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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere ve 

komisyonlara üye seçimi, A. P. Grupunun aday gös
termemesi nedeniyle ertelendi. 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu Programı okundu. 

C. H. P., M. B, ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupu Başkanlıklarının, Hükümet Programı üzerin
deki görüşmelerin 30 Haziran 1977 Perşembe günü 

/. — Babakon Bülent Ecevit tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi . 

BAŞKAN — Başbakan Bülent Ecevit Hükümeti
nin programı daha önce Cumhuriyet Senatosunda 
okunmuş idi. İçtüzüğün 130 ncu maddesi uynnnca 
Programı üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Gruplarına ait; Sayın Kâmil KîiiT.velicglu Millî 
Birlik Grupu adına, Sayın Nihat Erlin Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grupu adına sos istemiş bu
lunuyorlar. 

Şahıslan adına söz isteyen sayın üyelerin ismini 
daha sonra okuyacağım. 

Sayın Karavelioğlu, buyuran. 
M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELÎ-

OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

saat 15,00'te yapılmasına dair önergesi kabul edildi. 
30 Haziran 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 18,30'da son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Sim Atalay Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Dîvan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

5 Haziran seçimleri sonunda kurulan Sayın Ece
vit Hükümetinin Programı üzerinde Millî Birlik Gru-
panun görüşlerini sunuyorum. 

5 Haziran seçimleri, bir evvelki yasama dönemi
nin son 2 5 yıhnda sorumluluk taşıyan MC Hükü-
ınetîîîiiî süresini sona erdirdi. 

En seçimlerde salt çoğunluğu kazanmış bir ikti
dar çıkabilmiş olmasa bile, ortaya çıkan sonuçlar 
ge^iş halk kitlelerinin özlediği Hükümet biçimini bel
li etmiştir. 5 Haziran seçimlerinin siyasal hayatımız
da karmakarışık ve bunalımlı bir döneme son vere
bilmiş olması, şüphesiz ortaya çıkardığı umutlu sonüç-
i::n daha da önemlidir. 

Millî Birlik Grupu, ulusumuzu cephelere bölen bir 
zihniyetle ortaya çıkan MC Hükümetinin kuruluşuna 
başından itibaren karşı olmuş ve cepheleşmenin mem-

SORULAR 

Yazılı Soru \ yazılı soru önergesi. Ticaret Bakanlığına gönderil-
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leketimizde yaratacağı tehlikelere işaret ederek, bun
ları henüz uygulamadaki olumsuz sonuçları görmeden 
ortaya koymuştur; kaygılarını zaman zaman Sayın 
Cumhurbaşkanına da duyurmuştur. 

MC Hükümeti, yönetimi ortaklar arasında payla
şarak, Devlet Güvenlik Kuvvetlerini sorumsuz, ör
gütlü bîr siyasal güçle işbirliğine mecbur etmiş ve 
tarafsız görev yapmasını engellemiştir. Bu uygulama-
sıyle 300 gencin ölümüne, binlerce insanın yaralan
masına neden olmuş, yurdumuzda can ve mal güven
liğini ortadan kaldırmıştır. Öğretim yapılamaz hale 
gelmiş, yükseköğretim kurumları kapatılmıştır. Bu
nun yanında, iktidar partilerinin Devlet olanaklarını 
kendi partilerinin geliştirilmesine kullandıkları bir dö
nem başlatılmıştır. 

MC İktidarı döneminde, dış politika ve güvenlik 
ihtiyaçlarına hiç bir çözüm getirilememiş, ekonomik 
ilişkilerde ciddî tedbirler yerine, kendilerine zaman 
kazandırıcı uygulamalar bu dönensin başl?ca özelliği 
olmuştur. Hedefi, istikrar içinde dengeli kalkınca 
sağlamak olan ekonomimizde, enflasyonun, pahalılı
ğın, işsizliğin zümresel ve bölgesel dengesizliklerin 
katlanarak arttırıldığı Hükümet ortaklarınca da ilân 
edilmiştir. Bu olumsuz sonuçlar, Grupumuzca baştan 
itibaren değerlendirilmiş ve açıklanmıştı. O /'aman bi
zim için belli olmayanlar, olumsuzlukların seyri değil, 
varabileceği, durabileceği sayısal değerlerdir. Bunlara 
günümüzde değerini koruyan bîr tartışma için işaret 
etmek istediğimizi takdirlerinize sunuyorum. 

5 Haziran öncesine geldiğimizde, Cephe Hüküme
tinin Programı üzerindeki görüşlerimizi açıklarken 
belirttiğimiz olumsuz sonuçlar tümü ile ortaya çık
mıştır. Bu arada, o zaman sezebtlsek bile, ifade etme
ye dilimizin varmadığı bir husus daha ortaya çıktı; 
cepheleşme uygulaması yalnız öğretim kurumları, ka
mu kuruluşları, sendikalar idareye bulaştırılmakla 
kalmamış, politika dîşancla tutulması gereken ve bü
tünlüğünün her sorunlu tarafından korunması gere
ken kuramlara da bulaştırıldığı anlaşılmıştır. İçinde 
yaşadığımız günlerde, iyice belli oldu ki, 5 Haziran 
seçimleri ile rejimimiz önemli sıkıntılar atlatmıştır ve 
seçimlerle sadece olumsuz bir tablo sona ermemiş, re
jimi tehdit eden tohumlar da gelişme ortamını kay
betmişlerdir. Konunun daha açık ifadesine gerek ol
madığını sanıyoruz. Esasen, bu dönemin özelliklerini 
saptamak için kamuoyu önünde sorumMannca açık-
lanan belgelerden sadece ikisini hatırlatmak yeterli
dir. 

I Zamanın Başbakanı Sayın Demirci'm seçimlerden 
I 3 gün önce Sayın Eeevit'i uyarmak için yazdığı mek-
I tap biçim ve öz yönünden dönemin perişanlığını tü-
I mü île kanıtlamaya yetecek değerdedir. (C. H. P . sıra-
I larından alkışlar). 
I Ayrıca, seçim kararının alınmasından önce, Hükü-
J metin uzlaştırıcı kanadı olarak bilinen Güven Parti-
I sinin Hükümete verdiği muhtıra ortaya koyabildiği 
I kadarıyla, Hükümeti ve ortaklarını mahkum etmeye 
I yetecek siyasal değerdedir. Seçimler sadece MC dö-
I neminin sebep olduğu ıstıraplara, başarısızlıklara, 
I olumsuzluklara son verdiği için değil, rejim için bile-
I rek, bilmeyerek geçiştirilen tehditleri ortadan kaldır-
I dığı için daha da önemlidir. Bu nedenle Millî Birlik 
I Gmpu, 5 Haziran öncesinde ciddî kuşkular duymuş-
I tur ve seçimlerin yapılabilmiş olmasını rejimimiz için 
I başarı saymaktadır. Yeri gelmişken, Hükümete katı-
I lan tarafsız arkadaşlarımızın hizmetlerini takdirle iz-
I lediğimizi, kendilerini kutladığımızı ve teşekkürleri-
I m izi sunduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz. 

I Buraya kadar özetlediklerimiz sadece MC Hükü-
I metini kınamak için, yermek için, yarattığı bunalım-
I lan saptamak için değil, bunlardan daha da güncel 
I olan ihtiyaçlara ışık tuttuğu için sıraladık. 

I Sayın Cumhurbaşkanının Hükümeti onaylamasın-
I dsr» sonra ortaya çıkan durum hakkındaki görüşümü-
I zü de söylemek istiyoruz. Cumhurbaşkanına bazı 
I parti sorumlularınca yöneltilmiş olan saldırılar hak-
I sız, yakışıksız ve ölçüsüzdür. Devleti yönetmekte ba-
I şansızlıkları ortaya çıkmış olan ve Hükümette olma-
I nın avantajını kaybeden eski ortakların sorumhılukla-
I rı sırasında hiçbir ciddî soruna sahip çıkmadıktan da 
I anlaşılınca, kendiliklerinden Devlet hizmetini terk et-
I iniş olmaları beklenirdi. Hükümet etme görevi seçim-
I de en büyük desteğe sahip olan partiye teslim edil-
I mistir. Bu demokratik tasarruf karşısında takınılan 
I tavırların görüntüsü hoş değildir. «Çankaya Hükü-
I meti» sloganı ile yapılan çıkışlar kamuoyunda Hükü-
I nîet imkânlarının ummadıkları zamanda ellerinden 
I alınmış olmasının kızgınlığı ile yorumlanabılmektedir. 

Hükümette oldukları sırada, kamuoyundan saklana
bilen baza eksikliklerin kamuoyuna açıklanmasının 
neden olduğu öfke veya Hükümetleri zamanında ba-

I zen Sayın Cumhurbaşkanını yasal dayanaktan yok-
I sun, sonuçlan tartışmalar doğuran kararnamelere or-
I tak edebilmiş olanların seçimden sonra isteklerinin 
I reddedilmesinin yarattığı hırçınlıkla izah edilebilir. 
I Şimdiye kadar ihtiras uğruna her Anayasal kuruma 
I yöneltilen saldırılar, bu defa da Saym Cumhurbaşka-
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ıuna yöneltilmektedir. Bu saldırıların taraftarlar ara
sında dayanışma yaratmak, kamuoyunda psikolojik 
baskıyı sürdürmek hedeflerine yönelik olduğu açık
tır. Ancak bilinmektedir ki. bu ölçüsüz saldırılar top
lumu tahrik edicidir ve içinde bulunduğumuz dönem 
için sakıncalıdır. 

Sayın senatörler; 
Ecevit Hükümetinin onayından sonra, güvenoyu 

alabilmek için umulmayan çevrelerin desteğinin orta
ya konması, özellikle seçimlerden evvel desteği baş
ka partilere dönük olduğu sandan, değerlendirilen 
çevrelerin Hükümetin yanında yer almasının önemine 
de işaret etmek istiyoruz. Kemikleşmiş fanatik oyîar 
dışında, birçok çevreler kurulan Hükümetle beraber 
olmanın gereğine inanmışlardır ve bunu açıklamak
tan da kaçınmamışlardır. Meclisteki güvenoyu esas 
olmakla beraber, açıklanan kanaatlerin değeri de aşi
kardır. Bunlar, Cumhurbaşkanının onayım güçlendir
mekte, toplumun özleminin MC'nin yanında olmadı
ğını belirlemekte ve Ecevit Hükümetinin Programı
nın hedeflerine de ışık tutmaktadır. Bu sonuçlardan 
ders alınmalıdır, 

Bir başka hususu daha işaret etmek istiyoruz : 
Özellikle bunalım dönemlerindeki Hükümetlerin se
çim üzerinde yarattığı baskıyı bu olay belgelemekte
dir. Vakıa, Hükümetin kuruluşundan bu yana, daha 
evvel sınırlı çevrelerin bildiği ekonomik iflâs başta 
olmak üzere, kamuoyu yeni bilgilere sahip olmuştur; 
ama 5 Haziran seçimleri başka bir Hükümetle yapı
labilseydi, sonucun daha da değişik olabileceği tartış
ma götürmeyecek şekilde ortadadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Buraya kadar söylediklerimizi anlamsız tartışma

lara yol açmak için sıralamadım. Sadece, bugünün ih
tiyaçlarına cevap verecek ilk seçenek olarak değer
lendirdiğimiz Ecevit Hükümetinin güvenoyu alma gere
ğine o!an inancımızı belirtmek için sunduk, özetle-
diklerimiz aynı zamanda Ecevit Hükümetinin Prog
ramında hedef alınan, onun kapsamını sınırlayan un
surlardır. Özellikle, içinde bulunduğumuz günlerde 
memleketimizin kalkınma umudu haline gelen C. H. P.' 
nin ilk iktidarında daha devrimci, dinamik, sosyal 
dengesizlikleri kısa zamanda törpüleyecek, kalkınma
mızı özellikle sanayileşmemizi hızlandıracak, ekono
mide istikrar sağlayacak, miiîî güvenlik ve dış politi
ka sorunlarımıza özüü, milliyetçi, itibarlı bir yakla
şımla kısa zamanda çözümler getirerek, bazen birbi
ri iîe uzlaşması güç hedeflere öncelik verilebilmiş ol-
masımda çok isterdik; fakat önümüzdeki program 

niiuî birliğin yeniden sağlanmasına, cepheleşmenin 
yarattığı sıkıntıların giderilmesine, iç barışın kurul
masına, ekonomik iflâsın onarılmasına öncelik ver
mek zorunda kalmıştır. Günümüzün şartlarında bu 
zorunludur; bunu yadırgamıyoruz. İkibuçuk senede 
kaybedilenlerin kefaretini memleketimiz ödemek zo
rundadır. Yeni iktidar icratına eski iktidarın bozduk
larını düzelterek, kaybettiklerini bularak devam edebi
lecektir. Bu programm biz sadece iç barışı, eğitimi, 
ekonomimizi, dış ve iç güvenliğimizi değil, rejimimizi 
ve millî birliğimizi de yeniden pekleştireceğine güveni
yoruz ve bunu bekliyoruz. (C. H. P. ve M. B. Grupu 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu bölümde günün koşularına uygun bulduğu

muz Hükümet Programının içeriği üzerinde sadece 
günceî önemi olan sorunlara işaret etmek istiyoruz; 
teknik ve idarî politikayı ilgilendiren konularla prog
ram seviyesinde ayrıntılı eleştirilere gerek görmüyo
ruz. Aslında bunun önceliği de yoktur. Önümüzdeki 
aylarda Dördüncü Beş Yıllık Pîan stratejisinin mec-
lisîerdeki müzakeresi sırasında bu olanağı fazlası ile 
bulacağız ve grup sözcülerimiz teknik politikaların 
ayrıntılarına katkıda bulunmak görevini sürdürecek
lerdir. 

Tümü ile memleketin Hükümeti ohnak kararını
za saygı duyuyoruz. Bağımsız yargı organlarının et
kinliğinin artırılması kanımızca güvenoyu beklenme
den yerine getirilmesi zorunlu bir ihtiyaçtır. M.C. dö
neminde yönetimin çeşitli amaçlarla bölüşülmesi, yö
netimin geniş ölçüde yozlaşmasına ve hukukun üstün
lüğü ilkesinin Hükümet içinde savsaklanmasına yol aç
mıştır. Özelikle idarî mahkeme kararlarının vakit ge
çirilmeden uygulanması sadece kişiseli mağduriyetle
ri önlemekle kalmayacak, yönetimi de yasal sınırlar 
içerisinde işletecektir. Hukuk mahkemelerine sevk 
edilmiş olan sanıkların delilleri toplanmayan suçlar 
île itham edilmiş olmaları yargı mercilerinin karar
ı r ı n ı etkilemiş ve onların siyasal saldırılara hedef ya
pılmasına neden olmuştur. 

îç güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığının ve etkin
liğinin sağlanması hedefine yönelik Hükümetinizin 
iîk tasarruflarını tutarlı bulduğumuzu açıklamak is
teriz. Bu çaba ile kısa sürede kamu düzeninde etkin
lik sağlanabilecektir. Burada ancak geçmişe dönük 
bazı problemleri hatırlamak zorunludur. M.C. döne
minde hayatım kaybeden yüzlerce vatandaşın katille
ri deliller toplanmadığı için ellerini kollarını salaya 
sabaya toplumda dolaşmaktadırlar. Her cinayetin sa-

548 — 



C. Senatosu B : 59 30 . 6 . 1977 O : 1 

mğımn ortaya çıkarılmasını Hükümetiniz görev say
malıdır. Bu arada 1 Mayıs katliamının tertipçilerinin 
ve katillerinin üzerinde durulması ilk görevler arasın
da yer almalıdır. (C. H. P. ve M. B. Grupu sıraların
dan alkışlar.) 

Erzurum'da bir bilim adamının hedef olduğu in
safsız saldırı MC döneminin anlayış ve davranışlarını 
sembolize eden tipik bir cinayettir. Yönetime yeni
den çeki düzen vermek gereği ortada olmakla bera
ber, bu arada eski görevlilerin yapabileceği bir hiz
met daha olabilir. Görevliler kendi dönemlerinde iş
lenen suçların suçlularını ve mensup oldukları çevre
leri kolayca bilebilmektedirler, istenirse delil toplaya
bilirler. Ayrıca, bugün yönetimde bulunan emniyet 
ve idare görevlilerinin hizmet çevrelerinde vukubu-
lan toplum olaylarının bir envanteri yapılarak başarı 
veya ihmallerinin sicillerinde değerlendirilmesi de dü
şünülebilir. 

Programda millî birliği sağlamak ve MC dönemi
nin bıraktığı siyasal tortuları temizlemek öncelik al
mamış olsa idi, ekonomik sorunların ağır boyutlara 
ulaştığı günümüzde yapısında ekonomik olaylara 
yön verebileceği beklenen yetenekli görevlileri bulun
duran Hükümetten Türk ekonomisini etkinliğe ka
vuşturacak, verimliliğini artıracak çabaları öncelikle 
beklerdik. Son senelerin süre gelen siyasî istikrarsız
lığı içerisinde üzülerek ifade etmek gerekir ki, eko
nomi çağı olarak bilinen çağımızda ekonomik ihti
yaçlar gölgede kalmaktadır. Bu yüzden güçsüz hü
kümetler eliyie ekonominin bütünlük içinde ve uzun 
vadeli uygulama isteyen önlemleri kısa vadede yön-
lendirilememektedir. Bunun sonucunda Türk ekono
misinin dar boğazları süre gelmekte, bazen sadece 
öncelikleri değişmektedir. Grupumuz burada uzun 
boylu eleştiriden sakınarak sadece bazı gözlemlerini 
sıralamaya gayret edecektir. 

Geçmiş hükümetler ekonomik kararları zamanın
da ve etkinlik sağlayacak bir bütünlük içinde oluş
turamamışa rdır, uygulayamamalardır. Bazı organla
rın görevlerini tam yapamaz hale gelmiş olmalarının 
da bunda etkisi vardır. Örneğin, her zaman kendisin
den Türk ekonomisinin sağhklı gelişmesi için büyük 
hizmet beklenen Devlet Planlama Teşkilâtı etkisiz, 
katkısız, olağan bir bürokratik kuruluş haline dö
nüştürülmüştür. Kamu teşebbüslerini yasama organı 
adına denetlemekle görevli ve bu memleketin dertle
rini, »eksikliklerini bilen tecrübeli uzmanlardan olu-
şan Yüksek Denetleme Kurulu Hükümete rahatlıkla 
müşavirlik edebileceği halde, bu organdan Ja yeter 
derecede faydalanılmamışur. 

Parlamento bünyesindeki yasama meclisleri adına 
denetleme yapan Kamu Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun çalışmalarından şimdiye kadar hem iktidar 
partileri, hem de muhalefet partimiz yararlanma
mışlardır. 1965'ten beri her sene tanzim edilen Yük
sek Denetleme raporları ancak bir defa Meclislerde 
gorüşük bilmek şansına kavuşmuştur. Bu, bir yanı ile 
yasal denetim eksikliğini, öbür yanı ile de kamu eko
nomisi üzerindeki Meclislerin denetim eksikliğini 
göstermektedir. 

Burada yeri gelmişken, Hükümet bünyesinde bu
lunan Yüksek Planlamanın çalışması ile Ekonomik 
Kurulun çalışmasını da uyumlu hale getirmek zorun
luluğuna işaret etmek istiyoruz. Ayrıca, Başbakanlık 
topluluğunda senelerin birikimi ile kendiliğinden 
meydana gelen yığmak, Başbakanın genel politikayı 
yöneltme rahatlığını ortadan kaldıracak seviyeye var
mıştır. Çeşitli Devlet bakanları eliyle yürütülse de, 
bu hizmetlerin sabit bir yapıya kavuşturulmasında 
fayda ummaktayız. 

İlgisi yönünden kamu teşebbüslerinin bazı ortak 
sorunlarına da işaret edeceğiz. Kamu teşebbüsleri za
manla Türk ekonomisinin kalkınma dayanağı olmak
tan çıkarak program diliyle kaynak harcayan, etki
siz, savurgan, dağınık kamu birimleri haline gel
miştir. Geçmiş iktidarlar Türk kamu ekonomisini 
âdeta kendi özel sektörleri gibi kullanmaktan kaçın
mamışlardır. Her birinin ayrı ayrı önem taşıdığım, 
yeni yatırımlar yapmak, kaynaklar yaratmak, üretim
lerini artırmak daha verimli çalışma potansiyellerini 
de kabul etmektedirler. Buna rağmen her biri bu po
tansiyeli değerlendirmekten şimdilik yoksun bulun
maktadır. Özellikle hiç birinin güncel değeri büyük 
olan ihracata dönük önemli bir katkısı olmadığı gibi, 
tanı aksine finansman ve döviz sorunları vardır. 

Bu sorunlar yönetimde, üretimde ve yatırımlarda 
alabildiğine tıkanıklıklara sebep olmaktadırlar. Han
gi bakanlığa bağlı olurlarsa olsunlar, genellikle kamu 
teşebbüsleri kendi kaderleri ile başbaşa bırakılmış
laydı!. Bakanları ve bakanlıkları maliye, planlama ve 
birbirleri ile kendi aralarında olan problemlerinin 
çözümünde destek olma gereğini duymamaktadırlar 
ve kendi başına bırakılmış bu birimlerden kendiliğin
den, bir katkıda bulunmadan mucize istenmektedir, 
başarı beklenmektedir. Bakanlıkların kamu teşebbüs
lerinin yatırım ve üretimlerini denetlemeleri, döviz 
ve finansman sorunlarına destek olmaları, yönetim 
kurullarında katkıda bulunabilecek kişilerle temsil 
edilmeleri bugünün kesin ihtiyaçları arasındadır. Ba-



C. Senatosu fi : 59 *•.<} . 6 . 1977 O 

zıiarı biçimsel olan yakardaki problemlerin verimli 
işletmede önemli zorluklar yarattığı, Kamu Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun sık sık gözleyebüdiği 
olaylardır. 

C.H.P. iktidarının kamu teşebbüslerinin etkinliği
ni artıracak tedbirleri en kısa zamanda almasını bek
liyoruz. Ancak bu takdirde kamu teşebbüslerinin 
Türk ekonomisinin önemli bir kalkınma bazı olabile
ceğine güveniyoruz. Konunun Hükümet tercihleri iie 
ilgili sayılabilecek yönleri de çoktur. 

Temel mal ve hizmet kararlarının rasîgele alın
masından veya kanununda düzenlendiği gibi karşılık
ların bütçede öngörülmemiş olmasından doğan büjük 
açıklar, teşebbüsleri baskı altında tutmaktadır. Bir
kaç örnek vermek istiyoruz. 

1976 senesinde Kömür İşletmelerinde uygulanan 
fiyat politikasından dolayı 3 - 4 milyar, TCDD'de 
1,5 milyar, Çay - Kur 2,1 milyar, Gübre Sanayii 3 5 
milyar, SEKA 800 milyon kadar zarar etmiştir ve 
bunların karşılığı bütçede öngörülmemiştir. Bunların 
yanında daha başka kuruluşlar da var. Ayrıca, akar
yakıt fiyatlarından dolayı Akaryakıt İstikrar Fonu 
1976'da 3,5 milyar zararla kapanmış, 1977'de de bu 
rakamın 7 milyar veya 8 milyara varacağı beklen
mektedir. Kısaca işaret etmek isteriz ki, kamu teşeb
büsleri, yönetimindeki ağır sorunlar yanında fiyat po
litikalarından da mustariptir ve yeni Hükümetin ilgi
sine, desteğine muhtaçtırlar. 

Türk kalkınmasının dayanağı olan sanayileşmemi
zin Üçüncü Planda genel olarak olduğu gibi terk 
edilmiş olmasına rağmen MC Hükümetinin bir ka
nadı eliyle sanayileşmenin tartışma konusu yapılma
sını ve kamuoyuna maledilmesini biz olumlu bulu
yoruz. Artık Türkiye'de hiç bir sorumlu örgüt veya 
kişinin sanayileşmenin gereğini hafife alabileceğine 
inanmıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik dar 
boğazların hangisine çözüm arasak, kısa veya uzun 
vâdede çözümü sadece sanayileşmede bulabileceğimiz 
kabul edilmelidir. Türk ekonomisinin yapısal çarpık
lıklara rağmen bugünkü kadarı iîe bile önemli bir sa
nayileşme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. 
Bu bakımdan biz her zaman Kamu Teşebbüslerimi
zin problemlerinde duyarlılık gösteririz. 

Hükümetin bir yandan millî birliği ve iç barışı 
sağlamak çabalarını sürdürürken öbür yandan da çö
zümü uzun vâdeye muhtaç oîan ekonomik sorunları
mıza ve özellikle sanayileşme problemlerimize tutar
lı önlemler getirmesini, bu sahada dinamik icraat gös
termesini ummaktayız. Esasen sanayileşme gibi ma

liyeti ağîr, problemleri yoğun bir konuyu ancak güç
lü ve kararlı iktidarlar başarabilir. Önümüzdeki oluş
turulması beklenen Dördüncü Beş Yıllık Plan stra-
tejhinin çeşitli zeminlerde tartışılması Hükümetin 
önüne, sanayileşmemizin ve kama teşebbüslerimizin 
problemlerini serecektir. Dördüncü Beş Yıllık Plan 
stratejisinin daha evvel görüşülememiş olması, uygu
layıcı Hükümet eliyle oluşturulması isabetli olmuş
tur. Bugünlerde plan müzakerelerinden önce yurdu
muzda sanayileşme ortamının engellerini, şartlarını, 
teşviklerini açıkça ortaya çıkaracak kısa süreli bir 
çsl^raanm yapılmasında fayda umarız. 

Malî meselelerde öncelik taşıyan konunun dış ti
caret yetersizlikleri olduğu herkesçe bilinmektedir. 
Ekononîinm gene! ihtiyaçlarının dört ay önceden tı-
kannîîş olması etkisini önümüzdeki aylarda göstere
bilecektir. 

Bu arada biç olmazsa rnülî güvenlik ihtiyaçlarının, 
sanayi âcil kotalarının, Devlet borçlarının karşılan
mış olmasını umut ediyoruz, Olağanüstü kaynaklar 
bulunmadığı takdirde sorunun Türk ekonomisini teh
dit edecek boyutlarda tıkanîkiarâ sebep olmasından 
kaygı duyuyoruz. Burada son günlerde kısım kısmı 
dövize çevrilebilen btifday stoklarının vaktinde çok 
daîıa yüksek fiyatla sulıînıanuş olmasını üzüntü ile 
karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Hükümetin dış 
kaj'nak'î yem krediler bui'riîa çabasında olacağını sa
nıyoruz. 

Programda yer akn Doğu ve Güneydoğu Anado-
Emrurı gedmesine hız katması umulan üçlü ekonomik 
işbirliğinin ivedilikle oluşmasını. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolulum gelişmesine öncelik verebilmiş olması
nı sevinerek karşılarız. Güneydoğu Anadolunun ener
ji, rnadeiî; ulaştırma, tarım, projelerinde büyük ham
leler yapılmasım verimli, akılcı ve zorunlu sayarız. 
Altyapı ihtiyaçlarımızdan evvelâ enerji alanında geç
miş donemde programlanmış ve kısmen uygulamaya 
konulmuş oîan büyük projelerin, her fedakârlığı göze 
alarak daha fazla zaman kaybedilmeden gerçekleş-
tîriîmesmi beklemekteyiz. (C. P. sıralarından alkış
lar.) 

Ulaştırma alanında, millî ihtiyaçlarımızın dışında 
umsiararası bağlantıların da gerektirdiği genişlemeleri 
sağlayacak proje ve yatırım hamlelerinin gerçekleş
mesini bekliyoruz. Müzakeresi bahse konu oîan, Al
man ve italyan Konsorsiyomu eliyle yapılacak Tür
kiye'yi katedecek TIR şebekesinin üzerine kısa za
manda cğiîinmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. 

«Kamu kesiminde teknik personelin huzur içinde 
çalışabilme olanaklarının sağlanacağı» açıklanmıştır. 
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Bu bir büyük gereksinme olmakla beraber, Devlei 
personel rejiminin her yönüyle yeni baştan ele aîm-
ması zorunlu hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 
ydîarda açıkça görülmüştür ki, yeni personel rejimi 
Devlete, bürokrasiye, ekonomiye olumlu yararlar sağ
lamaktan çok olumsuz sonuçlar doğurmuş, biç kim
seyi tatmin etmediği halde, ekonomiye maliyeti ala
bildiğine artmış ve sabit, tutarlı, hizmetlim yapan bir 
amacı da sağlayamamıştır. Yeni baştan uzun vâdede 
konunun tümü ile ele alınması b'r zorunluluktur. 

Son yıllarda, tabiat şartlarının da yard imiyle Türk 
tarımının millî gelirimizin artışma önemli ölçüde kat
kıda bulunduğu bilinmektedir. Üçüncü planın tarım 
sektörünü bîr nispette ihmal etmiş okluğu da bir va
kıadır. Özellikle Türkiye'de artık sulama problemle
rinin bitirilememiş olmasının akılcı dayanağa yoktur. 
Güneydoğunun yeni bir Çukurova olma akmağı, 
Konya Ovasının tamamının sulanması, artık aydınla
rın kafasında ideal olmaktan kurtarılmalıdır. Bugü
nün olanaklarında sorun sadece finansman konusu
dur. Tarım politikasına, programda çok olumlu sa
tırları bulmakla beraber, gene de işaret etmekten 
kendimizi alamıyoruz., Hayvancılığın ihtiva ettiği po
tansiyel bugüne kadar değerlendirilememiştir. Bütün 
gayretlere rağmen bu konuda olumlu hamleler sağ
lanamamaktadır. Ne toplumumuzun yeterli et ih
tiyacı, ne de değerini koruyan dış ihraç olanaklarında 
hamleler sağlanabilmiştir. Çalışma hayatımızın, millî 
gelirimizin büyümesi ve sanayi ihtiyaçlarımızla uyum
lu olarak dengeli bir şekilde geliştirilmesini her za
man desteklemekteyiz. Özellikle, Programdaki issiz
lik sigortasının kurulmasinı öncelikle bekliyoruz. Bu
rada bîr yaraya da istemeyerek işaret etmek istiyo
ruz: 

Türk sosyal hayatında, sosyal güvenliğin seneden 
seneye yaygınlaştığını, önemli büyüklükte yeni kesim
lere güvenlik sağlanabildiğini memnuniyetle kaydet
meliyim. Bunun 'karşısında, Türkçe'de büyük bir is
tihdam yetersizliğini ve işsizlik sorununu görmekteyiz. 
Grupumuzu en çok rahatsız eden konulardan biri ça
lışma hayatında yer bulabilmiş, gelir ve kazanç sahibi 
olabilmiş kişiler yanında büyük bir kitlenin de bun
dan mahrum bulunmasıdır. Bu işsiz insanlar ekono
minin acımasız koşullarına terk edilebilmektedir. 

Dışarda çalışan işçilerimizin edindikleri sosyal 
gUvenlik haklarının Türkiye'ye aktarılmasında kar
şılaşılan güçlüklerin şimdiye kadar giderilememiş ol
masını, işçilerimizin çalıştığı dost ülkelerle uyumlu 
bir işbirliğinin kurulamamış olmasına ve belki de 

Hükümetlesin bu konutla yeterli çabayı sarf etmemiş 
olmalarına bağlamak istiyoruz. Halkımızın sağlık 
bakımının kanun hizmeti olarak karşılanmasının, 
Devletin başta gelen insanlık görevi addedilmesine 
hemen katdıyoruz ve sağlık problemlerimizin çözü
münü bu esasta buluyoruz. Sağlık sorununa başka 
yöntemle yaklaşımların yurdumuzun koşullarına uy
gun olacağına inanmıyoruz. Halkın sağlık hizmetinin 
sosyalizasyonun yaygınlaştırılmasıyla mümkün ola
cağına inanıyoruz. 

Eğitim ihtiyaçlarımızda sanki eski eksiklikler yet-
ır^z'ecsLne, MC döneminden devralman çok ciddî so
runların varlığı tartışma götürmez derecededir. Biz, 
Mîllî Eğitim politikasının esasını akılcı-pozitif bilime 
cıaynh - üayik üğreürnde görürüz. Son dönemde yaratı
lan binlerce problem arasında millî eğitim politika-
sımn çağdaş olmayan, geriye dönük, ümmetçi bîr te-
nıeEe oturtulmak istendiği kimsenin gözünden kaç
mamıştır. Üstelik, ortaöğretim alabildiğine bu poli
tikayı uygulayacak ümmetçi kaynaklardan yetişmiş 
yöneticiler eline teslim edilmiştir. Kesinlikle bunun 
düzeltilmesi zorunludur. MC'den evvelki ortaöğreti
min asıl çarpıklığı, önceliğin teknik öğretime veril
ememi';;, kaycbnlamamış olması idi. Bugünkü ortaöğreti
minde bu sorun daha da büyük boyutlara ulaşmış
tır, Yüksek öğretimdeki esas ihtiyaçda sanayileşme
nin gerektirdiği ciddî bir uygulamalı öğretimin mey
dana getirilmemiş olmasıdır. Şimdi Türk üniversite
lerinde ve yüksek öğretimde uygulamasız, pratiksiz 
bir mühendis kadrosu yetiştirmenin, daha doğrusu, 
açı'an her yüksek okula devam edenlere öğretimsiz 
diploma vermenin çabası içindeyiz. Biraz daha ger
çekçi olmalıyız. Ortaöğretimin her kademesini biti
ren çocuklarımıza bir yüksek öğretim diploması ka-
zaud>rmak ne zorunludur, ne de buna olanak var
dır. Aslında, seviyesi son derece tartışmalı olan bir 
yükseköğretimde sağlanan diplomanın da sahibine 
ne kazandırabileceği düşünülmelidir. Millî Eğitim 
Bakanlığının ilk görevinin Yay-Kur uygulaması ve
ya Mektupla Öğretimmiş gibi, intiba veren davranış
lardan da sakınması gerekir. Bilindiği gibi, başka 
memleketlerde bu uygulamalar diploma sağlamak 
için değil, heveslilerine uzmanlık sahalarında bilgi 
vermek ve derinlik kazandırmak için kurulmuş ör
gütlerdir. Yeni kurulmuş üniversiteler belli seviyeye 
gelmedikçe yenilerinin açılması hatta mevcutların 
büyütülmesi artık sakıncalıdır. 

Hükümet Programında dış politika ile Silâhlı 
Kuvvetlerimiz ve M. î. T. hakkındaki öngörülen ön
lemlere tamamiyle katılmakla beraber; bu hususla-
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nn ivedilik arzettiğini; özellikle Silâhlı Kuvvetleri
mizin gücünün artınhnası, araç-gereç ve silâh ge
reksinmelerinin ve geleneklere aykın olarak boş bı
rakılan kumanda kademelerinin doldurulmasının ön
celik taşıdığını vurgulamak isteriz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Buraya kadar olan teknik politikalarda sadece 

bazı düşündürücü görüşlerimizi sunmakla yetindiği
miz dikkatinizden kaçmamış olacaktır. Ayrıntı telak
ki ettiğimiz bir iki küçük konuya daha değinerek gö
rüşlerimizi toparlamak istiyoruz. 

Kaçakçdıkla mücadele sorunu genel olarak etkili 
bir Hükümet uygulaması sorunu sayılmalıdır. Son 
senelerde ekonomik baskılarla orantılı olarak kaçak
çılığın hacmi büyümüş, Türkiye'nin tüketim malla
rı ihtiyacı âdeta kaçakçılıkla sağlanır hale gelmiştir. 
Burada asd dikkatinize sunmak istediğim husus, 
emareleri ile yaygınlaştığı gözlenen TIR kaçakçılığı
nın görevli gümrükçüler eliyle organize edilmiş ol
masının kamuoyunda yaygın bilinmesidir TIR nak
liyatının yollar dışından yapılamayacağı çok açık ol
duğuna göre, bu söylenti doğru olabilir.. 

Daha evvelki Hükümet döneminde çıkarılmış 
olan TIR kararnamesinin Devletimizi ilgili memle
ketler nezdinde güç duruma düşüren başarısız tan
ziminden Türkiye'nin önemli derecede döviz kaybı
na uğradığı iddia edilegelnıektedir. Bundan başka, 
TIR geçişlerinde görevini yapamayan bazı hakan-
İddarın bu zamana kadar gerekli tesisleri hâlâ kura
mamış olduğu bilinmektedir. 

Kendiliğinden Tekel konularına değinmiş oluyo
rum. Burada iki küçük itirazımızı dikkatinize suna
cağım: En yeni kuruluşlardan biri olan Çay Kurumu 
devamh zarar etmektedir. Bunun tek nedeni, çay üre
tim sahalarının yaygınlaştırılmasının alabildiğine teş
vik görmesidir. Sevinerek işaret etmek isterim ki, 
çay bölgemizin ne istihdam olanağı açısından, ne de 
bölgenin millî gelirden aldığı pay bakımından dev
letçe desteklenmeye ihtiyacı kalmamıştır; hiç ol
mazsa diğer bölgelere nazaran böyledir. Bu teşvik 
artık kaldırılmalıdır. 

Vasıfsız bütün yetişen sahaların da daraltıhnas. 
gerekli hale gelmiştir. Artık, buralarda tütün ekilme
si hem üreticisine, hem de millî ekonomiye zararlı 
olmaktadır. O arazi kesimlerinde ne ekilse, tütünün 
sağladığı olanaktan daha fazlası sağlanabilir hale 
gelmiştir. Bu teşvik de sınırlandırılmalıdır. 

Küçük iki konuyu daha işaretlemek istiyorum. 
Sayısı 800 kadar olan yedeksubay olma yeterliğinin 

üç şartından ikisine sahip olan; fakat son çıkan bir 
tanzimle belli süreden evvel askerliğine karar aldı
rabilme şartım daha evvel hiç gerek olmadığı için, 
yerine getirmemiş olan genç insanların mağduriye
ti bahis konusudur. Bu konuyu dikkatinize sunuyo
rum. 

Türkiye Elektrik Kurumunun özel imtiyaz tanı
dığı Çukurova Elektirik Şirketinin kurmakta olduğu 
elektrik santrallarının imtiyazı son bir Danıştay ka
rarı ile iptal edilmiştir. Bu durumda, şirketle TEK 
arasındaki ilişkilerin yeni baştan görüşülmesi zorun
ludur. 

Yukarıda 1977 senesinde akaryakıt istikrar fonu
nun bugünkü akaryakıt fiyatlarıyla bütçeye 7 mil
yardan fazla bir külfet yükleyebileceğine işaret et
miştik. Akaryakıt fiyatlarının enerji politikasında 
bir bütünlük içerisinde öngörülmesine katılsak bile 
bunun akaryakıt fiyatlarını sabit tutma gereğine, 
özellikle benzin fiyatlarının sabit tutulma zorunlulu
ğunu doğurması gereğine katılamıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Konuşmamın son bölümünü arz etmeme izninizi 

rica ediyorum. 
Konuşmamızın birinci bölümünde bilginize sun

duğumuz gibi, Millî Birlik Grupu, memleketimizin 
içine düşürüldüğü durumdan kurtarılış olanağını, 
Ecevit Hükümetinin güvenoyu almasında görmekte
dir (C. H. P. sıralarından alkışlar) Bu nedenle, Sa
yın Ecevit'in Programını genel hatlarıyla destekliyo
ruz ve Hükümetine de güvenimizi bildiriyoruz. Bu 
Programı, uyguSayıcılarıyla beraber siyasal bünye
mize direnç kazandıracak, millî birliğimizi sağlaya
cak, ekonomik yıkıntıları onaracak ve açılan sosyal 
yaralan iyileştirecek özde buluyoruz. 

Burada güncel önemi olduğu inancı ile bir de
ğerlendirmemizi de sunmama izninizi rica ediyo
rum. 

Hükümeti kurmuş olan C. H. P.'nin, seçim son
rası durumunun bir hayli farklı olduğu ilgililerin de 
bildiği muhakkaktır. C. H. P. seçimde elde ettiği ba
sandan sonra, toplumun çok değişik kesimlerinin 
desteğini sağlayarak toplumla daha evvelkinden bü
yük ölçüde bütünleşebilmiştir. 

Hükümetin Cumhurbaşkanımızca onayından son
ra gelişen olaylar durumu daha da güçlendirmiştir. 
Güvenoyunun sonucuna bağlı olmaksızın şimdiki 
durumu stratejide «Durum üstünlüğü» denilen ta
rife uymaktadır. M C iktidarı döneminde böyle de
ğildi. 
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Bugün MC Ortakları, toplumun C. H. P. ile bü
tünleşmesi karşısında, yalnız kalmış bir görünümde
dirler. Bu sebeple olacak ki, bazı parti genel mer
kezlerinin tutum ve davranışları İttihat ve Terakki 
döneminin «Merkez-i umumî»sini hatarlatoıaktadsr. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri) 
Elbette güvenoyuna Mecliste kullanılacak oylar esas 
olacaktır. 

Hükümet güvenoyu almadığı takdirde neler ola
bileceği hakkındaki görüşlerimizi de sunmak istiyo
ruz. 

Güvenoyu alınmadığı takdirde; demokratik uy
gulamalar içinde yeni bir hükümetin kurulmasına 
çaba gösterilecektir. Bu seçenekler arasında geçmiş
teki MC Hükümetinin yeniden göreve getirilme ola-. 
siliği da vardır. Ülkemizde sadece ızdıraplara, bu
nalımlara, bölünmelere, sosyal yıkıntılara, ekonomik 
çöküntülere sebep olmuş bir Hükümetin dünden bu
güne iç çelişkilerinden kurtularak, boyutları daha 
da büyüyen sorunlara çözüm bulmasın; beklemek, 
mantıkî dayanaktan yoksundur. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) Üstelik, bu Hükü
metin kurulamayacağını gösteren ciddî ve çok çeşit
li nedenler olmasına rağmen, bazı parti Hderlerininin 
kendilerine geçici bir güvence sağlayabilmek için her 
türlü ödün vermeye hazır oklukları da kesinlikle bi
linmektedir. Ancak böyle bir Hükümet ne yapabi
lecektir? Hiç! Geçmişte yaptığını yapacaktır. Cephe
leşmeyi sürdürecektir, bölünmeleri şiddetlendirecek-
tir, haksızlıkları ve dengesizlikleri büyütecektir ve 
zaman kazanmaya çahşacaktır. Kendi deyimi er] ile 
sadece durumu idare edebilecektir. Bu noktada 
Grupumuzun taşıdığı ciddî kaygıları belirtmeyi zo
runlu görüyoruz. Toplumun tahriklere karşı duyar
lılığının artmış olduğunu Türkiye'de her sorumlu 
bilmektedir. Bütün kuruluşların toplumsal direncinin 
MC eliyle azaltılmış olduğu da bilinen bir gerçektir. 
Kaygımız odur ki; durumu idare etmeler sırasında, 
1961 sonrası intikal dönemi olaylarının yenilenmesi
ne ister istemez zemin hazırlamış ve fırsat yaratılmış 
olabilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz buraya kadar önceliğine ve önemine inan

dığımız siyasal değerlendirmelerimizi sunmaya çalış
tık. Gerçeklerini de açık seçik değerlendirmelerimi
zi sunmaya çalıştık. Gerçeklerini de açık seçik orta
ya koyduk. Bu görüşlerimizin ifadesinden sonra, Sa
yın Ecevit Hükümetinin Programına ve Hükümetine 
destek olmak istediğimizi; fakat aynı zamanda her 
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zamanki gibi Senatoda titiz bir denetçi olacağımızı 
tekrar açıklamak istiyorum. 

Özgürlükçü demokrasinin yaşatılması, Anayasa
mızın titizlikle uygulanabilmesi, bu uygulamaların 
toplumumuza kısa denebilecek sürelerde mutluluk
lar sağlaması en büyük dileğimizdir. 

Güvenoyu ne netice verirse versin, siyasal parti
lerimizin tümü birden soğukkanlı, dikkatli ve tah
riklerden sakınan bir davranış içinde, demokratik 
prosüdürün işletilmesine yardımcı olmalıdırlar. Ka
muoyunun bugünkü siyasal gösterileri tebessümle iz
leyerek güvenoyu sonucunu beklediği hepimizce bi
linmektedir. 3u sonucun olumlu olması halinde top
lumun ferahlayacağına inanıyoruz; ama, olurmuş 
olabileceğini de dikkatimizden uzak tutmuyoruz. Bu 
takdirde, elbette dünya yıkılmayacaktır. Diğer çö
zümler denenecek, er veya geç bir hükümet kurula
caktır. 

Bu dileklerle ve değerlendirmelerle kurulan Hü
kümete evvelâ güvenoyunda, sonra da hizmette ba
şarılar diliyoruz. Grupum adına sizleri selâmlıyo
rum, ilgilerinize teşekkür ediyorum, saygılarımı su
nuyorum. (C. H. P., M. B. G ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu'na teşekkür ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına 
Sayın Erim, buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

5 Haziran 1977 seçimleri ertesinde C. H. P. Ge
nel Başkanınca kurulan, Sayın Cumhurbaşkanınca 
atanan Cumhuriyet Hükümetinin 28 Haziran 1977 
günü Cumhuriyet Senatosuna sunduğu Hükümet Prog
ramı üzerinde Kontenjan Grupunun düşüncelerini be
lirtmek istiyorum. 

Önce, Hükümetin kuruluşuna yön veren Cumhur
başkanı yazısındaki şu cümleyi anımsayalım : 

«Yurdumuzun, erken seçimleri gerektirmiş olan 
îç ve dış ağır sorunlarına çözüm yolları bulacak, Ata
türk ilkelerini ve Anayasamızda tanımlanan esasları 
titizlikle koruyarak memleketimizin muhtaç bulundu
ğa huzuru ve kardeşlik havasını, millî birlik ve be
raberliği, her türlü dar particilik anlayışı üstünde bir 

| görüşle sağlayacak bir Hükümet kurmak için çaba 
j göstereceğinize güvenmekteyim» 
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Görüldüğü gibi yeni Hükümetten : 
1. Erken seçimleri gerektirmiş olan iç ve dış ağır 

sorunlara çözüm yolları bulması, 
2. Atatürk ilkelerinin ve, 
3. Anayasamızda tanımlanan esasların titizlikle 

konınması, 
4. Yurdumuzun muhtaç bulunduğu huzurun ve 

kardeşlik havasının, millî birlik ve beraberliğin, her 
türlü dar particilik anlayışı üstünde bir görüşle sağ
lanması Devlet Başkanımızca istenmiştir. 

Kurulan Hükümette görev almış bakanların her 
biri, bu bakımlardan olumsuz hiçbir yönü olmayan, 
istenenleri (başta Sayın Başbakan olmak üzere) iyi 
niyetle, özenle başarmaya çalışacak Parlamento üye
leridir. 

Sah günü Yüce Senatoya sunulan Programda da, 
Atatürk ilkeleri Anayasamızın esasları, huzurun ve 
kardeşliğin, millî birlik ve beraberliğin her türlü dar 
particilik anlayışı üstünde bir görüşle sağlanacağı 
umudu genellikle diri tutulmuş, beslenmiştir. 

Huzur, güvenlik ve birliğin özgürlükleri kısarak 
değil, ancak özgürlüklerin kullanılışının uygarca ku
rallara bağlanarak, sağlanacağı görüşüne katılıyoruz 
ve uygarca kurallar sözünü önemle vurguluyoruz. 
Toplumumuzun Devlet yönetiminde çektiği sıkıntıla
rın da çoğunca bu uygarca kuralların iyi saptanma
mış olmasına; yani kavram kargaşalığına ve her alan
da görevli kişilerin yeterince tecrübe kazanmamış ol
masına bağlıyoruz. Demokratik hukuk devleti siste
minin ve çoğulcu demokrasimizin zama nzamau, yer 
yer hepimizi üzen aksaklıklara uğramasını da buna 
bağlıyoruz. Uygarca kurallar, kavram kargaşasına 
meydan vermeyecek biçimde belirlense ve herkes bun
lara kendi hakkını kullanırken, görevini yaparken 
uysa kuşkusuz milletçe daha mutlu günler yaşayabile
ceğiz. 

Programda «Düşünce ayrılıkları yüzünden insan
ların çatışması, bir milleti böler, zayıflatır, geri bıra
kır; ama insanların değil de düşüncelerinin çatışma
sı ve demokrasi kuralları içinde özgürce tartışılması, 
devlet yönetiminde ve toplum yaşamında olsun, bilim
de ve teknolojide olsun, bir milletin yaratıcılığım ar
tırır, güçlenip ilerlemesini hızlandırır» deniyor. 

Bu da çok doğru. Ancak buna şunu da eklemek
te yarar vardır : Herkesin, başta Anayasa, tüm yasa
lara, yöntemlere, yetki ve sorumluluk sınırlarına say
gılı davranması şarhyle ve uygar kuralların başında 
da, özgürlüklerden, onları ortadan kaldırmak için 
yararlanmamak olduğu ımuiufrnaınahdır. 
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f Sayın senatörler; 
Programın eğitim işlerine değinen bölümünde söy

lenenlere yürekten katılıyoruz. Özellikle : 
«Atatürk ilkelerini ve milliyetçiliğini, Devletimi

zin güvencesi olarak ve çağdaş uygarlığın göstergesi 
olarak yeni kuşakların bilincinde yaşahcı» bir yol 
izleneceği vaadini sevinçle karşılıyoruz. 

Bugün şu gerçeği açıkça ortaya koymakta yarar 
vardır : Yeni kuşaklara (bazı çevrelerde, bazı ku
ruluşlarda) Atatürk'ü ve ilkelerini kötüleyici telkinler 
yapıldığın! biliyoruz. Bu telkinler aşırı denilen sağ
dan ve aşarı denilen soldan gelmektedir. Kimisi, «Gök 
gözlü Deccaî» dan, «putları kırmak» tan söz eder
ken, öbür uçta da «Burjuva revizyonisti, emperyalist
lerin aracı, kapitalizmin Türkiye'deki güçlendiricisi» 
diye sataşılmaktadır. 

Eğitimde, «Atatürk ilkelerini ve milliyetçiliğini» 
yeni kuşakların bilincinde yaşatmaya söz veren Hü
kümeti, Türkiye'nin bütün uygar ve zinde güçleri yü
rekten destekleyecektir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

Çoğulcu demokrasi, geniş düşünce özgürlüğü için
de (ayrıntılarda eğilimleri ne olursa olsun) tüm va
tandaşların % 90'ından çoğunu temsil eden yurtsever
ler, Atatürk ilkelerine ve milliyetçiliğine karşı ya
ratılmak istenen akımların önünde ortak bir çaba ile 
sağlam bir set kurmalıdırlar. 

Bunu yaparken en başta ele alınması gerekli iş, 
eğitim kurum ve kuruluşlarında yeni kuşaklarda ge
rekli bilinci yaratmaktır. 

Hükümetin kuruluşunda ve Programında başka 
j hiç bir destekleyecek nokta bulunmasaydı bile, yal-

Atatürk ilkelerini ve milliyetçiliğini, Devletimi
zin güvencesi olarak ve çağdaş uygarlığın göstergesi 
olarak yeni kuşakların bilincinde yaşatıcı» bir yol iz
leyeceği vaadi için, onu candan alkışlar ve teşvik eder
dik. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Oysa, hem bu var hem de beğenilerek başka bir
çok girişim vaatleri var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet Programının başka bir yerinde, «Hükü

met iayikliği din ve vicdan özgürlüğü anlamına alır» 
denmektedir. Bu tarif eksiktir. Layiklik ilkesinde din 
ve vicdan özgürlüğü de yer alır. Ancak, layikliğin 
sözlükteki anlamı da, dünya üzerindeki tarihsel ge
lişimi de bundan ibaret değildir. Hele Türkiye'de hiç 
bundan ibaret değildir. Layiklik, din ve vicdan özgür
lüğü yanında, Devleti din doğmaları adına dikte edi-
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îecek kurallarla değil, akılla, bilimle yönetmektir 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

5 Haziran seçimleri kampanyasında, siyaset pa
zarına her değerin yeniden sürülme eğilimlerinin yo
ğunlaştığı görüldü. Böyle bir ortamda şunu da belirt
mekte yarar buluyoruz : 

Vatandaşların kutsal duygularını siyasal alanda 
sömürmeye kalkışanlara hoşgörü ile bakılamaz. 

Layiklik ilkesinin ülkemize sağladığı yararlar ara
sında en başta geleni din, mezhep, tarikat ayrılıkları 
nedeniyle vatandaşların birbirlerine yan bakmalarına, 
bu yüzden bölünmelerine son vermek olmuştur. Kut
sal duyguların siyaset alanında sömürülmesine mey
dan verilirse, Türkiye yeniden Cumhuriyetten önceki 
çalkantıların içine sürüklenir. 

Sayın senatörler; 
Kontenjan Grupunda dün Hükümet Programını 

incelediğimizde, Grupumuz üyelerinin çoğu, buraya 
kadar söylenenlere ilâve olarak şu noktalar üzerinde 
de özellikle durdular ve beni bunları burada açıkla
makla görevli kıldılar : 

1. Keşke Programda, önceki Hükümetin eleşti
rilmesine yer verilmeseydi yahut bu derecede vurgu-
lanmasa idi. 

2. Programda, çeşitli alanlarda yapılacak işler 
konusunda vaadler müphem bırakılmıştır. 

3. Tutarı milyarlara varacak işlerin malî kaynak
ları ortaya konmamıştır. Tersine yer yer vergi indi
rimi niteliğinde girişimlerden söz edilmiştir. 

4. Program tavizlerde de ileri gitmiştir. 
5. Layiklik alanında, müphem kalmakla birlikte, 

devrim yasalarından da fedakârlıklar yapılacağı kuş
kusu uyanmaktadır. «İslâm Enstitüleri akademi yapı
lacaktır» deniyor. Bunun Tevhid-i Tedrisat Yasasına 
uygunluğu nasıl sağlanacaktır?.. 

6. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma
sına ve ekonomik ve sosyal gelişmesine Programda 
öncelik verilmiş olmasını büyük bir memnunlukla 
karşılıyoruz. 

7. Akdeniz, Ortadoğu, Balkanlar coğrafya sınır
ları içinde düşünüldüğü söylenen girişimin niteliği 
belirlenmemiştir. 

8. Dış ilişkiler bahsinde de açıklık yoktur. Ne
yin, nasıl çözümleneceği söylenmemiştir. 

9. Belediyeler için söylenenler de genel çizgiler 
halinde kalmıştır. Konu çok önemlidir. 

Hemen eklemeliyim ki, Kontenjan Grupu üyeleri 
az önce altı çizilen hususlarda, Hükümetin iyi niye
tinden kuşkulu değildir. Belki de yeterince açıklık ve-
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rlkiîicmes.?, zamasî darlığından ileri gelmiştir. Ancak, 
ilerde uygulamalarda, daha ayrıntılı öneriler ve tasa
nlar geldikçe, olumlu yahut olumsuz görüşlerimizi 
saklı tuttuğumuzu belirlemek istiyoruz. 

Bundan dolayı Programın bugün her noktasında 
durmuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bu Hükümetin Cumhurbaşkanınca onaylanması 

ürerine, Devlet BaşkaîKna karşı A, P., M. S. P. ve 
M. H. P. liderlerince bir polemik açılmak islendi. 
Böyîe bii" davranışa Cumhuriyet Sarihinde belki ilk 
riei'a rastlanıyor. 

Hemen söyleyeyim ki, bu davranış esasında tüm 
!aaksix, biçiminde ise Devletimizin başına karşı her
kesin borçlu olduğu saygıdan yoksundur. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) «Gayrimeşru hükümet, işgalci 
hükümet, gasıp hükümet» deyimleri, «Çankaya Hü
kümeti» terimi ile birlikte söylendiği için de, rejimi 
ve Devleti yaralayıcıdır. Belli partilerin liderleri Cum-
hurbaşkanhğı makamına karşı bu biçimde konuşmaya 
girişir, Anayasaya açıkça aykırı sözlerle suçlamalara 
başlarsa, o ülkede bu tutumdan demokrasi hiç bir 
şey kazanmaz; tersine çok, pek çok şey kaybeder. 

Hükümete muhalif olan liderlerin Devlet Başka-
•mnn karşı açtıkları mücadelenin hem esasında, hem 
de biçiminde (Anayasa yönünden) hiç bir dayanağı 
cımadiğani; Kontenjan Grupu 22 Haziran 1977 günü 
yayınladığı bildiride ortaya koymuştu. 

O günden bu yana liderler tutumlarını değiştirme
diler. Hatta bugün öğle üzeri yeni bir bildiriyle bu 
fcıtunıüanıu pekleşîirdiler. Hiç te uygarca olmayan bir 
davranışla Çankaya'da düzenlenen bir kabul resmini 
nezaket kurallarım da çiğneyerek boykot ettiler, ora
ya gelmediler. 

Herhangi bir Devlet sorununun, bir siyasal me
selenin şöyle veya böyîe çözümü yüzünden, görüş 
ayrılıkları, çelişkiler doğabilir. Her ilgili veya yetkili, 
hatta Cumhurbaşkanı île dahi aynı düşüncede olma
dığını uygarlık kuralları içinde açıklayabilir. 

Son Hükümet kuruluşu dolayısıyle kampanya açan
lar bu kurak ne yazık ki bozdular. Bu olayı demokra
simizin geçtiği aşamalarda talihsiz, üzüntü doğuran 
bir kaza sayabilsek belki teselli vesilesi olurdu. 

Tartışılan kor.unun esasında da, hücuma girişen 
liderler yanılıyorlar. Daha ziyade duygusal bir davra
nış içine düşmüş bulunuyorlar. 

Önce Anayasamızın metninde Hükümet kurul
ması ve güvenoyu ile ilgili maddelere bir kere daha 
dikkatleri çekelim. Anayasa : «Cumhurbaşkanı, Hü-
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kümeti kurma görevini bir parlamento üyesine verir» 
diyor. İşte 102 nci maddenin buna değinen fıkrası : 

«Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır» 

Başbakan atamasında bundan başka, hüküm söy
leyen hiç bir işaret Anayasa metninde yoktur. 

Aynı 102 nci madde şöyle devam eder : 
«Bakanlar, Türkiye Büyük Miilet Meclisi ü>eleri 

veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar 
arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanır» 

Anayasa, Devlet Başkanının, Başbakanı atarken 
nelere dikkat edeceğine işaret etmemiştir. Cumhur
başkanını siyasal takdir yetkisinde özgür bırakmıştır. 
Hukuk açısından durum bundan ibarettir. 

Cumhurbaşkanı, takdirini kullanır, değerlendirme 
yaparken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için
den kimi Başbakan yapacağını saptarken, birçok şey
leri elbette gözönünde tutar. Başbakan olacak parla
menterin kişiliği üzerinde durur. Öyle hallerde kar
şılaşabilir ki, Başbakanlığa bir partinin liderini değil, 
başka (hatta parti üyesi olmayan) birisini getirilmek 
gerekebiir. Bunun takdiri de Devlet Başkanına bıra
kılmıştır. 

Parlamentoya dayanan demokrasilerde (bizde ol
duğu gibi) Hükümetin Millet Meclisinden güvenoyu 
alması gereklidir. Anayasamızın 103 ncü maddesi 
şöyle der : 

«Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclisle* 
re sunulur; Meclisler tatilde ise toplantıya çağırılır. 

Bakanlar Kurulunun Programı, kuruluşundan en 
geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tara
fından Meclislerde okunur ve Millet Meclisinde gü
venoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, 
Programın okunmasından iki tam gün geçtikten son
ra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geç
tikten sonra oylama yapılır» 

Şu halde, Cumhurbaşkanı, Başbakanı atarken 
normal koşuilar altında güvenoyunu en kolay alabi
lecek bir kişiyi atar. Bizdeki gibi, son seçimlerde 213 
veya 189 milletvekili kazanmış iki parti varsa, bun
lardan birinin kuracağı (tek başına veya ortakla ku
racağı) Hükümetin güvenoyu alması olasılığı vardır 
ve ciddidir ve elbette iik adımda bu olasılığın seçim
den 213 milletvekili ile gelmiş parti için daha yakın 
bir varsayıma dayandığına kuşku yoktur. Üstelik, 
öteki partilerden ikisinin buna karşı çıkmadıkları, ba
ğımsızlardan bazılarının da karşı durmayacakları an
laşılınca, Cumhurbaşkanı doğal olanı yapmış, 213 

j milletvekili ile başla gelen partinin liderini hükümeti 
kurmaya çağırmıştır. Başbakan adayı ise, yeni kur-

I makta olduğu Hükümetin güvenoyu alma şansının 
bulunduğunu söyleyince, onun hazırladığı liste onay
lanmıştır. 

I Bu tutumu eleştirenler ne diyorlar?.. «Biz üç par-
I ti yetkilileri bu Hükümete güvenoyu vermeyeceğimi

zi açıkladık. Cumhurbaşkanına 20 Haziran 1977 gü
nü yazı iîe ayrı ayrı bildirdik. Cumhurbaşkanı, bu 
uyarıyı hiç gözönünde tutmadı. 21 Haziran 1977 gü
nü yeni Hükümet listesini onayladı. Bu Hükümetin 
güvenoyu alamayacağı önceden belli idi; Cumhurbaş-

I kanı buna rağmen onayladı» Ve devam ediyorlar 
«Bj Hükümet gayrimeşrudur, gasıptır, işgalcidir, 

I Çankaya Hükümetidir, biz bunun defterini düriip 
Meclis Hükümeti kuracağız...» 

I Öne sürülen bu iddiaların hukukta, Anayasa'da 
I hiç bir dayanağı yoktur. Tersine, az önce işaret etti-
I ğlmiz Anayasanın 103 ncü maddesinde, güvenoyla-
I nıasuıa, programın okunmasından iki tam gün geçip 
I gcrüşmelerin yapılmasından ve Millet Meclisinde bir 
I gün daha bekleyip, sonra başvurulacağı açıkça söy-
I ienmiştiı. Bu usul uygulanıp son gün oylamaya gidi-
I linceye değin, liderlerin sözleri de birer varsayıma da-
I yanmaktadır. Anayasa metni bu varsayıma itibar et

seydi şimdiki niteliği ile değil, başka türlü yazılırdı. 

Parti grupları genel kurullarında alman kararlar, 
elbette bîr ölçüde, tutulacak yolun ne olacağını göste
ril. Şunu hemen söyleyelim ki, ba da Millet Meclisi 
Geneî Kurulundaki ass! güvenoylamasından önce ke
sin saylamaz. Çünkü, Anayasa bunu böyle öngör
müştür, o güne kadar beklemek gerekir. Sonra da, 
uygulamalarda bizde ve öteki demokratik ülkelerde 
parti gruplarının kararma uymayan üyeler bu gibi 
hallerde görülmüş ve görülmektedir. Hatta, demokra
sinin beşiği olan ingiltere'de, İşçi Partisinin parla
mento grupu tüzüğünde, bîr üyenin yurt yaran yönün
den vicdanî inancına sığmayan bir grup kararma uy-
nıay;p, çekinser oy vermesine resmen müsaade edil-

I nıîşîir. Demek ki, Millet Meclisindeki oylamadan ön-
! ce kesin biışey söylenmemesi olağandır. 

i Hal böyleyken, Anayasa'ya ve demokratik gele
neklere uyularak kurulmuş bir Hükümete, «Çankaya 

I Hükümeti» demenin anlamı nedir? Cumhuriyet dö
neminde her Hükümet bir Çankaya Hükümetidir. 

| Çünkü Anayasa Başbakanı atayarak Hükümeti kur
durma yetkisini Cumhurbaşkanına vermiştir. Kendi-

I leri de Çankaya köşkünde görev yapmaktadırlar. 
j Cumhuriyette Çankayadan başka yerde onaylanmış 
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yahut Devlet Başkanından başkasınca atanımş bir Hü
kümet yoktur kî... Meclis hükümeti kurulacağını söy
leyenler bilmezler mi ki, Millet Meclisinden güvenoyu 
alan her hükümet arttk, Çankaya'nın ve aynı zaman
da Meclisin; kısacası Cumhuriyet Hükümetidir. Gü
venoyu alamayan Hükümet ise, hemen çekilir. 

Eğer, Millet Meclisi Genel Kurulunun değil de 
parti liderlerinin, yönetim kurullarının, gruplarının 
güven veya güvensizlik bildirilerin! milletvekili sayı
larım alt alta yazıp önceden toplamak usulüne daya
narak hükümet kurulacak idi ise, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda yeniden güvenoylamasına ne lüzum 
vardı? Anayasamızda 103 ncü madde değişmedikçe, 
ona uymak zorunluğu siyasî partiler için de vardır; 
yani Hükümet Programının okunmasından iki tam 
gün sonra görüşme yapılacak. Niçin? Çünkü o iki gün 
içinde parti grupları program üzerindeki düşünceleri
ni saptama olasılığım bulacaklar. Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda bu görüşlerini kürsüde açıklayacaklar. 
Hükümet cevaplar verecek. 

Ertesi gün, partilerin grupları Hükümetin cevap
ları ışığında, bir kere daha programı ve hükümeti de
ğerlendirecekler, güvenoyu verip vermeyeceklerini ka
rarlaştıracaklar. 

Dikkat bııyurulursa, Anayasanın çizdiği bu kesin 
ve açık smırlara saygı gösterilmiyor. Anayasanın koy
duğu sürelere saygı gösterilmiyor ve hatta program 
dinlenmiyor. Bununla da yetinilmeyip Anayasaya, par
lamenter geleneklere uygun bir atama ile göreve ça
ğırılan bir heyete «Gayri meşru, işgalci, gaasıp, Çan
kaya Hükümeti deniyor. 

Ne yazık ki, bu tutumla rejim yaralanıyor, vatan
daşlar kötümserliğe düşürülüyor. 

Biz Kontenjan Gmpu olarak, bir kere daha lider
lerin sağ duyusuna, yurtseverliklerine seslenmek isti
yoruz; Sayın liderler, bu gidiş Türkiye'yi demokrasi 
yolunda daha iyi düzeylere değil, tersine, sonucu şim
diden kestirilemeyecek karanlık yarınlara götürür. 

Hiç vakit kaybetmeden doğru yola geîinmelidir. 
Geçmişte sağduyuya, akla kulaklarını tıkayanlar ve 
gözlerini yumanlar, yalnız kendilerine, partilerine de
ğil, bütün ülkeye zarar vermişler, Devleti içinden çı
kılması çok güç bunalımlara sürüklemişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Bu noktada Hükümeti de uyarmak isteriz. Sayın 

Başbakan göreve atandığı günden bu yana güzel dav
ranışlar içindedir. Kendisinden ve bakan arkadaşla
rından bu konuda daha da titiz olmalarını bekliyoruz. 
Cumhurbaşkanının görev yazısında işaret buyurdukla-
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j rı, millî birliği ve beraberliği, kardeşliği pekiştirmek 
için, Cumhuriyet Hükümeti olarak, muhaliflerine pek 
geniş hoşgörü içinde davranmanın millî menfaatler 
açısından zorunlu olduğu bir dönem yaşıyorum. Ken
dilerinin bu alanda gösterecekleri her çaba, vatandaş
ların yüreklerinde olumlu yankılar uyandıracaktır. 
Güvenoyu alsalar da almasalar da çoğulcu, özgüriük-

I cü demokrasimizin yaşaması için, uygarca kuralların 
gereğini benimseyenler, Kontenjan Grupunun bu ri
calarını herhalde gözönünde tutacaklardır, diye düşü
nüyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Şu anda Hükümet görev başındadır. Üç gün sonra 

Millet Meclisinin güvenoyu verip vermeyeceği kesin
lik kazanacakta. Güven alırsa Hükümet yerine yerle
şecek, çözüm bekleyen iç ve dış sorunlara daha rahat 
eğilecektir. 

Sözlerimi, yıllardır ısrarla üzerinde durduğumuz 
bir önemli hususa değinerek bitirmek istiyorum : 

Demokrasimizin başlıca eksiği, parti liderleri, ikti
darla muhalefet arasında sürekli, kesintisiz bir diya
log kurulamamış olmasıdır. Bugün Türkiye'nin iç ve 
dış birçok sorununa, partilerarası uygarca diyalog ku
rulmadan hele en azmdan C. H. P. ile A. P. arasın
da sürekli, kesintisiz görüşmeler, yer yer, zaman za
man desteklemeler sağlanmadan çözüm getirilemeye
ceğini sağduyu sahibi vatandaşlar anlamışlardır. Bu 
diyalog kurulmadığı için ülke ve rejim çok zarar gör
müştür . 

Diyalog başladığından iç ve dış bazı önemli sorun
lar karşısında C. H. P. ile A. P.'nin birbirlerine ya-

J km düşündükleri kısa zamanda ortaya çıkacaktır. 

Birkaç ay önce bu kürsüden o zamanki iktidara 
da aynı biçimde seslenmiştik : «İlk adımı atmak, ilk 
el uzatmak size düşer» demiştik. Bugünkü iktidara da 
aynı sorumluluğu hatırlatıyoruz. 

i Kontenjan Grupu olarak Cumhuriyet Hükümeti
ne, çok güç koşullar altında üstlendiği görevinde ba
şarılar diliyoruz. 

Saygılar sunarız. (C. K. P., M. B. ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Erim, teşekkür ederim efen
dim. 

j Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın At-
j maca, buyurunuz efendim. 

i C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
j (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Hükümet 
Programı üzerindeki görüşlerimizi sunarken hepinizi 
derin saygılarla selâmlarım. 

Sözlerimize başlarken bir hususu vurgulamadan 
geçemeyeceğiz ; Adalet Partisi Grupunun, bir ülke-
n?n kaderiyle geleceğiyle ilgili Hükümet Programının 
okunmasında, görüşülmesinde bulunmamasını, demok
rasi anlayışımızla, ülke severimde katta milliyetçilik 
duygıılarıyle bağdaşüramadığımsra ifade etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlar; 
Hükümet-Program'., geçmiş deneylerden de yarar

lanılarak bugün Türkiye'nin ağır sorunlarına çözüm 
getirecek nitelikte kazrrlarsrmş^r. Programın barışçı 
oîmas-% ballıca niteliğidir. Düşünce, din ve mazhep 
özgürlüğüne, çağdaş anlayışla Programda yer veril
miş olmasam memnuniyetle karşılıyoruz,, 

Programın bir özelliği de geçmiş Cephe Hüküme
tini?? batağa sürüklediği ülke soranlarım olduğu gibi 
sergüeraesidir. Bir hükümetin ne yapacağına karar 
verebilmesi için, evvelâ ne devraldığım bilmesi lâzım-
dır. Aç}k rejiraîerin bir kuralı da ülke sorunlarından 
halkını bilgi sahibi olmasını sağ'amakfcr» Programın 
çağdaş bir görüşle ve m'Üî sorunlara gerçekçi bir çö
züm getirecek şekilde hazırlanmış olmasın:, takdirle 
karşılıyoruz. 

öeğerii arkadaşlarımı 
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz, demokratik 

rejime geçişimizden bu yana ileri - geri birçok aşa
madan geçerek bugüne gelmiştir,, Ulusça özlemini 
doyduğumuz., demokrasinin bütün kuraüarryle işlerli
ğini sağlama uğraşımı yeni bir dönemin eşiğindedir. 

Anayasanın özüne ters tulum re davranışların top-
huzarsuzküklsra sürüklediği, de-HIÎÎÎUKÎHZU ne 

yaem taruvmızae eo-mokratik rej isi yaıIaştT'f 
rülrniişîüv. 

Ülke yönetimii'.îflck: baîarisszkğmın suçunu Anaya
sada göstererek, Anayasa ve k^ramianm yakmaya ça-
hşanlarm, soa seçimlerden ders almarraş olmaları de
mokrasimizin geleceği için umut kırıcı olmaktadır. 
Seçim öncesinde Anayasayı-, Atatürk ilkelerini yek 
edici çağdîşs sözlerine karşm, ulusumuz Anayasasına 
sahip çıkarak, sosyal barışa, özgürlüğe, sosyal adale
te bağlılığın! bir defa daha kamtlarmştır. 

Anayasa! ila e vs kurallara göre oluşturulan Cam-, 
hunyet Hükümetine <,:feıal Hükümeti, Çankaya Hü
kümeti» diye yakîŞi£rmalarr;y;a Hükümeti «gayri meş
ru» saymak en azmdar. Anayasaya saygısızlıktır. Bun
larla da yetinmeyip hükümete karşı devlet rnemurîa-

nm direnişe çağırmanın, toplantılar düzenleyerek bir 
kısım yandaş memurlarını isyana teşvik ermenin ar
kasında tehlikeli ve karanlık amaçların yattığı açığa 
çıkmıştır artık. 

Devletin sembolü Sayın Cumhurbaşkanım suçla
yarak devleti tahrip eden liderler rejime, demokrasi
mize, hatta kendi partilerine de en büyük ihaneti ve 
kötülüğü yapmaktadırlar. 

Göreve başladığı günden bu yana; Sayın Ecevit 
Hükümeti, ülkemizde barışçı bir ortam yaratmanın 
yoğun bir çalışması içindedir. Muhalefet çevrelerin
de bu tutum sert eleştirilere, kıskançlıklara neden ol
muştur. 

Hükümetin, güvenoyu almamış okluğu ileri sürü
lerek asayiş için bile önlemler alması istenmemekte
dir. 

Oysa ki, can güvenliği, öğretini özgürlüğü için ön
lemler alınmasa ve mahkeme kararlarının uygulanma
sı bir hükümet politikasından çok, kaçınılmaz, sav-
sakianamaz bir devlet görevidir; Anayasanın gereği
dir bunlar. 

Halkın huıura kavuşmasından huzursuz olanlar 
ne yazık ki, ülkemizin kaderine yıllardır egemen ol
muşlardır. Ülkemizin geri kalmışlığının nedeni bu yı
kıcı, çarpık düzen ve bu düzenin sürdiirücü anlayışcı-
larıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
A. P. ve M. H. P. liderlerinin cepheleşmeyi sürdü

rerek kavgayı, kutuplaşmayı, gerginliği topluma yay
ma çabalarına, Cephe zamanında atanan gözüpek mi
litanlarında katılması huzursuzluğu artırmakta, dev
let hizmetlerinin görülmesini zorlaştırmaktadır. 

Sayın Ecevit Hükümeti,, kardeşliği, barışı, özgür
lüğü, milli bütünlüğü gerçekleştirme iyi niyeti ile işe 
başlamıştır. Öte yandan ivedi bir ülke sorunu haline 
gelen para, kredi, döviz darboğazlarım aşmanın yol
ların* aramaktadır. 

Burslar bir ulusun günlük yaşantısının vazgeçilmez 
soranlarıdır. Hükümetin bu olumlu girişimlerini kına
yanları Türk halkı affetmeyecektir. Bunlar hasetliğin, 
çekememezliğin belirtileridir. 

Bu kmc?, yrpraücı, yıkıcı, hatta rejimi sarsıcı tar
tışmalar. bir bardak suda fsrtına yaratanlara da yarar 
getirmeyecektir, 

Demokrasi}'; yıpratmak, Parlamento güvenimi sars
mak kimseye yarar sağlamaz. 

Deviet gemisini batırmak isteyenler, kendilerinin 
de aynı gemide olduklarını unutmuş görünüyorlar. 
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Tüm kamuoyu, hükümetin bir an önce kurulmasını 
istiyor. Türk halkı köydeki çobanından üniversitedeki 
öğretim üyesine, fabrikadaki işçisinden iş adamına 
kadar parti görüş ve inançlarını bir tarafa bırakarak 
hükümetin kuruluşunu miliî yaranınıza açısından de
ğerlendirmektedir. Hükümet sorunu, öncelikle bir kı
sım beyanlar Türk halkım huzursuz etmektedir. 

A. P. ve M. H. P. Genel Başkanlarının kendi pres
tijlerini ülke yararının üstünde görmelerini milliyet
çilik anlayışı ile bağdaştırma olanağı yoktur. Bu «ben
den sonra tufan» zihniyetinin açık belirtisidir. 

5 Haziran seçimlerinin yenilgisini içine sindireme
yenler, birleştirici, barışçı bir Cumhuriyet Hükümeti 
kurulmasına tahammül edememektedir. Tek istekleri 
cephe kurmak ve geçmiş dönemdeki cinayetlerine de
vam etmektir. 

Cephecilerin hükümet politikasında ters ve ayrı 
düşünmelerini doğal karşılıyoruz. Ancak, Devlet ku
rallarında ayrı düşünmeye, Devleti tahrip etmeye kim
senin hakkı yoktur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Parlamentonun en bü
yük partisinin Sayın Liderine Anayasamızın 102 nci 
maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hükümeti kur
ma görevi vermesini «yetki gaspı» olarak nitelendir
mek, en hafif deyimi ile hukuka saygısızlık ve hukuk 
bilgisinden yoksun olmak anlamına gelir. 

Yetki gaspı yapanlar Cepheyi oluşturanlardır. Mil
iî iradenin tecelli yeri Millet Meclisidir. Bu iradeyi 
gaspetmek için baskı yapanların haysiyet ve şereften 
bahsetmeye haklan yoktur. 

Anayasamızın 103 ncü maddesiyle Millet Meclisine 
ve milletvekillerine tamımış olan yetkiyi üç parti baş
kanı ele geçirmek çabasındadırlar. 

Bu üç parti lideri, sanki Millet Meclisi kendiîeriy-
miş gibi daha Program okunmadan peşin güvenoyu 
vermeyeceklerini ilân etmişlerdir. Buna «lider dikta
sı» denir. Parti içi demokrasiye inanmayan, parla
menterlerin özgür düşüncesine saygı duymayan Sayın 
Demire! ve ortaklarının demokratik rejim koruyucu
luğu yapmaya ne hakları, ne de yetkileri vardır. 

Milletvekilinin özgür iradesine peşin ambargo ko
yanlar Milletin vekillerinin vicdanlarına el uzatmak
tadırlar. 

Yasalarımıza göre, milletvekillerinin güvenoyu ira
delerine ipotek koyma hakkına ne Demirel, ne de 
Türkeş sahip değildir. Siyasî partiler yasasının 25 nci 
maddesi; «Parti tüzüğünde veya grup iç yönetmeli
ğinde Bakanlar Kuruluna veyahut bir Bakanlar Kuru
lu üyesine Millet Meclisinde veya grupta güven, ya 

] da güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma 
yetkisini Millet Meclisi Grup Genel Kurulundan gay
ri bir parti organı veya merciine bırakan bir hüküm 
bulunmaz» demektedir. 

Sayın Demirel hergün sabahtan akşama tekrarla
dığı demeçlerinde 229 oyunun olduğundan bahset
mektedir. Sayın Demirel, M. S. P. ve M. H. P. vekâ
letine sahip midir ki, bu partilere yön vermeye çalış
maktadır? Vicdanlarıyla, akhseiinıiyle oy kullanma 
halikına milletvekillerine tanınmayan Sayın Demire!, 
başka partilerinde iradelerine egemen olma gayretkeş
liğine girişmiş bulunmaktadır» İnancımız odur ki; 
Türk Parlamentosu ve demokrasiye inançlı ülke sever 
parlamenterler,, kaprisleri yüzünden rejim bunalımı 
yaratmak isteyenlere asla kapıkulluğu yapmayacak
lardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Partiler öncelikle ve en azından iki büyük parti, 

demokrasinin kurallarında birleşcmezlcrsc, demokra
sinin tanımında anlaşamazlarsa o ülkede demokrasi 
yaşayamaz. 

Sayın Demire! ve Türkeş Cephenin ağır günâhın
dan kendilerini kurtarabilmenin yollarını aramakta
dır. 

Vaktiyle bitli yorgandan kurtulmak için erken se~ 
çim isteyenler, bugün kendilerini kurtarmak için bitli 
yorgana sahip çıkmaktadırlar. 

Sayın Demirci, Hükümetin başından ayrılmanın 
telaşı ve sıkıntısı içinde ne yaptığını ve ne söylediğini 
bilmeyecek kadar cezbe içindedir. Sayın Demirci'm 

I iktidarın başı olabilmek için vermeyeceği ödün yok-
I tur. İktidarı için Atatürk ilkelerinden ödün vermiş, 

hukuk kurallarım yıkmış, Anayasayı rafa kaldırmış
tı!. 

Demirci'm telâşının, korkusunun bir nedeni de, 
Sayın Ecevit Hükümeti Programının barışçı, bütünleş
tirici, millî birliği sağlayıcı, ülkenin iç ve dış sorunla
rına çözüm getirici nitelikte olmasındandır. 

Sayın Ecevit Hükümeti bir partinin veya belli bir 
düşüncedeki çevrelerin Hükümeti değil, tümü ile mil-

I letm hükümeti olarak çalışacaktır. Bunu ilân etmiş-
I tir. İşte Demirel ve Tiirkeş'leri huzursuz eden budur. 
I «Bölücü değil, uzlaştırıcı; kırıcı ve çat'.ştın.eı de

ğil, barıştırıcı olacaktır» sözleri, Sayın Demirel'i ve 
j Türkeş'i hırçınlaştırmaktadır. 

Ülkemize huzur, barış gelirse, Sayın Demirel ve 
Türkeş, dayandığı kin dayanağından mahrum kalmış 

I olacaktır. Bunlar, kendi huzurlarını ülkenin huzureıiT-
I luğunda görmektedirler. 
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Şeref ve haysiyet münkiri iftirası yanıtlamaya değ
meyecek kadar dayanaksızdır. Şu kadarını söyleyelim 
ki, inkâr ve inançsızlığı kendine meslek edinen poli
tikacılar bu davranışîarıyle Türk Parlamentosunun 
ve partilerinin onuruna gölge -düşürmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ecevit'e Hükümet 

kurma görevi yazısmda her şeyi açık seçik anlatmış, 
rejim için du3'duğu kuşkulan dile getirmiştir. Sayın 
Korutürk, Atatürk ilkelerine. Anayasanın özüne da
yanacak bir hükümet kurulmasını istiyor. Böyle bir 
iktidarı da ancak ssvisal üstünlüğe ve sağlam doğrul
tuya sahip olan Cumhuriyet Kalk Partisi kurabilir. 

MC İktidarı ülkemizi bir soğuk savaşın tehlikeli 
dalgalarından geçerek sıcak savaşın eşiğine getirmiş
tir. Yeni bir cephe denemesi daha büyük felâketlerin 
daveti olacaktır. 

Sayın Demir el iki gün evvel 28 Haziran 1977 Sah 
günü gaspımda yaptığı konuşmasında' grup üyeleri
ni kışkırtarak bilinen üslubu ile gerçekleri değiştire
rek düşmanlık tohumlarını ekmeye devam etmiştir. 

Psikolojik savaştan, komünizm karşısında birleş
meden bahseden Demire!, şeref ve haysiyet münkir
lerine ders vermekten sez ediyor. 

Seçim propagandalarında da komünizmi çürük 
sakız gibi çiğnemişlerdir. Türkiye'de komünizme or
tam hazııîaj'an, bu ideolojinin yayılmasına yardımcı 
olan tek kişi varsa o da Sayın Demirci'dir. Tutum ve 
davranışları ile Sayın Demirci ve Türkeş, faşizmin 
de, komünizmin de hem destekleyicisi, hem de ko
ruyucusu olmuştur bugüne kadar, 

D-;;-ğe:i 1 arkad aşlanm; 
Demire!, grupunda Parlamentoyu küçültücü giri

şimlerden söz etmiştir. Bu sözleriyle eğer 1975 baş'a-
rmda cepheyi oluşturmak için dönen milyonlardan 
bahsediliyorsa sorumluluğu kendisinindir. 

Cumhuriyet Halk Partisi toplum ahlâkına, kişi 
haysiyetine saygılı bir parodir. Doğrulukla haysiyeti, 
görevle sorumluluğu özîeştiren bir partidir Cumhuri
yet Kalk Partisi. 

Sayın Dcmireİ, hırs ve hmcmı yenememiş olacak 
ki, yıilard r askıda bıraktığı Kıbrıs gibi dış ilişkileri
mizin sorumluluğunu da bir haftalık Hükümete yük
lemek çabası içindedir, 10 yıl Kıbrıs'taki soydaşları
mızın tutsaklığına seyirci kalanların Kıbrıs Türkleri
ne özgürlük s£ğ*ayanlan kutlamaya eğer yüreği eî 
vermiyorsa, hiç olmazsa susmasını bitmesi lâzımdır. 

Sayın Demirci'm milletin haklarını savunacağın
dan bahsetmesi gülünçtür. Kardeşlerine, yeğenlerine, 
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bacanaklarına haksız çıkar sağlamaktan başka amacı 
olmayanlar milletin haklarını savunmaya ne zaman 
ve ne de olanak bulabilirler. 

Cumhuriyet Halk Partisinin hükümet olmasından 
bir avuç partizanın korkusu, telaşı, kuşkusu nedir? 

Cephe borazanı haline getirilen TRT'den günde 
üç öğün koro halinde bağırıp çağırmalar nedendir? 

Sokaklarda adamlar, çocuklar, gençler öldürülür
ken, böylesine telaş yoktu. 

Uzak ülkelerdeki elçilerimizin maaşları ödenemez
ken sesleri çıkmıyordu. 

Ambargo süresince aymazlıkları devam ediyordu. 
Korkuları hesap vermektir. Binlerce cinayetin he

sabı, milyonlarca yolsuzluğun hesabının sorulmasın
dan korkmaktadırlar. İhlâl ettikleri Anayasanın, tah
rip ettikleri hukukun yargısından kaçma yollarını ara
maktadırlar. Ezilen, sömürülen, sürgün edilen onbin-
Serce memurun, gencin hak aramasından kuşkulan
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin kurulmasından, böylece ülkenin buna

lıma sürüklenmesinden yanadırlar. Bulanık ortam ya
ratabilmek için bir yandan her türlü tertiplere giriş
miş görünmektedirler. Cinayetlerin, vurgunlarına, 
soygunlarına de^am etmeyi planlamaktadırlar. Büyük 
acıları, ıstırapları ile geride bıraktığımız 26,5 aylık 
cepheleşmenin özlemi içindedirler. Devletin başı Sa
yın Fahri Korutürk'e saygısızca saldırılarının gerçek 
nedeni de budur. 

Değerli senatörler; 
Çağdaş anayasalarda can güvenliği birinci koşul 

olarak benimsenmiştir. Yaşama hakkı, insan hakla
rının başında gelir. Bu konuda cephenin devrettiği 
miras korkunçtur. 26,5 aylık Cephe Hükümeti dev-

! resinde sadece siyasal asayişin bilançosunu özetler-
I sek, çatışmanın ne denli korkunç büyük boyutlara 
i ulaştığı görülecektir. 

j 26.5 aylık Cephe Hükümeti devresinde; 141 öğ
renci, 87 Saiktan olmak üzere 228 siyasa! cinayet iş-

! lenmiştir. î974'te Saysn Ecevif devresinde bir tek si-
| yasi cinayet yoktur. 

I Cephe devrinde yine siyasal nedenlerle 3 070 öğ-
1 rene!, 799 halktan olmak iisere 3 869 vatandaşımız 
! ağ^r yarahuımışhr. 
• Sayın Ecevit Hükümeti devrinde siyasî partilere 
I bir tek saldın oîayı olmuş, failleri de derhal yakaîan-
1 m?ş olmasına karşın, Cephe Hükümeti devrinde siya-
j si' partilere yapılan saldırı adedi 112'dir; failleri de 

buluRîîiamîştır. 
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Cephe devrinde olayların önlenmesi bir yana, sal
dırılar teşvik edilmiş, saldırıcılar korunmuş, hatta 
ödüllendirilmiştir. 

Cephe döneminde 579 patlama olayı meydana 
gelmiş, 87 işyeri işgal edilmiş, 96 lokavt yapılmış, 93 
banka soyulmuş. Bu soygunlar sonucu 11 milyon 218 
bin lira gasp edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülke ve ulus bütünlüğümüzü parçalamayı, halkın 

can ve mal güvenliğini ortadan kaldırarak ülke çapın
da huzursuzluk yaratmayı ve özgürlüklerin kullanıl
masını engellemeyi ve böylece Anayasal demokratik 
rejimi yıkmayı amaçlayan bu olayların kaynaklığını 
yapanların yeniden iktidar olmak için birtakım ter
tiplere girişmelerini demokratik rejimin geleceği yö
nünden kuşku ile izlemekteyiz. 

Amaçlarına varabilmek için öğrenci, memur, işçi, 
halk kesimi ve örgütlerine girerek çeşitli eylemlerde 
bulunmaktadırlar. Özellikle Cephe Hükümeti döne
minde Devlet dairelerinin büyük kısmında M.H.P. 
yanlısı kişilere görev verilmiştir. Bu yüzden zabıta 
anarşiyle mücadelede büyük güçlüklerle karşılaşmış 
ve etkin Önlemler alamamıştır. Alanlar da sürülmüş
tür. 

Silâhlanmış, örgütlenmiş ve gelişmiş bulunan mil
liyetçi, toplumcu görüşlerin yurt çapına dağılan fa
natik vurucu timleri merkezlerinden aldıkları emirler
le adam öldürmeye ve öğretim özgürlüğünü engelle
meye korkusuz ve acımasızca devam etmektedirler. 
Üükemizi büyük çalkantılara sürükleyen, iç barışı bo
zan, kardeş kavgasına dönüşen bu olayların sosyal, 
ekonomik ve siyasal nedenlerle yapıldığı bir gerçek
tir. 

Her ülkede kolluk kuvvetlerinin saygınlığı ve et
kinliği, ona emir ve komuta eden hükümetlerin ve 
yöneticilerin saygınlığı ile orantılıdır. Aynı bireyler
den oluşan güvenlik örgütünün bazan saygınlık ka
zanmasına (1974 Ecevit Hükümeti devrinde olduğu 
gibi), bazan da kamuoyunca hor görülmesine tanık 
olmanın anlamı budur. 

Türk polisi son 26;5 ay içinde, kendi içinde çelişki
lerle dolu, halkın büyük kesiminin ve tüm Anayasal 
kurumlarının gözünde saygınlığını yitirmiş bir hükü
metin emrinde görev almıştır. Bu yönetimin, bazı 
kanatlarmca hizmet sayılan çalışmalar, diğer kanat 
ya da kanatlarmca suç olarak nitelenmiştir. 

Cephe döneminde güvenlik kuvvetlerindeki atama 
ve yer değiştirmeler, pazarlık yöntemiyle oluşturul
muştur. 

Öte yandan, anarşik olaylarla uğraşı yükümlülüğü 
içinde bulunan güvenlik mensuplarından taraflı hare
ket edenlerin yükseltilmeleri ve daha çekici yerlere 
geilriîmeleri, bu örgüt içindeki aşın duygusal kişi
lerde, taraflı çalışmanın, kendilerine daha parlak bir 
gelecek sağlayacağı izlenim ve inancını yaratmıştır. 

Böylece, Devletin güvenlik kuvvetlerinde de bö
lünmeler belirgin biçimde kendini göstermiştir, 

Cephe döneminde huzursuzluğu, başı boşluğu ya
ratan bilimsel veri ve nedenler bir tarafa itilerek, ada
letsiz, dürüst partizan ve taraflı uygulamalarla gü
venlik kuvvetlerinin çalışma şevki ve uğraşı gücü 
yaralanmıştır. 

Bu tutumun sonucu olarak siyasal cinayetler, ola
ğan olaylar haline dönüşmüştür. 

İşte asayiş konusunda devir alman kötü mirasın 
bilançosu bu acı ve düşündürücü gerçeklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Demirel iktidarlarının anarşi ile özdeş hale 

geldiğini kanıtlamıştır, bu olaylar. Cinayet ve yol
suzluklarla şaibeli hale gelmiş kişilere Devlet yöne
timi yeniden verilemez. Bunlar iktidara değil, cina
yet ve yolsuzluklarının hesabını vermeye hazırlanma
lıdırlar. Kamuoyunun güvenini kaybedenlerin. Baş
bakan da olsa, hükümet de olsa iktidar olamayacağı 
acı deneylerle saptanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak %z;/m 

Ecevit Hükümetinin programını dinledikten sonra, 
ülkeyi asayiş kargaşasından ancak Sayın Ecevit Hü
kümetinin kurtarabileceği inancına vardık. 

Sayın Ecevit Hükümetinin, olayların temelinde 
yatan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunla
rın, bilimsel ve tarafsız yöntemle kısa zamanda çö
zerek ulusumuzu huzura kavuşturacağına güveniyo
ruz. 

Ecevit Hükümetinin güvenlik örgütündeki verini 
ve çalışma gücünü azaltan, yıpratan, tarafh uygulama 
ve kayırmaları kaldırarak Türk kolluk kuvvetlerine 
eski saygınlığım kazandıracağa inancındayız. 

Hükümet programında, iç barış, can güvenlimi, 
öğretim özgürlüğü sorunları ciddiyetle ele alınmış ve 
çözüm yolları gerçekçi bir yöntemle gösterilmiştir. 

C. Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak Cephe Hükümetinin ektiği nifak tohumlanılın 
kısa devrede temizlenerek, özgürlükçü demokrasinin 
bütün kurallariyle işlerliğinin sağlanacağına eminiz. 

Değerli arkadaşlar; 
MC. Hükümeti, ekonomimizi de büyük çıkmaza 

sokmuştur. Maliyemizin içte ve dışta itibarı kalma-
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mıştır. Türkiye bir pahalılık ve kujnıklar üîkesi 
haline getirilmiştir. Cephe iktidarı döneminde % 80'ni 
kısa vadeli olmak üzere 9 milyar doların üzerinde 
borç yapılmıştır. Merkez Bankasında, Şubat ayından 
bu yana 1 milyar 350 milyon dolar dış ahm trans
feri beklemektedir. Tarım ilaçları için dahi dış alım 
transferi yapılamadığından çiftçiler köylüler güç du
rumda kalmıştır. 

Cephe Hükümeti uluslararası ekonomik işlemlerde 
de karşılıksız çek kullanarak uluslararası saygınlığı
mızı kaybettirmiştir. 

Döviz yokluğu ve transfer gecikmeleri nedeniyle 
millî savunmamızın âcil ihtiyaçları dahi karşılanama
mıştır. 

Çiftçinin, işçinin emeği gereğince değerlendiril
memiş, karaborsa ile mücadele edilmediğinden hayat 
pahalılığı çekilmez hale gelmiştir. 

Döviz sıkıntısına rağmen, iç tüketim fazlası, pa
muk, tütün, buğday gibi ürünlerimizin dış satımlarını 
dahi sağlayamamışlardır. Bu yüzden, stok ürünleri
miz büyük oranda zarar görmüştür. 

Kamu harcamalarının finansmanında çok kısa 
görüşlü savurgan ve sağlıksız tutum sonucu kamu 
kuruluşları büyük zararlara sokulmuştur. Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri katkı yerine, ekonomimize yük ha
line getirilmiştir. Yatırımlar büyük ölçüde aksamış
tır. 

Seçim öncesi büyük masraflarla oy avcılığı için 
atılan temeller üzerinde bugün deve dikenleri boy 
atmaktadır. 

Özel sanayii kesimi girişimlerinde rüşvet ve seçim 
yardımı yapmayan özel teşebbüsçülerin girişimleri 
engellenmiştir. Vurguncular, karaborsacılar dışında 
bütün iş çevreleri tedirgin olmuşlardır. İşyerlerinde 
çalışma barışı, kayırma partizanlar tarafından bozul
duğu için üretim düşmüştür. 

Türk ekonomisi A. P., M. S. P., M. H. P. çıkar
cıları tarafından parsellenmiştlr. MC nin 26 5 aylık 
iktidarı döneminde Türk halkından ne alıp, ne ver
diği ortadadır. 26,5 aylık MC Hükümeti ülkemizi 
daha çok çalkantılara, bunalımlara, huzursuzluklara, 
yokluklara ve şikâyetlere sürüklemiştir. 

Her vesileyle açlığı, fukaralığı, işsizliği, pahalılığı, 
yokluğu, anarşiyi yok edeceklerini söyleyenler, söy
lediklerinin tamamen aksini yapmışlardır. 

îşsiz sayısı 255 milyonu aşmış, temel tüketim mal
larındaki kıtlık nedeniyle çaydan sigaraya, ekmekten 
benzine, lâstikten traktorej tüp gazından kiimme ka
dar her şey için uzayıp giden kuyruklar oluşmuştur. 

J Değerli arkadaşlar; 
Kısa zamanda Ecevit Hükümeti ekonomimizi çık

mazdan kurtaracak, içte ve dışta saygınlığımızı ka
zandıracaktır. Geçim sıkıntısının ağır baskısının al
tında olan Türk halkı esenliğe kavuşacaktır. 

Yatırımlar hızlandırılacak, boş temel çukurları 
doldurulacaktır. 

I Sanayicilerin bekledikleri transferler sağlanacak, 
üretim artırılacaktır. 

Enerji sıkıntısı giderilecek, işsizlik yeni iş sahaları 
yaratılarak önlenecektir. 

ı Hükümet programını, MC Hükümetinin bıraktığı 
kötü mirası kısa sürede olumlu duruma dönüştürecek 
bilimsellikte hazırlanmış olarak görüyoruz ve bunu 
takdirle karşılıyoruz. 

Program, ülkemizin bütün iç ve dış sorunlarını 
i kapsamakta, bu sorunlara çözüm getirmektedir. Eko

nomik, toplumsal ve kültürel alanlarda büyük atılım
ları öngörmektedir. 

Uluslararası ve komşularımızla olan ilişkilerimizin 
millî çıkarlarımıza uygun hale getirileceğine inanıyo
ruz. 

I Cephenin dünya ulusları arasında kaybettirdiği 
saygınlığımızın yeniden sağlanacağına hiç şüphemiz 

I yoktur. 

Vaktiyle verilen ödünler, bıraktığı boşluklar, so
runlar, ülke yararına mutlaka çözülecektir. Bir avuç 
partizanın alınları terlemeden milyonları vururken, 
işçiler, memurlar, emekliler, köylüler, esnaf ve sanat-
kârlar haftada bir de olsa evlerine bir kilo et, bir 
sepet meyve - sebze götürememenin acı burukluğun
dan kısa zamanda kurtarılacaktır. 

Devletin olanakları, cinayet bölüklerine artık bö-
lüştüralmeyecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisine oy verenler bundan 
böyle cezalandırılmayacaktır. 

Bunlarla da kalmayarak, Türkiye'yi büyük badire-
lere, korkunç felâketlere sürükleyenlerin bundan böy
le Türkiye'nin kaderine hâkim olması artık önlene
cektir. 

i Değerli senatörler; 
Türkiye sosyal ve ekonomik bir deprem geçirmiş

tir. Faşizmi tezgâhlamak için her değer ve düzen 
j tahrip edilmiştir. Ecevit Hükümeti Programında 

bütün ':;; yıkmaların ve tahriplerin giderilmesi için 
j çözümler getirilmiş ve bu çözümlerin kısa zamanda 
I sonuçlanması konusunda gerekli öneriler yapılmıştır, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Programda özellikle Güney - Doğu ve Doğu kal

kınmasına ağırlık verilmesini, Güney - Doğu sınır
larımızdaki mayın tarlalarının kaldırılmasını olumlu 
girişimler olarak görüyoruz. 

Programda köy kalkınmasına gerçekçi ve etken 
çözümler getirilmiş olmasını da memnuniyetle karşı
lıyoruz. Belediye hizmetleri için kaynak yaratiîmaaı 
yılların ihmalini giderecektir. 

Bu Programın uygunlanması, ülkemizi imara, 
ulusumuzu mutluluğa ve esenliğe kavuşturacaktır. 

Sayın Ecevit Hükümetinin çok kısa devrede ülke 
yararına attjğı olumlu adımlarla bir kısım parti lider
lerini huzursuz etmesinin nedeni de budur. 

Yapıcı, yaratıcı, kurucu bir görüş ve anlayışla 
hazırlanan Cumhuriyet Hükümeti Programının din
lenmesine ve görüşülmesine katılmayı bile üyelerine 
yasaklayan liderlerin, bundan böyle milliyetçilikten, 
ülkeseverlikten, demokrasiden bahsetmeye haklan ol
mayacaktır. 

26 aylık iktidarları döneminde, en hayatî millî 
davalarda bile birleşemeyen parti başkanlarının hâlâ 
cepheleşmeden, bölücülükten, bunalımdan umut bek
lemeleri ibret vericidir. Bunlar Ulusumuzun gözün
den kaçmamaktadır. 

Ulusumuz artık bölücülük değil, bütünleşme isti
yor; kavga değil, barış istiyor; düşmanlık değil, 
kardeşlik istiyor. 

Ulusumuzu bölerek güçsüz bırakmaya çalışanları 
artık ulus kınamaktadır. Millî birlik içinde güçlü 
ulus olmanm özlemi içindedir halkımız. 

Ulusumuz, millî birlikten nasıl büyük bir güç 
doğduğunu 1974'te Kıbns'da, haşhaş ekiminde, kıta 
sahanlığı ve Ege sorunlarında görmüştür. 

Yurtta banş, uluslararası gücümüzün dayanağı 
olacaktır. Ecevit Hükümetinin bir partinin veya bir 
cephenin değil, bütün Türk ulusunun Hükümeti ola
rak görev yapacağına inamyoraz ve bu duygularla 
selâmlıyoruz. 

Ecevit Hükümetinin, ülkemize barış, kardeşlik 
getireceğine güveniyoruz. Sayın Ecevit Hükümeti, 
gücünü Parlamentodan, ilhamım Türk ulusundan 
alarak özgürlükleri, rejimi, demokrasimizi, Atatürk 
ilkelerini koruyacak ve geliştirecektir. Millî bütün
lüğümüzün sağlanmasını isteyenler, tüm ülke severler, 
inanç ve parti görüşleri çemberinden çıkarak, Cum
huriyet Hükümetine yardımcı olmalıdırlar. 

Can güvenliğimiz ve çocuklarımızın öğretim öz
gürlüğünün sağlanması, millî çıkarlarımızın korun

ması, Anayasa işlerliği iç banştan geçer. Anayasaya 
saygısı olmayanlann barışçı olamayacağı artık kanıt
lanmıştır. 

Faşizm diktası kuşkusundan kurtulmanın tek yolu 
güçlü ve iyi niyetli Cumhuriyet Hükümetinin kurul
masına bağlıdır. Halkımızın yeni bir cephe dönemi 
yaşamasına tahammülü kalmamıştır. 

Ulus olarak çetin bir sınavı geride bıraktık. Yeni 
bir sınavın başındayız. Özgürlükçü demokratik reji
min geleceği ve mutlu yarınlara kavuşmamız bu sına
vı başanyle vermemize bağlıdır. Parlamento ve Siya
sî partilerin gösterecekleri iyi niyet, başannın öz ko
şulu olacaktır. 

Bir Cumhuriyet Hükümetinin kurulmasını engel
leyerek ülkeyi bunalıma sürüklemek, ülkeseverlik ve 
milliyetçilik anlayışı ile bağdaştınlamaz. 

Kısır ve kısa vadeli siyasî hesaplar, bu hesaplan 
yapanlara da, ülkemize de yarar getirmeyecektir. 
5 Haziran seçimlerinde Türk halkı kimin Hükümet 
olacağım belirlemiştir. Türk Siyasî tarihinde büyük 
önem taşıyan 5 Haziran Milletvekili Genel ve kısmî 
Senato seçimleri Türk ulusunun özgürlükçü demok
ratik rejime bağlılığım saptaması bakımından Türk 
siyasî tarihinde önemli bir gün olarak anılacaktır. 

Değerli arkadaşlanm; 
S Haziran haîk zaferini gölgelemeye kimsenin hak

kı yoktur. Tüm kamuoyunun içtenlikle istediği, des
teklediği Sayın Ecevit Hükümetine büyük ulusumuza 
büyük hizmetler yapacağı inancıyle başarılar diliyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi 
saygılarla seîâmhyorum.(C. H. P., M. B. ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atmaca. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Kişisel ko

nuşmalar için söz alan sayın üyelerin isimlerini oku-
yontm: Sayın Haindi Özer, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Hasan Güven, Sayın 
Ahmet Yıklız, Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, Sayın Fet
hi Çeîikbaş. 

Sayın konuşmacılardan ricada bulunarak İçtüzü
ğün 61 nci maddesi gereğince Genel Kuruldan ko
nuşmaların sınırlandırılması için yetki istememe 
mahal kalmadan konuşmalanm kısa süre içerisinde 
yapmaları ricamı olgunlukla karşıîadıklanndan, İç
tüzüğün 61 nci maddesi gereğince yetkimi kullanmı
yorum. Görüşmelere bu anlayış içinde başlıyoruz. 

Sayın Özer, buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
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İkinci Ecevit Hükümetinin Programı üzerinde 
görüş ve dileklerimi özetlemeye çalışacağım. 

Önce şunu belirteyim ki, bugün ülkemiz, ekono
mik bir çöküntü ve toplumsal bir bunalım içine gö
m ü l ü ş t ü r . Devletimiz gırtlağına kadar borç ve ba
şından tırnağsna kadar yara bere içindedir. Bu or
tamda iktidara da talip oîmak büyük bir cesaret ve 
feragat işidir. Bundan ötürü başta Sayın Ecevit ol
mak üzere bu Hükümete talidir ve şükranlarımla 
başarı dileklerimi sunuyorum. 

Ne yapalım ki, Cumhuriyet Halk Partisinin de
ğişmez kaderidir bu; Ülkemize içten ve dıştan yönel
tilen tüm saldırıları o göğüsler, teslim aklığı harabe
yi güî bahçesi olarak teslim eder. Günün birinde yi
ne bir kül yığını ona miras kalır. İşte bugün de Cum
huriyet Halk Partisi böyle bir borcu ve mirası ka
bul ediyor. Çünkü haysiyetli bir devlet anlayışında 
reddi miras yok, bu reddi reddetmek fazileti vardır. 
Büyük önder Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet HaBc 
Partisine bıraktığı miraslardan en kutsalı işte bu fa
zilettir. İşte Üçüncü Genel Başkan Ecevit bu mira
sa taliptir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara saltanat sürmek 
ve halkın sırtına binmek için değil, halkın dertlerini 
yüklenmek ve milletin haysiyetini dünyaya tanıtmak 
için gelir. Bundan önceki iktidar, kan ve barut ko
kan bir ülkeyle gelecek nesillerin ödeyeceği borç fatura
larını ve kardeş katilliğini miras bıraktı gitti. Çünkü, o 
Hükümet etmek için değil, sırf Hükümet olmak sev-
dasıyle işe başladı; halka hizmet yerine, halka hük
metmek yolunu tuttu. Dört başlı, dört mafsallı ve 
dört yönlü bir çekişime içinde kendi bünyesinde anar
şiye düşen bu iktidar, kendine hâkim olamadığı için 
ülkenin hiç bir davasına da hâkim olamadı. İktidar
sız bir iktidar modeli olarak gelip giden o Hükümet, 
ülkemizi salgın hastalıklar diyarı haline soktu. 2,5 
yılımız ölmüştür. Hiç bir mucize bu ölüyü diriltemez. 
Ancak, bu yeni Hükümetten milletin beklediği, bu 
ölüm salgınını bulunduğu sınırda göğüslemek ve Dev
letin varlığına sirayet ettirmemektir. 

Milletimiz inanıyor ki, bu Hükümet kın ve inti
kamla değil, hak ve adaletle hizmete koyulacak, tes
lim aldığı harabeyi onaracak, gaspedilen haklan sa
hiplerine teslim edecektir. Böyle olan bir iktidar güç
lü ve dolayısıyle ömürlü ve saygınlı olur. 

Güçlü iktidar olmak çok önemlidir, arkadaşlar. 
Güçlü iktidar, kırbaçh .iktidar değildir. Güçlü iktidar, 
vurguncu iktidar değildir. Güçlü iktidar, halkı sömü
rüp dermansız düşüren ve onun tepesine çullanan ik

tidar değüdir. Bir iktidar; ancak sağlıklı, huzurlu ve 
güçlü bir halka sahipse güçlüdür. Halkıyle barış için
de olan ve halkı barış içinde tutan, insan haklarına 
dayalı, hukuka ve yasalara ballı bir iktidar güçlüdür 
ve hizmetinde bulunduğu halk mutludur. 

Sayın senatörler; 
Bir Devlette, güçsüz bir iktidarla mutsuz bir halk 

uzun süre birlikte yaşayamaz. Potansiyel gücü yük
sek olan bir Devlet buna seyirci kalamaz ve kendi 
varlığım korumak neyi gerektirirse onu yapacaktır. 

Sayın Devlet Başkanı, Anayasanın kendisine ta
nıdığı hakka, yetkiye, manevî sorumluluğa dayanarak 
ve ettiği yemine uyarak en çok üyesi bulunan Sayın 
Ecevit'e Hükümet kurma görevini vermiştir. Bu Hü
kümete «Çankaya Hükümeti» diyerek Devletin başı
na saldırıya geçenlere soruyorum; sizin geliş yolunuz 
Çakaya'dan geçmedi mi?... Size görev verilirken ta
zim ve ihtiramla önünde eğildiğiniz Devletin başına 
bugün başkaldınşımzdaki cüreti nereden alıyorsu
nuz?.. 

Yurdun her köşesinden ve yurt dışından yüzbin-
lerce yurttaş Devletin başına teller yağdırıyor; bun
dan önceki iktidara bugünün umuduyla tahammül 
ettik, sabrımız tükendi, Devletin başı ve son çaremiz 
olarak sana ya!varıyoruz, bizi bunların eline bir da
ha bırakma. Bu iktidarın kurduğu cepheler birbirini 
kıracak ve Devlet yok olacak. Devleti koru Sayın Ko-
rutürk, Devleti koru diyorlar. Sayın Devlet Başkanı 
bu feryada nasıl kulağım tıkayabilir?.,. 

Ecevit Hükümeti güvenoyu almayacak diye hük
meden ve bunu rakama bağlayan Sayın Dcmirel ken
disinin alacağı güvenoyu rakamını neden söyleyemi
yor?... Kendi partisinin ve öteki partilerin milletvekil
lerine vicdan özgürlüğü tanımıyor, onların vicdanla
rını kendi cüzdanlarında sanıyor. Milletten vekâleti 
alanların vekâletini devralmışcasına hüküm veren bu 
sayın milletvekili bilmelidir ki, milletin vekâleti dev
redilemez. 

Bu Hükümetin karşısında başka bir Hükümet al
ternatifi yoktur. Çünkü Sayın Millî Selâmet Partisi 
muhalefette kalacağın*, millete ilân etmiştir. Onu sö
zünden riicu ettirerek bu seçim propagandasında yap
tığı gibi, gelecek seçimlerde de onu yalancı diye mil
lete tanıtmaya bu parti sanırım ki, yanaşmayacak. 
Böyle olunca bu Hükümetin karşısında meşru bir al
ternatif yoktur. Olsa olsa bir tek alternatif kalır; o 
da 'rejimin sonu olur. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde can güvenliği kalmamıştır. Bu can gü

venliği sadece kişinin ve kişilerin can güvenliği değil, 
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Devletin ca« güvenliğidir. Burada hepimiz bîr ye
min etmiştik. Bu yemin, milletle yaptığımız mukave
ledir. Bu yemini duyarak yapanlar ne kendi çıkarını, 
ne de parti çıkarını milletin çıkarından üstün tuta
maz. Bu yemin partiye itaat yemini değil, millete sa
dakat yeminidir. Namusumuzla birleştiğimiz bu ye
minde birlik olmaya mecburuz. 

Görülüyor ki, bundan önceki iktidar yaptığı yemi
ne bağlı kalmamış, Devletin varlığını, vatanın ve mil
letin bütünlüğünü koruyamamış, cephe kurmakla mil
leti cephelere bölmüştür. Milliyetçiyiz diyerek milleti 
birbirine düşürmüş, kardeşi kardeşe kurşunlatmıştır. 
Layiklik ilkesine bağlı kalacağına bu kürsüde namu
su üzerine yemin edenler, dışarı çıkınca layikliği kâ
firlik olarak ilân etmiştir. Öyle ise bu kâfirliği nasıl 
kabul ettikleri kendilerinden sorulmamıştır. 

Demokratik Cumhuriyet ilkesine gelince; demok
rasi, halkın kendi kendini yönetme biçimidir. Bir ki
şinin, bir zümrenin ve bir sınıfın yönetimi değildir. 
Cumhuriyet Halk Partisi halkın yönetiminden söz 
edince bunu komünistlik olarak ilân ediyorlar. Öyley
se bu komünistliği namusu üzerine yemin ederek ne
den kabul ettikleri kendilerinden sorulmamıştır. 

Bu kürsüde halkın mutluluğu için çalışacağına na
musu üzerine yemin edenler, fırsat eline geçer geçmez 
hısım akrabanın yâr ve yaranın mutluluğu için hal
kı soyup soğana çevirmiştir. Bunlardan hesap soru
lunca Türkiye Büyük Miîîet Meclisi suçluların barı
nağı haline gelmiş ve bu suçluları yeminli parlamen
terler kanatlan altına alarak korumuş ve milletin ba
şına bunları belâ tokmağı haline sokmuşlardır. 

Yine bu kürsüde, Devletin varlığını, vatanın ve 
milletin bütünlüğünü koruyacağına namusu üzerine 
yemin edenler dışarı çıkınca «Türkiye halkları» diye
rek, «devrimciyiz» diyerek Devletin temeline dinamit 
koyanlara alkış tutar, bunlardan hesap sorulmaz. 

işte saym senatörler; milletimizin ve Devletimizin 
çektiği çilelerin başnedeni bu soru meselesidir, yemi
ne ihanet meselesidir. Kendi çıkarı için kimse kim
senin kapağını açmıyor. Anayasaya, yasalara ve ye
minlere aykırı suç dosyaları çıkar karşriığında örtbas 
ediliyor. Eğer sen benimle iktidara ortak olursan ve 
benim suçlarımı kurcalamazsan ben de senin suçla
rını örteceğim, hakkında araştırma, soruşturma yap
tırmayacağım, gensoru açtırmayacağım, diyerek mil
letin kaderi ve Devletin ilkeleri alış veriş tavizleri ha
line sokuluyor. 

Suçluyu güçlü yapan bu pazarlıktan hepimizin so
rumlu bulunduğumuzu kabul etmek zorundayız, biz 
kabul etmesek de tarihin hükmü bu olacaktır. 

30 . 6 . 1977 O : İ 

Sayın senatörler, 
Bir partinin temsilcisi olarak değil, bir milletin 

temsilcisi olarak huzurunuzda bir açıklama yapmak 
istiyorum, can güvenliği neden kalmamıştır, bunun 
kökenine inmeden gerçeği bulamayız, bu hastakk na
sıl doğdu, nasıl salgın hale geldi ve bunun tedavisi 
nedir kısaca ve açdtça arz edeceğim. Hükümet bunun 
üzerinde derinlemesine bk inceleme yaparsa her şey 
gün ışığına çıkacaktır. 

1948'Jerde ülkemiz bir anarşi yanguıı içindeydi. 
Çünkü, şaibeler karşısında hesaptan kaçan bir ikti
dar kimseden hesap soramaz .hale düşmüştür. Suç
luluk psikolojisi içinde iktidarsız bir iktidar vardı. 
Anarşizmin y«şe*diği en verimfi ortam, Devlet otori
tesinin .edız olduğu ortamdır. Türkiye halkları, halk
lara özgürlük diyerek Türk Bayrağının yerine kızıl 
bayrak çekildiğini gözlerimle gördüm. Bunların için
den kendilerini milletten ayrı gören ve bir azınlık psi
kolojisi içinde sara tutanlar vardı, bunlar devrim 
maskesi altında ırkçılık ve mezhepçilik savaşı açmış
lardı, bunlann başında kızıl ajanlar ve ellerinde kızıl 
silâhlar vardı. Devrim diye Devleti devirmek için Dev
lete saldırıyorlardı. İktidarın aczi yüzünden, gerçek 
milliyetçi gençler, bunlara karşı Devletin varlığını 
korumaya başladı, bu görevi Atatürk'ün vasiyetinden 
ve atalarının kanından aldıkları imama ye imana da
yanarak yapmaya çalıştılar. Bu gençler Devlete bağlı ve 
fakat iktidardan kopuk olarak mücadele ettiler, 12 
Marta böylece gelindi ve rayından çıkan Devlet uçu
rumun başında yakalandı, Başbakan şapkasını alıp 
kaçıp, gitti, kenardan bakarak azınlık hükümetlerini 
desteklemek emrine itaat zorunda kaldı. Çankaya Hü
kümeti, ya da kışla Hükümeti diyemedi. 

1973 seçiminden sonra Birinci Ecevit Hükümeti 
geldi, bazı hesapsız atamalar oldu, mezhepçi ve ırkçı 
müdürler, mezhepçi ve ırkçı yörelere atandı, odacı
sından işçisine varıncaya kadar bunlar kendi adam
larını aldılar, başka mezhepten olan öğrenciler okul
lardan atddı, bunun tepkisiyle milliyetçiler adı altın
da komando denilen gruplar doğdu ve saldırıya geç
tiler, bunu fırsat bilen CIA ajanları banların içine 
daldı ve kendi silâblarıyle bunları silâhlandırdı. 

Mevcut iktidar, Devletin güvenlik güçlerini de 
âdeta bunların emrine vererek Cumhuriyet Halk Par-
tisinıin karşısına dikti. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanının rejime ve Atatürk ilkelerine bağlı 
olan açık tutumu okuldan kovulmuş olan ve Cumhu
riyet Halk Partisinin eski gençlik örgütü içinde bulu
nan gençlerin ve öğretmenlerin çoğunu uyardı ve tek
rar koptukları yere çevirdi. 
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Görülüyor ki, vatanın ve milletin bütünlüğünü 
ve Devletin varlığım korumanın tek yolu Cumhuriyet 
Halk Partisinin temel ilkeleri olan Atatürk ilkelerine 
bağlılık yoludur. Yurtta barış, cihanda barış uygar 
devletler düzeyine çıkış yolu, bu ilkelerdir. 

Hükümetin Programı bu ilkelerin ışığı altında ya
zılmıştır. Anayasamız, vatandaşlık bağları ile Devlete 
bağlı bulunanları Türk kabul eder. Bu vatan, misakı 
millî sımrlanyle çizilmiş bulunan Türkiye'dir. Bu va
tanda bir tek millet ve bîr tek halk vardır, o da Türk 
Milleti ve Türk halkıdır. Türkiye halkları diyenlere 
millet içinde kendilerim mület ve Devlet içinde Dev
let kabul edenlere bu vatanda yer yoktur. Devrim 
üniforması giyerek bu Devleti devirmeye kalkışanlara 
bu "ülkede mezar bile verilmeyecektir. Gerçek dev
rimde mezhepçilik ve ırkçılık olmadığı halde... 

BAŞKAN — Sayın Özer, 15 dakikanız doldu. 
HAMDI ÖZER (Devamla) — Bitti efendim. 
Gerçek devrimde mezhepçilik ve ırkçılık olmadığı 

halde, devrim maskesi takarak mezhepçilik ve ırkçı
lık güdenler bizim olamazlar. Bu ülkede yetenekli 
olan herkes subay olur, hâkim olur. parlamenter olur, 
yalnız bir şey olamaz?.. Kendi başına buyruk. 

Bu toprağın nimetini yiyen ve .eşit hakka sahip 
olanların ayırım yapmalarına Türk Devleti aman 
vermeyecektir, Sayın Başbakan Ecevit'in bizim olma
yan sloganlarla bizim toplantıya katılamazsınız, 
Cumhuriyet Halk Partisi kendi emellerine basamak 
yapmayı umanlar umduğunu bulamayacaktır, biz ik
tidara gelirsek faşizme de, komünizme de kapıları 
kapatacağız, diye kovduğu bu kimseler belki kendi
sine kırgındır ve belki kendisini sevmezler; fakat on
ların birine karşı milyonlar Sayın Ecevit'in safında 
olacaktır. 

İşte sayın Hükümetten milletimizin beklediği, Dev
letin varlığın, vatanın ve milletin bütünlüğünü güçlü 
ve kesin bir iktidar olarak korunmasıdır. Birliğin, dir
liğin ve barışın tek yolu budur. Milliyetçi ve yurtse
ver (ünı parlamenterlere sesleniyorum, bu yolu açı
nız, elinizi vicdanınıza koyarak bir partinin değil, 
bir milletin vekili olduğunuzu unutmayınız, ettiğiniz 
yemini bir daha okuyarak oylarınızı kullanınız. Kol
tuk liderlerine değil, millete ve tarihe hesap veriniz. 
Bu Hükümet prali hükümeti değil, milletin Hükümeti 
olacaktır. İnanıyorum ki, bu Hükümete güvenoyu 
vermek, milletimizi mutlu, geleceğimizi kutlu edecek
tir. İşte bu umutla Hükümetimize başarılar diler, ken
disine ve Yüce Senatoya saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 

Sayın Feyat buyurun. Sayın Feyyat, 10 dakika 
görüşme yapacaklarını lütfetmiş, bildirmişlerdir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Başbakan, sayın senatörler ve sayın bakanlar; 

Hitap edeceğim değerli Adalet Parti Grupunun 
balunanaması nedeniyle konuşmamı kısa keseceğim. 
Bsn, iftihar ettiğim, üyesi olmakla gurur duyduğum 
bir Cumhuriyet Halk Partili olarak düşüncelerimi 
emanete alarak 1946 -1950 devresine ait bir Demok
rat Partilimin düşüncesini dile getirmek istiyorum. 
Adalet Partisinin izinden gittiği, fakaît ihanet ettiği 
eski Demokrat Partili bir akrabamın düşüncesini dile 
getirmek istiyorum. 

Aklıma şu geldi hemen, 27 Mayıs İhtilâli oldu, 
Malatya Valisi Şinasi Yosma 10 yaşındaki Demokrat 
Partili çocukları hapse tıktı. Sayın Elverdi Sayın 
Süleyman Demirel'i mahkeme kararı obuadan, tenzih 
ederim, hırsızlıkla itham etti ki, ben iddia edemem. 
Seyfi Öztürk rahmetli Talât Aydemiı'in arkasında 
çantasını taşıyacak kadar kuryelik yaptı, 22 Şubatçı-
lara uşaklık yapacak kadar ileri gitti ki, bunların 
hepsıi Demokrat Partiye karşıydılar. Adalet Partisine 
bugün için yaklaşmasından dolayı üzüntü duyduğum; 
ama hemşerim Ferid Melen ve diğer pekçok Güven 
Partilileri tenzih ederim, 27 Mayıs'ta Demokrat Par
tinin durumu karşısındaki davranışları. Bolükbaşı'nın 
küfretmediği kimse kalmamıştı Demokrat Partide ve 
Süleyman Demirel'e de söylemediği de kalmadı ve 
bugün safında. 

Sayın Türkeş, Menderes'in içeriye alınmasında 
alelacele Radyoevine koştu. Tabiî umduğunu bula
mayınca rahmetli Menderes'in kefenine sığınmaya 
başladı. 

Eğer, Sayın Türkeş sen samimî idiysen, şerefli bir 
Türk askerî o gün ihbar ederdi 27 Mayjs ihtilâlcileri
ni Menderes'e. İhbarı niye yapmadın? O halde Men
deres'in kefenine sığınmaya hakkın yoktur. 

Şimdi, bir C. H. P.'li olarak değil, hatta C. H. P.'yi 
aşan, Türk halkının lideri durumuna gebniş Sayın 
Ecevit'in bu gelişim içerisindeki yeri nedir? Mütevazi 
bir C. H. P. üyesi olmak. 

Şimdi, sayın eski Domekrat Partililer neredesiniz? 
Şıkırtınız, Sayın Ecevit'le nedir? 

Biraz evvel tasallutta bulunan, saldırıda bulunan, 
tasaddide bulunan kimseleri anlattım. O halde baba
lık davası açılacaksa, onlara müracaat edin. 

C. H. P.'li olarak konuşmuyorum; bir Demokrat 
Partili akrabamın zarara uğradığım düşünerek C.H.P. 
içerisindeki eski, yeni üyeler vardır, bir akrabam 
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Demokrat Partili, o belki sever, sevmez; ama bir Sa
yın Ecevit C. H. P.'yi tamamiyle aşmıştır, yepyeni bir 
düzen içerisinde. İsmet Paşa ile Atatürk kuvvetini 
Devleti kurmasından, tarihten aîır. Sayın Ecevit, 
Üçüncü Lider kuvvetini halk yığınlarmdan alır. Sa
yın Ecevii'in tarihe geçmesi, İsmet Paşa gibi tarih 
olması zamana bağlıdır, zaman hükmünü verir; ama 
bugün için bir gerçek vardır, C. H. P.'yi aşan, Türk 
/topiumuna malolan bir niteliği vardır. 

İster rejim tehlikeye düşsün, ister düşmesin; 
C. H. P., A. P. şu şahıs, bu şahıs hepsi kaybeder; ama 
Juarez gibi Karaoğlan kaybetmez. Bunun iyi bilelim, 
bunu iyi bilelim... 

İster rejim tehlikeye düşsün, ister düşmesin; reji
min tehlikeye düşmesinden mütevellit bulanık suda 
balık avlayanlar o kadar aptal değildir. Milletin sev
diğine karşı çıkamaz. 

Bir İsmet Paşa tarihti. 27 Mayısçılar ne yapabil
di? Kısa zamanda Kurucu Meclise gitti. İsmet Paşa 
tarihti, ihtiyar haliyle bir beyanatında, «Seçimin gecik
mesinde büyük tehlikeler vardır.» dedi, 27 Mayıs 
sendeledi, tökezledi. 

O halde halk liderleri kolay kolay karşıya alına
maz. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinde çoğunluk partisi
nin liderine Sayın Cumhurbaşkanı emaneti veriyor. 
Usul Bağırıyorlar; «Verilemez, Sayın Cumhurbaş
kanı Parlamentoda, çoğunluğu teşkil eden partinin li
derinle görevi vermekle yükümlü değildir.» diyorlar. 
Bugüîî Sayın Erbakan çağırdı emir eri gibi Sayın 
Süleyman Demire! ile Sayın Türkeş'i, talimat verdi. 

O halde Sayın Curnhurbaşkanımnın bu gerekçenin 
ışığı allında, Sayın Ecevit güvenoyu almadığı takdir
de görevi Erbakan'a vermesi lâzım, kendi ge
rekçe ve silâhlarıyla kendilerine yönelmeleri lâzım 
ve Çankaya'nın da herhalde bunu değerlendirmesi 
gerekeceği ümidindeyim. 

Değerli senatörler; 
Dış politikadan bir örnek vereceğim. Pekçok hü

kümet programîan okunmuştur. Hiçbir hükümet 
programında % 100 tutarlı bir sonuç alma söz ko
nusu olamamıştır. ŞUHU halîırladım: Sayın Ecevit'in 
kısa devre görev yapan Hükümetin programının 
okunması sırasında Kıbrıs hakkındaki önerisini hatır
lamanızı istiyorum. Otonom bir federasyon sistemi... 
Onu aştı, tafesime giden müstakil bir Türk Devletini 
kurdu; yani vaat ettiğinin çok ötesinde bir işi yaptı. 

Hiçbir hükümet 'programında vaat ettiğinin yarı
sının yapmadığı halde, bu konuda o kısa vadeli Hü

kümet vaat ettiğinin iki mislini yaptı. İşte milliyetçilik 
budur. 

Şimdi, Atatürk'ün, «Hâşa» diyemeyeceğim, özür 
dilerim, onun ağzıyla; yani Atatürk'ü taklit ederek, 
«Geldikleri gibi giderler» diyen bir Rum hayranına 
verecek fazla bir cevabım yoktur, onun sözcüsünün 
bir cümlesini burada size okuyorum. «Geldikleri 
gibi giderler» diyen Sayın Demirci'm sözcüsü ay
nen şöyle yazıyor, bu beyanatını aynen Tercüman 
Gazetesinde okudum, TRT'de dinlememiştim. Tercü
man Gazetesinde, «Yunanistan Bülent Ecevii'i Bir
leşmiş Milletlere şikâyet ediyor.» Sebep? Kışkırtıcı 
lâflar etmiş. Gel de gülme şimdi. «Kırk yıhn başında 
bir ucu Yunanistan'a dokunacak da adamlar deli di
vaneye dönecek. Ya biz ne yapalım, aynı ülkede ya
şıyoruz, hazretle bugün burun burunayız.» 

Burada Tercüman Gazetesi Sayın Ecevii'i Yunan
lılara şikâyet ediyor. 

Şimdi, belki de bunların kökü araştırılırsa, evlerini 
pansiyon olarak Trikopis'e vermişlerdir, Anadolu is-
tilâsmda.... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, burada bulunmayan
lar için bazı ciddî ithamlarda bulunmamanız yerinde 
olur. Rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Peki, teşek
kür ederim Sayın Başkan; ama Atatürk'ün Rumlar 
için söylediğini Türkiye Cumhuriyetinin bir Başbaka
nına söylemesini... 

BAŞKAN — Rica edeyim. Burada görüşmeleri 
biîli bir seviye içerisinde yürütmeye mecburuz. Özel
likle rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Nihat 
Erim Hocamı saygıyla anarım, sayın Güven Partili
leri de. Eski hoca. Biz sonradan geldik, inşallah yu
vaya dönerler. Biz ikinci, üçüncü, onuncu planda söz 
sahibiyiz. Hocama şunu arz etmek isterim: 

«Kimsenin hakkını yemeyin, daha çok çalışın, 
şerre ve fesata âlet olmayın, müfsid ve münkir ol
maktan kaçınınız....» falan, falan dualarla, âmin, 
âmin,... Bu, Süleyman Demireî'in makalesi. 

Şimdi, Süleyman Demire!, Adalet Partisi irtica 
yapacak, memleket tehlikeye düşmeyecek; ama irtica 
mıdır, değil midir onun tartışmasına girmiyorum. Bu
rada yok Sayın Erbakan, itham etmiyorum, haddim 
değil. Ancak, burada olmadığı için haddim değil, bu
rada olursa haddimdir, tenkit ederim veyahutta tas
vip ederim. O ayrı bir konu; ama Sayın Erbakan bun
dan söz ettiği zaman, memleket tehlikeye gidiyor. Bir 
an için bunun irtica olduğunu kabul edersek, irtica 
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samimî sahibim bulmuştur. Samimî. Hiç olmazsa 
sahtekârından kurtulmuştur. Ankara'da, istanbul'da 
Frenk hayatı yaşayacaksın, bikini mayo île çoîuk, ço
cuğunu gezdireceksin, köye gideceksin imandan, Kür' 
andan bahsedeceksin. İşte budur Adalet Partisi; ama 
diğeri Bakanlıkta da, köyd« de aym davranış içeri
sindedir. Bu itibarla birisi olduğu gibi gözükür, gö
züktüğü gibi olur, dîgeri sahtekârdır. Bu itibarla, 
sahtekârlara hulûs çakan, hasbelkader Atatürkçü, 
hatta Atatürkçü Erbakân değil de, daha ötede, daiha 
çok kimseleri istismar eden, sâdece Atatürk'ün tem-
silcisiymiş gibi kendisini bir mehdi gibi kurtarıcı zan
nedenlere şunu söylemek isterim ki, Atatürk'ü ken
dileri daha çok istismar ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyât, vaat ettiğiniz söz müd
deti dolmuştur. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, bitire
ceğim. 

Bu itibarla, Sayın Erbakan'a 2,5-3 sene krikohık 
yapacaksınız, Türkiye'de demokratik rejimi tehlike
ye düşüreceksiniz, hatta kendiniz Erbakan'dan daha 
çok suç işleyeceksiniz, Erbakan'ı bir hedef tahtası gi
bi cilaya koyacaksınız; fakat kendilerinin buna bir 
basamak olduğunu da inkâr edecekler. Bu, çok gü
lünçtür. Basit bir köylüyü bırakın da, bir çoban dahi 
bana güler. Bunlara Atatürkçü değil, Atatürk istis-
marci'arı denir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz kendi konuşma 
müddetinizi kendiniz tespit ettiniz. Kendiniz kendi
nizi bağlamış bulunuyorsunuz. Rica edeyim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — 15 dakika 
değlî mi Sayın Başkanım? 

Evet, 15 dakika dolmadı Sayın Başkanım. 15 da
kikadır efendim. 

BAŞKAN — Konuşmanız hakkında bazı dü
şüncelerim olacak. Onları da söyleyeceğim. Lütfen 
bilirin efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devaimla) — Bitirmek is
tiyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başbakanım, Hükümet trogramjyle ilgili 
olarak bir iki konuya temas edip sözlerime son ve
receğim. 

Hacettepe Bilgi İşlem Merkezince bir inceleme 
yapıldı. Türkiye'de üniversiteye gıreÜSfen fiselerin sı
ralaması yapılmıştır. Bunun MİHî İ ş i t i m "Bakam ta
rafından tetkik edilmesini ve bunun izalesi için, Tür
kiye'de üniversiteye girmekte fırsat eşitEğinin sâğ-
Ir-nması için nasıl bir yol, yöntem tutmak lâzım bu
nu temeî olarak saptamamız gerekir. 

İkincisi; din îşferiyüe ilgîîtî imam - hatip okulla
rının benzeri liselerle; meslek liseîeriyle veyahut da 
diğer liselerle birleştirilmesi, Mülkiyede hesap uzman
lığı, idarî adlî ve hariciye, ekonomik ve haricîye di
ye üç bölüm vardır. Bunun gibi aynı çatı altında bir 
arkadaşlık doygusunu vermek suretiyle köydeki imam 
iie öğretmem öpüştürecek formülü okulda saptayabil-
sek (Belki iyi bir öneride bulunamadım, ama) bunu 
daha esaslı bir şekilde arasak herhalde faydalı olaca
ğı kanısındayım. Türkiye'deki anarşinin temeBerin-
den biri budur. 

Hocam haklı olarak layikiikten bahsettiler; ama 
fabrikanın, sanayinin gitmediği yerde layiklik yok
tur. Bu bir realitedir, Arşimet Kanunu kadar kesin
dir, aksini iddia edemezsiniz. Nerede fabrika vardır, 
sanayi vardır; oradaki fabrikada çalışan bir işçi, Hak
kâri valisinden daha layikîir. Çünkü Hakkâri Valisi 
ya bir dergâhın, ya bir tarikatın, ya da bir şeyhin, 
ağanın içerisinde taviz vermekle hayatını devam et
tirmek zorundadır; ama Taşhtarîada bir fabrikada ça
lışan Hakkâri'li bir imam, tahsili olmasa dahi biza
tihi lâyıktır. 

Bu itibarla lâyikliğin temel nedeninin objede ol
ması lâzımgelir süjede değil, sayın hocam. Sanayi da-
ğiîımıyîe; yılların, asırların ihmalidir bu. Bu itibarla 
bir iki hedef tahtasını bulup, bununla Havariyyun gi
bi kurtarıcıya artık bu milletin tahammülü yoktur. 

Bu memlekette rejim tehİkeye düşse de düşmese 
de milletin umut bağladığı, sevdiği liderler, eninde 
sonunda iktidara sahip olur. Bütün mesele budur. 
Bulanık suda balık avlayanlarla ve bundan kompleks 
duyup, yenilgiye tahammül edemeyen, suçluluk te
lâşı içerisinde bulunanların kendilerine ayrı bir sa
vunma veyahut da ayrı bir yol bulmaları gerekece
ği kanaatindeyim. 

Sayın Başkanını müsaade Duyurmuyorlar, zaman 
bakımından. Başkanımın ve Sayın Başbakan ve Hü
kümet üyelerinin sabrmı taşırmamak için çok uzun 
olan sözlerime burada son veriyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Feyyat'ın konuşmasında 

«Yosma» dan 27 Mayısa ilişkin sözlerine kadar ge
çen bazı terimler, bazı sözler hiç şüphe yok ki, ken
di kişisel konuşmasıdır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Doğru, doğ
ru. 

BAŞKAN — Başkanlığın kişisel konuşmalara mü
dahale etmemesi, kürsüde her şeyin söylenebileceği 
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özgürlük sınırları içindedir. Bu yönden müdahale et
medim; ama konuşma tam anlamıyle kişiseldir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ve doğrudur. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk?. Yoklar. 
Sayın Güven?.. Buyurun efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
smym üyeler; 

5 Haziran 1977 seçimleri sonrası kurulan Cum
huriyet Hükümetini çok yöniü sorunlar beklemelidir. 
Bunun temel nedenlerini geçirmekte olduğumuz bu
nalımın ciddiyetine, Anayasal düzeni ve demokrasiyi 
tehdit eden anarşinin yurt çapında meydana getirdiği 
tahribatı önlemek gibi başlı başına bir görev yanında 
sosyal ve ekonomik sorunların yığınîaştığı, yoğunlaş
tığı, kör düğüm olduğu bir dönemde bu düğümü de 
açma gibi çok yönlü bir görev beklemektedir. 

Geçmiş Hükümet döneminde hayatın en bunalım
lı devri yabandı, kamu düzeni temelden sarsıldı, par
tizanlık atabildiğine arttı, sokaklarda cinayet man
gaları kol gezdi, gençlik düşman kamplara bölünerek 
sevgi ve kardeşliğin yerini kin ve can düşmanlığı al
dı, siyasî cinayetler korkunç boyutlara ulaştı, Hükü
met ve güvenlik kuvvetleri Anayasa doğrultusundan 
ayrılıp yan tutunca bu karanlık gidiş Türk halkım 
derin, derîn düşündürmeye başladı. MC Hükümetinin 
etkin kanatları yönetimlerini kin, intikam ve vurgu
na dayandırdılar. Bu gidiş, yasa dışı, en ölçülü bir 
şekilde terkide dahi tahammül edilemediği bir orta
ma vardı» Hükümeti tenkid, Devleti yıkma niteliğin
de görülerek başka bir havadaki siyasî girişimler 
şiddetlendirildi. 

Aslında bugünkü Hükümet ve bugünkü Hükümet
ten beklediğimiz, programı ile kamuoyunun karşısına 
çıkmış, alt\ milyonun üzerinde rey almış oian Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinden beklediğimizden 
daha farklıdır. Çünkü, bugün öyle bir ortama gel
miş bulunuyoruz ki, Anayasal düzeni ve demokrasi
yi koruma, rejimi etkin bir biçimde yerleştirmek is-
teyen insanların hepsi bir araya gelmiştir; o kadar 
ki, parti farkı gözetmeden. 

Milliyet Gazetesindeki son anketlere göz atarsa-
nız C.H.P. yanlısı, karşıtları, tarafsızlar ve tüm öğre
tim üyeleri Türkiye'nin gündeminde en etkin yeri iş
gal eden siyasî istikran. Anayasal düzenin etkinliğini 
kazanmak için bu Hükümetin işbaşına gelmesini iste
mektedir. Böyle bir ortamda işbaşına gelecek Hükü
met, parti adı altında halka vadettiklerinden daha 
farklı şeyleri; yani bu siyasî ortamın gerginliğini gi
dermeyi amaç bilecek, sayısal durumu da tek başı

na iktidar olmaya yetmemesi nedeniyle zaten kendi
sinden daha fazlası da bu ortamda beklenemeyecek
tir. 

Hükümet programını okuduğumuzda «Her şey
den önce millî birliğimiz yeniden pekiştirilmeiidir. Bu 
amaçla Hükümetimiz bir partinin veya belli düşün
cedeki çe/relerin hükümeti gibi değil, tümüyle mille
tin hükümeti olarak çalışacaktır. Bütün karar ve uy
gulamalarında bunun bilinciyle davranacaktır. Bölü
cü değil, uzlaştırıcı; kırıcı değil, çatışıma değil, ba
rıştırıcı olacaktır» demek suretiyle biraz evvel işaret 
ettiğimiz noktaları dikkatle gözlerin önüne serdiğini 
görmüş bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; 

Bir konu üzerinde kısaca durmak isterim; Tür
kiye'de milliyetçilik, başka memleketlerde yozlaştır
ma istidadında olan bazı gelişmelere kurban edilmek 
istenmektedir. Dünyanın her yerinde çoğu kez mil
liyetçiyim diye ortaya çıkanlar, milletlerine en büyük 
kötülükleri edenler olmuştur. Önce hürriyet ve milli
yet diye ortaya çıkanlar, çıkar gruplarının ya içine 
gömülmüştür ya da emirlerinde hayat sürdürme im
kânlarını aramışlardır. 

Bildiğimiz kadarıyla milliyetçilik, millet hakları
nın var olduğu ülke birliği, dil birliği, tarih ve kültür 
birliği, dışa karşı bağımsız, içte özgür, eşit haklara 
sahip toplumlarda var olur. İçte çelişen, çelişkileri 
giderek çatışmaya dönen, sosyal ve ekonomik görüş 
ayrılıkları kan davasına dönüştürenler, Kıbrıs'ta ve 
haşhaşta davranışlarıyla tüm Türk halkı çıkarlarına 
ters düşenlerin milyiy elçiliğini ulusumuz ibretle sey
retti ve seyretmektedir. 

Milliyetçilik, aslında terim değil kapsamı itibariy
le önemi olan bir müessesedir. Milliyetçiliğin lâfı 
edilmez, gereği yapılmak suretiyle kamuoyunda im
tihanı verilir. Bu imtihanı veremeyenler maalesef bir
çok yerlerdeki yozlaşmanın yöntemlerini memleketi
mizde de uygulamaktadır. 

Temel sakıntı, Anayasaya karşı takınılan tavırdan 
gelmektedir. Temel hak ve özgürlükler, ekonomik 
hak ve özgürlüklerin dizisi, Anayasamızda uzun uzun 
sıralanmıştır. Ancak, kendilerini bu kayıtlardan uzak 
tutmak isteyenler gidiş ve tutumları itibariyle Ana
yasa çizgisinin dışına düşenler, Anayasa çizgisi içe
risinde haklarını arama durumunda olanlardan he
sap sorar hale gelmişlerdir. İşte en büyük sıkıntı, 
hesap verecek durumda olanların, hesap sorma sev-

I dasma kalkmalarından ileri gelmektedir. 
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Siyasî partiler doğal olarak programlarıyla kendi I 
üyelerini bağlarlar; ama Anayasanın özelliği her 
fikre açık oluşudur. 

Biz siyasî parti mensupları, kendi programları di- I 
şındaki görüşleri Anayasaya aykırı görme eğilimine 
tutulduk mu, o ülkede demokrasiden bahsedilmez; 
olsa olsa totaliter sistemlerin mevcudiyetinden bah
sedilebilir. 

Anayasanın beğenilmemesi başka şeydir, Anaya
saya uyulmama sorunu daha başka bir şeydir. Ana
yasayı beğenmeyen sjyasî partiler, dayandıkları ta
banlara fikirlerini yansıtıp aldıkları oylarla üye sayı
sını çoğaltıp, demokratik usullerle Meclislerden geçir
mek suretiyle o değişiklikleri yapabilirler; ama mev
cut bir Anayasa yürürlükte bulunduğu sürece de ona 
uymamazkk edemezler; ona uymadıkları ortamda 
gayri meşru olurlar; Anayasa dışında bulunurlar. 
Türkiye'nin içinde bulunduğa büyük çelişkiler bura
dan gelmektedir. 

Hak ve özgürlükleri kemire kemire, törpüleye I 
törpüleye sınırlama ortamı yaratıp her sınırlamadan 
sonra yeni sınırlama aıamak sessizliği ve tepkisizliği 
halkın haklarının yitirmesine razı olarak kabul edilip, 
kendi istekleri doğrultusunda bir düzen kurmak iste
yenler devamlı bu yola başvurmuşlardır. I 

îştQ, bu sıkıntılı ortamdan bizi kurtaracak bugün
kü Hükümeti Türk halkının yurdun dört bir köşesin
den biijük bir sevinçle karşılaması doğaldır. 

Rejim sıkıntısının tam manasıyla çözülmesinden 
sonra ekonomik, sosyal sıkıntılara gelinecektir. Hü
kümet, toparlayıcı, yaraları sancı Anayasa ve kuru
luşlarının işlerliğini sağlayıcı niteliği ile Türk halkına 
huzur vaat etmesini gönül hoşluğu ile karşılıyoruz. 

Kısaca, planlı kalkınma ve plan hakkındaki görüş
lerimi belirtmek isterim : 

Çağımızda hangi sistem içinde olursa olsun, kapi
talist düzenlerden komünist düzenlere kadar planlı 
kalkınma yerleşmektedir. Hele, geri kalmış ekonomi
lerin içinde bulunduğu memleketlerde planlı kalkın
ma önde gelmektedir. Ekonomik olanakları kıt, ihti
yaçları çok oîan memleketler, ihtiyaç * kaynak den
gesini arayınca ortaya plan sorunu çıkmaktadır ve 
Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddelerinde de bu ı 
açıkça belirtilmektedir. Çok iyi bir tesadüf, Dördün
cü Beş Yıllık Planın görüşülmesi sırasında bıa Hükü
metin işbaşına gelişidir. 

Hızlı sanayi geliştirme, üretime dönük üretimi sağ
lama, ödemeler dengesinde sağlıklı gelişmeler ve yön
lenme, gelir dağılımındaki âdil olma, bölgeîeıatası j 
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dengeli kalkınma sorununu çözme, istihdam sorununa 
çare bulma, fiyat istikrarını sağlama, sağlık, eğitim, 
konut, kentleşme sorunlarının çözümünde sıçramala
rı temin, sosyal güvenliği etkin kılıp yaygınlaştırma, 
vergi adaleti Dördüncü Beş Yıllık Planın gündeminde 
bulunan anasorunlardır. 

Bundan önceki Cephe Hükümetinin Maliye Baka
nı geçen yıl Bütçe ve Plan Komisyonunda şöyle bir 
görüşü ortaya koydu : 

«Anayasa doğrultusu, plan, program bütçedir» 
Halbuki, ekonomik hayattaki değişiklikler bu gidişi 
doğrulamıyor. Plan, program, bütçe arasındaki ayrın
tılar gittikçe artmaktadır. Biz bu durumdan kurtula
bilmek için önce bütçeyi ele aldık, sonra da Progra
mı ona uydurmaya başladık. Tam nıanasıyle Anaya
sanın öngördüğü sistemin tersinden işe başlamak su
retiyle planı tanımadıklarını Meclis zabıtlarına düşür
düler. O halde, Dördüncü Beş Yıllık Plan görüşmele
rinde bu düşüncedeki bir Hükümetin elinden kurtu
lup Anayasa doğrultusunda bir düşünce ile hazırlan
ması Türk milleti için büyük bir bahtiyarlık olacağı 
kanısındayım. 

Planlı kalkınmanın gereği olarak ağır sanayie ka
yış, kilit sanayiinin geliştirilmesi tüketim için değil, 
üretim için üretim yoluna gidilmesi hususunda Hükü
met Programındaki görüşleri sevinçle karşılıyoruz. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu en büyük so
run, istihdam sorunudur. Nüfusumuzun % 40'ı köy
lerde yaşamaktadır. 1976 yılı rakamlarına göre, 
2 000 066 kişi şehirde işsizdir. 8 760 000 kişi tarım
da çalışır. Sadece bunların 500 000'i tam nıanasıyle 
iş sahibi olur; 8 200 000 kişi gizli işsiz durumunda
dır. 

Bu hali ile Avrupa ve Ortadoğu içerisinde işsizlik 
sorununun, istihdam sorunun en önde geldiği bir mem
leket durumundayız. 1974 yılma kadar, yurt dışına 
125 000 - 130 000 işçi gönderirken, Avrupa'daki 1974 
ekonomik bunalımından sonra bunun sayısı da 4 000 -
7 000 kişi gibi, çok cüzî rakamlara inmek suretiyle 
de bu konudaki sıkıntılarımız çok daha artmıştır. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik de son derece sı
kıcı bir ortama ulaşmıştır. Gayri safi yurt içi millî 
hâsıla 1976 yılında fert başına 4 200 lira olarak düş
mektedir; fakat bunun daha acı bir yansıması ta
rımda 1 720 lira olmasına karşın, hizmetler ve ser
maye kesiminde 7 580 liradır. Şehirde çalışanlara 
23 140 lira düşmesine karşın, köyde çalışana 4 740 
lira düşmektedir. Demek ki, köy kesimi ile şehir ke
simi arasındaki bir orantıya gidersek, köyde yaşayan-
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lar aleyhine altı misli bir kötüleşmenin de mevcudi
yetini rakamlarla ortaya koymuş bulunuyoruz. 

Tanım kontrol altına alma, planm önde gekn he
defidir. Türkiye'de kalkınma sanayii ile tarımm at-
başı düşünülmesi ile mümkün olacak, tarımdan sana
yie kaynak aktarılması yapılacak. Toprak düzeninin 
bugünkü koşullar altında, bugünkü ihtiyaçlar denge
sine doğru şiddetle düzeltilmesi gerekmektedir ki, 
Hükümet Programında buna da değinilmektedir. Mo
dern işletmecilik âdil ve etkin gelir dağılımının da ya
nı sıra kooperatifçilikle bu yöndeki düzeltmeleri an
cak ve ancak bu görüşü içtenlikle benimseyen iktidar
lar tarafından yapılması mümkündür. 

Vergi düzeni son derece bozuktur. İleri ekonomi
si olan memleketlerde vergilerin % 75'i vasıtasız ver
gilerden temin edilirken, bizde % 75'i vasıtalı vergi
lerden; yani çalışanlardan, memur ve işçilerden alın
maktadır. 

Asgerî geçim indiriminin, asgarî ücret düzeyinin 
vergi dışı bırakılması vergi oranlarında çalışanlar le
hine onarım ve vergi kaçakçılığının önlenmesi, etkin 
ve verimli alanlara vergiciliğin kaydırılması gerek
mektedir. 

Programın en hoşa giden bölümlerinden birisi de, 
bölgelerarası dengeli kalkınmayı hedef almasıdır. 
Doğu Anadoludaki sosyo - ekonomik geriliğin, im
kânsızlığın nedeni, asırların getirdiği ihmalin sonucu-
cudur. Cesaretle bu bölgelerde gelişmeye öncülük 
tanımakla birlikte onlardan pek farklı olmayan Ka
radeniz yörelerine de aynı önemin verilmesi gerek
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de son yılarda en büyük sıkıntıyı veren 

olay, fiyat hareketlerinin bir türlü yılda '% 20'nin 
altına düşnıeyişidir. 1974 yılı için bağışlanır sebepler 
vardı. Sade Türkiye değil Avrupa'da da fiyat hare
ketleri °/0 20"nin üzerinde iken Türkiye'de bu miktar 
üzerinde fiyat hareketleri tutulmuştur. Kaldı ki, o yıl 
Kıbrıs Harekâtı doiayısıyle büyük bir parasal kayna
ğın da buraya aktarılmasına karşın ve petrol fiyat
larının dört misli artmasına rağmen yine % 20 civa
rında tutulan fiyat artışları, ondan sonraki yıllar içe
risinde böyle bir zorunluluk yokken ve Avrupa'da 
bu miktarlar % 10'un altına düşüp seyretiği bir or
tamda dahi Türkiye'de fiyat hareketleri % 20'nin al
tına inemedi. 

Ancak, 1974 yılında işçi ücretlerinde % 45, me
mur ücretlerinde % 35 taban fiyatlarının iyileştiril
mesi sonucu köylünün sattığı malların fiyatlarında 

% 52 miktarmda bir artış sağlamak suretiyle fiyat 
hareketlerinden ezilen bu kitlelerin korunmasına kar
şın 1975 - 1976 yıllarında bu ücret seviyesi % 10'un 
altına düşmek suretiyle mevcut nominal değerini de 
sağlayamamış duruma girmişlerdir. 

Ödemeler dengesi son derece sıkıntı verici bir is
tikamet seyretmektedir. İki yıldan beri üç milyarın 
üzerinde açak vermektedir. Dış satımımız iki milyarı 
bulmuyor. Bu yıl 1 milyar 900 milyon doları bulmuş
tur. Halbuki, sadece akaryakıta ödenen para 1 mil
yar 190 milyon dolardır. Demek ki, dış satımdan el
de ettiğimiz imkânların % 65'i sadece akaryakıta gi
der duruma düşmüştür. 

Hükümet Programında bu konularda bazı iyileşti
rici önerilerde bulunmasını yine şükranla karşılıyo
ruz. Kitle ulaşımına önem verilmesi, deniz yollarının 
İslah!, demiryollarına önem verilmesi, kömür ve lin
yit ocaklarının işletilmesi, akaryakıt tasarrufunu sağ
layıp bu konuda döviz tasarrufumuzu da sağlamış 
olacaktır. 

Sanayide ara malı ve hammaddeyi dıştan getirir 
durumdayız. % 8 kalkınma hızının devam edebilme
si için buna bir ölçüde de mecburuz; fakat bu durum 
böylece devam ettiği sürece kısa bir devrede ödeme
ler, birikmiş dsş ticaretimiz 19 milyar lirayı bulacak
tır ki, etkin ve akılcı yollardan gidilerek bazı döviz 
tasarruflarında bulunmamız gerekiyor. Bu da, dışsa
tımlarda hızlı artış çarelerini arama, tarımda kaynak 
yaratıp kaynak aktarmasını geliştirme, turizm gelirle
rinde Akdeniz memleketlerindeki memleketlere muva
zi olarak büyük gelişmeleri sağlama, deniz ticaret fi
losunun geliştirilmesi ki, Hükümet Programında bun
lara yer verilmiş olmasını yine iyi bir işaret olarak 
kabul ediyorum. 

Sayın Başkan, say m üyeler; 
Bir konuya özellikle değinmek isterim : Bugüne 

kadar en çok ihmale uğrayan kırsal alanlarda yaşayan 
insanlardır. Cumhuriyet Hükümetlerinin tümünün 
devrinde daima bu ihmal büyük ölçüde süregelmiştir. 
Köy her yönüyle ihmale uğramıştır. Bugün en ilkel 
ortamda köy yollan sorunu çözülmemiştir. Program
da köy yolları sorununun hızla çözüleceği belirtilmek
le beraber; bize göre daha somut, daha net bazı öne
rilerin Programda yer almasını beklerdik. Meselâ, bir 
süre verilmek suretiyle «kısa bir süre sonra yolu ol
mayan köy bulunmayacağının» Programda yer alma-
smı içtenlikle bekliyorduk. 

İkinci ve önemli bir sorun ise şudur : Bugün Tür
kiye'de 36 bin köy mevcuttur. Sadece 9 bininde elekt-
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rik vardır. Demek ki, % 75'i elektrikten mahrumdur; 
fakat bu miktara bakarak bir yanılgıdan da sizleri 
kurtarmak isterim. Bu dağılım da son derece biçim-
sizdk. Bu yazıtı seçsin propagandasında gittiğim Bay
burt'ta sorduğumda tek bir köyde elektrik yoktu. Ka
radeniz sahilinde kendi ilçemde üç köyde elektrik var. 
Buna mukabil, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesinde bel
ki bu miktar % 50 60'ı aşmaktadır. 

O halde, bir yönden, 36 bin köyün 25 bininde 
elektrik yokluğu gözönünde tutularak kısa devrede bu 
sorun çözülürken, adaletsiz gidişe son verilerek, den
geli bir şekilde her bölgede bu elektrik dağılımın! sağ
lamak için etkin tedbirlerin getirilmesi gerekmekte
dir. 

Tarım kesiminde asgari ücretlerin tarım kesimi 
özellikleri gözönünde tutularak uygulanmasına gitmek 
gerekiyor. Kırsal alanda işgücünün... 

BAŞKAN — Sayın Güven, müddetiniz dolmak 
üzere. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Kırsal alanda işgücünün örgütlenmesi, kooperatif
çilik ve sendikacılık hareketlerinin hızlandırılması ge
rekmektedir. İstihdam sorununa yer verme ve kalkın
mayı iyi ve etkin bir şekilde sağlamak için bayındır
lık hizmetlerinin, inşaat, ağaçlandırma, toprak ıslâhı 
konularını hem hızlandırma hem de bu kanallardan 
birçok kimsenin ekmek temin etmesini sağlayıcı ted
birlerin alınması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerimi bağlamadan evvel, Sayın Başkan her

halde iki önerimi Hükümete ulaştırmama yardımcı 
olurlar. 

Birincisini bir yasa teklifi haline getirmiştik. 65 
yaşım dolduran fakir, sakat ve güçsüz olanlara etkin, 
âdil, sıkıntıdan kurtaracak bir şekilde maaş bağlan
masını öngören bir yasa teklifini Sayın Başkanın da 
imzası bulunduğu şekilde sunmuştuk. Bunun çok kısa 
Kamanda kanunlaşmasını istiyoruz. 

ikinci bir sorun olarak da, bundan önceki hükü
metlerin her istediğimizde «Yapacağız» dediği ve bir 
türlü yapmadığı, Karadeniz yöresinde Hopa - Sarp 
yolunun kısa devrede ulaşıma açılmak suretiyle detant 
politikasının &d yumuşamanm da bir gereği olarak bu 
sorunun çözülmesini yine bugünkü Hükümetten isti
yorum. 

Sözlerimi bağlıyorum. 
Demokrasiyi güçlendirip Anayasal düzene işlerlik 

kazandıracağı, içte banşı getirip dışta onurumuzu ar

tıracağı, özgürlük içinde hızlı kalkınmayı sağlayıp 
üretimi artırırken sosyal adalet ilkelerinden de ayrıl
mayacağına inandığımız yeni kurulmakta olan Sayın 
Ecevit Hükümetine içtenlikle başarılar diler, saygıla
rımı sunarım. (C. II. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Yıldız, buyurunuz efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan, Cumhuriyet 'Hükümetinin Sayın 
Üyeleri, değerli arkadaşlarım; 

Ben birçok gerçek yurtseverin ve hatta kimi AP' 
!i dostların özel konuşmalarından da esinlenerek, 
Anayasal statünün gereği ve yaşadığımız olağandışı 
durumun zorunlu kıldığı türden bir konuşma yap
mak istiyorum. 

Konuşmamı dört başlık altında sunmak istiyo
rum: 

Birincisi, durumumuzu kısaca belirlemek. 
İkincisi, şu anda toplumsal gereksinmelerimiz 

ve kamuoyumuzun en belirgin nitelikleri. 

Üçüncüsü, Hükümetin oluşturulmasında uygu
lanan yöntemler ve buna karşı tepkiler. 

Dördüncüsü, kendi kanımca Türkiye nereye gi
diyor?. 

Bu tür konuşmaları çok kez bu kürsüden Sayın 
Demire! Hükümetlerine seslenerek yaptım, öngörü
lerimi arz eiîhn; fakat hiç bir sonuç alamadık ve 
sonucun öngördüğümüzden de daha kötü olduğunu 
üzüntüyle göregeldik. 

Bu bakımdandır ki, bugünkü görüşlerimi, aymaz
ları, kasıtlıları ya da ses duvarını aştıkları için yapa
cağı başka bir şey kalmayanlara değil, onların et
kisinde kalanlara, kamuoyumuza ve tarihin ders 
alınacak sayfalarına bu görüşleri geçireceklere sunu
yorum. 

Programın ayrıntılarına girecek rahatlıkta deği
liz bugün. Durum nedir önce: Bugün Türkiye'yi üç 
dört yönden alırsak, gerçekte kaygı verecek, hatta 
uyku kaçıratacak bir durum içindeyiz. Can güven
sizliği dehşet verici kerteye ulaşmıştır. Türkiye'de 
yaşam içkenceye dönüşmüştür. En büyük kentin or
tasında polisin ve panzerlerin üstünden yüzbinlere 
ateş edilebiliyor. Ateş eden nasıl kaçacak veya kaç
masına gerek kalmadığı güvencesini nereden alınış 
bulunuyor?,, Birkaç gün sonra Başbakan olacak bir 
Sayın Lider otobüsün içinde yere yatarak canını 
kurtarabiliyor. İhbarların tümünü değerlendirerek 
Devlet yönetimine yön verecek Başbakan baş ihbar
cı durumuna geliyor. Mektup yazıyor. Falan yerde 
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konuşursanız, falan kattan, filan otelden dürbünlü 
tüfekle sana ateş edilecek.. Be mübarek, şu ateş 
edeceğin bir de fotoğrafını yapıştırsan da tam tanısak 
bu adamı. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

O fotoğrafın yanma İzmir'dekinin de fotoğrafını 
koysan, Yeşilköy'dekinin, Sirkeci'dekinin de fotoğ
rafını koysan çok ilginç bir albüm olurdu. Başyazı
sını kim yazar ve baş fotoğraf kimin olurdu?. 

İşte böyle, kan kokuyor ortam. Bu hale getiril
miştir can güvensizliği. Böyle bir yerde o kanların 
hesabını sormak sanırım ki hiç kimsenin savsaklaya-
mayacağı bir görev haline gelmiştir. 

Ekonomik iflas tarihimizde görülmemiş bir bi
çim almıştır. Türk Devleti, sahte çek düzenleme 
durumuna düşmüştür; karşılıksız çek. Ekonomik 
kararlar dışından dikte ediliyor: Abdülhamit'in yö-
temleri başlamış DÇM adiyle. Ulu Hakancıîar bay
ram etsin o bile düşenemerniş idi bunu. 

Ekonominin her yerinden kırmızı ışıklar yanar
ken, Cephesi İktidar fren yerine gaza basıyordu. İş
te ekonomi de böyle bu noktaya geldi. 

Dış saygınlığımız korkunç biçimde çiğnenmekte
dir: Yalvaran, azarlanan, horlanan, suçlu masasına 
oturan, tek çözüm sorunlarını askıya alan bir poli
tikadan buraya geldik. 

Avrupa Konseyinde «İşkence ve cinayetler res
mî devlet politikası olmuştur» diyorlar. «O rezil Yu
nan Cuntasının döneminden daha kötü bir yönetim 
var, Türkiye'de» diyorlar. İşte bu ortam içinde ka
muoyunun yönlendirmesini ve kamuoyunun belir
gin niteliklerini kısaca belirtmek istiyorum. 

Türkiye kamuoyu, bugün önüne durulamaz bir 
özlem halinde can güvenliği istiyor. «Devlet herke
sin devleti olsun» diyor, işgalcilerin değil. «Polis 
herkesin polisi olsun» diyor, yönetime güven isliyor. 
Devlet adamından ciddilik istiyor. Televizyonda din
lediği adamın devlet adamı gibi konuşmasmı istiyor. 
Ekonomik iflâsa «Dur' densin istiyor. 

Kısacası toplumumuz dehşet verici can güven
sizliğinin bir an önce sona ermesini, devlet yöneti
mindeki korkunç yıkımların onarılmasını, dış aygîn-
Iığımızın çiğnenmesinden kurtarılmasını, savunma
mızın kötürüm olmasının ve ekonomik çöküntünün 
durdurularak düzelme yoluna dönüştürülmesini isti
yor. 

Büyük gurur incinmesi içindedir Türk kamuoyu 
bugün. Böyle bir yönetimin işkencesine, böyle bir 
yönetimde kalmanın işkencesinin amîannı yaşsyor 
Türk Toplumu bugün. 

Sayın Demire! ve ortaklan hâlâ daha «Durum 
iyiydi 26 ay çök iyi yönettik» diyorlar. Sizin yöne
timiniz iyiyse kötüler nasıl olur acaba?.. 

Doğrayu söyleyene karşı suçlamalar. Bu, herhal
de suçu azaltma uğraşı olabilir; ancak başka türlü 
açıklanamaz. Kamuoyumuz gerçekten çok ilginç bir 
nitelik gösteriyor şu anda. 

İçeride sanınm ki, Cepheci Hükümetin yapabildi
ği en başarılı iş, ulusal birliği kendi dışında sağla
maktır. Gerçekte işçiden işverene, sağından soluna, 
toplumda demokratik sağlıklı, kesimlerin tümünü bir-
leştirebilmiştir. DİSK'le Türk-İş'i bile yan yana ge-
tinniştir. Koç'la Sabancı'yı bile yan yana getirmiş
tir. Bu başarıdır belki, kendi dışındaki bir basan. 
Aldığı oyun çok üstünde Ecevit Hükümetinin desteği 
var bugün toplumda, bu ilginç bir olgudur. Hatta oy 
vermeyen, vermediğini bildiklerimiz de güvenoyu al
masını istiyor Türk Toplumunda. Hatta yöneticileri 
dışında sağcı partilerin sanırım ki, önemli bir bölü
mü güvenoyu almasını istiyor. Neden bunlar? Niçin 
bunlar? Neden 6-7 Haziran günü coşku içindeydi, 
Ankara?. Sanırım ki, bir yengiyi alkışlayanlar var
dı; ama asıl çöküntünün, kurtuluşun bayramı idi. 
Böyle bir noktaya gelmiş Türkiye ve o noktanın aşıl
masını konuşuyoruz. 

Dışarıda sanırım ki, Türkiye'ye dost görünmek 
isteyen, dost olan, hatınnı sayan herkes bugünkü Hü
kümetin güvenoyu almasını istiyor. Bütün bunlara 
karşı birkaç partinin inatlaşan lideri, tersini savunu
yor. 

Arkadaşlarım, işte asıl rejimin tehlikesi başlıyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi evrensel ve ulusal 
beklentilerin tersine bir karara zorlanmaktadır. Kuş
kusuz Meclis dışı, Meclisi yönetmez; ama Meclis, 
gücünü kamuoyundan alır. Kamuoyunun belirgin 
niteliği bu. Meclisin saygınlığına sanırını ki, en zarar 
verecek davranış budur. Bağışlayın deyimimi, ben 
Sayın Ecevit Hükümetine «Büyük Koalisyon Hü
kümeti» dedim. Meclisteki en büyük partiyle, top
lumun demokrasiden yana bütün kesimlerinin des
teğini sağlayan bir Hükümettir. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu büyük koalisyon, evrensel alanda da destek 
görüyor. Böyle bir Hükümete karşı davranışı, haklı 
nedenleri olsaydı düşünürdük; ama tümüyle hak-

I sız bir davranış karşısındayız. 
İtalya, böyle bir duruma gelmeden; yani insan-

* 1ar sokağa çıkabilirken, yönetim yozlaşmazken, dn-
j şanda saygınlığı çiğnenmezken, Komünist Partisi 
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Sağcı Hristiyan Demokrat Partiyi desteklemiştir. Şu 
komünizmle savaş yapan sağcı partilerin dikkatine 
sunuyorum. Onlar milliyetçi, onlar komünist. Han
gisi yurtsever onu da takdirlerine sunuyorum. 

Bu durumda bizimkiler ne yapıyorlar?.. Başba
kan Hükümet Programını okurken dinlemiyor bile, 
lütfedip Meclise gelip dinlemiyor. Kimi dinlemiyor?. 
Gözlemlerimiz açık, sunuyoruz. Yurdun her köşe
sinden konuşmalarını dinlemek için 100 binlerin koş
tuğu bir Başbakanı dinlemeye dayanamıyor bu par
tiler. Kimi dinlemediğini boyîe söylediğimiz zaman, 
zaten dinlemeden konuşuyor, Programı da dinleme
den karar alıyor. 

Bir A. P.'li hemşerim bir kalabalıkta bana şöyle 
demişti. «Korkuyorum ve ağladım, Ankara'ya ge
lirken Saym Ecevit'in karşılanışından. Niye biz bu 
hale düştük?..» İşte gerçek neden. 

Arkadaşlarım; 
Anayasal yöntemin uygulanmasında Hüküme

tin oluşmasındaki uygulanan yol, ona yönelen eleşti
rileri Sayın Erim açık açık belirti, ben kısaca deği
neceğim. 

Yani Sayın Cumhurbaşkanı ne yapacaktı?*. Sa
yın Ecevit'e diyecekti ki, «Önce git güvenoyu al da 
sonra gel, sonra bu listeyi onaylayayım» mı diye
cekti?.. Saym Başbakan ne yapacaktı?.. Önce güven
oyu alıp da sonra mı oraya gidecekti?.. Sanırım ki, 
akılla bağdaşır, sağlıklı işleyen bir kafayla bağdaşır 
bir deyimîeme değildir bunlar. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Türk geleneklerine, yasalarımıza ve dünyadaki 
uygulamalara tümden ters düşen beyanlarla karşı
laşıyoruz, Türk geleneklerinde Cumhurbaşkanına bu 
tür bir eleştiri yöne'tilemez. Nerede kaldı ki, son de
rece kurallara saygılı bir Cumhurbaşkanı ve o yüz
den eleştiriye uğrayan bir Cumhurbaşkanı. Anayasayı 
uyguluyor, fakat eleştiriler çok sert. Saygıyla hiç bir 
şeyle bağdaşamaz. Bunlar ancak rejime zarar ve
rir. Aslında tümüyle, suç niiellgindedîrüer, Meşruluk 
sözünü edemiyecekîer; Hükümete «Meşru değil» 
diyor. Yasa dinlemez, yargı karan dinlemez, eşkıya
ları- Devlete yerleştirir, bu meşru.. 

Saym Başbakan Yardmıcısı, Hükümetinin meş
ru olmadığını kendisi söyledi, «Yargı kararının bir 
virgiiîünü değiştiren Hükümc-t meşruluk dışına dü
şer» dedi Saym Feyzioğhı. Şimdi o duruma düşen 
bir Hükümetin meşruluğu, belki suçlunun karşı
ya saldırma hıncıdır bu ancak. 

Arkadaşlarım; 
Asıl suç, ulusal irade ipotekleniyor: Milletvekil

leri toplumun yararına vicdanının sesini duyurma
dan alıkoyuluyor. Milletin vekili değil, birtakım 
kimselerin vekilleri ve o kimseler de Türkiye'de ar
tık katmerli suçludurlar. Az değil, katmerli suçludur
lar. Katmerli suçluların vekili olan miletvekilinin her
halde vicdanın sesine uyabileceği umudunu henüz 
yitirmiş değilim. 

Arkadaşlarım; 
Artık üzülerek, tarihimizin onurlu sayfalarına 

geçeceği için bu olgu, ondan da üzülerek şunu söy-, 
lemek isterim ki, karşımızdaki olgu, iktidar olgusu, 
parti, hükümet olgusu değil, rejim konusu karşısın
dayız. Bugünkü politik arenada kimsenin iyi niyetin
den kuşku duymuyorum, herkes ülkeyi seviyor, her
kes huzur istiyor, kimse kötü niyetli değildir, sözleri 
boş laflardır. Bugün karşılaştığımız davranışın, ne 
yurtseverlikle, ne İyi niyetle ne de şu andaki gerçek
lerle bağdaşır yönü yoktur. Bu derecede dehşet ve
rici bir olgu karşısındayız. 

Evet arkadaşlarım, nedir tek nedini bunun?.. 
Bence tek nedeni korku kompleksidir. Hesabı verile
meyecek duruma gelmişlerin korkusudur bu. Bir
birini ite ite geldiler; yıktılar, yeniden yapmak isti
yorlar. MC'nin ülkeye vereceği hiç bir şey yoktur kö
tülükten başka. Ne vereceğine ilişkin örnekleri bol
ca vermiştir geçmişte. Ne yapacağı bellidir. 

Arkadaşlarım; 
Bugün karşılaştığımız durum: Siyasal toplumbi

limin bir gerçeği Türkiye'de eyleme yansımış halde
dir. Hızlı oluşumun, çağdaş hızlı oluşumun oluştur
duğu yeni sosyo-ekonomik dinamiklerin, kamuoyu
nun uyanışım, halkın uyanışını, kentlerden köylere 
hızla aktarması, yayması karşısında ürküntüye kapı
lan egemen çevreler ve onların dışarıdaki işbirlikçi
leri, ürküntüyle birtakım önlemlere başvuruyorlar. 
Bunların içinde Türkiye'ye yansıyan bir uygulama 
1930'lara biraz benzer ve nitekim Brejnev de Kis-
singer ele aynı tanımlamaya varmışlardır. Faşist uy
gulaması, yalnız sistem o'arak değiî, bu uyanışı ön
lemenin politikada zor kullanma yöntemlerini Tür
kiye'ye getirmedir aynı zamanda. İşte, Türkiye bu 
siyasal toplumbilimin bir gerçeği karşısında bulunu
yor. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, konuşmalarımın son bölümünü arz edece

ğim. 
•Durum nedir? Türkiye nereye gidiyor?.,. Bunu çok 

daha dikkatle düşünmek gerektiği inancındayım, Cer» 
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çekte kuşku veren bir noktaya gelmişiz. Türkiye'yi 
götürmek isteyenlerin nereye götürmek istediklerini 
biliyoruz sanıyorum. A çaktır amaçları, belli olmuş
tur. 

Bu Hükümet kurulmadı; ne olacak?.. Bugünkü 
bildiriyi okuyorum. Böyle bildiri olur mu? «Verme
yin, vermeyin. Yıkın, yıkın; yaptırmayın..» Siz ne 
yapacaksınız?.. Yok hiç bir şey. Böyle bir görüş 
olur mu? Böyle bir sorumluluk olur mu? Üç parti 
lideri birleşiyor, oturuyor, «Güvenoyu vermeyece
ğiz» diyor. E, siz ne yapacaksınız?.. «Bize bakma
yın.» Oynayacak mıyız Türkiye ile? Bu kurulmaya
cak; sizin kuracağınız belli değil, sonra? Sonra azı
tacak can güvensizliğini yaratanlar. Ekonomik if
lâs hızlanacak. Dış saygınlık çiğnenecek.. Bir siya
sal suç karşısındayız, bence. Onun için ben bunu 
sadece bir hükümet yarışması, bir iktidar yarışma
sı niteliğinde görmüyorum. 

Evet efendim, bir noktayı da söyleyeyim: Sayın 
Demirel'in bir uyarısını ben benimsedim. Diyor ki, 
«Utanç verici şeylere başvurmayın Saym EcevitL» 
Bu uyarı yerinde. O diyor ki; yani bu işin patenti 
başkasındadır, siz buna girmeyin bulaştırırsınız. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Karıştırmayın bu işi, 
bu iş olmaz demek istiyor gibi geldi bana. 

Şimdi, Tanrı korusun, bu MC bir daha dirilse, 
dört yıl Türkiye'ye neler gelebileceğini, değil dört yh, 
gelir gelmez neler gelebileceğini düşünelim. Ben bir 
deyimi yinelemek isterini: Bence Saym Demirel'in 
bir adı da «Bunalım katsayısulır» bir yerde bunalım 
var mı, o geldi mi kaîsayı alır o bunalım, katlanır. 
İşte bu bunalım katsayısı gelecek Türkiye'ye. Ülke, 
bu oyunlara dayanamaz artık. 

Ben şuna da şaşıyorum: Bu ekip ne cesaretle çı
kıyor da milletin karşısına yine hükümet olmak isti
yor? Bu büyük bir cesarettir. Türkiye'yi nereye ge
tirdiğiniz belli. Hâlâ çıkıp da «Ben yine hükümet ola
cağım» demek büyük bir cesarettir. Yıllarca önce 
ben söylemiştim saym A. P.'li arkadaşlara; yapaca
ğınız tek hizmet kalmıştır, bir adaya gidin dinlenin. 
Çünkü sizin hükümetin artık yapacağı bir iş kalma
mıştır. Bu duruma gelmiş bir ekip hâlâ ben iyi yö
neticiyim diyebiliyor. Demek ki, alay ediyor. İşte bu 
durumda olduğumuz için ben Prcgramm ayrıntıları
na girmiyorum. Programı da olmasa, sokaktan bir 
avuç insan toplansa-Cepheei Hükümetten iyi >önetir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Hiç bir işe karışma-
sa iyi yönetir, 
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O halde, böyle bir ekibin çıkıp da halkın huzu
runda, ben yine hükümet olmak istiyorum demesi, 
deyimîemesi bence güç bir davranıştır. 

Arkadaşlarım; 
Bu Cephe yıkılmadan önce bir benzetme yapmış

tım, yinelemek istiyorum: Türkiye bir gemiye dön
müştü. Ufuklarda karabulutlar, fırtınalı deniz, (Kı
yıdan okluğum için belki öyle anımsadım bunu) kap
tanından çimacjsma kadar gemidekiieriıı hepsi dö
vüşüyor, katiller yolculara saldırıyor, gemi dümen-
siz gidiyor. İşte Cephe Hükümeti bu noktada idi. 
Millet, yolcular elinden aldı aldı gemiyi. Şimdi diyor
lar ki, hayır o gemiyi yine biz alacağız, çünkü baîıra-
madık. Bütün özürleri o; batıranındık, az kalmıştı, 
batınyorduk, batıramadık. 

Nasıl bu ekjp yan yana gelebiliyor onu da düşü
nüyorum. Tarihe anlatmak için düşünüyorum. Cen
nette de cehennemde de buluşamayacaklar yan ya
na geliveriyor. Nasıl gelebiliyor yan yana? Bunların 
içinde rahatsız olanları bilirim. Onların rahatsızlığı
nı anlıyorum. Rahatsızlıklarını söyleyenleri de bili
yorum; ama rahatsızlığı söylemek yetmiyor. Bu ra
hatsızlık sürüyor. Onları birleştiren güçlerin bir bö
lümü arkalarından çekildi yine bileşebiliyorlar. Bu 
güçlerin bir bölümü çekildi, onlara bile artık yara
namadılar; birleyebiliyorlar. 

Arkadaşlarım; 
İşte o batırmak istedikleri gemiye tekrar binmek 

istiyorlar. Seyirci mi kalacağız?.. Ben vereceğim tek 
yanıt: Yağma yok. Açsk söylüyorum; yağma yok. 
Böyle bir ekibin yönetimine Türkiye dayanamaz ar
tık. Bunu demokrasi düşmanlığı diye yorumlamak 
mümkün değildir. Demokrasinin yolu açsldı. Demok
rasiye inanmışlar görev istiyor, görev başına geîdi-
Bu, demokrasiye karşıtlık değildir; ama böyle bir 
ekibin yönetimi asla Türkiye'nin onuruna yakışmaz 

Bu üzüntülü, sizin de üzüntünüzü artıran konuş
mamı bitirirken, henüz aymayanîarın, henüz gerçeği 
göremeyenlerin de bir an için ellerini vicdanlarına 
koyarak düşünmelerini, inatlaşanlann arkasından re
jime, ülkeye, kendilerine kötülük yapmamalarını ve 
her halde rejime yaptıkları en büyük kötüîüğün ce
zasını beraber çekmekten, vicdan azabını çekmekten 
kurtulmalarını diliyorum. 

Bu dilekle, Hükümetin önce güvenoyu alışında, 
Programın uygulanmasında, bu çok ağır koşullar al
tında; aslında bu koşullar altında Hükümete istekli 
bulunmak da bir cesarettir, ama b?ri saygıdeğer bir 
casert, öbürü de her halde saygıdeğer bir cesaret <k« 

$15 — 
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ğildir. Bu cesareti gösteren Hükümete başarılar di
ler, hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. B. G. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Söz sırası Sayın Esatoğhı'nun daha sonra Sayın 

Çeîikbaş'ın ve daha sonra da Sayın Başbakan görüş
lerini açıklayacaklardır. Bütün bu görüşmelerin saat 
19.00'u aşacağı gözükmektedir. Bu sebeple verilmiş 
bir önerge vardır, okutuyorum; 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet Programı görüşülmesi bitinceye kadar 

Oturumun uzatılmasını öneririm. 
Saygılarımla. 

Hüseyin Atmaca 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Esatoğlu, buyurunuz efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
İki gün önce bu kürsüden Sayın Başbakan Hü

kümet Programını okudular, hep beraber dinledik. 
Sağ taraftaki sıralar şimdi olduğu gibi o zaman da 
boştu. Hükümetin güvenoyu alması halinde anamu-
halefet partisi görevini yapacak olan Adalet Parti
sinin Program müzakerelerine katılmaması demok
ratik rejimimiz yönünden üzücü bir olaydır. 

Program metni sayın üyelere dağıtıldı. Böylece, 
ayrıca inceleme fırsatını da bulduk. Bu Program, 
Cumhuriyet Halk Partisi Programının çizdiği sınır
lar içinde günün gerçekleri de gözönünde tutularak 
hazırlanmış; 2,5 yıl içinde açılan yaraları sarmayı; 
huzur içinde kalkınmayı ve sosyal adaleti gerçekleş
tirmeyi amaçlamıştır. 

Bozulan birliğimizin yeniden pekiştirilmesi ba
kımından ileri sürülen düşüncelerin içtenliği ise umut 
veriyor, huzur veriyor. 

Sayın arkadaşlar; 
Demokratik siyasî hayatımızın vazgeçilmez un

suru olan siyasî partilerin tartışma yapacakları alan 
Parlamentodur. Bu görkemli bina, bu tesisler, bu 
personel, siyasî partiler için ayrılan salonlar, sağlanan 
diğer olanaklar JU amaca hizmet içindir. Parlamen
toda tartışılıp karara bağlanacak konular Parlamen
to dışında ne kadar tartışılırsa tartışılsın yasama gö
revi sayılamaz. Ttartışma burada sonuca bağlanıp, 
burada haklılık kazanır, burada hukukî olur. Bura
ya gelmemek protesto sayılmaz. Buraya gelmemek; 

Anayasanın yüklediği görevi yapmamak olur. Burada 
bildiklerini söylememek Milletin kendilerine verdiği 
muhalefet görevini yerine getirmemek ohır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Buradan kaçmak meşruluktan 
çıkmak olur. Gelin, anlatın bildiklerinizi, tartışalım; 
Anayasayı yasaları herşeyi Millet önünde, Millet 
kürsüsünde tartışalım.. 

Sayın arkadaşlar; 
Güya Hükümetin atanması demokratik teamül

lere aykırı imiş. Hükümet listesi Mecliste okunmadan 
Bakanlar Hükümeti işgal etmiş; o yüzden katılmı-
yorîarmış. Öyle de olsa bu katılmama nedenini bu
rada tartışmak gerekir; ama tartışma gücünü ken
dilerinde bulamayanlar iddialarını ispat edemeyecek
lerini bildikleri için Meclisten, kürsüden kaçmışlar
dır. 

Sayın arkadaşlar; 
5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra istifa eden 

Hükümetin Başkanı ile iki yardımcısı Hükümet kur
ma görevi Sayın Ecevit'e verildikten sonra insanı 
hayrete düşürecek bir telaş ve hırçınlığa kapılmışlar
dır. Hırstan, kinden ne söylediklerini bilemez bjr 
halde sürekli saldırıyorlar: Ne hukuk, ne Anayasa 
hiç bir şey gözlerine görünmüyor. Sanki seçimden 
sonra istifa eden kendileri değilmiş, sanki Ecevit, 
Anayasa dışı yolla onları oradan indirmiş ve Hükü
meti işgal etmiş. 

Bu Hükümet, Kontenjan Grupunun bildirisinde 
de belirtildiği gibi tıpa tıp Anayasaya uygun olarak 
kurulmuştur. Bu Hükümet «Çankaya Hükümeti» 
diye adlandırılamaz. Bu tanım Sayın Başkanı ile bir
likte Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına da saygısız
lıktır. 

Bugünkü bildirilerinde de Hükümet ismini de kul
lanmıyorlar, «Bu heyet» diyorlar. Bundan daha çir
kin, bundan daha saygısızca bir tabir kullanılamaz. 

Bu kadar telâşın nedeni vardır elbet. Vatandaş 
ve Devlet memurları Hükümete ve Anayasaya karşı 
kışkırtılıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
baskı altında tutuluyor. Anayasal görevlerinin en 
başta gelenlerinden olan oy kullanma haklan engel
leniyor. Her ne pahasına olursa olsun bu Hükümet 
görevden uzaklaştırılmak isteniyor. Bunlar bir şeyden 
korkuyor. Bu korku, bir suçluluğun korkusu, hesap 
vermenin korkusu olsa gerek. Aksi halde demokratik 
yollarla iktidardan düşen Hükümetin bu kadar telâş 
göstermemesi gerekir. 

Benim gördüğüm kadarı ile, bu üç lider ve onla
ra kayıtsız şartsız itaat eden bir avuç yönetici meş-
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ruîuk sınırlarım aşmış durumdalar. Bu davranışla
rını demokratik rejimle, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası ile bağdaştırmaya imkân yoktur. Gözü dön-
müşlük içinde karşılaşacakları felâketin farkmda ol
madan inatla yanlış yolda ilerlemektedirler. 

Sayın senatörler; 
Bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sına göre kurulmuş meşru Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetidir. Hukuktan birazcık nasibi olan, hatta oku
duğunu anlayan bir kişi bunun aksini iddia edemez. 
Bu iddiada bulunanların hiç biri, Anayasada iddia
larının dayanağı olabilecek madde değil bir tek cüm
le dahi bulamazlar. 

Anayasanın 102 nci maddesi şöyle yazar; «Ba
kanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kuruludur. 

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
veya milletvekili seçilme yeterliğine sahipoîanlar 
arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanır.» 

Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanınca atanacak Baş
bakanın, Millet Meclisinden güvenoyu alabilecek bir 
partinin üyesi olacağına dair maddede herhangi bir 
kayıt yoktur. Anayasa, Başbakanı atamadan Cum
hurbaşkanına geniş bir yetki ve takdir hakkı tammış-
tir. Bu derece geniş yetki ve takdir hakkı aynı za
manda büyük sorumluluk da yükler. Cumhurbaşka
nının kendisine verilen bu yetkiyi kötüye kullanma
sı ve takdirinde de isabetsizliğe düşmemesi gerekir. 
Sayın Ecevit'in Hükümeti kurmakla görevlendirilme
sinde Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini; hukuka, Ana
yasaya uygun bir biçimde kullanmış, takdirde de 
isabetsizliğe düşmemiştir. 

En çok milletvekili çıkaran bir partinin Genel 
Başkanına hükümeti kurma görevi verilmesi gelenek 
olmuştur; fakat burada salt bu gelenekten hareket 
edilmemiştir. Atamanın hukuki ve siyasî dayanakları 
da vardır. Cumhuriyet Halk Partisi 1977 Haziran 
ayında yapılan seçimlerde seçime katılan sekiz parti 
içinde en çok oyu almış ve en çok milletvekilini de 
Meclise göndermiştir. Bu en çok oyu diğer oylarla 
karşılaştırdığımızda ayn bir anlam ve ağırlık taşır. 
Seçime giren sekiz parti 50-60 civarında milletvekili 
çıkarmış olsalar ve bunlardan bir tanesi birkaç oy 
farkla ve meselâ 60-61 milletvekili ile Meclise gelse, 
Cumhurbaşkanının bu koşullar altında Başbakan ata
mada en çok milletvekili çıkartan bu partiden bir 
üyeyi görevlendirmesi tamamen gelenek olurdu. Ama, 

i 1977 seçimlerinde olduğu gibi seçime giren 8 parti
den 6'sı, sırasıyle 1, 3, 16, 24, 189, 213 milletvekili 
çıkartırsa salt çoğunluğa yaklaşan; yani 213 millet
vekili çıkartan partinin genel başkanının Başbakan 
olarak atanması geleneği aşan, siyasî zorunluk ha
lini alır. 

1977 seçimlerinde millet, seçilen milletvekili ade
dine göre hiç bir partiye iktidarı vermemiştir. Ama 
hangi partiyi tek başına iktidara geçirmek istediğini 
göstermiştir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

1973'de vatandaş Cumhuriyet Haîk Partisini ik~ 
I tidara getirmek istemiştir, en çok oyu ona vermiştir. 
I 185 milletvekili çıkarmış, iktidar için yetmemiştir. 
I 1977*de kararlılığını sürdürmüş, daha fazla oy ver

miş, iktidar yapmak istemiş, Çıkardığı 213 milletve
kili, salt çoğunluğu yine sağlayamamıştır. Düşünün 

I bir kere, en büyük kentimiz İstanbul'da 44 milletve
killiğinin 27'sini Cumhuriyet Halk Partisi alıyor, 17 
sini geri kalan üç parti paylaşıyor. Bu sayılar, vatan
daşın kimi iktidara getirmek istediğini göstermeye 
yeter sanırım. 

I Sayın arkadaşlar; 
1 Sayın Cumhurbaşkanı, sadece en çok oy aklığı 

için değil, vatandaşın bu eğilimini de gözönünde tu
tarak görevi Sayın Ecevit'e vermiştir. Böylece görev 
tevdiî sadece gelenek gereği olmuyor. Millî irade
nin isteği yerine getirilmiş oluyor. Bunun aksini dü
şünmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanı, yukarıda 
söylediğimiz gibi, yetki ve takdirini kullanırken hu
kukî ve siyasî ciddî sebeplere dayanmaktadır. Gö
revi tevdî ederken de Meclis salt çoğunluğuna en ya-

I km üyesi olan partinin kuracağı hükümetin, Millet 
Meclisinden güvenoyu alması en kuvvetli ihtimaldir. 
Bu düşüncelerle bu görev 213 üyeli Cumhuriyet 

I Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ecevit'e verilmiş
tir. 

Bunun tersine, bir görüşle Sayın Cumhurbaşkanı, 
«Ben Ecevit»in Hükümet kuramayacağını, kursa da 
güvenoyu alamayacağım biliyordum; ama geleneğe 

i uyarak en çok milletvekili alan partinin lideridir di
ye usulen Başbakanlığa atadım» derlerse, bu düşün
ce ciddiyetten uzak olur ve Cumhurbaşkanlığı sorum
luluğu ile de bağdaşmaz. Bu düşünce ve sebeplerle 
Cumhurbaşkanınca atanmış bir Başbakanın seçtiği 
bakanları «Bu kurul güvenoyu alamaz» diye atamaz
sa o zaman da Başbakam atama kararı ile çelişkiye 

I düşer. 
Sayın arkadaşlar; 

I Bir Hükümetin güvenoyu almasında kişilerin de 
elbette bir ölçüde önemi vardır. Ama aslolan Hükü-

— 577 — 



C Senatosu B : 59 30 . 6 . 1977 O : 1 

metin programıdır. Anayasanın 103 ncü maddesine 
göre program okunduktan sonra güvenoyuna başvu
rulur; yani güvenoyu Hükümet programına verilir, 
kişilere değil. 

Kaldı ki, Ecevit Hükümetinin üyeleri arasında gü
venoyuna lâyik olmayan kişiler de yoktur. Eğer prog
rama değil de kişilere güvenoyu verilse idi, bunu ala
mayacak tek kişi bundan evvelki Hükümetin Başkam 
idi. Eğer Hükümet üyelerine güvenoyu verilmesi dü-
şünülseydi o zaman üyelerin de seçimle göreve geti
rilmesi gerekirdi.. Bu durum Anayasamızda olma
dığı gibi, Siyasî Partiler Kanununda da bakanların 
grup ve parti organlarınca dahi seçilmesine izin veril
memiştir. Bakan seçmek hakkı sadece Başbakanındır. 
Bir Cumhurbaşkanı güvenoyu alacağına inanarak Hü
kümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakanın görme
diği, bilmediği programının Meclisten güvenoyu ala
mayacağım nereden tahmin edebilir de, «Sizin hazır
layacağınız programın güvenoyu alacağını tahmin et
miyorum, onun için de seçtiğiniz bakanları atamıyo
rum» diyebilir. Bunu, hukuka, Anayasaya saygılı 
olan hiç bir Cumhurbaşkanı yapamaz. Bizim Cum
hurbaşkanımız da yapmamıştır. Anayasanın 103 ncü 
maddesine göre Bakanlar Kurulu listesi Meclise su
nulduktan, program okunduktan sonra güvenoyuna 
başvurulduğu zaman kaç olumlu, kaç olumsuz oy çı
kacağını kesin olarak saptamak mümkün değildir. 
Bunu önceden kesin olarak söylemek de Anayasaya 
saygısızlıktır. 

Konuşulanların hepsi tahmindir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin 214 üyesi var. Bunlar olumlu oy kulla
nır, 3 bağımsız, 4 grup kuramayanlar da olumlu oy 
kullanırsa 221 eder. Salt çoğunluğu sağlayamıyor. Ge
riye, 3 partinin 229 oyu var; onlar da olumsuz; Hü
kümetin güvenoyu alması olanaksız. 

Sayın arkadaşlar; 
Bilindiği gibi, göreve başlarken güvenoyu için, 

tam sayının salt çoğunluğu şart değildir. Anayasanm 
104 ncü maddesine göre salt çoğunluk görev sırasın
da aranır. Bunun da büyük bir anlamı vardır. Anaya-
sağ Hükümet kurmayı kolaylaştırmış; düşürmeyi zor
laştırmıştır. Düşürme şartını kurmada aramak ve 
bunda diretmek Anayasanın 103 ncü maddesini iş
letmemek demektir. Anayasanın belli bir maddesini 
işletmemek, 226'yı bulmadan Hükümet kuramazsın 
diye yaygara kopartmak, çaba harcamak, hatta eyle
me geçmek Anayasanın 103 ncü maddesini ortadan 
kaldırmaya kalkışmak olur. Bunun da hangi sonucu 
doğuracağını tahmin edersiniz. 

Demire! 1975'te 218'e karşı 222 oy ile görev al-
I di. Sayın Sadi Irmak, bağımsız bir Başbakan idi, ön-
I ceden bilinen hiç bir oyu olmadığı halde Hükümeti 
I kurdu, güvenoyuna başvurdu, güvenoyu alamadı. 
I Bunların hepsi de Anayasaya uygundur. Sayın Ecevit 
I tarafından kurulan bu Hükümet, 226 oy almasa bile 
I bu işlemler Anayasaya uygun olacaktır. Ancak bu dü-
I şüncelerin tersine olarak gösterilen çabalar Aııayasa-
I ya aykırıdır. 

I Sonra kim, nereden kesin olarak biliyor 214 ya 
I da 221 olumlu; 229 ya da 232 olumsuz oy çıkaca

ğını? 

I Evet, siyasî partiler ister iktidarda, ister muhale-
I fette olsunlar siyasî hayatımızın vazgeçilmez unsur-
I larıdır. Siyasî partisiz demokratik rejini düşünülemez. 
I Ancak siyasî partiye bağlı üyelerin de kişi olarak si-
I yasî ve tarihî sorumlulukları vardır. Bu nedenledir 
I ki, Siyasî Partiler Kanununun 25 nci maddesinde par-
I ti tüzüğünde veya grup İçyönetmeüğinde Bakanlar 
I Kurulu yahut bir Bakanlar Kurulu üyesine Millet 
I Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu 
I verilmesi konusunda karar alma yetkisini Millet Mec-
I lisi Grupu Genel Kurulunda gayri bir parti organı 
I veya merciine bırakma hükmü bulunamaz; bu hiik-
j mü getirmiş, Siyasî Partiler Kanunu. 

I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu programı beğen-
I mez, güvenoyu da vermeyebilirdi. Bunun tamamen 
I tersi olurdu, Hükümet dışında kalan siyasî parti 
I grupları güvenoyu verme karan alabilirler. Demirel, 
I program belli olmadan neye dayanarak partisinin, 
I hatta diğer partilerin grup üyelerinin güvensizlik oyu 
I vereceklerini kesin olarak söyleyebiliyor? Program 
I okunana kadar Hükümet dışı partilerin ve grup dışı 
j yetkili organların Hükümete güvenoyu veremeyeceği 
I yolundaki beyanları ve kararlan Siyasî Partiler Ka-
I nununun 25 nci maddesinin açık hükmünün ihlâlidir. 
I Bu beyanlar hukukî değer taşımazlar, boş lâftan iba-
I rettir. 
I Biran için kabul edelim ki, parti gruplarında Hü-
I kümet programına güvensizlik oyu verilmesine karar 
I alındı. Bu karar bağlayıcı nitelikle de olsa buna uy-
I mayacaklar çıkamaz mı? Hiç mi çıkmamıştır? Çok 

görülmüştür bu olaylar. Bunlan ahlâk dışı davranış-
I 1ar olarak nitelemek hukuka ve Anayasaya saygısız-
1 Iık olarak göstermek, Anayasaya saygısızlık olur. Miî-
I letvekillermin Anayasaya göre verilen bu haklan sı

nırlandırılacak olursa, ondan sonra her şey formali-
I teden ibaret olur. Programın gruplarda okunup mü-
I zakeresi formalite olur. Millet Meclisinde Başbakan 
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tarafından okunması, iki tam gün geçtikten sonra 
müzakeresine başlanması, müzakerenin bitiminden 
bir tam gün geçtikten sonra oylanması, bunların hep
si formalite olur. O zaman, 450 milletvekiline ve 180 
senatöre de ihtiyaç kalmaz. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, müddetiniz dolu
yor. 

FEVZt HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkanım; 

Dolayısıyle bu binalara, bu masraflara da lüzum 
kalmaz. Dört parti lideri toplanırlar, hiç kimsenin dü
şüncesine, oyuna başvurmadan ülkeyi yönetirler. Ana
yasanın milletvekillerine verdiği hak, parti disiplini 
adı ile ortadan kaldırılamaz. Disiplin uğruna demok
ratik rejim feda edilemez. Bunu fedaya kalkanlar 
Anayasaya uymayan davranışlarının sorumluluklnn-
dan kurtulamazlar. 

Sayın arkadaşlar; 
Hükümet dışında kalan partilerin hukuka, Anaya

saya, geçmiş uygulamalara ters düşen bir iddiaları 
daha var. Cumhuriyet Halk Partisine verilen oylar 
azınlıkta kalıyormuş, Cumhuriyet Halk Partisi kurar
sa bu azınlık Hükümeti olurmuş ve azınlığın çoğun
luğa tahakkümü saydırmış. Evet, Cumhuriyet Halk 
Partisi 1977 seçimlerinde % 43 oy alarak 213 millet
vekili çıkarabildi. Bu, % 45 olsaydı milletvekili sa
yısı salt çoğunluğu aşabilirdi. Yine de geçerli oyların 
yarısından az olduğu halde tek başına iktidar olabi
lirdi. O zaman buna itiraz edilmeyecekti. Neden?... 
Şimdi, bu, Anayasa meselesi gibi ortaya atılıyor. An
lamak zor. 

Sayın arkadaşlar; 
Çoğunluk sisteminin uygulandığı dönemde 1950 

seçimlerinde Demokrat Parti % 47,3 ile oyların ya
rısından fazlasını almadığı halde, 610 üyeli Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 424 sandalye işgal etmişti. 
Şayet 1973, 1977 seçimleri çoğunluk sistemine göre 
yapılmış olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi 269 veya 
268 milletvekili ile Meclise gelmiş olacaktı. O zaman 
azınlığın çoğunluğa hâkimiyeti mi sayılacaktı?... Bun
lar bir sistemdir. Yürürlükte olduğu sürece herkesin 
buna saygı göstermesi gerekir. 

1969 seçimlerinde Adalet Partisi oyların yarısın
dan azım % 46,5'unu aldığı halde Mecliste 256 san
dalyeye sahip olmuştu. Bu da azınlığın çoğunluğa ta
hakkümü olur. O zaman, neden bu tahakkümü ka
bul ettiler?... 

Sayın arkadaşlar; 
Konuşmalarımızla tutarlı olmak zorundayız. Hu

kuka uygun olmayan düşüncelerle vatandaşları kan

dıracağımızı zannedersek, bu bilgisizlikten daha bü
yük bir kusur olur. Bir partinin programının müza
kerelerine katılmama gerekçelerinden bir tanesi de; 
«Hükümet listesi Millet Meclisinde okunmadan Ba
kanlar Bakanlıkları işgla etmişler.» bunun için pro
testo ediyorlarmış müzakereleri. 

Hemen her toplantıda karşılarız; bir bakan, yabancı 
bir ülkeye gitmiştir, Başbakan ona vekâlet edecek Ba
kanı atar, Cumhurbaşkanının onayına sunar, Cum
hurbaşkanı bu atamayı onaylar, bu tezkereler Bakan 
yurt dışından döndükten sonra Meclislerde okunur. 
Bu mantıkla hareket edilecek olursa, vekâlet edecek 
bakanların onay tezkereleri Meclislerde okunmadan, 
o bakanın başka bir bakana vekâlet etmesi işgal sa
yılacaktır. 

Bu kadar hukuk dışı mantık dışı, hatta akıl dışı 
gerekçelerle vatandaş huzuruna çıkılmaz. Bunlar, sa
dece kendilerini değil, Parlamentonun da itibarını sar
sıyorlar. Yukarıda söylediğim gibi, bunlar sırf va
tandaşı kandırmak için söyleniyorsa, vatandaşa karşı 
büyük bir saygısızlık yapmış olurlar ve bunun ceva
bını, cezasını da elbet sırası geldiğinde görürler. Ken
dilerine bu konuda şimdilik söyleyeceklerimiz bu ka
dar. 

Sayın arkadaşlar; 
1977 seçimlerinden önce sorumsuz ve ciddiyetten 

uzak bir Hükümet, 2,5 yılda ülkeyi bugünkü yürek
ler sızlatan hale getirmiştir. Ekonomik alanda Dev
let kesiminde de, özel sektörde de perişanlık son had
dini bulmuştur. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Par
tisinin karşısında olan özel sektör, kurtuluşu, güveni 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmasında bulu
yor. Sosyal alanda güvensizlik büyük huzursuzluklar 
yaratmıştır. Çıkartan birbirine ters düşen kurumlar 
MC gibi bir Hükümetin tekrar işbaşına gelmesinden 
korkuyorlar. Dışarıda itibar yetirilmiş, ilişkilerin dü
zeltilmesi için yeni Hükümet bekleniyor. Hepsinden 
daha ivedisi, ülkeden can güvenliği kalmamış. Va
tandaş yaşamak için bu Hükümeti istiyor. Belki ta
rihin hiç bir döneminde, hiç bir siyasî parti menfaat
leri birbirine zıt da olsa, tüm kurumlar tarafından 
bu kadar büyük bir arzu ile iktidara getirilmek is-
tenilmemiştir. Bu kurumların gördüğü tehlikeyi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de göreceğini 
tahmin ederek Sayın Ecevit Hükümetinin güvenoyu 
alacağı umuduyle sözlerimi son verir, hepinizi saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esatoğlu. 
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Sayın Feyyat, önergeniz aynen şöyle: «Bir kelime I 
yanlış olarak teype ve zapta geçmiştir. Yerimden bir 
cümle ile tekrarlamanla izin vermenizi...» diyorsunuz. 

Yerinizden v t yazınıza bağlı olmak üzere tek 
cümle ile, bir satırı geçerse sözünü keserim. 

Buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Şinasi | 

Osma eski demokratlara zulüm yapmıştır dedim. Soy- i 
adı başka bir şekilde geçmiştir; yanlıştır, «Osma» ola
cak. 

BAŞKAN — Ben, zaten onu düzelttim. 
Sayın Çeükbaş, buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Maruzatıma başlarken, evvelâ Sayın Cumhurbaş
kanının Bakanlar Kurulu listesini tasdik etmesiyle or
taya çıkan münakaşalar hakkında görüşümü arz et
mek istiyorum. 

Bugünkü müzakerelerde bazı arkadaşlarımın iki 
yıl evvel TRT Genel Müdürüne vaki tayin vesile
siyle Sayın Cumhurbaşkanına yönelttikleri tenkitleri 
tekzip eder mahiyette, bu tasarrufunu tasdik eder 
mahiyette konuşmaları beni son derece memnun etti. 
Çünkü, o zaman da bendeniz iki yıl evvel Cumhur
başkanının bu kararnameyi tasdik edip etmemekte 
takdir hakları bulunduğunu iddia ederken, bazı arka
daşlarım tenkit ediyorlardı. Bugün, memnuniyetle gör
düm ki, Cumhurbaşkanının tamamen Anayasal tak
dirine muallâk bîr konudaki tasarrufunu o gün ten
kit eden arkadaşların tasdik etmesi, tasvip etmesi bir 
noktada kendileriyle ittifak halinde olduğumuzu gös
teriyor. Bundan kıvanç duydum, memnun oldum. 

Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de Türk demokrasi
sinin teamüllerini, Örf ve âdetini sadece yazılı hu
kukta aramanın manası yoktur. Esasen, yazılı huku
kun yanında teamül hukuku da geniş ölçüde yer al
maktadır. Eğer, demokrasinin gerekli kıldığı hoşgö
rürlük davranışım içimize sindirebilirsek, eğer demok
rasinin gerektirdiği medenî münasebetler kurmayı mu
haliflerimizle muarızlarımızla usul haline getirebilir
sek, kanaatim odur ki, Türkiye'de sağlıklı bir de
mokratik düzenin kurulması ve işlemesi mümkün ola
bilecektir. Aksi takdirde, bu sert çatışmalardan ne 
demokrasimiz, ne milletimiz ve ne de Devletimiz maa
lesef bir fayda görmeyecektir. Bunu halisane tavsiye 
ediyorum. Bilhassa Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, yaşlan ve formasyonları itibariyle Parlamen
toda bu noktayı nazarının öncülüğünü yapabilecek 
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durumdadırlar. Onların bu hareketi benimsemelerini 
tavsiyeye değer görüyorum. 

İkinci konuyu; Sayın Ecevit'in Başbakan adayı 
olarak tayin edilmesinden sonraki davranışlariyle alâ
kalı görüşlere tahsis etmek istiyorum. 

Sayın Ecevit, bu vazifeyi aldıktan sonra daha 
serinkanlı, daha soğukkanlı bir davranışın içerisine 
girmeliydi. Takdir buyurursunuz ki, her yerde seçim 
mücadelesi memlekette tansiyonu, gerginliği azami 
hadde çıkarır ve böyle bir devreden sonra sonra Hü
kümeti kurma sorumluluğunu alan bir arkadaşın bu 
tansiyonu indirmesi, ona gayret etmesi aslî vazifesi
dir. Ben bunu bugüne nazaran çok daha kritik bir 

I devrede, 1961 yılında Sayın İnönü'nün yanında bizzat 
I müşahede ettim. Daha kritik bir devirde Sayın İnö-
I nü tansiyonu asgarî hadde indirerek, Adalet Partisi 
I ile bir Koalisyon Hükümeti kurabilmek maharetini 
I ve dirayetini gösterebilmişti. 

I Bu itibarla, bu tecrübeyi beraber yaşadığımız Sa-
I yın Ecevit'ten böyle bir davranışı beklemekteydim, 
I maalesef bunu görmedim. Üstelik hiç bir sarahate, 
I beyana lüzum yokken, «Şu partiyle konuşmam, bu 
I partiyle konuşmam^ diye beyanda bulunması, bu 

sinirleri ve gergin havayı sadece artırmıştır, bilâkis 
I onu azaltmamıştır. Bunda isabet görmedim. 
I İkinci konu da; Saym Cumhurbaşkanı, Başbaka-
I na yazdığı mektupta mühim bir noktaya temas edi-
I yor, her türîü dar particilik anlayışının üstünde bîr 

görüşle Hükümetin teşkilini tavsiye ediyor. 

I Arkadaşlar; Sayın Ecevit, Hükümeti kurma ka-
I rannı verdikten sonra beklemiştim id, seçimlerdeki 
I tarafsız davranışlariyle şükran ve minnetlerini saraha-
I ten beyan ettiği iki bağımsız kontenjan senatörü ar

kadaşımıza Hükümette vazife almaları için teklifte 
bulunsun. Filhakika, böyle bir azınlık Hükümeti kur-

I ma karannı veren arkadaşın bitaraf çevrelerde de 
I Hükümetine böyle bir iltihakı sağlamak suretiyle bir 
I başka görüntü vermesinde büyük isabet olurdu. Ar

kadaşlarla konuşmadım, böyle bir teklif oldu mu, 
I olmadı mı bilmiyorum. Taba böyle bir teklifin olma

sı, vazifenin kabul edilmesi manasını da tazammum 
I etmez, belki itizal edebilirlerdi; ama bugünkü Ana

yasamız Parlamento dışından da bakan tayin etme 
I imkânını Başbakana verdiğine göre, hiç olmazsa ba-
I şanlı olduklarını, minnet ve şükranını ifade ettiği bu 
I iki arkadaşa bağımsız oldukları için vazife teklif edip 
I Hükümete alabilseydi, azınlık hükümetinin parti gö-
I rünüşü dışında daha bitaraf bir karakter taşıması im-
I kânı sağlanabilirdi. 
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Kaldı ki, bazı bakanlıklar hangi hükümette olur
sa olsun, Türkiye'nin bugünkü şartlan içinde çeşitli 
hücumlara maruz kalmaktadır. Bu hücumlara maruz 
olan bakanlıklara tarafsızlığı ile kamuoyunda hüsnü 
itibar sahibi kişilerden iki üç kişinin atanması umu
mî havayı süratle selâmete ve sükûnete doğru sevk 
edebilirdi. Bu noktada da bir gayretinin olmayışım 
üzüntü ile karşıladım. 

Türkiye'de cereyan eden olaylara isabetli teşhis 
koyamadığımız müddetçe, hangi hükümet kurulursa 
kurulsun bu olayların önünün alınabileceği kanaati
ni taşıyanlardan değilim. 

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bidayet
ten beri cereyan eden olaylarda iki şeyi ayırt etmi
şizdir. Haklı talepler; fakat bu hakh taleplerin arka
sında gizli birtakım maksatlar Türkiye'de bugün iki 
çeşit cereyan aşikâr hale gelmektedir. Türkiye'yi teh
dit eden tehlikeler vardır. Bunu görmemezlikten gel
mek imkânı yoktur. 

1 Mayısta Devrimci îşçi Sendikaları Konfederas
yonunun İstanbul Taksim Meydanında tertip et
tiği mitingde, milletiyle elbirliğiyle Türkiye'yi düş
man işgalinden kurtaran büyük Atatürk'ün çoluklu -
çocuklu, kadınlı - erkekli birlik ve beraberlik man
zarasını temsil eden heykelinin yanıbaşında Stalin' 
den, Lenin'den kurtuluş umut eden paftalar vardı ar
kadaşlar. Genel Başkanın konuşmasında kendi icra 
heyetlerinde bu meydana «1 Mayıs Meydanı» adı 
verilmesi için karar aldıklarını ve bunun kendilerine 
tebliğ edildiğini ifade eden konuşması vardı. Bu ce
reyanı görmemezlikten gelmek Türkiye için isabetli 
değildir. 

İkinci cereyan; Sayın Irmak'ın Başbakanlığı za
manında Ankara Üniversitesi fakültelerinden birin
de, «Aziz Türk evlâtları» der demez, derhal bu söz 
karşısında bir tepki gösterilmiştir. Bu tepkiyi görme
mezlikten gelemez muhterem Senato ve muhterem 
Parlamento. 

Bu itibarla, Türkiye'de cereyan eden olaylara isa
betle teşhis koyabildiğimiz andan itibaren Devletin 
gücünün bütün bu cereyanları yeneceği kanaatinde
yim. Ben Devleti, her türlü örgütün, her türlü cere
yanın üstünde bir güç olarak görürüm. Kendim mesu
liyet deruhte ettiğim zamanlarda bunu icraatımla belli 
etmişimdir arkadaşlar. 

Bu itibarla, ben Türk Devletini güçlü gören bir ar
kadaşınızım. Devlet gücünün kanunî yolardan her 
şeye kadir olduğu kanaatindeyim; ama elverir ki, teş
hisi isabetle koyabilelim. Teşhisi isabetle koyamadığı

mız takdirde, kendimizi aldatırız ve memleketin başı
na büyük felâketlerin gelmesine sebebiyet vermiş 
oluruz, tarih bizi afetmez. 

Şimdi bizim Cumhuriyetçi Güven Partisi parla
menterleri olarak Hükümet ve Hükümet Programıyle 
alâkalı görüşlerimiz ve tutumumuz kısaca şudur : 

Biz seçimlerin bittiği günden bugüne kadar hiç 
değişmeyen bir ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi » Ada
let Partisi diyalogunun kurulmasını istemişizdir. Tür
kiye'nin her zamandan ziyade millî beraberliğe ih
tiyacı olduğu kanaatini taşımaktayız. 

İç ve dış politikada, ekonomi alamnda alınması 
gerekli kararları en büyük rahatlıkla alabilecek ve 
uygulayabilecek geniş bir Parlamento tabanına da
yanan bir hükümet formülünün yararlan meydanda
dır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi bütün resmî açıkla
malarında, Genel Başkanının demeçlerinde basın top
lantılarında ve yetkili kurullarının bildirilerinde şu 
hususları belirte gelmiştir : 

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu sorun
lar A.P. - M.S.P. - M.H.P. hükümetiyle de, C.H.P. -
M.S.P. hükümetiyle de, bir azınlık hükümetiyle de 
çözümlenemez. Üzerinde durulduğunu gördüğümüz 
bu hükümet formüllerinin hiç birinin yeterli olmadığı
nı ısrarla belirten Cumhuriyetçi Güven Partisi, de
vamlı surette C.H.P. - A.P. diyalogunu önermiştir. 

Bu önerimizin ardında en küçük ölçüde bir parti 
düşüncesi yoktur. Sadece memleketimizin hayatî ya
rarları ve sorunları açısından böyle bir diyalogu zo
runlu görüyoruz. 

Sayın C. H. P. ve A. P. liderlerinin her ikisi de 
M. S. P.'nin bugünkü yöneticileriyle hükümet kurmuş
lar ve bu konudaki tecrübe ve görüşlerini kamuoyuna 
açıklamışlardır. Hiç bir memleket sorununu çözme
ye imkân vermeyecek olan Millî Selâmet Partili hü
kümet formüllerine açıkça talip ve hevesli görünen 
C. H. P. ve A. P. liderlerinin bütün memleket sorun
larının çözümünü kolaylaştıracağı ve millî birlik or
tamının doğmasına yardım edeceği aşikâr olan C. H .P. 
- A. P. diyaloguna yanaşmamaları, bizim görüşümü
ze göre anlaşılması ve savunulması mümkün olmayan 
bir tutumdur. İkisi yan yana gelip bir hükümet kur
sun demiyoruz. Otursunlar konuşsunlar. 

Bugün İtalya'daki azınlık Hükümeti oturup konu
şarak, programı üzerinde mutabık kalarak dıştan des
teklenmek suretiyle işleyebilen bir hükümet tarzıdır. 
Bunun çeşitli modaliteleri vardır. Evvelâ gelip, otu
rup konuşmak lâzımdır. 
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Sayın üyeler; 
C. H. P. Genel Başkanı ile yaptığı konuşmalarda 

Genel Başkanımız, A. P. ile diyalog kurulmasının 
yararlan üzerinde durmuş ve şu hususları açıklıkla 
belirtmiştir. 

1. A. P. - M. S. P. - M. H. P. hükümetinin bu
günkü şartlarda yararlı olacağına inanmıyoruz. Böy
le bir hükümetin içinde ve yanında olmayacağız. 

2. C. H. P. - M. S. P. hükümetinin de ülkeye 
yararlı olmasını mümkün görmüyoruz. 

3. C. H. P.'nin tek başına kuracağı bir azınlık 
hükümetinin, A. P. - C. H. P. diyalogu kurularak va
rılması mümkün olan çok daha güçlü çözümlere na
zaran yeterli olmayacağı görüşündeyiz. Ancak, böyle 
bir hükümetin kurulmasını Türkiye'nin bugünkü şart
larında güçleştirmek istemiyoruz. Yetkili kurulları
n ız kadroyu ve programı görerek karar verecektir. 
Önceden hiç bir açık bono veremeyiz. 

Yetkili kurullarımızın müzakerelerde ortaya çı
kan genci eğilimi; kırmızı oy verilmemesi, bizim dı
şımızda hükümet kurmak imkânı bulunur ise bunun 
güçleştiriîmemesi; ancak beyaz oyun taahhüt edileme
yeceği ve galip ihtimalin yeşil oy verme tarzında bir 
karara varılacağı yolundadır. 

Bu husus, Sayın Ecevit hükümet kurma kararım 
vermeden önce kendisine açık yüreklilikle ifade edil-
m'ştir. Yetkili kurullarımız, hükümet kadrosu ve 
programı belli olduktan sonra yaptığı görüşmeler so
nunda, daha önce belirmiş ve Sayın C. H. P. Genel 
Başkanına, «Galip ihtimal yeşil oy verilmesidir» tar
zında ifadelenmiş olan eğilim teyit edilmiştir. 

Bu kararımız şunu ifade ediyor : Cumhuriyetçi 
Güven Partisi, hükümetin kuruluşunu böylece güç
leştirmeyecek, sınırlı oy gücünü hükümet kuruluşunu 
daha da güçleştirici yönde kullanmayacaktır. Ancak, 
C. G. P. kurulan hükümetin bugünden başlamış olan 
ve ya: sü devam edecek icraatının da sorumluluğuna 
katılmayı kabul edememektedir. Asıl tercihinin ve 
görebildiği başlıca çıkar yolun C. H. P. - A. P. diya
logu olduğunu belirtmiş olan C. G. P., yeterli say
madığı bir formülün sorumluluğunu elbette paylaşa
maz ve bu sorumluluk kendisinden talep edilemez. 

Şitııds, Hükümet Programı üzerinde de bazı gö
rümlerimiz var, kısaca onlara da değinmek istiyorum. 

Hükümet Programında bir iç barışa, huzura çağrı 
vardır. Ağırlık bu noktadadır. Hakikaten, Kontenjan 
Grupu Sözcüsü arkadaşım Sayın Nihat Erim'in be
lirttiği veçhile, böyle bir çağrıda bulunurken geçmiş 
Hükümeti bu ölçüde eleştirmemek imkânı pekâlâ 
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mevcuttu. Yani, bunu biz 1961'de de gördük. İnönü* 
nün hazırladığı programda. Demokrat Parti devriyle 
alâkalı hiç bir ithamlar ve saireler bulunmadan geç
miş yaraların sarılmasının amaç edindiği ileriye ma
tuf ve herkesi teskin edici bir üslup içerisinde bun
ların yatıştırılması imkânı vardı. Bu ölçüde ağırlığı 
olan eleştirilerin yer almadan da Programın hazır
lanması imkânı mevcuttu ve her konuda ileride alı
nacak tedbirler, ne miras devralınmışsa o zaman söy
lenmek suretiyle tansiyon azaltılır ve Hükümetin 
Programı Parlamentodan daha kolaylıkla okunup ge
çilebilir. İtimat oyu alır veya almaz; o bahsi diğer. 
Bu itibarla, böyle yapılmayışını bir noksan olarak 
gördüğümüzü de belirtmek istiyorum. 

Özgürlükler konusunda, Devletin birliğini ve ül
kenin bütünlüğünü sarsıcı yönde özgürlüklerin kulla
nılamayacağını belirten sözlere ve eğitim kuruluşla
rında, yurtlarda, işyerlerinde etkili güvenlik tedbirle
rinin alınacağı yolundaki beyanlara, yasaların herke
se, her düşünceye, her eyleme eşitlikle ve etkinlikle 
uygulanmasının sağlanacağına dair açık taahhüde yü
rekten katılıyoruz. Ancak, Anayasamızın 11 nci mad
desinde yer alan başka esaslar olduğunu da belirt
mek istiyoruz. Gerçekten özgürlükler Cumhuriyeti ve 
hür demokratik rejimi yıkıp totaliter bir düzen kur
ma yolunda faşist ve komünist yıkıcı propaganda ve 
örgütlenmeye de imkân vermeyecek şekilde kullanıl
malıdır esasını da bilhassa hatırlatmak istiyoruz. 

Sayın üyeler; 
Kamu görevlilerinin hepsini işçiler gibi sendika ve 

toplu sözleşme düzenine sokmanın Türkiye'de esa
sen çok sarsılmış olan Devlet idaresini de daha da 
sarsacağını ve idarede korunması gerekli olan asgarî 
disiplini, daha yakın geçmişin tatbikatında görüldü
ğü gibi büsbütün yok edeceğinden endişe duymakta
yız. Bu konuda Hükümete tavsiyemiz, şu anda Ce
nevre'de Milletlerarası Çalışma Teşkilâtınca kamu 
görevlilerinin sendikalaşma ve grev haklarıyle alâka
lı çalışmalar yapılmaktadır. Hiç olmazsa o çalışma
ları yakından izleyerek, o tavsiyelerin ötesinde bir 
adım atılmaması hususunda dikkatli bir davranış içe
risine girmesini tavsiye etmek olacaktır .Unutmaya
lım ki, Federal Almanya, Amerika Birleşik Devletle
ri gibi bizden çok daha demokraside tecrübeli ülke
lerde dahi bu konu, Hükümet Programında istenildi
ği ölçüde ileriye götürülmemiştir. 

Lokavtın kötüye kullanılmasına elbette karşıyız. 
Aslında lokavt da, grev de kötüye kullanılmamalıdır. 
Grev ile lokavtın birbirinden ayrılamayacak iki mües-
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sese olduğunu vaktiyle bizzat Ecevit de uzun uzun sa
vunmuştur. Lokavtı kaldırarak işçiler lehine devamlı 
sonuç alınamaz. Sorumsuz davranışları bu hareket 
teşvik eder ve işçi lehine değil, rejim ve ekonomiyi 
çökertmek için grev yapmak isteyen aşırı örgütlere 
fırsat verir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, tespit ettiğiniz müd
det geçti. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendim, iki 
dakika verin... 

BAŞKAN — Hay hay efendim, sadece hatırlatı
yorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Hakikatte toplu sözleşme düzeninde zayıfları ko
rumak ve onları koruyacak tedbirleri almak, sosyal 
adaleti gerçekleştirecek önlemleri almak dikkatli bir 
dengenin sağlanması için gereklidir. Aksi halde lo
kavt kalkar; ama teşebbüs erbabının yatıran şevki 
yok olur, müesseseler kapanır, sonunda en büyük za
rarı işçi görür ve memlekette işsizlik artar. Şüphesiz 
gerek resmî gerek özel sektörde lokavtın kötüye kul
lanılmasını önleyici tedbirlerin alınması isabetlidir. 

Hükümet Programında, seçim mevzuatında be
lirmiş olan noksanların doldurulmasıyle alâkalı hiç 
bir tedbirin getirilmemesi şaşırtıcıdır. Unutulmamalıdır 
ki, hür demokratik rejimin dayanağı hilesiz, dürüst 
seçimlerin yapılabilmesi ve bunda hiç bir vatandaşın 
kuşku duymamasına bağlıdır. Aksi takdirde bu şüp
heler giderek vatandaşta rejime karşı itimadı sarsar. 

Hükümet Programını uygulamakla sorumlu olan 
bazı bakanların ilk günlerden itibaren basında oku
duğumuz ve duyduğumuz bakanlıklardaki davranış
ları fevkalâde üzücüdür, esef vericidir. Bir bakan her 
şeyden evvel bakanlığın verdiği vakar ve ağırbaşlılık 
ve ağırbaşlılık ve memur da kamu görevi görmekten 
başka sorumluluk ve vazifesi olmayan kişi olduğunu 
bilerek münasebetler böylece tanzim edilmelidir ve 
unutmamalıdır ki, kamu hizmeti memurlar vasıtasıyle 
görülebilir. Her hükümet değişmesinde bir deprem 
olmuşcasına tedirgin hale düşürülen memurlarla Dev
let hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin görülebilmesi 
mümkün değildir. Bu itibarla, Sayın Başbakanın bu 
konuda mesai arkadaşlarını daha dikkatli olmalarını 
tavsiye etmesini tavsiyeye şayan gördüğümüzü be
lirtmek istiyoruz. 

Hükümetin ekonomik politikası hakkındaki gö
rüşlerimize fazla yer veremeyeceğiz. Fakat, iki cüm
le söylemekle bilhassa fayda görmekteyiz. Bugün 

Türk ekonomisinin potansiyeli bundan 10 •? 20 sene 
evvelki potansiyelin çok üstündedir. Bunu 20 küsur 
yıldan beri zaman zaman bu sorumlulukları taşımış 
bir arkadaşınız sıfatıyle arz ediyorum ki, Türk eko
nomisinin potansiyeli milletlerarası ekonomik mü
nasebetlere güçlü olarak katılmamıza imkân verir ve 
bir millet ekonomisinin kalkınması, milletin refaha 
ulaşması kapalı bir ekonomide mümkün değildir. Bu, 
dünyaya açılmakla sağlanabilir. Bu konuda bazı ku
rumlar kuracaklarını, bazı tedbirler alacaklarını ifade 
etmektedirler. Bu konularda Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Hükümeti devamlı desteklemeyi millî bir va
zife saymaktadır ve kendilerine başarı dilemektedir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Cumhuriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 
Hükümet Programı üzerinde gruplar adına ve ki

şisel konuşmalar bitti. Şimdi sıra Sayın Başbakanın 
konuşmalara cevap vermesine gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan Ecevit, buyurun. (Sürekli alkış
lar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Bugün Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Progra
mı üzerinde yapılan görüşmeleri çok yararlanarak 
dinledim. Değerli konuşmacılara, Hükümetimize gös
terdikleri destek ve güven için aynı zamanda uyarı-
larıyle tuttukları ışık için içten şükranlarımı sunarım. 
O arada grupları adına yaptıkları konuşmalarda, grup
larının bizim için büyük değer taşıyan desteklerini be
lirten ve uyarıcı konuşmalar, aydınlatıcı konuşmalar 
yapan Millî Birlik Grupu Sözcüsü Sayın Kâmil Kara-
velioğlu'na ve Cumimrbaşkanlığı Kontenjan Grupu 
Sözcüsü ve Grup Başkam Sayın Prof. Nihat Erim'e 
de ayrıca şükranlarımı sunarını. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Eğer Hükümetim:'/ güvenoyu alacak olursa, Tür

kiye'de aslında dört yıla yakın bir süreden beri de
vam eden bir hükümet bunalımı dönemi belki de so
na ermiş olacaktır. Gerçi geride bıraktığımız dört yıl
lık dönemde Türkiye hükümetsiz kalmamıştır, birbiri 
ardından hükümetler kurulmuştur; fakat iç rutarlık-
tan yoksun bulunan ve hiç bir önemli konuda politi
kalar oîuşturamayan, hatta önemli konularda politi
kalar oluşturabilmek şöyle dursun, çok ayrıntı sayıla
bilecek bazı güncel konularda bile kararlar alamayan 
hükümetlerin kendi içlerinde çözüldükten sonra bile 
görevde kalmaları, bence hükümet bunalımının deva-
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mı anlamına, hatta onu da aşarak ülkede bir siyasal 
bunalım oluşturulması anlamma gelirdi. Onun içfn 
ben 5 Haziran öncesi dönemde, iki yılı aşkın bir sü
re işbaşında kalmış bulunan Hükümetin dönemini de 
hem bir hükümet bunalımı dönemi olarak, hem de bir 
siyasal bunalım dönemi olarak görüyorum ve eğer 
kurmuş bulunduğumuz Hükümet güvenoyu alacak 
olursa, bu bunalımlar dönemimi! sona ereceğine ina-
myorunı. 

Türkiye'deki siyasal bunalımın ve siyasal bunalı
mı arttırıcı önemli bir etken olan hükümet bunalım
larının sorumlusu, öyle inanıyorum ki Türk Ulusu 
değildir. Aslında siyasal partiler, genellikle çok par
tili demokratik rejimin zorunluğu olan bazı çalışma 
ve işbirliği biçimlerine henüz kendilerini yeteri kadar 
abşîıramamışlardır. Bu, demokrasimizin en büyük ek
sikliğidir ve bunun kusuru herhalde halkta aranamaz. 
Hem ııisbî temsili kabul edip, hem de koalisyon alış
kanlıkları içine girememiş olmak ve koalisyon terbi
yesini bir anlamda edinememiş olmak büyük bir ek
sikliktir. Yine, hem nisbî temsili kabul edip, hem de 
azınlık hükümetini ilke olarak reddetmek büyük bir 
eksikliktir, büyük bir yanlışlıktır. 

Türkiye'de koalisyon geleneğinin ve mecazî an
lamda terbiyesinin yerleşmemiş olmasında en büyük 
bir etken; bazı partilerin hükümetlerde, koalisyon hü
kümetlerinde kendilerine Milletin tanıdığı hakkın çok 
ötesin:!c bir ağırlık edinmeye kalkışmalarıdır ve «Ma
dem ki bizsiz hükümet kurulamıyor, madem ki anah
tar biziz, o halde her istediğimiz olur.» anlayışı içine 
girmeleridir. Bu anlayış Türkiye'de koalisyonların ge
çerliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. 

Aynı şekilde bunun yanı sıra partilerin, o arada 
Türkiye'nfn iki büyük partisinin demokrasi üzerinde, 
demokrasinin tanımı üzerinde, demokrasinin kuralları 
üzerinde anlaşamamaları da; Türkiye'de koalisyon 
yapmayı çok güçleştiriyor ve sık sık bunalımlarla kar
şılaşmamıza yol açtığı gibi, bunalımlardan çıkişîmızı 
da zorlaştırıyor. İki büyük parti derken, elbette Cum* 
hjilvei Halk Partisi ile Adalet Partisini kastediyo
rum. Elbette bütün partilerin demokrasinin tanımı 
üzerinde ve kuralları üzerinde anlaşabilmeleri, birleş
meleri gerekli, temenni edilir; fakat özellikle bir ül
kenin iki büyük partisi bu tanımda ve kurallarda an-
Iaşamıyorlarsa o ülkede demokrasiyi düzgün işletmek 
çok zorlaşır. 

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi 
tcnıımmız, derKokrasî anlayışımız bir bakıma çok ko
lay r-nlatılabilir, çok sadedir. Biz, örnek aldığımız de

mokratik Batı ülkelerinde nasıl bir demokrasi varsa, 
öyle bir demokrasi istiyoruz ve o ülkelerde demokra-

j sinin kuralları neyse, Türkiye'de de o kuralların ay-
j nen işlemesini istiyoruz. Eğer bizim dışımızdaki par-
| tiler, özellikle bizim dışımızdaki partilerin en büyüğü 

olan Adalet Partisi de böyle bir anlayış üzerinde bir-
leşirse; bazı sayın üyelerin, o arada biraz önce konu-

I şan Sayın Prof. Çelikbaş'm belirtmiş olduğu temenni
nin gerçekleşmesine hiç bir engel kalmaz; ama her
halde takdir buyurulur ki, nasıl bir maç için aynı sa
hada bir araya gelen takımlardan biri başka bir oyu
nu, öbürü bir başka oyunu oynadıkları zaman orada 
düzgün bir maç yapılamazsa, aynı şekilde demokrasi 
anlayışları birbirinden temelde farklı olan partilerin 
de maalesef bir işbirliği yapmaları zorlaşıyor. Bu yüz-

s dende ülkemizde bazen bunalımlar çıkıyor, bazen de 
başka nedenlerle çıkan bunalımlardan kurtulmak zor
laşıyor. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Şimdi geride bırakacağımızı umduğumuz hükümet 

j bunalımı, bugünkü Hükümetin dışında kalan partiler-
I den bazıları tarafından başka bir boyuta, daha büyük 

bir boyuta sürüklenmek, başka bir çerçeveye sürük
lenmek isteniyor. Konuşan sayın üyelerin hemen hep
si bu tehlike üzerinde de durdular. O da, kurulan 
Hükümete yöneltilen eleştirilerin Hükümeti çok aşa
rak doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanını ve 
Cumhurbaşkanlığı makamım hedef almış olmasıdır. 
Türkiye'de bütün hukuk otoriteleri, bilebildiğim ka
dar istisnasız bütün hukuk otoriteleri, hukuk kuruluş
ları, hukuk fakülteleri Sayın Cumhurbaşkanımızın hü
kümet kuruluşuyla ilgili davranışında hukuka, Ana
yasaya, demokratik hukuk devleti kurallarına aykırı 
en küçük bir yön bulunmadığını kamtlarıyle belirt
tikleri halde, 5 Hazsran'dan önce görev başında bu
lunan Hükümetin dört ortağından üçünün, bir ağız
dan uygar bir ilişki ortamında kullanılamayacak ifa
delerle bütün Devleti temsil eden bir makama ve o 

! makamda bulunan değerli insana ağır hücumlar yö
neltmeleri, Türkiye'de dediğim gibi bunahmı maale
sef yeni ve çok daha sakıncalı boyutlara ulaştırıyor; 

ı fakat burada beni ve Hükümetimizi teselli eden bir 
nokta, Milletimizin ve Türkiye'deki pek çok kuruluş
ların buna gösterdikleri, Sayın Cumhurbaşkanına ve 

| Cumhurbaşkanlığına yöneltilen haksız hücumlara gös
terdikleri tepkidir. 

j Sayın üyeler; 
Aslında Türkiye'de bazı partiler yalnız Sayın 

j Cumhurbaşkanını değil. Devletimizin Anayasada yer-
ı lerini bulan, Anayasa gereğince kurulmuş bulunan he-
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men bütün kuramlarını karşılarına almaktadırlar. Bel
li bir kuvvetler ayrılığına ve dengesine dayanan Türk 
Devletinde Anayasa Mahkemesi, Danıştay, bağımsız 
yargı organları, özerk üniversiteler, bağımsız radyo 
ve televizyon; bunlar Devletin temel unsurları ara
sında yer almaktadır. Fakat, görüyoruz ki, bazı parti
ler Devletin bu temel unsurlarını reddetmektedirler, 
bunların âdeta varlığına tahammül edememektedir
ler, âdeta sözü bile burada gereksiz, çünkü açıktan 
bu kurumların varlığına tahammül edemediklerini be
lirtmektedirler, hatta güçleri yettiği takdirde Anaya
sayı değiştirerek bu kurumlan ortadan kaldırmayı dü
şündüklerini dahi belirtmektedirler. 

Demek ki, bu partiler aslında sadece bizim kurdu
ğumuz Hükümete karşı değillerdir, sadece Sayın 
Cumhurbaşkanının tutumuna karşı değillerdir, aynı 
zamanda Cumhuriyet Anayasasıyla kurulmuş olan 
Devlete karşıdırlar. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Sayın üyeler, demokratik hukuk devletinde elbet
te partiler birbirine muhalefet eder, elbette partiler 
Hükümete muhalefet eder; ama demokratik hukuk 
devletinde Devlete muhalefet etmez, Devlet hepimi
zin Devletidir ve Devlet hepimizin kuracağı Hüküme
tin de, yapacağı muhalefetin de çerçevesidir. (CH.P. 
sıralarından alkışlar). 

Bir yandan «Sadık muhalefet» sözünü Türkiye'ye 
aktarıp kullananlar, bir yandan da Devlete karşı Dev
letin temel ve Anayasal kurumlarına karşı en büyük 
sadakatsizliği ve vefasızlığı kendileri göstermektedir
ler. Türkiye'deki devam edip giden siyasal bunlaım-
ların temelinde yatan unsurlardan biri de budur. 

Gerek bilimsel yetkisiyle Sayın Profesör Nihat 
Erim, gerek konuşan bütün sayın üyeler Sayın Cum* 
hurbaşkanınımızın Hükümet kuruluşuyla ilgili olarak 
izlediği davranışın ve yaptığı işlemlerin haklılığım be
lirttiler. Ben bunlara ekleyecek yeni bir şey bulamı
yorum. Yainız şunu ilâve etmek isterim ki, Türkiye' 
nhı koşulları, ortamı içinde koalisyonların sakıncala
rı ve geçersizliği türlü açı deneyler içinde kanıtlandık
tan sonra bir partinin tek başına yeterli çoğunluk, 
güvenoyu sağlayarak Hükümet kurabilmesi olasılığı 
belirmiş iken, güçlü bir olasılık olarak belirmişken, 
buna olanak verdiği, bunun denenmesine olanak ver
diği için Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek, o açıdan 
da büyük haksızlık olsa gerektir. 

Bu konuda gerek Sayın Cumhurbaşkanına, gerek 
Hükümete yöneltilen ithamlar son derecede ağır it
hamlardır. Türkiye bir demokratik hukuk devletidir. 
Bu türlü ithamların doğruluğunun sınanabileceği bazı 

merciler vardır, Türkiye'de. O mercileri hiç hesaba 
katmaksızın ulu orta lâf olsun diye veya taktik olsun 
diye bu kadar.ağır hücumlar Cumhurbaşkanına veya 
Hükümete yöneltilecek olursa, Devletin düzeni teme
linden sarsılabilir. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Atmaca, Si
yasî Partiler Yasasının 25 nci maddesinden çok il
ginç ve yararlı bir hatırlatma yaptı. Kendi konuşma
sından aynen çıkardığım notu okuyorum : 

Siyasî Partiler Yasasının 25 nci maddesi diyor 
ki : 

«Parti Tüzüğünde veya Grup îçyönetmeliğintîe 
Bakanlar Kuruluna veya bir Bakanlar Kumlu üyesi
ne güven ya da güvensizlik oyu verilmesi konusunda 
karar alma yetkisini Millet Meclisi Grup Genel Ku
rulundan gayri bir parti organına veya merciine bı
rakan bir hüküm bulunamaz.» 

Ben de Siyasî Partiler Yasasında böyle bir hüküm 
bulunduğunu hatırlıyordum ve diyalog kın mamız ba
zı sayın üyelerce de tavsiye edilen Adalet Partisinin 
Sayın Genel Başkanıyla son günlerde konuşmaya git
tiğimde bunu hatırlattım, daha doğrusu hatırımda bu
nu tutarak kendisine bir soru yönelttim. Dedim ki, 
«Siz grupunuzun Hükümete güvenoyu vermeyeceğini 
söylüyorsunuz ve ilân ediyorsunuz. Grupunuz böyle 
bir karar aldı mı?» Adalet Partisi Sayın Genel Baş
kanının bana verdiği cevap şu oldu : 

«Bizim Partimizin Tüzüğüne göre Grupumuzun 
böyle bir karar almasına gerek yoktur, yetkili orga
nımız başkadır.» dedi. 

Bir parti kendi tüzüğünü devletin yasalarından da
ha üstün tutarsa, tüzüğünü ve tutumunu yasalara uy
duracak yerde, kendi tüzüğüne yasaların ötesinde, üs
tünde geçerlilik kazandırmaya çalışacak olursa, öyle 
bir partiyle demokrasinin kuralları içinde diyalog kur
manın güçlüğünü herhalde bütün sayın üyeler takdir 
ederler. Kaldı ki, biz hiç bir zaman böyle bir diya
log kurmaktan umut kesmiş değiliz. Bu umudu her 
zaman içimizde saklı tutmayı görev biliyoruz ve her 
olanağı değerlendirerek bu umudumuzu gerçekleştir
meye geçmişte çalıştık, bundan sonra da çalışacağız; 
fakat Adalet Partisiyle ilişkilerimizde Türkiye'nin ba
zı zor dönemlerinde, dar geçitlerinde ilişkilerimizde 
zaman zaman diyalog kurduğumuz, işbirliği yaptığı
mız oldu; ama bu konuda bir acı gözlemim vardır; 
Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı böyle bir di
yalogun kendisi için yararlı olduğu noktalarda, o di
yaloga talip olmuştur ve girmiştir, kendisi için yarar
lı ve zorunlu olacak noktayı aşar aşmaz o diyalogu 
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reddetmiştir. Zaman zaman bunun bazı örneklerini 
kamuoyuna da açıkladığım için huzurunu/da tekrarla
maya gerek görmüyorum; fakat sayın üyelerin böyle 
bir diyalogun zorunluluğunu belirten düşüncelerine 
aynen katıldığımı ifade ederken bu diyalogun niçin 
sürekli olarak kurulamadığım da izah etmeyi bir gö
rev bildiğim için bunları anlatmış bulunuyorum. 

Saym üyeler; 
Normal olarak bir Hükümet Programı görüşülür

ken o programın söz verdiği icraat tartışılır; fakat 
Türkiye'deki bunalım ortamında Hükümetin söz ver
diği icraatın çok dışında bazı konulan tartışmak zo-
nmlu hale geliyor. Çünkü, Hükümet sorunu Türkiye' 
deki bunalımın bir unsuru haline gelmiş bulunuyor. 
Onun için ben de işin daha çok siyasal yönü üzerin
de durma gereğini duyuyorum, tıpkı sayın üyelerin 
de aynı gereği duydukları gibi. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim : Bazı parti
lerin liderleri, hepinizin gözlediğiniz gibi, adeta kendi 
partileri üzerine bir ambargo koyarak ve geçen gün 
kullandığım bir deyimle kendi partilerinin Parlamento
daki üyelerini âdeta bir siyasal karantina içine alarak 
bir parti tahakkümünü Parlamentoda geçerli hale ge
tirmeye çalışıyorlar. 

Elbette, Anayasamızın da belirttiği gibi, demokra
simiz bir yönüyle partiler demokrasisidir; ama bun
dan önce ve bunun ötesinde demokrasimiz parlamen
ter demokrasidir. Herhalde demokrasimizin partiler 
demokrasisi niteliği parlamenter demokrasi niteliğinin 
önüne geçmemelidir. İkisi en azından birbiriyle den
geli olarak kalmalıdır. Kaldı ki, son aşamada parti
ler demokrasisinin de parlamenter demokrasiden âde
ta soyutlanmış bir partiler demokrasisinin de ötesine 
gîdilmek isteniyor. Bir liderler demokrasisi kurulmak 
isteniyor ki, ashnda bu iki kelime bir araya geldiği 
vakit çelişkin olur, buna bir liderler diktası demek 
daha uygun düşer sanıyorum. 

Bu liderler diktası kurulmaya çalışılırken, Parla
mento kamuoyundan soyutlanmaya çalışılıyor, aynı 
zamanda partilerinin üyeleri de Parlamentodan soyut
lanmaya çalışılıyor. Buradaki boş sıraların sahipleri 
bu Parlamentonun üyeleridir ve bugün Cumhuriyet 
Senatosunda Türkiye'nin en önemli sorunlarından bi
ri tartışılmaktadır. Bu konunun tartışılmasına hiç gir
mek istemeyen kimselerin bugünkü toplantıya katıl
mamaları çok doğal karşılanabilir; ama tartışmaya 
bütün hızlarıyla güçleriyle katılıyorlar; fakat o tartış
mayı Parlamentonunun hakkı olan, her yerden önce 
Parlamentonun hakkı olan o tartışmayı Parlamento

nun çatısı altında değil, Cumhuriyet Senatosunda de
ğil, Millet Meclisinde değil başka yerlerde yapmaya 
çalışıyorlar. Kendi gruplarının müzakeresiz toplantı-
lannda yapmaya çahşıyorlar. Böylelikle kendi üyele
rini Parlamentodan, senatörleri Senatodan, milletve
killerini Millet Meclisinden soyutlamaya çalışıyorlar 
ve tümü ile Parlamentoyu da kamuoyundan soyutla
maya çalışıyorlar. 

Bu arada bu partilerden birinin saym genel baş
kanı Büyük Millet Meclisinin dışandan, kamuoyu ta
rafından yönetilemeyeceği anlamına gelen sözler söy
ledi. Elbette dışandan yönetilmez Parlamento; ama 
dışandan etkilenir. «Ben dışarıdan etkilenmem» diyen 
Parlamento, «Ben kamuoyuna aldırış etmem, kamuo
yunun ne düşündüğü benim için önem taşımaz» diyen 
Parlamento, demokratik Parlamento değildir. (C.H.P. 
ve M. B. G. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Eğer biz 4 yılda veya 6 yılda bir sadece kamuo
yunu ve seçmeni hatırlarsak ve o 4 yılda, 6 yılda biz 
sadece bizim ihmalimizin sonucu olan şeyleri ona vaat 
etmek üzere, «Sana yol yapacağım, çeşme yapacağım, 
okul yapacağım...» demek üzere halka gider, ondan 
sonra halk adına Devleti idare ederken 4 yıl, 6 yıl 
ona hiç bir şey danışmadığımız gibi, biz danışmadan, 
onun bize ulaştırdığı, duyurmaya çalıştığı düşüncele
re de Parlamentonun duvarlarını kapatırsak, kapıla
rını kapatırsak, o zaman Parlamento halktan, daha 
doğrusu Büyük Millet Meclisi halktan kopar ve Par
lamentomuz demokratik niteliğini yitirir; ama bazı 
partilerin yönetimlerinin, (üyelerinin büyük çoğunlu
ğunu tenzih ediyorum) bu davranışına rağmen Türk 
Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk 
milletinin Parlamentosu olduğunu hiç bir zaman unut
mayacaktır. Kendisinin yanılabileceğim; fakat mille
tin hiç bir zaman yanılamayacağını düşünerek hare
ket edecektir. 

Bugün birçok sayın üyelerin de belirttiği gibi, Tür
kiye'nin nasıl bir hükümete, ne tür bir hükümete ge
reksindiğinde milletin büyük çoğunluğu birleşiyor. 
Yalmz bugünkü Hükümetin dayandığı partinin üyele
ri değil, o partiye son seçimlerde oy vermemiş olan, 
bundan sonraki seçimlerde de belki hiç oy vermeyi 
düşünmeyecek olan, hatta bu partinin programını bir
çok noktalarında beğenmeyen birçok yurttaşlarımız 
açık ifadelerinde görüldüğü gibi, bu Hükümetin görev 
başında kalmasını, güvenoyu almasını istiyorlar ve 
bunu da bazı gerekçelere dayandırıyorlar. Türkiye'nin 
koalisyon hükümetleriyle, hele 5 Haziran öncesi bir
leşimde bir Koalisyon Hükümetiyle sorunlarını çöze-
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ıneyeceğini, tam tersine büsbütün ağırlaştıracağını 
gördükleri için yine Türkiye'nin öyle bir hükümetle 
hiç bir uluslararası sorununu ele alamadığını ve ala
mayacağını, büsbütün ağırlaştıracağım gördükleri için; 
ekonomik sorunlara, dış ödemeler sorununa çözüm 
bulamadığını ve bulamayacağını ve ülkeye barış de
ğil kavga getirdiğini gördükleri için, kurmuş olduğu
muz Hükümeti hiç değilse bu aşamada bir çözüm yo
lu olarak görüyorlar. Bunu yalnız milletimizin Par
lamento dışındaki üyeleri böyle görmüyor. Bu Parla
mento içinde; ama bu Hükümeti oluşturan partinin 
dışında bazı sayın üyeler de bunu böyle görüyorlar. 
Onun için Hükümet Programı görüşülürken bu top
lantı salonunda bulunmaları engelleniyor ve böylece 
Parlamentonun bütünlüğüne ve Parlamentonun de
mokratik, Anayasal işlevine bir bakıma gölge düşü
rülmüş, bazı sınırlamalar getirilmiş bulunuyor. Bunu 
ileride Türk siyasal yaşamında iz bırakabilecek bazı 
yeni bir bunalım unsuru olarak gördüğüm için va
him bir tehlike sayıyorum ve bu açıdan huzurunuzda 
belirtmek, takdirlerinize sunmak gereğini duyuyo
rum. 

Bunalım dönemlerinde birçok ülkelerde parlamen
tolara büyük işlevler düşer. Ben inanıyorum ki, umu
yorum ki, Türk Parlamentosu da, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de, Cumhuriyet Senatosuyla ve Millet 
Meclisiyle bütün engelleri aşarak o işlevini yerine ge
tirecektir ve parlamenter demokrasinin kuralları için
de Türkiye'nin bunakmdan esenliğe çıkarılmasına ön
cülük edecektir. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'nin son yıllarda içine sürüklenmiş oldu

ğu durum, bugün kendi içinde tutarlı ve uyumlu bir 
hükümeti her zamankinden daha çok gerekli kılıyor. 
Artık Türkiye'nin hiç bir önemli konuda karar ala
mayacak, politika oluşturamayacak bir hükümete ta
hammülü kalmamıştır, uzun bir hükümet bunalımına 
da tahammülü kalmamıştır. 

Sayın Profesör Erim, çok yararlanarak ve şükran
la dinlediğim konuşmalarında «destek» anlamına ge
len sözleri kadar değer taşıyan eleştirilerde ve uyarı
larda da bulundular. O eleştirilerinden birisine ken
dimizi mazur göstermek için, savunmak için değil; 
fakat sadece gerekçemizin ne olduğunu açıklamak 
için müsaadeleriyle değinmek istiyorum. 

Sayın Erim, «Keşke Programda önceki Hüküme
tin eleştirilmesine yer verilmeseydi.» dedi. Sayın Pro
fesör Çclikbaş'da bu eleştiriye katıldı. 

Normal zamanlarda bu eleştirinin çok haklı oldu* 
ğunu kabul ediyorum. Belki bugün de haklıdır. Yal
nız niçin Hükümet Programında, geçmiş Hükümetin 
tutumunu bazı yönleriyle belirtme gereğini duyduğu
muzu açıklamak isterim müsaadenizle. 

Bir kere gerek sosyal, gerek siyasal, gerek ekono
mik alanda iç ve dış politikada devraldığımız miras 
son derecede ağırdır. Bunu herhalde Sayın Erim'de 
takdir ederler ve bizim Hükümet olarak izleyeceği
miz politika da o mirasın da önemli bir etkisi ola
caktır. Hükümet Programında bunu da zaten belirt
miş bulunuyoruz. Bir yandan Türkiye'nin sorunlarına 
uzun süreli çözümler getirirken, bir yandan da dev
raldığımız sorunların gerektirdiği, ivedileştirdiği çö
zümleri getirmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Bu açı
dan nasıl bir miras devraldığımızı belirtmek zorun
daydık. Ayrıca, içinde bulunduğumuz dönemin şöy
le bir özelliği var : 

5 Haziran öncesi bir bakıma geride kalmıştır; 
ama bir bakıma da iki adım ötemizde yine var olan 
bir tehlike olarak durmaktadır. Çünkü, bütün sakın
caları ortaya çıktıktan, kanıtlandıktan, bizzat kendi
lerince, eski Hükümet ortaklarınca en ağır dil ile açık
landıktan sonra bizim bugün kurmuş olduğumuz Hü
kümete tek alternatif olarak (O da gerçekleşip, ger
çekleşemeyeceği bilinemeyen) 5 Haziran öncesi Hü
kümet modeli sunulmak isteniyor, bazı kimselerce ve 
çevrelerce. Demek ki, geride bıraktığımız karanlık, 
önümüzde de bir tehlike olarak duran, beliren bir ka
ranlıktır. O halde biz sadece geçmişten bahsetmiş ol
muyoruz, aynı zamanda önümüzdeki bir tehlikeden 
de söz etmiş oluyoruz. Bu açıdan Programı değerlen
direcek olurlarsa, Sayın Erim'in bu noktada da bizi 
daha anlayışla karşılayacağını umuyorum. 

Öyle bir durumdayız ki sayın üyeler, aslında hiç 
gazete manşetlerinde yer almaması gereken bazı şey
ler manşet oluyor. Eski bir gazeteci olarak bildiğim 
çok basit ve sade bir gazetecilik kuralı vardır; «olay» 
haber olur. «Olay» olmaması haber olmaz; fakat 
Türkiye'de bugün, bir gün olaysız geçmiş ise, en bü
yük haber odur. 

ıŞimdi size bugünün en büyük haberini vereceğim 
sayın üyeler. Bugün Türkiye'nin 22 ilinde 354 060 ço
cuk ve genç üniversite giriş sınavlarına girdi ve hiç 
bir olay olmadı. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve sürekli alkışlar). Hiç bir öğrenci grupu başka 
öğrenci grupunun sınava girmesini engellemeye kal
kışamadı bile, bu cesareti gösteremedi. Hiç bir öğren
ci bir başka öğrencinin bırakınız canını almak, canı
nı incitemedi. 
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O halde ben, beni mazur görürlerse Sayın Çelik-
baş kadar kötümser konuşmayacağım. «Kısa sürede 
bu olaylar önlenemez.» dedi. Bizim Programımızda 
koyduğumuz kurallarla çok kısa sürede bu olaylar 
önlenir, önlenecektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar). Nitekim, yalnız bugünkü giriş sı
navları değil, Hükümet kurulduğundan beri açık bu
lunan bazı okullarda ve yükseköğrenim kurumların
da sınavlar yine olaysız oluyor ve eski Hükümet dö
neminde sınav yapamayacaklarını düşünerek kapan
mış ve sınavları ertelemiş olan bazı yüksekokullar da 
Hükümetimizce artık sınav yapabilirsiniz, o noktaya 
geldiniz diye teşvik ediliyor. 

Şimdi, Türkiye öyle bir duruma getirilmiş ki, olay 
olmaması, sınavlarda öğrenci öldürülmemiş olması 
haber oluyor; en büyük olay oluyor; Yüce Senatonun 
uzun alkışlarına mazhar olan bir olay oluyor. Böy
le bir miras devralmışız ve böyle bir mirasın yükün
den Türkiye'yi kurtarmak bu Hükümetin de başta 
gelen ödevi. Sırf o nedenle geçmişe de programda bir 
ölçüde değinme gereğini duyduk. 

Beni sayın üyeler bağışlarlarsa, yine geçmiş Hü
kümete bir iki noktada değinmek gereğini duyaca
ğım. Çünkü, geçmişten bu yana gelen davranışlarını, 
o Hükümetin bazı unsurları bugün de devam ettiri
yorlar. 

Sanırım bugünkü gazetelerde bir haber okumuşsu
nuzdur. Eski Hükümet ortağı partilerden birinin üye
si, bizim şimdi kurduğumuz Hükümet güvenoyu ala
mazsa, yeniden kurulmasına çalışılacağı anlaşılan hü
kümeti oluşturacak partilerden birinin Parîamentoda-
daki bir üyesi, Hükümetimizin Millî Eğitim Bakanı
na Parlamento yolu ile bazı sorular yöneltmiş. Bu so
rulardan biri şu : «Millî Eğitim Bakanlığında çalı
şan memurların Bozkurt rozeti takmalarını yasakladı
ğınız söyleniyor, bu doğru mu?» Doğru nra diye Sa-
ym Bakana sordum. «Böyle bir yasak çıkarmak şim
diye kadar aklıma gelmemişti» dedi. Eğer bu yasağı 
derhal çıkarmazsan, ben senden hesap sorarım de
dim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar). Çünkü, bugün «Bozkurt», vakti ile bütün Türk 
milletini bir anlamda temsil eden, eski Türk tarihini 
hatırlatan bir simge olmaktan çıkmış, Türk çocukla
rının canaıa kıyan bir grupun, bir siyasal topluluğun 
simgesi haline gelmiştir ve bundan birkaç hafta ön
ceye kadar Hükümet içinde olan, bundan sonra da 
Hükümet içinde olabilmeyi uman bazı kimselerin par
tisi istiyor ki, Türk çocuklarını yetiştirecek olan öğ
retmenlerin Millî Eğitim Bakanlığındaki görevlilerin 

yakalarında o partizanlık simgesi, partizanlığın çok 
ötesinde birtakım eylemlerin simgesi olan rozeti tak
sınlar, rozeti taşıyabilsinler ve bir bakan buna engel 
olamasın. Böyle şeylere engel olacağız sayın üyeler. 

Ben ön seçimler yapıldığı gün Ankara Atatürk Li
sesinde, Atatürk Lisesi Yurdundan Başkentin ortasın
da öğrenciler partimizin delegelerine ateş açtıkları için 
oraya gitmek zorunda kaldım. Bu vesile ile son za
manlardaki şöhretini duyduğum o Lisenin dershane
lerini dolaştım. Bütün sınıflarında bozkurt resimleri, 
üç aylar, siyasal hakaret niteliğinde, polemik niteli
ğinde yazılar, istisnasız bütün öğretmen kürsülerine 
bir partinin amblemleri bir daha kazınamayacak, siline
meyecek şekilde çizilmiş ve Devîeî bütün bunlar kar
şısında âciz bırakılmış. Bütün bunlara rağmen Sayın 
Çelikbaş emin olsunlar ki, hiç bir Hükümet üyemiz, 
kamu görevlilerine karşı, konuşmalarının yazılı metin
lerinde kullandıkları deyimle «Haşin» bir davranışta 
bulunmamıştır. Saym Çeükbaş'da, «Bazı gazetelerin 
yazdığına göre...» diye ifade buyurdular. Eğer bu ha
şin davranışa bir tek örnek gösterirlerse, onun üzerine 
derhal eğileceğime huzurunuzda söz veriyorum; ama 
elbette demokratik hukuk devleti kuralları içinde va
tandaşların haklarım çiğneyen, Türk çocuklarının ca
nına kıydıran kamu görevlilerini o görevlerde tutma
yacağız, Kamu görevlilerinde gerekli değişiklikleri ya
parken de, tlemokralik hukuk devletinin kurallarının 
bir adım dışına çıkmayacağız. Bu konuda başta gelen 
rehberimiz de Danıştay kararlan olacaktır. (C. H. P. 
siralanndan alkışlar). Ama, öyle bir ortama girdik ki, 
Danıştay kararlarım, üstelik Yargıtay'a kadar başka 
mahkemelerin de karar üstüne kararla doğruladığı 
mahkeme kararlarına uymamak suç sayılmıyor da, 
Hükümet kurduğumuz zaman mahkeme kararlarını 
uygulamak saç sayıyor . Elbette biz, böyle bir ters 
devlet ve hukuk anlayışı içine girecek değiliz, huku
kun gereği ne ise onları yerine getireceğiz. Aynı za
manda etkin bir devlet yönetimi için, vatandaşa eşit 
davranan bir devlet yönetimi için gereken tutumu iz
lemeye çalıştığımız sırada, bu anlayış içinde bize yar
dımcı olan kamu görevlileri Hükümeti daima yanla
rında bulacaklardır; ama bu anlayışın dışına çıktıkla
rı zaman da elbette birlikte çalışma olanağını bula-
mayacağız. 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığında, örneğin Baka
nın bir haşin davranışı söz konusu değildir; ama bazı 
müdürlerin Bakana karşı direnişi vardır ve bu direniş 
de radyoda, televizyonda dinlediğiniz gibi, bir Parti
nin Genel Başkanınca açıktan teşvik ve tahrik edil-
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inektedir. Ona rağmen Bakanlar Kurulunun üyeleri i 
büyük bir sabır ve tahammülle bütün kamu görevli- I 

i 

lerinin ki, çoğunluğu zaten hiç bir zaman demokratik 
hukuk devleti kurallarının dışına çıkmamışlardır; fa
kat çıkanların da o kurallar içine girmelerini müm
kün olduğu kadar sabırla beklemektedirler. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Konuşmalarınızdan kıvançla ve sevinçle gördüğüm 

gibi, Hükümetimize yöneltilen haksız suçlamaları, 
Cumhuriyet Senatosunun bu görüşmelere katılan sa
yın üyeleri büyük ölçüde paylaşmadıklarını ifade et
mişlerdir. 

Bu ithamlardan biri de Hükümetin İşgal altına 
alındığı iddiasıdır. Bu temelinden geçersiz bir iddia
dır; ama biz, Hükümet olduğumuzda Devleti büyük 
ölçüde işgal altında bulduk ve Devleti işgal alfcndan 
kurtarmaya kararlıyız. Demokratik hukuk devleti ku
ralları içinde Devleti işgal altından kurtarmak için 
gerekenleri elbette yapacağız. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'nin sorunları, karar alabilecek, politika 

oluşturabilecek bir hükümeti her zamankinden daha 
çok gerektiren ağırlıktadır. Örneğin bir Kıbrıs so
runu. Ba sorun çözülmeden geçen her gün, yalnız 
bu sorunun çözümünü daha ağırlaştırmakla kalınıyor, 
aynı zamanda Türkiye'nin bütün uluslararası ilişki
lerle ilgili sorunlarını her geçen gün daha çok ağırlaş
tırıyor. 

Bu konuda eski Başbakanın çok haksız bir hücu
muna hedef olduk geçen gün. Muhtemelen televiz
yonda, radyoda izlemişsinizdir. Başbakanlık maka
mına geldiğim gün ben orada Başbakanı bulamadım. 
Türk Devletinin binlerce yıllık geleneklerden gelen, 
Türk Devletinin sürekliliği içinde oluşmuş bazı uy-
ger kurallar vardır. Bütün başka uygar ülkelerde de 
olduğu gibi, bir başbakan görevden ayrılırken yeni 
gelen başbakana görevi devreder ve o arada bazı 
politikaları, bazı olayları, bazı vakıaları ona emanet 
eder. Aynı şeyi bakanlar da yapar. 

Ben Başbakanlık makamına, bakan arkadaşlarım 
bakanlık makamlarına gittiklerinde sayın bağımsız iki 
bakanın ve Sayın Cumhuriyetçi Güven Partili bakan
ların dışında diğer Bakanlar Kurulu üyeleri bu de
mokratik kuralı yerine getirmediler ve ben bizden ön
ceki Hükümetin bir Kıbrıs politikası var mıydı yok 
muydu, (Bu da zaten çok kuşkuludur ama) hiç değilse 
Beşbakamn Kıbrıs konusuyla ilgili görüşü ne i eli; 
bunu kendisinden öğrenme olanağım bulamadan o 
makama geMim, 
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Aradan 24 saat geçti. Günler önceden benden ran
devu istemiş bir Yunanlı gazeteciyi kabul ettim. Bana 
izleyeceğimiz Kıbrıs politikasıyle ilgili bazı ayrıntıları 
sordu ve henüz o ayrıntılar üzerinde konuşabilecek 
durumda olmadığımı, bunun için gerekli incelemeleri 
yapmadığımı söyledim. Bunun için eski Başbakan 
bzîii eksilirdi, «Nasd söylemezmiş, söyleyemezmiş?..» 
diye. Oysa, kendi Hükümeti 2,5 yıîa yakın bir süre 
işbeşmda kaldı ve bırakınız bir Yunanlı gazeteciyi, 
Türk Milletine o Hükümetin Kıbrıs politikasını ne 
okluğunu söylemedi. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bırakınız bir yabancı gazeteciyi, bütçe görüşme
leri sırasında, o zamanki Anamuhalefet Partisinin Li
deri o'ariîk ben Kıbns konusunda, Ortak Pazar ko
nusunda ve ulusal güvenliğimiz konusunda millî birlik 
arayışımıza uygun bir konuşma yaptıktan sonra Hü
kümetten bazı sorular sordum; eleştiri anlamına ge
len sorular da değil, sadece bilgi edinme amacından 
doğan bazı sorular. O zamanın Başbakanı benini bu 
sanılarıma bile Millet Meclisi kürsüsünden cevap 
verme gereğini duymadı. Şimdi, bana Kıbrıs konusun
da hiç bir şey devretmemiş, emanet etmemiş bir 
kimse olarak «Niye o makama geldikten 24 saat 
sonra, benim 2,5 yıl millete söyleyemediklerimi sen 
bir Yunanlı gazeteciye söylemedin?» diyerek beri 
eleştirmek isledi. 

Aslında biz güvenoyu aldığımız takdirde, elbette 
Kıbrıs sorununu nihaî çözüme ulaştırabilmek için 
bize düşen, Türkiye'ye düşen bir politikayı ivedilikle 
oluşturmaya çalışacağız ve bu politikayı oluştururken 
de bumın sadece bir Hükümet politikası değil, bütün 
Türk Milletinin ve Türk Devletinin politikası olabil
mesi için kendimize düşen her çabayı göstereceğiz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Denebilir ki, bazıları belki diyebilirler ki; bu güç 
bir sorun, bizi orîiak etmek istiyorsun bu güçîüğe.=. 
Oysa 1974'te biz Kıbrıs Barış Harekâtım yaptığımız 
zaman ve yaptıktan sonra da, o zamanki Hükümet 
olarak bunun bütün sorumluluğu üzerimizdeyken, 
bizim dîşîmızdaki partileri de onan şerefine ortak 
etmeyi görev bilmiştik. Çüdkü, Türk Milletinin dün
yada ancak birlik olduğu oranda güçlü oîabilec: ğ:ıu 
ve kendi millî davalarını dünyaya kabul ettirebilece
ğini biliyorduk. 

Onun için, güvenoyu aldığımız takdirde, eibîtte 
Kıbrıs sorununu bir an önce çözmek için bize düşen, 
Türkiye'ye düşen tutumun ne olduğunu saptayacağız, 
açıklayacağız ve bunu saptarken de elbette bir yan
dan Kıbrıs Türklerinin görüşünü alacağız, bir yandan 
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da bu politikanın bütün milletimizin politikası olma
sı, olabilmesi için üzerimize düşenleri yapacağız. 

Bugün, kurulacak Hükümetin, güvenoyu alıp işba
şında ka'acak Hükümetin kendi içinde hitarîı bir 
Hükümet olması, ekonomimize çekidüzen verebilmek 
bakanından, ekonomimizin darboğazlarım aşabilmek 
bakımından da zorunludur. 

Geçmiş Hükümet, yalnız büyük ve çetin ekonomik 
sorunları çözememekle ve ağırlaştırmakla kalmamış
tır. Birazdan bazı örneklerini vereceğim en basit gün
ce! sorunlar üzerinde bile karar alamamış, adım ata-
raamsşfır. Bunun sonucu olarak Türkiye bir yandan 
dış kaynaklarım tüketmiştir, bir yandan iç kaynakla-
nnı tüke 'iniştir. 

Sayın Karavelioğlu çok haklı olarak Kamu İkti
sadî kuruluşlarının durumuna değindiler. Ayrıca Sa
yın Prof. Erim de Hükümet Programımızın bazı ek
sikliklerine değinirken kaynak sorunu üzerinde yete
rince durmamış olduğumuzu haklı olarak belirttiler. 
Gerçekten somut kaynaklar üzerinde durmadık Hü
kümet Programında; fakat Hükümet Programı tü
müyle uygulandığı zaman, öyle inanıyoruz veya umu
yoruz ki, kaynak sorunu da büyük ölçüde çözülmüş 
olacaktır. Nasıl çözülmüş olacaktır?.. Bunu Sayın 
Ki-.r£ve'ioğIu'mm Kamu İktisadî Kuruîuşlarıyle ilgili 
söz!erîni doğrulayıcı bazı rakamlarla açıklamaya ça
lışacağım. 

Bilindiği gibi, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Türk 
ekonomisinde çok önemli bir yer tutar ve iyi işletilir 
ve kullanılırsa Kamu İktisadî Kuruluşları Türk eko
nomisinin yükünü taşıyabilir büyük ölçüde, Türk 
Devletini ayakta tutabilir ekonomik anlamda ve bü
yük kaynak yaratabilir. Oysa Kamu İktisadî Kuruluş
ları, özellikle son yıllarda, uzun süreden beri; fakat 
özellikle son iki üç yılda Devleti parselleyen bir 
Komisyon Yönetiminin elinde Devlete ve ekonomiye 
yük olur ve akıl almaz ölçüde kaynak tüketir duruma 
g;îm!şlir, kaynak yaratır duruma gelecek yerde. 

Son rakamlara göre 1976 yılında Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin işletme açığı 14,5 milyar lira, yafr-
riüi açığı 37 milyar 800 milyon lirayı bulmuştur. 
Toplam finansman gereği böylece 52 milyar 300 mil
yon liraya erişmiştir. 1977 yılında işletme açığı için 
program tahmini 19 milyarken şimdiden bunun 41 
milyara varacağı anlaşılmıştır. Buna yatırımlar açı-
s-ırJan da 61 ır*üyar liralık kaynak açığı eklemek ge
rekecektir. Bu şekilde yıl sonuna kadar Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin finansman gereği, ek kaynak ge
reği de 102 milyar lirayı bulmuş olacaktır ve Türki

ye'nin bütçesiyle kıyaslandığı vakit bunun Devlete ne 
kadar ağır bir yük olduğu ortaya çıkar. 

Onun için, eğer biz Kamu İktisadî Kuruluşlarına 
programımızda öngördüğümüz özgürlüğü (Tabiî so
rumlulukla birlikte olmak şartiyle) ve bürokratik yö
netim yerine ekonomik işletmecilikle yönetilme o y 
nağını sağladığımız ve onu kaynak tüketir durumdan 
kurtarıp kaynak yaratır duruma getirdiğimiz takdir
de, yeni vergiler çıkarmaya gerek kalmadan Devlet, 
yatırımları hızlandırmak için çok geniş olanaklara 
kavuşmuş olacaktır. 

Dış ödemeler sorunumuzun nasıl ağırlaştırıîdığmı 
biîiyorsunuz. Kamu İktisadî Kuruluşlarımızın duru
munu açıklamış bulunuyorum; fakat bunun ötesinde 
akla gelmeyecek kadar küçük güncel konularda bile, 
geride bıraktığımız ve önümüzde de bir tehlike ola
rak canlandırmak istenen Hükümetin neleri yapama
dığına bir iki örnek vermek isterim. 

Türkiye biliyorsunuz pek çok yeri tuz olan bir 
memlekettir. Tuz gölleri vardır, tuz kayaları vardır; 
fakat Türkiye bu yıl tuz ithal etmek durumunda bı
rakılmıştır. Onunla da kalınmamıştır, bugün Türki
ye'de biz hükümote gelip şimdi birazdan bahsedece
ğim kararı almasaydık, tuz kıtlığı başlamak üzereydi. 
Hem tuz ithal edecek duruma getirilmiştir Türkiye, 
hem de tuz ithali için gerekli 375 bin dolardan iba
ret dövizin transferi yapılmamıştır. Ancak, bunu öğ
renince bügüîî Hükümetimiz bu transferi yapma ka
rarını almıştır ve bu şekilde tuz memleketi olan Tür
kiye'yi tuzsuzluktan, tuz bunalımından kurtarıp bir 
tuz kıtlığı önlenmiştir. 

Ayrıca Gümrük ve Tekel Bakanlığına kaynak tah
sis edilmediği için (Bunda Bakanlığın kusuru yok tabiî 
yine) Maliye Bakanlığı geçmiş Hükümet tarafından 
gerekli kaynrîgı tahsis etmediği için, üreticinin Tekele 
sathğı, teslim ettiği tütünlerin parası ödenmemiştir. 
Kaynak olmadığını, paraların ödenmediğini görünce 
vatandaş da, üretici de teslimattım, tütün teslimini 
geciktirmeye başlamış ve tütünler bozulma tehlike
siyle karşı karşıya gelmiştir. 

Bugün yine Hükümetimiz ilk işlerinden biri olarak 
şimdiye kadar Tekel tarafından aylar önce alınmış 
tütünlerin bedelini ödemek için gerekli ödeneği Güm
rük ve Tekel Bakanlığına vermiştir ve bundan son
raki alımlarında günü gününe bedellerinin ödenane-
sini kararlaştırmıştır. 

Türkiye döviz bunalımı içindeyken, ihraç edilebi
lecek buğdaylarını; dışarıda talipleri, müşterileri olan 
buğdaylarım bildiğiniz gibi geçen mevsimden beri 
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depolar yetmediği için toprak altında tutmaktadır ve 
ondan sonra da DÇM'ler yoluyla ödünç döviz ara
maktadır. DÇM'ye bir kredi demek bile doğru değil
dir, borç demektir. 

Yine Hükümetimiz kurulur kurulmaz buğday ih
racına da başlamıştır. 

Elektrik bunalımı: 
Yeilerli güvenlik tedbirleri alınmadığı için basit 

bir ihmalden Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin ne 
kadar ağır bir elektrik enerjisi bunalımına sürüklen
diği ortadadır ve aylar sürecektir, bozulan teslislerin 
yeniden devreye girebilmesi. Bu arada ihmal edilmiş 
oîan yatırımlar doîayısıyle zaten Türkiye'de büyük 
bir enerji açığı vardır; fakat buna rağmen geçmiş 
Hükümet, komşu Bulgaristan'a birkaç milyon dolar-
hk elektrik borcunu ödemediği için, Bulgaristan'dan 
da yeterli elektrik alamıyorduk. Hükümette gelişimiz
den üç gün sonra bu sorunun da çözülebileceğini gör
dük. 

Demek ki, geride birkaç hafta bıraktığımız ve 
eğer bu Hükümet güvenoyu alamazsa, önümüzde ger
çekleşip gerçekleşemeyeceği de bilinemeyen, tek ola
sılık olarak bazı çevrelerin gördüğü Hükümet, bir 
tuz sorununu, teslim ahnaı; tütünlerin bedelini öde
me sorununu bile çözemeyecek durumda bir Hükü
metti ve yine öyle bir hükümet olacaktır, eğer o al
ternatif gerçekleşecek olursa. 

Sayın Profesör Erim, Hükümet Programında Ak
deniz, Orta - Doğu ve Balkanların coğrafya sınırları 
içinde düşündüğümüz dış politikayı ayrıntılariyîe açık
lamamış olmamazı eleştirdiler. Gerçekten daha ay
rıntılı girilebilirdi bu konulara. Sayın Erim'in bu 
eleştirisine hak veriyorum; fakat belki daha önce bu 
konulardaki düşüncelerimizi defalarca ve çok açık 
olarak, ayrıntılı olarak açıklamış olduğumuz içindir 
ki, Hükümet Programında kısaca yer vermekle yetin
dik. 

Bu politikamız bir bakıma Atatürk'ün politikası
nın yeniden canlandırılması ve devamı anlamına ge
lir. Çünkü, biliyorsunuz Atatürk bir yandan bütün 
dünyaya açılma politikasını güderken^ bir yandan da 
Türkiye'nin öncelikle ve değişmez bir tarihî ve coğ
rafî gerçek olarak bir Orta - Doğu ve Balkan Dev
leti olduğu, Akdeniz Devletli olduğu noktasından hare
ket ediyordu ve bizim o tarihî ve coğrafî gerçeğimizi 
iyi değerlendirerek kazanabileceğimiz, edinebileceği
miz, gücün, dünyaya daha geniş ölçüde açılırken de 
bize destek olacağım, bize ek bir güç katacağını dü
şünüyordu. 
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Öyle sanıyorum ki, dünyanın bugün vardığımız 
aşamasında Atatürk'ün o tarihî ve coğrafî gerçekleri 
çok iyi değerlendiren gerçekçi politikasını yeniden 
canlandırmak için en elverişli bir ortama ulaşmış bu
lunuyoruz. Hükümetimiz güvenoyu aldığı takdirde 
bunu da gereğince değerlendirecektir. 

Sayın Erim, Hükümet Programım özellikle Atatürk 
ilkelerine ve milliyetçiliğine verdiği önem bakımından' 
övmek lütfunda bulundular, kendilerine teşekkür ede
rim. 

Gerçekten bizim anlayışımıza göre, Atatürk mil
liyetçiliğinin ne olduğunu özellikle bugünlerin Tür
kiye'sinde hatırlatmaya gerek vardır. Çünkü, milliyet
çilik adına cinayetlerin işlendiği, Türk çocuklarının 
öldürüldüğü, milliyetçilik adma millî birliğimizin bo
zulmak istendiği, milletin cephelere bölündüğü, mil
liyetçilik adına çağdışı devlet modellerinin diriltilmek 
istendiği bir dönemde, Atatürk çağdaş milliyetçilik 
anlayışını ve insanlıkla insanlığın orlîak değerleriyle 
Türk milliyetçiliğini bağdaştıran milliyetçilik anlayı
şın» yeniden hatırlatmakta büyük yarar vardır. Özel
likle eğitim politikamızda Atatürk milliyetçiliği bu ba
kımdan temel olacaktır. 

Hükümet Programında yer alan Iayikîik tanımını 
tamamlayıcı ifadeleri içinde Sayın Profesör Erim'e 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki; Atatürk 
milliyetçiliği yine Atatürk'ün Iayikîik ilkesinden ay
rılamayacak bir kavramdır. Çünkü, Türkiye'de la-
yikJik bir bakıma millî birliğinde de gereğidir. Layik-
lik zedelendiği vakit Türkiye'de aynı dinden insanlar 
bile mezhep kavgaları dolayısıyle birbirine düşerler. 
Türkiye'de Atatürkçü anlamda Iayikîik ilkesine bağlı 
bir hükümet bulunduğu vakit, kimse kimseye «Sen 
Alevî misin, Sünnî misin?...» diye sorma gereğini bile 
duymaz. Çünkü, bu ayrılık tümüyle ortadan kalkar. 
Çünkü, Devletin yaklaşımında bu ayrım güdülmez; 
ama Atatürk'ün kastettiği, benimsediği anlamda Ia
yikîik kabul etmemiş bir hükümet, bir iktidar işba
şına geldiği vakit Türkiye'de mezhep sürtüşmeleri 
b^şîar ve millî birliğimiz zedelenir. O halde, millî 
birliği pekiştirmeden milliyetçi olunamayacağına gö
re, Türkiye'de gerçek anlamda milliyetçi olabilmenin 
bir gereği de Iayik olabilmektedir. Hükümetimiz gerek 
milliyetçilik, gerek Iayikîik ilkelerine Atatürkçü an
lamda kesinKke bağlı olacaktır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Bugün Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

şöyle bir durumla karşı karşıyadır : 
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Bir yandan huzurunuzda bulunan Hükümet, bu 
Hükümet diyor k i : «Ben sadece bir partiye dayan
mıyorum. Kaynağım olan partiye dayanmıyorum. 
Bütün Büyük Millet Meclislinin Hükümdü olmak is
tiyorum ve bütün milletin Hükümeti olmak istiyo
rum ve güvenoyu alabilmem de buna bağlı. Güven
oyu aldıktan sonra görevde kalabilmem buna bağlı. 
Bu turundan ayrıldığım gün düşürülebilecek bir Hü
kümetim, görevden ayrımla durumunda bırakılabile
cek bir Hükümetim.» Demek ki, sözünüm güvencesi 
de bu Hükümetin kendi içinde var. 

Bu Hükümet güvenoyu almazsa ne olacak?.. Ne 
olacağı hiç belü değil. Bir başka hükümeit kurulup 
kurulamayacağı belli değil; ama şayet kurulursa o 
hükümetin nasıl bir hükümet olacağı belli. 

O hükümet ne diyor?.. O hükümeit, daha başlar
ken bir cephecilik felsefesine dayanıyor; «Ben bir 
cepheyim» diyor. Yani bütün mîlleti temsil edeceğim 
demiyor; «Ben bu milletin içinde bir cepheyi temsil 
edeceğim» diyor. O cepheyi oluşturup hükümete 
getirdikleri vakit sonuç görüldü: Yalnız millet cep
helere bölünmekle kalmadı; cephe denenler kendile
ri bile, kendi içlerinde bile cephelere bölündüler ve 
dediğim gibi bir tuz konusunda, tütün alımları ko
rusunda, elektrik konusunda güncel kararları alama
yacak, hükümet ortağı partilerden, konulardaki kü
çücük kaynaklan bile esirgeyici birtakım küçük pa
zarlıklar içinde Türkiye'nin büyük yararlarını feda 
eden. gözden kaçıran bir hükümet kurdular. 

Şimdi, bu Hükümet güvenoyu alamazsa, (o da 
gerçekleşip gerçekleşemeyeceği henüz belli olmamak
la beraber) tek olasılık, 5 Haziran öncesindeki Hü
kümet: onun da çok daha sakıncalısı. Onun içindir 
ki, devraldığımız mirasla birlikte onu daima gözönün-
de tutarak ancak yolumuzu çizebiliriz ve Türkiye'yi 
aydınlığa çıkarma olanağını bulabiliriz, ama bunu 

...>.. 
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yaparketn elbette düşmanlık duygulanm körüklemeye 
değil, geçmişten dersler alırken, bir yandan da geç
mişi unutturmaya çalışacağız, geçmişin acılarım ka
patmaya çalışacağız. Hükümet Programında da be
lirttiğim gibi, yalnız silâhlara hedef olan çocukları 
kurtarmayı ödev bilmeyeceğiz; ellerine silâh verilen, 
yüreklerine kin zehiri akıtılan çocuklarımızı da kur
tarmaya çalışacağız. Nitekim, bugün Türkiye'nin 22 
ilinde yapılan ve 354 060 öğrencinin katıldığı sınav
larda, sağcısı vardı sokusu vardı, aşırı sağcı aşırı sol
cu denebilecek olanları vardı; ne biribirine silâh çekti 
ne de biri ötekinin silâhına veya darbesine maruz 
kaldı. 

Aslında, Türkiye'de millî birliği sağlamak çok ko
lay; çünkü Türk Milleti yüzyıllar boyunca edindiği 
tecrübeyle ve olgunlukla her sorunu kendi içinde uy
garca tartışmasını bilen bir millettir. Milletimizin bu 
niteliğini gereği gibi değerlendirebitirsek, Türkiye'ye 
hem barış getirebiliriz, birlik getirebiliriz hem de o 
birlikten aldığımız güçle Türkiye'nin iç ve dış bütün 
sorunlarını kısa sürede çözebiliriz. 

Takdir Yüce Meclisindir, Yüce Senatonundur. 
Uyarıcı eleştirileriniz için ve destekleyici sözleriniz 

için Hükümetimiz adına tekrar şükranlarımı belirtir, 
derin saygılar sunarım. (C. H. P., M. B. G. ve Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıralarından sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in kurmuş olduğu 

Hükümetin Programının Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşmesi tamamlanmıştır. Kendilerine ve Bakanlar Ku
rulu üyelerine başarılar dilerim. 

5 Temmuz 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 20.15 
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Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kuru

lan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




