıralardan alkışlar)) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Kâmil Karavelioğlu buyurunuz. 

MÎLLÎ BİRLÎK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — ISayın Baş
kan, sayın senatörler; 12 Martta, Türk siyasi 
hayatı, 27 Mayıs 1960 devriminden bu yana, 
en önemli bunalımla karşı karşıya kalmıştır. 
Bu iki 'tarih arasında vukubulan olavlann hiç 
biri sebepleri ve sonuçları bakımından yeni bir 
döneme benzemezler. Yeni Hükümetin durumu
nu ve programını incelemeden önce, Türkiye'yi 
12 Marta getiren, önemli gerilimlerin doğma
sına yol açan nedenler üzerinde ciddiyetle dur
mak istiyoruz, iSiyasi suç ve suçlu aramaktan 
da önemli olan, yeni kuruluşun sağlam (temel
ler üzerine loturabilmesidir. 

Programda da işaret edildiği üzere, Demi-
rel Hükümetleri, Devlet ve toplumun çeşitli 
güçleri arasındaki kuralları görmemezlikten 
gelmiş, bunlar arasındaki ilişkileri kurmaya 
önem vermemiş ve daha da beteri mevcut iliş
kileri kötüye ikullanımayı gelenek naline getir-
imişitir. Üstelik iktidarın, partisini de (bu olum
suz icraata ortak edebilmesi gerginliği artıran 
başlıca sebeplerden biri »olmuştur. 

Demirel, parti içi denetimi yok etmekle kal
mamış, Meclis muraikaibesini de 'etkisiz ihale ge
tirerek Parlamenter rejimin itibar kaybetmesi
ne sebebolmuşitur. Bugünkü duruma gelişin asıl 
nedeni, 27 Mayıs Anayasasının öngördüğü top-
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lum düzeninin sağlanmamış olması, ihalkm re
fah ve mutluluğuna katkılarda bulunulmamış 
olmasıdır. 27 Mayıs Anayasası Demirel iktidarı 
'tarafından (bilerek sürüncemede bırakılmıştır. 

Ülkenin, Hükümet eliyle anarşiye Sürüklen
mesi ve Parlamenter rejimin Devletin âcze düş
mesini önliyememiş olması, Hükümetin uygu
ladığı yanlış politikanın *tabiî ve kaçınılmaz 
sonucu olmuşitur. 

Türkiye bu noktaya nasıl gelmiştir? Türki
ye bu noktaya nasıl getirilmişjtir? Yeni Hükü
metin programında genel hatlariyle ıtesbit edi
len 'durumu, nirengileriyle göstermek istiyo
rum. Demirel 'iktidarı, 12 Marta doğru gelen 
zaman içinde, belirli aralıklarla uyguladığı po
litikanın çeşitli bölümlerinde ardı ardına başa
rısızlıklara uğramışltır. Fakat, bunları, genel 
bir çöküntünün emareleri olarak değerlendire
memiştir. Bu iktidar, Anayasaya karşı olduğu
nu açıkça söyliyerek ve balkın içinde bunu en 
kötü şekilde istismar ederek işbaşına gelımiş-
'tir. 'iktidarın ilk icraatı ise, idareyi parti em
rine alarak, Anayasaya karşı olan tasarruflara 
başlamak olmuş ve seçim sandığından gelmiyen 
Devlet organlarına karşı olmayı, onları yetki
siz saymayı âded haline getirmiş ve bu organ
ların millet egemenliğini temsil etifciğini kabul 
etmez gözükmüştür. Böylece ilk iş olarak Ana
yasanın 4 noü maddesindeki, «Millet, egemen
liğini Anayasanın koyduğu esasa göre, yet
kili organlar eliyle kullanır» ilkesini kendi dü
şüncesine göre uygulamak istemiştir, iktidarın 
bundaki amacı, Ihiç şüphesiz ki, Anayasa ve ka
nun dışı hareketlerde serbest kalmak ve Ana
yasal denetimden kaçabilmek idi. Bu anlayışının 
sonucu olarak Demirel iktidarı, yetkisini Anaya
sadan alan bütün Devlet kurumlariyle karşı 
karşıya gelmiştir. Kuvvetler ayrılığı esasına 
dayalı Anayasamızın koyduğu «Millet egemen
liği» esasına karşı bu çıkış, elbetteM birgün 
iflâs edecek ve bizi bugünlere getirecekti. Ger
çek bu iken, egemenliğin bugün Millet elinden 
alındığı fikrini yaymak çabası, ileride başla
tılmak isitenen sinsi bir mücadelenin ilk belir
tisidir. Ne hazindir M, iktidarları süresince 
Anayasaya karşı çıkmayı marifet sayanlar, 
iktidardan düşer düşmez Anayasanın koruyu
cusu kesilmişlerdir. Herkes bilmeli ve Demirel 
zihniyeti de anlamalıdır ki, egemenlik milletin 
öz varlığına ve öz çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı 
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olarak milletin elindedir. iSon müdahale ile 
yapılan iş, ımillet egemenliğinin (kişisel çıkarlar 
için ve OumShııriyeıt aleyhine kullanılmasının 
redde dilmesidir. Millet egemenliğini kötüye kul
lananlara «hayır» diyerek, egieonenliğin ehil 
ellerle temsil 'edilmesine imkân verilmesidir. 

Sayın senatörler, Demire! iktidarının bütün 
davranışlarında açığa çıkan, iiike ve toplam 
aleyhine gelişen bu. zihniyetin belirgin niteliği, 
vicdan özgürlüğünü savunmak maskesi altında 
irticaın hortlatılması ve giderekten Atatürk 
düşmanlığının yaratılması ile halkımızın somut 
haklarının ve ülke kaynaklarım n kişi ve zümre 
çıkarları uğruna ve kamu yararı gözetilmeden 
feda edilmesidir. İşte Anayasanın özüne tama
men karşı olan bu zihniyettir ki, Demirel iktida
rını uygulamada, birbiri peşinden iflâsa sürük
lemiştir. Bu zihniyetin sonucu olarak, lâik eği
timin karşısında, dinci görüşü yayan kurıımiar 
çığ gibi büyütülerek Türk gençliğinin önemli bir 
bölümü Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak 
yetiştirilmişti!'. Diyanet işleri Teşkilâtı, Ata
türk düşmanlığının mihrakları haline getiril
miştir. Böylece, ülkesini ve ulusunu çağdaş uy
garlığa yöneltmeyi ülkü edinen büyük bir kütle, 
kendisinin baskı altında tutulduğunu görerek, 
Demirel iktidarına direnmek zorunda bırakıl
mıştır. Fikir özgürlüğüne saygı güsterilmiyen 
Atatürkçü kütle tedkgin edilmiş ve basla altın
da tutulmuştur. İşte bu görüş ve uygulamala
rın yarattığı huzursuzluk, 12 Mart muhtırasın-
daki, «Reformların Atatürkçü bir görüşle ele 
alınması» isteğinde mukadder sonucuna ulaş
mıştır. Adalet Partisine oy kazandırmaktan 
başka hiçbir değeri olmıyan gerici görüşün, et
kilerinin daha senelerce sürmesinden endişe ede
riz. Huzur ve siyasi istikrarı sağlamak bahane
siyle istismar ediiegelen, siyasi haklann geri-
verilmesi sorunu da, maksatlarının tam aksine, 
siyasa! rejimi ilk sarsıntılarla karşılaştırmış ve 
bugünkü olağanüstü duruma zemin hazırhyan 
önemli sebeplerden biri olmuştur. 

1969 seçimlerinden hemen sonra bütçe oyla-
masiyle Demirel'in düşürülmüş olması, o güne 
kadar sağlanılmış olmakla öğünülen, siyasi is
tikrar balonunu söndürmüştür, iktidar partisi
nin bölünmüş olması, Demirel zihniyetinin ta
hakkümüne haklı Gİarak isyan edenlerin varlı
ğını açığa çıkarmış, fakat rejim için bir sağlık 
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unsuru olan iç direnmenin tasfiyesi, hem reji
min, hem iktidar partisinin ve hem de bizzat 
Demire!'in aleyhine olmuştur. 

Demirel, bilinen metotlarla tekrar bir Hü
kümet kurabilmiş, fakat parti içindeki mücade
le ve Demir elin şahsına karşı beliren itimatsız
lıklar artmıştır. Kamu oyunda kendisine ve ya
kınlarına mal edilen yolsuzluk söylentileri ve 
bunlara dayanılarak Meclise getirilen belli me
seleler tahkik edilememiş; söylentilerin berrak
lık kazanmasına türlü metotlarla önlenmiş ve 
böylece Başbakan olarak Demirel, kişisel itiba
rından ve tabiî Başbakanlık otoritesinden çok 
şeyler kaybetmiştir. Artık iktidarın başı, hem 
kişisel meselelerinden, hem de Meclis içindeki 
zayıf durumundan ötürü olaylara yön verme 
gücünü kaybetmiş ve bâzı çevrelerde Demire! 
admın iktidar ve rejim için bir külfet halini al
dığı kanaatini edinmişlerdir. 

Sendika kurma özgürlüğünü kısıtlamaya 
kalkması, Hükümeti istemiye istemiye Sıkıyöne
tim ilân etmek zorunda bırakmış ve bu zorunluk 
Demirel'in sosyal görüşünün de iflâsı olmuştur. 

Demirel iktidarının siyasi iflâsından sonra., 
ekonomik başarısızlıklar birbirini takibetmiştir. 
Biraz da bu konuları özetlemek istiyorum. 

iktidar, Plânlama Teşkilâtım, ekonominin 
tümünün plâncısı olmaktan çok, kendi görüşü
nün gereği olarak, özel çıkarların tansimcisi gi
bi çalıştırmıştır. Plân stratejisinin bütün un
surları, uygulamada teker teker iflâs etmiştir. 
Ekonominin dışa bağımsızlığı sağlanamamış, 
kalkınma hızı hedefine ulaşamamış, istihdam 
probleminde gereken hamleler yapılamamıştır. 
Ekonominin dengesizliği Hükümeti büyük nis-
betli bir devalüasyona mecbur bırakmış; eko
nomik düsen alt üst olmuştur. 

Sadece dış ödemeler dengesinin bozukluğu 
ile yetinilmemiş, iç dengesizlik de yatırımları 
aksatmış; Devleti, ödemelerini yapamaz hâle 
getirmiştir. Devlet, memura, mütaahhide, emek
liye ve iş sahiplerine karşı, borçlu Devlet, vere
siyeci Devlet, taksitçi Devlet durumuna düşü
rülmüştür. Ekonomide istikrarın sağlanamama
sı, tüketimin kamçılanmış olması, ithalâtın art-
masiyle öğünülmesi, gelir dağılımındaki adalet
sizliğin düzeltilememesi, halk içindeki huzursuz
luğu gittikçe artırmıştır. Böylece plâna bağla
nan ümitler hayal kırıkiığiyle sonuçlanmıştır; 
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plânlı ekonominin plânlanmamış ekonomiden 
farkı kalmamıştır. Bu sonuç ile iktidar, tüm 
ekonomi içinde dikkatini daha çok özel sektö
rün desteklenmesinde topiıyarak, geçen yılları 
kamu yararına işliyen, istikrarlı ve verimli bir 
ekonomiyi yaratmak yolunda değerlendireme
miştir. 

Demire! zihniyetinin siyasal, sosyal ve eko
nomik politikasındaki başarısız uygulamaları, 
toplumda anarşi yaratacak tohumların ekilmesi 
sonucunu doğurmuştur. 

Şimdi de son olayların başlangıcına göz at
mak istiyorum.. 

Anarşik olaylar, başlangıçta üniversite için
de gelişen tethişçi hareketler, sağ - sol çatışma
ları, bütün memleket sathında gerici kuruluş
ların toplumsal ve Anayasal hareketlere saldır
maları şeklindeki belirmişti. Bu olaylar karşı
sında kanun güvenliğinin sağlanmamış olması, 
Hükümetin taraflı hareketi, cinayetlerle biten 
saldırıların sürdürülmesi sebebiyledir ki, Sena
toda birçok defa araştırma ve tedbir alma is
teklerinde bulunmuştuk. Biz bu mücadelemiz
de, kanun dışı tutumları Devlet için, millet hu
zuru için, beliren tehlikeleri gözler önüne ser
meye çalışmıştık. Her olay için, Hükümeti ve 
iktidarı uyarma yolunda çaba gösterdik, fakat 
mücadelemizi etkisiz bırakmak o günlerin başa
rısı sayıldı. Böylece gelişen olaylar içerisinde 
ilk tehlikeli görünüş imran öktem olayında ken
dini gösterdi. Bu olayla irtica baş kaldırmıştı, 
Lâiklik düşmanlığının gücü, gözler önünde Hü
kümeti hareketsiz bırakmıştı. Hükümet «Lâik 
Devlet» ilkesine sahip çıkmak gücünü göstere
memişti. 

Aslında daha o gün Devlet ciddî bir buna
lımla karşı karşıya kalmıştır. Bu olayda, Ana
yasa düzeni ile bu düşenin hemen tekmil organ-
lariyle Demirel zihniyetinin yarattrğı ortam ça
tışmış ve ileride doğacak muhtemel olayların ilk 
belirtisi gözle görülmüştür. Anarşik ortam, öğ
renci hareketleri dışında da şiddetlenerek de
vam etmiş; halk kurtuluş ordularının kurulma
sına kadar vardırılmıştır. Bu anarşik olaylar 
içerisinde dikkatler özellikle üniversitenin göz
den düşürülmesi konusuna çekildi, fakat Devlet 
acze düştüğü gün bile en geçerli tedbir olan Hü
kümetin düşürülmesi akla gelmedi. Millî Gü
venlik Kurulundaki ikazlar istismar edildi, Bâ

zı ittifakların sağlandığı görüntüsü verilerek, 
iktidar kendisini güven içinde görmeye devam 
etti ve böylece Demirel kendi eliyle yarattığı 
ortamı sonunda 12 Marta ulaştırma başarısını 
gösterdi. 

Sayın senatörler, şimdiye kadar iktidarın 
Türkiye'de yarattığı bunalımın bir özetini ver
dim. Bunları iktidara mensııbolanların mahcu
biyetini artırmak için değil, çözüme katkıda bu
lunmak için söyledim. Demirel'in tutum ve dav
ranışlarının Anayasa ile nasıl çatıştığını, iktidar 
felsefesinin Anayasa ile uzlaşmazlığını, doğacak 
sonuçların kaçınılmazlığını gözler önüne serdim. 
iktidarın, kendisini Anayasanın üstünde görmüş 
olmasıdır ki, onu bu sonuca getirmiştir. Görülü
yor ki, 11 Marta kadar Anayasadan ve onun 
öngördüğü hedeflerden bariz bir şekilde sapıl
mıştır. Bu tutumladır ki, ülke ve millet aley
hine gelişen büyük olaylar yaratılmış ve 12 
Mart kaçınılmaz hale gelmiştir. Millî kuruluş
lar ve millî güçler, hasis çıkarlar uğruna millî 
hedeflerden uzaklaşıimasını, millet huzurunun 
bozulmasını ve Devletin acze düşürülmesini hak
lı bulmamışlardır. 

12 Mart Muhtırası bir felsefenin iflâs belge
sidir. Bu gözü geride, çıkarı, gericiliği sömür
mek olan; özel çıkarları toplum yararının üstün
de tutan; çağdaş kültürü reddeden; Atatürk'-
eülüğü ve O'nun gücünü anlamamış olan; Ana
yasaya kargı çıkan; çıkarcılığı siyasi meslek 
edinen bir sistemin iflâsıdır. 

Şimdi, artık ordu muhtırasının siyasi değe
rinde anlayış birliği içinde olmalıyız. Muhtıra 
günümüzün en canlı belgesidir. Arnacı da millet 
egemenliğini kötüye kullanan bir zihniyeti, Ana
yasa doğrultusuna davet etmektir. Bugün he
defimiz, Anayasal kurallar içerisinde, Anayasanın 
emrettiği düzeni kurmaktır. Durumun bu ka
dar açık olmasına rağmen, muhtıranın sonuçla
rından, daha bugünden, seçim çıkarları için fay
dalanma hazırlıklarına girmek, ne kimsenin su
çunu örter, ne de meselenin çözümünü kolay
laştırır. Hemen işaret etmeliyim ki, bu şartlar 
altında Demirel'in son konuşması da ibret veri
cidir. Millet egemenliğini kötüye kullananların, 
Parlamenter rejimi bunalıma itenlerin demok
rasi kahramanı ilân edilebilmesi ve daha bu
günden millî egemenliğin yeniden temsilciliği 
rolünü oynaması, eğer tahrik kastı taşımıyorsa, 
insan iz'am ile alav etmektir. 
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Demir el ne yapmak istemektedir? Anayasa-
cı güçleri ve Silâhlı Kuvvetleri tüm olarak mah
kûm etmek mi istemektedir? Kendisini de han
gi yüzle buna haklı görebilmektedir? Taraftar
larını tahrik ederek, bir zamanlar tasarladığı, 
bir iç kavganın tohumları mı atmak istemekte
dir? Elbet Demirel davranışının ve sorumluluk
larının muhasebesini de yapmış olacaktır. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Barış havasını 
mı konuşuyorsunuz, barış mı yapıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Genel Kurulun dü
zenini bozmayın rica ederim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bu Demirel Hükümetinin programı değil
dir. 

BAŞKAN — Efendim, program üzerinde Sa
yın Karavelioğlu görüşüyorlar; dinlersiniz, be
ğenmediğiniz fikirleri burada karşılarsınız. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, edep dışı konuşan yok zaten.. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu edep içi 
konuştukça, sadet içinde bulundukça sözünü 
kesmeye ben muktedir değilim; siz de değilsiniz. 
Buyurun efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Sayın senatörler, konuşmamın birinci bölümünü 
bitirmiş bulunuyorum. Şimdi, yeni Hükümetin 
programiyle ilgili görüş ve tavsiyelerimizi özet
lemek istiyorum. 

Üçüncü Plân stratejisinin ilk hedefi, geç
miş plânları etkisiz kılan kalıntıları ortadan 
kaldırmak; olmalıdır. 

Türk ekonomisinin istikrarı gerçekten sağ
lanmalıdır ve büyüme hızı % 7 nin üstüne çıka
rılmalıdır. Esasen bu hedef devalüasyondan 
sonra fazla bir önem ifade etmemektedir. 

Doğu kalkınmasının özel plâna alınması sağ
lanmalıdır. «Gelişmeye muhtaç bölgeler kal
kınma örgütü» isabetlidir. Fakat, bu kapsam
daki bir özel plânın uygulayıcısı olmalıdır. 

Yeniden düzenleme, plânlama stratejisinde 
dikkate alınmalıdır. 

Plânlamanın bir icra organı halinde genişle
tilmesi, düzeltilmelidir. 

Toprak reformuna ilişkin görüşlerimizi sun
mak istiyorum. 

Toprak reformuna verilen öncelik isabetlidir. 
Ama, bu konuda Hükümeti daha azimli görmek 
istiyoruz. Toprak reformu hazırlık çalışmaları 

27 Mayıs 1960 dan hemen sonra başlamıştır. 
Hükümetin bâzı hazırlıkları bulmuş olacağını 
ümidediyorum. «Toprak reformu ön tedbirler 
kanunu*» nun senelerce önce çıkmış olması ha
linde fayda sağlıyacağını kabul ederdik. Fakat, 
bugün toprak reformunu, geciktirici bir unsur 
sayılmasından endişe ederiz. Aslında Hüküme
tin toprak reformunu kadastro çalışmalariyle 
koordineli görmesi, toprak reformu için yeterli 
geciktirmeyi sağlıyacaktır. 

Şimdi en önemli husus, toprak reformu için 
gereken paranın sağlanmasıdır. 

Aslında, Anayasanın kamulaştırma maddesi, 
geniş ve tapulu özel toprak sahiplerinin alacağı
nı güven altına alırken, toprak reformu için de 
bâzı geciktirici endişelere sebebolmuştur. Biz 
Anayasanın yapıcısı olarak 38 nci maddeye 
saygılı olmıya devam ediyoruz. Ama, toprak 
reformuna büyük güven bağlıyan radikal gö
rüşlerin, Anayasanın 38 nci maddesinin değiş
tirilmesini istemesini de bir ihtimal olarak orta
ya koyuyoruz. Devlet senelerce yaptığı alt ya
tırımlarla, dünkü verimsiz ve değersiz toprak
ları bugün verimli ve pahalı topraüdar olarak 
ortaya boyarken, mal saJhilbî hiç (bir fedakârlık
ta bulunmamıştır. Bu tip toprakların bugün 
rayiç bedelle kamulaştırılması ne dereceye ka
dar haklı olur, veya bu hak ne dereceye kadar 
savunulabilir?. Rayiç (bedelin, vergilemeye 
esas olan bedel olduğu bugün kanunlarımızda 
yerleşmiş hukuk ilkelerinden biridir. 

Bir başka mesele de, zilyedlik yolu ile veya 
gayrimeşru iktisaplarla elde edilmiş toprakla
rın, 38 nci maddeye göre kamulaştırılmasının 
haklılığı münakaşasııdır. 

Sayın arkadaşlarım, millî eğitim konusunda 
daima bu kürsüden grup mensubu kıymetli ar
kadaşlarım uzun uzun görşlerini ifade etmişler
dir. Millî eğitim konusundaki görüşlerimiz, Se
natonun sayın üyelerince ve hattâ kamu oyun
ca derinliğine bilinmektedir. Bu sebebledir ki, 
önemli bâzı görüşlerimizi satırbaşları halinde 
sunmakla yetineceğim. 

Atatürkçülük ilkesinde anlayış birliğinde ol
mak gerek. Çağdaşlaşma tam bağımsızlık ve 
akılcılık veya bilimsellik Atatürkçülüğün ev
rensel ilkeleridir. Millî egemenliğin halka aido-
luşu, iktidarın gerçek sahibinin ve hizmet he
definin sadece halk olması anlayışı, büyük ön-
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derin icraatını üzerinde kurduğu yapının teme
lidir. Bütün sistemin tabanı halk egemenliğidir. 
Halkçılığın ve çağdaşlaşmanın kaçınılmaz pren
sipleri, Idevr'imcilik ve lâik düşüncedir. Devrim
cilik ve lâik düşünce Atatürkçülüğün ölmez
liğini sağlıyan dinamik unsurlardır. Tam ba
ğımsızlığın gereği olan sömürüye karşı çıkma, 
üretime dayalı »bîr toplum yaratma ilkssidir ki, 
toplumu sağlam, sosyal ve ekonomik bir bün
yeye kavuşjturabilir. işte, lâik devlet görüşü
nün Anayasa'da bir ilke olarak alınmasının se
bebi budur. Sayın Erim Hükümetinin Atatürk
çülüğe büyük bir önem vermedi, Erim Hükü
metine belli bir 'karakter kazandırmıştır. Ata
türkçü (düşüncenin karargâhı olan Millî Eğitim 
Bakanlığının ve Türk kültür kuruluşları üze
rindeki baskının hemen kalkmış olmasını ümi-
tâederiz. Eğitim Birliği Kanununun, hiç bir dö
nemde, geçirdiğimiz dönemde olduğu kadar, de
ğeri takdir edilemezdi. Orta öğretimi, yüksek 
öğretimi ve okullar dışı kursları da bu kanu
nun amaçlarına göre düzenlemek önemli bir ih
tiyaçtır. limanı - Hatip okullarının, sanat okul
ları haline dönüştürülmesi; köy enstitülerinin 
yeniden açılması; orta öğretimin ağırlık merke
zinin meslekî öğretime kaydırılması senelerden 
beri özlenen hedefler olmuştur. 

Yüksek öğretimin ağırlık merkezinin de mes
lekî ve teknik öğretime kaydırılması bir zorun
luluktur. Üniversiteler akademik, az verimli ve 
pahalı müesseselerdir. Türk ekonomisinin gere
ği, yüksek öğretime teknik ve meslekî öğretimi 
hâkim kılmak olmalıdır. Özel okulların devlet
leştirilmesinin bahis konusu olduğu bu günlerde 
«Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademileri» 
mevcutlarının çoğaltılması büyük kapasiteler 
ihtiva eder. Üniversite reformunun şimdiye ka
dar yapılmamış olması büyük talihsizlik olmuş
tur. Esasen, üniversite reformunun ilkelerinde 
de bir anlayış f arklılığı kalmamıştır. Özel okul
ların devletleştirilmesinde göz önünde tutulacak 
tek ilke, sadece öğrencinin devletleştirilmesidir. 
Bunda çıkabilecek olan zorluk, bu okuldan me
zun olmuş olanların intibak meseleleri ve bu
gün bu okullarda okuyanların intibak mesele
leridir. Özel okul problemini halledebilmek için 
Hükümetin elinde geniş imkânlar vardır. Önem
le belirtmek isterim ki, özel okullara karsı ilk 
mücadeleyi açan sayın arkadaşımıza, özel okul
ları Anayasa Mahkemesinin kararından sonra 

bile savunmaya devam eden bir Sayın Bakanın 
mevcudiyeti Hükümete büyük kolaylıklar sağ-
lıyacaktır. 

Zorunlu öğretimin uzatılmak istenmesini se
vinçle karşılıyoruz. Bilimsel ve teknolojik araş
tırmaları Hükümetin değerlendirmesini mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bugün, Millî Eğitim Ba
kanlığı birbuçuk bakanlık görünümündedir. 
Kültür Bakanlığının kurulması âcil bir ihtiyaç
tır. Fakat, bu kuruluş «Türk Kültürü Danışma 
Kurulunu» kurmakla beşlatılmalıdır. Bu ba
kanlığın siyasi etkilerden korunacak bir yapı
da, çağdaş Türk kültürünü ve çağdaş değer 
yargılarını yaratabilecek ve yayabilecek masu
niyette kurulmasını dileriz. 

Özgür düşünceye açılan bir pencere olan 
«Tercüme kurulunun» işletilmesi gerekmekte
dir. «Bin temel eser» bugünden gözden düşmüş
tür. Türk Dil Kurumuna, Türk kültür kurum
larına hor bakılmıştır. Türk ansiklopedisi bile 
partizan, çıkarcı kalemlere alet edilmiştir. Türk 
kültürünün asıl kaynaklarını ortaya çıkarmak
la görevli olan «Türk kültürü» dergisi çağ dışı 
bir düşüncenin sözcülüğünü etmektedir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin talihsiz 
olaylardan sonra bugün, öğretime kapalı tutul
ması problemi üzerine Hükümetin kısa zaman
da eğileceğini ümidederiz. Bu meselenin hal tar
zı, bize öyle gelir ki, tarafsızlığından kimsenin 
şüphe etmiyeceği yeni bir mütevelli heyeti kur
makla işe başlamaktır. Bu mütevelli heyeti, yö
netimi ayağa kaldırdıktan sonra, üniversitenin 
rahatsızlıklarına kolayca çözüm yolu bulacak
tır. 

Televizyon hakkındaki Hükümet görüşünü 
benimsiyoruz. Ancak, sanırız ki, elektronik sa
nayiini kurmakla işe başlamak daha akılcı bir 
tedbirdir. 

Diyanet İşleri Teşkilâtının bölücü ve siyasi 
çıkarcılıktan temizlenerek siyaset üstü, lâik dü
şünceye uygun, sosyal huzuru sağlamaya yar
dımcı bir kuruluş haline getirileceğinden emi
nim. Din görevlilerinin meslek içi ve meslek dışı 
eğitiminde de, Eğitim Birliği Kanunu amaçla
rının göz önünde tutulmasını tabiî sayarız. 

Sayın arkadaşlarım, son zamanlarda kamu 
oyunu tedirgin eden, en büyük olaylar konusu
na gelmiş bulunuyorum. Yeni Hükümetin he
nüz etkili bir icra imkânı bulmadan, Menteşe-
oğlu devrindeki kahredici anarşinin kendiliğin-
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den sona ermesi, A, P, İktidarının uyguladığı 
yanlış politikayı belgelemiştir. Öte yandan, ye
ni Hükümetin reformist tutumunun, kamu 
oyunda bıraktığı izin olumlu olduğunu ela gös
termiştir. Yer yer bugün de var görüntüsünü 
vermek istiyerılerin cakaları ve tutucu gerici 
kuruluşlara bağlı oldukları gözden kaçmamak
tadır, 

Hükümetin, süratle idareyi tarafsızlaştır
masını, güvenlik kuvvetlerinin gerçekten taraf
sız, güven verici saygı toplayıcı bir yönetime 
kavuşturulmasını kamu oyu beklemektedir. 
Geçmiş olayların suçlullarını, faili meçhul cina
yetleri ve bunları örtbas eden sorumluları orta
ya çıkarmak âcil bir görevdir. Parti - Hükümet 
ayırımının en kısa zamanda sağlanmasın^ A. ?. 
militanlarının toplum polisinden ve beslenen 
yerlerinden uzaklaştırılmasını takibedeooğin: 

Son senelerde Türkiye'nin Orta - Doğunun 
kaçakçılık üssü haline geldiği bilinmektedir. 
Yeni motor ve kamyonlarla yapılan silâh ve cep
hane kaçakçılığı afyon, sigara, çay ve kahve 
kaçakçılığı olağan bale gelmiştir. Gümrük ka
çakçılığı ise yadırganmaz olmuştur, Cephane 
kaçakçılığının petrol bayileri eliyle yapıldığı; 
sermayedar kaçakçıların nüfuslu K?,*ı A. P. İl
ler olduğu söylenmektedir. 

î. CENAP EGE (Aydın) — İspat et. ispat, 
Huzursuzluğu yaratmak için konuşuyorsun. 

KÂMÎL KABAVELÎOĞLU (Davamla) — 
İspat edilecektir. Hükümet ispat eder, 

BAŞKAN — Sösünü kesmeyin rica ederim. 
Muht*v*sm. hatiih bir dak'kanıs. rica edeyim... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Artık, bugün düşen iktidarın etkisindeki son 
gerici gösterilerin, Kırıkhan ve İnegöl olayları
nın, fazla önemi kalmadı. Atatürkçü program, 
birçok meseleyi, öğretmenlere yapılan utanç ve
rici saldırılar dahil, kökünden halledilmiş oldu. 

Öğrencilerin silahsızlandırılması ve yurtla
nıl her düşünce sahibine açık tutulmasının, gös
teri ve toplantı özgürlüğüne kanun içinde gü
ven sağlanmasının, kanunların hâkim kılınması
nın önceliği aşikârdır. Devlet güvenlik kuvvet
lerinin tarafsızlaştırılmasiyüe polise güven ve 
kanuna saygı sağlanmış olacaktır. Polisin lise 
öğrenimi görmüş kişilerden seçilmesi zorunluk 
halini almıştır. Bunun kadar önemli bir tedbir 
de polis idarecilerinin yetenekli hale getirilme-
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sidir. Deniz Gezmiş olayındaki Menteşeoğlu şev
ki idaresi, polisi de Hükümet kadar gülünç ve 
acınacak hale getirmiştir. 

Olaylar yakından incelenince, yeni Hüküme
tin pek çok güçlük yanında bâzı kolaylıklara da 
sahibolduğu kanısındayız. 

Demirel iktidarının uyguladığı her tedbir 
memleketi hızla anarşiye götürmüştür. SanM, 
bu tedbirler anarşiyi yaratmak için uygulanmış
tır. Bunda da gereğinden fazla başarı sağlan
mıştır. Hükümetin afyon kaçakçılığı konusunu, 
Amerikan baskısını dikkate almadan, sadece 
hümanist anlayışla düzenlediğine eminiz. Fakat, 
bu konudaki Türk çıkarlarını daha akılcı ted
birlerle koruması gerekmektedir. Güvenlik 
kuvvetlerinin, son senelerde Türkiye'yi bir po
lis devleti haline getirecek şekilde büyütüldüğü 
dikkate alınırsa, yeni kadro ihtiyaçlarına lüzum 
kalmıyacağı kanısındayız. 

«Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının» ku
rulmuş olmasını isabetli bulduk. Millî Birlik 
Grupu üyeleri olarak biz, Türk ekonomisini be
lirli sürelerle tıkanıklığa sokan dış ticaret den
gesizliğinin sebeplerini senelerden beri incele
dik. Türkiye gerçeğinin, doktriner ilhamların 
üstünde dış ticaretin devletleştirilmesi olduğu
na inandık ve bunu bilinçle savunduk. 

Dış ticareti bir yağma ve sömürü düzeni sa
yanlar tarafından bu görüşümüz yadırgandı. 
Bugün kurulan bakanlığı, devletleştirmenin bir 
aşaması olarak değerlendiriyoruz. «Dış İlişkiler 
Bakanlığının» Türkiye'nin dış ticaret çıkmazına 
önemli katkılarda bulunmasını diliyoruz. 

Madencilikteki kapasite, gemi nakliyatında-
ki döviz tasarrufu, işçi dövizlerindeki büyük 
kapasite dış ticaret çıkmazında önemli imkân
lar yaratmaktadır. 

Bankacılık ve sigorta sisteminin bugünkü 
düzeni, plânlı ekonomiyi hedeften saptıran, plân 
statüsünde disiplini bozan, egemen çevrelerin 
idareye 'etkisini kolaylaştıran bir düzen içinde
dir. Türk ekonomisinin sömürülme alanları bu
ralarıdır. Bankacılık, öncelikle üretim ekonomi
sinin emrine verilmeli ve devletleştirilmelidir. 

Dış politika hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmek istiyorum. 

Hükümetin, dış politika görüşlerini inceler
ken, gereğinden çok ihtiyatlı davrandığı gözü
müzden kaçmamıştır. İlke olarak, bizim de pay-
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lastiğimiz, uluslararası ilişkilerde itibarlı sayı
lan, fakat belirli çözümleri yansıtmıyan sözler 
arasında, aşağıdaki konularla ilgili daha açık 
bir politikanın ifade edilmesini programda gör
mek isterdik : 

NATO'da, özellikle Güney - Doğu Avrupa 
Komutanlığı karargâhının Türkleştirilmesi ve 
Ege denizi ve havalarında Yunanlılara avantaj 
sağlıyan durumun düzeltilmesi; esnek karşılık, 
saldırının tanımlanması ve savunmamıza güven 
vermiyen bağlantılarda ümit verici bir gelişme
yi öngören ifadeleri bulmak istiyoruz. 

îkili anlaşmalarda, ulusal yararlarımıza ay
kırı olan, yönlerin giderilmesi ve son temel an
laşmanın kapsamiyle kabulündeki hataların dü
zeltilmesine ilişkin yeni Hükümetin görüşlerini 
öğrenmek isterdik. 

Kıta Çin'i ile ilişkilerde, kuşkulu ifadeler 
yerine, daha açık ve kararlı bir politikanın iz
lerine raslamak isterdik. Çağlayangil diploma
sisinin, İtalya, Batı Almanya ve Kanada'dan 
daha Amerikancı olan niteliğinde bir değişiklik 
bekflem'ek bizim hakkımızdı. 

Kıbrıs konusunda, tezsiz, devamlı tez değiş
tiren tutumumuzu düzeltip, belirli bir tezin ka
bulüne ilişkin belirtilere rastlamayı çok ister
dik. 

Ortak Pazar ilişkilerinde bir düzeltme ve 
iyileştirme vadeden sözlerin eyleme geçmesini 
dikkatle izliyeceğiz. 

Uygulamada yeni Hükümetin dış politikası
nın Çağlayangil diplomasisinden daha belirli 
olacağını ümidediyoruz. Enerji, politikası hak
kındaki görüşlerimizi özetlemek istiyorum: 

Daha 1965 yıllarında mücadelesi yapılmış ve 
kamuoyuna maledilmiş bulunan ulusal bir ener
ji politikasının, ancak yeni Hükümetle ele alı
nabilmiş olması, dahi günümüze gelişin sebep
lerini açıklıyan canlı bir örnektir. A. P. nin bu
günkü politikayı senelerce uygulamamış olması, 
Türk Milletine kaybettirdikleri bir yana, hangi 
çevre ve çıkarların temsilcisi olduklarım gös
termesi bakımından da ilginçtir. 

Petrol ve maden politikasının, Anayasanın 
130 ncu maddesi ve toplum çıkarı önde tutula
rak düzenlenmiş olmasından sevinç duyuyoruz. 
Petrolde anadepolarm devletleştirilmesini isa
betli bir karar olarak görüyoruz. 

Programın bâzı önemli eksikMMerine dikka
tinizi çekmek istiyorum. 

Programda öncelikle yer alması gereken bir 
konu, şüphesiz MİT in durumudur. MİT in geç
miş başarısızlıkta büyük ölçüde kusuru vardır. 
MİT Kuruluş Kanunundaki görevlerini bir ta
rafa bırakarak, iktidarın polisliğine özenmiştir. 
Davlöfc yönetimini yanıltmış, toplumsal eylemle
ri kızıştırmış ve de dış etkilerden bir türlü alı
namamıştır. Kamuoyu, MİT'in öğrenci eylemle
rinde, sağ - sol çatışmalarında, faili meçhul ci
nayetlerle payı olduğuna inanmaya devam et
mektedir. MİT'in Demirel ailesinin bile savu
nuculuğunu yapmış olması, asıl dikkatini iç 
olaylara vermesi dikkat çekici olmuştur. Bu 
yanlış tutum, iktidarı da etkilemiş ve ona gü
veni yitirmiştir. Bu teşkilâtın meselelere yak
laşım açısı daima yanlış olmuştur. Bundan da 
önemlisi, bu tip telkinlerini yöneticilere de ka
bul ettirebilmiş olmasıdır. Türk Devletinin ida
resinin, -sorumlularına bırakılması zamanı gel
miştir. öncelikle MİT Teşkilâtı millileştirilme-
lidir. Bilgili ellere teslim edilerek asıl görevine 
yöneltilmelidir. Bir güvenlik kuruluşuna saygı 
duymak zorunluğundan dolayı bildiğimiz birçok 
kusur üzerinde durmıyacağız. 

Sağlık düzenimizin bozukluğu, onun reform
lar arasında yer almasını gerektirecek ölçüde
dir. A. P. nin Sağlık Bakanı, düzenin bozuklu
ğunu bütün çarpıklığiyle ortaya koyabilmiş ve 
doğrusu bunda basan da sağlamış, fakat bu
lunduğu şartlar içinde olumlu bir düzeltme sağ
layamamıştır. ilâç meselesi, sağlık sigortası, 
yaklaştırılan sosyalizasyon diğer sağlık mesele
leri gibi ortada, beklemektedir. 

Sosyal güvenlik müesseselerinin yaygınlaştı
rılması arasında işsizlik sigortasının uygulanma
sını tabiî çok isabetli bulurduk. Ama, bu zaman 
alacaksa, hiç olmazsa yaşlılık sigortasının çıka
rılması reform Hükümetine nasibolmalıdır. 

imar iskân politikası A. P. iktidannca sa
dece oy kazancı sağladığı ölçüde dikkate alın
mıştır. Bu politikanın ileriye akseden ağır me
selelerini göğüsleme cesareti zaten A. P. den 
beklenemezdi, imar ve iskân Bakanlığı ve ona 
bağlı kuruluşlar her türlü yolsuzluğun konusu 
olmaya devam edegelmişlerdir. Kendisine ümit 
bağlanan Arsa Ofisi Kanunu bile daha doğma
dan öldürülmüştür. 
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Türkiye çapında büyük hizmeti olan Köy iş
leri Bakanlığı da, A. P. Hükümetleri elinde Hü
kümet hizmetlerinin oy karşılığı değiştirilmesi 
pazarı halinde telâkki edilmiştir. 

Ulaştırma sektörünün, Türk ekonomisinin il
tihaplı bir bölümü olarak devam etmesine son 
verilmelidir. Pendik tersanesinin meseleleri 
üzerine Hükümetin kısa zamanda eğilmek fır
satını bulmuş olmasını ümidederiz. 

Programın önemli bir eksiğine de Hüküme
tin dikkatini çekmeyi vazife sayıyoruz. 

Türk Devletinin kaderinde geçmişteki gibi 
kadroların görev alması ihtimali her zaman var
dır. Hükümetlerin, Türk Devletinin müstakbel 
sorumlularını da yetiştirmek görevleri ortada
dır. Yüksek Devlet idarecilerini Anayasa doğ
rultusunda bilinçlendirmek; Türk Millî men
faatlerine her şart altında sahip çıkacak idare
ciler yetiştirmek bir zorunluktur. Bu maksat 
için, bir ölçüde, Millî Güvenlik Akademisinden 
de yeni bir anlayışla faydalanılacağını ummak
tayız. 

Adalet Partisi devrinde yeniden gelenek ha
line ıgelen yolsuzlukların üzerine gidileceğini 
beklemekteyiz. Bunun için etkili bir yol, banka 
idareci ve yönetim kurullarının gözden geçiril
mesidir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; sözlerimi 
bitirirken Sayın Başbakana hitabetmeyi zaruri 
sayıyorum, 

Sayın Başbakan, programınızın incelenme
sinden sonra, içinde bulunduğumuz güçlüklere 
de, işaret etmeyi zorunlu görüyorum. Düşürü
len iktidardan, olağanüstü şartlar içinde, bir 
iktidar devir aldınız. Geçmiş iktidarın bırak
tığı tortuların yoğunluğu, güçlüklerinizi artı
ran unsurlardı. Özellikle Parlâmento - Hükü
met ilişkilerindeki organik bağların bulunma
ması, çalışmalarınızı zorlaştıracak önemdedir. 
Fakat, bugünkü şartlar altında, hiç kimsenin, 
Türkiye'yi Hükümetin başarısızlığından doğa
cak, yeni bunalımlarla karşı karşıya bırakabi
leceğine inanmak istemiyoruz. 

Eski iktidarın başı, kendisini 12 Mart'ta bir 
toptan iflâsın içinde bulmuş ve parlömanter re
jimi de zedeliyerek Devlet gemisini karaya 
oturtmuştur. 

Şimdi, sizin göreviniz, karaya oturtulan bu 
gemiyi yüzdürmektir. Gemiyi kayalara bindi

renlerin, kurtarıcıya şart dikte etmeye hak
lan yoktur. Parlömanter rejimi bu hale geti
renlerin, iadei itibar etmeleri ile vakit kaybet
meyiniz; bu görüntüden sakınınız ve onları so-
rumluluklariyle başbaşa bırakınız. Bir gün son
rasını gör emiy enler, varsınlar, kendilerini Dev
let adamı sanmaya devam etsinler. Olayları, 
hep birlikte yaşadığımız Adalet Partisinin de, 
diğer gruplar gibi gerçeği görerek, sizi destek-
liyeceklerine inanıyoruz. 

Sayın Başbakan, Hükümet programınızı, 
özellikle geçmişi de göz önüne alarak ilerici, mil
liyetçi özde ve gerçekçi buluyoruz. Toplum çı
karına öncelik vermeniz, umut verici bir Hükü
metle görev başında olmanız, basan şansınızı 
artırmaktadır. Hükümetiniz, istenen bir zaman
da Türkiye'ye hizmet etmek fırsatına sahibol-
muştur. Bu fırsatın, her sorumlu tarafından 
değerlendirileceğine inanıyoruz. 

Yolsuzluklarla savaşarak, iç ve dış çıkarcı 
çevrelerin etkisini yok ederek, Hükümete olan 
güveni artıracak ve Hükümetinizi huzur ve re
faha susamış olan Türk halkının desteğine maz-
har kılacaksınız. 

Düzenleri bozulan çıkarcı çevrelerin ve yeni 
döneminin başarılarını önlemek istiyen irticaın, 
engellemeleriyle karşılaşabilirsiniz. İktidan tek
rar ele geçirmek için, şimdiden başlamış olan 
ihtiraslı çabalann yaratacağı, tehlikelerin dik
katinizden kaçmıyacağı umudu içindeyiz. 

Gönlümüz çok ister ki, Parlâmentoyu yeni 
bunalımlarla karşılaştırmadan, başarıya ulaşabi
leniniz. 

Ancak, şu hususu önemle ifade etmek isteria 
ki, bugünkü şartlar içerisinde güven oyu almak 
amacına yorumlansa bile, tavizkâr davranışla
rın, daha Hükümetin kuruluşu anında ciddî 
problemler yaratabileceğinden ve daha önemli
si de Hükümete beslenen güvencin sarsılmasına 
yol açacağından endişe ederiz. 

Biz, muhalefette düşünüp söylediklerinizin 
iktidarda da tamamen geçerli olacağına ve ülke
mizin çok muhtaç bulunduğu bir siyasi anlayışı 
ifade eden ve siyasal ahlâka ilişkin bulunan böy
le bir ilkenin tarafınızdan titizlikle ve hiç tâviz 
vermeden uygulanacağına inanmak istiyoruz. 
Bunun için yeterli zaman, enerji ve icra gücüne 
sahibolduğunuzdan hiç kuşkumuz yok. 

Yeni Hükümetin kuruluş tarzının, partiler 
içinde mücadele konusu yapılmış olması ve geç-
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miş olayların başlıca siyasi sorumlularının, yeni 
Hükümetin Parlâmento desteğini kontrol altın
da tutabilmesi, Türkiye'yi yeni bunalımlara ite
bilecek istidattadır. Sorumluların bu noktaya 
dikkatini çekmeyi görev sayıyoruz. 

Programınızı, genel hatlariyle, görüşlerimi
ze intibak halinde bulduk. Sunduğumuz muhtı
ralar esaslarının önemle göz önünde tutulacağın 
kanısı içindeyiz. Başarılarınızı gördükçe Hü
kümeti desteklemeyi zevkli bir görev sayacağız. 

Sözlerimi bitirirken, reformların topluma 
mal edilmesini, Anayasa düzeninin işletilmesini, 
Devletin güçlendirilmesini ve özellikle halkın 
mutluluğuna katkıda bulunulmasını diliyorum. 

Temel sorunlara öncelik verileceği güveni 
içinde Hükümetin şahsında Türk icra gücünü, 
Türk zekâ ve dirayetini; Sayın Sağlık Bakanı
nın şahsında da tüm Türk kadınlığını selâmlı
yorum. Şahsım ve Grupum adına Hüldimete iç
tenlikle basarılar diliyor, saygılarımı sunuyo
rum. (C. H. P., M. B. G, Kontenjan Grupu, 
Millî Güven Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına İM sa
yın üye söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Ce
mal Madanoğlu. 

KONTENJAN GRUPU ADINA CEMAL 
MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Erim Hükümeti üzerinde Kon
tenjan Grupunun anagörüşünü sunduktan son
ra, sözü programın temel bölümleri üzerinde 
Sayın Ürgüplü'ye bırakacağım. 

Sayın senatörler, iktidardaki karşı devrim 
hükümetinin yerine getirilen Erim Hükümeti
ni, Atatürkçü devrim hükümeti saymak duru
mundayız. YürürsüzlükteM devrim yasalarını 
yürürlüğe koymak, uygulanmamakta diretilen 
Anayasayı uygulamak için gelmiş olan Erim 
Hükümeti; ekonomiyi, gelir dağılımını, ilerici 
eğitimi, toplum için işletecektir. Ayrılıkçı sap
kınların bölücü davranışlarını kıracaktır. Din
sel inançları politikanın yozlaştmcı tekelinden 
•kurtaracaktır. Sosyal - hukuk devletini kura
caktır. 

Bu çetin ve şerefli görev Erim Hükümetince 
seçilmemiş, Erim Hükümetine verilmiş, ondan 
istenmiştir. Erim Hükümetinin bu görevin üste
sinden gelmesi, kendisini görevlendiren Ata
türkçü birikime yürekten inanmasına, politik 
hesapların üstünde kalmasına, görevini içten

likle özümsemesine ve hiçbir biçimde ödül, ta
viz vermemesine, sapmamasına bağlıdır. Aşırı 
sağ, aşırı sol; sorunu kamunun düşüncesini or
ta yola çekip yozlaştırmaktadır. Türkiye'nin 
gerçek sorunu Atatürkçülük, karşı Atatürkçü
lük, devrimcilik, karşı devrimcilik sorunudur. 
Orta yol sömürü yoludur. Aşırı sağa da, aşırı 
sola da karşıyız diyenler bu bozuk düzeni sa
vunduklarını artık anlamalıdırlar. Devrim ya
salarının oyalamadan, hemen atılganlıkla iş
letilmeye başlanılması, ekonomik toplumsal, 
kültürel sorunların Atatürkçü yörüngeye otur
tulması, ulusun içinde gençliğin ve ordunun 
üzerimde devlete inanç ve güvenç yaratacaktır. 

Huzursuzluğa karşı gerçek ölçen budur. 
Alışılagelen seçim yolu, egemen güçlerin dene
timi 'altındadır. En çok kıranın üstünde kalan, 
sandık loyunları ile oyalanacak durumu kalma
mıştır bu ulusun. Tâ ki, halkı seçim listelerine 
bağlayıp, ulusal egemenliği soysuzlaştıran tutu
cular ortaklığının karşısına bilimsel verilerle 
çıkıp, bu egemen güçlerin denetiminden kurtu-
lunsun. Atatürkçülük, devrimci düşüne erişmiş 
kadroları ve bu kadroların örgütlenmesini ge
rektirir. Bu durumda ordu, Atatürkçü, dev
rimci yöntemde örgütlenmiş kadrolara yaslan-
maksızm, kendi başına yürüteceği yönetimin 
renksiz bir baskı yönetimi olarak başarısız ka
lacağından, üstelik olmıyacak yollara sürükle
neceğinden çekindiği için, devleti koruma, kol
lama yükümlülüğünü dolaylı olaralk kullan
mış, Parlâmentoya bir fırsat tanımıştır. Parlâ
mento bu fırsatı gereğince değerlendirmek du
rumundadır. Şimdi, ulusun ve ordunun gözleri 
Erim Hükümetinin üzerindedir. Erim Hüküme
ti başaramazsa, kamu, başarısızlığın gerçek ne
deninin Parlâmentonun tutumunda olduğunu 
düşünüp, bulacaktır. 

Bunun içindir ki, Parlâmento Erim'in Hü
kümetini desteklemek gerektiğini anlamakta
dır. Ama, görünüm odur ki, demokrasinin 
vazgeçilmezleri sayılan partiler, bir yandan 
Atatürkçü ilkeleri destekler görünerek öbür 
yandan da Hükümeti baskılamaya çalışarak bu 
sıkıyı savuşturup, geçiştirmek istiyeceMerdir. 
Durum o durumdur M, sallanmaya, duraksa
maya hiç gelmez. Parlâmentonun, içindeki oli-
garşik koalisyona karşı silkinmesi, Hükümeti 
hem denetliyecek bir devrimci güc yaratması 
gerekir. 
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Parlâmento bu durumu özellikle kestirip, 
değerlendirmeli, içindeki dağınık devrimci po
tansiyeli birleştirip Hükümeti vazgeçilmezlerin 
karşısında yalnız başına bırakmamalıdır. Biz te
melde yatan nedenlerin ortaya çıkarılmasını, 
sorunların devrimci yöntemde çözümlenmesini 
özlediğimiz için, Hükümeti destekliyen kudrete 
güvendiğimiz, kararlılığına inandığımız için, 
Erim Hükümetinin devrim Hükümeti olmasını 
var güçle istiyoruz. 

Bu içten davranışımız, Erim Hükümetinin 
Atatürkçü, devrimci doğrultuda Hükümet et
mesinde geçerli; çıkarsal güçlere yaslanma du
rumuna düşmesinde geçersizdir. 

'Saygılarımla. (Millî Birlik, Kontenjan ve 
0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü.. 
KONTENJAN GRUPU ADINA SUAT HAY

RI ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; Sayın Grup 
Başkanımızın yeni Hükümetimiz hakkındaki 
samimî ve kesin düşüncelerine ilâveten, prog
ramda ortaya konan bâzı anafiMrler üzerinde, 
kısa zaman şartları içinde de olsa, yardımcı mü
talâalarımızı arz etmeyi, bugünkü hayatî şart
lar içinde yurt vazifesi bilmekteyiz. 

Memleket hizmetleri asla kaybolmaz. Bu se
beple, vazifeler birbirine devirle demokratik 
hüviyet kazanır. Onun için, olağanüstü hâdise
leri akıl yolu ile ve serinkanlılıkla tetkik ve 
tecrübelerden daima istifade etmek, olgunluğun 
ifadesidir. Memleketin % 75 ini teşkil ©den ve 
her fırsatta «köylü efendimizdir» dediğimiz va
tandaş topluluğunun, okuma - yazma nisbetinin 
düşüklüğü, yaşama şartlarının ağırlığı perişan
lığı karşısında yeni Hükümetin, her şeyden ev
vel, bu temel konuya öncelik vermesinde, uzun 
vadeli de olsa, basanlarının temelini görmekte
yiz. Ekmek parası için bağını, barakasını terk 
edip, hicret etmeye mecbur olan bu vatandaş-
lan, kendi yurtlarında mutlu ve kendi üretimi 
ve el emeği ile geçinebilir bir yaşam içine ge
tirmek ve bu yönde devlet yatırımlarının ser
vet dengesizliğini ortadan kaldıracak bir yön
de kullanmak, gurbete atılmalannı önliyecek 
bölge ve alanlara kaydırmak üzere ciddiyetle 
çalışılması lâzımgelir kanısındayım. 

Bu vatandaşların, nüfus arttıkça artan oku
ma - yazma bilmeme oranlarını düşürmek için 

eski hatalara düşülmeden, köy eğitim örgütle
ri ile, bilgiye kavuşturulmalan zaruridir. 

Kendi kendine yeter hale gelebilmesi için, 
köylünün her yönden Ibilgi sahibi olması lâ
zımdır. Teknik (bilgiye, teknik okullara çok 
muhtaoolan Aziız Türk köylüsüne, ihtiyaç hu
dut ve nispetleri belli lolmıyan ve bildiğimize 
göre hesapsız .ve kadrosuz ıbir uygulama ile 
mütemadiyen artan imam - Hatip ©kullan, 
eğer din bilgisi yanında tarım, sağlık ve kal
kınma bilgisi de verebiliyorlarsa ve köylümüze 
ibu yolda ışık tutan insanlar yetişjtirebiliyorlar-
sa, % 75 in süratli kalkınması, yurdun o ölçü
de kalkınmasını ifade eder. Köylerine ne ka
dar yakın ve ne ölçüde az nüfuslarla dağınık 
olduğu hepinizin malûmudur. İBunlann, daha 
toplu ve daha fazla nüfuslu hale getirilmesi; 
bir iskân ve mesken politikasiyle de (bunlann 
yol, su, ışık, öğretmen, sağlık ve asayiş ihti
yaçlarını o ölçülerde kolaylaştırmak mümkün 
olur. Yoksa, 40 000 köylüye bu hizmetleri gö
türmek, bugünkü tempo ve gayretle, geçirdiği
miz iomürden de uzun süreleri gerektirir. 

Toprak ve tarım reformunu bir arada mü
talâa etmek yolundaki programa, Meclislere 
gelince program uzun boylu tetkik olunacaktır, 
o zaman değinmeyi uygun bulurum. Yalnız, 
şimdiye kadar yapılan (tecrübelere göre dağı
tılan topraklar verilenin elinde kalmamıştır. 
Bizzat yaptığım tetkiklere 'istinaden arz ede
yim ki, ovada çalışan köylü, kendisine verile
cek toprağı satıp, yine dağ köyüne gidecek
se veyahut toprağın verimini artırmıyan ken
disini de doyuramıyan bir sisteme dayanan ve 
yalnız parçalayıp dağılmaya yönelen <bir topra
ğa sabJbolacalksa, bunu dilediği anda, «mülki
yet hakkına dayanarak elden çıkaracaksa, ar
tan nüfus ve azalan üretim dâvamız karşısın
da MçToir şey yapmamış toluruz. 

İlim her yerde ilimdir; Ibunun mennleketi, 
millîyeiti ve doktrini olmaz. Hangi usul millî 
bünyemize, memleket ihtiyaçlarımıza uygun
sa onu oralardan alıp, tatbik etmek lâzımdır. 
Üretimi artmcı ve bu üretimi değerlendirici 
sistemlerin, dağıtılacak ttoprak üzerinde çalış
ması ve sorumluluğu ilmî esaslarla kurulmalı
dır. 

Bugünkü, bir taraftan üzücü, diğer yandan 
mutlu gelişmede, hepimizin Parlâmanter ve de
mokratik rejimi korumak çabasında, gençliğin 
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^bunalımına ciddiyetle içare bulmak şarttır. Ya
rın vaitanın idaresini eline alacak olan gençli
ğin, memleket dâvalarında söz sahibi olması, 
yönetime katılarak ısorumluluk taşıması ve 
faocalariyle beraber Türk Vatanının ileri mem
leketler seviyesine ulaşmasında şeref payı ka
zanması haklarıdır ve vazifeleridir. 

Öğretim reformundan başlıyan, bugünkü 
(bunalıma gelen durumda, işin başında, birta
kım tedbirlerin ciddî olarak, süratle alınmasın
da büyük pay vardı, öğretmenlerin, hiçbir ha
yat ve geçinme kaygusu olmadan, kendilerini 
talebelerine adayacak imkânlara sahibolmaları; 
«öğrencilerin de geçim, yurt, kitap güçlükle
rinin giderilmesi yolundaki gayretlerimiz mey
velerini belki geç verir, ama hâlâ az gelişmiş 
milletler arasında sayılan vatanımızı, gelişmiş 
milletler seviyesine yükseltmekte en temelli 
ve hep (birlikte ölüneceğimiz esas 'budur, yol 
budur. 

Ayrıca, idare Ve adalet cihazının süratli 
hizmet görmesi, yeni Hükümetin hizmetlerini 
^başarıya ulaştırabilir. Grupumuz, gerek Büt
çe ve ıgerek diğer vesilelerle, bu konulara dai
ma partiler üstü düşüncelerle ve objektif yön
den temas etmiştir. Bundan sonra da, zemin ha-
zırlıyarak, fikirlerini, daha etraflı ve geniş 
hazırlıklardan ısonra da arz etmeyi vazife bile
cektir. 

Yurdumuzda süregelen israf, yalnız Hazi
neyi ihtiyaçları karşılayamaz bir hale getir
mekle kalmamakta, aynı zamanda dışarıya avuç 
açıp millî onurumuzu da zedelemektedir, isra
fı ve lüzumsuz harcamaları büyük ölçüde azalt
mak mümkün olduğunu, eminimki bütün ar-
kadaşjlar kabul ederler; zira her fırsatta kür
süden parti farkı olmaksızın bu mevzua temas 
etmişlerdir. Ama, evvelâ Parlâmento ve Hükü
met daireleri israfa son vermeli, lüksten, lü
zumsuz seyahatlerden, çeşitli tesirler altın
da yapılan masraflardan vaz geçmelidir. Ma
demki karşımızda bir reform Hükümeti var
dır, o halde uzunca bir süre için, hep birlikte 
kemerleri sıkmak ve bunda bütün vatandaş
lara örnek olmak vazifemiz vardır. Grupumuz, 
malî kanunlar geddiği zaman yardımcı fikirle
rini samimiyetle söyliyecektir. Yalnız, denge
siz vergiler, Yergi kaçakçılığı, vergi kanun
larında istikrarsızlıklar ve çok masraflı vergi 

cilbayeti üzerinde Hükümetin vaitlerine ümit 
bağlıyoruz, muvaffakiyet dileriz. 

Yabancı sermayenin, dış ticaretimizi geliş
tirmek ve açığımızı kapatmaya yönelmesi siya
setini, samimiyetle 'benimsemek yerindedir. 
Bu, kendi başına kâfi gelmiyecektir. Kurul
muş örgütlerin en sağlam temellere dayanabil
mesi, bu İhale getirilmesi ve ihracatın, turiz
min, işçi dövizlerinm memlekette ihracatı artı
racak yatırımlara yöneltilmesi ciddiyetle tetkik 
edilmelidir. Adam başına tüketimin mütemadi 
bir hızla artması karşısında, zaman gelecek
tir M, çok ağır olan bu tempio ile artan veya 
yerinde sayan üretim, değil ihracata vatanda
şı beslemeye ıbile kâfi ıgelmiyecektir ve yine va
tanımız sarf edemediği bâzı lüks maddelerin 
ihracatçısı olmaktan da kurtulamıyacaktır. 

Dişarda çalışan işçilerimizin, avdetlerinde iş
letme ünitelerinde hiçbir tecrübe devresi geçir
meden, verimli işçi sınıfını teşkil etmesi im
kânları ve plânlan şimdiden ele alınmazsa, 
avdetlerinde muazzam bir iş talebi ve işsizlikle 
karşılaşabileceğimiz mukadderdir. Bunların ela 
alınmasında, flbirçok bakanlığın koordinasyonu
nu öngören Hükümet programının muvaffak 
olmasını hayati ehemmiyette görmekteyiz. 

Millî savunmada, bilhassa harb sanayii, 
ehemmiyetini iner gün arttırmaktadır. Tecrübe
lerimizle biliyoruz M, Kıbrıs buhranında kira
lık 2 - 3 çıkarma gemimiz varken, en kısa bir 
zamanda silâhlı kuvvetlerimizin tesisleri, ciddî 
ve ilmî yardım ve isjbirliği ile ihtiyacı karşılı-
yacak adedde çıkarma gemileri yapmıştır. As
kerî fabrikalarımızın ve diğer sanayi kolları
mızın daha sıkı bir 'isjbirliği, hiç olmazsa kon-
vansiyonel silâhlan, bize, dışanya muhtacal-
madan, temin edelbilir. Yardımlarını siyasa hâdi
selerin ölçüsü ile yapanlara muhtaoolmadan, 
kendi askerî «toklarımızı da meydana getirebi
liriz. Ekonomik ve askerî gücü olamıyan bir 
milletin, siyasi gücünü mübalâğa etmek yersiz 
olur. Ama, tarım, maden, yeraltı ve yerüstü ser
vetlerimize kendimiz sahip çıkar ve en iyi şe
kilde işletir ve değerlendirilebilirsek, küçüm-
senmiyecek yeni kaynaklar yaratabiliriz ve bu 
ekonomik gücü büyük ölçüde vücude getirebili
riz. 

ittifaklara bağlı olmak ve herkesle dost ge
çinmek en güzel bir şeydir. Yalnız, bu dost-
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luklarda ve ittifaklarda, büyük Atatürk'ümüzün 
en güç ve en ümitsiz şartlarda dahi gösterdiği 
ve ölünceye kadar şaşmadığı haysiyetli, onur
lu, yalnız kendi «milletine güvenen ve kimseye 
avuç açmıyan siyasetine inanmak ve bu yolda 
g*öz kırpmadan, ümitsizliğe kapılmadan yürü
nmek hedefimiz olmalıdır. Her aldığımız borç 
mukabilinde, bizden de (bir şeyler isteneceğini 
daima bilmeliyiz. Bu birikmiş yükün derhal 
azalacağını sanmak safdillik olur, ama bundan 
kurtulabileceğimize inanmak ve bu dâvaya sa
rılmak, kurtulmanın başlangıcını teşkil eder. 

Grupumuzun, idari ve adlî reformlar ve di
ğer getirilecek bütün kanunlar üzerinde yapıcı 
ve yardımcı fikirlerini ileride huzurunuzda 
arz etmeyi vazife bileceğiz. 

iSayın Erim Hükümeti çok çetin, fakat çok 
şerefli bir vazife yüklenmiş bulunuyor. «Ne 
oldu?, nasıl olduû» diye boşuna vakit geçirecek 
halde değiliz. Aylar, yıllar kaviga, dedikodu, 
lüzumsuz çekişmelerle heder edilmiştir. Artık 
elbirliği ile bütün meselelere ciddiyetle sarıl
mak, olanları ve geçmişleri bir tarafa bırakmak 
ve gerek kısa, gerek uzun vadeli memleket dâ
valarımıza İner türlü parti ve şahıs menfaatleri
nin üstünde bir vazife duygusu ve en ciddî bir 
sorumluluk hissi ile atılmak ve bu yoldan bü
yük Türk Milletinin demokratik hayat düze
nini (korumak tek hedefimiz olmalıdır. 

iSayın Erim Hükümtinin her biri yurdun 
selâmeti ve mutluluğu için kendisini adamış ve 
bu dâvalara tecrübe ve bilgileri ile katkıda bu
lunmak için bu çetin devrede vazife ve sorum
luluk yükünü omuzlamış üyelerine ve onlarıcı 
başında tecrübe ve bilgisi ile çalışma şevki ve
recek olan Sayın Başbakan Nihat Erim'e, hiçbir 
tereddüde kendilerini kaptırmadan, partilerüs-
tü vatan hizmetini rehber alarak azimle çalış
makta tereddüt etmemelerini temenni ederek, 
engin başarılar dileriz. Kendilerini bu çetini yol
da samimiyetle destekliyeceğiz. 

Saygılar sunarız. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Fehmi Alpaslan, buyurunuz efendim. 
MÎLLÎ GÜVEN PARTM GRUPU ADINA 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
sevgili senatör arkadaşlarım, Sayın ve Sevgili 
Erim Hükümetinin değerli Başkanı ve üyeleri, 
Say:q Erim Hükümetinin programı üzerinde, 
Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-

I punun görüşlerini arz etmek üzere, söz bende
nize verilmiş bulunuyor. IBu müzakerelerin, önce, 
program üzerinde görüşlerini açıklamakla yetin
me mevkiindeki Cumhuriyet Senatomuzda ya
pılması ve bu suretle yalnız Hükümete değil, 
görüşlerini açıklıyacak diğer kanada da ışık 
tutması daha isabetli olurdu zamediyoruz. 
Ümidedilir ki, Senatomuzdaki görüşmelerin ışı
ğı, Hükümetin gelecekteki icraatına yol göstere
ceği gibi, yann yapılacak güven oylamasında da 
akim hislere galebesine hizmet edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Güven PartLi, 
çok hassas bir dönemde kurulmuş ve özel şart
ların gereğine göre hazırlanmış Hükümet ve 
programı üzerinde müşterek gruplarında esaslı 
incelemelerde bulunmuş ve bu inceleme sonun
da Hükümete güven oyu verilmesine, program 
uygulamasının yakından izlenmesine, memleket 
yararına olan icraatın desteklenmesine, denetle
me görevinin de dikkatle yerine getirilmesine 
oybirliği ile karar vermiştir. Millî Güven 
Partisinin güven oyu verme kararı, her 
şeyden evvel, bir ganü dahi Hükümetsiz geçir
menin ağırlığı açık surette görülen memleketi, 
içinde bulunduğu dar boğazdan selâmet yoluna 
çıkarmak zaruretine inanmamadan ileri gelmiş
tir. Gerçekten de durum budur. 

Değerli arkadaşlarım, bir benzetiş yapmak 
caiz olursa, bir yolun yolcusu olan otobüste yol
cular vardır, yol kaygan, belki de çok kaygan
dır, karşıdan gelen vasıtalar trafik kurallarına 
riayet etmemektedir, ama direksiyonun başın
da bulunanın beklenenden daha da çok basiret 
göstermesi halinde bulunmasına rağmen, bu ba
siret gösterilmediği için otobüs yoldan çıkmış, 
şarampole yuvarlanmıştır, tam uçurumun köşe
sine kadar da gelmek suretiyle... İçerisinden, bir 
karışıklıkla dışarı fırlamak istediğiniz takdirde, 
otobüs dengesini tamamiyle kaybedip, uçurumun 
içine yuvarlanacak haldedir. İşte bu halde, oto
büsün yolcularına düşen vazife, direksiyondaki 
şoförün kusurunu münakaşa etmek veya yalnız 
kendi canını düşünüp, vasıtayı- sarsıntıya uğra
tarak uçuruma yuvarlamak değil, ahenkli, an
layışlı bir tarzda evvelâ otobüsten inmeyi temin 
etmek, sonra otobüsü yola çıkarmak ve ondan 
sonra bu otobüsü ehliyetli bir elle yoluna de
vam ettirip, hedefine vardırmaktır. Bugünkü 

I hal zannediyorum ki, işte bu durumun tâ ksn-
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dişidir. Şoför biz değildik, şoför bizden değildi, j 
şoför gaza basacak yerde frene, frene basacak 
yerde gaza bastı diye meseleyi münakaşaya gö-
türürsek, biz yolun kenarında kalmaya devam 
ederiz ve daha oıe gibi hâdiselerle karşılaşaca
ğımız ve karşıdan gelecek her hangi bir vası
tanın bizi yeniden uçuruma sürükleyip, sürük-
lemiyeceği belli olmaz, işte bu gförüş içerisinde 
"meseleyi ele aldığımız zaman, zannediyorum ki, 
fdaha iyi teşhis koyma imkânı hâsıl olacaktır. 
Bu durumda, Millî Güven Partisi, aklını kulla
nıp vaziyete teşhisini koymakta, tedbir almak ve 
alınacak tedbirlere yardımcı olmak sorumluluğu 
ile -dummu değerlendirmektedir. 

Yıllardır ısrarla yaptığımız tenkid ve temen
nilere nağmen, Türkiye'mizin şartlarının 12 IMar't 
muhtırasına gelmesi, şüphesiz bir talihsizliktir 
arkadaşlarım. Bunda, sağlı, sollu, beslenme, sa
pık ideolojilerin türlü marifetlerle oltaya dö
külmesinden doğan anarşinin, birinci derecede 
rol oynadığı ortada olmakla beraber, marifetlere 
çanak tutan tedbirsizlikler ve tersine davranış
larla, bilerek ya da bilmeden yapılan teşvik ve 
tahriklerin ve bu tahrikler sonunda yaratılan 
havanın müessiriyetini de inkâra imkân yoktur. 
İMesele, ters tutumcusunun da, hava yaratıcısı
nın da, gecikmiş olarak da olsa, tehlikeyi görüp, 
3Jkıl, iz'an ve basiret yolunu seçmesinde dir. Husu
siyle, 12 Mart muhtırasının ikinci maddesiinde 
yer alan, «çarelerin, partilerüstü bir anlayışla» 
Meclislerimizce değerlendirilmesi kaydına dik
kat ederek ve ehemmiyet vererek, İleriyi hazır
lamanın, yalnız rejimi değil, vatanın selâmetini 
de düşünüp, sevmenin kaçınılmaz yolu olduğunu 
bilmeliyiz ve bunu idrakimizde de tutmanın so
rumluluğunu kavramalıyız. Millî Güven Partisi 
meseleleri böyle geniş bir açıdan değerlendirdiği 
•içindir ki, henüz Sayın Erim'in adı ortada yok 
iken, Sayın Cumhurbaşkanına Hükümetini kuru
luşu hakkındaki görüşlerini arz etmiş ve bağım
sız bir zâtın başkanlığında millî beraberlik Hü
kümeti kurulması ve Atatürkçü çizgide reform
ları gerçekleştirecek böyle bir Hükümetin des
teklenmesi lüzumu üzerinde durmuştur. 

(Hükümet, kişiliği üzerinde yakın bilgi sahi
bi olduğumuz Sayın Nihat Erim tarafından ve 
yime kişilikleri hakkında malûmatımız olan sa
yın bakanlar alınmak suretiyle kurulmuş bulu
nuyor. Sayın Erim'in partisinden ayrılmakla, | 
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ciddî bir bağımsız zat vasfına geldiğinden asla 
tereddüdümüz yoktur. O itibarladır ki, Sayın 
Erim gibi tecrübeli, memleket severlîğinden hiç 
kimsenin şüphe edeımiyeceği, meselelere vâkıf, 
bağımsızlık vasfında bir zatın başkanlığında 
Hükümet kurulması, bizim görüşümüze uygun 
düşmektedir. Filvaki, biz, Millî Güven Partisi 
olarak, verdiğimiz muhtırada, Hükümetin teş
kili üzerinde de mâruzâtta bulunmuş ve mesele
lerin Parlâmentoda halli zarureti ortada oldu
ğuna göre, dışardan da uzman bakanlar lalınmak 
suretiyle bu işin desteklenmesi, takviyesi lüzu
muna işaret etmiştik. 

Görüyoruz ki, bugünkü Hükümet, çoğu uz-
mrjıı kadrosunda olan üyelerden teşekkül etmiş
tir. Böyle olmuştur diye Millî Güven Partisinin 
görüşü dışında bir kuruluşla karşı karşıya ol
duğumuzu hiçbir zaman düşünmüyoruz. Çünkü, 
bugünün kuruluşu, çok ciddî ve düşündürücü 
olan vaziyeti karşılamak gibi bir zarureten doğ
muş bulunmakta ve bunun yanında uzman kad
ro olarak Hükümeti teşkil eden zevatım da, 
gerçekten memlekete büyük hizmetler yapacak 
vasıfta oldukları bilinmektedir. O itibarla Hü
kümetin kuruluşu üzerinde Millî Güven Partisi 
tam bir gönül rahatlığı içerisinde bulunmakta
dır. 

Hükümet programı da, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı ve 1971 bütçesinin tatbiki ile ilgili 
programlara yaptığı atıflarla, maksat ve hede
fini ortaya koymuş olup, maksat ve hedefi ba
kımından Millî Güven Partisinin program ve gö
rüşlerine çoğu yönü ile uygun düştüğü için, her 
mülâhazanın üstünde, tam hür bir irade ile bu 
programı da tasvip ve tatbikatını takibimizde 
tutmayı vazife bilmişiizdir. 

Değerli arkadaşlarım, program üzerinde, gü
ven oyu verme hakkının toplandığı, Millet Mec
lisinde cereyan eden müzakereler sırasında, sev
gili Genel Başkanımız Turhan Feyzioğlu grup
larımızın müşterek görüşünü açık, seçik bir su
rette dile getirmiş bulunuyor. Grupların ittifak
la tesbüt olunan görüşü, liyakat ve ehliyetini in
kâra hiçbir vicdanın müsaade etmiyeceği, lideri 
tarafından kürsü marifetiyle büyük millete arz 
edildikten sonra, aynı görüşün, her noktasında 
değiştirilmesi kolay olmıyan cümlelerle aynen 
tekrarlanmasını veya jkelime ve cümleler de
ğiştirilerek; aynı görüşlerin ifade edilmesini 
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zait telâkki ediyoruz. Dünkü Meclis müzake
relerini her arkadaşım gibi ben dıe dikkatle 
izledim. Feyzioğlu arkadaşımız orada, Millî 
Güven Partisi olıarajk daha 1969 seçimlerinden 
çok önce, 22 Şubat 1969 tarihlinde Sayın Dev
let Başkanına sunulan muhtıradan, 14 Nisan 
1970 te Güven Partisi Grupu adına gündem dı
şı yaptığı konuşmadan, 1970 yılının son gün
lerinde Sayın Devlet Başkanına sunulan yeni 
bir muhtıradan, 16 Mart 1971 tarihinde Hükü
met kuruluşu ile ilgili olarak yine Sayın Cum
hurbaşkanına sunulan muhtıradan bahsederek; 
memleket huzurunu bozan, millî bütünlüğe ve 
güvenliğe zarar veren olaylar ve tedbirlerini ve 
kurulacak Hükümetin ele alması gereken konu
ları açıklamışlardır. Bu açıklamalar, bir siya
si teşekkülün önceden hâdiseleri görmüş oldu
ğunu ifade etmekle beraber, şüphesiz ki, Fey
zioğlu, gruplarımızın görüşü olarak yaptığı ko
nuşmayla., bir övünme payı çıkarmak için de
ğil, tarihî hâdiseler karşısında millete ve tarihe 
geçecek gerçekleri belirtmek ve muhtıranın 
ikinci maddesinde merci olarak gösterilen 
M.?c3İ3İ8r:n, meseleleri görme ve yoluna koyma 
vasfını haiz, ıakh selim ve iyi niyet sahibi un
surları bünyesinde taşıdığının ve Meclislere gü
venmenin tabiî ve hattâ zaruri olduğunun ör
neğini vermiş olmak için yapmıştır. Yine bu 
açıklamalar, muhtıranın ikinci maddesi durur-
tken, birinci maddesini ele alarak, Meclisleri ve 
Parlamenter sistemi millet gözünden düşürmek 
maksadı ile faaliyetlerini durdurmayan bir kı
sım çevrelerin akıllarını başlarına almaları için 
yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, söz Meclislerin ve 
parlamenter sistemin üzerine gelmişken, bir nok
tayı ifade etmeden geçemiyeceğim. Biraz ev
vel bu kürsüde konuşan Sayın Madanoğlu, ken
di adlarına konuşsa bana dokunmayacaktı, ama 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına yap
tığı konuşmada, tüm politikacıları kötüleyen, 
küçük gösteren bir ifade tarzını kullanmış ve 
bu arada, «aşırı sağa da, taşırı sola da karşıyım 
diyenler sömürücülerin tâ kendileridir.» Gibi 
bir beyanda bulunmuşlardır. Şimdi yüksejk hu
zurunuzda Büyük Türk Milletine hemen arz 
ediyorum ki, Türkiye eğer istikbal bekliyorsa, 
Türkiye eğer hedefine ulaşmak istiyorsa, el
bette ki teknik elemana ihtiyacı vardır, ama 

ondan daha evvel akıllı, izanlı, uzak görüş
lü, namuslu ve haysiyetli politikacılara mutla
ka muhtaçtır. Türkiye'yi hedefine ulaştıracak 
olan iyi politikacılardır. Bu itibarla tüm po
litikacıları -kendilerinin de şimdi poîitjka 
yaptıklarını dikkate almadan- kötülemenin 
akılla bağdaşır yönü yoktur. 

Yine, «aşırı sağa da aşın sola da karşıyım.» 
diyenler sömürücü olurlarmış. Ben hem aşırı 
sağa karşıyım, hem aşın sola karşıyım. Ben 
Atatürk'çüyüm. Çünkü, Atatürk de hem 
aşın sağa karşı idi, hem de aşırı sola karşı idi. 
Ne diyeceğiz ya? «itibara jsahibolabilınek, il
tifata mazhar olabilmek için bir şeyler olduğu
mu ifade edebilmek için» 'aşırı sağcıyım mı di
yeceğim, aşırı solcuyum mu diyeceğim? O iti
barla, bu tarz dengesiz sözleri bu Meclisin bün
yesinde kabul etmeye imkân yok. (A. P. ve 
M. G. P. sınaliarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Millet 
Meclisindeki görüşmelere temas etmiş ve 
bunun hangi maksatla ortaya konulduğunu arz 
eylemiştim. Şimdi ben Feyzioğlu'nun konuşma
sında sözü edilenlere daha yüzlercesi katılmak 
suretiyle yüksek huzurunuzda aziz milletimize 
açıklanması mümkün ve kurulduğumuz günden 
beri mevcut ve devam eden görüşleri dile geti
rerek vaktinizi aJlmıyacağım. Ama, bilinmesini 
haklı olarak isterim ki, Meclislerimiz, bugün is
tenilenleri evvelinden gtirüp istemiş, her parti
den ve partisiz pek çok arkadaşı bünyesinde ta
şımaktadır. 

lAziz arkadaşlarım, program, Anayasanın 
ön'gördüğü ve memleketin ihtiyaç gösterdiği re
formların, Atatürkçü bir görüşle, gerçekleşti
rilmesinin faaliyetine hemen geçileceğini ve 
bunlardan mühim bir kısmının kısa zaman için
de sonuçlandırılıp, uzun vadeli olanların da yo
luna konulacağını söylemektedir. Programda sı
ralanan reformların tamamı ile bir ve beraber 
bulunduğumuzu; özellikle tüm meselelerin ger
çek Atatürkçü g"örüşle, yani Atatürk milliyet
çiliği ile ele alınıp millet ve memleket hayrına 
gerçekleştirilmesinin en hareretli taraftarı, des
tekleyicisi ve takipçisi olduğumuzu arz ve ifade 
ederken göğsümüz kabarmakta ve Hükümete 
bağlılığımız ümitle de saadet duymaktayız. 

Simidi, programda sözü. edilen çalışma ilke-
leri ve reformlar üzerindeki konulara §öyle bir 
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değinip, bâzıdan hakkında birkaç kelime ile mâ
ruzâtta bulunmayı vazife sayıyoruz. 

«Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm 
olarak uygulanması»; 

Kendisini bu memleketin duyan, düşünen ev
lâdı sayan her insanın gönülden bağlı olduğu 
bir tedbir. 

«îdari ve ekonomik yapının modernleştiril
mesi,» 

Muhterem arkadaşlarım, «modernleştirilme
si» tâbiri üzerinde müsaade ederseniz kısaca 
durmak istiyorum. Memleketin elbette ki, mo
dernleşmeye ihtiyacı vardır. Medeni olmaya, 
daha ileriye doğru atılımda bulunmaya ihtiyacı 
vardır. Ama, bir noktadan şahsan endişe ediyo
rum. Olmaya ki, bu modernleşme sözü altında, 
işi daha da genişliğine alma gibi bir havaya gir
miş olalım. Acaba, buna hem sadeleştirme, hem 
de ciddileştirme tâbirini koysak daha iyi olmaz 
mı idi diye içimden bir his geliyor. Çünkü, 
Türkiye'de idari ve ekonomik yapı, belki mo
dern olmadığı içindir, ama kabul etmek lâzım
dır ki, beklenen ciddiyetten ve sadelikten uzak
tır. Milletimizin haline uygun düşecek şekilde, 
hem çok ciddî, hem de sade olarak ortaya ko
nulması lüzumunda ısrar ediyorum. Bu fikirle
rimiz yeni bir fikir değildir, öteden beri devam 
edegelen f ikirlerimizdir. 

«Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi konusun
da kararlı adımlar atılması.» 

Her sefer söyledik, tekrar ediyoruz : Ne gü
zel tâbir kullanılmış, 'elbette ki, sosyal adaletçi 
olacağız. Sosyal adaletçi olunmazsa o zaman 
insanlıktan uzak kalınır. ISosyal adaletçi ola
cağız, ama hiçbir zaman sosyalist olmıyacağız; 
insanları köleliğe götüren bir rejimin taraftarı 
oılmıyacağız. (M. Ot. P. sıralarından «bravo» ses
leri) Bu görüş içerisinde, bu kaydı saygı ile kar
şıladığımızı ifade etmek vazifemizdir. 

«Bugünkü asayişsizlik ve huzursuzluğun hız
la giderilmesi...» 

Bu hususta iyi temenni izhar etmek ve bu 
hususta Hükümete destekçi olmak biraz da in
sanların kendi kendilerini düşünmesi anlamını 
taşır; kendi çoluk - çocuğunu düşünmesi anla
mını taşır. 

Programın son pasajında Sayın Erim'in çok 
ince ve hassas bir şekilde ortaya koyduğu gibi, 
«sabah gidip de akşam evine dönüp dönmiye-

ceği belli olmryan çocukların anası, babası için» 
âdeta bir hayırlı dua mahiyetindeki bu cümleyi, 
gönülden desteklediğimiz bir vakıadır. 

«Lâiklik ilkesinin tam olarak uygulanması» 
Arkadaşlar, bu mefhumun Türkiye'de iyi 

kavranmamasından ötürü cidden çok sıkıntılar 
çekmiştedir. Yıllar yılı bunun ıstırabını çeken 
arkadaşlarınızdan biri olarak söylüyorum M;, 
bu ilkeye, lâiklik ilkesine ne kadar çok sarılır-
sak, milletin din ve vicdan hürriyetine o kadar 
çok saygılı olduğumuzu ispat ederiz. Bu ilkeye 
ne kadar çok şanlırsak, vatandaşın dinî hisle
rini istismar eden ve ona kendi menfaatlerini is-
tmadettirenlerin karşısında da o kadar iyi vazi
yet almış oluruz. O itibarla, bu konuyu partile
rin görüşü mülâhazasının üstünde, Anayasanın 
19 ncu maddesinin ışığı altında yürekten be
nimsemiş kimseleriz ve bu yürekten benimseyi
şimiz, vatandaşın dinî duygularına saygılı olu
şumuzun da en tabiî ifadesi halinde yüksek hu
zurunuzda arz edilmiş bulunmaktadır. 

«Devlet kesiminin etkin 'bir halde çalışır ha
le getirilmesi...» 

Çok müteşekkirim »Sayın Nihat Erim Hükü
metine bu sözü koyduğundan ötürü. Biz politi
kacıların bazan kusurları vardır. Demin bah
settiğim arkadaşımın 'söylediği gibi politikacıyı 
tamamiyle kötülemek değil, ama kusurlarımız-
vardır. Biz her şeyi iyi tarafından ifade ederiz. 
Türkiye'nin büyük hastalığıdır, Türkiye'de dev
let kesiminde kâfi derecede çalışıldığını hiç 
kimse iddia edemez. Devletin hiçbir dalında tam 
çalışma olmadığı bir vakıadır; şahsi fikirlerim 
olarak burada bilhassa cesaretle söylüyorum. 
Jlltoetteki, aklı selim bu noktalardan bir kısmı 
üzerinde benimle beraber olacaktır. Bunu bir 
düzene (koymaya mecburuz arkadaşlar. Bunu 
düzene koymazsak o zaman hiçbir iş ciddiyetle 
yürümez. Hangi hükümeti (getirirseniz getirin, 
hangi reformist hükümeti getirirseniz getirin ve 
hangi programı kabul ederseniz ediniz, bu dü
şünce ile, bu zihniyet ile işleri yürütmek kabil 
değildir. Buna bir istikamet vermeye mecburuz. 
Buna evvelâ, Hükümet kendisi, ejbette ki, ör
nek olacalstır. Hükümetin (baş sandalyelerinde 
oturan teknik unsurları örnek olacaktır. Ondan 
sonra da aşağı kademeyi hatır, gönül dinleme
den hizaya getirmenin yoluna gireceklerdir. 
Millet bunu böyle istiyor. Millet bir Personel 

— Ö29 — 



O. Senatosu B : 58 6 . 4 . 1971 O : İ 

Kanunu ile kendisin© düşen fedakârlığı fazla-
siyle yapmış haldedir, ama fedakârlık yaptığı 
insanların, henüz kendisine lâyiki veçhile hiz
met ettikleri inancına ısahibolamamıştır. Gerçek 
olan budur. O halde bu mevzu üzerinde Hükü
met eğer durur ve bundan sonra devlet kesimin
de çalışan insanlar ciddî bir çalışma sistemine 
girerse, bu sayede milletin kendisi de daha cid
dî çalışma /imkânına sahibolur, örnek teşkil 
eder. Çünkü, Türkiye'mizde, bilhassa Türkiye'
mizde bütün örnek hareketler daima devletten 
gelmiştir. Özel sektör© de (bunlar müessir olur, 
İktisadi Devlet Teşebbüslerine de bunlar mües
sir olur. O halde bu çalışma düzenini behemehal 
yerine getirmek lüzumu üzerinde ısrarla duru
yoruz. 

«Özel kesimin toplum yararına uygun bir ça
lışma düzeni, güvenlik ve kararlılık içinde kal
kınmaya katkıda bulunması...» 

Bu ifadede biraz noksanlık görüyoruz. An
cak, Anayasanın 40 ncı maddesi diye parantez 
içerisine koyduğuna @öre, Anayasanın bu mad
desini ki, hepimiz onun üzerinde dururuz, Hü
kümetin aynen benimsediği mânasına gelir.. 
Çünkü, bu programa konulan kısımla Anayasa
daki ifadeler biraz değişiktir. Orada «Devlet, 
özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik 
ve kararlılık içerininde çalışmasını sağhyacak 
tedbirleri alır.» diye özel sektörü biraz daha 
kendi çalışmaları içerisinde rahat (bırakan, daha 
emniyetli bir halde tutan bir ifade tarzı vardır. 
Zannediyorum ki, Sayın Erim Hükümetinin 
programı da tamamiyie bu maksat içerisinde, 
ama işi biraz daha özetlemek suretiyle buraya 
almışlardır. Karma ekonomi dediğimiz zaman 
elbette ki, özel sektörün de yeri olacaktır bu 
memlekette. Özel sektöre birçok ahvalde kötü 
gözle bakılır. Sebep? Özel sektörü, devlet eliyle 
zengin olma müessesesi gibi gösteren hâdiselere 
tanık olmuşuzdur da ondan. Türkiye'de özel 
sektör suiistimal yapar. İnanıyorum ki, eğer 
devlet suiistimalci değilse, bizzat özel sektörün 
suiistimal yapması ya çok zor olur, ya hiç müm
kün olmaz. Özel sektör devletle teşriki mesai 
ederse, işte o zaman suiistimali rahatlıkla yapa
bilir, ama devlet namuslu olur, özel sektörün bu 
suiistimal taleplerini elinin tersiyle iterse ve 
onun başını ezerse, o zaman hiçjbir şey lâzım 
gelmez. O halde, memleketin ekonomik faaliyet

lerini geliştirmede özel sektörün yeri belli ola
cak, ama özel sektörün doğru dürüst çalışması 
temenni ediliyorsa devlet evvelâ kendisine çe
ki - düzen verecektir. O itibarla da bu sözün 
(bundan sonrası için olsun yerine getirilmesini 
ciddiyetle temenni etmekteyiz. 

«G-elir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, 
kredi ve başkaca tedbirlerin alınması..» 

Buna hiç kimsenin itiraz edecek tarafı yok. 

«Kooperatifçiliğin gelişmesi...» 
Yalnız, bu hususta bir şeyi açıklamak lü

zumunu hissederim. Şimdi bu Anayasa hükmü
dür. Anayasanın 51 nci maddesi, «Kooperatif
çiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin alın
masından Obahıseder. Bilhassa Türkiye'nin sağ -
sol çekişmelerine çok sahne olması, solcuların 
da, aşırı solcuların da türlü marifetlerle ortaya 
dökülmeleri karşısında, kooperatifçiliği «aca-
lîa»? Şeklinde karşılama gibi foir hava vardır. 
Bizim Anayasamızın kaoul ettiği kooperatifçi
lik, tamamiyie gönül rızasiyle vukulbulacak: 
'kooperatifçilik sistemidir. Yoksa, Devlet zoruy
la, demir perde gerisi memleketlerde olduğu 
gibi devlet zoruyla bir kooperatifçilik bahis ko
nusu değildir. Bu anlayış içerisinde, bu hayırlı 
teşelbbüsün, milletin büyük derecede yararına 
olacağı inancını taşıyoruz. 

«Eğitimide fırsat eşitliğinin gerçekleştiril
mesi...» 

Aziz arkadaşlarım, bu cümlede millî hazine
nin anahtarı saklı bulunmaktadır. Türk Mil
letinin en büyük hazinesi işte fau fırsat eşitli
ğinin ortaya çıkarılmasındadır. Feyzioğlu Ar
kadaşım burada olmasa idi, rahat konuşacak
tım, ondan bahsederek; her gittiğimiz yende, 
«Dağdaki çoban Ahmet'in beşikteki çocuğunun, 
yarın Türkiye'nin kaderini bir çırpıda değiştire
cek yaratılışta olmadığını kim bilebilir; kasa
badaki çöpçü Hasan'm çocuğunun bu memle
ket için kurtarıcı bir devlet adamı vasfında 
ortaya gelmiyeceğini kim hesabedebilir?» diye 
bu fırsat eşitliği ilkesini çok güzel ifadelerle 
anlatırdı kendisi. Hakikaten öyledir. Eğer, bu 
memlekete insangücü, kafa verebileceksek, ev
velâ bu fırsat eşitliğini gerçekleştirmek lâzım
dır. Bu reform Hükümetinin her şeyden önce 
buna değer vereceğine inanıyorum. Çünkü, bi
zatihi Sayın Nihat Erim bu kafa gücüne frrsat 
veren bir fırsat eşitliği ilkesini, kendi Hüküme-
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tinin kurulmasında tatbik etmiştir. Şüphesiz, 
Ibu ileride memleket meselelerinde, hususiyle 
millî eğitim sahalsmda daha çok tesirini göste
recektir. > 

«Sağlık, sosyal yardım ve başkaca kamu 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan 
yararlanmada eşitlik sağlanması...» 

Şüphesiz, bakanların, zaman ölçüsünde, ba
kanlık faaliyetleriyle ilgili olarak getirecekleri 
raporlar üzerindöki konuşmamızda işi genişli
ğine mütalâa edeceğiz. Ama, bir sağlık mesele
sinin de âdeta reformcu (bir görüşle ele alınması 
lüzumu Orta'dadır ve Türkiye'nin elbette ki baş 
meselesidir. Çünkü, insanın sağlığı olmazsa ge
riye kalan kısımlarını kullanması mümkün ol
maz. özellikle sağlık işlerini ısöylediğimiz za
man, Atatürk'çü zihniyetle, düşünceyle kurulan 
Erim Hükümetinin bu (bakanlığın başına 'bir 
değerli Türk hanımını getirmiş olmasını şükranla 
karşıladığımızı ve bundan ötürü kendilerine zi
yadesiyle müteşekkir bulunduğumuzu, Ata
türk'ten ilham almış insanlar olarak arz et
meyi vazife biliyorum. 

«Gençliğin temel sorunlarının da ele alın
ması...» 

Muhterem arkadaşlarım, bu çok mühim bir 
mevzudur. Gençliğin temel sorunları deyince 
bunun içerisine şehirdeki, üniversitedeki, taşra
daki ve köydeki gençliğin tümü girmektedir. 
Hakikaten, mutlaka ele alınması lâzımgelen so
rundur ve zamanı gelince daha etraflı malûmat 
arz edeceğiz. Tabiatiyle, benim Karaeniz böl
gemde eline üç kuruş ıgeçen gencin hu parayı 
ya tabanca atmak için mermi parası olarak, 
ya da kumar oynamak, ya da başka türlü zevk 
yapmak veya esrar çekmek için ısarf ettiği vakıa
sını burada zikredersem Türkiye^de gençlik so
rununun hangi görüşlerle ele alınması ıgerektiği 
daha da iyi anlaşılacaktır kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim şahsan çok 
Ibeğendiğim programın (bir pasajı vardır. Orada 
diyor ki, «içine girdiğimiz dönem Türkiye'yi ileri 
götürmek istiyen bütün güçlerin ulusal kalkın
ma (savaşına katkıda bulunmalarına fırsat ve
ren, bir sınav dönemidir. Bu smaivdan yiiz akıy
la çıkabilmek için T BM. M. nin, 'bütün Dev
let kuruluşlarının, kamuoyunun Atatürk dev
rimlerine bağlı Türk gençliğinin bize destek 
olacağına güvenerek fibu görevi almış bulunu
yoruz.» 
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(Size destek olacak olanlar Atatürkçü da
lanlar olacaktır. Size destek olmıyacaklar Ata-
türkü karşısına almış olacaklarıdır. O itibarla 
Hükümet müsterih olsun. Atatürk, O'nun bü
yük ruhu sizi muvaffak kılmakta çok yardım
da ıbulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hu reform strate
jisinde; de toprak reformu, millî eğitim re
formu, malî reformlar, hukuk ve adalet re
formu İdiye (bahisler var. 

Toprak reformu üzerine bâzı (görüşler ifa
de edildi. Millî Birlik Grupu adına konuşan 
Sayın Karavelioğlu arkadaşım, bize ters dü
şen (bir igörüş ifade ettiler. Bilhassa toprağın 
değeri mevzuunda; Anayasanın tamamiyle doğ
rultusunun dışına çıkmak suretiyle - hani doğ
rultusunda yürüneceğimiz Anayasanın doğ
rultusunun dışına .çıkmak suretiyle - bir gö
rüş ifade ettiler. Meseleleri halledeceğiz, ak
lımızla halledeceğiz, ama hukuka, nizama, hu
susiyle Anayasaya bağlı kalmak suretiyle hal
ledeceğiz. Çünkü, buyurdukları şekilde rayiç 
hedel tesbitine Anayasanın bugünkü hali mü
sait değildir. Türkiye'nin ilerisi için de, 
Iböyle kritik zamanlarda meseleler çıkrmanm 
doğru hir şey olacağı kanaatini taşımıyoruz. 

Bu arada, Sayın Erim'in anlayışına mese
leyi tevdi etmek suretiyle bir noktayı hatır
latmakta fayda umarım. Dün Millet Mecli
sinde müzakereleri takübederken Demokratik 
Parti adına söz söyliyen konuşma yapan Sa
yın Asal «Toprak reformuyla alâkalı olarak 
Hükümet raporunda yer alan teklifin tıpkısı, 
yalnız örgüt kelimesi yerine teşkilât kelimesi 
konmak usretiyle. işçi Partisi Milletvekili Ce
mal Hakkı Selek tarafından kanun teklifi ha
linde Meclise gelmiş idi.» dediler. 

Şimdi bir fikir doğru ise ki, işçi Partisin
den de gelirse doğrudur, mümkündür. Bir fikir 
doğrudur; Nizam Partisinden de gelmiş olabi
lir. Her zaman bu iki partiden gelmez de, bâ-
zan gelebilir; doğrudur. Ama, bu şekildeki bir 
takdimde, toprak reformu konusunun bir şüp
he ile, bir endişe ile ele alınması havaimin 
mevcudiyetini inkâr etmek mümküa değildir. 
Dün Mecliste: Sayın Erim bu konuvı fazla 
temas etmediler ve bir değerlendirmede bulun
madılar, kendilerinin bileÜ%i konu idi, ama 
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burada hiçolmazsa, kamu efkârı üzerinde hu
sule gelebilecek tereddütleri izâle edici, daha 
geniş bir bilgiyi lütfederlerse zannederim ki 
hayırlı bir iş yapılmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer ref omlar üze
rinde ayrı ayrı, uzun uzun konuşmakla kıymet
li vakitlerinizi almıyacağım. Her biri ayrı ay
rı yerinde. Bu seferki programla şimdiye ka
dar Cumhuriyet hükümetlerinin hiç âdeti ol-
mıyan bir görüş getirilmiş oluyor. O da, hu
kuk ve adalet reformu. Hukukun ve adaletin 
bir reform niteliğine bağlanması cidden çok 
memnuniyet verici bir haldir. 

Burada Adalet Bakanlığının bütçesini gö
rüştüğümüz her seferde, Türkiye Cumuhuri-
yeti Devleti, sosyal hukuk Devletidir diyoruz 
ve meselelerimizin hepsini de hukuk yolu ile 
halletmeye kalkıyoruz. Ama, Adalet Bakan
lığını, sanki hâkimlerin, savcıların tâyini mu
ayyen kayıtlara bağlanarak elinden alınmış 
gibi bir dar görüş içerisinde mütalâa ediyo
ruz. Bu çok yanlıştır. Adalet Bakanlığının me
selelerinin, Türkiye'nin çok mühim bir nok
tasını, teşkil ettiği düşünülerek ele alınmak 
lâzımdır diye burada, bendeniz mütemadiyen 
her sene söylerim. 

Şimdi, işte burada, bu reform tâbiri gel
miştir. Bunda öngörülen değişiklikler çok 
yerindedir. Hususiyle, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun takviyesi suretiyle mahkemelerin de-
netlemnesi konusu, bir ihtiyaç halini almış
tır. Meslekten bir adam olarak söylüyorum, 
bu ihtiyaç yalnız millet için değil, aynı za
manda meslekdaş olanlar için de böyledir. Ça
lışanla çalışmıyanın; iyi çalışan, dürüst çalı
şan, çok çalışan ile işi alargaya alanın farkı
nı ortaya koymak için buna mutlaka lüzum ve 
ihtiyaç vardır. 

Bu arada, tabiî mevzuat getirildiği zaman 
üzerinde görüşlerimizi söyliyeceğiz - bugüne 
kadar Türkiye'de aylıkların artırılması, eksil-
tilmesi değil, Türk milletine en mükemmel ka
ran verebilecek hâkimi nasıl yetiştirmeliyiz 
konusu, hiç bir zaman ele alınmamıştır. Hâkim, 
kendisinin şahsında kabiliyet varsa, o kabili
yeti ile ortaya çıkar, iyi adalet tevzü eder, 
ama değilse yine bu vazife yürür, gider. Ee.. 
Türk milletinin adalet işlerinde bir noksanlık 
vardır. O halde reformist bir görüşle bu nok-

I sanlıkların ele alınacağını müjde olarak telâk
ki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, dış politika üze
rinde Genel Başkanımızın Millet Meclisinde 
söylediklerine aynen katılıyorum. Ben, bilhas
sa Kıbrıs konusunda, bu mevzuda büyük eme
ği geçmiş olan, başı çok derde girmek suretiy
le çok emeği geçmiş olan Sayın Erim'in daha 
açık, Makarios'un dana iyi anlıyabileceği bir 
dil dle programa bir kayıt düşüreceğini bekli
yordum. Ama, kendileri bu sahada vukufu ile, 
bilgisi ile tecrübesi ile meseleleri değerlendir
me mevkiindedir. Biz, yalnız, kendi isteklerimi
zi ortaya koymakla yetinmiş oluyoruz. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Değerli ar
kadaşlarım, iyi bir fırsatın içerisindeyiz. Fır
satların kadri bilinmezse kaçıverir ve bir da
ha da yakalanmaz. Hâdseleri büyütmeden, ma
ziyi aşelemeden lüzum hissetmeden, halimizi 
dikkate alıp, istikbale ümitli, emniyetli cesur 
adımlarla yürümek için Erim Hükümetine el 
birliği ile, gönül birliği ile, kafa birliği ile 
yardımcı olmak, bizim için çok kutsal bir va
zife olacaktır. Çünkü, Erim Hükümeti şerefli 
olduğu kadar, da hakikaten büyük mesuliyet 

| taşıyan bir vazife almıştır. Kendilerine grupum 
adma başarı diler, sizleri ve Sayın Erim'in şah
sında Hükümet üyelerini saygı ile selâmlarım. 
Sağolun efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın inkaya.. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CEMA-
LETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; asıl ko
nuşmama geçmeden evvel, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata Sayın 
Millî Birlik Grupu sözcüsü ve Sayın Konten
jan Grupu birinci sözcüsünün sözlerini, Ada
let Partisine müteveccih sözlerini büyük bir 
üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek iste
rim. 

Sayın Erim Hükümetinin Programını eleş
tirecek yerde, geçmişe dönüp Adalet Partisi
ne çatmakta fayda umanlar, bir gün tarihin 
sayfaları arasında kendilerinin haksızlıklarım 
göreceklerdir. 

Mevcut şartlar içerisinde, bu söylenen söz
lere cevap vermek lüzumunu hissetmiyoruz. 

I Ama, bir gün müsait şartlar içerisinde, bu kür-
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sıilerde bu bühtanlar ve bu iftiralar karşısın
da hesaplaşmak mukadder olursa, elbette bi
zim de söyliyeceğimiz sözlerin, vereceğimiz ce
vapların olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bu şekildeki konuşmaların, ne milletimize, 
ne Parlâmentomuza huzur getireceğine kaaniiz. 
Bırakınız, biz iktidarda iken söylediniz, iftira 
ettiniz, bağırdınız, çağırdınız, bu kürsüleri iş
gal ettiniz, ama bugün biz iktidarda değiliz. 
İktidar sizlerin de, bizlerin de güvendiği el
lere teslim edilmiştir. Hükümet bu gibi iddiala
rı, bu gibi karalamaları dikkate alır ve Devlet 
arşivleri elinde, bütün imkânlar elinde, bunla
rı araştırır suçlular varsa suçluları bulur Türk 
efkârına arz eder. Bunda- hiç gocunacak tara
fımız yoktur. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim; mec
lislerin devamında, hükümetlerin çalışmasın
da Adalet Partisi hiçbir zaman kabili ihmal 
edilmiyecek bir güçtür. Bu gücü bir kenara 
atarsanız, herhalde meclislerin çalışması, hü
kümetlerin muvaffak olması mümkün değildir. 
Bu itibarla, bu dikkat içerisinde, bu nezaket 
içerisinde grupumuza muhatabolmanız gerekir. 

Her konuşucu, buraya geliyor, Atatürk ilke
lerinden bahsediyor. Atatürkçülüğü tarif edi
yor. Ama, hiç kimsenin Atatürkçülüğün bu ta-
rifleriyle şu kürsülerde birleştiğini görmedim. 
Geliniz şu Atatürkçülüğü, Atatürk ilkelerini 
bir vuzuha kavuşturalım. Sayın yeni Hükü
metten bilhassa rica ediyorum, bu husustaki, 
Atatürkçülük hakkındaki, Atatürk ilkeleri 
hakkındaki fikirlerini açık, seçik gelip bura
da ifade etsin ve hep beraber bir vuzuha, bir 
noktaya varalım. Herkes bunu kendisine göre 
tarif ederse, ne meclislerde, ne Türkiye'de, ne 
vatan sathında huzuru sağlamaya imkân olur. 

Ben, bu husustaki sözlerime son verip, asıl 
konuşmama geçerken bir hususu daha Yüce 
milletin ve Yüce Senatonun dikkatine arz et
mek isterim. Bugünkü vâsılolduğumuz nokta
ya gelmede, yani 12 Mart muhtırasında bir nci 
madde vardır. Bunu hepimizin hatırlaması lâ
zımdır. Burada, yalnız Adalet Partisi itham 
edilmemektedir, Hükümet ve meclisler itham 
edilmektedir. O halde, bütün bu günâhları Ada
let Partisine yüklemek, onun boynuna asmak, 
reva görülecek bir husuus değildir. Eğer bu 
hususta suçumuz varsa, hepimizin, meclisler ola
rak, suçu vardır. Bunu böyle bilmek gerekir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 12 
Mart muhtırasının 2 ncü maddesinde öngörü
len reformları gerçekleştirmek üzere özel şart
lar içerisinde kurulan ve nevi şahsına mün
hasır bir vasıf taşıyan Sayın Erim Hükümeti-
nin 2 Nisan 1971 günü Yüce Senatoya sunulan 
programı hakkında Cumhuriyet Senatosu Ada
let Partisi Grupu adına görüş ve temennilerimi 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, programa ait dü
şüncelerimize geçmeden evvel, bâzı gerçek 
bildiğimiz hususların, tarihe mal olması ve de
mokratik hukuk Devleti anlayışının vuzuha 
kavuşması bakımından, bugün içinde bulun
duğumuz buhran ve bu buhranı yaratan se
bepler üzerinde durmayı, Yüce milletimize 
karşı kaçınılmaz, zorunlu bir vazife telâkki et
mekteyiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin müdahalesine 
kadar varan, buhran ve buhranın sebepleri, 
doğru ve gerçekçi bir şekilde tesbit ve tahlil 
edilmedikçe, tutarlı ve geçerli bir tedbir alma
ya imkân yoktur. Doğru teşhis, doğru tedbir 
getirir. 

Sayın Erim Hükümetinin Programında, 
«1961 Anayasasına göre Türk toplumunu çağ
daş uygarlık düzeyine ulaştırmak için, ger
çekleştirilmesi zorunlu yapısal ve kurumsal 
değişikliklere türlü nedenlerle girişilememiş ve 
sorunları çözmede olayların arkasında kalın
mıştır. Bu durum toplum yapısı ile Devlet dü
zeni arasında önemli gerilimlerin ortaya çık
masına yol açmıştır. Devlet ve toplumda geli
şen çeşitli güçler arasında, kuralları belli ilişki
ler kurulamamış ve karşılıklı bir güvensizlik 
ortamı doğmuştur.» denmek suretiyle karışıklık
lara, ekonomik ve siyasal bunalımlara, yukar-
daM hususların yol açtığı ifade edilmektedir. 

Bu bunalımları çözümlemek için de, «1961 
Anayasasının ön gördüğü reformların süratle 
yapılması» lâzımgeldiği ifade edilmektedir. 

Sayın senatörler, kanaatimizce bu teşhis ve 
tahlil gerçeklere tam uygun değildir. Teknolo
jinin, sanayiin çok ileri olduğu memleketler 
yanında, geri kalmış, ya da geri kalmışlıktan 
kurtulma çabaları içinde olan memleketlerin 
hepsinde bugün az çok buhranlar vardır ve 
muhtemelen olagelmekte devam edecektir. Bu 
bir bakıma asrımızın kendisine has bir özelliği 
olarak gözükmektedir. 
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Türk ulusu, geri kalmışlığın ıstırabını çek

mekte ve bundan kurtulma çarelerini bütün 
gücü ile 1961 Anayasası doğrultusunda aramak
tadır. 

Gelmiş geçmiş bütün hükümetler imkânlar 
nisbetinde reformları yapmaya çalışmışlardır. 
Adalet Partisi hükümetlerinin de yapamadıkla
rının yanında yaptıklarını tarih önünde inkâra 
imkân yoktur. Bugünkü buhranın nedenini yal
nızca bu düşünceye dayamak yeterli ve geçerli 
değildir. Çünkü, buhranın sebebi tek değil, 
birçoktur. 

Bilindiği gibi, ekonomik ve sosyal alanda re
formlarını yapmış, - idare tarzları. demokratik 
olan veya olmıyan - birçok ülkeler de anarşik 
ve huzur bozucu ortamı yaşamış, hattâ yaşa
makta devam etmektedirler. 

Sayın senatörler, kanaatimiz odur ki., mem
leketimizde yaratılmak istenen - bir nisbette de 
yaratılan - ortam, aslında insan haklarına da
yalı demokratik hukuk düzenine. Devlet düze
ninin değiştirilmesine matuftur, 1961 Anayasa
sının getirmiş olduğu geniş hürriyet nizamı içe
risinde kökü gayrimillî, maskeli anarşistler ka
nun dışı hareketleriyle güzel yurdumuzda hu
zursuzlukların artmasına ve yaygın hal alması
na sebebolmuşlardır. 

Ayrıca Anayasamızın 4 ncü maddesinde, 
«Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır.» 
denilmektedir. O halde, her şeyden evvel, mil
lete aidolan egemenliğin tam ve kâmil şekilde 
kullanılması, Anayasanın tarif ettiği yetkili or
ganların, yetki ve sorumluluklarını kullanırken 
ahenkli bir dayanışma içinde bulunmaları zo-
runluğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Geçen 10 senelik devrede., devleti meydana 
getiren anayasal organların, bu anlayış ve dav
ranış içinde bulunduklarını iddia etmek çok zor, 
hattâ mümkün değildir. İşte biz, toplumun 
devlete güvensizliğini, bir ölçüde de olsa, bura
da, bu noktada aramak gerekeceği inancını ta
şımaktayız. Bu sebeplerledir ki. Hükümet prog
ramında ifadesini bulan teşhis ve çözümlerin 
bütünü ile beraber olmadığımızı, olamıyacağı-
mızı ifade etmek isteriz. Bu itibarla, milleti
mizi tedirgin eden, toplumumuzu anarşiye gö
türen, yukarda zikrettiğimiz hususların, Ana
yasa değişikliklerine kadar varacak tedbirlerin 
alınmasını zaruri görmekte ve bu yöndeki çalış

malara destekçi olacağımızı beyan etmek iste
riz. 

Ayrıca, reformları yapmakla buhranın gide
rileceği fikrine katılmadığımızı belirtmeyi de 
tarihî bir görev saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, tarihin büyük inkı
lâpçısı, eşsiz reformcusu.ve Türkiye Cumhuriye
tinin kurucusu büyük asker Atatürk'ün hiçbir 
zaman vazgeçmediği, üzerinde titizlikle durdu
ğu en büyük eseri Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. 

Atatürk, 27 Ekim 1922 de işgal altındaki 
İstanbul'dan gelen öğretmenler heyetine aynen 
şunları söylemektedir : 

«Bütün cihan bir an tereddüdetmesin ki, 
Türkiye Devletinin yegâne ve hakiki mümessili 
yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir,» 

Atatürk ilkelerinin temel unsuru millî ira
dedir. Atatürk, daha 1919 dan itibaren, Amas
ya beyanamesinde millî iradeye dayandığını 
belirtmiştir. Atatürk, hiçbir inkılâp ve refor
munu «ben yaptım» dememiş, her icraatını, Bü
yük Millet Meclisinin mânevi şahsiyetinde, Bü
yük Türk Milletine mal etmiştir. Bu bakımdan 
Türk kamu oyu önünde yasama meclislerinin 
bugünkü durumunu gerçekçi ölçüler içerisinde 
ifade etmek lüzumunu duymaktayız. Demokra
tik rejimin geçirdiği buhranın içinde yaşıyan 
ve gönül kırıklığına uğramış millet temsilcileri 
olarak, porlömanter hukuk nizamının yaşatıl
ması pahasına katlandığımız fedakârlıkların 
gücünü yine aziz milletimizden almaktayız. 
Yerine getirilmesi için uzun yıllara ihtiyaç hâ
sıl olacağı intibaını veren geniş taahhütler ve 
reformcu bir çehre ile karşımıza çıkan yeni 
Hükümet, şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün 
Hükümetleri, 1961 Anayasasında öngörülen ve 
toplumumuzun bünyesinde ve müesseselerinde 
yapılması gereken gerekli değişikliklere ve İs
lâhata el atmamakla suçlandırmayı programı
nın başkonusu yapmış ve bunu mütaakıp yeni 
bir Hükümet teşkiline müncer olan olayların 
savunulmasına girişilmişıtir. Halbuki, biz [mazi
nin tahlilinden ve halin müdafaasından ziyade, 
geleceğin aydınlatılmasını ve Anayasa düzeni
nin kendi şartları içinde yaşatılmasını, içinde 
bulunduğumuz siyasi ortam muvacehesinde da
ha faydalı ve millî yaralar bakımından daha 
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hayırlı görmekteyiz. Bunun içindir ki, bu ko
nular üzerinde fazla durmıyacağım. Parlâmento 
ve Hükümete atfolunan kusurlar hakkındaki 
düşüncelerimiz ise, iktidarımıza mensup Hü
kümetin istifanamesinde sarahatle belirtilmiş 
olup, bu görüşümüzde her hangi bir değişiklik 
yoktur. 

Sayın senatörler, Sayın Erim Hükümetinin 
yapacağı reformlarda, hedef alacağı; ekonomik 
ve siyasal bağımsızlık içinde kalkınma olanak
larının hızla hazırlanması; lâiklik ilkesinin tam 
olarak uygulanması; Devlet kesiminin etkin bir 
şekilde çalışır hale getirilmesi; özel kesimin 
toplum yararına uygun bir çalışma düzeni, gü
venlik ve kararlılık içinde katkıda bulunması; 
gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi 
ve başkaca tedbirlerin alınması; eğitimde fır
sat eşitliğinin gerçekleştirilmesi; sağlık, sosyal 
yardım ve başkaca kamu hizmetlerinin yaygın
laştırılması ve bunlardan yararlanmada eşitlik 
sağlanması; gençliğin temel sorunlarının ele 
alınması gibi hususlarda Adalet Partisi Senato 
Grupu olarak Hükümetin destekçisi ve teşvik
çisi olacağımızı, bütün açık yürekliliğimizle ifa
de etmek isteriz. Ancak, hedefte beraber olmak
la, hedefe varmada kullanılacak metod ve araç
larda beraber olmak arasında fark bulunduğu
na da işaret etmek isterim. Biz, Adalet Partisi 
olarak yıllarca seçim beyannamelerimizde ve 
Hükümet programlarımızda ortaya koyduğu
muz hususlara paralel, Türk sosyal yapısına 
uygun, Türk Milletinin tarihî gelenek, örf ve 
âdetlerine saygılı, Anayasanın Atatürkçü ilke
lerinden ilham alan ve reformlarla ilgili her 
kanunun çıkarılmasına ve uygulanmasına katkı
da bulunacağımızı beyan ederiz. 

Programda kendi ifadeleri ile, «içine girdi
ğimiz dönem, Türkiye'yi ileri götürmek istiyen 
bütün güçlerin, ulusal kalkınma savaşma katkı
da bulunmalarına fırsat veren bir sınav döne
midir.» denilmektedir. 

Bu vesile ile, büyük Türk Milletine ve bü
tün dünyaya duyurmak isteriz ki, milletin re
fah ve saadetine müteveccih kalkınma hareket
lerinde - bugüne kadar daima inanıp, yaptığı
mız gibi - yeni Hükümete de yardımlarımızı esir-
gemiyeceğiz. Bunu açıkça ortaya koymak is
teriz. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, yeni Hükü
met, önplânda yapabileceğine inandığı ve yap- I 

maya kararlı reformlar olarak önümüze; top
rak ve tarım reformu, millî eğitim reformu, ma
lî reformlar, hukuk ve adalet reformu, Devlet 
kesiminin yeniden düzenlenmesi ve enerji ve 
tabiî kaynaklarla ilgili reformları getirmekte
dir. Evvelce de ifade ettiğimiz gibi, hedef ola
rak, bütün bu reformlarla beraber olduğumu
zu; hiçbirisine tam karşıt bir tutumun içinde 
bulunmadığımızı hulûsi kalble beyan etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, reformlar içinde 
eğitim reformunu, kalkınmanın temel unsuru 
olarak kabul ediyoruz. Çünkü, eğitim toplum
ları millet olma bilincine götüren tek yoldur. 
Millî geliri, ekonomiyi geliştiren en müessir 
güç, eğitimdir. 

Türkiye'de süratle artan eğitim talebi ile, 
imkânlarımızı denkleştirebilmek karşılaşılan ilk 
zorluktur,. Ayrıca, Türkiye nüfusunun büyük 
bir çoğunluğunun küçük yerleşme üniteleri ha
linde yalaması, yaygın eğitimi pahalı ve güç bir 
hale sokmaktadır. Değişen bir dünyada, gelişen 
bir Türkiye gerçeği vardır. Eğitimin, bilimde ve 
teknolojideki gelişmelere ayak uyduracak 
bir hızı takibetmesi, yani dinamik olması zaru
rettir. Süratle artan okuma, öğrenme talebini 
cevaplandıracak olanakları, mahdut millî gelir
lerimizden ayırmak, öte yandan öğrenim kuru
luşlarını belli bir standardın altına düşürme
mek gerekmektedir. 

Eğitim reformunun anahedefi, Türk çocuk
larını, Türk gençlerini evvelemirde Atatürk dü
şüncesinden beslemek, onlara çağdaş uygarlı
ğın gerektirdiği taze bilgileri vermek ve yurt 
çıkarına yararlı olabilme ruhuhunu kazandır
maktır. 

Eğitim alanında getirilecek reformları, yu-
kardaki düşünceler açısından değerlendireceği
mizi ifade etmek isterim. 

Adalet Partisinin kurulduğundan bu yana, 
bütün seçim beyannamelerinde ve Hükümet 
programlarında bu reformların, yani düzeltme, 
iyileştirme, ve ıslahatların nasıl yapılacağı ve 
ne düşünüldüğü uzun uzun anlatılmış ve yüce 
milletin ibilgisine arz edilmiştir. Hattâ birçok 
kanun tasarıları hazırlanmış, bir kısmı üzerin
de de çalışmalar yapılmıştır. Bu itibarla, hedef
te kendileri ile beraber olmamamız için hiçbir 

i sebep yoktur. Ancak, Hükümet programlarının 
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Özelliğine uygun, kısa ifadeleri karşısında bâzı 
endişelerimizin de bulunduğunu ifade etmeden 
gecemiyeceğircı. özellikle toprak ve tarım re
formunda amacı dikkatle tesbit etmek gerekir. 
Sosyal ve ekonomik amaçlar dengeli bir sekil
ide halledilmelidir. Ayrıca, mülkiyet fikrinin ze
delenmemesi, çok önemli ve üzerinde titizlikle 
durulması gereken bir meseledir. Başlıkta top
rak ve tarım reformu; ibaresini, metinde top
rak reformu olarak geçiştirmenin özel bir mak
sada matuf olmamasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında TRT ile ilgili pasajın, daha açık ve se
çik bir ifade ile ortaya konulması gerekirdi. Bir 
Anayasa kuruluşu olan TRT nin kendi özerk
lik anlayışı içinde hiçbir şekilde anarşiye hiz
met etmemesi, rejim düşmanlarına alet ve va
sıta olmaması ve tarafsızlık ilkelerinden ayrılma
ması temennisini ifade ederken, Hükümetin de 
meseleyi bu açıdan ele almasını ümit ve ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, ekonomik kalkın
mamızda dış ticaret dengesinin sağlanmasında, 
İkinci Beş Yıllık Plânda da belirtildiği gibi, bü
yük yeri olan tabii kaynaklarımızı geliştirmek 
ve millî ekonomimizin emrine vermek, maden
lerimizin cevher olarak ihracı yerine, mamul ve 
yarı mamul olarak ihracını gerçekleştirmek, 
Adalet Partisi iktidarının öteden beri benimse
diği ve uygulamada geniş imkânlara sahip kıl
dığı bir husustur. 

Hükümt programında, «Boraks gibi strate
jik madenler yurt ekonomisindeki önemine ve 
yerine göre Devletleştirilecektir. Linyit üretim 
ve dağıtımı Devlet eli ile yapılacaktır. Petrolde 
anadepo satış işleri devletleştirilecektir.» şek
linde ifadelerini bulan devletleştirme işlerinde, 
memleket yararına olanların yanında olmakla 
beraber; öteden beri savunduğumuz hukuk 
prensipleri ile bağdaşmıyacak ve memleketimi
zin ve milletimizin yararına olmıyacak teşebbüs 
ve tasarrufların da destekçisi olmıyacağımızı ve 
karşısında bulunacağımızı sarahaten ifade et
mek isteriz. 

Sayın senatörler, orman içi köylerle, orman
larımızın geliştirilmesi ve korunması, şehirleşme 
hareket ve çalışmaları, kıyılarımızdaki tarihî 
ve turistik nitelik taşıyan Devlet topraklarının 
elden çıkarılmaması, sermaye piyasasının ge

liştirilmesi, çalışma hayatında huzuru sağlıya-
cak her türlü tedbirlerin alınması, Sendikalar 
Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunlarının ahenkleştirilmesi üzerindeki müta
lâa ve tenkidlere - esasen geçmiş hükümetleri
mizin programlarında daha geniş bir şekilde yer 
almış konular olması bakımından - katılma
mamız söz konusu değildir. Bu yöndeki somut 
çalışmaları gördükten, Hükümet teklifleri gel
dikten sonra, görüş ve mütalâalarımızı daha 
ayrıntılı olarak Yüce Meclislerde ifade edece
ğimiz tabiîdir. Ancak, hemen şunu ifade ede
lim ki, köy ve köylü sorunları hakkında, Doğu 
ve Güney - Doğu kalkınması yönünde, küçük 
esnaf ve sanatkârların hakları istikâmetinde 
Hükümet programlarındaki ifadeleri yeterli ve 
tatminkâr bulmamaktayız. 

Atatürkçü bir hüviyetle ortaya çıkan bir Hü
kümetin, programında, Büyük Atatürk'ün, «Mil
letin hakiki efendisi Türk köylüsüdür.» sözün
de yatan hedefi, daha etkin bir biçimde belirt
mesini beklerdik. 

Muhterem arkadaşlarım, dış politika yönün
den Hükümet programını olumlu karşılamakla 
beraber, Türk milletinin çıkarları açısından bu 
hususu büyük bir dikkatle ve çok yakından ta-
kibedeceğimizi de beyan etmek isteriz. 

Kıta Çin'i ile siyasal ve ekonomik ilişkiler 
kurulması çalışmalarına büyük önem atfetmek
teyiz. Yüce milletimizin asırlardır sürdüre gel
diği hürriyet nizamına ve bütünlüğüne kasdet-
mek istiyen Marksist bir görüşün mümessille
rinin, âzız vatanımızda kendi düşünceleri isti
kâmetinde çalışma olanakları bulmamaları en 
halisane temennimizdir. Bunda, Sayın Erim 
Hükümetinin de çok dikkatli, vatanseverlik duy
guları içinde bulunduğuna inancımız tamdır. 

Sayın senatörler, Atatürk'ün kurduğu Cum
huriyetimizin millî varlık ve bütünlüğümüzün 
başlıca teminatı ve temel unsuru Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimize huzursuzluk veren bünye dışı 
etkenlerin neler olduğu, bundan hangi maksadın 
ifade edilmek istendiği, hepimizin birleşeceği 
bir noktada, vuzuha kavuşturulmalı ve mual
lâkta bırakılmamalıdır. Ayrıca, Silâhlı Kuvvet
lerimizin kendi kumanda zinciri ve sistemi için
de bütünlüğünün korunması ve her türlü tedir
gin edici tesirlerden temizlenmesi en halisane 
temennimizdir. 
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Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi araç ve gereç
lerinin yurt içinden sağlanmıası yönünde ikti-
darlarımızoa başlatılan sanayinin, daima teş
vik ve yardımcısı olacağız. 

Sayın senatörler, Cumhuriyet ıkanunlannı 
hiçe sayarak, «eylem yapıyoruz, devrimciyiz, 
şeriatçıyız, mukaddesatçıyız» iddiaları dle 
Devlet düzenine karşı zorlama davranışlarını 
(sürdürenlerin, Devleti bütün heybeti ile kar
şılarında bulacakları yolunda programda yer 
alan görüşler, Adalet Partisinin öteben T>eri 
savunduğu ve uygulamaya çıkardığı hedefler
dir. Anayasanın, herkesin fikir ve düşüncele
rini her ne sekilide olursa olsun yaymayı ser
best bırakan hükümleri ile, Anayasanın getir
diği rejimi zedelemek temayül ve iştihasına bir 
son vermek itiyat ve imkânının ortadan kaldırıl
masında gördüğümüz faydayı belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler, Adalet Partisi olarajk mil
lî iradeye, edomkratik düzene, hukuk devletine 
bağlı felsefemizin sınırları içinde, yurdumuzun 
biran evvel refaha kavuşmasını, Devlet ve Hü
kümetimizin itibarının devamlı olarak sağlan
masını mümkün kılacak bir davranıştan ayrıl-
mıyacağımızı belirtmejk isteriz. Nazük ve güç 
şartlarla karşı karşıya bulunduğuna inandığı
mız yeni Hükümete davranış ve tutumunu iz
lemek ve icraatını görmek üzere bu samimî 'an
layışlar içinde başarı dilemekte millî fayda 
görüyoruz. 

Sözlerime burada son verir, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ahmet Yıldız 
Millî Birlik Grupu adına ikinci defa ısöz iste
mişlerdir. Henüz, gruplar adına görüşme sona 
ermediğine göre, buyurunuz efendim. 

Sayın Tığlı bir şey mi buyurdunuz? 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Usul hafk-

kmda talebim vardı, ama Ahmet Beyden teonra 
konuşayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın 
Başbakan, sayın bakanlar ve değerli senatörler; 
ben kendi adıma kısaca bir görüşme yapmak 
üzere söz almıştım. Fakat, grupumuzun gö
rüşleri üzerinde biraz daha durmak, kapalı geç
tiğimiz yönlerini biraz daha çıklamak ve kimi 
arkadaşlar, sözcüler amaçlarımızı yeterince an

layamadığı için, biraz da o yönde açıklama 
yapmak üzere grup adına söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dünyada pek 
de örneği bulunmıyan, türü kendine özgü, sui-
jenerist bir durum karşısındayız. Bu duruma 
gerçekçi tanılamayı koyarak çareler aramalıyız. 
ilk Demirel Hükümeti kurulduğu zaman, bura
da politik stratejimiz üzerinde duralım diye 
başlamış vs kendisine bu politik stratejimizin 
ne olması gerektiği hususunda görüşlerimi sun
mak istemiştim ve size üzüntü ile belirteyim ki, 
destekliyen eğilimler Türkiye'yi batına eğilim
lerdir. Ya bu eğilimler yok edilmeli, Türkiye 
kurtulmalı; ya da bu eğilimler böyle yaşarsa 
Türkiye'nin kaderi iyi değildir. Dileğimiz, Sa
yın Başbakan, bu eğilimlerin desteğinden ayrıl
manız, onlara «yanlış kapı çaldınız» demeyip, 
Anayasa, Atatürk'çülük ekseni üzerinde bulun-
manızdır. Burada bulunursanız sizi destekle
meyi görev bileceğiz demiştik. Ayrıca «Eğer 
bunda ters bir tutuma yönelisenis, bu eğilimle
ri A. P. kişiliğinde yenmek devrimcilerin göre
vidir.» demiştim. «Ne demek istiyorsunuz?» de
di, tekrar ettim. Yol çatalındayken Sayın De
mire! Hükümetine çıkmaz okunu göstermeye ça
lıştık. Aynı terimi kullandık. Sonraları, bu çık
maza gidiyorsunuz, çıkmazda kalırsınız, diye
rek uyarmak istedik. Muhtıra verdik, birçok 
kereler uyarmalarda bulunduk. Etkisiz kalın
ca, ben 1969 da bir yazı yazıp, «A. P. seçimleri 
kazanmalı ve bir süre iktidarda kalmalı ki uzun 
süre Devleti batıran bir politikanın uygulayıcı-
sıdır, uygulayanlar iflâs etmiş, ama politika if
lâs etmemiştir, bunun iflâsı için istiyorum.» de
miştim. Sonra da, «Bu iktidar bu politikadan 
vazgeçmezse tepkiler sürmeli.» diye yazı yaz
dım. «Eğer düzelmezse, o zaman Türkiye Cum
huriyetinin meşru savunma dönemi açılacaktır.» 
demiştim. 

işte arkadaşlarım o dönem açıldı. Dediğimiz 
oldu. Devrimciliğin öncülüğünü yapan, yapa-
gelen, 1961 Anayasasını şeref belgesi sayan ve 
yasalarla Cumhuriyeti koruma ve kollama gö
revini almış bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri bu 
meşru savunma görevini, Cumhuriyetin meşru 
savunma görevini, doğrudan doğruya almaya 
zorlanmıştır. Durumun suçlularını muhtıra sa
yıyor. Bu arada Parlâmentoyu da söylüyor. 
Ama, elbette bu Parlâmentoda suça katılan var, 
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katılmıyan var. Suça katılmıyanlar suçlamaya 
hedef değildir, 

Sonra, durumun vahimliğini anlatıyor. Son
ra, isteklerde bulunuyor, istekler haklı; suçla
ma, suçluları hedef almak üzere haklı. Şimdi, 
haklı ve anayasal istekleri yapamıyorum de
mek, yapmıyacağım demek, fetvaya katılmak 
olur. 

Muhtıra bir maddesi ambargolu, 3 maddelik 
bir devrim manifestosudur. Gerçek adı budur 
bence. Mütareke maddesini de kapsıyan bir 
devrim manifestosudur. ihtilâl potansiyeli Tür
kiye'de en yüksek gerilim noktasına geldiği bir 
anda Silâhlı Kuvvetlerin sorumluları bunu en 
uzlaşıcı yönde kanalize etmek çabası ile bu bel
geyi yayınlamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı 
onayladı, Hükümet Başkanı çekildi, kabul etti. 
Meclisler kabul etti, Türkiye'de devrimci bü
tün dernekler, - mühendis, mimar, genç, işçiden 
kiracılara kadar - hepsi alkışladı. Toplumda 
bir rahatlık, bir oh, bir nefes alma yarattı. O 
halde duruma tanımlamayı doğru koymuş de
mektir. 

Arkadaşlarım, suçu kabul ve gereğini yap
mazsa suçlular daha suçlu olur. Şimdi, Türki
ye'de ne durumdayız? Açık konuşalım: Ulus ve 
dünya karşısında bir sözleşme ile karşı karşıya-
yız. En yüksek organlarla, Silâhlı Kuvvetler bir 
sözleşme içine girdi. Gerçek anlamı bu. Şöyle 
yaptınız; yapmayın, demokratik düzeni götürü-
nüz. Götüremezseniz düşündüğüm, öngördüğüm 
eylem budur. Bunu yeni Hükümet kurulurken 
yapacağım dedi, Meclisler kabul etti. Şimdi bu 
sözleşmenin gereğini yapmak üzere bulunuyo
ruz. Tarih bunu böyle kaydedecektir, önce bu
nu kabul edip, bu sözleşmeyi kabul edip, sonra 
aleyhinde çıkmak, aleyhinde konuşmak, akılcı 
ve yiğitçe bir iş değildir. Bu durumda, Sayın 
Erim Hükümetinin tutumu ve programı da ay
nı durumdan kaynağını almaktadır. 

Arkadaşlarım, ben grup adına, biraz daha 
'dolaylı olmıyan yerlerini de açarak konuşaca
ğım Sayın Erim'i ve Hükümetinin büyük ço
ğunluğunu tanıyoruz. Kendilerine ve devrim
ciliklerine olan saygımızı önce belirtmek iste
rim. Belki, dost acı söyler türünden, programa 
ilişkin sözlerimiz olabilir. Bu Hükümet döne
minde bilimsel değerde tartışma yapabileceği
miz umudundayız. Bundan önceki kısır, gerek-
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mz karşılıklar yerine, Erim Hükümetinden ve 
bakanlarından bilimsel verilere dayanan, çö
zümler öneren görüşleri beklediğimiz için, biz 
de biraz bu ölçüde bugünkü konuşmayı derin
leştirmek işitiyoruz. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin kader çizgisi 
Atatürkçülük ve 27 Mayıs'tan geçer. 12 Mart 
bu kader çizgisi üzerinde yeni bir nirengi nok
tasıdır. Bu kader çizgisini, kendi kara yazısı 
sayanlar ve onların desteklediği Hükümet dö
nemi kapandıktan sonra, bu çizginin değerine 
uygun Hükümetten bir eylem bekliyoruz. Şu
nu da biliyoruz ki, bu kader çizgisini kara ya
zısı sananlar çizgi üzerindeki her şahlanışta 
sinmiş, fırsat gelince canlanmıştır. Atatürk'e 
karşı sinmiş, öldükten sonra heykellerine dahi 
saldırmış; 27 Mayısta sinmiş, hattâ eski efendi
lerini bize gammazlama yarışında önde gelmiş
ler, sonra şahlanmış; 12 Martta ve bugün »in
mişse, yarın yine şahlanacak. Çünkü, bun
lar DDT gibidir. DDT yemiş asalaklar gibidir. 
Siner, fırsat bulunca kalkar ve uyuduğunun 
da öcünü almak üzere karşı devrimci, 
karanlıkçı bir saldırıya geçerler, işte bunu 
çok iyi değerlendirmek gerekir. Tarih bunu 
hep böyle göstermiştir. Ben, onlara da yararlı 
olur inancı ile, biraz devrimcilik üzerinde dur
mak istiyorum. 

Arkadaşlarım, devrim ileriye dönük bir ge
lecektir. Geçmiş onu yenemez. Devrimin geri 
vitesi yoktur. Geçmişi, devrimden sonra dirilt
mek istiyen bütün çabalar yenik düşmüştür. 
Ama, bu umudu besliyenler bir türlü akıllan-
mamıştır. Bunu, anlamaları için, yararlı olur 
düşüncesiyle söyledim. Yalnız, bu karşı devrim
ciler Türkiye'nin oluşumuna, amaçlarına belki 
ters düşen, katkıda da bulundular. Böyle hare
ket ederek, her dönemde bir aşamanın daha 
sağlanmasına sebeboldular. Böyle bir tutum ol
masa, belki bugünkü Anayasaya kavuşamaz
dık. Böyle bir tutum olmasa, belM yakındığı
mız politika - yazdığımız yazılardaki özleme 
uygun - iflâs edip, bugün gerçekten reformcu 
bir inanış toplumu ve meclisi sarmazdı. Böyle 
bir katkıda bulundular. Ama, bundan sonra 
böyle katkılara gerekçe yoktur. Akıllanmaları
nı, kendilerine ve ülkeye zarar vermemelerini 
yürekten temenni ederim. Hükümet programı, 
ilk cümlesinde, bu çizginin, bu kader çizgisinin 
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üzerinde olduğu bilincini yansıtıyor, içinde bir
çok deyimlerle, bu çizginin ışık noktalarını çi
ziyor. Bundan hoşnutluk duyuyoruz. 

Programa karşı gereken tutuma da değin
mek isteriz, önce, Türkiye Büyük Milet Mecli
si, sanıyoruz ki, çıkmazı önliyememenin üzün
tüsü, içimde programdaki ışıklı yönlere daha 
çok ışık katarak, onu geliştirme yönünde çaba 
göstermelidir. «Yapamadım, şimdiye kadar, 
ama, bundan sonra yapacağım.» demelidir. Dü
şürülen iktidar, suçluluğunu, hiç olmazsa bu 
yolla azaltarak, daha olumlu bir yönde katkıda 
bulunmalıdır. «Ben yapamadım, sana da yaptı-
ramam» demesinin ya da kırgınlığı, kızgınlığı 
ile karşı bir durum takınmasının bir büyük par
tiye yakışacağı inancında değilim; böyle dav
ranacağını da sanmıyorum. Zaten, sayın grup 
sözcüsünün sözünü de umutla karşıladık. Uzun 
süre iktidar suçuna ortak olup, şimdi sanki 
orada 'hiç değilmiş gibi davrananlar da bir 
katkıda bulunsalar sanırım daha iyi olurdu. 

(Bu durum da, sayın Erim Hükümetinden is
teklerimiz ise şunlardır: 

Demirelizmden Türk Devletini ve toplumu
nu arıtmak. 

Bu en önemli konudur. Bundan arınmazsa 
başarı sağlıyamaz. Bir kaç örnek vereyim. 
Arkadaşım da belirtti, MİT'in - Millî istihbarat 
örgütü - çok iyi elamanları var, saygı duydu
ğumuz elamanları var. Fakat, bir parti polis 
örgütü gibi çalışmış, iç politikaya karışmış, 
beğenmediği görüşlerin cezalandırıcı rolünde 
kendini g'örmüş. içişleri Bakanı da suç üstün
de yakalamış, «Tertiplerim meydana çıkmasın, 
işimize ne karışıyorsunuz.» diye genelge yayın
lamış. Bu, Millî istihbarat örgütüdür; bu par
ti örgütü değildir. Değerli elemanların üzüntü
süne tanık olduk ve çoğu kez bu üzüntüyü bize 
kadar ulaştırdılar. 

Devlet Plânlama Örgütü, bir çıkar aracı ha
linde, devlet olanaklarını iltimaslılara dağıtan, 
devlet plânlamasının (D) sini unutup, parti 
plânlama örgütü haline gelen bir durumda gö
rülmüştür. Devlet emniyet, güvenlik kuvvetleri 
eski VC rolüne, vatan cephesi rolüne bir çok 
anlarda hüründüler, işte bunları temizlemek 
gerekir. Memur, kraldan çok kralcı. Memur 
Devletin ve ulusun hizmetinde olduğu bilincine 
ulaştırılmalıdır. Devlet koltuklarını çıkar aracı 
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diye kullanma alışkanlığı, bu memur tutumun
dan silinmelidir. ı 

Türkiye'de din görevlisi, sanki devleti ba
tırmakla görevli; her türlü batına eğilimlerin 
destekçisi. Emperyalizmin en kötü aracı halin
de ve devlet yönetimine ters düşen, Atatürk 
düşmanlığının karargâhı gibi çalışma durumun
dan kurtarılmalıdır. 

Devlet yönetimi, arkadaşlarım, millîleştiril-
meli evet, bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet yönetiminin bütün bu kurumları kapsa
yan çapta, milhleştirilmesini, Demirelizmin 
sona erdirilmesini ve Atatürkçülüğün başladı
ğını görmek istiyoruz. Bunu yapmazsa meyda
na çıkacak sonuçlarına, sonra değineceğim- Bi
rincisi bu; Demirelizmden Türk toplumunu ve 
Devleti arıtmak. Nice örgütler, meşru olmıyan 
örgütler, kaba kuvvet saldırılan düzenliyen 
örgütler, devlet içinde devlet, hattâ resmî or-
ganlann görevlerini üzerine alan, böyle bir tu
tum içine düştük. Bu sistemden, bu zihniyetten 
Devlet kurtulmazsa; Devlet olma niteliğini hiç
bir zaman kazanamaz, Sayın Başbakan. 

Bundan sonra, uygar bir üst yapı gelişimi 
ve yönetimi ile ulusal irade ipoteklerini kaldı-
np, bugünkü oligarşiye son verilmelidir. Bu 
deyim Türkiye'nin bu son dönemine uyuyor. 
Bu deyimi, - Sayın Başbakanın sanınm hocası
dır - Duverje (Du Verger) de kitabında yazı
yor. «Eskiden liberal değildi demokratikti, çok 
partide liberal oldu, ama demokrasi değil oli-
garşiktir.» 

işte, millî irade ipoteklerinden ve oligarşik 
bağlantılardan kurtulamazsak, bunu kurtara
cak hukuksal ve siyasal bir tutuma yönelemez-
sek, demokrasi Türkiye ̂ de yaşamaz. Bunu ya
parken de, birlikte, çağdaş uygar bir toplum 
düzeninin gerektirdiği alt yapı devrimlerine 
yönelmemiz gerekiyor. 

Sayın arkadaşlarım, burjuva revizyonizmi 
bugünkü duruma yetmez. Üretim biçimi ve iliş
kilerini de kapsıyan, gerçekten toplumcu bir 
devrimsel sürece Türk toplumu girmek zorunda
dır. Bu yol, ancak 12 Mart't a kanalize edilen 
ihtilâl potansiyeli, başka patlamalara, başka 
kanallara sapmadan amacına ulaşabilir. Kanalı 
aslında giderek, geliştirmek gerekir. Aynı tu
tulursa, bıkkınlık, özdeşliğin verdiği bıkkınlık
la yine patlama arıyacak. O halde, az gelişmiş 
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ülkelerin baş niteliği olan süreli değişim, Tür
kiye'nin bundan sonraki oluşum sürecinin nite
liğidir. İşte, böyle bir gidiş, ancak ihtilâl po
tansiyelini, demokratik oluşum sürecine çevi
rebilir. Tanıdığım devrimci üyelerine yaraşan 
ve bugüne kadar ki hiçbir iktidarın duyamadı
ğımız sözleri, programda gördük. Yasaklanır 
hale gelen Atatürkçülüğe dönük bir inanç te
melinde yatıyor. Fakat, belirtmek isterim ki, 
program, tutarlı, bütünleşmiş bir felsefeden de 
yoksun görünmektedir. Aşamalı bir strateji uy
guladığı için, belki bu doğal yahut zorunlu bir 
sonuçtur. Ama, önceden belirtmek isterim ki, 
bu parlak kader çizgisi üzerinde yürüyüş, ışıklı 
noktalara karşı tutarlı, bütünleşmiş bir felsefe, 
tümü ile görünmüyor programda. Aşamalı stra
tejinin gereği olmasını dilerim. Ayrı ayrı gö
rüş ve düşüncelerin mozayıkı gibi, ustaca bir 
kalemle işlenmiş "bir mozayık görüntüsü veriyor 
bana program. Eğer, bunun altında tüme va-

•rımcı, bir politika izleniyor ise; parça parça, 
tutarsız gibi görülenler içinde, tüme varımı sağ-
lıyacak, parça parça devrimler ve reformları 
yaptıktan sonra, ayları gibi gelenler de onun 
içine bütünleştirilmek arzusu var ise, bunu al
kışlanın. O zaman, başlangıçta bütünleşmiş 
ve tutarlı gürülmiyen bir felsefenin tüme varım-
lı bir politika ile sonra bütünleşeceği inancını 
beslemek istiyoruz. 

Fakat, arkadaşlarım, bu çok güçtür. Sizin 
tümevarımcı bir politika izlerken, parçalayıcı, 
fırsat buldukça köstekleyici engellerle karşılaş
manız kaderdir. Onun için Atatürk, tüme va-
rımcılığı önceden ele alarak, daima bağlamış; 
«Bu budur» diyerek hareket etmiştir. Balki bu
gün güçtür. Saym Erim Hükümeti başlangıç 
tepkilerini karşılıyabilmek kolaylığı olsun, son
ra tümevarımcı yöne giderim düşüncesi ile bu 
noktaya gelmişse, bunu yadırgamam. Pusuda 
beliyen, - ve hele Devleti Demirelizmden arıt
mazsak - baltalamaya hazırlanan güçler bu tü
mevarımcı politikayı birçok aşamalarda engel-
liyecektir. Şimdiye kadar gördüğümüz örnek
lerinden anlıyoruz bunu. 

Şimdi arkadaşlarım, bu genel niteliğini be
lirttiğim programı birkaç somut örneğe deği
nerek, tümevarımcılık yönünden de eleştirmek 
istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, reformlar. Büyük öl
çüde söyleniyor. Bir konu, soru halinde. Kay

nak nerede? Bu kaynağı, cesaretli tedbirler bu
lur Türkiye'de. Büyük kajmak bankalar. Ar
kadaşlarım, bu bankalar, her yıl, dikkat buyu
rursanız, gerçekleşmiş Devlet bütçesinden daha 
çok parayı kredi olarak dağıtıyor. En az 3/4 nü 
üretim alanı dışına dağıtıyor. 1969 bütçesi 
21 milyar gerçekleşirken, 22 milyar lira; kamu 
yatırımı 5 milyar iken, onun dört misli yatırım 
alanları dışına gitti. Müthiş bir kaynak israfı 
var Türkiye'de. O halde, büyük kaynağa pek 
dokunulmamış veya dokunulmasını yeterli bul
muyorum. Bu hovardalığı örgütleme enflâsyo
nunu ve dehşetli itiraflı Hükümetin nasıl önli-
yeceğini merakla bekliyorum. Tek çaresini, 
devletleştirme diye görüyoruz biz. Sayın Hü
kümet, programında devletleştirmeyi söyleme
mekte, alınacağını öngördüğü tedbirleri sıra
lamakta. Bunun, başka bir sistemde etkin şe
kilde alınabileceği inancını be sliy emiyorum, 
böyle bir yöntem bulamadım. Görüşler doğru; 
şunlar, şunlar olmalı. «Nasıl olmalı, nasıl yapıl
malı?» sorusunun cevabını, ben sadece sistemin 
böyle değiştirilmesinde buluyorum. Belki Hü
kümetin daha ileri bir görüşü vardır, ama bu 
kaynağa dokunulmadan, bu müthiş kaynak is
rafına dokunulmadan işe başlamak sakıncalıdır. 

Programda, ikinci konu olarak geçen, ger
çek sanayileşmeyi gönülden alkışlıyoruz. Yal
nız, bir gerçeği de unutmıyacağız. Bugün, ko
münistinden kapitalistine değin, bilimsel ni
telikte görüşlere baktığımız zaman, az geliş
miş ülkelerin özel girişimle sanayileşmesi ola
nak dışıdır. Anamal birikimi yok; altyapı ve 
enerji de böyle. Piyasa, para verenler, hepsi 
yarışma halinde. Üstelik, az gelişmiş ülkelerin 
sermayesini, montajcılık yolu ile - gel yapıştır, 
birbirine yapıştır diyen bir politika içinde -
başka yere aktarma kolay olduğu için, müm
kün değildir. O halde, az gelişmiş bir ülkede 
özel girişimle sanayileşme, olanak dışıdır. Bunu 
da bir devletleştirme süreci içinde başarabilece
ğimizi sanıyoruz. Bu noktada tümevarımca bir 
görüş olabilir, ama önceden bir şey göremiyo
ruz. örnek verelim; dehşetli bir özel girişim 
kurumu var Türkiye'de, Ereğli Demir - Çelik. 
Her yıl utanç duuyoruz burada. Yasa çıkarıyo
ruz, yalnız zararını değil, kârını da Devlet 
kesesinden veriyoruz; mübarek özel girişimci. 
Bunu böyle mi besliyeceğiz, bu asalağı? 
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Sonra, biz burjuva tipi revizyonizm yeter 
değil diyoruz. Bu şekilde bir sanayileşme, aslın
da olmıyacağı için buna karşıyız. Bakıyoruz 
Hükümette böyle kuvvetli sanayileşme var, ama 
sermaye piyasasının geliştirilmesi tedbirlerine 
de önem veriyor. Bu, sistemle çatışma halinde
dir. Felsefe bütünlüğüne ters dü^er bu. Serma
ye birikimini öne alan sistemler, kapitalist sis
temlerdir. Ağırlığı oraya vereceğine, devletleş
tirmeye vermek, bu çağın gerçeğine uygun bir 
politika olur. Sonra, bu, Sayın Demirel Hükü
metinin politikasından o zaman farklı olmaz. 
İflâs etmiş bir politikayı, dolaylı yönden de ol
sa, böyle bir başarıya yöneltmek, olanak dışı 
gibi geliyor bize. 

Sonra, yabancı ara mallara ilişkin görüşle
rin çoğunluğunu benimsiyoruz. Fakat, bugünkü 
Devlet Plânlama örgütü ile olmaz, Eski uzman
larıdır bugünkü sayın bakanlar; onu çok iyi ta
nırlar sanıyorum. Onların bilgisi ile, bu üze
rinden düşmüş olan (D) harfini yerine koyup, 
gerçekte DPT nin - şimdi yalnız PT kalmış -
devletleştirileceğini ve düzeltileceğini umuyo
ruz. Bakınız arkadaşlarım, sayın müsteşarın gö
rüşünü bir gazetede bir uzman yazıyor; yalan
lanmadı şimdiye kadar. Şimdi, bu zihniyetle sa
nayileşme... Ne diyor? 

Geniş vergi indirimi ve gümrük bağışıklık
ları ve bunların uygulanmasında gösterilen ce
saret ve inanç, girişimcilerimizi ba?ta bir havli 
şaşırtmış ve acaba bunlar doğnı mu dedirtmiş?» 
Yani yağmadan pay alanlar yağmadan bu kadar 
pay bize düşmez diye şaşmışlar. 

Sayın Müsteşar diyor ki, «Korkmayın biz 
öyle cömertiz ki, 14 milyar dağıtacağız size 
2 - 3 yılda.» Ve 14 milyar dağıtmış. 

îşte arkadaşlarım, böyle bir örgütte sanayi
leşme, kaynakları kullanma!... Alanlar bile 
inanmıyor, bu kadar olmaz diyorlar; biz eski
den de alıyorduk, ama bu kadar yağma yoktu 
hiçbir zaman. 

Ankara'daM bir özel okula bile yatırım in
dirimi yapmış. Yasaya hiçbir yeri de uymaz bu
nun. Yasa, sana girişimin gitmiyeceği yerlere 
biraz ayrıcalık tanıyalım öngörmüş. Ankara'
nın göbeğindeki özel okula yatırım indirimi yap
mış. Görülmemiş bir hızla, görülmemiş bir yağ
ma açan bir örgüt, artık devletleştirilmelidir ve 
bunların hesabı sorulmalıdır. Çalan ve çaldıra

nın yanma kalıyor. «İktidar bir nöbetleşme ye
ridir.» yargısını gidermek gerekir. Sayın Erim'-
in bana kişisel olarak bu hususta verdiği güven
ceyi bir umut olarak besliyorum. 

Sonra, Dış Ticaret Bakanlığının kurulmasını 
yerinde gördük. Sosyalist devletlerle olan tica
retin devletleştirilmesini, iyi bir aşama olarak 
gördük. 

Devlet yetkilerini geri alma... Tepkileri ol
du, ama yerindedir. Fakat, bunlar yetmez. İh
racatta temel tarım ürünlerinden, ithalâtta sa
nayi ve yatırım hammaddelerinden aracıyı kal-
dırmazsak, bu büyük döviz kaybına se^ebolur. 
Bu sanayi ve yatırım maliyetinin yükselişini ve 
gerçek bir sanayileşmeye gidişi kurabilecek sis
temi, henüz sanıyorum ki, kimse tesbit etmedi. 
Onun için biz, dış ticaretin bu temel konuları
nın devletleştirilmesinden başka bir çare gör
müyoruz. Dileriz ki, Hükümet bir çare bulmuş 
olsun. 

«Boraks gibi stratejik maddelerin devletleş
tirilmesi. 

Madenleri yabancı etkilerden kurtarmayı he
yecanla alkışladım ben; arkadaşlarım da be
ğendi bu ifadeleri. Fakat, enerji, petrol ve do
ğal kaynaklarda, daha ileri ve Anayasanın 130 
ncu maddesinin ruhuna - programda madde 
alınmış ama - gerçekten uygun, bir politikayı 
bekliyoruz. Belki, demin arz ettiğim gibi, tüme-
varımcı bir gidişin parçaları bunlar. Sonra tü-
mevarabilir dileğimiz. 

«İşçinin girişime katılması, incelenecek» di
yor program. Hâlâ mı incelenecek bu? Sağcı 
De Gaulle bile Participation programında bu 
katılmayı öngördüğü halde, sosyal hukuk dev
letinde Türkiye hâlâ bunu incelerse, her halde 
biraz geç kalmış olacak. Daha ileri bir adım 
beklerdik bu programda. 

Ekonomik iflâsın, sosyal patlamaların, çıkar
cı desteğindeki gerici saldırıların sorumlusu; 
hukuk Devleti, sosyal Devlet ilkelerini çiğniye-
rek bugünkü bunalımı yaratan Demirelizmin 
deyimlerini biraz yadırgadık; birkaç yerde var
dır programda. Onun için «Sütten ağzı yanan 
yoğurdu üfler yer» diye, Sayın Erim Hüküme
ti kusura bakmasın, böyle önyargı ile niye iyim
ser bir yorum yapacağına, böyle gidiyorsunuz 
demesinler. Hele, Kabineye girmeden önce bir 
Sayın Bakanın yazdığı yazıyı okuyunca biraz 

— 541 — 



O. Senatosu B : 58 6 . 4 . 1971 O : 1 

kuşkumuz arttı. Onu da belirtmek isterim. Eski 
meşruluk dışı partinin sorumluları ve sonra çağ 
dı§ı düştüğü için iktidardan düşürülen, en asın
dan diyelim, son iktidarın ağzını kullanan yazı
yı okumuştum. Bu yası... Dileğim odur ki, o 
Sayın Bakan da bu yazıdaki görüşünü değiştir
miş bulunsun ve Hükümet de bu yaamm etkisin
de kalmasın. Çünkü, o yazı, ondan önceki ağız
lar gibi, bütün suçları Anayasaya ve yasaya 
yükliyerek; kuvvetler ayrılığı, sanki belâ gel
miş memlekete, «özgürlüklerin genişliği» diye 
baslıyan ve bu aşamaya geldikten sonra, çok es
ki bir aşamanın özlemini yansıtan bir görüş ol
duğu için kaygı ile karşıladık. Yasalarda mı idi 
kabahat? Devlet kuvvetlerini, yasaları yan tuta
rak kullanan bir iktidar, «Bu Devlet bizim de
ğildir. Başımızın çaresine bakalım.» dedirterek 
karşılıklı silahlanmayı yaratan bir iktidar ya
saya kabahat buluyorsa, onu Erim Hükümetinin 
asla uygun bulmıyacağı kanısındayım. Biz de 
yasalarda değişiklik olabilir inancındayız; ge
rekli ise. örneğine biraz sonra değineceğim. Bir 
toprak reformu için, şu zilyed yolu ile iktisap 
diye, Devleti kişilere çaldıran, türlü kaçırmala
rı yapan, hataları düzeltecek yasa değişikliği, 
Anayasaya varıncaya değin, alkışlıyacağımız bir 
girişim olur. Bu arada hangi yasa yetersizse, 
değiştirilmesinden yanayız, Hükümetin öngör
düğü reformları gerçekleştirmek için. 

Bir sözü pek iyi karşılayamadık. «Hazırlıklar 
incelenecek toprak reformu için». 

O kadar incelendi ki bu kopacak. 10 yıl ön
ce hazırlıklar bitmiş, her şeyi ile iktidarlara 
devredilmiş. Hâlâ inceleniyorsa, incelenecek ta
rafı kalmamıştır, kopacaktır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Kolay değil 
bu işler Ahmet Bey, kolay değil. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kolay değil 
diyor bir arkadaşım. Çok daha geri ülkeler, 
çok daha kısa sürede yaparken, bu sözü Türk 
ulusuna yakıştırarnam. Birkaç senede her ulus 
yaparken, biz hâlâ kolay değil diye, 10 yıl önce 
hazırlığını yapmamış isek, yapamıyorsak biraz 
utanına. 

Arkadaşlarını dış ilişkilere biraz değinece
ğim. 

Somut çözümlere değinmekten yoksun, ge-
nel ilkeleri kapsıyan ifadeleri gördük. Program
da en az devrimci bulduğumuz dış politikadır. 

«Atatürk'çü dış politika.» diyor. Fakat, onun 
temel ilkesi tüm bağımsızlık. Tüm bağımsızlık 
ise, türlü şekilde bugün zedelidir, oralara hiç 
dokunmamış. Sayın Erim, dün akşamki konuş
masında 1 - 2 noktasına dokundu. Onu umutla 
karşıladım. İkili anlaşmalarda, tüm bağımsızlı
ğı zedeliyen hükümler çok. NATO'da oynak 
strateji, oynak karşılık... Bu kobay stratejisidir. 
Sonra, saldırının tanımlaması... Hiç de bizi kap
samıyor. Sonra, izmir'deki karargâhın artık 
Türkleştirilmesi gerekir, çaba ister bu noktada; 
tek istisna, Bunlara biraz dokunulmasını ister
dik. Belki var bir düşünce, başlangıçtır. 

Ortak Pazar mevzuunda azıcık umut veren 
bir, iki söz bulduk. Ama, orada da kaygımız 
var. Kapitalist gelişmiş ülkelerin sistemini, az 
gelişmiş ülkelere tepeden yükleyen, ekonomik 
bütünleme ve ekonomik uyumu öngören ve Har-
per'in raporuna göre, bize sanayi kuruluşunu 
öngörmiyen, bizi yalnız Ortak Pazarın tarlası 
sanan, «Onlar ortak, biz pazar» görüşünü be-
nimsiyen bu tutumun değişmesi gerekir. 

Arkadaşlarım, Kıta Çin'in sözünün hiçol-
massa programa alınabilmiş olması... Hani şu 
korkuyor öcü, mücü, falan azalmış. Bizim eski
den gericilere dost, ilericilere düşman olan bir 
Çağlayangil'imiz vardı. Bundan dış politika
nın arınmasını cidden özlüyoruz. Nerede bir 
gerici varsa, ayda bile olsa, elini sıkıyor, nere
de bir ilerici varsa yambaşmda bağırıyor. Bu
gün söylüyor Libya'nın lideri, «Türkiye'nin ön
cü olmasını candan bir özlemle bekliyorum.» 
Biz diyoruz, sen ilericisin, sakın ha... öyle oldu 
nitekim. O zaman da bunu getirdim kürsüye. 
«Ne oluyor Libya'ya karşı politikanız?» dedim. 

Arkadaşlarım, eksikliklerine karşın umut 
verici gelişmelerin habercisi olarak karşılamak
tayız programı. Programın tüme varımcı bir 
politikaya elverişli yönleri ile desteklenmesi ge
rektiğine inanıyoruz. Sosyalistlerin de, burju
vaların da bu programda yararlı yönler bulaca
ğı inancındayız. Çünkü, sosyalizm için tüme 
varımcı bir politika izliyorsa, iyi aşamalar ya
par. Burjuva için, bundan daha az ödün veren 
burjuva sisteminin dünyada hiçbir yerde yaşı-
yamıyacağmı anlıyan akıllı burjuvalar da bu 
ödüne razı olur inancındayım. Ama, hangi 
yönde gelişeceği önemlidir. Eğer burjuva yö
nüne ağırlaşırsa, Türkiye'nin batıcı politikaya 
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itilişini sağlar. Yok toplumcu yönde gelişirse 
o saman alkışlarız. 

Egemen sınıfların görüşlerini yansıtan cüm
leleri arada bir gördük. Bunlardan kuşku duy
duk. Hattâ Odalar Birliğinin sözlerini parça 
parça program içinde görüp bunları buraya na
sıl soktular diye, bu devrimci, reformcu Kabi
nenin, bu aydın devrimci bakanların gözlerin
den nasıl kaçtı bunlar diye biraz kuşku duy
duk, 

Sayın arkadaşlarım, bu arada en ilginç gö
rev, Adalet Partisine düşmektedir. İnatla bir 
ters duruma düşmiyeceği kanısını veriyor bu
gün. Eski yapamadığının, ya da yapmadığının, 
her ne ise, onun hesabını görmekte bir kâr yok. 
Onun, en az kefaretle yapmadım, ama şimdi doğ
rusunu anladım, demesini arzu ediyoruz. Aslın
da Demirel'in tutumu buraya geldi, yoksa par
tinin tutumu buraya geldi demiyorum. Sayın 
Demirel... Biraz bu naktada durmak istiyorum. 
Çünkü, etkisi var, şu anda tarihe tutamak ve
riyorum diye birçok beyanlarda bulundu. Parti 
de bu tutamakları benimsedi. Ne diyor bakın 
tutamaklara; iyi şey değil bunlar. «Top tüfelı 
karşısında ne yapalım?» Birisi bağırıyor «Mil
letin sinesine gidelim.» Millete bu yaptıklarınız 
yeter, artık onun sinesinde yer kalmadı. (Gü
lüşmeler.) Bu sözü söylemek, memleketi savaş 
alanına çevirdikten sonra, birbirine kırdırdık
tan sonra, artık yerinizden gidiniz dedirttik
ten sonra, hâlâ milletin sinesinde yer var de
mek, milleti budala sanmak demektir. Türk Mil
leti budala değildir. Demek ki, biz bunları hep 
yaparız, ama seni her zaman rahat kandırıyo
ruz, yine geleceğiz sana, yine arkasından.... bel-
liyeceğiz diye meydan okunamaz. Neyin nesi 
bu? Milletin oyunu al, iktidara gel, ondan son
ra bu duruma düş... Arkasından, ben sinene yi
ne geleceğim, seni yine kandıracağım... Olmaz 
böyle şey. Sonra ne diyor? «Gerçek kuvveti, 
kudretliden alıp, millete vereceğiz.» 

«Anayasa bir bütündür, tümü ile uygulan
malı. Bir bölümünü beğenip, bir bölümünü be
ğenmemek olmaz.» Bravo, neler öğrendin şu 
birkaç gün içinde!.. (Gülüşmeler) Biz de böyle 
diyorduk; Anayasanın şu maddesi de var beye
fendi, bu maddesi de var; sen bunu görmüyor
sun, öbürünü görüyorsun, filân derken, simdi 
hepsini görmeye başladı. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Niye karıştı
rıyoruz eskiyi Ahmet Bey? ileriye bakalım biz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sizinle ko
nuşmuyorum beyefendi, sizinle konuşmuyorum. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sermayesi 
o, başka yok sermaye. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız müzakerelerimiz 
gayet iyi gidiyor. Tahrik edici davranışlara gir
meyiniz rica ederim, karşılıklı da konuşmayınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, 
şimdi rahatsız olanlar var; onlara biraz ilâç ve
reyim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Rahatsız ol
muyoruz. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Ne zaman 
bitecek bu konuşmalar?... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi, ar
kadaşlarım rahatsız olmasınlar. Bu lâflar söy
leniyor, bitmiyor. Bakın ne diyor; «Kudretli
den alacağım, vereceğim.» 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Konuş ko
nuşabildiğin kadar. Şimdi konuş, daha konuşa
mazsın. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız Cumhuriyet Sena
tosunun düzenini beraber koruyacağız. Tahrik 
etmeyin. Konuşmalarınızı, fikirlerinizi söyle
yin, ama tahrik etmeden yapınız, rica ederim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Ayıp, 
ayıp. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Gerçekleri 
söylemek, ayıp mı oluyor? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet, baş-
üstüne. Şimdi efendim, sonra ne diyor; bunla
rı söyliyeceğiz. Bugün konuşuluyor... (Gürültü
ler.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ama yüz 
defa söylendi bunlar burada, 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Burada sa
yın sözcü de söyledi bunları. (Gürültüler) Dili
nin altındaki baklayı görüyoruz. Fırsat ele ge
çerse görüyoruz diyoruz. Ben de tutanaklara 
bir şey geçireceğim; tarih aydınlansın diye. 

Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde ordusu
nu bir anda yendirip, teslim bayrağım eline 
alıp, ben zafer kazandım diyerek taraftarların
ca alkışlanan bir komutan tanımıyorum. Yalnız, 
bugünlerde Türkiye'de böyle bir komutan do
laşıyor. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir 
partinin iç işlerine bu kadar karışılır mı? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu suç nok
tasına gelmiş. Suçluluğunu kabul ettikten son
ra, yargıç rolüne girip, tehdidetmek her halde 
akılcı bir iş değildir. Cezasını çekmek için, 
cezayı vereceklere kafa tutan ve öc besliyen; 
bir mertlik örneği olmaz. Iskat edilmişler, mey
dan okuyor, ıskat edenler ölü sükûtu içinde. 
iyi bir sükût değildir; uyarmak için söylüyo
rum. Iskat edilmiş, meydan okuyor; bağırıyor, 
hesap vereceksiniz diyor, fırsat geçerse... Sonra, 
ıskat etmişler, susuyor. Bu iyi bir sükût değil. 
Bundan cesaret alınmamalıdır. Bu uyarmaları 
her zaman yapıyoruz, ama arkadaşlarımız tepki 
gösteriyor. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Yakında 
bu Hükümete de başlarsın. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım, bir - iki sayın arkadaşım grupumuz 
adına yapılan konuşmanın birkaç noktasına, 
belki yeter derecede açıklanmamış olduğu için, 
dokundular. Onu da açıklamak isteriz; yanlış 
anlaşılmasın. 

Toprak reformu için Anayasa dışına çıkan 
bir görüşte imişiz. Hattâ başka bir sözcü, bu 
işi mülkiyete saygısızlık sanıyor. Bu mülkiyete 
saygılı olmalıdır, böyle yapılmalıdır. Hangi mül
kiyete saygı? Deminden beri söylüyoruz; helâl 
kazanmış, babasından helâl kazanmış; hiçbir şey 
yok. 

CEMALETT1N İNKAYA (Balıkesir) — Ne 
biliyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ama, nere
den biliyorum değil, tapu kayıtları belli. Biz di
yoruz ki, Devlet toprağını uzun yıllar kullan
mış, bir kuruş vermemiş; icar, kira, hattâ vergi
sini vermemiş bir insan, tapuya gidip; bak ne 
kadar açıkgözüm ben, 20 000 - 50 000 dönüm 
arazini şu kadar yıl kullandım, dediği zaman, 
tapu: Sen açıkgözsün sana tapu verdim diyen, 
zilyed yoliyle iktisabın helâl olmadığı inancın
dayız. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Mahkeme veriyor onu. Hukukî değil midir? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte bu 
inancı değiştirecek yasa değişikliği olursa, buna 
varız diyoruz. Açık bu. Buna varız diyoruz. 
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CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Ne söyledi isek onu söyle. Ben böyle bir şey 
söylemedim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Alpaslan'a 
cevap veriyorum; size cevap vermiyorum. Sana 
cevap vermiyorum, Sayın Alpaslan'a söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın inkaya, Sayın İnkaya. 
Bir dakika müsaade eder misiniz efendim? Sa
yın İnkaya, size isnadı mümkün olmıyan bir fi
kir isnadedildi ise, söz hakkınız mahfuzdur, 
onu kullanırsınız, ama sükûnu bozmayalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben kimse
ye isnatta bulunmadım. Görüşümüz anlaşılma
mış diyorum. Sayın Alpaslan da böyle buyurdu
lar. 

BAŞKAN — Evet, tavzih edildi, size değil 
cevap. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — iyi niyetin
den şüphem yok, ama bizim inancımız yalnız 
bu noktadadır. Yoksa, babasından kalmış, tapu
lu malını alın, mülkiyeti reddedin demiyoruz. 
Ama, zilyed yoliyle iktisabın haklı bir iktisap 
olmadığını, yasalara girmiş, onu bağlayan... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Ha, onu söyle. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Onu söylü
yorum ben. Hükümlerin hepsinin değişmesin
den yanayız. Büyük kaynak sağlar. 

Şimdi Sayın A. P. Sözcüsü, eskiden çok da
ha yapıcı konuşmalarını dinlediğim ve kendisi
ni de birkaç kez alkışladığım sözcü, bugün çok 
heyecanlı görünüyor, bakın ne diyor: «Erim 
Hükümeti programını eleştirecek yerde A. P. 
ne çatmayın.» 

Bunu niçin yaptık? Nereden nereye geldik? 
Niçin geldik? Bir daha oraya gitmiyelim. Mev
cut koşullar içinde cevap vermiyoruz, ama fırsat 
geldikçe bizim de yapacağımızı görürsünüz gibi 
sözler, demin söyledim; gözlerimin içine bakın 
politikası artık bitmeli bir yerde, eğer uzlaşıcı 
yaşıyacaksak. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Merak et
me. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Böyle ku
ruldu, böyle sürüyor. Merak etmiyorum, bunu 
yapanlar zararını görür, ama toplum zarar gö
rüyor. Bu gözlere baka baka geldik, bugüne. 



Ö. Senatosu B : 58 

Şu vicdanlara, kafalara, bilime, ışığa bakalım 
bir. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Toplumu 
kaç kişi temsil ediyor? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Belli oldu. 
İktidarda iken iftira ettiniz bize. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Ahlâk!... 
Anarşi!... Millet bahsediyor. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — öyle mi? if
tira mı ettik? öyle ise bugüne niye geldik, iftira 
ettikse? Yalandan mı geldik bugüne? 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu tarz konuşma 
ile Cumhuriyet Senatosunun sükûnu bozulursa 
sizi mesul tutacağım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki efen
dim. Akıl vermesin, vermeyin diyor. Efendim, 
elbette A. P. büyük bir partidir. Onu hiç kimse 
Parlâmento dışında düşünemez ve hiçbir zaman 
A. P. nin tümünü kimse suçlamayı da arzula
maz. Bu suçladığımız, programda dikkatle oku-
dunuzsa hep Demirel zihniyeti dedik. Başkanı
nız olaibilir. Biz o zihniyeti karşımıza aldık. 
Onu gördük, içinizde o zihniyeti benimsiyen, be-
nimsemiyen vardır, onun hesabı size aittir. Biz 
bu zihniyete karşıyız. Beraber olmak için bi
zi zorlayamazsınız ya? Bu görüşümüzü de bu
rada söylemeyi kimse engelliyemez. 

Akıl vermesin. Peki, suçlunun meydan oku
duğu yerde, haklı hiçbir şey söylemesin. Söyle
diği her şey haklı çıkan kimse suçsuz. 
Aferin suçlu, mübarek olsun devam et. Hükü
met ve Meclis suçlanmış diyor. Hayır efendim, 
tekrar ettim: Biz asla suçlamayı kabul etmiyo
ruz. Neden? Bugünkü duruma gelirken, muhtı
rada öngörülen noksanlıkları, yıllarca söyledik 
biz. Niye suçluluğu kabul edeceğim?.. Yapma
yın dedik, şöyle yapın dedik. Şimdi deniyor 
M, onları yapın. Suçlu kim? Yapanlar. Suçlu
lar bizi niye ortak ediyor? Başka var suçlu ol
mayan, onların içinde de var, başka yerde de 
var. Neden böyle ortaklaşa suç lekesine hepi
mizi itmek istiyorsunuz? Türkiye Parlâmento
sunu, suçlamanın tümünden arıtırız. Suçlular 
içinde olduğu için bu noktaya geldikse, onun he
sabını onlar versin. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Bu Parlâ
mentoda böyle konuşmalar sebep oldu ona. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — A. P. hede
fimiz değildir. (Gürültüler) A. P. hedefimiz 

6 . 4 . 1971 O : 1 
değildir. Elbette bu zihniyetle savaşıyoruz. 
A. P. ile ne ilgimiz var? Kişilerle, partilerle ne 
işimiz var? Bu zihniyetin savunucusuyuz. Sayın 
Erim Hükümetine de baktık. Bu noktalardan 
bir yerde daha saparsa, göreceksiniz ona karşı 
muhalefeti daha az yapmıyacağız. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Yalanda 
başlarsın. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ve bugün
kü dostluğumuz, bizi duygusal bağlarla bu ül
külerden saptırmıyacaktır. Saygımız, güvenimiz 
şu andadır. Eğer o politikayı uygularsa daha 
çok saygı duyacağız. Bu dediğimiz amaca gel
mezse daha sert muhalefet yapacağız. 

Bunalımın nedenlerini doğru tanımlama 
yapalım diyor. Devlet düzeni ile toplum yapısı
nın çatışmasını Hükümet söylüyor. Biz bunu kaç 
kez söyledik. Onun için bizim görüşe de ters ge
liyor bu yorum. Hükümet programı yine uy
gun. ileri bir toplum düzeni, siyasal düzen, 
Devlet düzeni, hukuk Devleti, sosyal Devlet; 
geri toplum yapısı, birbiri üzerine oturmadığı 
için, yalnız siyasal değil, rejim bunalımını ya
ratır diye kaç kez söyledik. Onun için, bu iki 
yapıyı birbirine uydurmadıkça, rejim bunalı
mı önlenemez. Çünkü, bu yapıları bu rejim uy
durmuyor suçlamasına hak verir, yetmiyor bu 
rejim dedirtir diye söyledik. Hükümet progra
mındaki bu sözü çok yerinde bulduk. Onun 
için, bizim ne görüşümüze ters geldiği için bu
na cevap verdim. Yoksa, Hükümet istediği gi
bi cevap verir. 

Her yerde bunalım varmış... Bizim bunalı
mın nedenleri başka. Dünyanın her yerinde, ko
münistten kapitalistine kadar, bütün bunalımla
ra yönelinmiş, gerçek nedenleri çözümlenmek 
istenmiş, bir tek bizde tersine durulmuş. Şimdi 
bunu ayırıp da, bunalım başkalarında da var
mış, ne yapalım, bu dünyanın kaderidir diyerek 
avunamayız efendim. Onlar yönelmiş, De Gaul-
le yönelmiş, Kosigin yönelmiş, Nixson yönelmiş? 
Willy Brant yönelmiş, herkes yönelmiş ve so
run budur demiş; önlemiş. Biz tersine gitmi
şiz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız 3 dakika sonra 
mesai bitiyor, acaba toparlıyabilecek misiniz? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitiyor 
efendim. Geniş özgürlükler, huzursuzluklar ya
ratmış. Bu beynamaz özürüdür. Anayasal or-
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ganîarm anlayışsızlığı yapmış bunu. Buyur:.. 
Mübarek hep iyi, Anayasal organlar bozuk, öz
gürlükler bozuk, kuvvetler ayrılığı bozuk; onun 
için bu noktaya geldik. Bu ring küçük geliyor, 
onun için yenemedim diyen boksöre benzer bu. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Siz Hükümet misiniz? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Suçlunun 
yargılariyle.. Hayır, bugünkü bunalım Hükü
metin işi değil, toplumun işidir, Parlâmento da 
bunun içinde. 

Suçlunun yargılariyle haklılık çıkarılamaz 
ortaya tabiî. Bunalımın asıl nedeni sosyo - eko
nomiktir elbette. Ama, yan nedenleri de var
dır. Yan nedenlerini yalnız ele alıp, sosyo - eko
nomiyi kapıyamayız. Yanlış görüş değişmedik
çe, hele bu demokrasi, bu millî iradeyi böyle 
yozlaştırıcıllk değişmedikçe Türkiye'yi çık
mazdan kurtarmanın güç olduğu inancındayız. 

Geçmişin eleştirmesini, sadece ders almak 
için yapıyoruz. Ne düşüne, ne zarar görene yü
rümekte bir kâr buluruz.. Zebunkeşlik değil, 
geçmişten ders alıp, geleceğe hazırlanmak için 
bunları söylüyoruz. Reformlarla A. P. nin bera
berim deyişini alkışladım. Gönül isterdi ki, baş
langıçta!?. beraber olsa, alkışla bugüne gelse 
idik. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Programımızda var. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hep böyle 
yapsa idik. Hiç bir tanesini yapmadan bura
ya kadar geldi, (A. P. sıralarından «çok şey 
yaptık», sesleri) Zararı yok, şimdi beraberim 
deyişini de, geç de olsa, bir düzelme olarak al
kışlıyorum. (A. P. sıralarından «çok şey yap
tık» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet Programını 
olumlu bulmakla birlikte yeterli bulmadığı
mızı arz ettim. Aşamalı strateji ile tüme varrnı-
cı politikayı öngörüyorsa.* bunu da umutla kar
şılıyoruz. içindeki kimi deyimlerin; lâiklik, eği
tim birliği, teşvike yöneliş, Atatürkçülük söz
lerini çöldo vaha görmüş gibi serinletici lâf
lar olarak okuduk. 

Reformları gerçekleştirmenin önkoşulu, 
bunları iç ve dış sabotajlardan kurtarmak vo 
toplumu demin yakındığım eylemlerden arıt
maktır. Erim Hükümetinin, desteklenmezsek 
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kaygıısu ile, köklü reformlara girmemesi çok 
yanlış olur. Tersine, gerekli bütün tedbirleri 
Meclise getirsinler. Kim karşısında, kim ya
nında; ak, kara belli olsun. Strateji bu noktaya 
gelsin. Şimdi kimi insanlar çıktı; ben reform 
meform istemiyorum diyerek, banka böyle yü
rüsün falan dedi... Onun görüşü o. Ama, sonra 
yapmadınız, yapamıyorsunuz deme yerine, Sa
yın Hükümet bütün bunları getirsin, bu poli
tik stratejinin yanları belli olsun. Kim kar
şısında, kim yanında? Onun için, kabul et
mezler belki, düşüncesiyle hiçbir şeyi getir
mekten çekinmemesini yürekten temenni edi
yorum. 

Sayın Başbakanının üzüntü ile söyliyeyim, 
dünkü konuşmasındaki ödünlü sözleri iyi kar
şılamadım. Bu kadar ödünlü davranması, ta
vizli davranması gerekli olduğu inancında de
ğilim. Sonradan belirttiğim gibi, şimdi ne yap
malı ülküsüne dönük, ne yapılabilir politika
sını izlerken haklı olabilir. Ama, burada hak
sızdan fetva almak, yanlış düşünenin kaygu-
sunu gidermeye çalışmak doğru değildir. Bu 
ödünlü davranışı bir raslantı olarak karşı
lamak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Erim Hüküme
ti şu seçişi Türkiye'de yaptırmak zorundadır; 
ya gerçek demokrasi, ya devrim. Artık çok 
oyalandık, ya gerçek demokrasi bütün bu 
tedbirlerle yerleşmeli, ya devrimsel gidişe 
Türkiye tek çıkar yol olarak girmeli, artık 
oyalanmıyalım. Sayın Erim Hükümetine büyük 
fırsat geçmiştir, bir ihtilâle girmeden, ihtilâ
lin bütün avantajlarını kazanmak; bir seçi
me girmeden, seçimin yüzeydeki bütün top
lumsal gücünü kazanmak, büyük fırsattır. 
Yetişkin elemanlardır, bu seçişi yeterli ya
parak. yazdıkları .-mavi başarılı vermelerini 
gönülden dilerim. Bu umutla Sayın Hükümet 
Başkanını, Hükümet üyelerini ve Cumhuriyet 
Senatosunu grupum adına saygiyle selâmlarım. 
(Millî Birlik Grupu ve C. H. P, sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Efendim saat 19,00 1961 den bu 
yana benim tetkik edebildiğim kadariyle ye
di defa Hükümet Programı üzerinde görüşmü
şüz. Hepsinde de Hükümet programları üze
rindeki görüşmeler başladığı gün sona erdi
rilmiştir. Bu itibarla, - başka bir teklif de gel-
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medi, almadım - ben birbuçuk saat sonra, 20,30 
da tekrar toplanma hususunu oylarınıza suna
cağım. «Bir saat sonra» sesleri) 

BAŞKAN — Başka bir teklif var mı efen
dim? Bir saat deniyor, birbuçuk saat teklif 
eden var mı? «Birbuçuk saat olsun» sesleri) 

Şimdi, müsaade buyurun efendim, birbu
çuk saat en ayları olan tekliftir. Bu itibarla, 
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Saat 20,30 da tek
rar toplanmak illere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

^«» 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekill Macit Zeren (Amasya) 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

4. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±% — Başbakan Nihat Erim tarafından teş
kil olunan Hükümet programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Grupları adma daha ence söz 
talebeden arkadaşlarım sırası ile görüşmüş ol
dular. 

Grupları adma söz istiyen başka sayın üye 
var mı?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — A. P. 
Grupu adma görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adma Saym Ege, 
buyurunuz. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil
letvekili) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Saym Başbakan, söz istediğini
zi biliyorum, fakat gruplardan sonra verecek
tim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil
letvekili) — Şu anda konuşursam çok faydalı 
olacak, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Hükümet tekaddüm 
eder. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; bu ana kadar konuşan 
değerli senatör arkadaşlarımın eleştirmelerine 
ve uyarmalarına çok teşekkür ederim. Bundan 

sonra da konuşmalarımıza, Senatonun Tüzüğü 
uyarınca devam edeceğiz. 

Şimdiye kadar konuşan bütün arkadaşların 
değerli mütalâalarını ben ve Bakanlar Kurulu 
üyesi arkadaşlarım üstün bir önemle takibettik 
ve her birimiz kendi bakanlıklarımıza değinen 
hususlarda notlar aldık, ki bu değerli fikirleri 
istifade ile inceliyelim diye. 

Görüşmelerin şu noktasında, bundan sonraki 
konuşmaların, benim şu şimdiki konuşmam ışı
ğında geçmesini sağlamak için şu bildiriyi, şu 
konuşmayı yapmak istiyorum. 

Bâzı genel konuları her hangi bir tereddüde 
yer bırakmamak için açıklamayı faydalı sayıyo
rum. 

Reform Hükümetinin programının Yüce Se
natodaki değerlendirilmesinde ve Yüce Millet 
Meclisindeki güven oylamasında değerli üyele
rin göz önünde bulundurmalarını bilhassa dili-
yeceğimiz bir konu vardır. Parlömanter dü
zene inancımız ve teklif ettiğimiz reformları bu 
düzen içerisinde gerçekleştirmeye kararlı olu
şumuzdan tâvizler vereceğimiz sonucu çıkarıl
mamalıdır. 

Frogramımızda söylediğimiz gibi, içinde bu
lunduğumuz bu millî sınav döneminde T. B. M. 
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Meclisi sayın üyelerinin bizden hiçbir tâviz 
yapılmasını beklemeden getireceğimiz reform
ları destekliyeceğine inanıyoruz. Programımız
da belirttiğimiz ilkelerden ve reformlardan her 
hangi bir tâviz vermeye ne niyetimiz, ne de im
kânımız vardır. 

Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden 
saydığımız lâiklik ilkesi yanında, ekonomik ve 
siyasal bağımsızlık içinde kalkınma da vazgeçe-
miyeceğimiz ilkelerdir. 

Bu bakımdan lâiklik ilkesi ve Atatürk'ün 
eğitimde birlik ilkeleri hiçbir tartışmaya veya 
tereddüde yer vermiyeeek biçimde uygulana
caktır. Kanunsuz olarak bâzı kişiler veya der-
neklerce Anayasamızın 21 nci maddesinde be
lirtilen çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı 
ve izinsiz olarak açılmış Kuran kursları kapatı
lacak, Millî Eğitim Bakanlığının kontrolunda 
olanların denetimi en ciddî biçimde yapılacaktır. 
tmam hatip okulları orta öğretim sistemine uya
cak biçimde, sadece din görevlisi yetiştirecek 
sayıda ve nitelikte meslek okulları haline Millî 
Eğitim Bakanlığınca ıslâh edilecektir. 

İktisadi, malî ve idari sahalarda yapmayı 
teklif ettiğimiz reformlara içten veya dıştan bir
çok meniaat gruplarının karşı çıkacaklarını ve 
türlü oyalama, geciktirme, yozlaştırma taktik
lerine girişeceklerini biliyor ve bekliyoruz. Bu 
konularda ulusal çıkarlarımızı her türlü ufak 
kaygu veya iç ve dış çıkarların üstünde tuta
cak davranışımızda T. B. M. Meclisinin bize 
yardımcı olacağına güveniyoruz. 

Toprak reformunun uygulanmasında uyutma 
taktiklerinden uzak bir tutum ile en kısa bir 
zamanda ve Anayasaya uygun olarak harekete 
geçmeye kararlıyızdır. 

Millî eğitim ve maliye reformlarından tâviz 
vermeye zamanımız ve gücümüz yoktur. Sorun
larımız gün geçtikçe büyümekte, çözümleri güç
leşmektedir. 

Tabiî kaynaklar ve enerji konularında prog
ramımızı aynen uygulamada her türlü çabayı 
harcıyacağız. 

Dış ekonomik ilişkilerimizi programda öngö
rüldüğü üzere verimli bir düzene sokacağız. 

Bu sorunların en kısa bir zamanda çözümlen
memesini Türkiye'nin geleceğini tehdideder ma
hiyette görmekteyiz. Bu konulardaki ortak so
rumluluğumuzu birlikte ve başarı ile yürütebil

mek için bu görevi bize destek olacağınıza gü
venerek aldık. Programımızda açık olarak 
belirtmeyi gereksiz saydığımız ve ancak sayın 
Senatoda altını çizmeyi yararlı gördüğüm bir 
konu da, Anayasa kuruluşları ile, Hükümeti
nizin ilişkileridir. 

Bu ilişkiler, bu kuruluşların Anayasa düzeni 
içerisindeki yerleri göz önünde bulundurularak 
düzenlenecektir. Uygulamada bu kuruluşların 
sorunlarrnm çözümlenmesine ecı büyük yardımcı 
olmak kararındayız. Uzun yıllardır ele alınma
mış veya çözümlenememiş reformlar yanında 
çok önemli bâzı cari konularla da karşı karşıya 
olduğumuzu hatırlatmakta ve bu konularda da 
yardımlarınızı beklediğimizi belirtmekte yarar 
vardır. 

Bütçe ve plân konularında ve hemen her 
alanda çözümlenmesi kaçınılmaz sorunlarla kar
şı karşıyayız. Bunlara da cesaretle el atmak du
rumundayız. 

Pek değerli arkadaşlarım, 'burada çeşitli söy
lentilere sebebolan yersiz bâzı dedikodulara da 
cevap vermek isterim. 

Hiç kimse ile, hiçbir suçu örtmek veya giz
lemek konusunda bir acılaşmamız yoktur, işlen
miş her hangi bir suçun takipsiz kalması bizim 
düşüncemize uymuyor. Hiç kimsenin haksız ye
re kovuşturmaya uğramasına da razı olmıyaca-
ğımız gibi, hiçbir suçun örtbas edilmesine de 
razı olamayız. 

En derin saygılarımı sunarım. (Şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz, A.P. 
Grupu adına. 

A.P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Seoıato-
nun sayın üyeleri, Sayın Hükümet, benden ev
vel grupları adına konuşan hatip arkadaşları 
dinledikten sonra, bu konuşmalarla ilgili bâzı 
hususlar üzerinde durmak ve bâzı hususları da 
aydınlığa kavuşturmak için söz istemiş bulumu-
yordum. Bu konuşmam büyük grupum A.P. adı
na olacaktı ve bu konuşmayı yapmak üzere kür
süye gelirken, Sayın Başbakanın benden evvel 
söz istediklerini ve İçtüzük muvacehesinde Hü
kümete öncelik tanınması gereği ile kendilerine 
söz verildiğini ve kendilerini dikkatle dinledik
ten sonra kürsüye gelmiş bulunduğumu ifade et
mek isterim. 

— 548 — 



C. SenaJtosu B : 58 

Sayın Erim, gerçekten tecrübeli bir parlö-
manter ve bir Devlet adamına yakışır tarzda, 
Yüce Senato kürsüsünde, daha evvel çok acele 
ve peşin hükümlerle konuşulan ve serd edilen 
fikirlere karşı vakur bir cevapta bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, bu cevabı can kulağı 
dle dinledim. Bu cevapta ifade edilen hususla
rın hemen hemen hepsine katılmamak imkân 
dâhilinde değildir. Mesele böyle olunca ve biz 
burada bir Hükümetin programını tenkideder-
ken ve memleketin (gizlemeye lüzum görme
den, birbirimize ifade ettiğimizi şu kürsüden 
de açıkça söylememiz gereken husus) bir dar 
boğaza girdiği bir devrede karşılıklı ithamlar, 
isnatlar, hattâ iftiralarla Meclisleri zayıflat
ma yoluna gitmenin netice alınır bir yol oldu
ğuna inanıyor muyuz, acaba? Ne lüzumu var. 
Eğer hatalar varsa, eğer günahlar varsa, eğer 
suçlar varsa bunları kimse örtemez, bunları 
kimse gizliyemez. Benden önce konuşan grup 
sözcüsü arkadaşımın gayet açık olarak beyan 
ettiği gibi, artık bugün Devlet arşivleri de 
A.P. Hükümetinin de elinde değildir. Zira ba
his konusu zamana ait olmak üzere bu arşivle
rin her hangi bir şekilde istifade edilemiyeceği 
şeklinde bir beyanda bulunmak istiyen çıkabi-
lirse de bugün bunu söylemeye de artık imkân 
kalmamıştır ve bu iddia da çürümüştür. 

O bakımdan, bir acelenin idine girmek, bir 
suçlama edebiyatı içerisine girmek ve birçok 
tekerlemeli kelime oyunlariyle burada insanla
rı yaralamak istemenin sebebi nedir? 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz memleketin 
çeşitli yerlerinden seçilmiş gelmiş Türk Mille
tinin şerefli evlâtlarıyız. Şerefli evlâtlarıyız ki, 
bu şerefli çatının altında bulunuyoruz. Birbiri
mizi itham etmek, birbirimizi diğerinden daha 
üstün görmek ne Anayasamızda, ne de insanî 
münasebetlerde kavranılır, anlaşılır mesele de
ğildir. Birbirimize karşı hürmetkar olmamız 
gerekir. Eğer hürmet görmek istiyorsak sözle
rimizle, hareketlerimizle biz de hürmet telkin 
eden durumların içine girmeliyiz. 

Buraya geleceksimiz, burada seçim yoliyle 
gelenleri siz karalıyacaksmız, elbette seçim yo
liyle gelenler karalanır. Seçim yoliyle gelenler, 
burada mîllete yanlış imajlarla aksettirilmeye 
çalışılırsa, onun karşısında, o insanların, haysi
yetleri, izzetinefisleri olan insanların da gelip 
gerekli cevabı vereceğinden hiç şüpheniz olma-
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sın. Bunlara ne lüzum var, muhterem arkadaş
lar? Şahıs şahıs birbirimize rasladığımız zaman 
gayet hürmetkar konuşuyor, hürmetkar selâm-
laşıyoruz, ama bu kürsüye çıktığımız zaman 
karşılıklı bir ithal yağmuru içerisine giriyoruz. 
Hele şöyle bir Hükümet programının, daha ye
ni işe başlıyacak ve bizlerden hız alacak bir 
Hükümete ışık tutacağız, yol göstereceğiz diye 
yaptığımız konuşmaların içerisine, bu tarzda 
geçmişte iktidar olmuş, geçmişte Hükümet ol
muş, geçmişte Başbakan olmuş insanları kötü
lemekten, bunları sıralamaktan elimize ne ge
çer? Sonra bizi bugüne getirenlerin sadece şu 
veya bu olduğunu ifade ederken, acaba bu tarz
da yıllardır şu kürsülerden konuşmalarımızın 
dışarda, efkârl umumiyede, bâzı mahfillerde 
alınıp kullanıldığını da ifade etmeye kalkarsak 
yanlış mı söylemiş oluruz? 

Ben bu mevzuun içinde derinleşmek istemi
yorum, muhterem arkadaşlar. Bu mevzuun içe
risinde derinleşirsek, söylenecek söz çok. Bakı
nız kısa bir Hükümet programı var. Şimdiye 
kadar kurulan, 1961 den itibaren, bütün Hü
kümet programları yanımdadır. Sadece bir 1961 
deki Hükümet programı 21 - 22 sayfadır. Bir de 
bu. Bunun dışındaki bütün Hükümet program
ları çok daha detaylı yazılmıştır. Şimdi bir 
programın muhtevası, sayfa adediyle ölçülemi-
yeceğini elbette ben de müdrikim. Böyle bir 
iddianın içinde değilim. Ama bir Hükümet 
programı ne kadar da geniş tutulsa, yine bâzı 
şeylerin tadadından ileri gidemez. Nasıl bun
ları koyacağı, masıl vaz'edeceği, ne şekilde ta
sarılar getireceği, ne tarzda çalışmalar yapa
cağı bunu zaman tâyin eder. E, şimdi affeder
siniz, yamçı altından sopa gösterir gibi, biz fa
lan tarihte şöyle yazdık, böyle biçtik, şöyle de
dik, şöyle oldu, olmadı, size de ha fiân gibi, 
konuşmalar bu kürsüde bizlere pek uygun düş
müyor, muhterem arkadaşlarım. Bu bizi yara
ladığı gibi yeni bir şevkle, yeni bir çalışma içe
risinde olan insanları da f azlasiyle yaralar. 

Eğer bizim kendi aramızda bâzı meseleleri
miz varsa halledilecek, bunları biz kendi ara
mızda halledelim. Bununla hiç ilgisi olmıyan 
yeni kurulmuş olan bir Hükümetin programı 
üzerinde yapılan münakaşada getirip de kendi 
iç meselemizi, bir aile olarak kabul ediyorsak, 
şu aile meselemizi, niçin onların muvacehesin-
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de sen, ben dâvası haline getirip koyuyoruz? 
Muhterem arkadaşlar, biraz önce, şunun 

için söyledim, hepimiz şerefli haysiyetli insan
larız diye. Bu çatının altında, ne partili olarak, 
ne yakını olarak, ne de parlömanter olarak her 
hangi bir insanın suiistimali ve kötü bir dav
ranışı varsa, bunu örtmek, kapamak kimsenin 
aklına gelmez ve gelmiyecektir. Onun için çok 
aceleye lüzum yok, eğer bildikleriniz varsa, 
eğer getirecekleriniz varsa, daha sonraları bun
ları yapabiliriz ve birbirimize düşmeden yapa
biliriz. Eğer siz bende veya ben sizde birisinin 
hatasını, günâhını bulur getirirsem siz de, ben 
de namuslu insansak onun üzerine eğilmesini 
elbette düşüneceğiz, elbette bileceğiz. Birbiri
mizden bu kadar şüphe etmeye, topyekûn bir
birimizi itham etmeye hakkımız yok, muhterem 
arkadaşlar. 

Ben daha vazifeye henüz başlıyan bir Hü
kümetin şu kısa programı içerisinde bir nok
tayı dikkatle okumuştum. O da 4 ncü sayfada, 
«bu programın uygulanabilmesi ve getireceği
miz reformlarım ulusal kalkınmamıza katkıda 
bulunabilmesi, ulusal çıkarlara hizmet arzusiyle 
dolu ve millî egemenliğin temsicisi Yüce Mec
lislerin Hükümetimize güvenerek vs inanarak 
destek olmasiyle mümkün ve başarılı olabilir.» 
Ben şu ibareden dolayı Hükümeti tebrik ede
rim. Hükümet hangi tarzda kurulursa kurul
sun, Hükümetin Başı olan zat, şu tarihe veya 
şu saate kadar hangi partiden olursa olsun, 
ama şu anlayışın içerisinde olabiliyor mu, yani 
bizim burada kendi kendimize karalamaya ça
lıştığımız Meclisleri her şeyin üstünde gerebi
liyor mu? Onun için tebrike lâyıktır, tebrike 
şayandır. Ve Sayın Erim Başvekilliğe getirildi
ği veya getirileceği andan itibaren takibettiği 
yol ve prosedür bâzılarımızın beğenebildiği, 
bâzılarımızın beğenemediği kısımlar olur, fakat 
genel iri çizgileriyle tamamen demokratik usu
lün, Anayasa düzeninin, parlömanter rejimin 
yaşatılabilmesi istikametinde yapılmaya çalı
şılmıştır ve bizden bunun için destek istemek
tedir. Şimdi biz şunu veya bunu bahane edip, 
efendim falan lider filân lâfı söylemiş diye ken
di aile mutfağına aidolan gTuplardaki konuş
maların gazetelere doğru veya yanlış sızan kı
sımları üzerinde durmaya kalkarsak, aynı şeyi 
ben bugün Saym înönü için, Sayın Erim için, 
Sayım Feyzioğlıı için burada yaparsam, ne ka-

l zandırırım Halk Partisine, ne kazandırırım 
diğer partilere? Ne olur, bundan ne çıkar? Bizi 

1 nereye götürür? Ben burada konuştuğum za
man, efendim birinci günü şöyle söylemişti Sa
ym İnönü, ikinci günü böyle dedi, üçüncü gü
nü şöyle dedi, bilmem ne dedi, hazırol dedi, yok 
bilmem rahat dedi... Şimdi bunlara girmekle 

I biz burada, Hükümet programını müzakereden 
I ziyade birbirimizi yıpratma yoluna girmiş olu-
I TUZ ve bundan ne neticeye varırız? 
I Muhterem arkadaşlar, şunu kabul etmek 

lâzım ki, biz buraya, bilhassa seçimle gelen ar
kadaşlar, seçim müessesesini ve seçim müesse
sesi hakkında ileri, geri söylemen sözlere, eğer 
alkış tutarsak, eğer bravo dersek kendi kendi
mizi inkâr etmiş oluruz. Aynı sistemlerle gel-

\ dik hepimizde. Seçim sistemindeki aksaklıklar, 
I seçilenlerin bâzı birkaç hatalı olanı veya seçim 

esnasında meşru yollardan, gayrimeşru yolla
ra sapanları, üç kişiyi, beş kişiyi bütün bir par
lömanter rejim için misal olarak alıp ortaya 
çıkarsak, bu parlömanter rejimi ayakta mı 
tutarız daha üstüm bir mevkie mi getiririz, yok
sa onu yıpratır mıyız? Bunları nazarı itibara 
almak lâzım. Topyekûn buraya geleceğiz, efen
dim bu ne olduysa falandan oldu diye bir ki
şinin, iki kişinin üstüne gideceğiz ve yükle
neceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, size gayet samimî bir 
noktayı ifade edeceğim. 27 Mayıs olduğu za
man ben Ankara'daydım ve Sezemler sokağında 
kirada oturuyordum. 27 Mayıs sabahı daha Or
duevi düşmeden, ben silâh sesleriyle uyandım 
ve Orduevinin kenarına kadar geldim. Orduevi 
daha düşmemişti. O zaman daha uyanmıyan 
kimseler vardı. Döndüm evime doğru yürürken 
bana soruyorlardı. Hattâ bu soranların içeri
sinde, 7 senedir oturduğum bir bölge olduğu 
için, göz aşinası olduğum hattâ selâm verdiğim, 
subaylar da vardı. Onlar dahi bana soruyordu, 
ne olmuş filân, diye. Ankara'ma bulvarında o 
gün ve o günü takibeden günlerde insanlar bü
yük bir heyecan içerisinde alkış tutarak bay-

I ram yapıyorlardı, Sonradan ne oldu, muhterem 
I arkadaşlar Hep olmamış şeyler, hep gerçekle 

ilgisi bulummyan şeyler, bâzı mahfil tarafın
dan, bâzı basın tarafından ortaya yayıldıkça ol
muşları dahi mınttururcasma insanlarda bir 
acıma, bir sahip çıkma, bir taraf çıkma, psi-

! kolojik bir haldi bu. meylini doğurmuştur. Onun 
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için hâdiseleri değerlendirirken çok objektif 
olalım. Şahsı görüşlerimizde, duyuşlarımızda, 
İlişlerimizde, heyecanlarımızda şahsi dostluk ve
ya sempatimizde bunları değerlendirmeye de
vam ettikçe hiçbir şeyin içerisinden objektif 
ölçülerle çıkmamıza imkân ve ihtimal yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, ben bilhassa Grupu-
muza, Grupumuzun idarecilerine ve partimizin 
liderlerine burada ifade edilen sözlerin cevabı
nı vermek için huzurunuza çıkmadım. Ancak 
şunu samimî olarak söylüyorum ki, her şeye 
rağmen bugün 225 milletvekili, 89 senatörüyle 
A. P. si ayaktadır. Bu A. P. si memleketin nef '-
ine olan, millet için hayırlı olan istikamette, 
hiçbir şey düşünmeden hareket edecek olgun
lukta ve vatanseverliktedir. Memleket severliği 
şahsi inhisarımız altına almak, bilmem efendim 
Atatürkçülüğü falan partinin, filân bilmem top
luluğun malı halinde göstermek; bu memleket 
için, her zaman şu kürsüden söylüyoruz ki, iyi 
neticeler getirmez, muhterem arkadaşlar. 

Bir partidir, bir partinin içerisinde şu veya 
bu zihniyette adam bulunabilir. Bu her partide 
olur. Şu veya bu arkadaşımızın, yani bunu söy
lerken sadece A. P. si değil, tümüyle parlöman-
terleri kasdediyorum, senatörleri kastediyorum, 
şu veya bu arkadaşımızın bir hareketini bir par
tiye mal etmek, bir hareketini Parlâmentoya ve 
Senatoya mal etmek çıkar yol değildir. Bunun 
hesabını veremeyiz. Muhterem arkadaşlar, he
pimizin devrine ait, ben burada birçok şeyi söy-
liyebilirim. Millî Birlik devrine geçebiliriz. O 
devrin içerisinden geliriz. Bizim bir şansımız, 
bir kaderimiz var. 1961 den beri, iktidarda ol
madık bize, iktidarda olduk bize; sustuk bize, 
konuştuk bize. Niçin, neden muhterem arka
daşlar? Sebep ne? Ben 1961 i bilirim, 1962 yi 
bilirim, 1963 ü bilirim. Bunun için o zaman Sa
yın Demirci'de yoktu, muhterem arkadaşlar. 
Kim olduysa daima o beğenilmedi. Yani bir 
parti, diğer partilere veyahutta diğer topluluk
lara kendi içindeki idarecilerini beğendirmekle 
mükellef değildir. O ayrı şey. Ben de sizin ida
recinizden her hangi birini beğenmiyebilirim, 
siz de beni beğenmiyebilirsiniz. Bunlar artık 
bir ailenin iç meseleleridir. Bunlara riayetkar 
olmak mecburiyetindeyiz. Ben mecbur değilim 
Halk Partisinin veya falan bilmem topluluğun 
hoşuna gitmesi için filânı yahutta siz mecbur 
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değilsiniz, A. P. si için filancayı getirip götür
meye. Birbirimize hürmetkar olalım. 

Sonra bir Anayasa meselesi ortaya atılıyor. 
Anayasa şurasından zedeleniyor, burasından ze
deleniyor. Muhterem arkadaşlar, şu fikir taas
subunu bırakalım. Ben konuşuyorum, ben söy
lüyorum doğrusu budur, bunun dışında düşü
nen ihanet içerisindedir, bunun dışında olan 
Atatürk düşmanıdır, bunun dışında olan bu 
memleketin âdeta evlâdı değildir diyecek kadar 
katı ve naz şekline getirilmiş fikirleri buradan 
söyliyen insanlar, hangi ilericilikten bana bah
sediyorlar onu anlamıyorum. Anayasa da vic
dan hürriyeti var, Anayasada söz hürriyeti var, 
Anayasada tefekkür hürriyeti var. Herkes ya
zıyor, sen geliyorsun buraya, bilmem efendim 
Türk Kültür Dergesinin yazılarını beğenmiyo
rum. E, falan derginin yazılarını da ben beğen
miyorum, ne yapalım?.. Hep senin, hep benim 
kafama uygun mu olacak? Olmadığı zaman bir
birimizi bu şekilde mi itham edeceğiz. Yok muh
terem arkadaşlar, bizim görüşlerimiz bu değil. 
Hükümetin başladığı günden beri yapmış oldu
ğu temaslara devam etmesi lâzım. Muhterem ar
kadaşlar, bugün Hükümet yoktur, ama Adalet 
Partisi gene iktidardır. Bugün iktidardır gene. 
Bundan ne demek istediğimi arkadaşlarım her 
halde anlıyorlar, iktidardır Adalet Partisi. Bu 
iktidarın hükümete yardımcı olması, eğer sizler 
için de matlupsa bırakınız, bırakınız bu kadar 
üzerimize varmayınız. Buna lüzum yok, Söylen
di, edildi, yapıldı. Bu kürsülerden çok şeyler 
söylendi. Biraz da kendi nefsimizi, kendi vicda
nımızı muhasebeye tabi tutalım, canım. Yani 
biz parlâmento üyesi olarak, biz Senato üyesi 
olarak acaba şu hâdiselerin böyle gelişmesinde 
hiç mi bize düşen vazife, hiç mi bize düşen ufak 
bir hata yok; bunu böyle söyliyen insan çıkabi
lir mi, ben bilmiyorum. Ben şahsan kendimi bâzı 
noktalarda hatalı bulabilirim. Şöyle olsaydı, 
şöyle olurdu diyebilirdim. O bakımdan bizim 
çok iyi niyetle hazırladığımız ve çok muhterem 
arkadaşım înkaya tarafından burada ifade edi
len metin düşüncelerimizin tamamen aksidir. 
Yani onda aksettirilmiştir. Tersi demek istemi
yorum. Onda aksettirilmiştir. Bu akis Adalet 
Partisinin görüşüdür ve bunun içindeyiz. Bunun 
dışında şahıslarımıza veyahut da partimize ya
pılacak her türlü söylentinin, her türlü sorunun 
cevabını kolaylıkla ve alnımızın akı ile verme-
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ye hazırız. Veremiyecek durumumuz olursa, o 
da meydana çıkar. Lütfen bir Hükümet progra
mı içinde bunları karıştırıp da, bugün Hükümet 
programını üzerindeki konuşmalarımızı dinle
mek istiyen Türk efkârı umumiyesine yanlış 
imajlar vermememiz gerekir. 

Bütün arkadaşlarımı çok iyi niyetlerle beni 
dinledikleri için hürmetle selâmlar, Hükümete 
tekrar başarılar dilerim. Bu tarz çalışmalar de
vam ettiği takdirde muvaffak olacağı kanaati 
bende vardır. İnşallah elbirliği ile bâzı hususları 
halletmek imkânına sahiboluruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti

yen var mı efendim?.. Yok. Kişisel görüşmelere 
geçiyoruz. Ancak bir usul meselesini halletme
ye mecburuz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, şahıslan adına söz alacakları lütfen açık
lar mısınız? Bâzı arkadaşların Hükümet prog
ramının görüşülmesinden evvel söz aldıklarını 
öğrenmiş bulunuyorum. Eğer böyle bir şey var
sa, bu hususta usul müzakeresi açmanızı rica 
ediyorum. Bugün nasıl bir üye bütçe müzakere
lerinden evvel söz istiyemezse, aynı şekilde Hü
kümet programı üzerinde de söz istemek hakkı 
doğmaz. Bunun böyle olması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, söz dizisi, söz sıra
sı üzerinde usul hakkında görüşmek mi istiyor 
sunuz? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde buyurun, ben size söz 
vereceğim. Ancak bir noktayı halledelim de. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Efendim, 
programdan evvel söz alanlar var mı? 

BAŞKAN — Burada var efendim, ayın 30 
unda söz istemişler. Şimdi daha önce bir nok
tayı halledeceğiz; tekrar bu konuya avdet ede
ceğiz. 

Efendim, kişisel görüşmelerin 10 ar dakika 
ve 20 şer dakika ile tahdidedilmesi hakkında 
değişik önergeler var. Sayın Yusuf Ziya Ayrım 
ve Sayın Salim Hazerdağlı 10 ar dakika ile tah-
didedilmesini teklif ediyorlar. Sayın İbrahim 
Tevfik Kutlar ve Sayın iskender Cenap Ege ve 
Sayın Hamdi Özer de 20 şer dakika ile kayıtlan-
dırümasını istemektedirler. En aykırı olan 10 
dakikalık tekliftir. Bu itibarla... 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu teklifin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde 
burada konuşacak hiçbir arkadaş uzun konuş-
mıyacaktır. Ama, bunu on dakika ile, yirmi da
kika ile tahdidetme yoluna gitmiyelim. Mühim 
bir konuşmadır. Kurulan Hükümet programını 
üzerinde konuşacak arkadaşlarımız anlayışla 
konuşacaklardır. Tahdit yoluna gitmeden tak
dire bırakalım, eminim ben, burada söylenenler
den uzun olmıyacaktır. Ama, tahdit yolu güzel 
bir yol değildir. Bırakınız arkadaşlarımız rahat
ça konuşsunlar ve kendileri takdir etsinler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 10 dakikalık teklifi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Efendim l'O dakika ile konuşmaların tahdidedil
mesi kabul edilmiştir. 

Bu itibarla şimdi arkadaşları davet edece
ğim. Ancak, lehinde, üzerinde ve aleyhinde ola
rak söz vereceğim için tesbit edelim. Sayın öz-
türk lehinde mi? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İsmen 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 

Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız daha evvel görüş
tüler. Burada da yoklar. Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Gülek? 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Termen?.. Yok. Sayın 

Dikeçligil 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — 10 da
kika olduğu için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın İ. Cenap 
Ege, ayrıca görüşecek misiniz 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yeri
mi Sayın Tığlı'ya bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün? 
ZERİN TÜZÜN (Cumhuribaşkanınca S. Ü.) 

— Üzerinde. 
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(BAŞKAN — «ayın Tığlı? 
[MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın MuslihiMin Yılmaz Me

te? Yok. Sayın Sökmen? 
TAYFUR SÖKMEN (Hatay) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
ISALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sıram 

gelmiyeceği için vaz geçiyorum. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Feridun 

Cemal Erkin? Yok. SayıırMadanoğlu, daha ev
vel görüştüler. Sayın Tığlı, Sayın Ege ile yer 
değiştirdiler. Sayın Nejat Sarlıcalı? 

NEJAT SARLICALI ^Balıkesir) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley? 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — üze

rinde. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tığlı usul 

hakkında görüşmek istiyor muydunuz? 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. O halde söz sı

rası lehinde olmak üzere Sayın öztürk<ün, bu
yurun efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Efendim, bir noktaya işaret etmek isterim. Tü
züğümüzün 56 ncı maddesine göre lehinde, aley
hinde ve üzerinde olarak bir sıralama yapıl
mıştır. Ona göre söz alanları çağırmanız lâ
zım. Ben birinci olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde, üzerinde 
doğrudur, efendim, öyle yapacağız. Lehinde 
olarak davet ettim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, Yüce Senatonun değerli üyeleri; Hükü
metin sayın üyelerini ve değerli basını saygiyle 
selâmlarım. Tabiî en az 20 dakikalık bir zaman 
için hazırladığım konuşmayı 10 dakika içinde 
yapmak mümkün olmıyacaktır. Konuşmama 
başlamadan önce Sayın Ege'nin fikrine katıl
madığımı arz etmek isterim. Bir doğruya ulaş
manın yolu yanlışları ve hataları eleştirme ile 
mümkündür. Bu bilimsel bir metottur. Sayın 
Ege bunu bilmeli, öyleyse bizim yanlışları ve 
hataları leleştirmeden doğruyu bulmamız da 
mümkün değildir. 

Bugünlerde demokrasimizin buhranlı bir 
dönem geçirdiğini hepimiz takdir ediyoruz. Bu 
ağır şartlar altında partiler üstü bir Hükümet 
kurmak ve bu Hükümette görev almanın zor-

| luğunun da farkındayız. Bu Hükümetin prog
ramı üzerindeki görüşümü belirtirken açıklıya-
cağım fikirlerin de, söylüyeceğim sözlerin de 
mantık süzgecinden geçmesine mutlaka dikkat 
edeceğim. 'Çünkü, 12 Mart 1971 muhtırasından 
önce ülkemiz ve büyük ulusumuz anarşik bir 
ortamın ve huzursuzluğun içinde ıstıraplı gün
ler geçirmiştir. Hukukun yerini kaba kuvvet 
almış, demokrasimiz tahribedilmeye başlamış
tır. O zamanki A. P. iktidarı bu olayların üs
tesinden gelememiş, insanlar öldürülmüş, millî 
servetler tahribedilmiştir. iktidarın adaletsiz 
icraatı karşısında halk ve Türk Gençliği ister 
istemez kendilerini sahipsiz bulmuş ve müdafaa 
zorunluğunda kalmıştır. Bu kürsüden gündem 
dışı sözlü sorularla, bütçe münasebetiyle, Hü
kümet programı görüşülürken ve çeşitli kanun
ların çıkarılışında defalarca bunu söylemişiz. 
Anayasal çizgiden saptınız, Anayasa doğrul
tusunda hareket etmek zorundasınız demişiz-
dir. Bu iktidarı Anayasa doğrultusunda çalış
maya ve icraata sevk etmek için elimizden 
gelen gayreti yapmışız. Fakat taş yüksekten 
yuvarlanmaya başlayınca duracağı yerin bilin
mediği gibi, Adalet Partisinin de bu yuvarla
nışında duracağı yeri kestirememişizdir, kendi
leri de kestirememiştir. Ancak, 12 Mart Muh
tırası ile bu duruşun yeri saplanmıştır, işte 
bu andan itibaren demokrasiyi kurtarmak için 
tutulacak yol nedir, bunu bulmak ve bu yolla 
birleşmek T. B. M. nin ve bilhassa Cumhuriyet 
Senatosunun «n önemli görevleri arasına gir
miştir. En azından bizim kadar Cumhuriyetin 
sahibi ve ilkelerine bağlı kabul ettiğimiz Türk 
Silâhlı Kuvvetleri 12 Mart Muhtırası ile demok
ratik rejime ve Anayasa düzenine bağlılığın bü
yük bir sınavını vermişlerdir, idareye el koy
madan, Anayasal ve demokratik yollardan Hü
kümetin kurulmasında iyi niyetle gidilecek yolu 
da göstermişlerdir. Türk halkı bunu olumlu 
karşılamıştır. Bugünkü kurulan Hükümetin ar
kasında büyük bir aydın kütlesi, anlayışlı bir 
basın ve büyük Türk Ulusu vardır. O bakımdan 
kurulan Hükümet, her yönü ile partilerden ik
tidara gelerek kurulan hükümetlerden çok çok 
daha kuvvetli, çok çok daha güçlü bir Hükü
mettir. işte bu gösterilen istikamette Hükümet 
kurulmuş, programını Anayasa doğrultusunda 
hazırlayarak Anayasa çerçevesi içerisinde Mec
lislere sunmuştur. Bu program dili itibariyle 
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de Atatürkçü bir program. Şimdiye kadar bu 
kürsüden üç dört yıldır şahidolmadığımız, ta
nığı bulunmadığımız şekilde Türkçe Atatürk 
dil devrimine uygun bir dille yazılmış olması 
da bu programın Atatürkçü bir program oldu
ğunun en güzel delilidir. Program demokrasi
ye bağlılığın açik delilleriyle bütün ülke so
runlarını kapsamasa bile, kapsar bir özellik 
taşıdığı görülmektedir. Yalnız, bunların de
taylarına kadar inmek ve çözüm yolları göster
mek elbette ki mükemmel Hükümet program
larında dahi mümkün olmıyacağı için, bizce 
noksan gördüğümüz ve eleştireceğimiz bâzı ko
nuların Sayın Nihat Erim Hükümetinde dik
kate alınacağına inanıyoruz. 

Ülkemizin içinde bulunduğu durumun ne
zaketini, gelişmelerin önemini dikkate alarak 
demokrasimizin rayına oturtulmasında izliye-
eeğimiz yolu ve amacı iyi niyetle saptamak zo
rundayız. Bu çabamızda en ağır yükü üzerine 
almış olan Sayın Nihat Erim Hükümetine yar
dımcı olmamız ise bence bu gün için vatanse
verliğin en büyüğü ve en kıymetlisidir. Ana
yasa doğrultusunda yapılacağı belirtilen re
formların bütün partilerin itirazsız destekliye-
ceği önemli bir gerçektir sanıyorum. Bunun 
için Millî Egemenliğin temsilcisi Yüce Meclis
lerin reform Hükümetine destek olması zo-
runluğu kaçınılmaz bir durum arz etmekte
dir. Hükümetin ve Parlâmentonun müşterek 
gayretleri yanında reformcu, dinamik bir ida
renin işler hale getirilmesi de Hükümetin gücü
nü artıracak işlerini hızlandıracak bir gerçek 
olarak kabul edilmesi düşüncesindeyiz. Bilhas
sa, ülkemizde anarşik durumun yaratılmasında 
etkili olan sosyal ve ekonomik nedenlerin sos
yal adalete dayalı olarak çözümlenmesinde çok 
ağır bir görev altında bulunan bu Hükümetin 
desteklenmesi Yüce Senatonun önemli bir gö
revi olduğu inancındayız. Çünkü, Türkiye baş
tan başa ekonomik bakımdan olduğu kadar si
yasi ve sosyal yönleriyle de büyük bir huzur
suzlukla, anarşinin içindedir. Ülkemizdeki üç, 
beş yıllık kötü bir yönetim uygulamasının so
nucu olarak feodal düzen ve teokratik Dev
let özlemcileri devrimci ve Atatürkçü gücle-
lerin, özerk Anayasa kuruluşlarının, tüm de
mokratik rejimin aleyhinde büyük bir tahribat 
yapmıştır. Gerici ve şeriatçı akımlar bu yöne
timden faydalanarak şımarık tahribatlarda 

t bulunurken, aşırı sol da örgütlenmeye başla-
I mış ve iki aşırı uçun karşılıklı çatışmasiyle 

Türkiyede anarşi daha da büyümüştür. Kör
pe demokrasimiz için bu tehlikeleri önleyici 
tedbirlerin programda kesin bir açıklık getir
mesini beklerdik. 

Ayrıca programda alt yapı ve üst yapı ya
tırımlarındaki oranlar belirtilmemiş döviz açı
ğımız ile tasarruf açığımızı eşit kılacak tedbir
lerin neler olacağı da belirtilmemiştir. Yani, 
millî tasarruf açığımızı kapayabilmek için bir 
tasarruf potansiyelinin nasıl yaratılacağı ve 
sağlanacağı gösterilememiştir. 

Maliye ve vergi politikamızdaki reformla
rın nasıl yapılacağı ve kullanılan sistem ve yön
temlerin neler olacağı da açıklanmamıştır. 

Sermaye piyasası, dış ticaret, bankacılık 
sistemlerinde alınacak tutarlı tedbirler ve çö
züm yolları belirtilmemiştir. 

Dışardan ithal edilecek tasarruflarla yatı
rıma elverişli olanlarından elde edilecek döviz 
miktarının Devlet bütçesindeki döviz açığına 
etki payı ne olacaktır? Bu konularda progra
mın bir açıklık getirmesi elbette ki beklenirdi. 

Ayrıca, malî reformların gerçekleşmesinde 
inşaat ve ticaret kesiminden alınacak bir kısım 
fonların sanajri kesimine aktarılması kapalı bir 
şekilde belirtilmiştir. 

Yine sermaye piyasası ve anonim şirketler 
gelişmemizi öngören tedbirlerde, sanayimizin 
gelişmesinde yeni kaynaklar olarak düşünül
müştür. Ama, kesin bir açıklik getirilmemiştir. 

Devletin ekonomik yönden teşkilâtlanmış 
beyni yapısında olması gereken DPT, son za
manlarda Anayasanın sağladığı özerklikten 
yoksun ve bilimsel çalışmadan uzak bir kuru
luş haline getirilmiştir. Programda bu konu 
üzerinde gereği kadar değinilmemiştir. Bu teş
kilâtın Anayasamızın sosyal Devlet ilkesine rağ
men, özel sektör hâkimiyetine dayalı olarak 
ülkenin kalkındırılması gibi, yanlış bir hatalı 
durumun içinde oluşu gözden kaçmış gibidir. 

i İkinci Beş Yıllık Plânda bu hatalı görüşlerin 
I belgesi haline getirilmiştir. Bundan faydalanan 

yabancı ve yerli özel sermaye ülkenin kalkınma
sından ziyade kendi çıkar ve kârları yönünde 
işlemiş, Türk ekonomisi de bilindiği gibi bu 
günkü çıkmaza sürüklenmiştir. Ülkemiz de hal
kı mutlu kılan bir kalkınmadan böylece yok-

| sun bırakılmıştır. 
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Programda, eğitim politikamızdaki yanlış | 
bir tutumun, eğitim sistemimizdeki eskimiş 
yöntemlerin, eğitim felsefemizdeki klâsik ilke
lerin nasıl giderileceği hakkında bir açıklama 
da dikkati çekmemektedir. Ülkenin ve yüzyılın 
gerçeklerine göre düzenleyici bir esas nasıl 
getirilecektir? Yapılacak eğitim reformunun 
ıbu ilkeleri kapsayıcı özellikleri nelerdir, belir
tilmemiştir. ülkemizin ve toplumumuzun eği
tim talebindeki gelişme ve değişmeleri, çağın 
gereklerini, ulusal amaç ve bütünlüğünü kap-
sıyan kısa ve uzun vadeli bir eğitim plânının 
ülke kalkınmasına olan etkisi bakımından 
programda önemli bir yer görülmemektedir, 
Bozulan lâik ve devrimci eğitim sistemimiz 
Anayasa ve Atatürkçülük doğrultusunda ge
liştirileceği belirtilmekle yetinilmiş fakat, yol 
ve amaçlar gösterilmemiştir, öğretmenlerimizin 
bugün içinde bulunduğu maddi, mânevi bas
kıların altında ezilişi ve içinde bulundukları 
bu açmazlardan kurtuluş yolları açıkça göste
rilmemiştir. 

İlkokul çağında bulunan çocukların, halen 
iki milyon öğrencinin okullardan yoksun olu
şunun önemi ve bunun çözüm yolları belirtil
memiştir. İlkokul yapımında alınacak tedbir
lerin neler olacağı belirtilmemiştir, ilkokuldan 
ısonra % 90 ı köyde kalan çocukların eğitimde 
fırsat eşitliğinden faydalandırma yöntemleri 
gösterilmemiştir. 

Halk eğitiminin yıllardır aksatılmış olması 
ve bunun çözüm yolları gösterilmemiştir. 

Okul öncesi eğitimi Türkiyede yok denecek 
kadar az oluşu karşısında programın buna göre 
neler getireceği belirtilmemiştir. 

Beş yıllık kalkınma plânları doğrultusundan 
saptırılmış olan eğitim, öğretim sistemimiz ül
kenin kalkınmasında gerekli olan teknik adam
ların yetiştirilmesi yönünde, program bunlara 
önem vereceği saptanmakla beraber, alınacak 
tedbirler belli değildir. Bugün Türkiyemizi sa
ran yüksek öğrenim bunalımı sosyal, ekonomik 
ve siyasal gelişimin hızı karşısında seviyeli bir 
değişim ve yaşantı farkının yetersizliğinden, j 
düşünce hayatında, özellikle üniversitenin bek
lenen öncülüğü yapamayışından ve siyasal kad
ronun, A. P. iktidarında olduğu gibi, iç ve dış 
koşullarla ilgili sorunların üstesinden geleme
yişinden doğmaktadır. Bizde üniversite öğren
cilerinin sorunları çözümlenmediği için çeşitli j 

ideolojik akımların da etkisiyle meseleler da
ha da zorlaşmış ve bilinen patlamalar meydana 
gelmiştir. Çünkü, gençler sürdürülen bu bozuk 
düzenin sonunda yaratılacak istikbal endişe
sinden ileri gelen anlayışla hareket ettiklerini 
değerlendiremediğimiz gençlerimiz, polisiye me-
todların baskısı altında daha da olumsuz du
rumlara sürüklenmiştir. 

Ülkemizde sürdürülen sosyal adaletsizlikle
rin, gelir dağılımındaki dengesizliklerin, Ana
yasal haklar ve insanlık onuruna yaraşır şekil
de çözümlenmeyişi yanında ekonomik bağım
sızlığımızın sağlanması yönünde gösterilen 
gençlik hareketlerinin de değerlendirilemeyişi 
bu günkü olumsuz durumların yaratılmasına 
sebebolmuştur. Programda bu sorunları çözü
cü yöntemler saptanıp gösterilememiştir. 

Devlet üniversitelerinin bilim yapan, teoris-
yen yetiştiren kurumlar niteliği yanında, ülke
nin ihtiyacı olan yüksek okulların pratik tek
nisyenler yetiştirmekle sınırlanmam yapılama
mış, üniversiteler bilimsel ve araştırma yapan 
mevcut bilgileri, bulguları geliştiren ilim adam
ları yetiştirmek için bilimsel çalışmalar yapar
ken, yüksek okulların teknik iş adamları ye
tiştirmesi sağlanamamıştır. 

Programda, üniversite ve yüksek okulların 
düzenlenmesi için getirilecek ilkeler de iyi sap
tanamamış görünmektedir. Yalnızlık ve ülkü 
Kuraklığı içinde bırakılmış, istediği reformlar 
söz verilip yapılmamış olan üniversite gençli
ğinin radikal yaşın çağının verdiği bir arayış 
ve akış halinde olduğunu kavrıyarak hareket 
edeceklerin.... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — ... tuta
cakları yollar iyi belirtilmelidir. 'Üniversite ve 
yüksek okullara olan akımı kanalize etmek, ül
kenin ihtiyaçlarına göre okulları düzenlemek ve 
yeni kurulacak eğitim kurumlarının niteliğini 
belirtecek hükümler gösterilmemiştir. 

Yüksek 'okulların toplumumuzdaki değişik 
rol ve fonksiyonlarının neler 'olduğu belli bir 
araştırmayla ilgili olarak saptanamamıştır. 

üniversitelerin daha çok Ihümanist, kültürel 
ve bilimsel alanlarda faaliyette (bulunmalarını, 
bunun yanında yüksek okulların ise her alanda 
teknik ihtiyaçları karşılayan belli meslek adam
larını yetiştiren ve mevcut (bilgileri artıran mü
esseseler olduğu 'saptanamamıştır. Program, bu 
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konulara bir açıklık kazandıramamış ve getire
memiş görünmektedir. 

Türkiye'de düne göre bugün Atatürkçü ve 
ülkücü öğretmen yetiştirme işi ihmal edilmiş, 
hattâ ülkücü öğretmenler görev aşkından ve 
Atatürkçülük ülküsünden soğutulmaya çalışıl
mıştır. Programda, Atatürkçü ve ülkücü öğret
men yetiştirme konusunda gerektiği şekilde açık
lık yoktur. (A. P. sıralarından, «20 dakika ol
du», C. H. P. sıralarından «Lehinde mi aleyhin
de mi bir defa onu tesibit edelim.» sesleri) 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu ve geçiyor efen
dim, bağlayın artık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. Anayasal haklarını istiyen mağ
dur öğretmenlerden 59 bin öğretmen hakkında 
boykotla ilgili kovuşturma yapılmış 40 bini ce
zalandırılmıştır. Oysaki, bu kürsüden, içişleri 
ve Millî Eğitim Bakanı bu sayıyı 19 bin olarak 
ilân etmişlerdi. Bu mağdur öğretmenlerin, bu ka
biliyetli öğretmenlerin bilhassa yöneticilik iş
leri ellerinden alınmıştır. Bu çok yanlıştır. Bü
yük 'cezalar dahi affedilir; hattâ mahkemeler 
bir suç görmemiştir, Bakanlık bunlarla ilgili, 
Hükümet bunlarla ilgili Ihiçbir gerekçe getirme
miştir. 

BAŞKAN — Sayın. Öztürk, kesmek mecbu
riyetindeyim sözünüzü, 'bağlayın lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkan. 8 nci Eğitim Şûrası öğ
retim sorunlarından, öğretmen 'sorunlarından zi
yade bir danışma 'kurulu niteliğinde toplanmış 
ve hiçbir şeye yaramadan bâzı kararlar alıp da
ğılmış ve Türkiye öğretmenleri bunu benimse-
memiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik gerçeklerine uygun, uygulama olanak
ları ibulunan »"bir toprak reformu mutlaka yapıl
malıdır. Yalnız, toprak reformu yapılırken dün
yada denenmiş örneklerinden iyi faydalanmalı, 
toprak reformuna girmeden önce yapılacak tek
nik çalışmalar çok önemlidir. Çünkü Türkiye'
de büyük bir toprak düzensizliği var. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sizin daha bir
kaç sayfanız var. Buna müsaade etmeye imkân 
yok. Genel Kurulun kararını biliyorsunuz; siz 
de idareci bir arkadaşımızsınız. Rica ederim, 
vaktiniz geçti, artık sözünüzü keseceğim; bağ
layın lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Sayım Nihat Erim Hü
kümetinin başarılı olacağına inanıyorum. Sa
yın Nihat Erim'in tevazuu, Sayın Nihat Erim'in 
kültürü ve parlâmento kişiliği bu işe yetecek
tir, inanıyorum. Yalnız, dünkü Millet Meclisin
deki tavizli konuşmasının karşısındayım. Tavi
zi verecek başkasıdır, o tavizi verecek insanlar 
aynı zamanda güvenoyunu vermeye mecbur in
sanlardır; başarılar diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ismen, aleyhinde görüş
mek üzere 'buyurun. 

F. HİKMET İSMEN (Kocaeli) — ıSayın Baş
kan, sayın senatörler; Başbakan Nihat Erim ta
rafından teşkil olunan Hükümet programı üze
rindeki görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 12 Mart muhtırası sonucu kuru
lan Erim Hükümetinin 2 Nisan 1971 tarihli 
programı memleketimizde öteden beri uygula
nan ve uygulanmakta olan ve devrilmiş olan 
A. P. hükümetlerinin de uygulamakta olduğu 
programların, esas itibariyle tekrarıdır, bir de
vamıdır. Çünkü burjuva hükümetlerinin ta-
kibedeoekleri politika konusunda başka alter
natifleri de yoktur. Bu politika, özellikle sa
nayi burjuvasının ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelmiş bir «çalışma raporu» niteliğindedir. 
Nitekim bu program İstanbul ve İzmir Sanayi 
Odaları başkanlarının sanayi burjuvazisi adına, 
bir ısüreden beri ileri sürdükleri taleplerin der-
•lii - toplu bir ifadesidir, bir tekrarıdır. Hü
kümet programı, bir yönüyle egemen sınıf
lar ittifakı içindeki çelişkileri sanayi burjuva
zisinin lehine çözmeyi, öte yandan asayişin sağ
lanması maskesi altında, işçi ve emekçi sınıf
larla tüm demokratik güçleri baskı :altında tut
mayı amaçlamaktadır. 

Programın bir diğer özelliği, Türkiye bur
juvazisinin dünya kapitalist sistemiyle bütün
leşme azminin artarak devam etmeyi gösterme
sidir. 
Sayın Senatörler, programda öngörülen ikti

sadi tedbirler, esas itibariyle mevcut yatırım 
fonlarının sanayi burjuvazisi emrine tahsis 
edilmesi ve yaratılacak yeni fonların da sa
nayi burjuvazisinin çıkarları doğrultusunda 
kullanılmasına yöneliktir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılık ve 
verimlilik ilkesine göre yeniden düzenlenmeei, 
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dış ekonomik ilişkilerin bu ad altında kurulan 
bir bakanlığın denetimi altına alınması ve böy
le sanayi burjuvazisinin ihtiyaç duyduğu yatı
rım fonlarının tekelci Devlet kapitalizminin 
yaygınlaştırılması yoluna gidilerek sağlanacağı
nı ortaya koymaktadır. 

Boraks ve linyit gibi madenlerin devlatl&s-
tiırilmesi, bu burjuva düzeni içinde halka dönük 
değil, fakat kapitalizmi destekleyici bir rol oy
namaktan ileri gifcmiyeoeği de açıktır. 

Kredi kuruml'arının merkezileştirtilmesi, Hü
kümet programındaki deyimiyle «Birleşmele
rin teşviki», esas itibariyle tarımcılara ve kü
çük tüccara kredi veren mahallî bankaların, îş 
Bankası gibi, Yapı Kredi Bankası gibi, sanayi 
yatırımlarını döstekliyen büyük bankalara tabi 
lalınması sonucunu doğuracaktır. 

Sayın senatörler, programda bahis konusu 
edilen ve Erim Hükümetinin yapacak gibi gö
rünen reform niteliğindeki tek iş olan toprak 
reformu, son derece yuvarlak bir şekilde kon
muş olduğu görülmektedir. Meselenin can alan 
noktası olan toprak büyüklükleri haikkmda 
bir işaret dahi yoktur. Ayrıca icraata geçile
ceği de bugüne kadar olduğu gibi bir başka 
bahara kalmış görünmektedir. 

Programda bâzı detay konular haikkmda 
açıklamalar yapılırken, toprak reformu gibi 
çok büyük kapsamlı konu kısaca geçilmiş olma
sı da bunun bir kanıtıdır. 

Tarım reformu ile gerçeMeştirilmek ve hız
landırılmak istenen tarımsal kapitalistleşmenin 
ise küçük köylü üretiminin yararına bir ,sonuç 
verdiği hiçbir yerde görülmemiştir. 

Eğitim reformu adı altında getirilen ted
birler ine, sadece sanayileşmenin bugünkü aşa
masında ortaya çıkan teknik eleman ihtiyaçla
rına cevap vermek amacını gütmektedir. Ya
pılmak istenen, bir kelime ile, daha işe yarar 
elemanlar yetiştirerek kapitalist üretim meka
nizmasına taze kan aşılamaktır. Bu zaten bur
juva hükümetlerin öteden beri amaçladıkları 
bir hedeftir; bunun gerçek bir eğitim reformu 
ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Sayın senatörler, Atatürk'ün lâiklik ilkesi
ne riayetin bu kadar sözü edildiği halde, Hükü
metin lâiklik ilkesi üzerinde eğitim birliği sağ
lamak, bu ilkeye aykırı eğitim yapan gericilik 
yuvaları konusunda açık, (seçik hiçbir tedbir 

göstermemesi, burjuvazisinin sola karşı ideolo
jik cbnge tutma hesabının ifadesidir. 

Erim Hükümetinin programı, dış politika, 
Ortak Pasar, yabancı sermaye konularında yeni 
ve ileri hiçbir şey getirmemekte, aksine yer, yer 
(Örneğin, Cin Halk Cumhuriyetini tanımak ko
nusunda) bundan önceki uygulamanın da geri
sine düğmektedir. 

Ekonomik ve siyasal bağımsızlık içinde kal
kınma olanaklarının hazırlanmasından söz eden 
program, dış politikada emperyalizmin bir nu
maralı lideri olan Amerika'ya ve onun askerî 
örgütü olan NATO ya hulûs çakmakta; Ortak 
Pazar ve yabancı sermaye ile ilişkilerini daha 
sağlam temellere oturtulması yollarını aramak
tadır. Bu çerçeve içinde, ekonomik ve siyasal 
bağımsızlıktan söz edilemiyeceği de açıktır. 

Sayın senatörler, programda, burjuvaziye, 
gelişip güçlenme imkânları vadeden Erim Hü
kümeti. işçi ve emekçi sınıflara tam demokra
tik güçlere, asayiş, huzur ve güvenlik adı altın
da, yeni baskı tedbirleri vadetmektedir. Şöyle 
ki, işçi ve emekçilerin haklarını aramalarına 
karşı, öncelikle hukukî tedbirler alınması, ön
görülmekte böylece bu konuda A, P, İktidarı
nın işçi sınıfının 'haklarını kısıtlayıcı politika
sının sürdürüleceği anlaşılmaktadır. 

Hükümete yeni yetkilerin tanınması, der
nekler, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü, 
grev ve lokavt kanunlarındaki boklukların dol
durulacağı öngörülmesi gibi konularda da aynı 
yolun izleneceği görülmektedir. 

A. P. İktidarı döneminin keskraleştirdiği en 
önemli sorun, bilindiği gibi isçi sorunu idi. İş
çilerimizin grev, toplu sözleşme bak ve özgürlük
leri bir taraftan türlü oyunlarla, bir taraftan da 
polis baskîsiyle kısıtlanmak istenmesi yetmiyor
muş gibi, bir de yeni kanunlar çıkararak tü
müyle ortadan kaldırılmak istenmiştir. İşçileri
mizin sendika seçme haklarını ortadan kaldıran 
274 sayılı Kanunda yapılan değişildik bu nite
likte olmuştur. Bunun üzerine hatırlanacağı gibi 
tarihimizin en büyük işçi yürüyüşü meydana 
gelmiş ve İstanbul, Kocaeli'nde 3 ay süre ile 
sıkıyönetim devresi yaşanmıştır. 

Bu mesele böylece meydanda iken, yeni Hü
kümetin programında bu konuda hiçbir şey bu
lunmaması ve bulunanların da ters yönde ol
ması bugünkü reform Hükümetinin, bu ,çok 
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önemli konuda ne kadar ilgisiz olduğunu açık
la göstermektedir. 

Polisin ilerici güçlere karşı Anayasa dışı 
davranışı, gerici kıyamlar karşısındaki müsa
mahası ve özellikle MİT'in şahsi ve politik çı
karlar uğrunda kullanılması şeklinde sürege
len tutumları Hükümet programında hiçbir söz 
konusu edilmemektedir. 

Anneler ve babaların yüreklerini yakan kuş
kulara değinilirken, ilerici gençlerin katilleri 
Konya, Kanlıpazar, Kayseri, Kırıkhan, İnegöl, 
Amasya ve ilâ olayların ve benzerlerinin tertip-
çilerinin süratle bulunması gereği ifade edil
memektedir. Bütün bunlar, Hükümet progra
mında yer alan, kolluk kuvvetlerinin çeşitli 
yönlerden donatılması, A, P. İktidarının tez
gâhladığı baskıların devam ettirileceği anlamı
na gelmektedir. 

Sayın senatörler, özetlersek. Erim Hüküme
tinin programı Türkiye'de kapitalizmi geliştir
me ve burjuvaziyi güçlendirme programıdır. 
Bu programın, ilericilik, devrimcilik, bağımsız
lık konusundaki tutumu ve halktan yana ol
makla, uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. 
Bu program, halka karşı bir programdır. Hal
kın, demokratik haklarını yok etmek ve müca
delesini bastırmak için tedbirler getirmektedir. 

Türkiye İşçi Partisi, bütün bu kapitalist ik
tidarlara karşı olduğu gibi Erim Hükümetine 
karşı da halkın dâvasını savunmaya azimli ve 
kararlıdır. Böylece Türkiye'de sosyal mücade
lenin safları bir kere daha açıkça belirmiştir. 
Bu mücadelenin bir kutbunu, işçi sınıfının ba
şını çektiği sosyal muhalefetin öncüsü TİP nin 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi 
oluşturmakta, diğer kutbunu ise sanayi burju
vazisinin başını çektiği emperyalizm ve kapita
lizm zulmü oluşturmaktadır. 

Anlaşılacağı üzere Erim Hükümeti karşı 
saftadır. Türkiye'de ilerici, devrimci ve tüm de
mokratik güçlerin bu gerçeği görmeden müca
delelerini tutarlı bir biçimde yürütme olanak
ları yoktur. Bunu açıkça görmek lâzımdır. 

BAŞKAN" — Sözlerinizi bağlayınız efendim, 
FATMA HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — 

Teşekkür ederim, efendim. Biz 12 Mart muhtı
rası ile meydana çıkmış olan siyasal bunalımın 
nihayete ermesi için Hükümetin uzun dönemli 
işlere girişme hevesinden vazgeçmesini ve en 
kısa zamanda normal Anayasa düzenine dönül-
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meşini bir Türkiye İşçi Partili olarak talebede-
riz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer üzerinde, 
buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; yeni ve tüm şekliyle yeni olan 
Hükümetimizin programı üzerinde görüş ve te
mennilerimi sunmadan önce demokratik Cum
huriyetimizin devamı yolunda kendisine yardım
cı olmamızın vatan borcu olacağını ifade etmek 
isterim. Bunun için demokrasimizi hem ilişle
rimizle ve hem de aklımızla birlikte savunmalı
yız. Çünkü onun bünyesinde kutsal hisler ve ay
dın akıl yatar. Hak, hürriyet ve haysiyet İliş
lerimizle insanca yaşamak aklımızı birleştirdim 
ve onu koruyalım. Milletimiz demokratik Cum
huriyetin bedelinde sayısız şehitler vermiştir. 
Onu ne zor ve ne de çıkar karşılığı terk edeme
yiz. Bu kutsal emaneti nesilden nesile teslim 
etmeye, sivil asker her Türk borçlu ve sorumlu
dur. Her ne suretle olursa olsun ona kasdeden-
leri tarih mahkûm eder ve tarihin hükmü iptal 
edilemez. 

Muhterem senatörler, zaman gerçeklerin ay_ 
nasıdır; biz de zamanla bâzı gerçekleri öğrene
ceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz demokratik Cum
huriyetimizi tam uçurumun başında yakalaya
rak onu maceraperest gasıpçılarm kapmasından 
kurtarmış ve bize teslim etmiştir. Onu koruma
ya mecburuz. Bu durumlara düşmemize sebep 
biziz, arkadaşlar. Bundan önce Parlâmento ola
rak biz demokrasiyi demagojiye çevirdik, Ana
yasayı anarşi yasası haline sokan, bâzı hüküm
lerine seyirci kaldık. Anayasanın genel ruhunu 
özel lâfzına mahkûm ettik. Bu yeni yürütme 
organının da yürütebilmesi, yürüyebilmesine 
bağlıdır. Onu bağlayan gerekli ve ölçülü de
ğişikliği yapmalıyız. Etki için yetki ölçümüz 
olmalıdır. Ölçünün dışında istek haksız baha
nelerdir. Bu da millet vicdanını yaralar arka
daşlar. 

Biz bugüne kadar demokrasi tezini savunucu 
değil antitezini destekleyici olduk ve anarşi 
sentezine geldik, sıçrama noktasına yanaştık. 
Bugün bu noktada demokrasimiz var oluşla, 
yok oluş arasında askıdadır. Onu yerine otur
talım. 

Muhterem senatörler, biz kısır çekişmeleri
mizle partizan teşvik ve tahriklerimizle anarşi 
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ocaklarını tutuşturduk, körükledik, bu vatan
da yangınlar çıkardık ve durmadan üzerine 
benzin döktük. Bir taraftanda söndürsün diye 
askerî ihtilâle sık sık davetiyeler gönderdik. 
Böylece Parlâmentonun üstünde bir kuvvet ol. 
duğunu kabullendik. Halbuki Parlâmento ka
nun yapma yetkisi ile kendi itibarını ve mem
leket huzurunu korumaya yetkili ve yetenekli 
idi. Çünki büyük bir milletin vekâlet kudretini 
üzerinde taşıyordu. Bunu yapmadık, bu tutu
mun akibetini bu kürsüden en çok feryatla 
dile getiren bir arkadaşınızdım, şimdi bir daha 
arz ediyorum. 

Sayın senatörler, Atatürkün eserini koruya
lım, Atatürk sevgisini maske yaparak bu eseri 
yok etmek veya menfaatlarıyla trampa yapmak 
isteyenler var. Atatürk sevgisinde yarış, onun 
eserine bağlı kalışla olur. Gasp ve tahriple ol
maz. O «Benim fani vücudum elbet birgün top
rak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti iler-
lebet payidar kalacaktır» demiştir. İşte şiiri di 
bu noktadan hareketle Cumhuriyet rejiminin 
hürriyet ve haysiyetine dayanarak yeni Hükü
metten isteklerim olacaktır. 

Bu istekler rejimin ve ona bağlı olanların 
hakkıdır. Bu Hükümetin güçlü ve inandırıcı 
olması için millî iradeye bağlı, ona gönüllü ve 
itibarlı olmasını şart görüyor ve bunu temenni 
ediyorum. Bu Hükümetin en büyük itibarı ve 
başarısı, kendi teşekkül noktasından kendisini 
süratle millî irade çizgisine yanaştırması ola
caktır. Bunun için kopan noktayı düğümlemek
te ve Anayasa çizgisinde ilerlemesini sağlamak
ta kendisine yardımcı olmayı Parlamenter re
jimin haysiyeti olarak kabul etmekteyim. Bu 
milletimizin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Çün
kü her vatandaşın milletle olan sözleşme belgesi 
Anayasadır. Bu sözleşmeye bağlı kalmayı her 
vatandaştan istemek milletin hakkıdır. Gücünü 
halktan almayan Hükümetler güvenini halktan 
alamazlar. Bunlar demokratik değil otokratik 
olurlar^ yani Cumhuriyet Hükümeti olamazlar. 

Halk iradesinin hakkına dayalı olmıyan hü
kümetlerin, sadece kuvvetten ibaret olan da
yanakları kendilerini taşıyamaz. Demokratik 
Cumhuriyet mefkuresinin iman haline geldiği 
Atatürk Türkiye'sinde, millî iradeden başka bir 
taşıma gücü kar sütunundan daha dirençli ve 
daha ömürlü olamaz. Bunun için millî iradenin 

haysiyetini cesaretle savunarak, onun üstünde 
hiçbir kuvvet ve emir tanımamasını bu Hükü
metin yaşama teminatı ve tarihi hüviyeti ola
rak kabul etmekteyim. Esasen bürokrat bir 
zümreye dayalı oligarşik bir Hükümet olmadı
ğına ve olmasına da müsaade etmiyeceğimize 
inancım tamdır. Çünkü bu Hükümetin desteği 
ve dayanağı ancak ve ancak kaynağı millet 
olan ve onun vekâletini taşıyan Yüce Parlâ
mentodur. Bu Hükümetin başındaki şahsiyet 
bunu kemaliyle müdrik bir Parlömanterdir, 
kendisine inanıyorum. 

Yine inanıyorum ki, gerek perde arkasında 
ve gerekse açık sahnede bu Hükümete hükme
den Parlâmento dışı başka bir otoriteyi Ata
türk Cumhuriyetine karşı mütecaviz ilân etmek
te millet efkârı tek vücuttur, hiçbir organ bu 
vücuttan ayrılamaz. Bu Hükümete bugün ap 
ayrı veya oligarşik bir formülle vücut bulmuş
tur diyenler olabilir. Fakat tasvibinizle biz ona 
demokratik bir güç vereceğiz. Bu güç onda 
millî iradeye saygı gücünü doğuracaktır; bu
nun için onu bulunduğu dar ve çürük -köprü
den Parlâmento olarak çekip demokrasinin 
sağlam zeminine kavuşturmalıyız, işte böylece 
daha meşru, daha güçlü ve Cumhuriyet haysi
yetli bir Hükümet olacaktır. Böyle bir Hükü
metin barınağı demokrasidir. Çünkü, demokra
si hukuk kurallarının, insan haklarının ve bu 
hakların başında gelen hürriyet ve eşitliğin ba
rınağıdır. Bu barınak millet iradesidir, onun 
mimarı ve muhafızı millettir, işgal olunamaz. 
Milletler demokrasiyi ve onun ışığı olan hürri
yeti kimseden satınalmamıştır. Zincirlerde ve 
zindanlarda çürüyerek kazanmışlardır. Bunun 
için hürriyet baş eğenlerin değil, baş verenle
rin hakkıdır. Türk Milleti bu hakkın sahibi ve 
lâyıkıdır. Baş verilir, o verilmez. Böyle olan 
Hükümet bizimdir. Bizim olma şartlarını kabul 
ettiği sürece onun yardımcısı olmalıyız. Şart 
diyoruz arkadaşlar, şartsız demokrasi olamaz. 
Bir iktidarın milletle sözleşmesi varsa şart var
dır. Mutlak otokrasilerde doğal bir mukavele 
vardır. Bunda tek egemen mutlak otorite ve 
tek şart milletin mutlak itaatidir. Türk Milleti 
böyle bir mukaveleyi parçalayıp atmıştır, bir 
daha ona imza koymıyacaktır. Çünkü artık 
mutlak egemen kendisidir. Egemenlik onun 
haysiyetidir, ondan alınamaz, önce haysiye
tim, sonra hayatım diyen ve hayatım haysiyeti-
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nin gölgesi bilen bir milletin vekâletini taşı
yan sayın senatörler bu haysiyeti savunmaya 
mecburuz. Parlömanterldğimizi korumak endişe
siyle değil, parlömarater rejimi yaşatmak aş-
kıyle savunmaya mecburuz. 

Aldığımız vekâleti aslın asaletin lâyık ola
rak yapmaya mecburuz. Türkiye ̂ de herkes ve 
her organ sorumludur. Sorumlu olmıyan tek 
varlık büyük Türk Milletidir. Bu millet efen
didir, herkes efendisine hizmet ve itaate mec
burdur. ttaat etmiyenlerin elindekini almaya 
bu millet kadirdir. Tarih boyunca zulmün he
defi hürriyet diyen göğüsler olmuştur. Bu gö
ğüsler vurulmuş, parçalanmış fakat öldürüle-
memiş ve içindeki hürriyet aşkı söndürüleme-
mdştir. Artık hürriyet meşalesi tâ arşa kadar 
burçlanmıştır. Onu barut dumanı körletemez. 
İnsanlık demokrasi ve demokrasi insanlık ol
muştur. insanı insanlıktan ayırmak artık müm
kün değildir. Hürriyet uğruna ölenler ve öldü
rülenlerin son emaneti demokrasi armağanı
dır. Sivil, asker, herkes bu varlık içinde ancak 
şerefli ve haysiyetli bir hüviyete sahibolabilir. 
Bunun dışında... 

BAŞKAN — Sayın özer bir dakikanız var. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. Bunun dışında kimi mazlum, Mmi za
lim damgası ile birbirlerine düşman hale so
kulurlar. Kurtuluş ancak toptan yok oluşla so
nuçlanır. Kahraman ve şerefli Türk Ordusu 
millî ruh ve gelenek kalesidir, yıkılamaz. Mil
letin vefakâr sinesi Türk askerinin ortağıdır, 
yakılamaz. Türk Ordusu başıboş değildir, bir 
başa bağlı ve bir eldedir. O baş millet iradesi 
önünde eğilendir Ona kafa tutan değildir. O el 
milleti iradesini selâmlıyandır. Ona yumruk sı
kan değildir. Böyle bir baş yüce ve böyle bir 
el kudretidir ve bizimdir. 

Türk ordusunda bu ruhu taşıyan tek kişi 
dahi kalsa gerçek Türk Ordusu odur ve onun 
şahsında sancaKLaşan Türk Milletidir. Millet 
iradesini işgal eden, onun hak ve hürriyetini 
gaspeden bir ordu millîlik vasfını yitirir. İşte 
o zaman millet ordulaşır ve ordusunu bulur, 
Şairin «Ey milletimin lâhzada halk ettiği or
du» deyimi, tarihimizdeki milletin ordu oluşun-
daM gerçekten alınmıştır. Şerefli Türk Silâhlı 
Kuvvetleri bu tarihin yadigârı ve geleceğimi
zin teminatıdır. 

Atatürk Cumhuriyetinin «Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir.» temel ilkesine bağlıdır. 
Türküm diyen hiç kimsenin ondan şüphesi ve 
endişesi olmasın. Ona (güvenelim ve onu seve
lim. Vazifemizi yaparken onu demeklesin kılıcı 
gibi tepemizde sanmak Ihem (bizim haysiyetimi
ze ve hem de onun şerefine leke sürer. Tepemiz
de kılıç değil, başımız da millet iradesi Vardır, 
bu yüce gücü egemen tanımaya mecburuz. Kılıç
tan korkan, milletin tokatmı yemeye mahkûm 
olur. 'Onun yarası tarih (boyunca sarılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Özer, konuşmanız daha 
uzun görünüyor; halbuki vaktiniz doldu. Genel 
Kurulun kararma saygılı 'olmuş olmak için lüt
fediniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) -— Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz beş (on dakikanızı istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ton dakika için daha 
evvelden karar aldık. Lütfediniz, anlayış gös
terinin, kısaca buyurun (bitiriniz. 

HAMDİ ÖZER ((Devamla) — Peki efendim, 
peki. Muhterem arkadaşlar, demokratik Dev
let gemimiz sığdadır. Kurtaralım onu. Hiçbir 
tahrik, Ibu kürsüden yapılacak Ihiçbiır tahrik feizi 
bu yoldan çeviremliyecektir. Çünkü aklımızla, 
izanımızla, vicdanımızla 'hareket etmeye mecbu
ruz. Sinei milletten geldik biz, paraşütle inme
dik buraya. 

Muhterem arkadaşlar, sinei milletten gelen
lerin sorumluluğu büyüktür. Gayemiz demokra
siyi yürütmek ve bu demokrasi dümenini bugün 
eline almış bulunan Erim Kabinesini istenilen 
hedefe kadaı* milletin istediği hedefe kadar yü-
rüıneısmi sağlamak bizim millî borcumuzdur. 
(Bravo, sesleri) 

işte bunun için birlik, beraberlik, samimiyet 
ve sevgi ile onu yoluna devam ettirmeliyiz, bu 
gemiyi yoluna devam ettirmeliyiz. Türk tarihi 
bunu istiyor, işte eline bir sayfasını açarak hu
zurumuza geldi... 

BAŞKAN — (Sayın Özer lütfedin, lütfedin 
bağlayın efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — 'Bitiyor Sayın 
Başkanım. 'Ona şerefli yazılar yazalım. Tarihe 
en güzel yazı demokrasi formül ve kaligrafisi 
ile yazılır. Başka formüller kanlıdır, biz bu kan
lardan yüzerek geldik. Geri dönersek boğulu
ruz. Şu anda (bâzı formüllerle tarihler yazılmak
tadır. Pakistan da yüzbinlerce kardeş kanı ile 
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yazılan (bir tarih Ihâlâ bitmedi. Belki de fou kan
lı tarih Pakistan'ın mezan olarak kapanacak 
ve fakat (bu mezarın kazıcıları ebediyen içinde 
can çekişeceklerdir. iGelimiz sanlı tarihimizi ya
şatalım, »ona kardeş kanı hulaştırmryalım. Pırıl 
pırıl demokrasi igüneşinin ışığı altında 'onu ifti
harla 'okumaya devam edelim. Türk Milleti ve 
tarih... 'Biri olmazsa diğeri de olamaz arkadaş
lar. Bu inanç ve güvenç içinde yeni (hükümeti
mizin milletimize ve vatanımıza hayırlı, uğurlu 
ve 'başarılı olmasını gönülden diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın (Mehmet Hazer, lehinde 
buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; içinde 'bulunduğumuz şart
ları arkadaşlarımın çoğunun (gereğince değerlen
dirmediğini üzüntü ile müşahede ettim. Bir ev
velki meydan nutkundan sonra 'Söz almanın ver
diği rahatsızlığı da ayrıca (belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, 12 Mart muhtırası ne meydan 
nutku çekmeye elverişli (bir belgedir, ne anlaşıl-
mıyan foir vesikadır. Kısa üç maddeli, açık hir 
metindir. Anayasa değil ki, anlamadılar diye
yim, din kitaJbı değilki inanmadılar diyeyim, 
açık ifadeli, adına muhtıra denilen (bir belge
dir. 

Bu belgeyi herkes hdr tarafa çekerek, başka 
manalar vererek vazife yapıyorum zannediyor
sa hata ediyor. Arkadaşlar 12 Mart (belgesi açık 
metniyle şunu ifade ediyor. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Demokrasiyi 
ifade ediyor. 

MEHMET 'HAZER (Devamla) — Dinle, din
le... Şunu ifade ediyor. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sen anlama
mışsın, yalnız korkulu tarafını anlamışsın. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Ben palav
racı değilim, (ben ne korkarım, elli yaşımı geç
miş tair insanım. (Hayatımın her adımını, yedi
ğim her lokmanın hesahını verebilecek kadar da 
şerefli yaşamış bir insanım. 'Hiç kimseden kork
mam, hilâkis senin gibi (korkaklar ıböyle karan
lıklarda söyler, meydanlardan kaçarlar. 

Arkadaşlar, hen 12 Mart muhtırasının tah
riklere vesiyle yapılmasını memleket hayrına 
görmüyorum. 

Kışlasından çıkmış bir ordu nizamiye kapı
sında silâh çatmıştır. Bereket versin, siyasete 
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karışmamış, sokağa çıkmamıştır. Bu memleket 
için iyi bir talih eseri olmuştur. Bunu memnu
niyetle kaydediyorum, Ordumuz (kışlaya politi
kadan daha yalım "bir mesafede bulunmaktadır. 
Nihat Erim Hükümeti orduyu bu çizgi üzerin
de tutabilirce büyük bir başarı göstermiş ola
caktır. Türk siyasi partileri de büyük bir ol
gunluk göstermişler, aşırı hassasiyet, aşırı alın
ganlık göstermemişler, vatanperver bir basi
retle meseleyi değerlendirmişlerdir. 

Bu iki ayrı grupun, yani sivil, asker grupu-
nım olayları bir noktada, Atatürk çizgisi üze
rinde böyle değerlendirmeleri memleket için ha
yırlı olmuştur. Yoksa bugün her halde durum 
bu kadar iyi olmazdı. Eğer asker tam idareye 
karışsa, siyaset adamları da - biraz evvel nut
kunu dinlediğimiz arkadaş gibi - aşırılıklar 
gösterseydi memleket bu huzur içinde olmazdı. 
Işık var. Bir kapı aralığından ışık geliyor ar
kadaşlar. Bu aralığı kapatmadan, bu başlan
gıcı aydınlık, öbür tarafından ışık gelen tünel
den Türk demokrasisini akıl ile basiretle geçir
mek hepimizin borcudur, işte böyle bir dönem
deyim. Ordu anarşiye dur demek istemiştir. Or
du aşırı uçları, Atatürk çizgisi üzerinde hizaya 
getirmek istemiştir. Ben 12 Mart muhtırasını 
beyle anlıyorum. Onun için bu muhtırayı aşırı 
"bir müdahale ve millî iradeye indirilmiş bir dar
be olarak görmüyorum, öyle gorseydim, bu 
a:ıda bu salonda huzurunuzda olmazdım. Ya çe
ker giderdim veyahut bar bar dağınr, meydan
larda da ölmeyi göze alırdım. Ama bu muh
tıra haysiyet kırıcı, Parlâmentoyu fesheden, 
millî iradeye indirilmiş bir darbe değil. Alt üst 
olmaya yüz tutmuş bir düzeni durdurmak için, 
istemeye, istemeye alınmış bir tedbirdir. As
kerler müdahale için bahane arıyorlar intiham
da değilim. O kanaatte değilim. Eğer böyle 
oysaydı, bahane her zaman bulunabilirdi, içini 
bilmiyoruz ama dışarıdan öğrendiklerimiz as
kerlerin demokrasiye bağlı olduklarını ve sivil 
idareye karışmak istemediklerini açıkça göste
riyor, ben buna inanıyorum. Askerler de, taşın 
bulunduğu yerde ağır olduğu, gerçeğini anla
mışlardır. Bu da hayırlı bir tecellidir, işte 
arkadaşlar, böyle bir hava içinde aidimizi başı
mıza toplayıp bu kürsüde, Parlâmento denilen 
bu yüce çatının altında artık eski usulleri bı
rakalım, lüzumsuz çekişmeler yerini medenî di
yaloga bırakmalı. Saatleri heder etmemeliyiz. 
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Gündem dışını değil gündem içini ele almalıyız. 
Aylarca gündem dışında kaldık arkadaşlar, bir 
türlü gündem içine giremedik, işte gündeme 
girme zamanı gelmiştir. Boş sandalyeler değil, 
dolu sandalyelerle vazife başında bulunursak, 
bu sıkıntılı günleri aydınlığa kavuşturabiliriz. 
Ben bu ümit içindeyim. 

Hükümetin kuruluş tarzını demokratik bâzı 
prensiplere aykırı bulmak mümkündür.. Doğ
rudur. Ama memleketin gerçeklerine ve ihti
yaçlarına uygun buluyorum. Aksaklıkları var
dır, pür hukuk noktasından Nihat Erim Hükü
metini eleştirmek kabildir, ama öyle bir duru
ma gelmiştik ki, kim, nasıl çıkacak ve bu da
ğılan ümitleri nasıl toplıyacak? işte böyle bir 
dönemde memlekette iyi tanınmış bir Başbakan 
bulundu ve birçokları Parlâmento dışından ol
mak üzere bir yeni Hükümet kuruldu. Biz bu 
Hükümete bir şans tanımaya ve başarıya ulaş
tırmaya mecburuz, arkadaşlar. Bu Hükümetin 
bir intikal hükümeti olmasını yürekten temen
ni ediyorum. Bâzı arkadaşların bu Hükümetten, 
istedikleri asgari çeyrek asır ister. Herkes bir
takım hayallerini, birtakım arzularını bu Hü
kümetin başarısına tevdi etmiş görünüyor. Bu 
Hükümet böyle olunca 25 sene yerinde kalması 
lâzımgelir. 

Toprak reformunu sadece 3 maddelik bir ka
nun gibi basit telâkki edenler; «Programda 
toprak reformu var, ama teferruatı yok.» diyor
lar. Yani ne olmalıymış? Toprak reformunu 
şöyle mi istiyorlar. 

«Madde 1. — Türkiye'deki topraklar millî-
leştirilmiştir. 

Madde 2. — Bu toprakları muhtarlar tevzi 
eder, 

Madde 3. — Bu kanunu filân hükümet uy
gular. 

Bunu mu bekliyorlardı? Türkiye'de böyle 
bir toprak reformu olmıyacaktır. Türkiye'deki 
toprak reformu Anayasadaki çizgiler içinde ve 
o hüviyette bir toprak reformu olacaktır. Bu 
Hükümet bunu onun için kendi programında 
sınırlandırmış ve ifade etmiştir. 

Programın birçok maddeleri eleştirilebilir. 
Ben, kendi partimin programı ve seçim bildirge
siyle kıyaslayınca, eksikleri de görüyorum, faz
lalıklar da.. Ama bugünkü Hükümet bir parti
nin hükümeti olmadığı için programınının ken
di hüviyeti içinde tetkikini yeterli görüyorum. 

Anahatlariyle bir geçiş devrinin, inanmış ve 
Atatürkçü hüviyetli bir programı olduğunu gör
düğüm bu hükümete başarı diliyorum, bu bir. 

İkincisi, bu programda çok uzun vadeli ol-
mıyan fakat kısa zamanda ele alınması lâzım-
gelen bir noktanın eksik olduğu inancındayım, 
o da şudur : 

Türkiye'de bir besin ve beslenme dengesiz
liği vardır. Anayasa hükmüdür, bu.. Bu besin 
ve beslenme işleri mahallî idarelerle, merkezî 
idare arasında vazife tedahülü halinde yürütül
mektedir. Bir merkezî organizasyona ihtiyaç 
vardır. Bu, benim kanaatimce, başlı basma bir 
bakanlık mevzuudur. Fakat hiç olmazsa bu ba
kanlık kurulmasa bile, bunu bu reformcu Hü
kümet bir merkezî teşkilâta bağlamalıdır. Bu 
çok lüzumlu, üretiminden tüketimine kadar, be
sin ve beslenme konusu günümüzün, yurdumu
zun en önemli konularından birisidir. Bu nok
tayı böylece izah ettikten sonra Hükümete ba
şarı diliyorum, inşallah Türk tarihi ve siyasi ha
yatı sık sık müdahalelere mâruz kalmıyan, 
olumlu, verimli iyi işliyen bir demokratik ha
yatı uzun asırlar sürdürebilir, Türk halkı buna 
hazırlıklıdır, politikacıların da buna hazırlıklı 
olmalarını lüzumlu görüyorum. Ben politikacı
ların hepsini itham edenlerle beraber değilim, 
ama politikacının hatası vardır, politikacının 
başdüşmanı da inadıdır, arkadaşlar. 10 yıl için
de 2 defa politikacının ve yöneticilerin inadı as
kerî müdahaleyi davet etmiştir. İnşallah bir 
üçüncü müdahale ve yeni inatla karşı karşıya 
kalmayız. Sayın Erim benim hocamdır, biz ho
calarına hürmet esasına yetişmişizdir. İnşallah 
zamanı gelince çekilmesini bilir, bir yeni mü
dahaleye vesile vermez, buna inanıyorum, bu 
güvençle de yeni Hükümete başarılar diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üzerinde grüşmek üzere Sayın 
Tüziin, buyurunuz efendim. 

Efendim, başka aleyhinde görüşecek kimse 
yok, bu itibarla lehinde, üzerinde olarak çağıra
cağım. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; görüşülmek
te olan Hükümet programının eğitim bölümü 
üzerinde birkaç noktaya değinmek maksadiyle 
söz almış bulunuyorum. Yalnız bu konuya te
mas etmeden önce, kurmuş oldukları kabinede 
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bir kadın bakana de yer vermiş bulunan Saym 
Başbakanı huzurunuzda tebrik etmek isterim. 
Sayın Başbakan bu davranışlariyie hiç şüphe 
yok ki, Atatürk'ün en önemli devrim yasaların
dan birini, daha şimdiden yürürlüğe koymuş 
bulunmaktadırlar. Ben bu kararın Türk kadı
nının siyasi hayatında önemli bir aşama olduğu 
ve kadınlarımıza toplum içindeki önemli yerini 
alma ve anlama yolunda yeni bir güç kazandı
racağı inancındayım. Saym Başbakana, bütün 
Türk kadınlarının hislerine tercüman olarak, 
bu kürsüden teşekkür etmeyi bir görev saymak
tayım. 

Saym senatörler, Hükümet Programı üze
rindeki görüşlerime gelince; evvelâ şunu ifa
de etmek iisterimki, programın eğitim reformu 
başlığı altındaki kısmında yer almış bulunan, 
Atatürk'ün, eğitimde birlik ilkesine aykırı olan 
bütün uygulamalara son verilecektir, şeklin
deki ibareyi büyük bir memnunlukla karşı
lamakta ve tam bir içtenlikle benimsemekte
yim. Burada şunu da açıklamak isterim ki, ben 
bu ibareden, birinci plânda memleketin her 
tarafmdan büyük bir süratle . gelişerek, bu
gün birçok yerlerde âdeta ilkokulların alter
natifi haline gelmiş bulunan Kur'an kursları 
ve -benzeri çalışmaların faaliyetlerine artık 
son verileceği anlamını çıkarmaktayım. Zira, 
çağımız insanının bugün öncelikle muhtacol-
duğu müspet ilim yerine, binlerce ve binlerce 
çocuğumuzun körpe beyinlerinin yıkandığı, ka
falarının birtakım hurafelerle doldurulduğu, 
Atatürk devrimlerine tüm karşı, şeriat ve -ir
tica tohumlarının filizlenmesine açık bir eği
timin örgütlenme imkânını bulduğu bu tip 
kuruluşların süratle tasfiyesi cihetine gidil
mesinin bir zaruret olduğu inancındayım ve 
devrimci Hükümetten bir eğitim reformu ya
parken, öncelikle bu yaraya parmak basma
sını beklemekteyim. 

Saym senatörler, yine programda imam -
hatip okullarının ortaöğretim sistemine uya
cak bir biçimde ıslâh olunacağını ifade eden 
bölümü de olumlu karşılamaktayım. Ancak bu 
okulların ortaöğretim sistemi içinde köyleri
mizi her yönden kalkındıracak bir güç hali
ne getirmek amaciyle, günümüzün koşullarına 
göre yeniden örgütlenecek köy enstitüsü tar
zındaki okullara dönüştürülmesinin en uygun 

j bir yol olacağı fikrinde olduğumu burada 
açıkça belirtmekte de fayda görmekteyim. Bu
gün büyük çoğunluğu ile köy çocuklarının de
vam etmekte olduğu imam - hatip okullarım 
köylerimizin eğitim, sağlık, tarım ve teknik 
ihtiyaçlarını karşılıyacak elemanlarım ye
tiştirmek amaciyle öğretim yapan müesseseler 
haline getirmenin memleket ölçüsünde Bağlı
yacağı faydaları burada saymaya lüzum ol
madığı inancındayım. Kabiliyetli köy çocuk
larımızı kendi kabiliyetleri yönünde eğiterek, 
Atatürkçü ve devrimci aydın 'kişiler olarak köy
lerimizin kalkınması yolunda hizmete hazır
lamak hiç şüphe yokki, bu memleket için ya
pılacak hizmetlerin en yararlılarından biri ola
caktır. 

Diğer taraftan, köylerimizin ve benzeri kü
çük iskân bölgelerinin aydın din adamına olan 
ihtiyaçlarının da yine bu çok gayeli okulların 
içinde açılacak bir branş yoliyle karşılanma
sının mümkün olabileceği görüşündeyim. Böy
lece, din adamlarının da bilim ve tekniğin bi
rinci plânda yer aldığı bu okulların ortamında 
yetişmek suretiyle müspet ilme inanmış, Ata
türkçü ve devrimci kişiler olmaları olanağına 
sahibolacaklan fikrindeyim. 

Saym senatörler, programın ortaöğretim
le ilgili bölümünde teknik öğretimin gelişti
rilmesine önem verileceği hususunda getiril
miş olan hükmü de memleket realitelerine en 
uygun bir görüş olarak niteliyorum ve büyük 
bir memnunlukla benimsiyorum. Yıllardan be
ri söylendiği halde tatbikatta hiçbir olumlu 
sonuç alınamamış olan bu hususun gerçekleş
tirilmesi halinde memleketimizdeki önemli eği
tim sorunlarından birinin çözümleneceği gö
rüşündeyim. Aynı bölümde uygulanacağı ifade 

I edilen 8 nci Millî Eğitim Şûrası kararlan do-
layısiyle de burada programda yer almamış 
bulunan, kadınların eğitimi konusuna kısaca 
değinmekte zaruret görmekteyim. Bugün bir 
toplumun uygar bir seviyeye ulaşmasında ka
dınlarının ne kadar önemli bir rol oynadığı 
şüphesiz herkes tarafından bilinmektedir. Ka
dın, toplumu teşkil eden ailenin temel dire
ği, gelecek nesillerin yetiştiricisi olan en önem-
li öğretmen, sosyal hayatın düzenleyicisi, eko* 

I nomik hayata önemli katkısı bulunan bir var
lıktır. Uygar bir memlekette kadın bir mes-
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lek sahibi olsun veya olmasın, dışarıda ça
lışsın veya çalışmasın yine de ekonomik, sos
yal ve siyasal hayata etki yapmak durumun
dadır. Şöyle ki, kadının evinde temin edece
ği liuzur, aile bütçesinde sağliyacağı istikrar, 
aile bireylerinin bütün ihtiyaçlarının karşılan
masında en ekonomik fakat en yararlı yolu 
seçme hususundaki olumlu davranışlariyle sos
yal ve ekonomik hayatı etkileme durumunda 
olduğu meydandadır. Bugün evinde huzur 
içinde olan ve az para fakat çok bilgi ile ye
terli bir şekilde beslenme imkânına sahibolıan 
işçi vs memurlarda verimin arttığı, öğrenci
lerde başarı oranının fazlalaştığı artık ilmen 
kabul edilmiş hakikatlerdir. Şu halde ka
dını sadece prodüktlf olup olmadığı yönünden 
değil evindeki faaliyetleri yönünden de değer
lendirmek ve ekonomik hayata dolaylı olarak 
yaptığı katkıyı da dikkatten uzak tutmamak lâ-
sımdii.'. 

Diğer taraftan unutmamak gerekir ki, ka
dın yarının büyüğü olan çocuğun ilk yebiştiıri-
c?i3İ, ilk öğretmenidir. Bir çocuğun doğumun
dan okul çağına gelinceye kadarki zaman için
de aldığı alışkanlıkların, öğrendiği değer yar
gılarının onun tamamen bakir olan dimağında 
silinmez izler bıraktığı ve sonradan girdiği çe
şitli tahsil kademeleri ile sosyal çevrelerin bu 
isleri ortadan kaldıramadığı da bir hakikattir. 
O halde annenin çocuğuna vereceği vatan 
sevgisi, vazife duygusu, çalışkanlık, dürüstlük 
gibi değer yargıları yoliyle yarının toplumunu 
meydana getirecek insanları forme etliği ve 
böylece sosyal hayatı bütün geleceği ile büyük 
ölçüde etkileme durumunda olduğu dikkatten 
uzak tutulmamalıdır. Bu böyle olduğu gibi 
demokratik nizam içinde yaşayan ve kadınla
rın da siyasi halklara sahiboldukları memleket
lerde kadının kendisine tanınmış olan seçme 
hakkını gereken ehliyetle kullanıp kullanama
ması, böyle bir fikri bağımsızlık düzeyine eriş
miş veya erişememiş olması hiç şüphe yok ki 
siyasal hayatı da büyük ölçüde etkilemekte
dir. Şimdi bütün bu izahlarımla ianlatmak is
tediğim şudur ki; kadınlarımızın toplum için
de doğal olarak yüklendikleri birçok görevler 
memleketi ekonomik, sosyal ve siyasal yönden 
dolaylı veya doğrudan doğruya etkilemekte
dir. O halde kadınlarımızı bu görevlerini iste
nilen ve beklenilen ölçüler içinde başaracak, do

laylısı ile kendilerine taranmış olan hakları da 
en doğru haliyle kullanabilecek bir biline© 
eriştirmek şarttır. Bu bir memleket vazifesi-
dir. Hiç şüphe yok ki, kadınlarımızı bu bilin
ce vardıracak yol da yalnız ve sadece eğitim
dir. Bu itibarla da bugün eğitim program
ları içinde kadınlarımıza özel bir yer vermek 
ve onların toplumdaki üstün değerimi etkin bir 
şekilde artırmaya hedef tutan kadın eğitimi 
programları üzerinde gereken önemle durmak 
zaruridir inancındayım. 

G-erçi bugün kızlarımızın bir kâsmı her de
recedeki okullarda okumakta, bir kısım hanım-
larmız çeşitli işyerlerinde ve meslek dalların
da başarı ile hizmet görmekte, güzel sanatlar 
alanındaki çalışmaları ile, hattâ memleket sı-
nıriarını aşarak, dünya ölçüsünde ün yapma du-
ramundadırlar. Ancak, Büyük Atatürk'ün 
Türk kadınına sağlamış olduğu bu imkânlardan 
yararlananlar toplam kadın nüfusumuza oran
la çok küçük bir azınlığı teşkil etmektedirler. 
Büyük çoğunluk, bugün maalesef belli bir 
eğitim şöyle dursun, eğitimde bir gaye de
ğil sadece bir vasıta olan okuma - yazma olana
ğında hattâ bir lasını Türkçe konuşma yetene
ğinden dahi mahrum bulunmaktadırlar. Eğiti
min aydınlatıcı nurundan yoksun kalmış olan 
bu kadınlarımızın bir kısmı toplum içindeki 
hak ve görevlerinin ne olduğundan tamamen 
habersiz bir halde kendisini en ağır işleri göre
cek ve çocuk doğuracak bir makina telâkki ©it
mekte, bir kısmı ise erkeğin sırtına ttaan bir 
apalak halinde yüklenip, kendilerini aadeoe giyi
nip süslenme ve gezip eğlenmekle vakit geçiren 
bir kukla farz etmektedirler. Tabiîdir ki, ka
dınları bu davranışlarından dolayı kınamak 
mümkün değildir. Ama, bu durumun böylece 
sürüp gitmesine göz yumduğumuz sürece kınan
mayı hak edenlerin bizler olacağını da unutma
mamız gerekir. îşte bu görüş içindedir ki, ben 
uzun yıllardan beri bu kürsüden kadınlarımızı 
özel bir dikkatle eğitme lüzumuna işaret etmek
teyim. Yine aynı göıraş içinde İkinci Beş Yıl
lık Plâna kadınların eğitimi konusunda özel 
bir iağırlık verilmesini, Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından bir kadın eğitimi kampanyası 
açılmasını, kadın eğitimi konusunda özel prog
ramlar hazırlanmasını ve bu programların uy
gulanması için alınması lüzumlu görülen bü
tün tedbirlere öncelik verilmesini öneren bir 
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hükmün konulması hususunda büyük gayret 
ve çaba harcamış bulunmaktayım. Ama, bu
güne kadar Millî Eğitim Bakanlığının bu ko
nuda gereken önemde bir gayretini de tesbit 
etmiş durumda değilim. Buna mukabil, Seki
zinci Millî Eğitim Şûrası kararlarını tetkik et
tiğimde, orta dereceli okul programlarında ha
len mevcudolan ve kadın eğitiminin küçük bir 
nüvesini teşkil eden derslerin dahi mecburi ol
maktan çıkarılıp ihtiyari hale getirilmekte ol
duğunu tesbit etmiş bulunmaktayım. îşte, her 
konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ken
disinden büyük reformlar beklediğimiz yeni 
Hükümetin programlarında yaygın eğitimden 
ve özellikle kadın eğitiminden hiç bahsedilme-
yişi; buna mukabil Sekizinci Eğitim Şûrzteı ka
rarlarının uygulanılması yoluna gidileceği hu
susunda bir hükmün mevcudiyeti karşısında 
memleket çapında bir önem taşıdığına inan
dığım kadın eğitimi konusuna dikkati çekmek 
ihtiyacını duymuş bulunmaktayım. Sayın Hü
kümetin, kadınlarımızı sadece bir iş veya mes
lek sahibi olarak yetiştirilmelerini değil, aynı 
zamanda Atatürk devrimlerine sahip çıkacak, 
gelecek nesilleri tam bir memleket severlik ve 
sorumluluk duygusu içinde yetiştirecek, aydın, 
hak ve görevlerinin tam bilincine varmış kişi
ler olarak yetiştirme hususunda gerekli tedbir
leri .almaları lüzumuna önemle işaret etmeyi bir 
görev saymaktayım. Burada evvelce bu kürsü
den yaptığım bir teklifi tekrarlamayı ve ka
dınlarımızı muhtaç oldukları eğitim seviyesine 
ulaştıracak bir kadın eğitimi seferberliğine 
girişmelerini Sayın Hükümetten önemle rica 
etmekteyim. Bu teklifimi kendilerine verilmiş 
bir dilekçe olarak kabul etmelerini de özel
likle ifade etmek isterim. 

Yeni Hükümetin ve programının memle
kete refah, saadet ve huzur getirmesini can
dan temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergeleri 
var; ancak Sayın Gülek konuştuktan sonra mu
ameleye koyacağm. 

Sayın Kasım Gülek, buyurun efendim. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyele
ri; Parlâmentoya gireli 30 seneyi 'aşan bir ar
kadaşınızım. Çok Hükümet programı dinledim. 

Bu 12 nci dinlediğim Hükümet programı. Gü
zel yasılmış, veciz ve hakikaten iç doldurucu 
bir program. Ben burada yardımcı olacağını 
umduğum birkaç fikir ifade etmek istiyorum. 

12 Mart uyarması sonucu kurulmuş bir Hü
kümetin programı üzerindeyiz. 12 Mart Muh
tırası bir uyarmadır. Sayın Oumlıurbaşkanının 
muhtelif vesilelerle, yılbaşı, bayram dolayısiyle 
yaptığı uyarmalar netice ve fayda göstermedi. 
Netice vermek için ordunun uyarması lâzım-
geldi. 

Sayın arkadaşlarım, demokratik müesseseler 
dejenere edilince uyarmalar oluyor. Bu bize 
mahsus da değil, Batıda da oluyor. Fransa'da 
Üçüncü Cumhuriyetin demokrasiyi dejenere et
mesi sonucu ordu uyardı, müdahale etti, De 
Gaulle'ü iktidara getirdi. Türk ordusu Anayasa 
düzeninin koruyucusudur. Anayasadan sapma 
olunca uyarır, müdahale eder. 27 Mayıs da böy
le oldu, 12 Martta da böyle olduğuna inandığı 
için uyarma yaptı. Bu uyarma en iyi şekilde 
yapıldı. Meclis devam ediyor ve meşru seçilmiş 
bir parlâmento nizamı içindeyiz. 12 Mart uyar
ması neden oldu Bunun üzerinde uzun uzun 
duracak değilim. Hele suç aramanın hiç faydalı 
olduğuna inanmıyorum. Ancak, istikbale biraz 
aydınlık tutar diye bir iki konu üzerinde dura
cağım. 

12 Mart uyarmasının temel sebebi ta 1961 
Anayasasına gider. 1961 Anayasası akademik 
bakımdan fevkalâde güzel bir Anayasa dünya
nın bütün anayasalarından en iyi maddeler bir 
araya getirilmiş. Ama, bize uyar bir Anayasa 
değil. Bizim şartlarımız tam olarak göz önünde 
tutularak yapılmış bir Anayasa değil. Ben tabiî 
burada bunun tafsilâtına gidebilir değilim. Bir 
nokta üzerinde durmak isterim. Particiliğin ve 
partilerin bu duruma gelmede bir günahı var. 
Biz partilere büyük önem verdik. «Partiler po
litik hayatımızın vazgeçilmez unsurudur» de
dik. Hakikaten partiler politik hayatta gerçi 
önemlidir; ama particilik, dar particilik memle
ket meselelerini millî meseleler olarak değil, 
parti yönünden görme memlekete çok zarar ver
di ve bu hale gelmemizde önemli sebeplerden 
biridir. Adetâ, memleket partiler içinmiş gibi 
bir hava esti. Halbuki hiç şüphe yok partiler 
memleket içindir. Kötü particiliğin tarih boyun
ca çok zararını gördük. Balkan Harbinde koca 

— 565 — 



C. Senatosu B : 58 6 . 4 . 1971 O : 2 

Rumeli'yi kaybedişimizin temel sebeplerinden 
birisi kötü particilik olmuştur. Yozlaşan parti
cilik demokrasiyi de yozlaştırdı, seçimi de yoz
laştırdı. Nihayet anarşik bir ortam meydana 
geldi. Ve 12 Mart uyarması zaruri hale girdi. 

Demokratik parlömanter düzene inanıyoruz. 
Sayın Başbakanın biraz evvel burada parlöman
ter düzene inandığını, inancının temellerinden 
biri olduğunu ifade edişini, büyük bir memnun
lukla dinledim. Demokrasinin temeli parlâmen
todur. Otoriteli, mulhaJbetli parlâmentodur. Mil
letin saygısını üzerine çekmiş, ağırlığı olan par
lâmento. İyi bir seçim sistemi olmazsa böyle bir 
parlâmentoyu elde etmeye imkân yoktur. Seçim 
sistemimiz böyle bir parlâmentoyu meydana ge
tirmeye müsait değildir. Seçim sistemimiz, bil
hassa son zamanlarda adamakıllı dejene oldu. 
Önseçimin, burada ifade edemiyeceğim kadar, 
yüz kızartıcı kötü taraflarını hepiniz gayet iyi 
bilirsiniz. 

Bir reform hükümeti programını müzakere 
ediyoruz. îlk yapılacak reformlardan birisi Ana
yasa reformu. Anayasanın bize uymıyan taraf
larını incelemek ve memlekete uygun bir Ana
yasa haline getirmek lâzımdır. Burada bir nok
ta üzerinde duracağım. Ben inanıyorum ki, biz
de başkanlık sistemi, en iyi yoldur. Milletin seç
tiği Cumhurbaşkanı hem Devlet Reisi, hem Hü
kümet Reisi olmalı ve bu suretle memlekette is
tikrarlı bir idare sağlanabilmelidir. Arkasından 
derhal ele alınması gereken partiler reformu
dur. Partiler Kanunu üzerinde durulmalı. Partile
rin şimdi sayamıyacağım kadar çok eksik, nok
san ve yozlaşmış tarafları düzeltilmelidir. Seçim 
reformu hemen bunun arkasından gelmelidir. 
Bize uygun seçim sisteminin kanımca dar böl
geli seçim olduğudur. İşte bu yoldan istediğimiz 
parlâmento meydana gelir. Şahsiyetli parlamen
terler seçilir. Reform hükümeti programında 
ifade ediyor; toprak refomu yapacak. Toprak 
refomu Anayasada var. Hepimiz buna tarafta
rız, taraftar olmak zorundayız. Anayasanın ön
gördüğü şekilde yapılacak bir toprak reformu 
olacak : Zaten başka türlü de olamaz. Sayın 
Başbakanın yine bu akşam bunu ifade etmiş ol
masını son derece iyi bir belirti saymaktayım. 

Eğitim reformu yapacak; programında ifa
de ediliyor. Eğitimde başta gelecek fikir fırsat 
eşitliğidir. Hakikaten sosyal devletin temel il

kelerinden birisi bu. Teknik öğretime önem ve
recekler. Kalkınma zorunda olan Türkiye, sa
nayileşme zorunda olan Türkiye, elbette teknik 
öğretime önem verecektir. Eğitimi yaymanın en 
iyi vasıtalarından birisi televizyondur. Bunu 
mümkün olduğu kadar yaymak ve bu yoldan 
eğitimi bütün millete ulaştırmak bizim için bek
lenen ve umulan bir sonuç olacaktır. Üniversite 
reformu üzerinde çok durmak gerekir. Artık 
not alarak üniversite tahsili yapmaya imkân 
yoktur. Ders kitabı olmıyan üniversite olamaz. 
Üniversite okuyanlara mutlaka bir dünya dili 
öğreteceğiz. Bu suretle dünyanın bütün kitap
ları, bütün kütüphaneleri bizim gençlerimizin 
emrine girmiş olacak. Kitap dışı yayınları da ta-
kibetme imkânı hâsıl olabilecek. Eğitimin temel 
felsefesi üzerinde durmak zorundayız. Nasıl bir 
eğitim istiyoruz? Büyük Atatürk bunu ilk gün
lerde ele almış, dünyanın en büyük eğitim uz
manlarından birini Türkiye'ye çağırmıştı. O ra
por hâlâ bugün üzerinde durulmaya değer. 

Devlet reformu yapacağız. Merhum eski 
Başbakan Refik Saydam «Bizde devlet A dan 
Z ye kadar bozuktur» demişti. O vakitten bu ya
na inşallah birçok tarafları yapılmıştır. Ama, 
yine pek çok bozuk tarafları olduğuna inanı
yorum. Devlet reformu zaten dünya poblemi-
dir. Hemen her memleket devlet reformu yap
makla meşgul, uğraşır. Mütemadiyen daha iyi
sine gider. 

Bizim yapacağımız devlet reformunun temeli 
bir kere rasyonel işliyen bir devlet ama, onun 
dışında halk devleti, ralk için devlet, güler yüz
lü devlet, halkın hizmetinde devlet. İleri mem
leketlerin birçoklarında devlet memuruna halk 
hadimi, halk hizmetkârı derler, halk âmiri de
ğil. Bu görüşte bir devlet reformu bekleriz. Dev
let, parti hizmetinde değil, particilikle uğraş
maz, partiler ürtünde bir devlet olacaktır. 

İdare reformunu, partiye dayanmıyan bu 
hükümetin yapması mümkündür. Bizde vilâyet
ler, vilâyet taksimatı çok eskidir ve rasyonel 
değildir. Bunu partiye dayanmadığı için yapa
bilir ve belki iktisadi bakımdan, sosyal bakım
dan bölgelere ayırmak mümkün olabilir, vilâ
yetlerin dışında. 

Bakan yardımcılıkları ihdasının faydalı ola
cağı kanısındayım. Tecrübe göstermiştir ki, ba
kanlar, bilhassa bâzı büyük bakanlıkların başın-
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da oturan bakanlar tek basma onları yapamı
yor, yetişemiyor yetişmesine imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, lâiklik temellerimizden 
biridir. Cumhuriyetin, Türkiye'nin temellerin-^ 
den biridir. Lâikliğe birinci derecede önem ve
ririz ama bilmeliyiz ki, din de bir veridir, din
siz millet olmaz. Din, ilerici, reformcu din bu 
yolda millete öncü olabilir, olmalıdır. Aydın din 
adamı bu yolda öncülüğü yapacak insandır. Dil 
bilir, dünya bilir yalnız din bilgileriyle değil 
felsefe, psikoloji, sosyoloji dünya bilgileriyle de 
donatılmış aydm din adamları; bunları yetişti
recek müesseseler. Din reformu ancak bu yol
dan olur. Hıristiyanlığın yaptığı gibi (Luther) 
Luter vari din reformu olmaz artık, geçti. Din 
reformu aydm din adamlarının, aydın din mü
esseselerinin yapacağı din reformudur. Bunu da 
Müslüman dininde yapacak yalnız Türkiye ola
bilir. Bütün Müslüman dünyasının saygısını ka
zanmış ama, kuracağımız böyle din müessesele
rinin, yetiştireceğimiz böyle aydm din adamla
rının yapacağı din reformu. 

Sayın arkadaşlarım, reformları halka male-
derek yapmak ancak mümkündür. Halkın aya
ğına giderek, halka karışarak, halka kendisini 
sevdirerek reform yapılır. Halka kendini inan
dır, inandığı insanın getireceği en ileri reform
ları halk severek, istiyerek benimsiyerek yapar. 
Bunun için halka karışmanın hiçbir vakitte ge
ricilik, hiçbir vakitte din istismarı olmadığını 
bilmek gerekir. Din istismarının devri geçti, 
halk uyandı. Artık abdestsiz namaz kılan poli
tikacıyı, oruç tutmadan iftar eden politikacıyı 
halk kötülüyor. Geçti bunun devri. 

Sayın arkadaşlarım, iktisadi ve malî bakım
dan birkaç konu üzerinde durmayı faydalı gör
mekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Gülek, vaktiniz doldu. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Bitiriyorum, 

Sanayileşmek zorundayız, kalkınabilmek için, 
Sanayi, ihracata yönelmiş sanayi olacaktır. En 
iyi yapabildiğimiz mallan yapmalıyız, dünyaya 
satmalı, bunlardan kazandığımız dövizle yapa
madığımızı göğsümüzü gere gere en iyisini alabil
meliyiz. ihracat bizim için birinci derecede 
önemlidir. Kalkınabilmek için döviz kazanmak, 
ihracat yapmak zorundayız. îhracat yapmazsak 
kalkmamayız. Yunanistan'ı misal alalım, ihra
catının yarıya yakını sanayi maddesidir. Bizim 
ihracatımızın ancak % 10 u sanayi maddesi. 
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Malî bakımdan çok büyük problemler bu 
Hükümeti beklemektedir. Develüasyon ne dere
ceye kadar muvaffak oldu bilmiyorum ama, do
lar bugün 18 -19 lira. 

Kaçakçılık büyük bir felâket halindedir. Dış 
ticaretimizin 1/3 ü kaçakçılık yoliyle oluyor. 
Türkiye kaçakçılığın merkezlerinden biri olmuş
tur. Rüşvet almış yürümüştür. Bütün bunlar re
formların öngördüğü, reformların temeli mahi
yetindedir. 

Afyon konusu üzerine iki kelime ile temas 
etmeme müsaadenizi rica ederim. Dünyada iti
barımızı kıran konulardandır. Birçok vatan
daşımızın geçim konusudur ama, kaçakçılık yo
lu ile afyon dünyanın birçok memleketlerine 
gidiyor ve oradaki gençliği zehirliyor. Gençli
ğimizi Türkler zehirliyor diye aleyhimizde bu
lunuyorlar. Türkler zehirlemiyor. Türk köylü
sünün ne günahı var? Türk köylüsü sattığı af
yonu belki resmî fiyattan beş, on kuruş fazla
ya satıyor, 100 lira yerine 150 liraya satıyor 
ama, kaçakçı bunu alıyor New - York'a götürdü
ğü vakit belki 100 000 dolardır. Bundan hiçbir 
faydamız yoktur, bunu mutlaka halletmek zo
rundayız. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet idaresinin en zor 
bölümlerinden birisi dış politikadır. Millî dış 
politika Türkiye Cumhuriyetinin geleneğidir. 
Millî dış politika, iç politikada kullanılmıyan, 
parti görüşlerinin, parti çıkarlarının üstünde 
bir millî dış politika, böyle millî dış politika bi
zim için büyük kuvvet kaynağıdır. Dünyada 
Türkiye'nin yeri hür dünyadadır. Bu bakım
dan NATO ile ilgimiz gayet tabiidir. Muhtelif 
memleketlerle olan ilişkilerimiz üzerinde dura
mam. Sadece Pakistanla olan üzerinde dura
yım. Bizim en yakın dostumuz, en candan dos
tumuz Pakistan felâketli günler geçiriyor. Tür
kiye bu felâketli günlerinde arabuluculuk etme
lidir, edebilir. İngiliz Dışişleri Bakanı kalk
mış, bugün Londra Radyosunda dinledim, Pa
kistan işinde arabuluculuktan bahsediyor. Bunu 
yapacak olanı ancak Türkiye olabilir. Bu ba
kımdan dikkati çekmeyi faydalı görürüm. 

Yine üzerinde iki kelime ile durmak isterim. 
Amerikan düşmanlığı üzerinde mütemadiyen lâf 
edilir. Neden Amerikan düşmanlığı? Hiçbir 
vakit, hiç kimseye karşı düşmanlık değil. Ne 
Amerikan düşmanlığı, ne Rus düşmanlığı. Ame-
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rika zor günlerimizde bizimle beraber olmuştur, 
mütareke devirlerinde beraber olmuştur, 1945 te 
şimal komşumuzun bizden arazi istediği, bo
ğazlarda müşterek müdafaa dediği günlerde bi
ze yardım etmiştir. Türkiye hiç kimsenin düş
manı değildir, Türkiye evvelâ kendinin dostu
dur. 

Doğu - Akdenizden son derece tehlikeli bir 
durumda olduğu aşikâr. Amerika Cumhurbaş
kanı iki süper devletin yanlış hesap veya bir 
kaza neticesi çatışacağı yer Doğu - Akdeniz 
olabilir diyor. Doğu - Akdeniz'de Türkiye bi
rinci derecede önemli mevkii işgal etmektedir. 
Doğu Akdeniz'de Rus filosu Karadenizden gelir. 
Boğazlar elimizdedir, Montreux Andlaşmasına 
sadıkız ama, yerimiz fevkalâde Önemlidir bura
da. 

Sözümü bitiriyorum Sayın Başkanını. Buna
lım şartları içinde kurulmuş bir Hükümetin 
programını müzakere ediyoruz. Bunalımı gider
mek için Hükümet süratle güven oyu almalıdır. 
Baş görevi bunalımdan kurtulmadır. Huzur, 
güven getirmek ilk işidir. Parlâmentoya düşen 
görev, Parlâmentonun üzerinde en çok duraca
ğı, normale dönüşü kolaylaştırmaktır. Akıl his
lere hâkim olmalıdır. Bütün partiler el ele ver
meli bu yolda. Birbirimizi kötülemekten hiç
bir fayda çıkmaz. Dün sen bunu yaptmdı, 
dün ben bunu yaptımdı demenin bugün hiçbir 
faydası yok; krrmıyaîım birbirimizi el ele ve
relim ve bugün önümüzde zor şartlar altında 
kurulmuş olan Hükümete elimizden gelen yar
dımı edelim. Bu Hükümetin büyük bir mazha
riyeti var. Sırtında yük yok. Kimse gelip sen 
şunu yaptındı, yahut dün bunu yapmadmdı di
yemez. 

BAŞKAM — Sayın Gülek, bir hayli taştı. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. Bu Hükümetin, yine bir maz
hariyeti, hiçbir partiye bağlı olmadığı için ra
hatça, bildiği gibi, iyi gördüğünü yapmak, tat
bik etmek zorundadır. Programda çok güzel, 
ümit verici fikirler var. Uzun yıllardan beri 
kendisini tanıdığım ve saydığım, iyi günlerde 
kötü günlerde beraber çalıştığımız Sayın Baş
bakana ve Hükümete başarılar dilerim. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Altı sayın arkadaşımız görüş
müş oldular. Şimdi kifayet önergesi var. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan, Sayın Cemal 
Madanoğlu ve Sayın Muzaffer Yurdakuler mü
zakerelerin kifayetini talebediyorlar. 

önergelerden bir tanesini okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
içtüzük gereğince altı sayın üye konuşmuş

tur. Konuşmaların yeterliğini teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kayseri 
Sami Turan 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ak-
soley. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bir müddet evvel ki
şisel görüşmeleri 10 dakika ile tahdidettik. Al
tı arkadaşımız konuştu, birkaç arkadaş daha 
kaldı. Saat de o kadar ilerlemedi. Lütfedin bu 
arkadaşlarımız da fikirlerini söylesinler. 

Meselâ ben diyecektim ki: Emekli, malûl, 
dul ve yetimlere (Gülüşmeler) yeni Hükümet 
sıcak bil1 kalble eğilsinler ve 1101 sayılı Ka
nunu tatbik etmek suretiyle bu müesseseyi tec
ziye müessesesi olmaktan kurtarsınlar, bir refah 
müessesesi haline soksunlar. 

Ve yine ben diyecektim ki: Bu devrim ka
nunlarını Anayasanın sayfaları içinden çıkarıp 
yürürlüğe koydukları zaman çok mutlu olaca
ğız. 

Ve yine şunu söyliyecektim: Kabineye al
mış oldukları Sayın Prof. Dr. Akyol'un şahsın
da asil, vefakâr, cefakâr Türk kadınlığının bağ
rıma sevgi ile bastığımı ve Hükümete basanlar 
dilediğimi söylemek istiyecektim. Diğer arka
daşlarım da bunları pekâlâ söyliyebilirlerdi. 
(Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, hâlâ kifayetin 
aJeyhindemisiniz?... (G-ülüşmeler) 

Efendim, kifayet önergesi okundu, aleyhinde 
görüşüldü. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Son söz Sayın Başbakanın, buyurun efendim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil

letvekili) — Sayın Başkan, Senatonun değerli 
üyeleri, arkadaşlarım; altı saati aşan bir zaman
dan beri Senatonun bütün grupları, bütün parti-
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leri ve şahsı adına konuşan değerli üyeler Hü
kümetimizin programı üzerindeki görüşlerini 
lütfettiler. 

Her şeyden önce değerli üyelerin yeni kabi
neyi iyi dileklerle karşılamaları ve bu kabinenin 
başarısı için bütün kanatların, bütün partile
rin. bütün grupların, şahısları adına konuşanla
rın şimdiden olumlu bir tavır takınmış olmala
rını arkadaşlarım adına ve kendi şahsım adına 
şükranla karşılarım. 

Programımızın her yerinde söylediğimiz gibi. 
dün akşam ve bu akşam yaptığım açıklamalar
da da tekrar ettiğim gibi, biz bu kabineyi ve 
bu reformları Parlâmentoya inanarak, güvene
rek benimsedik, programımıza koyduk ve bu 
inancımızı şu anda muhafaza ediyoruz. Bu inan
cımızı kaybettiğimiz anda asla tavizci, idareyi 
maslahatçı bir Hükümet olma yoluna sapmıya-
cağız, bize düşeni yapacağız. Ama, ben eminim 
ki, memleketimizin içinden geçmekte olduğu 
özel şartları göz önünde tutan Parlâmentomu
zun iki Meclisi Hükümetinizin iyi niyetine, Hü
kümetinizin partizan olmıyacağına ve yalnız 
memleketin yüksek menfaatlerini düşünerek ka
nunlar hazırlayıp yüksek huzurunuza getirece
ğine itimat edecek ve memleketin beklediği bu 
reformların yapılmasına en büyük katkıda bu
lunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, adını ettiğimiz başlıca 
reformlar: Toprak reformu, eğitim reformu ve 
malî reformlar, vergi reformları Türkiye'nin 
olmak ya da olmamak dâvası haline artık gel
miştir ve bu konuda kaybedilecek bir dakika
mız bile kalmamıştır. 

ikinci. Dünya Harbinden sonra toprak re
formu yapmıyan memleket dünyada parmakla 
sayılacak kadar as kalmıştır. Japonya bilo 
şu kadar, 100 milyon aşan nüfusu ile daracık 
toprağı ile adam başına 10 dönüm toprak ver
mek pahasına toprak reformu yapmak zarure
tini duymuştur. ISulu ziraat yapıyor, pirinç zi
raatı yapıyor, çok «nemli neticeler alıyor. 

'Kaldiki, bizim memleketimizde toprak re
formu, tarım reformu yalnız bir üretimi çoğalt
ma meselesi değildir. Hatta, yalnız bir sosyal 
mesele de değildir; yani topraksıza toprak ver
mek meselesinden de ibaret değildir. Yurdu
muzun öyle bölgeleri vardır ki, az da olsa ora
da 2d bin dönüm, 30 bin dönüm toprak, içinde
ki köyleri ve insanları üe beraber bir insana 
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ait bulunmaktadır. Bu, içinde yaşadığımız asır
da herşeyden önce insan haklarına aykırı bir 
durumdur. Bunu mutlaka ortadan kaldırmamız 
lâzımdır. 

Eğitim reformuna gelince; değerli arkadaş
larım, hep bilirsiniz çok defa söylemişlerdir 
kıymetli arkadaşlarımız, beş yıllık programlar, 
bütçeler vesilesi ile eğitim konusu üzerinde 
durmuşlardır. Bende bu parlamentonun üyesi 
olarak onlardan bir tanesiyim, eğitim reformu 
üzerinde d.urmuşumdur, makaleler yazmışımdır. 
Ve benim derin inancım yıllardan beri, Türkiye' 
nin İÜ ncü (Selim zamanından beri bir türlü 
modernleştirmeyi tamamlamamış olmasının se
bebin, eğitimde güdülecek yolu iyi seçememiş 
olmaktandır. 

Ne yazık ki, tanzimatta bir Napolyon sistemi 
liseleri seçmişizdir. Napolyon sistemi liseler 
bizim gibi memleketler için lükstür. Bir insan 
16 sene okumadan hayata atılamıyor, bir meslek 
saihibi olamıyor. Bizim gibi memleketlerin geniş 
ölçüde eğitimde eşitliği yaratması ancak, en 
nihayet 8 senede gençleri bir mesleğe kavuştur
ması ile mümkün olabilirdi. 

Biz programımıza eğitim reformunu alırken 
bu müşahadeden hareket ettik. Şimdi gerek 
toprak reformunu olsun, gerek eğitim reformu
nu olsun kendi şahsi müşahadelerimizle kendi 
amatörce inançlarımızla, görüşlerimizle ele ala
cak değiliz. Her iki reformu da şimdiye kadar 
ele almış, başarmış ve çok olumlu neticeler al
mış olanı memleketlerin denemelerinden istifa
de edeceğiz. Kendi uzmanlarımızın yanma onla
rın uzmanlarını da katacağız. Ama en kısa za
manda, diyebilirimki haftalar içinde, diyebili-
rimki iki ay, üç ay içinde behemahal başlayacak 
noktaya getireceğiz. Kaydedecek zamanımız 
yoktur. 

Bizim hükümetimizin belki bu reformları 
başlayıp sonuna kadar götüremez, vakti buna 
müsade etmez. Ama o tarzda başlamak, o tarzda 
plânlamak istiyoruz ki, biz neden sonra gelen 
hükümetler ancak buna devam etmek çaresi 
karşısında kalsınlar, geri dönemesinler, durdu-
ramasmlar. Bazı arkadaşlarım bu noktalara 
temas ©derken programda fazla tafsilat bulma
dıklarından şikâyet ettiler. Haklıdırlar. Ama 
kendilerinin anlayışlarına, insaflarına bırakıyo
rum. Hükümet kurulalı bir hafta oldu. Bu hafta 
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içinde 25 bakanlığın her (birisinin programa 
girmesi gerekli mevzularını bakanlıklardan is
tedik. Eğer onları olduğu gibi buraya getirse 
idik 2O0 sahifelik bir programla huzurunuza 
çıkmış olacaktır. Taraya, taraya, azalta, azalta, 
prensiplere irca ede, ede bu noktaya getirdik va 
bilhassa şuna dikkat ettik. 

12 Mart tarihli muhtıranın 2 nci maddesin
de zikredilen hususlar, Sayın Cumhurbaşkanı
nın ondan sonra yayınladığı bildiri ve Sayın 
Cumhurbaşkanının parti liderleriyle konuşma
larında ortaya koyduğu fikirleri programımı
zın anailfee çerçevesi saydık ve o çerçeve için
de belliıbaşlı reformları ve onlara bağlı, onla
rın yanındaki diğer önemli konuları aldık. 

Programda da işaret ettiğimiz gibi, bu prog-
ram'da zikredilmemiş noktaların ele ahnmıya-
cağı, yapılmıyacağı, terk edileceği gibi bir dü
şünce, çok rica ederim, arkadaşlarımda hâsıl 
olmasın, ikinci Beş Yıllık Plân tatbik edilmek
tedir. 1971 bütçesi yürürlüktedir. Biz progra
mımızda işaret ettiğimiz zorunlu değişiklikleri 
yapmadığımız yerlerde hem ikinci Beş Yıllık 
Plânı uygubyacağız, hem de 1971 bütçesini uy
gulamaya devam edeceğiz. Bu suretle devletin 
devamlılık vasfına halel getirmemeye çalışaca
ğız. 

Ama, bizim reform olarak yapmaya zaruret 
gördüğümüz yerlerde gerekli değişiklikleri va
kit geçirmeden Yüce heyetlerinizin huzuruna 
getireceğiz. 

Bu önbilgilerden sonra, konuşan arkadaşla
rımın, gecenin bu geç saatinde temas ettikleri, 
her noktaya değinmeksizin bellibaşlı bâzı nok
talarda izahat vermek istiyorum. 

Seçim Kanunu konusuna birkaç arkadaş te
mas etti ve programda Seçim Kanunundan çok 
kısa bahsedildiği ifade edildi. Biliyorsunuz Se
çim Kanununun ıslahatı bizim Hükümetimiz 
kurulmadan evvel de partilerarası bir müzake
reye mevzu olmuştu. Ama, arkadaşlar, bu gibi 
konular partiler arasında müzakere edildiği za
man, particilik fikirleri araya girdiği zaman, 
en objektif olanı seçilemiyor, partilerin o gün
kü menfaatlerine uygun olan fikirler öne sü
rülüyor ve partiler arasında bir çekişme olu
yor, ondan sonra bir uzlaşmaya varılıyor, o uz
laşma da maalesef rejimin ve memleketin en 
lehine bir netice olmuyor. 

Bu Hükümetin en büyük özelliği, bir kere 
başkanının hiçbir partiye bağlı olmayışı, yanım
daki arkadaşlarımın bir kısmının partili fakat 
daha büyük bir kısmının idaremizin çeşitli sa
halarında sivrilmiş, temayüz etmiş, ehliyetleri
ni ispat etmiş arkadaşlardan mürekkep olmala
rıdır. 

Benim şahsan bir seçim endişem, falan seçi
mi kazanmak gibi bir hedefim yok.. Yanımda
ki arkadaşlarımın da böyle bir endişeleri yok. 
Biz Türkiye'deki demokratik parlömanter re
jimin arızasız yaşaması, bundan sonra yeni bir 
arızaya uğramaması için seçim sisteminde şim
diye kadar görülen aksaklıkları, - bir arkada
şım bütün teferruatı ile temas etti, Sayın Ka
sım Gülek en sonra temas etti - Onlarla, Parti
ler Kanunundaki bozuklukları paylaşıyorum, 
Seçim Kanunundaki bozukluklar ve o yüzden 
uğradığımız zararlar, Parlâmentonun çalışma
larının gereği gibi iyi işliyememesi... Bütün 
bunlar dışarda, yani Parlâmento dışında itiraf 
edelim ki, biz bizeyiz arkadaşlar, bizim itibarı
mıza bir şey katmadı, bilâkis eksiltti. 

Bir komisyon toplandığı zaman o komisyo
nun gündeminde 26 madde bulunursa haklı 
olarak vatandaş sormaz mı, bu 26 madde gün
demde birikinceye kadar siz nerede idiniz? 

Geçende Millet Meclisinin Dışişleri Komis
yonu toplandı. Gündeminde 18 madde mi ne 
vardı. Dışişlerinin ileri gelen bir memuru eğil
di kulağıma, «Hocam 8 nci sıradaki maddeyi 
lütfen öne aldırın, ayda 500 bin lira kaybedi
yoruz. Bu burada aylardır bekliyor» dedi. 
Böyle haller oluyor. 

Biz mutlaka Siyasi Partiler Kanununa, Se
çim Kanununa ve bu arada Meclislerin çalışma
larına bir hız vermek, bir intizam vermek bu
günkünden daha ciddî bir hale sokmak zorun-
luğundayız. Bunların bir kısmı Hükümete ta
allûk ediyor, Hükümetin teklifi olacak şeyler, 
bir kısmı da partilere, Meclislerin yöneticileri
ne taallûk etmektedir. 

Hükümetin bu reformları yapabilmesi için 
Meclislerin de Hükümete ayak uydurması, aynı 
hızla çalışmalarını ayarlaması lâzımdır. Komis
yonlar ayda bir defa lütfen toplanır, iki sa
at çalıştıktan sonra komisyon üyeleri yavaş, 
yavaş salondan çıkmaya başlar, komisyonu top-
lıyabilmek için 9 kişi lâzım, 6 kişiyi bulursu-
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nuz. Yahut falanca berberde idi demin, gidip j 
baksanıza, acaba orada mı hâlâ, feşmekâncayı 
şu koridorda gördüydüm, orada mı diye üye 
toplarsak, vekâletlerden gelen 1 0 - 1 5 umum 
müdürün önünde oluyor, bütün bunlar ondan 
bütün şehre yayılıyor, memlekete yayılıyor. 
Elbette ki, bunlar rejimin, Parlâmentonun iti
barından her seferinde bir şeyler götürüyor. 

Artık yalnız Hükümet olarak değil, Parlâ
mento olarak da silkinmemiz ve Parlâmento
dan milletin, memleketin beklediğini; Hükü
metten milletin, memleketin beklediğini elbir
liği ile verecek bir yola koyulmamız gerekmek
tedir. 

Binaenaleyh, biz Secim Kanununu Hükümet 
olarak göreceksiniz, bilhassa önseçimden bü
yük şikâyet vardır, o önseçimden olan şikâ
yetleri hakikaten rejimimizi dejenere edecek, 
soysuzlaştıracak bir Ihal almıştır, ön seçimler, 
onları bertaraf edecek, dünyadaki en iyi örnek
leri de göz önünde tutarak kısa zamanda güzel 
bir iSeçim Kanunu 'yapıp Ihuzurunuza getirece
ğiz. 

Arkadaşlarımızın bu konuda şüpheleri olma
sın. Kısa yazmamızın sebebi; ezberden bir şey 
söylememiş olmak için, kendi şahsi mütalâaları
mızı, biz burada program diye getirmemiş ol
mak için böyle yaptık. Ben vazifeyi ilk aldığım 
zaman 'da söylediğim gibi, bilimin ve tekniğin 
gösterdiği yolda, emrettiği şekilde hazırlanaca
ğız ve huzurunuza öyle geleceğiz. Seçim Kanu
nunda ve her konuda... 

Sayın Millî Birlik Komitesi sözcüsü arkada
şım, uyuşturucu maddeler meselesinde, «Bir ya
bancı menfaate inşallah âlet olunmamıştır.» de
diler. (Müsterih olsunlar. Ben yazdım elimle o 
maddeyi. Hakikaten bugün afyon kaçakçılığı 
yalnız falan, falan memleketin değil, bizim mem
leketimiz de dâhil olmak suretiyle bütün dünya 
gençliğini kahredici bir âfet halini almıştır. Bu
nu bizim afyon eken bölgeler balkımızın geçi
mini bugünkü muhafaza etmek değil, bugünkün
den daha iyi bir seviyeye götürmeden yasak et
tirmeyiz arkadaşlar Buna emin olunuz. Bugün
künden daha iyi bir seviyede, daba modern, da
ha ileri bir tarım metodu mu olur, başka bir 
geçim tarzı mı olur, 'onu o bölgelere getirme
den bu mesele bizim nazarımızda halledilmiş ol-
mıyacaktır ve böyle bir yola asla igirmiyeceğiz. 
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Ortak Pazar üzerinde mütalâalar oldu. 'Bili
yorsunuz arkadaşlar, Ortak Pazarı biz güç saf
hada devraldık. Ben ve Hükümetteki arkadaş
larımız prensip olarak 'Türkiye'nin 'Ortak Pa
zar 'üyesi olmasını kabul etmiş insanlarız. Zaten 
Ortak Pazar'a 1963 te girilmiştir. Ortak Pazara 
Türkiye'nin girişi, ekonomik önemi yanında, on
dan bence daba üstün, siyasi önem taşıyan <bir 
husustur. Ekonomik bakımdan katma protokol 
birtakım, tenkidlere uğramaktadır. Biz bunları 
değerlendireceğiz ve elimizdeki ahdî imkânlar 
neye müsaade ediyorsa, âzami ölçüde onlardan 
faydalanacağız. 

Nitekim, bundan üç gün evvel Ortak Paza
rın Ankara'da bir toplantısı loldu. Fransız dış 
işlerinde memur Devlet Bakanı M. Bourge ve 
onun yanındaki Ortak Pazar üyesi memleketle
rin temsilcileri bana geldiler. 'Kendileri ile ya
rım saat karlar görüşebildim; o yarım saat için
de durumu anlattım. Öğleden sonraki toplantı
da, akşam kendileri ile buluştuğum zaman bana 
müjde ettiler, «Sizin, Türk Heyetinin teklif et
tiği her noktayı itirazsız ve münakaşasız kabul 
ettik, ama zannetmeyin ki, biz 'Noel Babayız. 
Türkiye'nin bugünkü durumunu ve Türkiye'de 
demokrasinin kurtulmuş olmasını, yaşamakta 
olmasını göz 'önünde tutarak, Türkiye ile bu 
maddeler üzerinde bir münakaşa açmayı doğru 
bulmadık, olduğu gibi kabul ettik.» dediler. 

Ümide diyorum ki, bundan sonra ida, yine 
onlarla, nasıl müzakere edileceğini bilen insan
lar olacak, Dışişleri Bakanı arkadaşım o teşek
küllerin birinin en yüksek mevkilerinden birini 
terk ederek memleket vazifesi için Ankara'ya 
koşmuştur. Bendeniz az, çok bu konularla. 30 se
nedir meşgul olan, birçok kongrelere konferans
lara iştirak etmiş ve onlarla konuşmuş bir ar
kadaşınız olarak; Türkiye'nin lehine ne elde 
edilebilecekse onu elde etmeye bütün gücümüz
le çalışacağımıza size teminat verebilirim. 

Zannetmiyorum ki, Türkiye'yi Ortak Paza
rın mamullerini sattığı bir pazar haline getirt-
miyeceğiz. ıProgramımızda bilhassa işaret ettik, 
sanayileşmeye çok önem veriyoruz. Ağır sanayii 
kurmak istiyoruz, Millî Savunma sanayiine te
mel olsun, diye. Bunları biz bos lâflar olarak 
söylemiyoruz. Bütün siyasi kaderimizi, siyasi 
haysiyetimizi terazinin bir kefesine, öbür kefe
sine de bu sözlerimizi koyarak söylüyoruz. Ve 
gördüğünüz gibi bâzıları için müddet koyuyo-
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ruz, *6 ay zarfında (bunları yapacağız diyoruz. 
İkinci aşamada şunları yapacağız diyoruz. Ya
pacağız. Yani biz kanunlar hazırlayıp sizlere 
getireceğiz, siz de bize yardımcı olur ve o ka
nunları buradan süratle »çıkarırsanız bunları 
gerçekleştirmemek için hiçbir sebep kalanıya-
caktrr. 

Toprak reformunu faiz 1961 Anayasasının 
gösterdiği istikamette ve 1961 Anayasasının ga
rantisi içinde yapacağız. Başka türlü bir toprak 
reformunu, her iki istikamette düşünmüyoruz. 

1961 Anayasası bizim elimizdedir; demin 
sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bizim prog
ramımızın anaçerçevesi bu 12 Mart muhtırası 
ile ve onu takibeden Cumhurbaşkanının bil
dirileri ile tâyin edilmiştir. 12 Mart muhtırası 
da bize 1961 Anayasasındaki reformların uygu-
lanmalsını ve ona uygun bir demokratik Hükü
met kurulmasını önlgöstermiştir. Biz de ona 
uyarak ve inanarak 1961 Anayasası sınırlan 
ilcinde bir toprak reformu yapacağız. Bu şe
kilde toprak reformu yapmış ve başarı kazan
mış olan memleketler vardır. Başta da söyle
diğim gibi, kendi çalışmalarımızı, kendi uzman
larımızın gayretlerini, yabancı muvaffak ol
muş uzmanların gayretleri ile birleştirerek top
rak röf ormunu meydana getireceğiz. 

Arkadaşlarımdan bâzıları sosyal güvenlik 
konularına değindiler. Arkadaşlarımı tatmin et
mek için şunu haber vereyim; programımızda 
var ama, tafsilâtlı olmadığı için belki bir te
reddüt uyanmış olabilir. Esnaf, küçük sanat 
erbabı ve küçük sanayici ve serbest meslek
lerde çalışanlar için hastalık, yaşlılık, kaza ve 
ölüm dallarında en elverişli sigorta olanakları
nı sağlamaya çalışmayı da Hükümetimiz ken
disi için bir görev saymaktadır. Keza, hekim
ler, eczacılar, diş hekimleri ile mimar ve mü
hendislerin de sigortaları konusu üzerinde şim
diden çalışmalara başlanmıştır. Hükümetimizin 
tekrar edeyim M, henüz bir haftalık ve sizin 
güveninizi henüz almamış ve almaya çalışan 
bir Hükümet olarak, bundan daha fazla bir 
çalışmaya girişemiyeceğini de elbet teslim eder
siniz. 

Genel sigorta, kademeli olarak tatbik edil
mek suretiyle halkın bilhassa tedavi hizmetle
rinden eşit oranda ve dilediği hastanede teda
vi edilmek suretiyle faydalanmaları sağlana

cak ve dar gelirli vatandaşların ücretsiz bakı
mı temin edilecektir. 

İhtiyarlık sigortası için gerekli hazırlıklar 
yapılacaktır. Sigorta aynı zamanda sağlıyacağı 
ek kaynaklar sebebiyle de tedavi standartla
rını artıracaktır. 

içişleri konusuna da temas eden Sayın Be-
kata, Sayın Karavelioğlu, Sayın Madanoğlu ve 
Sayın Alpaslan'ın; iç güvenlik, güvenlik kuv
vetlerinin ve idarenin tarafsızlığı, silâh ve af
yon kaçakçılığı, vatandaş ve toplum huzurunu 
sağlama, anarşik hareketlere biran evvel son 
verilmesi, yolundaki dilekleri programda esa
sen yerlerini bulmuş ve Hükümet bunları ken
disinin ele alacağı görevler arasına koymuştur. 

Sayın Oemalettin inkaya, «Atatürk ilkele
rinin Hükümet bir tarifini yapsın, Atatürk il
keleri nedir?» dedi. 

Hükümet, Atatürk ilkelerinin tarifini kendi 
programında yaptı ve kendi anladığı şekilde 
bu programı meydana getirdi. Bize glöre Ata
türk ilkeleri bu programda yazılmış olanlardır 
ve bu programda yazıldığı gibi anlaşılmak lâ
zımdır. 

Kendileri Anayasa değişikliklerinden bah
settiler. Biz anagörevimizi Anayasayı uygu
lamak olarak görüyoruz. Bu bakımdan bir de
ğişiklik düşüncesi ve görüşü şu anda bize hâ
kim değildir. Biz Parlâmentoya güvendiğimizi, 
reformları bu Parlâmento ile iyi ilişkiler kura
rak, iyi niyetle, açık kalple Parlâmentoya an
latarak, Parlâmentodan yardım göreceğimiz 
kanati ile vazifeyi aldık. Ümidediyorum ve 
(biliyorum ki; bunda hayal kırıklığına uğramı-
yalını ve Anayasaya el atmadan bu reformları 
el birliği ile sizlerin yardımı ve işbirliği ile 
tamamlıyalım; bu kanaatimiz eksilmemiştir, 
tamdır. 

Yine arkadaşımız, «Eeformları yapmakla, 
bunalımlar giderilemez» dedi. 

Hükümetimizin temel görüşü ile Sayın in-
kaya'nm görüşü arasında bu bakımdan bir fark 
var. Reformların bunalımların giderilmesinde 
büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Zaten sos
yal dâvalar hiçbir zaman tek yönlü değildir. 
Sosyal dâvalar hiçbir zaman tek tedlbirle orta
dan kaldırılamaz. Ama, sosyal dâvalar için alı
nacak bâzı tedbirler vardır ki, meselenin esası
nı çjözer; üst tarafı teferruat olur. Biz reform
ları bu şekilde görmekteyiz. 
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Sayın Ahmet Yıldız, - zannediyorum bura
mda yoklar, - bu güzel konuşmasını ve değerli 
eleştirilerini dikkatle dinledik. Çeşitli yeniden 
düzenleme tedbirleri içinde, özellikle Devlet 
Plânlama Teşkilâtının ciddî plânlama yapar du
ruma getirimesi konusu üzerinde dikkatle du
racağımızdan Sayın Ahmet Yıldızin hiç kuş
kusu olmamalıdır. Hakikaten Plânlama Teşki
lâtı biJIhâssa üzerinde duracağımız ve ilk. ku
rulduğu zaman plânlamadan beklenen hedeflere 
yönelteceğimiz bir teşkilât olacaktır. Başba
kan yardımcısı arkadaşlarımdan biri - bir çok
larınızın tanıdığı gibi, kendisi çok genç arka
daşımdır - Plânlamada vazife görmüştür. On
dan sonra Dünya Bankasında çok önemli va
zifeler görmüştür. Hem yaşı ile olgunlaşmıştır, 
hem tecrübesi ile olgunlaşmıştır. Ve oradaki 
işini bırakarak memleketinin hizmetine koşup, 
gelmiştir. Kendisinden bu sahada çok istifade 
edeceğimizi umuyorum. 

Yine Sayın Ahmet Yıldız in üzerinde dur
duğu diğer konularda da, programın genel çer
çevesine uygun olarak, tekliflerimizi hazırla
yarak huzurunuza getireceğiz. 

Şimdi, Sayın Madanoğlu, Hükümeti hem 
des'tekliyecek, hem denetliyecek devrimci bir 
güç olmalıyız huyundular, Parlâmento için. 
Biz buna ancak şükranla mukabele ederiz. Ha
kikaten bizi hem desteklemek, hem de denet
lemekle teşvik etmiş olacaksınız. Çünkü, de-
ııetlenmiyen insanlar ve organlar hata yaparlar 
ve denetlenmedikçe bu hatalar büyür ve ha
talar suç halini alır. Binaenaleyh, Yüce Heyeti
niz ve Meclis bizi ne kadar yakından denetler
se, biz de o kadar bahtiyar oluruz. 

Kendileri, temelde yatan sorunların ortaya 
çıkarılmasını lüzumlu gördüler. Biz de aynı 
(kanaatteyiz. Programın acele hazırlanması ve 
esas noktalara inhisar ettirilmesi dolayısiyle 
bunların bir kısmına değinildi. Ama, Hüküme
tin bundan sonra da başlıca gayreti, bu sorun
ların ortaya çıkarılmasına çalışmak olacaktır. 

'Sayın Ürgüplü, birçok hayati önemde güzel 
noktalara temas ettiler ve bizim için cidden 
değerli tecrübelerini ortaya koydular. Elbet-
teki, her birinden istifade edeceğiz ve bunların 
gerçekleştirilebilmesi için olanca gücümüzle 
çalışacağız. 

Gençliğin bunalımına temas ettikleri zaman, 
asıl bunalımın nereden geldiğini çok güzel işa
ret ettiler. Biz de aynı şekilde görüyoruz: 

«öğrenimde reform yapılsın.» dediler. Bili
yorsunuz ki, programımızda eğitim reformu en 
başta gelen reformlardan biridir. 

İsraftan şikâyet ettiler. Biz de aynen o yol
da şikâyetçiyiz ve israfın önüne geçmek için 
Hükümet olanca dikkatini sarfedecektir. 

Millî Savunmada harb sanayiinden bahset
tiler. Programımızın Millî Savunmaya taallûk 
eden kısmı bilhassa bunun üzerinde durmuş
tur. 

Madenlere temas ettiler, keza programımız
da vardır, ittifaklara bağlılık hususunu zaten 
söyledik. 

Haysiyetli bir politika, Atatürk politikası; 
baştan beri kendimizi Atatürk'ün çizdiği yol
da yürümekle görevli sayıyoruz. Türkiye'yi 
Atatürk'ün öngördüğü hedefe, ideale karınca 
kararınca bir kaç adım yaklaştırabilirsek, mem
leketimize hizmet etmiş sayacağız, kendimizi. 

Sayın Alpaslan Demokratik Partinin dün 
gece bizim toprak reformumuzla, İşçi Partisi
nin toprak reformu projesinin birbirine benze
diğinden bahsettiğine işaret ettiler. Biz toprak 
reformu üzerindeki görüşlerimizi tesbit eder
ken, kiminkine benziyor, kiminkine benzemi
yor diye bir araştırma üzerinde durmadık. 1961 
Anayasasının hükümleri, maddeleri ve göster
diği istikamete baktık ve o istikamette tesbit 
ettik. Belki başkalarınınkine de benzer; diye
lim ki, onlar bize benziyor, biz kimseye benze
miyoruz. Çünkü, kendi Anayasamıza daima 
bağlı kaldık ve Anayasamızın öngördüğü isti
kamette bir toprak reformu yapacağız. 

Kendileri, birçok değerli mütalâalar ileri 
sürdüler. Tabiî bunların hepsini biz kaydettik, 
arkadaşlar kaydetti, değerlendireceğiz. Ben 
gecenin bu geç saatlerinde sizleri daha fazla 
alıkoymamak için bâzı noktalara temas ediyo
rum. 

«Kıbrıs konusunda daha açık bir konuşma, 
bir görüş programda beklerdik.» dediler. O 
hususta şu cevabı vereceğim; Kıbrıs konusun
da anağörüşümüz değişmiş değildir. Kıbrıs'taki 
soydaşlarımızın daima yanındayız. Kıbrıslı 
soydaşlarımızın haklarına karşı her hangi bir 
oldu bitti, bizden lâyık olduğu cevabı derhal 
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bulacaktır. Bundan Ötesini şu anda tabiî bir 
Hükümet sorumlusu olarak meseleyi inceleme
den söylememi Sayın Alpaslan'da benden bek-
lemiyecektir. Ama esas değişmemiştir. Bunu 
Yunanistan 1da, Kıbrıs'taki Rumlar da gayet 
iyi bilmektedir ki, Kıbrıs'taki Türklerin hakla
rına dokunmak, Kıbrıs'taki Türklere her hangi 
bir surette yeniden kötü bir muamelede bulun
mak, 36 milyon Türk'ü harekete getirir. 

Sayın öztürk, çok esaslı noktalara temas 
ettiler ve programda bunlara kafi açıklıkla ya
hut kâfi uzunlukta değinilmediğrnden şikâyet 
ettiler. Ben şöyle not ettim, eğer Sayın öztürk'-
ün as bulduklarını, onun istediği gibi tam yap
sa idik, programın yalnız o kısmı elli sayfa ola
bilirdi. Takdir edersiniz ki, Hükümet progra
mı olarak bu kadar tafsilâtla huzurunuza gele
mezdik. Ama Sayın öztürk, bu işlerin mütahas-
sısıdır, çok iyi bilir. Kendisinden rica edece
ğim, Millî Eğitim Bakanımızla temas ederlerde 
o konular hakkında Hükümetin neleri öngör
düğünü, kendisine bütün ayrıntıları ile anla-
caktır. 

Sayın îşmen, tabiî kendi partilerinin görüş
leri istikametinde bizi «Bir burjuva hükümeti» 
olarak gördü. «Burjuva hükümetlerinin deva
mıdır» dedi. «Sanayi burjuvazisine gayret sarf 
ediyor ve onu yaratmaya çalışıyorlar» dedi. 
Eğitim reformumuzu beğenmedi; lâiklik görü
şümüzü beğenmedi. Tabiî kendilerini memnun 
edecek şekilde bir programı buraya getirmek 
benim elimde değil. Biz de, kendi anlayışımıza 
göre ve kendi Anayasamıza göre - daima 1961 
Anayasası bizim rehberimiz, pusulamız olduğu 
için ona göre - bir program hazırladık geldik; 
mabadi için kusura bakmasınlar. 

Sayın Hamdi Özer, «Bize yardîmcı oldukla
rını» söylemekle söze başladılar. Ancak buna 
teşekkürle mukabele edebiliriz. Çünkü, bütün 
arkadaşlarımızın yardımına ihtiyacımız vardır. 

Değerli arkadaşım Hazer; «Hükümetin ku
ruluş tarzının demokratik olmasa da» diye bir 
tâbirle söze başladılar. Ben bunu kabul etmiyo
rum. Hükümetinizin kuruluş tarzı, bundan da
ha demokratik olamaz. Biraz vaktinizi alaca
ğım, ama anlatacağım : 

Sayın Cumhurbaşkanı bana Hükümet kurma 
vazifesini, Anayasamızın 102 nci maddesine gö
re verdi. Ondan önce ne cereyan etti. benim dı
şımda Beni vazifeye çağırdıkları zaman - dün 

akşam da söylediğim gibi - vazo kırılmış, parça 
parça yerde yatıyor ve belki bâzı parçalan da 
eksikti. Beni, Anayasanın 102 nci maddesine gö
re davet eden zat, Türkiye Cumhuriyetinin 
Anayasaya göre vazifeye getirilmiş, meşru va
zifede oturan Cumhurbaşkanı idi. Bu memleke
tin Anayasasına göre, Hükümet kurma yetkisi
ni verme yetkisi kendisindedir. Cumhurbaşkanı
nın hükümeti kurma vazifesini de mutlaka ço
ğunluk partisine verir diye de bir mecburiyet 
Anayasamızda yoktur. Hiçbir demokratik mem
lekette yoktur. Öyle haller vardır ki, hiçbir par
tiye mensubolmıyan bir insan etrafında bir ka
bine toplıyabilir ve o insan parlâmentodan gü
ven oyu alabilir. Yahut çoğunluk partisine men
sup değildir, azınlık partisine mensuptur. Fran
sa'da 3 ncü ve 4 ncü Cumhuriyet devirlerinde 
çok görülmüştür. Cumhurbaşkanı parlâmento 
kombinezonları dclayısiyle çağırır ona verir. 
Binaenaleyh, Cumhurbaşkanının bana hüküme
ti kurma vazifesi vermesi demokratiktir ve Ana
yasaya uygundur. 

Şimdi, bu görevi üzerime aldığım andan iti
baren ben nasıl hareket ettim : Çankaya Köş
künde mecburi olarak yerli ve yabancı basına 
karşı basın toplantısı yaptım. Oradan çıktım, 
Saat 18,30 du. Doğru Meclis Başkanının odası
na geldim. Meclis Başkanına dedim ki, «Sayın 
Başkan, bana böyle bir vazife verildi. Bu vazi
feyi yerine getirebilmem için tavsiyelerinizi ri
ca ediyorum. Ardından da Meclis Balkanı ola
rak yardımlarınızı rica ediyorum.» dedim. Ken
disiyle görüştüm. Ertesi gün Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı ile görüştüm. Ve ertesi gün Mec
listeki grüpu olan partilerin veya Senatodaki 
grupların yetkilileri ile görüştüm ve her birin
den bana yardım edip etmiyeceklerini sordum. 
«Bizden ne istiyorsunuz» dediklerinde, «iki ri
cam var; bir, gruplarınızdan üye almak istedi
ğim takdirde üyelerinizi serbest bırakın, ser
bestçe ben seçeyim. Bir de elbette programı gör
dükten sonra, ki programı sise açıklamadan ön
ce vereceğim, incelemek fırsatını bulacaksınız, 
tavsiyelerinizi alacağım. Belki içinden beni::: ds 
istifade edebileceklerim olur, programa koya
rım; sonra Meclise gideceğiz, ya güven oyu ve
receksiniz, ya vermiyeceksiniz, Parlâmentodan 
üye alırken Anayasanın gösterdiği oranlara say-
gılı olacağım. O oranlar ölçüsünde alacağım. 
Niyetim daha ziyade parlâmento dışından ye-. 
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tişmiş teknisyen arkadaşlar var, onları seçim 
mekanizması içinde parlâmentoya sokmak bu 
mekanizmada mümkün olmuyor, siz de biliyor
sunuz, alalım onları, belki yeni devlet adamları 
kazandırırız bu memlekete, onlardan bu surette 
istifade ederiz» dedim. Her biri o anda bana 
kesin cevap vermedi. Yetkili organlarına gide
ceklerini, bu benim isteklerimi yetkili organla
rına söyliyeceklerini, oradan aldıkları karara 
göre cevap vereceklerini söylediler. 

Üç partinin ve burada Millî Birlik Grupu-
nun cevabı, olumlu oldu ve gördüğünüz gibi 
Hükümette üç partiden ve Milî Birlik Grupun-
dan üye var. Bunu da bitirdikten sonra yine 
söylediğim gibi programı hazırladık ve ben 
programı basma vermeden, açıklamadan, Mec
lislere sunmadan geceydi, (gündüzdü, sayın par
tilerin yetkililerini aradım kendilerine hem şi
fahi olarak sözlü izahlarda bulundum, hem de 
programdan birer nüsha verdim. Ve bana tel
kinde bulunan partilerin liderlerinin, yani prog
ramın şurası şöyle olsa, burası böyle olsa diye 
telkinde bulunan partilerin liderleri, reform 
prensiplerine dokunmamak şartiyle bir kelime 
tatmini yahut şurasını, burasını tatmin ederek 
huzurunuza geldi. Sayın Hazer sizi temin ede
rim ki, iddia edebilirim dünyanın hiçbir yerinde 
usul olarak bundan daha demokratik usulle 
bir Hükümet kurulmamıştır. (C. H. P, sırala
rından «Bravo» sesleri.) Bunu böyle kaydet
mekte memleketimiz bakımından fayda vardır. 
Parlâmentomuzun anlayışı bakımından fayda 
vardır ve inşallah böyle devam ettireceğiz. 

Sayın Hazer, gene kıymetli bir hususu be
lirttiler. Besin ve beslenme meselesi. Bunu kay
dettik. üzerinde önemle duracağız. 

Merkezi organizasyon yapılması, onun da 
üzerinde duracağız. 

Çekilme zamanını bilmek hususnda kusur et
memeye çalışacağım. Ama arkadaşlarımdan ri
ca ederim, ben kusur edersem siz de bana hatır
latırsınız. Çabuk anlarım ve icabını yaparım. 
(Gülüşmeler) 

Sayın Zerin Tüzün Hanımefendiye bilhassa 
ben teşekkür ederim. Hakikaten çok zevk ve 
istifade ille dinlediğim bilgili, tecrübeli, bir ko
nuşma yaptılaı*. Kabineye bir kadın bakanın 
alınmasında bize teşekkür ettiler. Biz bunun 
için teşekkür beklemiyorduk, belki gecikmiş 

olan bir vazifeyi yerine getirmek bahtiyarlığına 
biz ermiş olduk. Hakikaten Ulu Atatürk'ün ru
hu şâdolmuştur diyebilirim. 

Eğitim konusundaki bütün öğütlerini önem
le ben de kaydettim. Arkadaşlarım da kaydetti
ler. Bilhassa kadınların eğitim konusunu her 
halde ele almamız 've buna bir çare bulmamız 
gerekecektir. Diğer hususlarda Kur'an kursla
rı, imam - hatip okulları, orta öğretim prog
ramımızla buyurdukları paraleldir. Biz de bun
ları aynı şekilde değerlendiriyoruz, 

Sayın Gülek, kötü particilik, seçim sistemi, 
toprak reformu, eğitim, TRT, üniversite refor
mu, Devlet reformu, doktor Saydam, lâiklik, 
din reformu, ihracat ve Yunanistan misali dış 
politika gibi kendisinin çok vukufla temas etti
ği konulan önümüze serdi. Birçoklarına biz 
de iştirak ediyoruz ve zannediyorum ki çalış
malarımız da bu istikametlerde olacaktır. 

Sayın Aksoley, emeklilik konusunu bilirim, 
öteiden beri çok önemli bir konu halinde hak
lı olarak takiıbederler. Programımızda biz buna 
yer verdik ve arzu ettikleri şekilde neticelen
dirmeye çalışacağız. Kendileri de kabineye ka
dın bakan alınmasını gene olumlu karşıladılar. 
Ben kendilerine teşekkür ederim, inşallah bu 
bir başlangıç olur. Bundan sonra kurulacak ka
binelerde bir değil, birkaç bakan arkadaşımızı 
görürüz. (Gülüşmeler) Çünkü, hakikaten kadın
larımız her sahada erkeklerle yarış edecek ve 
onları geçecek şekilde yetişmişlerdir. Atatürk'
ün dediği gibi, kadınların sosyal ve ekonomik 
hayata karışmadığı bir cemiyet yarım bir ce
miyettir. («Bravo» sesleri) Biz Atatürk'ün bu 
öğüdünü de göz önünde tutarak bu yolda yü
rümeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz belki de uzun 
süren bu sözlerimle sizi gecenin geç saatlerinde 
biraz daha yormuş oldum. Ama, mazur görece
ğinizi ümidederim. 

Hükümetimize karşı göstermiş olduğunuz 
önemli takdir bizleri teşvik etmiştir. Reform
ları yapabileceğimiz ümidini takviye etmiştir. 
Bundan dolayı kendim ve arkadaşlarım adına 
hepinize en derin saygılarımı sunarım. (Şiddet
li ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Hükü
met programı böylece Cumhuriyet Senatosun-
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da da görüşülmüş oldu. Sayın Başbakana ve 
onun değerli arkadaşlarına Genel Kurulumuz 
adına başarılar dilerim. 

Birleşimi 8 Nisan 1971 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,25 

-..>._. » o « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

58 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1971 Cuma 

SaaJt : 15,00 
1. — Başbakan Nihat Erim tarafından teş

kil olunan Hükümet programının görüşülmesi. 




