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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara-
verilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görülmedi
ğinden; 

9 Nisan 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.28'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 
Memduh Ekşi Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İthamı Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 4 . 1 9 7 5 Çarşamba 

Cumhuriyet Senatosundan dönen iş 
1. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı (M. Meclisi 1/192; 
C. Senatosu : 1/330) (Plan Komisyonuna) 

Yazdı sorular 
2. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Ma

liye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un askerlik görevini 
yapıp yapmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/488) 

3. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
orta dereceli okulların Sosyal Bilimler dalında görev 
alan ve tayinlerini bekleyen öğretmenlere ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/489) 

4. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
memleketimizin yıllık traktör ihtiyacına ilişkin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/490) 

5. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
Türkiye'de yurt dışında irtibatı olan cemiyet, kulüp 
ve benzeri kuruluşlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/491) 

6. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in 
Harp Okullarında askerlik mesleği dışında okutulan 
derslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/492) 

7. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
Tescili yapılmış talebe cemiyetleri ile bunların bir
lik, federasyon ve üst kuruluşlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/493) 

8. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
resmî ve özel sektörde sakat ve malul olarak çalı
şanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/494) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ: İdris Arıkan (Siirt), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimi
ni açıyorum. 

Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere geçiyoruz efendim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 arka
daşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar ara
sındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini sapta
mak amacıyle Anayasanının 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/22) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşlarında 
Meclis Araştırması önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toplumumuzun gerek ekonomik, sosyal ve kül
türel gelişmesinde, gerekse demokratik rejimin esenliği 
ve geleceği bakımından Gençlik ve Eğitim sorunla
rının çok büyük önemi vardır. Memleketimizdeki sos
yal adaletsizliğin insanlar arasındaki sınıfların ayrıca
lıkları ve bugünkü insanlık onuru ile bağdaşmayan 
sermayeden, sömürüden yana olan bozuk düzenin 
kökeninde eğitimdeki olanak eşitsizliği başta gelir. 
En ilkel toplumlarda bile az rastlanan bugünkü eği
tim sistemi gençliği sınıflara, ayrıcalıklara bağlı kıl
ması yüzünden çağ dışıdır, insanlık dışıdır. 

Zira bugünkü eğitim, öğretim sistemi sadece ege
men sınıfların ve belirli bölgelerin çocuklarının oku
masını, yetişmesini memleket yönetiminde söz sahibi 
olması amacına yöneliktir. Mülkün yani devletin te
meli adalet iken bu adaletsiz uygulama toplumsal gi
rişimlerimizin adaletsiz işlemesine ve adaletsiz so
nuçlar vermesine yol açmaktadır. 

Dar gelirli emekçi halkımızın, gerçek anlamda 
halk çocuklarının okuması, ülke yönetiminde söz sa
hibi olması bugünkü koşullar altında olanak dışıdır. 
Varlıklı ve dört başı bayındır, sınıf ve tabakaların 
mutlu ve egemen olduğu bir sistemde, yönetimde eği

timde doğal olarak bu sınıf ve tabakaların yararına 
işleyecektir. Bu eşitsizlik, zengin ve fakir çocukları 
için olduğu kadar az gelişmiş bölgeler ve iller içinde 
vardır ve geçerlidir. Geri kalmış bölgelerdeki çocuk
ların tümü zengin ağa çocukları olup, tek okumuş 
bir fakir aile çocuğuna rastlamak olanak dışıdır. Bu 
tür memleket çocukları üniversite giriş sınavlarında 
elbetteki başarı gösteremeyeceklerdir. Çünkü Batıdaki 
okulların çok gerisinde bir öğretimden geçmektedir. 
Geri kalmış Doğu illerimizde yeteri kadar okul ol
madığı gibi, açılan okullarda da öğretmen açığı hat 
safhaya varmıştır. Öğretmenler genellikle Batıdan 
geldikleri için hemen kaçmakta, acemi berberliği ba
şımızda ustalığı gitmek istedikleri yerde göstermekte
dirler. Örneğin Siverek ve Viranşehir Liselerinin te
mel dersleri bugüne kadar boş geçmektedir. 

Doğu ve geri kalmış illerimizde okuma yazma 
oranı Türkiye ortalamasının altındadır. Devletin eği
tim harcamalarında Urfa'da bir nüfusa 45 lira, An
kara'da bir nüfusa 220 lira civarındadır. En yüksek 
okullaşma oranı Batıda % 98, örneğin Hakkâri'de 
ı% 17'dir. Bu geri kalmış bölge çocuklarının verim 
ve başarıları Türkiye ortalamasının çok gerisindedir. 
Yapılan istatistiklere göre en başarılı liseler İstanbul, 
İzmir, Ankara (12'si resmî, 6'sı Türk ve yabancı özel 
liselerdir.) Bu bölgelerde yeterli okul, kaliteli öğret
men ve diğer eğitim olanakları yeterlidir. Doğuda 
ise bu olanaklar yoktur. Ve bunun üniversite kesi
minde yansıması şu rakamlarla açıkça görülür. Üni
versitelerdeki Doğulu gençlerin birim oranı Batıya 
oranla i% 30'dur. Çağdaş hiçbir sosyal ve hukuk dev
letinde böyle eşitsizlik yoktur. Yine üniversitede oku
yan öğrencilerin % 85'i zengin, ağa % 5,7 sadece 
işçi ve fakir çocuklarıdır. Oysa bu kesim Türkiye 
nüfusunun ı% 90'nı oluşturmaktadır. Galatasaray Li-
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sesinde okuyan çocukla Hakkâri, Kırşehir, Urfa li
selerinde okuyan çocukları aynı koşullar altında üni
versite sınavlarına koymak adaletsizliği ve haksızlığı 
ve zulmü ve insan geleceği ile oynamayı resmen bel
gelemek demektir. 

Doğu'da bıranş öğretmeni yokken, Batı'da lise 
müfredatının üstünde bir eğitim yapılmaktadır. Bu 
verilen rakamlarla da anlaşılacağı üzere zengin, serma
yeden yana bir yöntemle yönetilen bugünkü eğitim 
sistemi nedeniyle okuma olanağına sahip olmayan ger
çek halk çocukları büyük bir aşağılık kompleksine 
kapıldıkları gibi istek ve özlemlerine kavuşamamanın 
acı sıkıntısı ve ezikliğini yaşamaları boyunca duy
maktadırlar. Kişiye halk yararına uygun bir eğitim 
vermek kişinin eğitim, öğretim gereksinmelerini sağla
mak maddî olanaklardan yoksun kişiler için fırsat 
eşitliğini temin etmek, Devlette Anayasamızın 21 nci 
ve 50 nci maddesi gereğince, görev olarak verilmiştir. 
Sosyal Devlet demek halkın güvenliğini, eğitimini ve 
gereksinmelerini sosyal adalet içinde gerçekleştir
mek demektir. 

insanlık onuru ile, çağdaş uygarlık düzeniyle bağ
daşmayan insanlar bölgeler arasında sınıf farkları ya
ratan, zenginden sömürüden yana olan bugünkü eği
tim, üretim sistemi yerine : 

Herkes için her düzeyde eğilim ve yeteneklerine 
göre sosyal adalet ilkeleri içinde ve herkese, her böl
geye fırsat ve olanak eşitliği sağlamak, eğitimi halk
çı, demokratik, özgürlükçü yapmak, bölgeler ve okul
lar arasında dengesizliği kaldırmak, insanca, halkça 
bir eğitim ve öğre-tim düzeni uygulamak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince Meclis araştırması 
açılmasını saygıyle arz ederiz. 

Urfa Milletvekili 
Celâl Paytaş 

Siirt Milletvekili 
Abdülbaki Cartı 

Siirt Milletvekili 
Abdülkerim Zilan 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alparslan 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil îlçin 

Mardin Milletvekili 
Nurettin Yılmaz 

Ağrı Milletvekili 
Cemil Erhan 

Ankara Milletvekili 
Osman Ceran 

Kırşehir Milletvekili 
Sait Şayiam 

Mardin Milletvekili 
Ahmet Türk 

izmir Milletvekili 
Kaya Bengisu 

izmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Konya Milletvekili 
Ali Kökbudak 

Ankara Milletvekili 
Kâmil Kırıkoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

içel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Erzincan Miletvekili 
Hasan Çetinkaya 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. Araştırma önergesi gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir, efendim. 

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10)23) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi daha var, 
takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sayıları 500 binden fazla, Tarım Satış Koopera
tifleri ortakları üreticilerimizi doğrudan doğruya ve 
Türkiye ekonomisini de çok yakından ilgilendiren 
Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. hakkında gerçek
lerin ortaya konmasında ve böylelikle gizli kalmış 
sorunların, konuların aydınlığa kavuşmasında yarar 
görmekteyim. 

Sayın Köyişleri ve Kooperatifler Bakanının ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediğimiz sorularımı
za verdikleri cevaplar yeterli olmadığı gibi, bu ce
vaplardan bazı suiistimallerin olduğu kapalı bir dille 
anlatılmaktadır. Bü nedenle Firintaş Nakliyat ve Ti
caret A. Ş. nin kısa faaliyet yıllarında korkunç za
rarlara uğratılması olaylarının aydınlığa kavuşturul
masında zorunluluk vardır. 

Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. 1968 yılında 
Gima, Çukobirlik, Umat, Yaş Sebze Birliği, Tariş 
gibi Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleriyle, bu bir
liklerin iştirakleri bulunan bir Anonim Şirket tara
fından kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi 20 milyon 
TL. dır. 

Firintaş 130 Frigolu, 50 tenteli treyleri, 130 çeki
cisi, işletme, bakım, avadanlık, demirbaşları ve dö
şemelerinden oluşan mameleki Türkiye'de özel veya 
resmî sektörde, hiçbir kuruluşta bulunmayan sayıda 
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ve zenginliktedir. Son yıllarda kara taşıtmacılığı bü
tün dünyada önem kazanmış ve çok kârlı bir iş kolu 
haline gelmiştir. Türkiye'de de durum böyledir. 

Ancak, bu kadar zengin bir filoya ve olanaklara 
sahip Firintaş sadece 1969 yılında 606 581,09 TL. net 
kâr sağlamıştır. Ve bunu izleyen yıllarda ise giderek 
korkunç zararlar görülmeye başlamıştır. 

Firintaş kooperatiflerin ve birliklerin Ticaret Ba
kanlığına bağlı olduğu yıllarda kurulmuştur. Ano
nim Şirket statüsündedir. Ticaret hukukumuza göre 
Ticaret Bakanlığının denetimi dışında Firintaş'ın ku
rucuları birlikler olduğundan bu birliklerin yönetim 
kurulları seçiminin onayı ve Genel Müdür ve Ba
kanlık murakıplarının atanmaları bu. Bakanlıkça ya
pılırdı. 

1969 yılında 606 581,09 TL. net kârın yerini 
1970 yılında 2 329 776,38 TL. zarar almıştır. 1971' 
de 3 803 901,17 TL, 1972'de 7 829 581,01 TL.'lık 
zararlar görülmektedir. 

Firintaş'ın bu çalışma yıllarında Yönetim Kuru
lunda : Nihat Ural, Yalçın Köymen, Sezai Dıblan, 
H. Şener Tekay, Dinç Adil Okuldaş ve Mehmet 
Aydın görevde bulunmuşlardır. Genel Müdür ola
rak da Ali Şükrü Kavukçuoğlu, Yılmaz Arıyörük, 
Orhan Kutlubay görev almışlardır. 

1972 yılının Mart ayında Ticaret Bakanlığının 
763 sayılı olurlarıyle Fiskobirlik, Gima'nın paylarını 
satınalmak suretiyle Firintaş'a ortak olmuştur. Fis
kobirlik Firintaş'a 9,5 milyon TL. ile ortak olurken 
Ticaret Bakanlığının Fiskobirlikteki murakabe bu or
taklığın ve Firintaş'ın yönetiminin aleyhinde rapor
lar vermiştir. Ticaret Bakanlığı ve Fiskobirlik ilgi
lileri bu raporlara rağmen batmakta olan Firintaş'a 
Fiskobirliği ortak etmekte sakınca görmemişler ve 
Firintaş'ın batış nedenlerini önlemek, ortadan kaldır
mak yoluna gitmemişlerdir. 

1973 yılında da Firintaş'ın zararı 7 512 326,59 
TL. olmuştur. 1974 yılında ise Firintaş'ın faaliyeti
ne rağmen muhasebe kayıtlarına raslanmadığı 
Köy İşleri Bakanlığınca belirtilmektedir. 

Firintaş'ın 29 Mart 1972 tarihinden sonra Yöne
tim Kurulunda Ahmet Kaya Tirali, Hasan Akdağ, 
Behiç Barlas, Bülent Özesen, Sezai Dıblan, Celâl 
Sönmez, izzet Soncul, Dinç Adil Okuldaş, Hayri 
İlhan, Necip Necipoğlu ve Şükrü Yılmaz, Genel 
Müdürlükte de Abdullah Erdem, Ahmet Karamüf 
tüoğlu ve Yılmaz Eriş bulunmuşlardır. Bu kadro 
27 Kasım 1974 tarihine kadar Firintaş'ın sorumlu

luğunu taşımaktadırlar. Bu tarihten sonra Firintaş'a 
Yönetim Kurulu ve Genel Müdür değiştirilmiştir. 

Firintaş nakliyatını Ticaret A. Ş. T. C. Ziraat 
Bankasına anapara, faiz, mahkeme masrafları ve 
diğer masraflarla birlikte 80 milyon TL. borçludur. 
Zararlarının yekûnu 21 481 685,15 TL.'dir. 

Firintaş'ın taşıma filosundan 5 adet taşıt yan
mıştır. 10 adet taşıt hurdaya çıkmıştır. 15 adet ta
şıt büyük masraflarla faal duruma gelebilecek hale 
gelmiştir. 100 adet taşıt Ziraat Bankasına borç ne
deniyle garajda tutulmakta ve çürümeye terk edil
miştir. Bunlardan ayrı olarak şirketin 16 milyon 
TL. borcu ve belgesiz 26 milyon TL. alacağı ol
duğu bildirilmektedir. 26 milyon TL. alacak muha
sebeye göre kimdedir belli değildir. Bütün bunla
rın dikkate alınmasında Firintiş 1970 yılından 1974 
yılı 27 Kasımına kadar geçen süre içinde 200 mil
yon TL. civarında zarara uğratılmıştır. 

Bu zararlar döneminde Firintaş'ta seçimle ge
len murakıplardan ise Şener Teyak, Kemal Şahin, İhsan 
Topaloğlu, Salih Ergün, Turgut Önem, Naci 
Kınacıoğlu ve Gündüz Güney, yukarda isimlerini 
verdiğimiz Yönetim Kurulu üyeleri yanında da kı
sa sürelerde olsa Emin Yıldız, İlhan Topçu ve Fet
hi Barun'da Yönetim Kurulu üyeliği yaptıkları bil
dirilmektedir. Bu kişilerden halen altısı çeşitli bir
liklerde yönetim kurulunda ve genel müdürlükle 
yardımcılıklarında halen görev yapmaktadırlar. 

Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 1970 yı
lından itibaren korkunç zarar etmesinin gerçek ne
denleri ve sorumlularının kimler olduğunun saptan
ması için Anayasamızın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
desi uyarınca Meclis araştırması açılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Orhan Yılmaz 

1. M. Kâzım Özeke (İstanbul Milletvekili) 
2. Abdurrahman Köksaloğlu (İstanbul Milletvekili) 
3. Nurettin Karsu (Erzincan Milletvekili) 
4. Fahri Özçelik (Antalya Milletvekili) 
5. Yusuf Öztürkmen (Gaziantep Milletvekili) 
6. Oral Mavioğlu (İçel Milletvekili) 
7. Mikâil İlcin (Hakkâri Milletvekili) 
8. Bahattin Karakoç (Diyarbakır Milletvekili) 
9. Haşim Benli (Kütahya Milletvekili) 
10. Ömer Kahraman (Tekirdağ Milletvekili) 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunu
lur. 

Araştırma önergesi gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. 
Sayısı: 151) 

2. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/207) (S. Sayısı: 152) 

3. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı: 153) 

4. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) 
S. Sayısı: 154) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Hükümet 
programı üzerindeki görüşmelere geçmeden evvel 
gündemimizde bekleyen 4 tane önemli kanun tasa
rısının açık oylaması hususunda onayınızı alacağım. 

Açık oylamanın (ki anlaşmalarla ilgilidir bun
lar) yapılmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.... («Nedir bunlar, hangi kanunlar?» sesleri). 

Görüşme sırasında yaptıracağız oylamayı efen
dim. Kabul edip etmemek Genel Kurulun ihtiya
rında elbette efendim. Biz sunuyoruz. 

Konuları arz edeyim efendim: 
Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sı, 

Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı, 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Av
rupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve, 

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan 
Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarılarıdır. 

Görüşmeler sırasında bu açık oylamaların yapıl
ması hususunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylama işleminin ilk defa kutular sıralar 
arasında dolaştırılmak, bilâhare kürsüye konulmak 
suretiyle yapılması husununu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Oylama işlemi bu şekilde yapılacaktır. 

V. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Süleyman D emir el tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, daha 
evvelce Yüce Kurulunuza sunulmuş bulunan Sayın 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan 
Hükümet programının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelere geç
meden evvel İçtüzüğün bir amir hükmünü sayın din
leyicilerimize ve görevlilere hatırlatmakta yarar his
sediyorum. 

İçtüzüğümüzün 145 nci maddesi, dinleyicilerin 
kendilerine ayrılan yerlerde oturmalarını ve ayrıca 

(1) 151, 152, 153 ve 154 S. Sayılı basmayazı-
lar 25 . 3 . 1975 tarihli 55 nci Birleşim tutanağına 
eklidir. 

görüşmeler sırasında söz, alkış ve davranışta, kabul 
veya ret yönünde herhangi bir davranışta bulun
mamaları gerektiğini emretmektedir. Bu hükme ay
kırı hareket edenlerin görevliler tarafından dışarıya 
çıkarılacağı yazılıdır. Bu kurala sayın dinleyicileri
mizin ve idareci üye arkadaşlarımızın ve görevlile
rin uymasını rica ediyorum. 

Söz sırasını okuyorum efendim : ' 

Grupları adına söz alan sayın arkadaşlarımız; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nec
det Uğur, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Mehmet Altınsoy, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Talât Oğuz. 

Şahısları adına; Sayın Ali Sanlı, Sayın Nazım 
Baş, Saym Zekâi Yaylalı, Sayın Hasan Celâlettin 
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Ezman, Sayın Süleyman Şimşek, Sayın Orhan Yıl
maz, Sayın Mustafa Timisi, Sayın Hasan Yıldırım, 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Yasin Hatip-
oğlu, Sayın Mustafa Asri Ünsür,, Sayın Hasan Se
ver, Sayın Mehmet Pamuk, Sayın Hüseyin Abbas 
ve Sayın Mustafa Güneş, 

Sayın milletvekilleri; daha evvelce kabul buyur
duğunuz Danışma Kurulu önerisi uyarınca, Hükü
met ve siyasî parti gruplarımızın görüşmeleri süre 
ile tahditli değildir. Sayın milletvekilleri ilk görüş
melerinde 20'şer dakika ile sınırlıdır. Görüşmelerin 
devamına Yüce Kurulca karar verildiği takdirde 
gruplar 30'ar dakika, kişisel konuşmalar da 10'ar 
dakika ile sınırlandırılmıştır. Hatırlatmakta yarar 
gördüm efendim. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Grupu adına. 

BAŞKAN — Kaydedeyim, zatıâliniz mi görüşe
cek? 

iLHAMt ERTEM (Edirne) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupu adına İstanbul Milletvekili Sayın Necdet 
Uğur'da. Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bir süreden beri, kurulması Türk kamuoyunu çok 
yakından işgal etmiş, türlü dalgalanmalar ve söylenti
lere neden olmuş ve sonunda 4 partinin birleşmesiyle 
karşımıza gelmiş bulunan Cephe Hükümeti üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun düşündüklerini, 
program üzerinde eleştirilerini sunmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu Hükümetin programından önce Cephe kurulur
ken memleketin en önemli meselelerinin ne olduğu 
üzerinde bir tespit yapmışlardı. Sayın Demirel, bir 
konuşmasında «Memleketin en önemli 5 meselesi 
vardır» diyor. 

«1 nci mesele; - onca - Kıbrıs meselesi de dahil 
olmak üzere, memleketin dış meseleleriyle fevkalade 
yakından alâkadar olmak.. 

2 nci mesele; pahalılık, • işsizlik şikâyetlerini orta
dan kaldıracak şekilde, enflasyonla mücadele etmek. 

3 ncü mesele; kamu idaresinde yapılmış bulu
nan partizanlığı ortadan kaldırmak. 

4 ncü mesele; Devlet Radyo ve Televizyonunu 
tarafsız hale getirmek. 

5 nci mesele; komünizmle komünizm tehlikesiyle 
mücadele etmek.» 

Aslında 1 nci mesele diye adlandırılan Kıbrıs ve 
öteki dış politika sorunlarında çeşitli parti sözcüleri, 
Cumhuriyet Halk Partisince başlatılan politika ile be
raber olduklarını belirtmişlerdir. Bu bakımdan, bunun 
bu anda bir olağanüstülüğü yoktur, en azından Cum
huriyet Halk Partisi Grupu için bu anlık. 

2 ncisi; pahalılık, işsizlik şikâyetleri ve enflasyon
la mücadele çok güncel bir konudur. Kamu idaresin
de yapılmış partizanlık, kendilerine göre bir iddiadır 
ama, başka karşı şeylerde söylenebilir. Radyo Tele
vizyon filân bütün bunlar, bir yerde asıl meselenin 
etrafında dönüp dolaşan küçük konulardır. 

Sayın milletvekilleri; bu Hükümetin kurulmasının 
bir tek nedeni vardır. Asıl mesele odur. O da; Cum
huriyet Halk Partisinin iktidara geleceğini anladık
tan sonra, elde bulunan bütün çarelere baş vurarak, 
Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getirmemektir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Cum
huriyet Halk Partisini, halk kitleleri iktidara getirme 
kararını yakından görenler, akla gelen gelmeyen her 
türlü tedbire başvurma yoluna gelmişlerdir. Şimdi 
onun için, ciddî konulardan daha çok, «Ne dersek biz 
halk kitlelerini, Cumhuriyet Halk Partisine karşı, on
larda uyanan bu sıcak ilgiyi, onların besledikleri bu 
büyük umudu nasıl gölgeleriz?» Soru buydu. Bunun 
için de bula bula çok kullanılmış ve artık etkisizleş-
miş olan bir eski, kendilerince Cumhuriyet Halk Par
tisinde kullanılabilir saydıkları silâhı buldular: Ko
münizmle mücadele.. Büyük bir komünizm tehlikesi 
vardır. 

Dillerinin altında söylemek istedikleri şu: Cumhu
riyet Halk Partisi çıktı açıkça, önce, «Ben ortanın 
solundayım» dedi. Uzun süre, «Ne demek bu?» fi
lan, dediler ama biliyorlardı anlamını. Ama baktılar 
ki, halk anladı bunu, artık «Bu ne demektir?» diye 
sormadılar. 

Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra çıktı, bir halk 
kesiminden bahsetmeye başladı; tıpkı «ortanın so-
lu»nda olduğu gibi sordular «Bu ne demek?» diye. 
Şimdi onu da yavaş yavaş anladılar, sormayacaklar 
yakında. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi «Ben de
mokratik solum» da dedi. 

Şimdi bütün bunlar «Bak Cumhuriyet Halk Par
tisi ortanın solundayım» diyor, «Halk kesimi» diyor, 
üstelik sonunda «Demokratik solum» dedi filân.. Bun
lar önce hayallerinde, sonra bütün becerilerini kulla
narak halk kitlelerinde kendileri bir ucube yaratıp 
korkutarak Cumhuriyet Halk Partisine, güya, beslen
miş olan ilgi güven ve umudu gölgelemek isterler. 
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İşte, şimdi asıl en çok kullandıkları konu bu ol
duğu için, bu konu üzerinde, bu cepheyi oluşturan 
partilerin davranışlarını müsaade ederseniz yakından 
izleyelim. Kendileri bu konular üzerinde nasıl düşün
müşler, zaman içinde bu düşünceleri, olayların geliş
mesiyle ne şekle dönüşmüş, müsaade ederseniz bera
ber izleyelim. 

Şimdi, size, cepheyi oluşturan parti liderlerinden 
bir tanesinin konuşmasından bazı kısımlar okuyaca
ğım (Sanıyorum ki, kim olduğunu siz bulacaksınız) : 

«Türkiye'de önüne gelene komünist diye çamur 
atmak, Türkiye'de komünizme yapılabilecek en büyük 
yardımdır. Toprak reformu mu istiyorsun, o halde sen 
komünistsin diyenler komünizmin bilmeden destekleyi
cileridir.» (Bu konuya, toprak reformu konusuna ileri
de geleceğim. Bu bir Meclis konuşması): 

«Türkiye'nin millî kaynakları, çilekeş Türk hal
kının kalkınması ve refahı için kullanılsın; millî 
menfaatler bu kaynakların kullanılmasında her şey
den üstün tutulsun; böyle mi diyorsun; sen yabancı 
şirketlere düşmansın, o halde komünistsin, tarzındaki 
iddialar çok zararlıdır ve bu iddialar kadar komü
nistlerin ekmeğine yağ sürecek bir hareket tasavvur 
etmek güçtür.» 

Bu cepheyi oluşturan liderlerden bir tanesinin bu 
Yüce Mecliste söylediği. Yine aynı liderin bir baş
ka konuşmasından bir pasaj okuyorum : 

«Türkiye'de bir uç vardır. Bu uç, Anayasanın eko
nomik ve sosyal haklara yer vermesinin gerçek an
lamını kavrayamamıştır. Bu uç, büyük halk kitle
lerinin menfaatlerini belirli ve mahdut zümrelerin 
yerleşmiş çıkarlarına feda eder. Bu uçta yer alanlar, 
halkın gerçekleri anlamaması için onun en kutsal 
inançlarını, dinî duygularını sömürmek pahasına da 
olsa, her ileri hareketi suçlayarak küçük bir züm
renin siyasî ve iktisadî hâkimiyetini devam ettirmek 
isterler. Bunların bazıları planı bile komünist icadı 
sayacak kadar gafil ve buna kendileri de inanmadık
ları halde, böyle söyleyecek kadar arka niyetlidirler. 
Adaletsiz bir toprak ve tarım düzeninin savunucusu-
durlar. Dar gelirli işçilerin ve ücretlilerin Gelir Ver
gisi ödediği bir ülkede, büyük kuruluşların, büyük 
kazançların vergi dışı kalmasındaki adaletsizliği öne 
sürüp çare arayanlara, haksız yere, servet düşmanı 
diye ithamlar savururlar. Bu hareketleriyle mem
lekette totaliter akımların tohumunu atmak isteyen
lere zemin hazırladıklarının farkında değillerdir.» 

Üstelik diyor ki; «Cumhuriyet Halk Partisi, komü
nizmin akılsız düşmanı değil, akıllı düşmanıdır, sözü-
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nü birçok defalar tekrar etmişizdir. Sosyal adaleti ve 
sosyal güvenliği, komünizme giden yol olarak vasıf
landırmak ya cehalet ve seviyesizliktir, (kelimelerin 
ağırlığına bakınız) ya da komünizmin gerçek düşman
larını, yani demokratik rejim içerisinde sosyal ada
leti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmek isteyenleri 
itham altında bulundurmak amacını güden kasıtlı 
davranışlardır.» 

Şimdi, doğrudan doğruya bu konu ile ilgili olma
makla beraber bu Hükümetin kuruluşundaki sağlık
lılığı belirtmesi bakımından aynı siyasî parti liderinin 
Sayın Feyzioğlu'nun bir konuşmasından bir başka 
pasajını okuyorum. 

«Dudaktan 27 Mayıs'a ve Atatürk ilkelerine bağ
lılık ifade edip, el altından ve fırsat buldukça 27 Ma
yıs düşmanlığını yayanlar; ya da, yurttaşların say-
gıyle siyaset mücadelesi dışında tutulması gereken 
dinî inançlarını, siyasî yükselme basamağı halinde 
istismar edenler; yurttaşın kutsal inançlarını, terte
miz duygularını politikalarının aleti ve oy topla
ma vasıtası haline getirenler; yurdun huzuruna, yurt
taşlar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarına, hürriyet 
rejiminin normal işleyişine kastedenlerdir. Bu gibi 
ikili davranışlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ata
türk devrimlerine, 27 Mayıs'a ve 27 Mayısın getirdiği 
Anayasanın temel ilkelerine hiç kimse el uzatama-
yacaktır. Bu konuda da Hükümet Programında 
yer alan, Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs'a dayanan 
Anayasayı ruhu ve metniyle hâkim kılmak şaşmaz 
hedefimizdir, tarzındaki açık teminat sözlerini.. (Ki
min? O zamanki Demirel Hükümetinin.) bir senet sa
yıyoruz.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir başka parti lide
rinin, yine nedense birden bire bugünlerde kullanıl
mak istenen bir temayı da içine alan «düşünce öz
gürlüğü» konusundaki düşüncelerini size sunmak isti
yorum; onu da tanıyacaksınız. 

«İfade özgürlüğü dendiği zaman, tutup da, dinsiz
lik propagandası yapmak serbest mi olacaktır sözünü 
söylemek, aslında hakikaten israftan başka bir şey 
değildir, tfade özgürlüğü dendiği zaman, asıl bu sö
zü söyleyen arkadaşımızın partisinin düşüncesinin, 
bundan önceki devirlerde koyduğu sınırların ortadan 
kaldırılacağı ifade edilmek istenmiştir. Bu sözü söyle
yen arkadaşımızın partisinin düşüncesi, (bu Adalet 
Partisidir) bundan önceki devirde olduğu gibi bugün 
de yanlıştır. Bu düşünce ile Türkiye'de hakikî de
mokrasi olamaz. Zira bu arkadaşınızın mensup oldu
ğu partisinin bugün hâlâ savunmak istediği tez, her-
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kes benim istediğim gibi konuşacak ve düşünecek ve 
ancak böyle söyleyecek tezidir. Bu tezi bu memleket
te yürütmeye bundan sonra kimsenin gücü yetmez. 
Ben ne sağcıyım, ne solcuyum diyen liberal veya hal
kımızın tabiri ile renksiz bir zihniyet, ne pahasına olur
sa olsun bu memlekette; sen solcusun, öbürüne de sen 
sağcısın, siz ikiniz kendi düşündüğünüz ve inandığı
nızı konuşmayacaksınız; sadece benim istediğim gibi 
konuşacaksınız tahakkümünü, Hükümet gitse de kal
sa da, asla yürütemeyeceklerdir, haberleri olsun.» 

Yine aynı lider diyor ki: «Bir yandan demokrasi 
şampiyonluğu yapacaksınız (Bu sözlerin muhatabı de
ğerli arkadaşlarım yine Adalet Partisidir), bir yandan 
demokrasi şampiyonluğu yapacaksınız, öbür taraftan 
demokrasinin asıl temelini teşkil eden fikir ve ifade hür
riyetini tanımayacaksınız. Bundan büyük tezat olamaz. 
Zannetmeyiniz ki, bu büyük milletin önünde bu mese
leleri başka türlü göstermek mümkündür. Millet her 
şeyi bilmektedir. 14 Ekim'de size atmış olduğu not, 
bütün bunları bildiğinin açık bir ifadesidir. Bunun 
üzerinde ısrar edecek olursanız, bilesiniz ki, notunuz 
daha da fazla kırılacaktır.» 

Aynı lider devam ediyor: «İfade hürriyeti denil
diği zaman; bunu ille efendim ahlâksızlık serbest mi 
olacak şeklinde anlamamalı. Ne ihtiyacınız var bunu 
bu tarafa götürmeye? İfade hürriyeti denildiği za
man, ille dinsizlik propagandası serbest mi olacak? 
Ne ihtiyacınız var bunu bu tarafa götürmeye? İfade 
hürriyeti dendiği zaman herkesin düşündüğünü, duy
duğunu rahatlıkla söylemesi hürriyeti anlaşılmalıdır. 
Hiç kimsenin, başka bir kimsenin istediği gibi ko
nuşmaya mecbur olmaması hürriyetidir. Bugüne kadar 
yapılan tahakkümlerin ortadan kalkması hürriyetidir. 
Bundan dolayı ifade hürriyetini, olduğu noktadan 
başka taraflara çekmek, asıl milletten saklamak iste
dikleri bir hususu gizleme gayretinden başka bir şey 
değildir. Bunların altında saklı olan; herkes ille bizim 
koyduğumuz kalıp içinde düşünecek, konuşacak; bi
zim istediğimizden başka türlü konuşmayacak tahak
kümünü milletten saklamak için, bu mesele ne zaman 
açılsa, mutlaka bunu olduğundan başka sahaya çek
mek gayreti gösterilmektedir. 

Biz herkesin düşündüğünü ve inandığını rahatlıkla 
söylemesini bütün gücümüzle temin edeceğiz. Batı 
ülkelerinde olduğundan ne bir santim eksik, ne de bir 
santim fazla hürriyet bu meselelerde mevzubahis de
ğildir Sayın Feyzioğlu, size hitap ediyorum. Ama ne 
fazla hürriyete lâyık olan bu milletin evlâtlarından biz
den önceki yanlış zihniyetlerin esirgediği haklan, mil

letimize mutlaka vermenin müdafiiyiz, bunun gayreti 
içindeyiz. Bu haklar mutlaka verilecektir. Zira biz, 
memleketimizde hakikaten huzur ve sükûn istiyoruz. 
Her meselede Batıcı olduklarını iddia edenler, asıl 
temel hürriyet ve hak meselesi geldiği zaman, Batı
daki bu en tabiî hak ve hürriyetleri mutlaka bu mil
letten esirgemenin müdafii olmuşlardır. Zira, onlar 
serbest düşünce ve serbest münakaşaya tahammül ede
mezler. Zira düşünceleri yanlıştır. Düşüncelerinin mü
nakaşa karşısında tutunamayacağını bildikleri için, bu 
düşüncelere yer vermemeyi, tahakküm yoluyle ken
di zihniyetlerinin idamesini arzu edegelmişlerdir; fa
kat artık bugünün Türkiye'sinde bu mümkün değildir. 
Biz memleketimizde huzur ve sükûn için daha büyük 
şiddet ve gayretle, şiddetin ve anarşik olayların kar
şılarında olacağız. Ancak bu milletin evlâtları inan
dıkları, düşündükleri hususu, memleket yararına gör
dükleri hususu rahatlıkla söyleyeceklerdir. Bu bizim 
memleketimize, milletimize yapacağımız en büyük hiz
metlerden birisi olacaktır.» 

Değerli milletvekilleri, bu sözleri söyleyenin Sa
yın Erbakan olduğunu değerli milletvekilleri bilirler. 
Sayın Erbakan'ın ve arkadaşlarının daha bu konuda 
söyledikleri bir hayli cümleler var; fakat vaktinizi 
fazla almak istemiyorum ve bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, acaba bir zamanlar Tür
kiye'nin en büyük partisi olan ve yakın tarihimizde.. 
(A. P. sıralarından «Gene öyle, gene öyle» sesleri) 

Gene öyle olup olmadığının denemesini kaç defa 
yapalım dedik; fakat bunların hepsinden de çekin
diniz. Bunu söylemeye hakkınız yok. En azından bu
nu söylemeye hakkınız yok. Kaç günden beri bu Mec
liste, Cumhuriyet Halk Partililer tek başlarına, «ge
ne öyle olup olmadığının denemesini yapmak istiyor
lar, o zaman nerelerdesiniz? Hangi köşelerdesiniz o 
zaman? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Ama komis
yonlara gelmediniz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Adalet Partisi, 
bir zamanların büyük partisi olan; ama artık.. (A. P. 
çıralarından «Gene öyle» sesi). 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Gene öy
le ise ortaklarınıza ne lüzum var? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Son seçimlerde 
ikinci parti olan.. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Her zaman 
büyük parti, her zaman. 
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M. Meclisi B : 63 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bu iddiayı da 
iyi biliyorsunuz, Sayın Genel Başkanınızın söylediği 
gibi, rakamla. 

Son seçimlerde ikinci partisi olan ve şimdi, hiç 
olmazsa kurulan ortaklığın en büyük ortağı olan 
- bir büyüklük gerekirse eğer - acaba Adalet Partisi 
(ki ,bu parti bizim için önemli bir partidir; çünkü 
çok partili siyasî hayatta bir tek partinin sağlıklı ol
ması yetmez, en azından bir partinin daha sağlıklı ol
ması gerekir, bizim yürekten temennimiz, karşımız
da fikirleri savunsalar bile sağlıklı olmalarıdır; hiç bir 
kötü niyet taşımayız çok partili düzenin gereği ola
rak) acaba bu parti bu konuda ne gibi aşamalar
dan geçmiş, hep aynı düşüncelerde mi olmuş; yok
sa zaman zaman bu partinin düşüncelerinde de, olay
ların gelişmesine göre değişiklik olmuş mu? Müsaade 
ederseniz biraz da Adalet Partisinin üzerinde dura
lım. 

Biraz evvel Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasında 
söyledikleri eski bir tarihte söylenmiştir. O tarihteki 
koşulları gözönüne alıyorum; ama sanmıyorum ki o 
sıradaki hükümetlere ve yasama faaliyetlerine katıl
mış olan Feyzioğlu, o düşüncelerinden vaz geçmiş 
olsun. Bakınız, ilk iktidarı sırasında hep dillerinin al
tında tuttukları, ama artık toplum geliştiği ve ger
çekte de toplum için önemli olmadığı için - bunu bir 
kınama için de söylemiyorum, sadece bir tespit için 
söylüyorum - eski Demokrat Partililer hakkında Sa
yın Demirel ne diyor? 

«Adalet Partisi; fikirde, inançta, ruhta ve icraatta 
Demokrat Partinin devamıdır. Istıraplar, çileler, acı
lar çekilmiş ama, bugüne gelinebilmiştir.» 

(Bu doğrudur, değildir) den daha çok, bunun söy
leniş tarihi üzerinde sadece durmak istedim. Bir de 
bunun böyle olmadığına inananlar vardı, onların bil
mesini istedim. Ama asıl üzerinde durmak istediğim, 
ikinci büyük parti olan Adalet Partisi'nin, demokra
siye inançlarında bir değişikilk olup olmadığının tes
pitidir. 

Mart'ın 6'sında bir gazetede bir yazı çıktı. Bu ga
zetede Sayın Demirel'e atfen bir konuşma vardır. Bir 
Aralık, 1971 Mart başlarında, kendi siyasî partisi için
de çatışmalar, sürtüşmeler sürerken, bir grup kendi
sine elçi olarak iki milletvekilini gönderiyor. Bu iki 
milletvekili, liderleriyle konuşuyorlar ve ortam üze
rinde karşılıklı görüşlerini anlatıyorlar. Temsilciler, gi
denler o sırada bir müdahale olasılığı üzerinde duru
yorlar. Sayın Demirel soruyor : «Müdahale nereden 
gelecek?» 
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«Nereden gelir efendim, elbet ordudan.» 
«Onu demiyorum, nereden yani, soldan mı, sağ

dan mı?» 
«Vallahi yönünü bilmiyoruz, önemli olan orası 

değil zaten, müdahale rejime karşı.» 

«Nasıl Önemli değil? Asıl orası önemli. Sağdan 
gelirse bize ne olur? Olsa olsa hükümet olmayız, ama 
iktidar yine biz oluruz.» 

«Efendim, rejim?' 
«Bakınız arkadaşlar, mesele hükümet olmak değil, 

iktidar olmaktır, biz hükümetten bir süre ayrılsak bi
le. iktidar olabilir miyiz, siz ona bakınız.» 

Bu, gazetede isim de verilerek yayınlandı, fakat 
Savın Demirel tarafından tekzip edilmedi. Doğrusunu 
isterseniz, bunu Sayın Demirel'in tekzip etmesine bir 
olanak tanımak içinde bu umutla söylüyorum. Bir za
manların büyük partisi, demokrasinin ürünü olan bir 
parti, varlığını, her şeyini çok partili rejime bağlı olan 
bir partinin, partisine uzun yıllardan beri kendini ka
bul ettirmiş ve gücünü partisinden alan liderinin, olay
lara böyle bakışını yadırgadık değil, kınadık değil, ya
kıştıramadık değil, bütün bunlardan öteye (eğer doğ
ruysa) üzerinde çok önemle durulması gereken, Tür
kiye'nin geleceği için çok önemli tehlikeler taşıyan 
bir gelişme sayıyoruz. O bakımdan buraya getirmeyi 
görev saydım. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi'nin 1973 bütçe 
görüşmeleri sırasında bu olaylar üzerinde düşünceleri, 
grup sözcüleri tarafından ifade edimiş ve bir kitap ha
line getirilmiş. Kitabın adı, «Buhran Dönemi Bütçeleri 
ve Adalet Partisi.» Kitapta bir önsöz var. Önsöz, Ada
let Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel tarafından 
Vctzılmış. Bakınız Sayın Demirel önsözde ne diyor? 

«1972 ve 1973 bütçelerinin Millet Meclisinde ten
kidini ihtiva eden bu 3 konuşma, aslında 1971 ve 1972 
yıllarında partilerüstü hükümetleri müessese olarak ve 
icraat olarak nasıl değerlendirdiğimizi göstermesi ba
kımından bir fikir vermek üzere bir araya getirilmiş
tir. Bu konuşmalar Millet Meclisi grupumuz adına 
yapılmıştır ve partimizin görüşlerini yansıtır. Cum
huriyet Senatosunda yapılan konuşmaları da ayrıca 
bir araya getirilecektir. Okuyucu bu dokümanda, par
timizin o günkü şartlar içerisinde memleket idaresine 
bakışının bir kısmını bulacaktır.» 

Bunu size okumaktan amacım, yapılan konuşma
ların Adalet Partisinin görüşlerini de yansıttığının ay
rıca Genel Başkan tarafından bir defa daha doğrulan
dığını da belirtmek içindi. 
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Gelelim şimdi bu konuşmaya. Bu konuşmayı ya
pan Adalet Partisinin değerli ve benim de uzun yıllar
dan beri tanıdığım, gerçekten değerli bir üyesidir. Di
yor ki; «Teokratik bir devlet düzeni peşinde koşanla
rın, zaman zaman ayrı görülmeseler bile, Osmanlı mo
narşisinin yapısı dolayısıyle, ergeç birleşerek, rejim 
düşmanı olmaları çok tabiîdir. Bunlara karşı en bü
yük denge, yine hâkimiyetin bilâ - kaydü şart millette 
olduğuna milletin inanmış bulunması, din ve vicdan 
hürriyetinin Anayasamızın temel hüriyetleri içinde yer 
alması ve hepsinden önce Atatürk ilkelerinin milletçe 
benimsemiş olmasıdır. Bütün bunlar dışında, gerçek
te yurt içinde en tehlikeli rejim düşmanı, düşmanları 
komünist ve faşistlerdir.» 

Sonra faşizmin ne olduğunu anlatmaya başlıyor 
arkadaşımız ve diyor ki; «Günümüzde faşizm, her 
memleketin kendi özel şartlarından doğmakta ve ko
münizm gibi muhtevası ve sınırları belirli bir doktri
ne dayanmamaktadır. Genellikle kökü içeride olma
makla birlikte, dışarıdan desteklendiği de görülmekte
dir. Bu desteği bazan komünist olan, bazan olmayan 
çevrelerden görmesi, bu çevrelerin faşizm yoluyle il
gilendikleri ülkeyi zayıf düşürmeyi tasarlamalarından 
ileri gelmektedir. Memleketimizde faşizme meyil 
edenlerin bir kısmı, Hiroşima ile sona eren Samurai 
faşizmini veya 25 milyon Almanın ölmesine ve ülke
nin bölünmesine sebep olan nazizm'i örnek alırlar. Bir 
kısım faşistler de, totaliter komünizme milliyetçi to-
talizmle karşı koymaya kalkar ve totaliter devletleri, 
Üçüncü Dünya Savaşında çok partili demokrasilerin 
yendiğini unuturlar. Memleketimizde faşizme özlem 
çekenlerin bir kısmı, kendilerine Atatürk'ü örnek alır
lar. Gerçekte memleketimizde, faşizme meyil edenle
rin büyük çoğunluğunun Yüce Meclisimize güvenleri 
yoktur. Onun, en iyiyi, en doğruyu bilmeye ve seçmeye 
muktedir olduğuna inanmazlar. Faşizmin özlemini çe
ken bir kısım vatandaşlar, kabiliyetli oldukları için 
şahsî ihtiraslarını, değerlerin serbest rekabetine da
yanan hürriyetçi düzende tatmin edemeyecekleri ve
ya milletin önüne hür seçimlerle çıkamayacaklarını bi
len talihsiz kişilerdir. Bunların milliyetçiliği, dinciliği, 
hızlı kalkınma ve reform düşkünlüğü yalandır, yal
dızdır. Bunların tek gayeleri, iktidarı zorla ele ge
çirip, ihtiraslarını tatmindir. Gerek komünizmin, ge
rek faşizmin en büyük düşmanı, çok partili, hürriyetçi 
parlamenter demokrasidir. Komünizmin ve faşizmin 
bu rejimi zayıf düşürmek ve yıkmak için gizledikleri 
yöntemler hemen hemen aynıdır. 

Her ikisi de devleti görev yapamaz hale getirmek 
isterler. Halkın itimadını kazanmış şahsiyetleri onun 

gözünden düşürmeye çalışırlar. Her ikisi de milletle 
ordunun arasına girmeye, silâhlı kuvvetleri asıl görev
lerinden ayartmaya çalışırlar. Her ikisi de iktidarı zor
la ele geçirmek ve millete danışmadan ve millete be
nimsetmeden millet yararına olduğuna re'sen karar 
verdikleri işleri yapmak ve kendilerine heykeller dik
mek isterler. Bunlar olağanüstü şartlar bir yana bı
rakılırsa, gençlikle siyasal istikrarsızlık zamanlarında 
ortaya çıkarlar, siyasal istikrarsızlığı körüklerler, hat
ta* açıktan açığa faaliyet göstermeye bile kalkışırlar.» 

Şimdi, değerli sözcü tsmet Sezgin'in konuşmala
rını dinlediniz ve bu konuşmalar Adalet Partisi Ge
nel Başkanı tarafından partisinin görüşü olarak da 
tanımlanmış ve bir kitabın içine de geçirilmiştir. 

Sözlerime başlarken bir yerde demiştim ki, «Sa
yın Demirel, bu anda Türkiye'nin karşılaştığı en bü
yük tehlike, en önemli sorunlardan birisi, komünizm 
ve komünizm tehlikesiyle mücadele etmektir diyor.» 

Şimdi, sayın Adalet Partililer sık sık bize bura
larda konuşulurken (belki hepsinin olmasa bile bir 
kısmının gönüllerinden öyle geçtiği için) anarşik ha
reketlerle Cumhuriyet Halk Partisinin arasında bir 
bağlantı kurmayı dilerler ve ille «Onlara da karşı ol
duğunuzu söyleyin» derler. Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüleri söyleye söyleye bıkmışlardır ama, yine söy
lemek isterler. 

Ne oldu da partilerinin resmî görüşlerinde ve 
kitaplarında; «Faşizm de, özellikle istikrarın yok ol
duğu zamanlarda bu tür toplumlarda gelişen bir eği
limdir ve (ve bir yerde okumuyorum daha fazla) öbü
rü azınlıktır», diyor. «Bu daha çok büyük kitlelere hi
tap eder ve çok önemli olan bir tehlikeli akımdır.» 
Buna karşıydılar da 1973'de, 1975'de bu ayırımı yap
mak ihtiyacını neden duyduklarını sormak isti
yorum. Aslında, bunu da iyi niyetime bağışlasınlar; 
1973'deki görüşlerinin son zamanlarda Adalet Partili 
yöneticiler tarafından hiç tekrarlanmamasının uyan
dırdığı «duraksama» deyiniz, «kuşku» deyiniz veya
hut «acaba bir değişiklik mi var» sorusu deyiniz, hiç 
olmazsa bütün bunlar kalkar ve sağlıklı bir yapı ve 
politikaya sahip olmasını yürekten dilediğimiz Adalet 
Partisi de bu görüşlerinde olduğunu tekrarlamak im
kânını bulur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi acaba Cephe'nin gö
rünüşte en küçük, ama en hareketli, kendine en gü
venen ve meydan okuyan ve geleceğin kendisinden ya
na olduğunu her davranışı ile ifade eden ve Adalet 
Partisi gibi bir zamanların büyük bir partisinin bir 
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zaafını tamamlar görüntüsü içinde olan bir başka par
ti liderinin görüşlerini sizlere okumak istiyorum. 

Bütün bu söylediklerim, biraz evvel ki, . Adalet 
Partisi hakkındaki söylediklerim ile, 1973 görüşlerini 
şimdi bu partinin liderinin davranışları ve sözleri kar
şısında nasıl değerlendirdiklerini de öğrenmek istiyo
rum. 

Bir defa, Milliyetçi Hareket Partisinin Adalet Par
tisi hakkındaki kanaatlarını öğrenmekle işe başlaya
lım. Milliyetçi Hareket Partisine göre, Adalet Par
tisi yönetimi menfaatçilerin eline geçmiştir. 

Bakınız ne diyorlar : «Tediye muvazenesi açıkla
rı müzminleşmiş seyrine devam etmektedir. Sanayi
den ziyade ticarete kayan pahalı para politikası bu 
açıklan her gün biraz daha beslemektedir. Devlet ma
liyesinin her gün biraz daha ağırlaşan bürokratik 
çarkından, gayrî millî sermaye ve onun ortakçıları so
nuna kadar faydalanmakta, millî sermaye sahipsiz ve 
atıl kalmaktadır. Özel teşebbüsün hakiki mümessili 
olan Odalar Birliğine iktidar, alenen ve çirkin bir şe
kilde müdahale ederek, gayrî millî sermayenin sa
dık destekçiliğini yapmıştır. Bu siyasetin yarata
cağı tehlikeli gelişmeler Türk ekonomisini bugün
den tehdit etmeye başlamıştır. Bütün bu gelişmelerin 
altında yatan, siyasî gerçeğe kısaca göz atalım : ide
alist bir kadronun iktidara hazırladığı Adalet Partisi, 
iktidara vasıl olur olmaz oportünüzmin eline geçmiş
tir. Böylece siyasî tercihlerde fert, aile ve grup men
faatleri hâkim olmaya başlamıştır. Böyle çevrelere 
kolayca sızmasını bilen yabancı unsurlar, ajanlarını, 
evvelce tek riayet ettikleri gizliliğe dahi lüzum görme
den, her gün biraz daha merkezileşen iktidar otorite
si etrafında toplamaya başlamışlardır. Bu faaliyetin 
hedefi, parti içinde Türk milletinin hakiki duyguları
nı ve fikirlerini temsil eden kadroyu eritmek veya te
sirsiz hale getirmektir. 1969 seçimlerinde Adalet Par
tisi, bugünkü idareci kadrosu ile iktidara geldiği tak
dirde, bu menfî hedefe ulaşmış olacaktır.» 

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisinin, Adalet Par
tisi hakkındaki düşündükleri bunlar. 

Değerli milletvekilleri, bundan kısa bir süre önce 
1974'ün sonlarında Milliyetçi Hareket Partisinin li
deri Sayın Türkeş burada bir konuşma yapmıştı. As
lında Meclisin hareketli, elektrikli bir gününde yapı
lan bir konuşma idi bu. Milletvekillerinin gözünden 
bazı noktalarının kaçmış olduğu kanısına olaylar ge
liştikçe vardığımız için, bu konuşmanın bazı yerleri
ne dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuşma Irmak 
Hükümetinin programı üzerindeki görüşmeler sıra

sında 27 . 11 . 1974'te Sayın Alparslan Türkeş tarafın
dan yapılmıştır. 

«Sokak hareketleri kanun tedbirleriyle önlenir. 
Devlet kuvvetleri kanun yoluyle bunların hakkından 
gelecek güçtedir. Memleketin sağlam kuvvetleri var
dır Arkadaşlar; anarşiye karşı olan, yıkıcılığa karşı 
olan, Türk milletinin köleliğe, bir nevi esirliğe, uşak
lığa götürülmesini sağlayacak, o gaye ile uğraşan ya
bancı ideolojilere angaje olmuş, yıkıcılara, karşı gerek
li tedbirleri alacak sağlam kuvvetleri vardır. Türk 
milletinin sağduyusu vardır, tarihten gelme bağışıklı
ğı vardır, gücü vardır.» 

O zaman bu konuşmayı dinlerken, doğrusunu is
terseniz, Devlet kuvvetlerinin yanında bir de bu «Sağ
lam kuvvetler» den söz açılmasını, birinci düşünceyi 
tekrarlayan bir düşünce gibi alma eğiliminde olmuş
tuk; ama gelişen olaylar gösterdi ki, Sayın Türkeş» 
in «Sağlam kuvvetler» den kastettiği bir başka şey
dir. Nedir onlar? Onu da yine kendi dilinden dinle
yelim. 

Sayın Türkeş, Millet Meclisinin bir oturumunda, 
yine tartışmalı bir oturumunda yapılan eleştirilere ce
vap verirken, bilhassa komandolar hakkında, ba
kınız ne diyor: 

«Tabiî, bu komandolar herkesçe malûm. Bu ko
mando tabiri ve komando denen gençler, partimizin 
gençleridir ve bu ifade ile partimiz kastedilmiştir. 
Bizim milliyetçi gençlerimiz, her partinin her za
man yaptığı normal gençlik teşekkülleridir. Bu mil
liyetçi gençler, Türk milliyetçiliği üzerinde kültür
lerini artırmak, spor faaliyetlerinde bulunmak, ko
münist fikir akımlariyle mücadele etmek gayesini 
güderek hareket etmektedirler. Kendileri, daima ka
nunlara sayvıîı, daima kanunlara bağlıdır, bağlı ka
lacaklardır, başka türlü bir hareketlerini tespit et
mek mümkün değildir. Bu yıkıcı ve dünyanın tanıdı
ğı en vahşi emperyalizm olan komünizmin uşaklığı
nı yapan bu komünist yardakçılara karşı, Anayasa
yı başlar üzerinde tutmak isteyen, kanunlara bağlı 
milliyetçi Türk gençleri de, üniversite içerisinde bun
lara karşı kendi inandıkları fikirlerin üstünlüğünü 
ortaya koymak için çalışırlar, harekete geçerlerse, 
bunun için bunlar neden sokak saldırganı olurlar-
mış? Bunlar sokak saldırganı değillerdir; bunlar, va
tansever, hakiki milliyetçi, tertemiz Türk çocukları
dır.» 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Görüyoruz. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arkadaş

larını, yukarıda kanunlara bağlılıktan bahsediyor; 
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ama kendi deyimiyle; kendinin sağlam kuvvetlerine 
o, birtakım görevler vermiş; «Elbette bu görevleri ya
pacaklardır ve bu görevleri yaparken, harekete ge
çerken saldırırlarsa, nasıl bunlara sokak saldırganı 
dersiniz? Bunlar hakikî milliyetçi ve vatansever ço
cuklardır.» diyor. 

Aslında, bu kendi sağlam kuvvetlerinin Başka
nı da, bakınız zaten kendisi de sağlamlığına inanı
yor, geçenlerde verdiği bir demeçte. «Bizim istih
barat ekiplerimiz Devletten bile daha güçlü çalışır» 
diyordu. 

Şimdi, bunlar ne yapıyorlar? 
Değerli arkadaşlarım, olayları sıralamayacağım, 

hepinizin bildiği olaylardır, kanlı olaylardır; ama 
müsaade edersiniz, Syın Türkeş'i açıktan tutan ve bu 
hareketi açıktan destekleyen bir gazetede; «Milliyet
çi Hükümet mi, bakalım göreceğiz» başlıklı bir ya
zıdan bazı kısımları size okumak istiyorum. Bura
da, Sayın Türkeş adına, ortaklığın diğer partileri de 
tehdit edilmekte ve aslında varılan sonucun kimle
rin eseri olduğu açıkça yazılmaktadır. 

«Bu Hükümetin kurulması için başta gazetemiz 
Orta Doğu olmak üzere, bütün milliyetçi kuruluş
lar, dernekler, müesseseler, gençlik teşekkülleri ve 
kültür ocakları seferber oldular. Kendisini, hem de 
sokak politikasına yakışır sebeplerle cephenin dışı
na atan koca bir partiyi ortasından böldüler. (De
mokratik Partiyi kastediyorlar.) Ülkü ocaklılar, üni
versite öğreniminin huzur ve güvenle yerine getiril
mesi için böyle bir Hükümetin kurulmasına çaba 
harcadılar, bozguncuların karşısına çıktılar. Bu Hü
kümetin kuruluşunda, hiçbir hükümete nasip olma
yan gayret arzı, mücadele hırsı yapmaktadır. İcraat 
da, bu fedakârlıklara, gayret ve çabalara uygun ol
malıdır.» 

Yani, faturasını istiyorlar. Bakınız istedikleri fa
tura nedir; «Bu bir temizlik Hükümetidir». Arkadaş
lar bu tabir onların. (A. P. sıralarından «Doğru» ses
leri).. 

«Doğru» demeyin, size güvenmiyorlar Adalet Par
tililer. Eğer size uyarsa Sayın Türkeş, tek teminat 
olarak onu görüyorlar; bunun içinde, sizin felsefe
nizle ergeç çatışacağını, bu takdirde de, dikkatli ol
masını, gözcülük yapmasını salık veriyorlar. 

«Bu bir temizlik Hükümetidir. Türk milliyetçili
ğini önplana çıkarmak idiası ve vaadi ile işbaşına 
gelen bir Bakanlar Kurulunun, bu iddiayı icraatla is
pat etmesi gerekir. İçişleri Bakanlığında valilerden 
emniyet müdürlerine, Millî Eğitim Bakanlığında ge

nel müdürlerden lise müdürlerine, yatırım bakan
lıklarının tümünde müsteşarlara ve genel müdürlere 
kadar her görevli, 4 partinin Ocak 1975 Deklarasyo
nu ile Hükümet protokolünün ışığında dikkatle ince
lenmeli ve gereken tasfiye nakil ve tayinler süratle 
yapılmalıdır. TRT baştan sona gözden geçirilmeli, 
2 yıldır süren kepazeliğe, milliyetçilik düşmanlığına, 
marksizm propagandasına hemen son verilmelidir. 
Bekliyeceğiz. İki teminatımız var: Birincisi, Alparslan 
Türkeş'in şahsı ve partisidir. Hükümettir, hiçbir konu
da politika uğruna taviz vermeyecek bir şahsiyeti var
dır. Partisi de bu istikametin şuuru içinde olduğu 
için bütün Türk gençlerince benimsenmiştir. İkinci te
minatımız; Demokratik Partiden ayrılan Dokuzlardır. 
Bilgiç'dir, Dağdaş'tır, îmer'dir. Demirel Hükümetinin 
göstereceği küçük bir acz, eski hikâyelerin tekrarı, 
Millî Selâmetli bakanların üslendiği önemli görev
leri ifada değişik ölçüler kullanmaları veya koalisyon 
protokolü ile ters düşmeleri, yüzde yüz eminiz ki, te
minat saydığımız bu iki gücü harekete geçirecektir. 
Hükümetin icraatını bekliyoruz, icraata bakacak ve 
adını sonra koyacağız.» 

Sayın Adalet partililer, milliyetçi olduğunuzdan 
daha o kadar emin olmayınız, adınızı daha sonra ko
yacaklar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 4 parti liderinin birbirleri 
hakkındaki söyledikleri cümleleri burada size tekrar
lamayacağım. Bunlar zaman zaman kamu oyunun 
bilgisi içinde olan şeylerdir. Aslında, önemle üzerin
de durmak istediğim, en son adını ettiğim o, Mecliste 
3 kişilik, 3 kişiden ikisi Hükümette olan, dışarıda son 
derece aktif ve Sayın Sezgin'in çizdiği tabloyu ince
den inceye işleyen; emekle, dikkatle işleyen ve o so
nuca varmak isteyen bir partinin, böylesine bir Hü
kümette kuruluşundaki tehlikeleri... Değerli milletve
killeri, yeminlerine sadık insanlar olarak sizlere işa
ret etmek istiyorum; bir insan ki, Türkiye'de 50 yıl
lık Cumhuriyet tarihinde gördünüz mü, hepinizi şim
di hatıralarınızı yoklamaya davet ediyorum; hangi 
siyasî partide, kendisine bağlı askerî eğitimle eğitim 
görmüş, gelişlerde gidişlerde askerî nizam ve komu
ta altında o partinin başkanına törenler yapan, talim 
gören, silâh atan, basan ve kendisini Devletin sağlam 
kuvveti gören bir siyasî parti lideri?.. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ne gülüyorsun Sa
yın Bakan?.. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Başbuğ o... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ne gülüyorsun Sa

yın Başbakan?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — İstirham ederim. Rica ediyorum ar
kadaşlarım, lütfen hatibi dinleyelim efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — ... ve Devletin 
kuvvetlerinin acz gösterdiği yerde Devletin kuvvetle
rinden güçlü olduğunu iddia eden, çok partili ha
yata başladığımızdan beri, bir başka siyasî parti da
ha hiç görülmedi. Hiçbir lider bu yöntemlere baş
vurmadı; hiçbir lider demokrasiyi böylesine anlama
dı; hiçbir lider Cumhuriyetle kurulan Devlete, kö
künden böylesine güvensizlik göstermedi; hiçbir li
der Devlet kuvvetlerine karşı böylesine silâhlı, sal
dırgan özel kuvvetler kurulmasına ihtiyaç duyma
da . 

Şimdi, küçücük bir azınlıkken, silâhla talim gör
müş, eğitilmiş, tertemiz, varlıksız, Müslüman, fakir 
Anadolu çocuklarını, - hem de çoğunluğuyle - saygı 
değer ailelerin pırıl pırıl çocukarını şartlandırarak 
milletinin büyük bir kesimine karşı, düşmanca bir 
eğitimden geçirmekte olan bir kuruluş var. Bu kuru
luş açıkta, kendini kapamadan Türkiye'de çalışıyor 
ve bir gün geliyor, Türkiye'de Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümünden sonra, böylesine bir kuruluşun baş
kanı, Hükümet sıralarında «Başbakan Yardımcısı» 
diye karşımıza çıkıyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) ve Adalet Partisi, faşizmin karşısın
da olan Adalet Partisi bunu, övünerek kitaplarında 
ilân eden Adalet Partisi, nereden nereye geldiniz de, 
böylesine bir manzaranın içine girdiniz? 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Yan yana 
çok yakışıyorlar. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi Başbakan 
Yardımcısı oldu. Bu çocuklar, Devlet kuvvetleri, Or
du, hepsi ortadayken onlara başkaldırıyorlar, silâhlı 
çatışmayı göze alıyorlardı. Ya şimdi?.. Ya şimdi ne 
olacak? (Arka sıralarda bazı C. H. P. ve M. S. P. mil
letvekillerinin karşılıklı lâf atmaları) 
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tıraplar, çileler, acılar çekilmiş; ama bugüne geline
bilmiştir» diyordu. Eğer bu böyleyse, yan yana ne 
işimiz var burada? (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Eğer yan yana geldiyseniz buraya, 
bir amacınız var, bir başka amacınız var. Bu amacı
nızın üzerine gitmek bizim burada görevimiz olacak
tır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Binbir emekle kurulmuş, tarihe damgasını vur
muş, Türklerin, en güçlü uygarlık düzeyine gittikçe 
önemli aşamaları olan son Cumhuriyetini nihayete 
erdirmek isteyen, demokrasiye inanmamış ve bir 27 
Mayıs'tan sonra demokrasiye dönmek için uğraşlar 
yapılırken, büyük çabalar sarf edilirken, «Hayır dö
nülmesin» diye arkadaşlarıyle mücadeleye girmiş ve 
bu yüzden de yurt dışına gönderilmiş olan insan 
(C. H. P. sıralarından «Sürgün sürgün» sesleri) bu 
anda gelecek, geldikten sonra da Cumhuriyet tari
hinde hiç görülmemiş bir şekilde genç, temiz Ana
dolu çocuklarını şartlandıracak, düşmanca eğitecek, 
silâhlandıracak, saldırgan yapacak ve ondan sonra 
«Başbakan Yardımcısı» diye buraya gelecek ve Dev
let kuvvetlerine emir verecek!.. Yok böyle şey arka
daşlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sadece Türk Devletinin bayrağındaki yıldızları 
göstermek yetmez. O kadar yıldızları biz değil, as
lında biz de öğünüyoruz ama, biz çağdaşlığı ön plan
da alıyoruz, gerektiğinde başka milletlere karşı gös
teriyoruz. Ama, kendisine güvenen uluslar geçmiş
leri ile değil, bugünleri ile ve gelecekleri ile övünür
ler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Kendisine güvenen, uygarlığa doğru koşan uluslar, 
çağdaşlarına meydan okurlar, kendileri zayıf olan
lar geçmişten örnek verirler. Biz onun için kullan
mayız geçmişimizi, çünkü kendimize ve geleceğimi
ze güveniriz. Ama o devletler bizim devletlerimizdir, 
o kadar yıldızın temsil ettiği devletleri kurmuş Türk
ler, 1975'lerde böylesine bir devlet idaresine lâyık 
değillerdir, olmayacaklardır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aslında, aynı tutuma kendisi 27 Mayıs'tan sonra 
devam etti, siyasî hayata atıldı. Değerli arkadaşlarım, 
siyasî hayatta Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine 
nasıl oldu da (görüyorsunuz) bir gün bir şeyler oldu, 
bir de baktınız ki, kendisi bu partinin başındadır. 
Korkarım ki Adalet Partililer, bir şeyler olacak bir 
gün, kendisini başınızda bulacaksınız, ama bir temi
natımız var, çok güçlü bir rakibi var, o rakibi onu 

Değerli arkadaşlarım; böylesine yetiştirilmiş, sal
dırgan yetiştirilmiş, şartlandırılmış, demokrasiyi anla
maktan uzak, demokrasinin anlamını, ' özgürlükler 
düzenini anlamaktan uzak bu örgüt ve örgütün başı 
şimdi Hükümetin başında. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — O'nun hi
mayesine girdiler. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlarım. 
Lütfen sükunetle takip edin. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Adalet 
Partililer, lideriniz - biraz evvel burada okudum - övü
nerek ne diyordu? «Adalet Partisi fikirde, inançta, 
ruhta ve icraatta Demokrat Partinin devamıdır. Is-
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farkedeceklerdir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — «Adolf Türkeş» 
bir şey söylüyor, Sayın Başkan. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Kendi beyanları 
ile, -okudum beyanlarını - açıkça kendi beyanları 
ile değerlendirmişler. Üniversitede eğer şöyle bir ha
reket olursa* karşısına çıkmayı, - Devlet kuvvetlerinin 
değil, bunların çıkmasını - çıktıktan sonra da hare
ketsiz kalmayı değil, saldırmayı görev diye tanımış 
bir kimse Başbakan Yardımcısı olursa, ve kendisine 
bağlı olanlar bir gün saldırırlarsa ve bu saldırganlığı 
cebinde Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerini taşıyan 
mühendisleri bile dövmeye kadar vardırırlarsa, sa
kallı gençleri yoldan çevirip dövmeye başlarlarsa, bu 
Devletin hali ne olur? (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

Sayın Türkeş, gençleriniz sakallılara karşı da bu 
hareketi yapıyorlar, siz bu Hükümette ne yapacaksı
nız, yanınızda sakallılar var. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler, alkışlar) 

Şimdi yine bakınız, Türkler üzerinde bu kadar 
duyarlı olan Sayın Türkeş ve arkadaşları, özene be
zene aylarca uğraştılar, birtakım esaslar üzerinde mu
tabık kaldırlar. (M. S. P. sıralarından «Allah razı 
olsun» sesleri) Haftalarca uğraştılar bir protokol yap
tılar, en sonra program yaptılar, hiç bir şey aceleye 
gelmedi, Bakınız, Türkler üzerinde, o bayraktardaki 
yıldızlı Türkler üzerinde bu kadar duyarlı olan ar
kadaşlarımızın programına, yurt dışındaki Türkler 
hakkında bir tek kelime göremeyeceksiniz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Oysa, 80 tür
lü karalamaya... 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Sayın Başkan, 
Başbakan Yardımcısı saldırıda bulunuyor. 

NECDET UĞUR (Devamla) — ... 80 türlü kara
lamaya müstahak gördükleri Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümeti, bakınız, yurt dışındaki Türkler için, 
Ecevit Hükümeti bakınız programında ne demişti : 
«Yurt dışındaki Türklerin her şeyden önce... (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, lütfen 
sükûnetle hatibi takip edelim efendim. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından karşılıklı sataşmalar) 

Efendim rica ediyorum. Ben de izliyorum efen
dim, rica ediyorum. 

İLHAMİ" ERTEM (Edirne) — Küstah. 
METlN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

bir grup başkanı «Küstah» diye hitap edemez. (C.H.P. 
ve A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Böyle terbiyesiz

lik olmaz. «Etmedim» demiyor, «niye etmiyeyim» 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, lütfen yerinize otu
run efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkanım 
bakınız, «Etmedim» demiyor. 

BAŞKAN — Başkanlığın işitmediği konuda Baş
kanlık muamele yapamaz, istirham ediyorum, rica 
ediyorum. Siz de İçtüzüğü biliyorsunuz. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Söyleyin Sa
yın Başkan, hep Adalet Partisine söyleyin. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Sayın Keskin. 
Her halde herkesin gözü önünde cereyan ediyor ida
re tarzı. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yurt dışındaki 
Türkleri unutmuş olmaktan bu kadar gocunmayı an
lamak için zor değil, kolay. Galiba Adalet Partililer 
için bu zor oldu. 

Bakınız, Ecevit Hükümeti yurt dışındaki Türkler 
için ne diyordu : «Yurt dışındaki Türklerin her şey
den önce uluslararası andlaşmalarda kendilerine ta
nınmış bulunan haklardan tam olarak yararlanmala
rını sağlamak önemli hedeflerimizden biridir. Yabancı 
memleketlerdeki soydaşlarımızın Türk kültür ve var
lıklarının korunup geliştirilmesine, bulundukları ülke 
halkına tanınan her türlü haktan tam ve eşit olarak 
yararlanabilmelerine önem vermekteyiz. Yurt dışında 
Türk kültür varlığının korunması faaliyetlerinin yanı 
sıra; Türk kültür ve sanatının gereği gibi tanıtılması 
için andlaşmalarda mübadele programları çerçevesin
de gerekli çalışmalar yapılacaktır.» 

Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin yurt dışındaki 
Türkler hakkındaki düşünceleri. Kendileri unutmuş
lar, çünkü çok daha başka görevleri var. O görev
lerinin ne olduğunu anlatacağım ileride. 

Hükümet programı, eğitim sistemimizdeki ciddî 
sorunların çözümü yönünde akılcı ve yapıcı bir tedbir 
getirmemektedir. Bu program, Atatürk devrimlerinin 
ve ilkelerinin ışığında geliştirmeye çalıştığımız mev
cut eğitim sistemimizi daha da geriye ve karanlıklara 
çekme özelliğini taşımaktadır. 

Yükseköğretim önünde gittikçe büyüyen ve ge
nişleyen yığılma sorununa hangi gerçekçi çözümle
rin getirilmesi düşünülmektedir? Cumhuriyet Halk 
Partisinin kısa koalisyon iktidarı döneminde, her yıl 
toplanması yasa emri olmasına rağmen, son dört yıl-
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dır toplanmayan Millî Eğitim Şûrasını toplayarak, 
yükseköğretim önündeki yığılma sorununa kaynağın
da çözüm getiren tedbirlerin, bu hükümetçe uygula
nıp uygulanmayacağını öğrenmek istiyoruz. 

Yükseköğretime geçiş sorunları, sınava girecek 
öğrencilere açılacak yetiştirme kursları ile gerçekçi 
olarak çözülemez. Bu yüzeysel tedbirlerle gençleri al
datmamız mümkün değildir. 

Geçmiş yıllarda yaptığınız gibi, sınava girecek 200 
bin öğrenci için yükseköğretimde 40 bin kişilik kapa
site yaratırsanız, 100 binden fazla öğrenci açıkta ka
lacaktır. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı döne
minde, 9 ncu Millî Eğitim Şûrasında, mevcut birbir
lerine kapalı dikey kuruluşlardan oluşan lise yolundan 
yükseköğretim önüne öğrenci yığan ortaöğretim siste
mi değiştirilerek, yükseköğretime geçiş sorununa kay
nağında çözümler getirilmiştir. 

9 ncu Millî Eğitim Şûrasında alman kararlar uy
gulamaya konulursa, yeni öğretim sistemimiz yüksek
öğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan program
ları kapsayacak, öğrenciler ilgi, yetenek ve toplumun 
ihtiyaçlarına göre bu programlara yönelerek yetişme 
olanağı bulacaklar ve yükseköğretime yöneltilmiş 
programları bitiren öğrenciler yetiştirildikleri yönde 
üniversitelere, akademilere ve yüksekokullara sınav
sız olarak geçeceklerdir. 

Böylece ortaöğretim ile yükseköğretim arasında 
normal geçiş kanalları kurulmuş, bugünkü kopukluk 
giderilmiş olacaktır. Bunun sonucu olarak öğrenciler 
girmek istedikleri yükseköğrenim ile uğraşabilmek için 
bütün umutlarının yalnızca yükseköğretim önünde 
yapılan merkezî bir yarışma sınavına bağlamayacak
lardır; fakat ortaokuldan itibaren uygulanacak yö
neltme düzeniyle ortaöğrenimlerini, ortaöğrenimleri 
sırasında hangi programları, hangi seviyede başar
makla yükümlü olduklarını bileceklerdir. 
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banları olan öğrencilerin açıkta kalmamalarını sağ
lamak için kapasite artışıyle ilgili gerekli hertürlü 
tedbirler alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksekokullar geceli gündüzlü (yaz ayları dahil) ça
lıştırılmaya başlanmıştır. Ciddî insangücü açığımız 
olan dallarda «Mektupla öğretim» tekniğinin uygu
lanmasına geçilmiştir. Bozuk işleyen bir sistemin so
nucu olarak, yükseköğretim önünde biriken, yüksek
öğretime geçmek isteyen öğrencilerin hepsi için yük
seköğretimde yeter kapasite yaratılmıştır. Bugün
kü Hükümet bu konularda ne düşünmektedir? Öğ
renmek istiyoruz. 

Başlatılan mektupla öğretim konusunda Prog
ramda herhangi bir şeye raslamadık. Adalet Parti
sinin yarattığı bozuk eğitim düzeninin yükseköğretim 
önünde biriktirdiği binlerce genç öğrenciye Cumhuri
yet Halk Partisinin sağladığı okuma olanaklarına ne 
yapılacaktır? Öğrenmek istiyoruz. 

Bu hükümet, «Sınavı kazanan kazanır, yüzbin-
lerce yükseköğrenim görmek isteyen öğrenci açıkta 
kalırsa kalsın, ne yapalım mı» diyecektir? Yoksa me
seleye yeni çözüm yolları mı getirecektir? 

Çağımızın gerçeklerine, millî hasletlerimize göre 
düzenlenen 9 ncu Millî Eğitim Şûrasının bilgisine su
nulan, ahlâk dersleri programlarını, Cumhuriyet Halk 
Partisi döneminde Millî Selâmet Partisi kendi poli
tikası yönünde kullanmak için büyük çaba harcamış
tı; ama başarı gösterememişti. 

Bu Hükümet Programında Millî Selâmet Partisi
nin yeterli başarı gösterdiğini görmekteyiz. «Millî 
Cephe» diyerek millet bütünlüğünü bozma yolunda 
en büyük örnekleri veren bu topluluk, kendi kafa
larına göre ahlâk dersi programları hazırlayarak, ye
tişmekte olan çocuklarımıza bölme, parçalama, ka
ranlığa çekmeyi amaçlıyorlarsa karşılarında Cumhu
riyet Halk Partisini bulacaklardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde, Mil
lî Selâmet Partisinin, öğretmeni «Din öğretmeni olan
lar, olmayanlar» diye ikiye ayırmasına müsaade edil
memiştir. Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisine yaptırmadığı diğer emelleri gibi, bunu da 
öteki ortaklarına kabul ettirmiştir. Halen ahlâk ders
leri, felsefe grupu meslek dersleri, Türkçe, edebiyat, 
tarih, sosyal bilimler ve din bilgisi öğretmenleri ara
sında en ehil olanlar tarafından okutulmakta iken, 
Hükümet Programına «Ahlâk derslerini ilahiyat Fa
kültesi, Yüksek islâm Enstitüsü, imam hatip okulu 
mezunları öncelikle okutacaktır» ibaresi konulmuş
tur. (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

Kısaca, yöneltme yalnızca bir noktada yapılma
yacak; fakat bütün ortaokul ve ortaöğretim süre
since gelişerek oluşturulacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi kısa hükümet dönemin
de, yükseköğretime geçiş sorununu kaynağında çöz
mek için 9 ncu Millî Eğitim Şûrası kararlarıyle ted
birler sonuç verinceye kadar, yükseköğretim önün
deki birikim sorunu geçmiş yıllarda ne olduysa, ne 
kadar öğrenci alınıyorsa bu yıl da o olacaktır. «Açık
ta kalan kalır» denilmesi gibi kolay bir yol seçme-
miştir. Bunun için hükümetin kuruluşundan hemen 
sonra acele tedbirler olarak, yükseköğretimdeki ka
pasitenin artırılması ve bozuk işleyen sistemin kur-
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Şimdi bir başka husus daha var bu «doğru» ile il
gili, bilmem önada mı doğru diyeceksiniz? Yurt dı
şında öğrenim görenlerin muadeleti mevcut sistem
de yapılmaktadır; ama sanki bu yapılmıyormuş gibi, 
Hükümet Programına muadelet konusunda bir özen 
gösterilmesinin nedeninden bir kuşkumuz var. Ya
nılmış olmayı gönülden isteriz; ama müsaade eder
seniz kuşkumuzu dile getirmek istiyoruz. 

Millî Selâmet Koalisyonu döneminde; Millî Selâ
met Partisi, ortaokul ve lise diploması almadan bazı 
arap ülkelerinde bilimsel niteliği olmayan medrese 
mezunlarını üniversite mezunu olarak muadeletleri
nin yapılmasını istemiş ve Cumhuriyet Halk Partisi 
buna karşı çıkmıştır. Eğitim sistemimizi bu tür emel
lere ve yönlere karşı itmek isteyen Millî Selâmet Par
tisi, bu yeni toplulukta acaba bu eski dileğini tekrar
lamış mıdır ve bu cümle bununla mı ilgilidir? 

Değerli milletvekilleri; Sayın Demirel, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ve Millî Selâmet Partisinin kurduğu 
Koalisyon Hükümetini eleştirirken, haşhaş konusuna 
değinmişti; haşhaş konusuna değinirken de eleştirmiş
ti. Sayın Demirel'in biraz sonra değineceğim eleştiri
sine neden olan, Ecevit Hükümetindeki cümleyi oku
yorum, cümle şu : «Haşhaş sorununa bir yandan in
sanî kaygıları tatmin edici, öte yandan haşhaş üre
ticilerinin mağdur durumlarına son verici çözüm yol
ları süratle bulunup uygulanacaktır.» 

Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylemiş. Bakınız 
Demirel böylesine bir ifadeyi nasıl karşılıyor? 

4 Şubat 1974 tarihinde Program müzakerelerinde 
Sayın Demirel diyor ki : [«Programda bir başka ka
rarsızlık örneği : Haşhaş sorununa bir yandan insa
nî kaygıları tatmin edici, öte yan'dan haşhaş üretici
lerinin mağdur durumlarına son verici* çözüm yolları 
süratle bulunup uygulanacaktır, deniliyor. Bunu şöyle 
tahlil ediyoruz : Seçim önceki pek çok istismar edilen 
bu konuda, koalisyonu teşkil eden her iki partinin de, 
bildiğimiz kadarı ile Ihaşhaş ekimine müsaade edecek
lerine dair halka verilmiş sözleri vardır. E, bu sözler 
varsa, bu sözleri buraya aksettirmek kolaydır. Prog
ramda yer alan ibareden 'bir şey anlaşılmıyor. Adeta 
bir mavi boncuk 'bu. Hükümetin bu konuda sarih ol
ması lâzımdır. Ne yapacaktır? Seçim öncesinde vaat 
ettikleri gibi, haşhaş ekimine hükümet müsaade ede
cek midir, etmeyecek midir? Gayet kısa ve gayet açık 
cevalba ihtiyaç vardır; müsaade edeceğim veya mü
saade etmeyeceğim, diye vuzuhla konuşmak mümkün 
i'ken, konuyu anlaşılmaz hale getirmek, programı muğ

lak duruma sokmaktadır, işaret etmece istediğimiz bu
dur,»' 

Sayın Demirel buna «mavi boncuk» politikası diyor. 
Ama ne diyor kendisi burada? Haşhaş ekiminden ya
na mı, karşı mı? Yok. Eski konuşmasında meydan 
okuyor, «sen bunu söyledin ama yapamazsın» diyor, 
çünkü, kendisi yapamayacağım düşünüyor. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Merak ettiği ce
vabı Ecevit Hükümetinden aldı. Şimdi Sayın Demirel, 
zaman geçti, gel zaman, git zaman, tekrar hükümet 
oldu. Bakınız kendisi bu konuda programa nasıl bir 
cümle koymuş : «Haşhaş ekimine» bizimkini okumu
yorum yanlışlık saymayınız, «Haşhaş ekimine insanî 
kaygıları tamamiyle giderici ve çiftçimizin haklarını 
her 'bakımdan koruyucu bir politika çerçevesinde ve 
alınmış kararlar dairesinde kontrollü olarak devam 
edilecektir.»' 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel, yine Ecevit 
Hükümetini eleştirirken, işçi memur ayırımından söz 
etmişti ve bize çatmıştı. Çattığı cümle, yani Ecevit 
Hükümetinin bu konudaki cümlesi şu : «işçi - memur 
ayırımına süratle, âdil ve vazıh tür çözüm getirilecek
tir.» Kızdığı cümlemiz bu. Bakınız nasıl? 

Programda, işçi - memur ayırımına süratle, âdil 
ve vazıh bir çözüm getirilecektir, deniliyor, işçi -
memur meselesi yeni çıkmış bir mesele değildir. Bu 
âdil ve vazıh çözüm nedir? Hükümet bunu biliyor
sa, şunu yapacağım niçin demiyor programında? Bu 
çeşit kıstaslar herkese göre değişik; âdil, vazıh, neyi 
yapacağını milletin önünde söylerse Hükümet, Mec
lisin önünde söylerse, biz de görev yapma imkânı
mızı buluruz.» dedikten sonra, «Yine buluruz ya» 
diyor kendisi, «Hükümet, getireceği çözümü tavzih 
edeceğini ifade etseydi, bu hususta fikir söylemek im
kânını bulurduk. Acaba Hükümet, bu çözümün ne 
olduğunu Hükümet olduktan sonra mı öğrenecek
tir?» Bizden ibrahim Akdoğan soruyor; «Senin gi
bi» diyor. Verdiği cevap şu : «Hoşgörüden bahsedi
yorsunuz bana hoşgörülü olun» diyor. 

Şimdi Demirel Hükümeti geldi; müsaade ederler
se, aslında Demirel Hükümeti, dememe zannediyorum 
ki ortaklan kızacaklardır, kendi kullandıkları deyimi 
kullanayım : Cephe Hükümeti. Şimdi Cephe Hükü
meti geldi, bakınız ne diyor? Kızdıkları cümlemiz 
ne idi : «işçi - memur ayarımına süratle, âdil ve va
zıh bir çözüm getirilecektir.» Kullandıkları cümle
ye bakınız, tek bir cümle : «tşçi - memur ayırımı, 
hakkaniyetli, âdil ve gerçekçi ölçü ve kıstaslarla ya
pılacaktır. 
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Şimdi soralım mı aynı cümleleri size Sayın De
mirel? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Kopya et
miş, kopya. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Kopya, kopya. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Erbakan de
mişti ya, hep kopya çekerdi benden. Yine kopya çek
miş. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum sayın arkadaşla
rım. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; bu Hükümetin pek hoşlanmayacağı bir konu
ya girmek istiyorum : Avrupa Ekonomik Topluluğu 
konusu. 

Avrupa Ekonomik -Topluluğu, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından yıllardan beri Demirel Hüküme
tine karşı yöneltilen bir eleştiri konusu idi. Cumhu
riyet Halk Partisinin bu konuda çeşitli kuşkuları var
dı. O sırada Cumhuriyet Halk Partisinin eleştirileri
ne Sayın Demirel Hükümetinin sorumluları, sonra
larda gerçek olmadığı anlaşılan birtakım cevaplar ve
riyorlardı. Aslında Sayın Demirel, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile, her türlü yaklaşımında mutabık 
olan bir anlayışa sahiptir. Biliyorsunuz, Avrupa Eko
nomik Topluluğunun son hedefi, Avrupa Birliğidir. 
Buna karşı bir ortağının ciddî itirazları vardır, Sa
yın Demirel bu itirazları bilir ve doğrusu bu itiraz
ları da kendisi cesaretle karşılamıştır. Kendisine bu 
konuda, bizim tarafımızdan değil, daha çok şimdiki 
aziz ortağı tarafından yapılmış eleştirilere cevap ve
rirken diyor ki : «Ortak Pazarın bir Katolik - Siyo
nist teşkilâtı olduğu savunulmuştur. Ortak Pazar ade
ta bu beyannamede, Millî Selâmet Partisinin beyan
namesinde bir cehennem gibi gösterilmiştir; ama Or
tak Pazar esas doğrultusunda yürüyecektir, diye hem 
Protokola hem de Hükümet beyannamesine imza 
koydunuz.» Bize «koydunuz» diyor, o tenkitten atıf 
yaparak. «Anlaşılıyor ki, Millî Selâmet Partimiz bizi 
haksız yere itham etmiştir, bizi tenkit ederken. Bizi 
dediğim zaman, Ortak Pazarın destekleyicisi olarak 
en önde görülen bizdik. Haksız yere itham elmiştir. 
Bu suretle hidayete ermiş bulunduklarından dolayı 
memnuniyetlerimizi ifade etmek istiyoruz» diyor Sa
yın Demirel. 

Gerçekten Sayın Erbakan hidayete ermiş midir, 
ermemiş midir, onu şimdi sorarlar. Ama öyle görü
nüyor ki, aradan uzun yıllar geçtikten sonra, Ada
let Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerine 

karşı kendisini savunduktan ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin her türlü eleştirilerini reddettikten ve ya
kın bir tarihte bile bunda ısrar ettikten sonra, yeni 
bir yöne doğru gitmektedir. 

Bakınız Sayın Demirel, Hükümet Programında 
Ortak Pazar hakkında Cumhuriyet Halk Partisi, (Mil
liyetçi Partiler topluluğu diyorlar değil mi?) Cum
huriyet Halk Partisi, Türk millî sanayii zarar göre
cektir kuşkusu ile ek protokollara karşı çıkar ve bun
ları değiştirmek için mütemadiyen ısrar ederken ve 
bunu ela programına şöyle yazmışken, Sayın Demirel 
diyor ki : «Hükümet Programında ve protokolda, 
esas anlaşmanın doğrultusunda Ortak Pazarla olan 
ilişkilerimiz geliştirilecek. Ama ek protokollar birta
kım müzakerelere tabi tutulacak deniliyor» diyor ve 
devam ediyor Sayın Demirel: «Ek protokolların mü
zakerelere tabi tutulması suretiyle elde edilebilecek 
bir şey varsa, bunun elde edilmesinden ancak mem
nun oluruz. Ancak, bu ek protokollar ikinci, üçüncü 
defa müzakereye tabi tutuluyor. Batılılar ciddîdir; 
gayri ciddî duruma düşmeyelim onların yanında de
rim. Bununla beraber, hakikaten Hükümet bu proto-
kolları, yeniden bir müzakereye tabi tutmak suretiyle 
memlekete menfaat sağlayabilecekse, buyursun sağla
sın; ama sırf konuşmuş olmak için konuşmak sure
tiyle veya işte konuşuyoruz demek suretiyle mesele
yi sürüncemede bırakıp gitmek suretiyle, gayri ciddî 
bir duruma Devletimizi sokacaksa, bu itibar sarsıcı 
olur. Ben bu ölçüye işaret etmek istiyorum.» 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun ek protokolü, 
Türkiye'deki millî sanayinin gelişmesine engel görül
müş. Maliye, Hariciye, Devlet Planlama bir süre ara
larında çatışmışlar, sonra bu çatışmalar bitmiş, hep 
beraber birleşmişler. Siyasî Partiler bütün güçleriyle 
yüklenmişler. Zaman geçmiş, Türk sanayicileri de 
aynı fikri savunur olmuşlar; şimdi bakıyoruz ve 
Türk sanayicileri büyük sanayicileri de aynı fikri 
savunur olduktan sonra (Elimde beyanları var, vak
tinizi almak istemiyorum, onun için okumayacağım.) 
nedense; Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilişkilerin 
gözden geçirilmesinde bir fayda görülür olmuş. Ar
tık, hem de, ciddî mi olur, gayri ciddî mi olur, araş
tırılmadan. Eğer bir konuda millî çıkar varsa, onun 
ölçüsü millî çıkardır. Karşıdaki adamın bize vereceği 
yargı değildir. Ciddî demiş, gayri ciddî demiş, millî 
çıkarımız varsa sonuna kadar giderim. Onun değer 
yargısıyle hareket edersek eğer, bırakınız sanayii, 
Türkiye'de bir kulübeyi bile kuramayız. 

Değerli arkadaşlarım, Ecevit Hükümetini eleştirir
ken, yine sayın Demirel diyorki: «Toprak ve tarım 
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reformunu tatbik etmek için ne yapacaksınız?» Bize I 
soruyor, Ecevit Hükümetine: «Nereden başlayacak
sın, 1974 senesinde kaç para ayırdınız, kaç aileye top
rak vereceksiniz bu sene? Toprak ve tarım reformu 1 
1936'dan beri münakaşa ediliyor. 8 sene biz burada j 
hükümet olarak bunların münakaşasına girdik. Ni- J 
hayet reform kanunu çıkardık. Bu defa reform ka
nununa sahip olan yok. Şikâyetim budur, bundan 
şikâyet ediyorum» diyor. Toprak reformunun savu
nucusu olan sayın Demirel, acaba kendisi başında 
bulunduğu hükümetin progamında toprak reformu 
için neler söylemiş, bakınız ne diyor, o soruları so
ran insan: «Toprak ve tarım reformu uygulanmasın
da, kamulaştırma bedellerinin öncelikle reform böl
gelerinde kurulacak sanayi yatırımlarına yöneltilme- I 
sini sağlayacak özendirici tedbirlere öncelik tanına
caktır.» 

Sanayileşme açısından alıyor, ama bize sorduğu I 
soruların hiç bir tanesine kendisi de değinmemiş. O 
savunmakla övündüğü, bizimse gerçekten kendi anla
dığımız manada reform saymadığımız o güdük kanun 
bile, kendi koyduğu ölçülerle bile sahip çıkmıyorlar. 

Şimdi sayın Demirel bize, Doğu ve Güneydoğu I 
Anadolunun kalkınması için de, o zaman Hükümet 
programında sorular yöneltmiş, «Bir defa bölge plan
larının yapılmasına taraftar mısınız, değilmisiniz?» j 
diyor. Kendisinin programında da bölge planlamasın
dan tek kelime geçmiyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Var, var. I 

NECDET UĞUR (Devamla) — Peki, varsa 
memnun olurum. 

Bilhassa kalkınmamış bölgeler için artık bugün 
ve bu arada Doğu bölgesi için özel bir plan yapıl
ması kaçınılmazdır. Gerçi Anayasanın müzakeresi es
nasında planla ilgili 4İnci ve 129 ncu maddelerin 
müzakeresi esnasında, - o günkü komisyon sözcüsü | 
sanıyorum bugün Bakandır - planın millî bir plan ol
duğunu, Banal'e planı gibi planlar düşünülemeyeceği
ni, yani bölge planlan, Güney İtalya için yapılan plan 
gibi planlar düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. Ama, j 
biz, millî plan çerçevesi içerisinde memleketi bölme- I 
ye değil, bilakis memlekette dengeyi sağlamaya, bil- I 
hassa kalkınmamış bölgeler ile bu arada Doğu ve 
Güneydoğu Anadolunun kalkınmasına yönelmiş bir 
özel planın yapılmasına mutlak zaruret bulunduğunu I 
ifade ediyoruz. I 

Kendileri bu zorunluğu belirtmişler. Her halde I 
burada bize kendileri programlarında, Doğu ve Gü- | 
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neydoğu Anadolunun kalkınması için, kalkınmasına 
yönelmiş özel planın programda nasıl ele alındığını 
ifade ederler. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Siz kalkar 
okurdunuz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yok, aslında iyi 
niyetle sorduğum için çok teşekkür ederim yaptığı
nız harekete, çok teşekkür ederim, okuyacağım efen
dim. 

Sayın Demirel, programından, altını çizerek bir 
şey gösterdi. Diyor ki: «Doğu ve Güney Doğu böl
gelerimizin ve bütün gelişmeye muhtaç yurt bölge
lerinin kalkınması için etkili tedbirler almağa ve bu 
bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyle özel 
planlar hazırlamaya kararlıyız.» 

Bu soru ile beraber bunu yanyana koyuyorum. 
Yani sayın Demirel, benim anladığım kadarıyla, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolunun kalkınması için özel 
bir kalkınma planı hazırlayacaktır, yapacaktır ve 
böyle girişimleri de bir bölücülük saymayacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sayın Demirci'den 
vaktiyle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oldukça 
masum bir talepte bulunmuştuk: 

Bu talebimiz de, Ziraat Bankasına 500 liraya ka
dar olan vatandaş borçlarının affı hakkında idi. Ba
kınız bizi nasıl azarlıyor sayın Demirel bir zamanlar: 

«Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ziraat 
Bankasına 500 liraya kadar borcu olan vatandaşın 
borcunun affının ortaya konduğunu biliyoruz. Biz 
diyemez miydik yani aynı şeyi? Yahut ta açık art
tırmaya çıkıp biz, 1 000 liraya kadar affediyoruz di
yemez miydik? Muhterem milletvekilleri, batırırsınız 
Türkiye bankacılığını. Kimin parasıdır halka veri
len para? Vatandaşın parası. Bunu affettiğiniz tak
dirde nereden karşılayacaksınız? Bütçeden. Peki va
tandaşın Ziraat Bankasına olan borcunu affettiniz 
Halk Bankasına, Emlâk Bankasına diğer bankalara 
olan borçlar ne olacak? Eşitlik mi bu yol? Neresin
de bunun eşitlik? Böyle yollar açmayınız. Böyle 
yollarda fayda yok. İşte bu, rey karşılığında bir şey 
vermek olur. Hizmet değil, menfaat vermek olur. 
Hizmetten umum faydalanır; ama burada şu vatan
daştır, şu vatandaştır bundan faydalanacak.» Aynen 
okuyorum. «Umuma açık değil; 34,5 milyon Türk 
vatandaşına açık değil.» 

Böyle gidiyor. 
«Alıştırmayın Türk vatandaşını, bankadan parayı 

al, iade etme. Alıştırmayın buna. Bir gün gelir affo-
lur. Batırırısınız Türk müesseselerini. Demokrasiyi 
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dejenere edersiniz. Yarın başka bir parti çıkar, başka 
bir şey vadeder.» 

Arkadaşlar bu parti çıktı. Bu parti Adalet Partisi 
ve hem de.... 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Gübre. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hayır, hayır. 
Aynı konuda, aynı konuda ve hem de açık artırmaya 
çıkarak çıktı. Bakınız Adalet Partisinin verdiği ka
nun teklifini okuyorum. 500 lira demişiz biz. Onların 
teklifi. «Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçları
nın 5 000 liralık kısmı, Cumhuriyetin 50 nci Yıldönü
mü dolayısıyle ilgili Banka veya kooperatiflere Hazi
nece ödenir.» 

Arkadaşlar, aynı soruları artık kendisine sormu
yorum. Şimdi, yalnız bunları - boş yere vaktinizi al
mıyorum - bir önemli sonuca varmak için söylüyo
rum. Bakınız bu sefer kendisi, Sayın Demirel ve 5 
arkadaşı (ve hem de arkadaşlarından 2 tanesi bu an
da - Hükümet sıralarında önemli bakanlıkları işgal 
ediyorlar.) Bundan bir süre önce bir kanım teklifi 
verdiler. Ne zaman? Ecevit Hükümeti iktidarda iken 
verdiler. Kanun teklifinin özeti şu: «îşçi emeklileri
nin bakımı ile mükellef olduğu kişilerin, muayene ve 
tedavilerinin yapılmaması, emekli işçileri mağdur 
duruma düşürmektedir. Artan hayat şartlan karşısın
da, emekli işçiler çekilmesi zor bir yükün altındadır. 
Çalışan kimseleri, toplu pazarlık yoluyla ücret ve di
ğer sosyal hakları düzenlenirken, emekli işçilerin 
maaş artışları, çok kez düşünülmemekte veya çok 
geç seneler sonra ele alınmaktadır. Emekli Sandığı
na bağlı kişilerin hastalık ve muayenelerde ve kar
şılaştıkları zorluklar dikkate alınmış, böylece bu ki
şilerin aile efratlarının tedavi ve bakımları ücretsiz 
olarak sağlanmıştır. Emekli Sandığına tabi olanlar 
gibi Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların da, 
geçimiyle mükellef olduğu kimselerin bakımının sağ
lanması zorunludur.» Sayın Demirel ve 5 arkadaşı 
böyle bir kanun teklifini Ecevit Hükümeti zamanın
da vermişler. Yalnız arkadaşlarım, bazı şeylere dik
katinizi çekmek istiyorum. Bu Kanun Teklifi 
27 . 4 . 1974'te verilmiş, yani 11 ay önce verilmiş. 
Peki, kanun teklifi verildikten sonra ne olur? İç
tüzük kendilerine bir hak tanır. 45 gün sonra bu
raya indirme hakkı. Nedense bu hakkı kullanmak 
akıllarına hiç gelmemiş. Komisyonlarda peşinde ol
mamışlar, Genel Kurulda peşinde olmamışlar. Prog
ramda bilmiyorum, bunu da tıpkı öbürü gibi gös
terecekler mi? Programlan da bunu kapsıyor mu? 
Belirtirlerse bu kitleler adına memnun oluruz. Bütün 

bu dikkati çekmem, kendilerinin verdikleri bir kanun 
tasarısını 11 ay izlemedikleri için acaba Hükümet 
oldukları zaman da unutacaklar mı; yoksa yürürlü
ğe koyacaklar mı? Sadece bu kuşkumuzu gidermek 
için. Soruyoruz. 

Yine değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel ve 7 ar
kadaşının verdikleri (yine arkadaşları arasında 1 - 2 
tane Bakan bir Genel Başkan Yardımcısı, 1 Bütçe 
Komisyonu Başkanı var) bu seferki kanun teklifi şu: 
«Sigortalının eş ve çocukları gibi, geçimiyle mükellef 
olduğu belgelenmiş, ana ve babasının da tedaviden is
tifadeleri için.» Bu da arkadaşlarım, 11 ay önce veril
miş. Bu da komisyonlarda izlenmemiş, peşinden gi
dilmemiş; bu da burada «45 gün geçti, getirin bu
raya» denilmemiş. Bu arada bir bütçe yapmışlar. 
Bütçe Komisyonuna hâkim olmuşlar cephe toplulu
ğu olarak. O zaman da akla gelmemiş. Şimdi yine bu 
konuda da sayın Demirel'in programında bunu gös
teren cümleler var mıdır? Yoksa bile. kendi teklifini, 
hükümet fırsatı kendi eline geçmişken gerçekleştire
cek midir? 

Arkadaşlar; biz kendi programımızda, Cumhuri
yet Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi Hükümeti 
yine çok ölçülü, insancıl bir yaklaşımla demiş ki, 
«Bütün sosyal güvenlik kurumları bir çatı altında 
toplanacaktır. Kurulmuş ve kurulacak güvenlik sis
temlerinin dışında kalan muhtaç durumdaki yurt
taşlar için sosyal yardımlar bir düzene bağlanacak
tır. O arada gelirsiz kalan yaşlılar, kimsesiz çocuklara 
ve sakatlara özel ilgi gösterilecektir.» 

Sayın Demirel 25 . 10 . 1975'de bu sefer sekiz 
arkadaşıyla birlikte yine bir kanun önerisinde bulun
muştur. Kanunun konusu şudur: «65 yaşını doldur
muş bulunup geçim kaynağı bulunmayan, hiçbir sos
yal güvenlik kuruluşundan yararlanmayan, bedenî 
ve zihnî kabiliyetlerini yitirmiş, yoksul güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları 
sürece 500 lira aylık bağlanır. Bunun için her yıl Ma
liye Bakanlığı bütçesine Sosyal Güvenlik Hizmeti adı 
altında gerekli ödenek konur, aylıklar hak sahibine 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı aracılığı ile 
ödenir.» Şimdi bu insancıl kanun teklifini yine büt
çeden önce geçirmeleri olanağı eîlerindeydi, nasılsa 
o zaman unutuldu sanıyorum, ama şimdi hükümet
tirler, bu kanun teklifini vakit geçirmeden en kısa sü
rede uygulamaya koymalarını beklemek hakkımız
dır. 

Değerli arkadaşlarım, köylüye yüklenen katılma 
paylan var. Köylüye yüklenen katılma paylarında 
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da 6 arkadaşıyla birlikte - burada da yine değişik üç 
bakan var - bir kanun teklifini bundan 1,5 yıl önce 
vermişler. Aradan iki malî yıl, iki bütçe geçmiş, 
bütçenin bir tanesini kendileri yapmışlar; bahse konu 
bile etmemişler. Bu sefer programlarına koymuşlar. 
Köylümüzü tatmin edecek şekilde gerçekleştirmeleri
ni işitiyoruz. 

Yine Sayın Demirel ve arkadaşlarının önemli bir 
konuda bir başka teklifleri var, yine bir Bakan arka
daşı ve üç Başkan arkadaşıyla birlikte. Sayın Demir
el ve 5 arkadaşı diyor ki: «Şehir ve kasabalardaki 
mahalle muhtarlarına ve köy muhtarlarına hem maaş 
bağlayalım, ondan sonra da emeklilik hakkı verelim, 
yan ödeme verelim, muhtarlık bürosunun kirasını 
ve bütün masraflarını kârşılıyalım.» 

Değerli arkadaşlarım, aslında köy muhtarları de
ğil, şehir ve kasaba muhtarları da dahil olmak üze
re.... Teklif ne zaman verilmiş? 13 . 5 . 1974 tarihin
de. Aradan ne kadar zaman geçmiş? On ay geçmiş. 
Kendi hazırladıkları bir bütçe geçmiş. Ne komisyon
da izlemişler, ne kendi ellerinde olan bütçede ele al
mışlar; yalnız bu sefer - zannediyorum bir unutkan
lık olacak veya belki başka yerinde vardır, temenni 
ederim - bu kasaba ve şehir muhtarları çıkmış, sa
dece köy muhtarları kalmış ve «ödenek verilmesini» 
diye kalmış. Oysa, kendilerinin imzasını taşıyan tek
lif ödenek değildir, emeklilik hakkıdır, yan ödeme
lerdir; muhtarlık bürosu kirasıdır ve her türlü mas
raflarıdır. Bilmiyorum bu değişiklik neden oldu. 

Şimdi bütün bunları yapan Sayın Demirel ve yar
dımcıları, ki aslında yardımcılarını bırakalım bir ta
rafa, sayın Demirel bütün bu tasarıların sahibidir; 
ne yapmak istiyor arkadaşlar? Köy kesime, kırsal ke
sime bu tedbirlerle şirin görünmek istiyor. Bunlarda 
gerçekten samimi midir, değil midir, şimdiden bir id
diada bulunmak erkendir. Ama, bir buçuk yıl evvel 
bunları verip te, Ecevit Hükümeti geldiği zaman ve
rip te meydan okur gibi; «Bak, sen onlardan yana 
idin. Hadi bakalım bunuda yap.» dercesine, meydan 
okur gibi verip de, ondan sonra hiç izlememek, bu
raya indirmemek, Bütçe Komisyonu ellerine geçtiği, 
bütçeyi tam yapmak, biçimlendirmek,olanağı ellerine 
geçtiği halde, bu senenin bütçesinde bütün bunları 
gerçekleştirmek olanağı doğduğu halde kullanmama
ları ve programda da bir açıklık bulunmaması bunlar 
hakkında", bizde kuşku doğuruyor. Bu kuşkumuzu gi
derirler se memnun oluruz, ama yine şunu belirtmek 
isteriz ki; köy kesimine bir şeyler verebilmek, köy
den yana olmak, bu tedbirlerin yanında fakat bu 

tedbirlerden önce köydeki üretim iüşkilerini değiştir
mekle olur. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sMeri, a k 
kışlar.) 

Köylüyü, köydeki iktisadî gücü, büyük köylü kit
lelerinin eline verecek operasyonlarla olur, Koopera
tiflerle olur, kooperatif üst kuruluşlanyle olur. Devlet 
imkânlarına yalnız üretim için değil, sanayileşme için 
de, her türlü donatım için de kooperatif üst kuru
luşlarının emrine verilmekle olur. Oysa, yıllar yılı 
biz kooperatifçilikten suçlandık. Kendilerinin prog
ramlarında, protokolda olmayıp da programlarında, 
herhalde Hükümetin dikkatli bir yardımcı üyesinin 
uyarısiyle konulmuş olan kooperatifçilik maddeleriy-
lede köylüden yana olan gerçek kooperatifçiliğin bir 
ilgisi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin beş önemli me
selesi vardı; en önemlilerinden bir tanesi, kamu dü
zeninde partizanlığı önleyecekler. Nasıl önleyecekle
rini gösterdik: temizlik hükümeti olacaklar kendileri. 
Komünizm hakkındaki düşüncelerini de gördük. Bir 
tanesi her nedense TRT'yi ele geçirecekler. 

Şimdi bu TRT hakkında çok fazla konuşulduğu 
için gerçek yasal durumu, müsaade ederseniz bir de
fa daha ortaya koymak istiyorum. 

Hükümet Programında TRT, bugünkü TRT çok 
ağır bir suçlamanın altındadır, deniyor ki: «TRT'nin, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü sarsıcı, 
Cumhuriyeti tahrip edici, millî güvenliğe ve genel 
ahlâka zarar verici yayınlar yapması önlecektir.» 

Buradan çıkan anlam şudur: Bu anda TRT'de 
Devletin ilkesi ve milletiyle bütünlüğünü sarsıcı, 
Cumhuriyeti tahrip edici ve millî güvenliğe ve genel 
ahlâka zarar verici yayınlar yapılıyor ki önlemek 
ihtiyacını duymuşlar. Zaten programlarının sonunda 
bir yerde de şöyle diyorlar: «Açılan dönem, TRT'nin, 
Anayasa ve kanunların çizdiği sınırların dışına taşma
dan hizmet yapacağı dönem olacaktır.» Yani, taştığı 
ima ediliyor. 

Hükümet programının iddiaları, aslında hukuka 
ve yargı mercilerine karşı bizce aynı zamanda bü
yük bir saygısızlık ifadesi de taşımaktadır. Hükü
met programında TRT'ye bütün bu suçlamaları ya
parken, bu ortaklığı oluşturan partilerin her biri de 
fırsatı geldikçe çeşitli sözcülerinin ağzından aynı id
diaları tekrarlıyorlar. 

Şimdi bu iddia sahiplerinin, acaba bu iddia do-
layısıyle başvuracakları bir yargı mercii var mıdır, 
yok mudur? TRT Kanununun 9 ncu maddesinin 
3 ncü paragrafına bakalım. Arkadaşlar TRT Kanu-
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nunun 9 ncu maddesini okuyorum, dikkatinizi çeke
rim: «TRT'nin Anayasanın ve bu kanunun öngör
düğü esaslara aykırı yayın yaptığı ve tarafsızlık il
kesinden uzaklaştığı veya Genel Müdürün görevi ile 
ilgili olarak ağır bir hizmet kusuru işlediği hallerde, 
Başbakanın veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grupu bulunan siyasî partilerin birinin yazılı olarak 
TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu kurulun 
olumlu görüşünü bildirmesi üzerine Genel Müdür, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile görevinden alınır.» 

Kanun açık bir hüküm getirmiştir, iddia sahip
leri eğer iddialarında samimiyseler, eğer art niyet ta
şımıyorlarsa niçin iddialarını bu yargı merciine gö
türmemişlerdir? Kim var bu yargı merciinde? Cum
hurbaşkanınca atanan 4 üniversite rektörü ve Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan Seçim 
Kurulu bu iddiaları inceleyecek. Yoksa bunlara mı 
güvenmiyorlar? Ya da maksatları aslında başka bir 
şey midir? 

Acaba TRT'ye bu ithamlar niçin yöneltilmekte
dir, TRT'ye niçin bu topluluk karşıdır? Bizim görü
şümüze göre bunun aksi, zamanın idarelerinde - ge
lip gelmeyeceği henüz kesin olmayan zamanı idare
lerinde - ortaya çıkarsa gene mutluluk duyarız. Bi
zim kanımızca TRT'ye karşı olmalarının nedeni şu
dur : TRT olayları ve insanları bir ayna gibi sada
kada yansıtmaktadır. Bu yansımada kendi çirkinli
ğini ve haksızlığını görenler, gerçeğin gizlenmesin
den ve halktan uzak tutulmasından çıkarı olanlar 
aynaya, gerçeğe, dolayısıyle TRT'ye kızmakta ve 
çatmaktadırlar. TRT Türkiye'nin sorunlarını, insan
ların sorunlarını sergilemişse, bunlara çözüm bulma 
görevinde olanları harekete geçirmişse, buna neden 
ve kim kızmaktadır? Zonguldaklı işçinin, dünyada 
en fazla iş kazasına uğrayan kişi olduğu, Urfalı köy
lünün çaresizliği, kuyrukta bekleyen vatandaşın der
di, memurun yaşama koşulları, emeklinin çilesi TRT 
tarafından sergilenmişse bundan kimler ve niçin ra
hatsız olmaktadırlar? 

Çareyi sorunlara eğilmekte değil, neden TRT'ye 
hücum etmekte bulmaktadırlar, insanlarımızın ken
di sesleri ve kendi görüntüleriyle TRT yayınlarında 
yer almalarından, kendi sorunlarını dile getirmelerin
den kimler ve niçin korkmaktadırlar? 

SADULLAH USUMÎ (Balıkesir) — Çıkarcılar. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arka

daşlarım; eğer amaç TRT'nin bu yayınlarını sus
turmak ve TRT'yi partizan ve imtiyazlı çıkarlara, 
ya da çağdışı birtakım gerçeklerin sergilendiği bir 

araç olmaya doğru yöneltmekse, bunu yapmaya güç
leri yetmeyecektir. 

Gerçekleri halktan saklamaya, halkı ekran ve 
mikrofondan uzak tutmaya, TRT'yi imtiyazlı çıkar
ların ve partizan hesaplara aracı yapmaya gerçek
ten kimsenin gücü yetmeyecektir Sayın Demirel. 
Yapamayacaksınız, çünkü, halkın tepkisi ve bilinci, 
sizi bunu yapmaktan alıkoyacaktır. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan; 

Cephe Hükümetinin programı üzerinde düşünce
lerimizi açıklamadan önce, ülkemizin bugün içinde 
bulunduğu ekonomik duruma kısaca bir göz atmak 
istiyoruz. 

1975 bütçesi, ekonominin bugünkü eğilimlerine 
göre, 11 milyar dolaylarında bir açık verecektir. 1975 
yılı bütçesi 107 milyar dolaylarındadır. Bunun 97 
milyarı vergi geliri, geri kalanı istikrazdır. 9 milyar 
kadar bir istikraz. 

Birinci sorun, 107 milyarlık vergi gelirlerinin bu 
yıl tam gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Genel ka
nı odur ki, iş hacmi azaldığından 1975 yılı vergi ge
lirlerinde azalış görülecektir. Bu azalmanın 5 - 6 mil
yar lira arasında olacağı tahmin edilmektedir. 

ikinci sorun, 9 milyarlık istikrazın yapılıp yapıla
mayacağıdır. Ecevit Hükümeti 1974 yılı bütçesi için 
4 milyarlık bir istikraz öngörmüştü, uygun koşullar 
olmakla beraber, ancak 3 milyar kadar bir istikraz 
elde edilebildi; Devlet istikrazlarının tümüyle ger
çekleşmesini zorlaştıran yeni bir karar vardır. Bu yıl 
Irmak Hükümetinin aldığı bu karara göre, özel tah
villere uygulanan faiz oranı % 18'e çıkarılmıştır. Bu 
tahviller vergiye tabidir; ama gene Devlet tahville
rinden daha kârlı gelmektedir, hele vergiden kaçın
ma yolları bilinirse. Gerek geçen yılki örnek, gerek 
bu yıl özel tahvillerin daha kârlı olması, 9 milyarlık 
istikrazdan ancak 3 milyar dolaylarında bir sonuç 
alınacağı tahminini yaptırmaktadır. 9 milyar olarak 
beklenen istikrazdan, ancak 3 milyarlık bir kaynak 
elde edilirse, geriye 5 - 6 milyar arasında bir kaynak 
açığı kalmaktadır. Bu açığa, vergi gelirlerindeki azal
madan beklenen gene 5 - 6 milyar liralık açık ekle
nirse, 1975 yılı bütçesinin şimdiden 11 milyar lira 
dolaylarında bir açığa doğru ilerlemekte olduğu or
taya çıkar. 

Gelirlerde ortaya çıkan bu açık, gider bütçesinin 
hangi kesimlerinden kısıntı yapılarak giderilebilir? 

Bugüne kadar carî harcamalardan gerçek ciddî 
bir tasarruf yapıldığı görülmemiştir. Aslında carî 
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harcamalardan tasarruf birçok yeni düzenlemeleri, 
yeni yaklaşım, yeni anlayış, yeni yöntemleri gerekti
ren zor bir iştir. Kısa sürede de sonuç vermesi bek
lenemez. Kaldı ki carî harcamaların önemli kesimi 
özlük hakları, millî savunma giderleri ve başkaları 
gibi kısılması olanak dışı harcamalardır. 

Cari harcamalarda tasarruf ya da kısıntı yapıla
mayacağına göre, Hükümetin başvuracağı yol, gene 
kamu yatırımlarım kesmektir. Bu da, ya transfer öde
melerinden kesip kamu iktisadî kuruluşlarının yatı
rımlarını azaltmak, aksatmak; ya da genel bütçe ya
tırımlarını kesmek yoluyle yapılabilir. Ekonomik dur
gunluk ve işsizliğin yaygın olduğu bir dönemde yatı
rımlardan 11 milyarlık bir kesintinin doğuracağı 
olumsuz sonuçları tahmin etmek güç değildir. 

1975 yılında kamu iktisadî kuruluşlarının 25 mil
yarlık bir yatırım yapması öngörülmüştü. Bu yatırımı 
gerçekleştirebilmek için genel bütçeden 11 milyarhk 
bir transfer yapılacaktı. Buna kamu iktisadî kuruluş
larının kendi öz kaynakları da katıldığında 17 - 18 
milyarlık bir kaynak ediyor. Ama, 25 milyarlık bir 
yatırımı gerçekleştirebilmek için 7 - 8 milyarlık bir 
kaynak açığı vardır. Irmak Hükümeti bu kaynak açı
ğını, kamu iktisadî kuruluşlarını dışarıya borçlandır
mak gibi, yadırganan ve olumlu bulunmayan birta
kım yöntemlerle karşılamayı düşünüyordu; fakat so
nunda bu yola başvurmaktansa, kamu iktisadî kuru
luşlarının ürünlerine, bazı mal ve hizmetlere zam yap
mayı daha sağlıklı buldu. Buğdaya yapüan zamdan 
2 milyar, şekere yapılan zamdan 1 milyar, tekel mad
delerine yapılandan 3 milyar, TCDD'na yapılandan 
500 milyon; çay ve Et - Balık mamullerine yapılan
dan 500 milyon dolaylarında olmak üzere, 7 milyarı 
aşkın bir 'kaynak doğmuştur. 

Bu 7 milyarlık zamlardan doğan kaynağa dikkati' 
çekmek isteriz. Cephe Hükümetinin kuruluşuna ve 
kısa vadeli bir seçim ekonomisi izlemesine cesaret ve
ren önemli etkenlerden birisi budur. 

Zamlardan elde edilen bu 7 milyarlık kaynak, 
eğer genel bütçeden yapılmak istenilen transferler 
gerçekleşirse, kamu iktisadî kuruluşlarının 25 milyar
lık: yatırımı ciddî bir olasılık taşır. Ama yukarıda 
açıkladığımız nedenlerle, bütçe gelirlerindeki düşüş 
dolayısıyle transfer yapüamaz, ya da zamlardan sağ
lanan bu 7 milyarlık kaynak, dolaylı dolaysız yollar
la seçim ekonomisinde kullanılırsa, kamu iktisadî ku
ruluşlarında da öngörülenlerden daha az yatırım ve 
üretim sorunuyle karşı karşıya 'kalınır. Ayrıca, yatı
rımlardaki bu kısılmalar kamu kesiminin özel kesime 

yapacağı ihaleleri de keseceğinden, özel kesimde de 
ciddî yansımalar doğurur. 

1975 yümda tütündeki taban fiyat uygulamasın
dan sonra, geriye yapılacak üç önemli ürünün taban 
fiyatı saptanması vardır. Bu ürünler, buğday, pamuk 
ve fındıktır. Bu yü ürünlerin bol ve bereketli olaca
ğı bir yüdır. Bu üç üründe de geçen yılın üstünde bir 
taban fiyatı uygulandığında, önemli bir satın alıma gü
cü doğacaktır. Bunun Sonbahar aylarından sonra, 
kendini kuvvetle 'hissettirmesi olasılığı vardır. 

Dış ticarette, 1975'in ilk üç aylık ithalâtı, 1 mil
yar 51 milyon dolar. Geçen yıl aynı dönemde 548 
milyon dolardı. İthalâtta bu iki misline artışın çeşitli 
nedenleri olabilir. Artış reel değildir, dünya fiyatla
rındaki yükselişi de beraber getirmektedir. Bir de 
önemli oranda stok yapma eğilimi görülmektedir. 
Stok yapma eğiliminde, sıkıntısı çekilen mallan yeter 
miktarda elde bulundurma kuşkusunun yanında, libe
rasyon korkusu (liberasyonun kısıtlanma korkusu) ve 
özellikle bir devalüasyon bekleyişi yatmaktadır. Üç 
aylık ihracat ve işçi geliri, geçen yılın gerisindedir. 
Mart sonunda brüt döviz rezervi, 1 300 000 000 do
lar kadardır. 1975 sonunda öyle görünür ki, döviz re
zervlerimiz dış ticaret açığı tarafından hemen hemen 
tümüyle eritilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu ekonomik bilgile
ri, görüntüleri, şimdi çıkaracağım sonuçları verebil
mek ve kanıtlayabilmek için sizi sıkmak pahasına 
verdim. 

1975 Türkiye'sinin ekonomik görüşü budur. Dün
yada da, özellikle gelişmiş ülkelerde zorluklar devam 
etmektedir. Ekonomik durgunluk, işsizlik, enflasyon 
birkaç sayılı ülke dışında, hemen hemen her ülkenin 
az yada çok denetlenebilir, ya da gemi azıya abnmış 
tehlikeli sorunlarıdır. 

Cephe Hükümetinin programı: 
Cephe Hükümetinin programı ise, yüzeysel ve kısa 

vadeli şirin görünme çabalarıyle doludur. Programda 
baştan sona, seçim hükümeti sloganlarından başka bir 
şey bulamıyorsunuz. Bu bir mavi boncuk programı
dır. iş yapmak isteyen Türkiye'yi, enflasyon ve işsiz
likten kurtarma amacı güden ciddî bir hükümetin 
programı, ne böyle şirinlik muskası gibi olur, ne de 
başbakan adayı ve yardımcılarının davranışları daha 
güvenoyu almadan böylesine hafif ve sorumsuz olur
du. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Programı ilk okuduğumuzda, bugüne kadar Cum
huriyet Halk Partisinin izlediği politikayı andıran gö
rüntüler, izler var gibi geliyor. 
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Türk halkının, Cumhuriyet Halk Partisinde beğen
diği deyimleri, kavramları, yaklaşımları, sanki aynı po
litikayı izleyeceklermiş izlenimini vermeye özenerek 
taklit etmişler. Oysa bu program, Cumhuriyet Halk 
Partisinin takliti değil, sahtesidir. Dikkatle incelendi
ğinde, o halktan yana görüntülerin sanki Cumhuriyet 
Halk Partisiyle, halk yararına yarışa girmiş izlenimini 
veren yaklaşımların gerisinde, gelir dağılımından aslan 
payı almakta olan küçük bir azınlığın yararına hizmet 
edecek bir program dizisidir. 

İBRAHİM GÖKTEPE (tçel) — Allah saklasın. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Sosyal güvenlik 

politikası güder gibi görünen bu program, gerçekte 
Türk toplumunun gelir ve servet dağılımındaki denge
sizliklerini daha da artıracaktır. 

1974 Türkiye'si, önemli toplumsal ve ekonomik ya
pı değişiklikleri geçirmektedir: Bir yandan hızlı bir şe
hirleşme, haberleşme ve ulaşım, öte yandan tarım ke
siminden sanayi ve hizmet kesimine ciddî bir geçiş. 

Sanayimiz de kendi içinde önemli bir aşamaya gelmiş
tir. Artık ara mallar ve üretim malları sanayiinin kuru
luş ve gelişme yıllarındayız. Çağımız sanayii, eğer bu 
aşamaya girmişse, aşağıdaki yapısal değişiklikleri de 
beraberinde, birlikte getirir. Kullandığı teknolojinin 
gereği olarak üretim ölçekleri büyür, büyük ölçekli 
üretim, büyük firmaları doğurur. Aile şirketlerinin ye
rini büyük şirketler ve holdingler alır. Bunların yöneti
mi de giderek yeni bir yönetici sınıfa geçer. Bu çapta 
kuruluşlar, tekelci bir politika izlemek zorunluğunu da 
beraberinde getirir. Böylece bu büyük finans grupları, 
siyasal partileri etkilemeye, kendi çıkarları doğrultu
sunda kullanmaya çalışırlar. Kaldı ki, her ülkede bu 
tür sanayi ve finans kuruluşlarının gelişmesinde, ko
runmasında, desteklenmesinde o ülkenin kalkınmasını 
gören siyasî partiler de vardır; örneğin, bizdeki Adalet 
Partisi gibi. 

Yalnız bu tür kuruluşlar, orta ve küçük sanayii eri
tirler, ayakta duramaz hale getirirler. Aynı zamanda 
büyük toprak sahipleriyle de bu büyük holdingler ara
sında çıkar çatışması vardır. Büyük toprak sahiplerin
den yüksek vergi alınmasında, bu büyük finans ku
ruluşlarının yararı vardır. 

Gerek büyük toprak sahipleri, gerek bu büyük ser
maye kuruluşları karşısında yok olmak tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan orta ve küçük sanayii ve kuruluş
lar, kendilerine siyasal temsilci ararlar. Kaldı ki; örne
ğin, bizde küçük ve orta sermayenin yaşamasında ve 
tarımda büyük işletmelerin desteklenmesinde ve böy
lece geleneksel yapının sürdürülmesinde ülke yararı 

gören partiler vardır; örneğin, Millî Selâmet Partisi 
gibi. 

Karşımızdaki Cephe Hükümeti, sağ ekonomik güç 
, temsilcilerinin kurduğu sunî, tutarsız, geçici, belli bir 
amaç, yani bir seçim amacında birleşmiş partilerin kur
duğu bir hükümettir. Gerçekte bu Hükümet, çelişen 
ekonomik çıkarların, danışıklı döğüşlü geçici bir hü
kümetidir. Böylesine bir topluluğun uzun süreli bir 
hükümet olamayacağını belki cephenin bazı liderleri 
bilmeyebilirler, zaten onlar Servantes'in kahramanla
rı gibi bir yapma dünyada yaşamaktadırlar. Ama sa
yın Demirel, bu işin uzun sürmeyeceğini çok iyi bilir. 
Eskiden Başbakanlığı sırasında bu ekonomik çıkarları 
bağdaştırmaya, dengelemeye çalışmış, ama başarama
mıştı. En sonunda bağdaştırmaktan vaz geçip, büyük 
sermaye ve kuruluşların gelişmesi ve desteklenmesi 
politikasını seçti, bunun da sonucunda partisi parça
landı. 

Sayın Demirel, kısa bir süre de olsa öteki sermaye 
gruplarının temsilcilerini etrafında toplayarak, kendi 
tabanını - bir başka deyimle - kendi ekonomik sağını 
genişletmek istiyor. Ama bunun olanak dışı olduğu
nu, yakında eski Odalar Birliği Genel Sekreteri ken
disine bir kez daha anlatacaktır. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Kaldı ki, Devletin elindeki olanaklar bugün değil Çu
kurova, istanbul, izmir büyük sermaye üçlüsü ile Ana
dolu sermayesi arasında paylaşılmaya, o üçlünün kendi 
arasındaki bir bölüşmeye bile yeterli değildir. Yalnız, 
seçim dönemine kadar aldatıcı bir genişlik peşinde 
koşanlar, iktidarda hesapladıklarından daha fazla ka
lırlarsa perişan olacaklarını bilirler. Ama yalnız bu ne
denle değil, sermaye gruplarının çelişen çıkarlarını bağ
daştırmak yolu da bulunmadığı için ve en önemlisi 
bu tür politika geri teptiğinde, halktan dersini alacağı 
için sayın Demirel, göreceksiniz eğer hükümet kurma
yı başarırsa (ki belli değil) bir süre sonra, hem de kı
sa bir süre sonra icraat hükümeti türkülerini bırakıp, 
bir erken seçim oldubittisi peşinde koşacaktır. 

Cephe Hükümeti karşısında Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak iki büyük kuşkumuz var. Bunları belirtme
yi görev sayıyoruz : 

Birinci kuşkumuz; Cephe ortaklarının kısa günün 
kârını paylaşmak için izleyecekleri görülen aşırı enf-
lasyonist politikanın, ekonomik istikran büsbütün bo
zup fiyat artışlarını önüne geçilmez hale getirmesidir. 
O zaman gönüllü tasarruflar da azalacağı için, bir 
yandan özel yatırımlar gerilemeye başlayacak, bir yan
dan devlet istikrarın sağlanması, dış ödemedeki denge-
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sizliklerin belli ölçüler içinde tutulması amacıyle sert 
tedbirler almak zorunda kalacaktır. Böyle bir tutum 
ekonomiyi daha şiddetli bir durgunluğa götürecektir. 

İkinci kuşkumuz; Cephe ortaklarının, motor sana
yiini büyük holdinglerden birine vermeleri kuskusu
dur. Üçüncü Beş Yıllık Planda motor sanayiinin kamu 
kesimince kurulacağı öngörülmüşken; son aylarda bu 
sanayinin, özel kesimi tekelci sermayesine aktarma 
çabaları çok mesafe almış görülmektedir. Büyük hol
dingler motor sanayiinde aslan payını almanın kıyası
ya mücadelesi içindedirler. Bu mücadele kamu oyun
dan saklanamaz hale gelmiştir. Motor sanayii, kendi 
önemi yanında savaş sanayiinin de esası olacağı için 
büyük önem taşımaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde bir aralık Cumhur
başkanlarının bile, yaka silkip yakındıkları, başa çıkıl
maz bir belâ olan «özel kesim - savaş sanayii birliği» 
ne gidişin, Türkiye'de durdurulacağını - yurtseverler-
ce - ummak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi bu gi
dişe dur demeyi bir yurtseverlik borcu, gerçek milliyet
çilik görevi sayar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Cumhuriyet Halk Partisi, cephecilerin ne yapsa ön
leyemeyecekleri iktidarında geniş halk yığınlarının, 
kendi öz tasarruflarıyle katılacakları, Devletin geniş 
olanak ve kaynaklarla destekleyeceği büyük halk ku
ruluşları, halk holdingleri kuracaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, cephecilerin ne yaparlar
sa yapsınlar önleyemeyecekleri iktidarında motor sa
nayii ve dolayısıyle savaş sanayiini gerçek sahipleri
nin, yani halkın elinde kurduracaktır. Cumhuriyet 
Halk Partisinin inandığı milliyetçilik, sabahtan akşa
ma dek, «Biz milliyetçiyiz, siz değilsiniz» diye dövü
nüp, iş böyle yol ayırımına geldiğinde, büyük sermaye
nin peşine takılmakla değil, halk kitlelerinin safında 
yer almakla olur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Gerçek milliyetçilik, yeraltı servetlerini, enerji ku
ruluşlarını, demir - çelik, petrol sanayiini en ileri tek
nolojinin gerekleri ve büyüklüğüne göre, kamu eliyle 
işletmekle olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir an için 
hepinizi şu görünüşe bakmaya davet ediyorum: Sayın 
Demire!, sayın Erbakan, sayın Feyzioğlu, sayın Tür-
keş. Hepsi denenmiş, hepsi belli. Kimse ne yapacak
larını merak etmiyor. Çünkü, dün ne yaptılarsa, yarın 
onu yapacaklar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» «esle
ri, alkışlar.) 

Üstelik cephe kuruluşundan beri olup bitenleri, 
olayları anımsadıkça Leydi Makbet'in dediği akla ge
liyor : «Hep kan kokusu! Arabistan'ın bütün koku
ları bu elleri temizleyemeyecek.» 

Bu birleşme yapma bir birleşmedir. Yalnız temsil 
ettikleri ekonomik çıkarlar açısından değil, kişilikleri 
açısından da yapma bir birleşimdir. Birbirlerine hiç 
güvenmediklerini kamuoyunun açıktan bildiği dört li
der yanyana geliyor ve bize dönüp, «Bize güvenir mi
siniz?» diye soruyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak size teker teker güvenmedik ki, dördünüz bir 
araya geldiği zaman güvenelim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sana da güven
miyoruz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bu anda, o sıra
larda oturuyorsunuz. Ama herkes biliyor ki, halkın 
gönlünde o sıralarda bir başkası oturuyor; halkın 
umudu olmuş bir başkası oturuyor. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ne yaparsanız yapı
nız, halk, oy verme günü gelip çattığında, umudunun, 
Ecevit'in ve Cumhuriyet Halk Partisinin mühürünü çı
karıp basacaktır. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Türk halkının kararlılığını - şu Meclis salonlarım 
terk edip seçim bölgelerine gittiğiniz zaman - gözlerin
den sizler de okuyor musunuz? (A. P. sıralarından 
gülüşmeler.) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Gözlerin görmü
yor ki. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, istirham ediyorum 
efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Biz, sizlere gü
venmiyoruz. Hele, bu dörtlü topluluğunuza güvenme
mekten öteye kuşku da besliyoruz. Bu sırada karşı
nızda oturanlar, eğer sadece bir Adalet Partisi Hükü
meti olsaydı tek başına, aynı ölçüde kuşku beslemezdik 
belki. Ama böylesine bir dörtlünün, Adalet Partisini de 
peşine takmış götüren böylesine bir dörtlünün hükü
met olmasına yardımcı olmakta büyük bir vebal ve 
sorumluluk görüyoruz. Biz, bu vebal ve sorumluluğun 
altına girmeyeceğiz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Sizlere oy vermeyeceğiz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAKAN — Teşekkür ederim sayın Uğur. 
Sayın Türkeş, sizin, İçtüzüğün 95 nci maddesi 

uyarınca söz verilmesi arzunuza dair önergeniz geldi. 
İçtüzüğümüzün 95 nci maddesi, sorulamayacak sual-
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lerle ilgilidir. Madde tasrih ettiğiniz için bunu açık- ı 
lamak zorunda kaldım Sanıyorum sataşma nedeniy
le söz istiyorsunuz?. I 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Evet. 

BAŞKAN — Konuşma, takdir buyuracağınız veç
hile çok uzun sürdü. Arkadaşlarımdan rica ettim, zap- I 
ti getirteceğim; sataşma varsa size söz vereceğim efen
dim. 

Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına Sayın I 
Mehmet Altmsoy'da buyurunuz efendim. (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). I 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; I 

1973 seçimlerinden beri devam eden hükümet buh
ranı, Sayın Demirel Hükümetinin kurulmasıyle yeni I 
bir safhaya gelmiş bulunmaktadır. Bu Hükümetin, 
buhranın siyasî ahlâk sahasına sirayet ettiği bir mer- 1 
halede kurulabilmiş olması da calibi dikkattir. I 

Nispî temsil sisteminin cari olduğu ülkelerde, par
lamento aritmetiğinin, umumiyetle tek parti hükümet
lerine imkân vermediği bir hakikattir. Ortaklaşa hü
kümet kurmanın güçlüğü bu ülkelerde de hükü- I 
met buhranlarına sebep olmaktadır. I 

Uzayan hükümetsiz devrelerin, giderek siyasî I 
buhranlar yarattığı da bir vakıadır. Ancak, siyasî 
buhranın manevî ve ahlâkî sahaya intikal istidadı gös- I 
terdiği tek ülke, aziz yurdumuz olsa gerektir. Bu yön- I 
den, Sayın Demirel Hükümetinin kuruluşunu, buhran- I 
ların sonu mu, yoksa sonun başlangıcı mı olarak de
ğerlendirmek gerektiğini, Yüce Meclisin takdirine bı
rakıyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). I 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sonları olacak. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; adına Milliyetçi Partiler Topluluğu veya 
«Milliyetçi Cephe» denilen dört siyasî partinin, bazı I 
bağımsız parlamenterlerin de desteğini aldıkları id- I 
diasıyle vücuda getirdikleri hükümet şekli, yüksek hu- I 
zurlarınızda okunan programda şöyle tarif edilmekte- I 
dir : 

«Millet çoğunluğunun oyunu temsil eden partile- I 
rin desteğine ve birçok bağımsız parlamenterin böyle I 
bir hükümeti destekleyeceklerine dair kamuoyuna I 
yaptıkları beyanlara dayanarak kurulan Hükümetimiz, I 
uzun süren ve büyük sıkıntılar doğurmuş olan bir I 
bunalım dönemini sona erdirip, milletimizin özlemini I 
istikrarı sağlamak üzere kurulmuştur.» | 
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Muhterem arkadaşlar; gök kubbenin altında 
tekrar edilmemiş söz yoktur. Ancak, her kelime her 
tekrar edilişinde, onu söyleyen ağızın, yazan kalemin 
sahibine göre yeniden manâ kazanır. Yeni bir mâna
ya delâlet ettiği için de yeniden söylemiş olur. İşte 
Sayın Demirel Hükümetinin huzurunuza arz edilen 
programını da, biz bu ölçüyle değerlendirmek duru
mundayız. Zira, geçmiş Demirel Hükümetlerinin prog
ramlarını andıran pek çok ibarelerin de yer aldığı 
bu programı Sayın Demirel ve onun sayın ortakla
rı hakkındaki bilgi ve kanaatlerimizle tahlile tabi tu
tacağız, ona göre manalandıracağız. 

Şimdi, Hükümet programından sizlere biraz ev
vel okuduğum pasajı bu miyar ile değerlendirmeye 
çalışacağız. 

Program, millet çoğunluğunun oyundan bahset
mektedir. Hükümete vücut veren 4 partinin 1973 se
çimlerinde aldığı oy oranı toplam olarak % 50,3' 
tür. Sayın Demirel'e Hükümet kurma göre
vi verildiği anda, Parlamentoda 5 bağımsız milletve
kili vardır. O halde Sayın Demirel'in lügatında mil
let oyunun çoğunluğu binde üçü, «Birçok parlamen
ter» deyimi de, «5» rakamını ifade etmektedir. 
Kaldı ki, bu Hükümet, Parlamento aritmetiği yö
nünden bir azınlık hükümetidir. Çünkü şayet oy 
verme gününe kadar bir değişiklik olmazsa, ki maa
lesef bu hal memleketimizde umuru adiyeden te
lâkki edilmektedir. Hükümet kanadının partili oy 
sayısı 212'dir. Sayın Demirel görev aldığı gün de bu 
rakam 212 idi. Destek vaadi veren 5 parlamenter 
ile bu rakam 217 olur. Bu merhalede denebilir ki, 
sonradan tarafsızlaşan veya tarafsızlaştırman oylar 
da vardır. Sayın Cumhurbaşkanının tabiri ile, bu 
«Yüzer ve gezer oylar» a dayanan hükümet kurmak 
ve henüz bu oylar yüzmeye ve gezmeye alenen baş
lamadan hükümet kurmaya kalkmak, bizim siyasî 
ahlâk anlayışımıza uymamaktadır. (D..P. ve C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Halbuki bakınız Sayın Demirel, azınlık hükümet
leri için vaktiyle neler söylemiştir. Adalet Partisi
nin Temsilciler Meclisinin 13 Haziran 1972 tarihin
de yapılan toplantısında, aynen şöyle diyordu Sayın 
Demirel: «Efendim, Adalet Partisi çoğunluk parti
sidir. Niye Hükümet kurmuyor, niye hükümeti kur
muyorsunuz, diyenler var. Kiminle kuracak Ada
let Partisi Hükümeti? Bu iş 226 rey ister. 226 as
garidir. 223 kişidir Adalet Partisinin Meclis Grupu. 
kiminle kuracağız? Nihayet 223 kişiyiz. Bir arkada
şımız Meclis Reisidir, 222; bir arkadaşımız devam-
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lı hastadır ve Almanya'dadır, 221; bir arkadaşımız 
Londra'da devamlı hastadır, 220. Adalet Partisinin 
bugün hükümet kurmaya gücü var da kurmuyor 
mu?» 

14 Temmuz 1972 tarihli gazetelerde yer alan bu 
sözleriyle Sayın Demirel, hükümet kurmak için as
garî 226 oyun zorunluğunu öne sürüyor. 223 oyluk 
bir çoğunluğa sahip olduğu halde, Adalet Partisinin 
bu sebeple hükümet kurmadığını veya kuramadığı
nı anlatıyordu. Halbuki, bu tarihte Millet Meclisin
de milletvekili adedi 450'nin de altındaydı. 

13.10.1974 tarihinde ise Sayın Demirel şöyle 
söylüyordu: «Azınlık Hükümeti müessesesi Anaya
samızda mevcut değildir. Başka bir deyişle böyle bir 
müeseseye Anayasamız cevaz vermiyor.» Bu konu
daki görüşlerini müteaddit defa Sayın Demirel tek
rar etmitşir. 

Nitekim 7.11.1974 tarihli gazetelerde yer alan 
beyanatında ise. Sayın Demirel bu konudaki fikirle
rini şöyle açıklamıştır: «Azınlık Hükümeti kurmak 
hükümet işgalidir. Hükümet kurmaya memur kişi 
Anayasanın koyduğu şartı gerçekleştiremeyeceğini 
gördüğü anda, ne olursa olsun ben kurayım Meclis 
reddetsin, diye düşünmek yerine; görevi kendisine 
veren makama iade etmelidir.» 

15.12.1974 tarihinden sonra Sayın Demirel, 
onun partisine mensup yetkili kişiler ve onun cep
hesinde yer alan şahıs ve teşekküller Sayın Demirel' 
in yukarıdaki sözlerinin tamamen tersini söylemeye 
başlamışlardır. Nitekim, 16.12.1974 tarihinde Ada
let Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selâhat-
tin Kılıç, «212'yi bulduk, iktidara talibiz» demiştir. 
17 . 12 . 1974 tarihinde de Sayın Demirel, «226 oy 
bulunmadan da hükümet kurulur» buyurmuştur. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 23 . 1 . 1975 tari
hinde yine Demirel, «Milliyetçi Cephenin 213 san
dalyesi var. 5'de bağımsız; hükümet bu tablodan 
aranacaktır.» 

Dün, hükümet kurmak için «226 oyu asgarî 
şart» sayan «Azınlık hükümetini hükümet işgali» 
olarak ilân eden Sayın Demirel, bugün hükümet 
kurmanın asgarî şartına riayet etmeden, kurduğu 
azınlık hükümetiyle Yüce Meclislerin huzuruna gel
miştir. 

Sayın Demirel bu durumun izahını 16 Mart 
1973 tarihinde yaptığı tarzda tekrar yapacaktır, 
muhtemelen diyecektir ki: «Dün dündü, bugün bu
gündür» (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Hükümetin prog
ramında ve hatta yapısından daha fazla, kuruluşu 
dikkat çekicidir. Sayın Demirel'e hükümet kurma 
görevi 19.3.1975 tarihinde verilmiştir. Kendilerine 
«Milliyetçi Cephe» diye ad takan 4 partinin lideri 
7 Ocak 1975 tarihinde toplanmış, her şeyi hazırla
dıklarını ve görev verilmesini beklediklerini ortak 
bir bildiri ile kamuoyuna açıklamışlardır. Her şe
yin hazır olduğunu 3 aydan beri söyleyenler, görev 
verildikten sonra tam 12 gün «Koalisyon protokolü 
hazırlığı» adı altında ayak sürümüşlerdir. Sayın 
Profesör Sadi Irmak'a görev verildikten sonra he 
nüz 3 gün geçmeden «Hükümeti kuramiyorsun, gö
revi iade et» diye vaveyla koparanlar ve koro ha
linde Sayın Irmak'a hücum edenler, 12 gün kamu
oyunu oyalamışlar, Demokratik Partiden kopmala
rı beklemişlerdir. Aylardır. Demokratik Parti içe
risine uzanan el, meyvelerini devşirmek imkânını 
elde etmiştir. Bu husus Hükümet programında da 
teyidini bulmuştur. 

Bakınız bir araya geldikleri halde hükümet kur
ma sayı ve imkânını elde edemeyen 4 partinin cep
hesi, partimizin içerisine, eksiklerini tamamlamak 
için nasıl el attıklarını şöyle anlatıyorlar: «Birçok 

.bağımsız parlamenterin böyle bir hükümeti destek
leyeceklerine dair kamuoyuna yaptıkları beyanlara 
dayanarak...» Hükümet programındaki bu beyanlar
la da anlaşıldığına göre hükümet kurmak için çok 
partili demokratik parlamenter rejimi gelenekleri 
ile asla bağdaşması mümkün olmayan usuller uygu
lanmıştır. Noksanları .tamamlamak için her türlü si
yasî ahlâk dışı yollar denenmiştir. İddia edildiği gi
bi, bu hükümet kuruluşu ne hükümet buhranına 
çare olmuştur ne de bir hükümet ihtiyacına cevap 
teşkil etmiştir. Aksine, bu hükümet kuruluşu üzerin
de ibretle duracağımız bazı tertiplerin gün ışığına 
çıkmasına, hat safhada bir siyasî ahlâk buhranın 
körüklenmesine vesile olmuştur. 19 Mart 1975 tari
hinde, Koalisyon protokolünün imzalanıp kamuoyu
na açıklandığı 31 Mart 1975 tarihine kadar «Koalis
yon Protokolü çalışmaları» adı altında Demokratik 
Partiden kopmalar beklenmiş ve bu yolda ahlâk dışı 
çalışmalar yapılmıştır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bunun en bariz delili 31 Mart 1975 tarihin
de tamamlandığı ve imzalandığı bildirilen Koalis
yon Protokolü daha 22 Mart 1975 tarihinde hazır 
olduğu, fakat; Demokratik Partideki kopmalann 
tezgâhlandığı güne kadar açıklanmamış olmasıdır. 
Bu durumu, bu hükümetin kuruluşundaki tutumun 
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ahlâki bakımından değerlendirilmesi için ibretle kay
detmek istiyoruz. Böyle tertiplerle kurulan bir hükümet 
siyasî istikran nasıl sağlayacaktır. Partiler arası mü
nasebetleri allak bullak eden hükümet buhranı yeri
ne, itibar ve şeref buhranı, siyasî ahlâk buhranı 
meydana getirişlerle milletimizin özlemini çektiği si
yasî istikrar nasıl gerçekleşecektir? (C. H. P. ve D.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar Menfaat he-
saplariyle, meşru olmayan usullerle bir hükümet ku
ruluşu yapılmış olsa ve hatta böyle bir hükümet gü
venoyu alsa ne olacak? Böyle bir kuruluşun ayakta 
•durması, istikkrar sağlaması ve devam etmesi gö
rülmüş şey midir? 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı 
1 Mart 1975 tarihli radyo ve televizyon konuşma
sında aynen şunları söylemişti: «Türkiye Cumhuri
yetinin dışta ve içte alacağı son derece önemli ka
rarları, vatandaşları ayrı ayrı cephelere bölerek ve
ya azınlık hükümetleri kurarak alabilmek asla müm
kün değildir. Bu şekilde hareket, millet ve vatanı 
bölmekten, Devletin gücünü azaltmaktan başka bir 
sonuç vermeyecektir. Sorumluluğu ve günahı ağır 
olacaktır.» 

Bu hükümet, vatandaşları ayrı ayrı cephelere 
bölecek bir tarzda kurulmuş bir azınlık hükümeti
dir. Bu sebeple biz de Sayın Cumhurbaşkanının görüş
lerine aynen iştirak ediyoruz. Bu şekilde hareket, 
vatanı ve milleti bölmekten, Devletin gücünü azalt
maktan başka sonuç vermeyecektir. Bu sebeple bu 
tarzdaki bir hükümet kuruluşuna imkân verenlerin 
vebali ve günahı ağır olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Mart 1975 tarihli 
konuşmalarındaki şu sözlerini ibret verici ve dikkat 
çekici bulmaktayız: «Zorlanarak çıkarılacak hükü
metler yakın bir gelecekte tarihî yanılgılar olarak 
Türk Milletini daha keskin cephelere bölecek ve 
bundan siyasî partilerimiz de, hür demokrasimiz ve 
nihayet Devletimiz de zarar görecektir». 

Sayın Cumhurbaşkanının bu görüşlerine de katı
lıyoruz. Bu hükümet, zorlanarak çıkarılmış bir hü
kümettir. Hatta o kadar zorlanmıştır ki, başka par
tilere müdahale vaki olmuştur. Maddî menfaatler 
ve pazarlıklar söz konusudur. 

Yine Sayın Cumhurbaşkanının adını koyduğu 
gezen ve yüzen oylar, bugün en çok revaç gören ve 
ilgi toplayan oylar olmuştur. Bundan, partilerimiz 
de, demokrasimiz de ve nihayet Devletimiz de uzun 
zaman telâfisi mümkün olmayacak zararlara daha 
şimdiden duçar olmuştur. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, dört siyasî parti
nin aralarında oluşturup, tarafsızlaştırılmış parla
menterlerin de desteğiyle gerçekleşeceğini iddia et
tikleri bu hükümetin programını bir cümle ile şöy
le tarif edebilirz: Bu program samimiyetsizlik ve 
tutarsızlıkla malul, ciddiyetten uzak, propaganda ko
kan bir boş vaatler manzumesidir. Vaatlerin geniş 
tutulması da güvenoyu alamama kaygısından doğ
maktadır. 

Tutarsızlığının ve ciddiyetsizliğinin ise bariz de
lillerini, program metninden aldığımız tipik birkaç 
misalle arz etmeye çalışacağız: 

Programın 11 nci sahifesinde, ... «Millî bir dil 
politikası izlenecektir. Türkçemizin iki ayrı dil ha
line gelmesine yol açan aşırılıklardan ve ilim dışı 
zorlamalardan kaçınılacaktır» denmektedir. 

Bu ibaredeki tutarsızlığa, çelişkiye değil, çapra
şıklığa işaret etmek isteriz. Evvelemirde dil, politika 
metaı değildir. Hele millî dil, yani Türk dili asla 
politikanın inhisarında olamaz. Dil, ilmin, sanatın, 
edebiyatın mevzuudur. Politika ile dil ilişkisi, sade
ce politikacıların maksatlarını ifade için dilden ya
rarlanmaları nedeniyledir. Şüphesiz ilimle sağlam, 
edebiyatla zengin ve sanatla güzel hale getirilmiş 
millî bir dile sahip olunursa, politika yaparken böyle 
sürçü lisan azizliğine uğranılmaz. 

Bir hükümetin, millet ihtiyacı olan her şeyi yap
mak, her derde mutlaka çaresiz olmak zarureti yok
tur. Aslolan, her hükümetin sahip olduğu imkân ka
dar, gücü yettiğince gayretle ve olanca samimiyeti 
ile millete hizmet yolunda çalışmasıdır. Bu samiyet-
le ve bu gayretle dolu olan hükümetler, böyle akıl, 
idrak ve ilim dışı taahhütlere girmezler. Aksi halde 
bu misüllü açmazlara düşerler. 

Programda «Millî bir dil politikası izlenecektir» 
deniyor ve hemen 3 satır sonra da «İlim dışı zorla
malardan kaçınılacaktır» diyerek bu hüküm tekzip 
ediliyor. Sayın Demirel Hükümeti, dil akademisi ol
madığına göre - ki ümit ederiz böyle bir iddiaları 
yoktur - birinci cümledeki hükümle millî dil üze
rinde politik bir zorlama yapılacak; son cümledeki 
fetva ile de, bu hareket ilim dışı olduğu için bun
dan kaçınılacaktır. Yani Sayın Demirel Hükümeti
nin, dil mevzuundaki icraatı, mehterbaşı yürüyüşü 
gibi, iki adım ileri, bir yana sıçrama olacaktır. 
C H P . ve D.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Bir yanlış anlayışa meydan vermemek için bu 
vesile ile Demokratik Parti olarak dil hakkındaki 
görüşümüzü de hemen açıklamak isteriz. 
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Maalesef Türk dili bir kargaşalık ve sıhhatsizlik 
devresi geçirmektedir, imlâ ve gramer esaslarının 
dahi birliğini yitirdiği dönemde biz de meramımızı 
anlatmak için eski - yeni, yerli - yabancı terimleri 
karışık kullanmaya mecbur kalmaktayız. Biz dilimi
zin sağlıklı olmasını, sağlamlaşması, zenginleşmesi, 
güzelleşmesi ve bilhassa millileşmesinden yanayız; 
sığlaşmasına, fakirleşmesine, çirkinleşmesine ve hele 
aslından kopup, yozlaşmasına şiddetle karşıyız. An
cak, bu gayeye politik tercihlerle değil, ilmî araştır
malarla, edebî çalışmalarla, bediî ilhamlarla ulaşıla
cağına da inanıyoruz. Politik.. 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — O ilim yalnız Boz-
beyli'de var, bizde yok... 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Çalış 
da, sen de kazan onu. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Politik iktidarlara bu mevzuda düşen vazifenin, 
bu tarz çalışmaların ciddîsini hafifinden, samimisi
ni maksatlısından, yararlısını gereksizinden ayırarak 
teşvik, himaye ve vikaye etmek olduğuna inanıyo
ruz. Hükümetin bu mevzudaki hayal gücünü aşan 
iddiasının tutarsızlığına en bariz misal, şu tenkidini 
yaptığımız programın dilidir. Türkçenin iki ayrı 
dil haline gelmesini istemeyen Hükümet, sadece 
«Millî bir dil politikası izlenecektin» cümleciğinde 
üç ayrı menşeli kelime kullanmıştır. Bu hükümet 
kendi iddiasına uygun icraat yapacaksa, önce işe 
bu küçük cümleden başlamalı idi. Bu cümle tutar
lı olmak için, ya baştaki «Millî teriminin menşeine 
uygun» millî bir lisan siyaseti takip edilecektir» 
şeklinde veya sondaki «izlemek» teriminin menşei
ne göre «Ulusal bir dil siyasası» izlenecektir şeklin
de, yahut da oradaki «politika» terimi cinsinden 
kelimelerle «Nasyonal bir lang langue. politikası sür-
veye edilecektir» demeli idi. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım; işte size iddia ile icraat 
arasındaki uçurumun derinliğini gösteren bir kü
çük misal arz ettik, bu rapordaki iddiaları daha iyi 
değerlendiresiniz diye. Ne demiş Şair Ziya Paşa: 

«Yıldız arayıp gökte nice turfe müneccim, 
Gaflet ile görmez kuyu rehgüzerinde» 
Aziz arkadaşlarım; programın bir cümlesi üze

rinde bunca vaktinizi aldığımız için denebilir ki, bu 
programın başka tenkit edilecek yerini bulamadılar 
da, bir masum cümle ile uğraşıyorlar. Muhterem ar
kadaşlar, biraz önce bu programın tarifini yaptık. 
Kendi kanaatimiz açısından onu ciddî bulmadığımı

zı, tutarlı bulmadığımızı, samimî bulmadığımızı söy
ledik. Gene de misalin tek kalmaması için başka tu
tarsızlık ve ciddiyetsizlik örneklerine devam edece
ğiz ve daha sonra da ciddiye yakın gördüğümüz 
yönlerine bilhassa değineceğiz. 

Bakın muhterem arkadaşlar, programın 5 nci 
sahif esinde şu ifade var: «Kanunların suç saydığı 
fiillere hiçbir şekilde müsamaha etmeyecek ve ka
nun dışı eylemlere girişenlere karşı kanunların tam 
olarak uygulanması için gerekli dikkati gösterece
ğiz.» 

Sayın Demirel'in imzasını taşıyınca, biz bu sö
zün ciddiyetine biraz zor inanırız. (C. H. P. ve D.P. 
sıralarından alkışlar) Ve deriz ki; Sayın Demirel, 
bu ne büyük terakki; demek ki, yollar yürümekle 
aşınıyormuş; demek ki, demokrasilerde biraz da 
anarşi yokmuş. (C. H. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar.) 

Programın 6 ncı sayfasında bir büyük vecize da
ha var: «Köy hizmelerinde, köylüye yüklenen katıl
ma paylarını kaldırmaya kararlıyız.» 

Biz de bir sual sormaya kararlıyız Sayın Demirel; 
acaba, bu katılma payını kim icat etmişti dersiniz? 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından gülüşmeler ve alkış
lar). Katılma payını yatırdığı halde, yıllardır elek
trik, yol, su bekleyen köylüler bu desteksiz vaade 
kanar mı dersiniz? 

Yine 6 ncı sayfada; «Suiistimal ile müessir şekil
de savaşılmasma büyük önem verileceği» yazılı. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından gülüşmeler). 

İlâhî, kaygılandırma bizi; biraderlerin, yeğenlerin, 
eşin, dostun, bunca şirketi var, nereden kredi temin 
edecekler? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Sayfa 7'de; «TRT'nin, Cumhuriyeti tahrip edici, 
millî güvenliğe zarar verici yayınları önlenecek», de
niyor. 

12 Mart öncesinde de bir TRT vardı; o zaman da 
Türkiye'de Sayın Demirel Başbakandı. O zaman TRT' 
de, DEV - GENÇ başkanları, genel sekreterleri ve-
sair anarşistler, «silâhları bırakalım mı, silâhlı eyle
me devam mı edelim?» diye açık oturumlar yapar
lardı. 

Bu cümleyi okuyunca o günleri tedai edersek, bil
meyiz, Sayın Demirel alınırlar mı? (C. H. P. sıra
larından, «Alınmaz, alınmaz, pişkin, pişkin», sesleri.) 

Sayfa 8'de, Millî Eğitim Temel Kanunundan ak
tarılmış bir uzun cümle var; bu cümle içinde de, 
Atatürk inkılâplarına bağlılık var. 
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Milliyetçi topluluk koalisyonunun Millî Selâmet 
Partili kanadına sormak istiyoruz : Bu bağlılık ile, 
millî görüşe bağlılık nasıl telif edilmektedir? Hem, 
bu bağlılık renkli mi olacak, renksiz mi? Renkli ola
caksa, boyasını hangi kanat katacaktır? (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından gülüşmeler.) 

13 ncü sayfada; «Türk parasının iç ve dış değe
rinin korunmasına itina edileceği» yazılı. 

Sayın Demirel'den rica etsek de, bu seferlik bu 
itinayı biraz az gösterse. Zira, 10 Ağustos 1970 de 
% 66'lık bir itina göstermişti de... (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından gülüşmeler ve alkışlar.) 

15 nci sayfadaki ifadeye göre, turizmin, dış öde
meler dengesi üzerindeki müspet tesiri gözönünde 
tutularak, bu kaynaktan azamî şekilde faydalanıla-
cakmış! 

AZMf YAVUZALP (Niğde) — Fehim Adak.ne 
olacak? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bu cüm
leyi bir sayın bakanın bir kere daha okumasını salık 
veririz. -

Bize, bu cümlede bir noksanlık var gibi geliyor. 
Hani, bu sayın bakana göre, turizm para getirirken 
ahlâk götürürdü de, onun için .(C. H. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Yine 15 nci sayfada; «Gümrük kapıları günün ih
tiyaç ve icaplarına uygun bir bünyeye ve çalışma dü
zenine kavuşturulacaktır» buyuruluyor. 

Son birkaç yılın Gümrük ve Tekel bakanlarının 
çoğu, bu koalisyonun ortağı partilere mensup zevat 
idi. Bugüne kadar bu mevzuda neler yaptıkları, cid
den merak konusudur. 

Bizim bilebildiğimiz, en verimli çalışmalar duty 
free - shop'lar üzerinde olmuştur. Bu çalışmalar ha
kikaten verimli olmuş, Sayın Demirel'e yakın gaze
tecilere milyarlık kolaylıklar temin etmiştir. (C. H. P. 
ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

15 nci sayfada; «..millî harp sanayii ile ilgili pro
jeler hızla sonuçlandırılıp...» deniyor. 

Biz bu vaadi de, şu meşhur 100 bin tank hikâyesi 
kadar ciddî telâkki etmekteyiz! (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

Sayfa 18'de; «Nükleer santralın inşaatına önem ve 
hız verilecektir» denince; sanki, önümüzdeki aylarda 
ikmal edilecekmiş gibi bir hal hasıl oluyor. Halbuki, 
bu bir kamuoyu aldatmasıdır. Biz bu şakaya, Cum
huriyet Halk Partisi •> Millî Selâmet Partisi Hükümeti 
zamanında da bir kere muhatap olmuştuk. En erken 
10 yıl sonra faaliyete geçmesi mümkün görülen 600 

megavvat'lık bir nükleer enerji santralı henüz proje 
safhasında bile değil iken, «İnşaatına hız verilecek
tir» demenin ciddiyetini biz bulamadık, inşallah nük
leer araştırmacılar bulur. 

Sayfa 19'da; Aşağı Fırat Projesinden bahsedil
mektedir. 

Henüz projeleri bile tamamlanmamış ve 20 yıl 
perspektifli bu konunun programa alınması bizce iki 
ihtimali gerektirir; ya bu Hükümet 20 yıl yaşayacağı 
inancında, yahut çağların üstünü aşarak, 20 yıllık 
işlerin bir iki yılda üstesinden geleceği kanaatinde
dir. 

20 nci sayfada, gübre fiyatlarının indirilme imkâ
nından bahsolunmaktadır. 

Sayın Özal'ın neden tekrar Tarım Bakanı olduğu
nu şimdi daha iyi anlıyoruz. Artırdığı gübre fiyatla
rını kendi eliyle indirip, kefaretini ödeme mutlulu
ğuna erişecek zahir! (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

21 nci sayfada, Ziraat Bankasının kredi verme 
kaynaklarının güçlendirileceğinden söz edilmekte. 

Bu bizi hakikaten mutlu kıldı. Zira, bu müessese, 
vaktiyle dağıtılan usulsüz krediler yüzünden hakikaten 
zayıf kalmıştır; ama bu Bankanın güçsüz kaldığı dev
rede yine Sayın Demirel Başbakandı. Bu kerre, kre
di imkânlarının kimler için güçlendirileceğini cidden 
merak ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bir hükümetin kurulma
sını her sınıf ve meslekten, her vatandaş arzu ediyor. 
Ancak, her zümre ve sınıf ayrı maksat ve niyetle bir 
hükümet istiyor. Sade vatandaşın teşkil ettiği geniş 
halk kitlesi, kurulacak hükümetten iç huzur, dış ba
rış, pahalılıkla mücadele, iş ve aş bekliyor. Hükümet 
Programının, bu istek yönünden tahakkuku mümkün 
olan maddeleri var. Bu Programda, fiyat istikrarının 
temin edileceği, Türk parasının iç ve dış değerinin ko
runacağı, sanayi sektöründe geniş yatırımlar yapıla
cağı, iş ve istihdam imkânlarının artırılacağı, az ve 
dar gelirli vatandaşın vergi yükünün azaltılacağına da
ir işaretler var. Ancak, bunların nasıl tahakkuk ede
ceği hakkında da bizim önbilgilerimiz var. 

Bugün Türk parasının değerini koruyacağını va-
adeden Sayın Demirel, 1969 Hükümet Programında 
da aynı vaadi yapmıştı. Yapmıştı da, 1970'de •% 66 
oranında bir devalüasyonla vaadini yerine getirmişti. 
Sonra da, radyonun başına geçip, fiyat artışlarını 
normal seviyede tutmak için alacağı tedbirleri anlat
mıştı. O tarihte saydığı tedbirler bugün bu Programa 
aynen dercedilmiştir. O zaman Sayın Demirel bu ted-
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birleri dört grupta topluyor ve şöyle diyordu : «Trans
ferleri hızlandırarak, piyasada yeterince mal bulun
durmayı temin etmek. 

Devletin ürettiği mal ve hizmetlere zam yapmamak. 
Gerektiğinde, vergi ve resimlerde indirimler yaparak 
piyasayı ucuz mala kavuşturmak, ihtikâr ve fahiş fi
yat uygulama heveslileriyle, devlet imkân ve gücünü 
kullanarak mücadele etmek»... 

Bu tedbirler, değişik ifade ile de olsa, bu Prog
ramda da yer almıştır. Sayın Demirel, o zaman bu 
dediklerinin tam tersini icra etmişti : Devletin üret
tiği mal ve hizmetler o devirde büyük zamlar gör
müştü. Vergi ve resimlerde indirim yapacağı yerde, 
«Finansman Kanunları» adı altında on kalemlik bir 
vergi demetini milletin başına belâ etmişti. Devlet 
gücü ile, fahiş fiyat heveslilerine mücadele açma ye
rine, âdeta karaborsaya müzahir olmuştu. Bu defa da 
öyle olacaktır. 

Saym Demirel Hükümetinin, fahiş fiyatla mal sat
ma heveslileriyle mücadele etmesi mümkün değildir. 
Bu Hükümetin Parlamento dışından destekçisi, Sayın 
Demirel'in, Parlamento içinde azınlıktan çoğunluğa 
geçme çabasında yardımcısı, hep bu aşırı kâr hevesli
si çevreler olmuştur. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Son iki aydır Ankara'nın lüks sınıf otellerinde ku
rulan sohbet masalarının gedikli müdavimleri artık 
cümlenin malumu olmuştur. Daha Hükümet güveno
yu almadan, bazı işaretler verilmeye başlamıştır. Dev
lete 8 liraya mal olan pamuğu, dünya fiyatları baha
nesi ile, ucuza kapatmak için tekstil fabrikatörleri hü
kümetin kuruluşuna müzahir olmanın her yolunu de
nemektedirler. 

işverenler sendikasının üst kademesi, partilerinden 
huruç edip, hükümet kuruluşuna destek olan parla
menterlere tebrik telgrafları yağdırmaktadır. 

Sayın Demirel bundan evvelki iktidarında da, ül
kede fiyat artışlarını o kadar mükemmel rayına oturt
muştu ki, sayesinde, Türkiye son dört yıldaki fiyat 
artışlarında dünya ikincisi olmuştu. Bu programda da 
aynı tedbirlerin uygulanacağı belirtildiğine göre, birin
ci olmaya namzet olsa gerektir. 

Fiyat artışının, dar ve sabit gelirli vatandaş top
luluğunu daha çok etkilediği bir gerçektir. Sosyal 
patlamaların, ekonomik buhranlarla yakın ilişkisi her 
türlü izahtan varestedir. Zirve zenginlerinin desteği 
ile vücut bulan bir hükümetin orta sınıf halka, dar 
gelirli vatandaşa dönük icraat yapması beklenemez. 

Sayın Demirel Hükümeti, yatırımların hızlandırı
lacağını vaat etmektedir. Bu gerçekleşirse, işsizliği ön
leme, piyasa hareketlenmesini temin bakımından, el
bette müspet ekonomik bir icra olacaktır. 

Ne çeşit yatırımlar ve nasıl hızlandırılacaktır? 
Programda bu çeşit bir sarahat yoktur. 

Hükümete vücut veren cepheci partiler, Demokra
tik Partinin müspet oyunu görmezlikten gelerek, 1975 
bütçesini çıkarmakla övünmektedirler. 

ilk etapta bu bütçe imkânlarıyle kayıtlı olan Hü-
kübet hangi yatırımdan bahsetmektedir? Bunu cid
den merak ediyoruz. 

Bu. Hükümete vücut veren cepheci partilerden üçü, 
şimdiye kadar kurulan hükümetlere katılmak veya 
doğrudan hükümet olmak suretiyle, ekonomik konu
larda kabiliyet ve dirayetlerinin derecesi hakkında ör
nek vermiş partilerdir : Şu anda içinde bulunduğu
muz ekonomik bunalımda her birinin az veya çok kat
kısı vardır. Eşikten adımını atmak üzere olan enf
lasyonun uzak yakın sorumlusu arasında, onlar da 
vardır. 

Programda, intibaha geldiklerini gösterir hiçbir işa
ret yoktur. Aksine, öyle vaatler var ki, karşı tedbir 
alınmadan uygulanırsa, enflasyonun gelişi çabuklaş-
tırılacak, şiddeti artırılacaktır. 

Hükümet, işçi dövizlerinin yurda gelmesini teşvik 
etmeyi bir ekonomik tedbir olarak benimsemiştir. 
Halbuki, en çok işçimizin bulunduğu Batı Almanya 
Devleti, 1976'da 1 000 000 yabancı işçiyi yurtlarına 
iade etmeyi planlamıştır. Hükümetin asıl görevi, iş
çi dövizleri ile hayalî fabrikalar kurmak değil, dışa
rıdaki işçilerin toplu dönüşünü önlemek, önleyecek 
tedbirler almak olmalı idi. Toplu dönüşün mukadder 
olduğu hal düşünülerek, yurt içinde doğacak ekono
mik ve sosyal bunalımların hafifleme çarelerini bu
günden aramak lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümete vücut veren 
partilerin kendi aralarında da tam bir görüş ve ka
naat tutarsızlığı içinde olduklarına dikkatinizi çekmek 
isteriz. Bu görüş kargaşa ve karmaşıklığı bilhassa 
dış politikada kendini göstermektedir. Birkaç müşah
has örnekle bu kanaatimizi teyit etmek istiyoruz. 

Türk milletine ve Türk ordusuna mal olmuş bu
lunan Kıbrıs millî davamız için, programda, dışta ve 
içte hiçbir tereddüt doğurmayacak bir siyaset izlene
ceği vaat olunmaktadır. 

Bu yuvarlak sözleri, koalisyon partilerinin çeşitli 
zamanlardaki beyanlarını bir araya getirerek değerlen
dirirsek, içte ve dışta tereddütün kendiliğinden doğa-
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cağını görmüş oluruz. Koalisyonun büyük ortağı, yıl
lardır, «Federatif sistem» tezini reddetmiş, «Üniter 
devlet» tezini savunmuştur. Ayrıca bu partinin, Lond
ra - Zürih Antlaşmasından doğan müdahale hakkımızı 
kullandığımız sıradaki mütereddit ve isteksiz tavrı göz
den kaçmamıştır. 

Demokratik Parti, zamanın Hükümetini teşvik eder, 
birinci harekâtın, kuvvetlerimizin ve soydaşlarımızın 
emniyeti için yetersiz olduğunu ikaz ederken, Mehmet
çiğin elinin tutulmaması gereğini belirtirken, Adalet 
Partisi liderinin pasif tutumu ve gayrî memnun çeh
resi henüz hafızalardan silinmemiştir. (D. P. ve C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Koalisyon par
tilerinden bazıları ise, bir müddet önce, Kıbrıs'ın tü
münün işgalini savunmuşlardır. Bütün bu çelişkilerin, 
bu millî davamızın çözümünde ümit yerine tereddüt, 
hatta endişe yaratıcı olduğunu belirtmek isteriz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, yani Ortak Pazar 
ilişkilerimizde de, koalisyon içi tutarsızlığın mahzur
ları bir kaygı olarak belirmektedir. 

Programda, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile iliş
kilerin millî önem taşıdığı belirtilmektedir. Halbuki, 
iki ve dört numaralı koalisyon ortaklarının bu konu
daki kesin ve keskin görüşleri bellidir. 1973 seçimle
rinden beri, hâlâ duvarlardan izi çıkmamıştır. Millî 
Selâmet Partisi, bu Kuruluşu bir Yahudi ve Siyonist 
sömürü düzeni olarak ilân etmekte; ancak, bir hükü
met ortaklığı bahse konu oldu mu, bu beyanlarını 
unutmaktadır. Sanırız bu unutkanlık Sayın Türkeş'e 
de intikal etmiş. Biz bunun en bariz örneğini, Cum
huriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi ortaklığı 
zamanında yaşamıştık ve artık bitti sanıyorduk. Bu 
çeşit politik esnekliklerin ne memlekete, ne kurulan 
Hükümete, ne de o partinin kendisine bir yarar sağla
madığının bilinmesi gerekir. îşte, misal ortadadır : 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizde, ne 
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Or
tak Hükümeti zamanında, ne de ondan sonra hiçbir 
ilerleme kaydedilmemiştir. Statüko bile korunamamış, 
gerilemeler olmuştur. Almanya'daki işçilerimizin ço
cuk paraları mevzuunda uğranılan başarısızlık yetmi
yormuş gibi, 1976'da, Katma Protokol gereği başla
yacak olan, işçilerin serbeset dolaşım hakkı da eli
mizden alınmak üzeredir. 

Dost ve kardeş Arap ve Ortadoğu ülkeleriyle iliş
kilerimizin geliştirilmesinde, Türk Devletinin onur ve 
ciddiyetini rencide edici bir üslup ve davranışın takip 
edilmeyeceğini ümit etmek isteriz. Bugüne kadar Sa
yın Irmak Hükümetinin ciddî ve resmî yoldan yap

tığı verimli anlaşmalar dışında bazı davranışlar olmuş
tur ki, bunların tekrarının Devletimize yarar değil 
zarar getireceğini, mükemmel gelişmeleri engelleyece
ğini belitrmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Çin Halk Cumhuriyetinin 
tanınması sırasında, devrin Hükümetini bu kürsüden 
ağır şekilde eleştirerek, Maoistlere taviz verildiğini ile
ri süren ve 'Kuzey Kore, Kuzey Vietnam'ı ne zaman 
tanıyacaksınız?» diye soran Sayın Demirel'in, dört yıl 
sonra kurduğu Hükümetin programında, «Çin Halk 
Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin memnuniyet verici şe
kilde gelişmesine önem atfedileceği» belirtilmektedir. 

Devlet adamı olma iddiasına sahip bir kişinin içi
ne düştüğü bu fahiş çelişkinin tek izah tarzı mevcut
tur; «Dün dündür, bugün bugün.» (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, Hükümete ve onun prog
ramına yönelttiğimiz tenkitlerin bir kısmına şöyle ce
vap verilebilir : «Bu bir koalisyon hükümetidir. Koa
lisyonlar, uzlaşma ve karşılıklı tavizlerle kurulur. Bu 
ortaklığın üyesi olan partilerin program ve prensiple
ri mahfuzdur... 

Muhterem arkadaşlar, bilinen ve alışılan ortaklık 
hükümetleri için bu cevap geçerlidir. Ancak, bu Hü
kümeti teşkil eden sayın partilerin bunun ötesinde bir 
iddiaları var. Bu iddiaya göre bu Hükümet, milliyetçi 
partiler topluluğunun oluşturduğu milliyetçi bir Hü
kümettir. Görevlerinin başta geleni de, komünizmle 
mücadele etmek, memleketi, komünizmin ağına düş
mek felâketinden kurtarmaktır, iddia bu olunca, eleş
tirmenin de, bu Hükümetin bu iddiasının gerçekleşti
rilip gerçekleştirilemeyeceği istikametinde olması ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlar, milliyetçilik, hayat görüşü, 
yaşama felsefesi, ekonomik, sosyal ve siyasî hareket 
ve faaliyet sahası belli olan bir fikir manzumesidir. 
Milliyetçi, bu belli prensiplere inanan, benimseyen ve 
bu kaideleri özel ve sosyal hayatında yaşayan kimse
dir. Milliyetçilerin bir araya gelmesinden doğan par
tiler de, bu partilerin oluşturduğu, ortak olsa dahî, 
hükümetler de milliyetçiliğin belli prensiplerine inan
mış, bu kaideleri hayat ve hareket hedefi yapmış ol
mak zorundadırlar. Aksi halde, milliyetçi topluluk ola
mazlar. 

Eğer, bu Hükümete vücut veren partiler milliyetçi 
bir topluluk iseler, aralarında, giderilmesi gereken 
çelişki, uzlaşma için verilmesi gereken karşılıklı taviz 
olmamak gerekir. Halbuki, bu topluluğun her hareketi 
bunu tekzip etmektedir. 
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Evvelâ, milliyetçi topluluk, her konuda anlaştığını 
iddia ediyordu. îş ciddiye binip de resmen ortak ol
mak gerekince, günlerce toplanıldı ve 25 sayfalık Koa
lisyon Protokolü hazırlandı. Milliyetçilik bir idealdir. 
Aynı ideale sahip insanların müşterek faaliyeti ve 
hareketi için 25 sayfalık şartlaşma olur mu? Bu nasıl 
ideal birliğidir ki, ayrıca 25 sayfalık bir antlaşmaya 
bağlanmaktadır? Milliyetçilik bir ideal olduğuna göre, 
milliyetçi de, idealist olmak gerekir. O halde, idealist
ler topluluğu olması gereken bu partilerin, aralarında, 
koalisyon protokolü gibi telifçi, tevilci, prensiplerden 
taviz verici antlaşmaları tanzim, neye delalet etmek
tedir? 

Milliyetçilik, millet denen varlığı bütünüyle sev
mek, milletin müşterek değer hükümlerine, manevî 
ve mukaddes müesseselerine saygı göstermek, millet 
realitesi içindeki sınıfları, zümreleri bir ve beraber 
mütalaa etmek, bu sınıf ve zümrelerin birini diğerine 
tercih etmemek, bir sınıf veya zümrenin diğeri üzerin
de tahakkümüne müsaade ve müsamaha etmemektir. 
Nasıl ki, proleter sınıfın diktatörlüğü demek olan ko
münizm, milliyetçiliğe aykırı ise, gayrî meşru kazan
cın sahibi bir avuç zirve zengininin imtiyazlı, ticarî 
ve sınaî işler çevirme faaliyeti de aynı derecede, mil
liyetçiliğe aykırı düşer. ( C. H. R, D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Halbuki bu Hükümet, aşı
rı kâr heveslisi bazı çevrelerin Parlamento dışı deste
ğine mazhar olmaktadır. Bu hareketin milliyetçilikle 
telefi ve izahı yoktur. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Milliyetçilik, millî bir doktrindir. Türk milliyetçi
liği, Türk milletini meydana getiren manevî ve kül-
türer unsurlardan oluşur. Bu nedenle, enternasyonalist 
ve antinasyonalist her düşünce, her hareket, Türk mil
liyetçiliğine aykırı düşer. O halde, milliyetçi toplu
luk olduğunu iddia eden partiler birbirlerine iyi bak
malıdırlar. Zinhar, aralarında mason cemiyeti azaları 
bulunmamalıdır. (C. H. P., D. P. sıralarından 'Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Gerçi, mason locaları, bilinen ve gö
rülen yüzü ile, ülkemizde kanuniyet kesbetmiş bir 
cemiyettir; ancak, görülen yüzü ile dahi masonluk 
antinasyonalisttir : Din, dil, mezhep, milliyet tanı
madığını alenen ilân etmektedir. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sseleri, alkışlar.) Milliyetçi topluluğun safla
rına iyi bakılmalıdır. Şayet bu misüllü cemiyetlerin 
üyeleri varsa, orada ya milliyetçilik yoktur, ya mil
liyetçiler orada yoktur. (C. H. P., D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Milliyetçiliğin, belli ekonomik düzeni olmak ge
rekir. Bu milliyetçi topluluğun müşterek ekonomik 
görüşü nedir? Adalet Partisinin, özel teşebbüse ağır
lık veren, karma ekonomi adı altında yürüttüğü, dost 
ve yakınlara kredi imkânı bahşeden imtiyazlı ekono
misi mi? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Nasyonal sosyalizmin tercümesi olan, milliyetçi, 
toplumcu görüş mü? 

«Millî görüş» adı ile ortaya konan, Ortadoğu 
sosyalizmi mi? 

Milliyetçilikte tekelcilik yoktur. Türk milliyetçili
ği, onun prensiplerine inanan ve o prensiplerin gere
ği gibi yaşayan her vatandaşın sıfatıdır. Halbuki, bu 
milliyetçi topluluk, kendilerinden olmayan partilere 
yan bakmaktadırlar. Hiçbir şey olmasa, sadece bu 
tekelcilikleri, milliyetçi topluluk vasıflarının mevcut 
olmadığını ispata kâfidir. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Siyasî partilerin ortaklaşa hükümet kurmaları de
mokratik bir işlemdir. Bu hareket, milliyetçilik gibi 
mukaddes ve mübarek bir mefhuma sığınıp, sarılma
dan da yapılabilir. Bu sayın partilerin neden bu yolu 
seçtiklerini anlamak bizim için güçtür. 

Bu Hükümetin komünizmle mücadele edeceğine 
gelince; muhterem arkadaşlar, kendimizi zorladıksa 
da, biz, bu Hükümetin komünizme karşı müessir bir 
muvaffakiyet elde edeceğine inanamadık. Nasıl inana
lım ki; anarşistleri salıveren Af Kanununa müspet oy 
veren Sayın Erbakan bu Kabinede Başbakan Yardım
cısı. «Sokakların, anarşistlerin ayağından aşınmayaca
ğını, demokrasinin bünyesinde anarşizminin olduğu
nu» söyleyen zat da, şimdi yine Başbakan. 

Biz bu manzaraya bakar da, «Bu Hükümet olsa, 
olsa komünizmle, 12 Mart'tan önceki gibi mücadele 
eder» dersek, yanılmış mı oluruz acaba?. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümeti meydana getiren 
dört parti ve bunların Parlamento içi ve dışı ortakları, 
Sayın Demirel'in iradesinin çizgisinde birleşmişlerdir. 
Millî Selâmet Partisi de, Cumhuriyetçi Güven Parti
si de, Milliyetçi Hareket Partisi de, bunların diğer 
ortakları da, artık, Sayın Demirel'in kefilidirler. Bun
lar Sayın Demirel'in geçmişinin de, geleceğinin de 
mesuliyetini kabul etmişlerdir. Artık bunlar TJemirel'e 
muhalefet edemez, ona tek söz söyleyemezler. Demirel 
ile birlikte hükümet olanlar, dışarıdan onu destekle
yenler, Demirel ile birlikte, geçmişin ve geleceğin he
sabını vermek zorundadırlar. (C. H. P. ve D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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Sayın Demirel'in Hükümetini oluşturan partiler 
ve onu içten ve dıştan destekleyenler, komünizm teh
dit ve tehlikesi karşısında onun arkasında yer aldıkla
rını şu deliller karşısında iddia edemezler, işte bu de
lillerden sadece bir kaçını şimdi size arz edeceğim : 

Sayın Erbakan, 30 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da 
Taksim Meydanında, 1 Ekim 1973 tarihli gazetelerde 
yer alan konuşmasında aynen şöyle diyor : «Millet 
solcu C. H. P.'yi istemedi; hesabını gördü, ambara 
koydu. Arkasından, renksizler partisi Adalet Partisini 
de denedi, hesabını gördü, defterini dürdü; onu da 
ambara koyup kapısını kilitledi. (C. H. P. ve D. P. sı
ralarından gülüşmeler.) Peki, ya bu ambarın anahtarı 
nerede? İşte, bu anahtar bizim yakamızda. Biz diğer 
partiler gibi hayvan resimlerini amblem olarak seç
medik. (C. H. P. ve D. P. sıralarından gülüşmeler.) 

«Memleketi komünizme götürecek parti, Adalet 
Partisidir. Bunun için de Adalet Partisi, yurdun nere
sine giderse gitsin, gittiği yerlerde kafasını selâmet 
kapılarına çarpıyor ve sersem oluyor. (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından gülüşmeler.) Adalet Partisi, zengini zen
gin, fakiri fakir yapan partidir. Bu memleketi komü
nistliğe götürecek odur. Cumhuriyetin ve milletin düş
manı odur.» (C. H. P. sıralarından «Bravo Erbakan» 
sesleri.) 

Sayın Erbakan bir konuşmasında, Demirel'in 28 
Eylül 1973 tarihinde Trabzon'da yaptığı konuşmaya 
da cevap vermiştir. Sayın Demirel 28 Eylül 1973 
tarihinde Trabzon'da, Anayasa Mahkemesi tarafından 
kapatılan Millî Nizam Partisi yerine, muvazaa yo-
luyle Millî Selâmet Partisinin kurulduğunu bahsederek, 
«Kapatılan parti muvazaa ile kurulur» demiş ve bu-, 
nun için kanunî tedbir istemiştir, tstitraten arz ede
lim, 31 Mart 1975 tarihinde Sayın Demirel'in bu ko
nudaki yaptığı yalanlamayı, bu gazeteci delilleriyle 
ispatlamıştır. 

Sayın Erbakan, Demirel'e cevabında şöyle demiş
tir : «Milletin '% 80'i Millî Selâmet Partisini destekli
yor. Sen ona nasıl muvazaa Partisi diye konuşuyor
sun? A be gafil, sen nesin ki?.» (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler, alkışlar) Sayın Erbakan, 18 . 10 . 1973 
tarihli Milliyet Gazetesinde yayınlanan beyanatında 
ise şöyle söylüyordu : «3 ncü Cumhuriyet başlıyor. 
Mecliste 3 tane temel görüş ortaya çıkmıştır. Solcu 
zihniyeti C. H. P., millî görüşü biz temsil ediyoruz; 
renksiz zihniyeti Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi ve Demokratik Parti. Renksizlerin özü, sömü
rüdür; bir ufak mutlu azınlığın 40 milyon inşam sö-
mürmesidir. Adalet Partisinin ruhu budur.» 
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Şimdi, sormak hakkımız değil mi : Acaba, Adalet 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi mi renklendi, 
yoksa, Millî Selâmet Partisi mi renksizleşti? Bir ufak 
mutlu azınlığı temsil eden Adalet Partisi mi 40 mil
yon insanı sömürmekten vazgeçti; yoksa, Sayın Er
bakan da, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisiyle birlikte 40 milyon insanı sömürmeye mi başla
dı? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Adalet Partisi mi özünü ve ruhunu kaybetti; yoksa, 
Adalet Partisinin ruhu Millî Selâmet Partisine mi gir
di? 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Allah şaşırtma
sın; ruhunu kaybeden sensin. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bugün ko
münizm tehlike ve tehdidiyle mücadele için Demirel'in 
etrafında birleşen teşekkül, çevre ve kalemler, dün 
bu konuda ne diyorlardı? İşte bunun belgeleri, size arz 
edeceğim. 

Bugün Sayın Demirel'i çok çok metheden ve 
Demokratik Partiye çok çok söven bir gazete : «Sü
leyman Bey'in günahı, Damat Ferid'in ihanetinden 
ağırdır. Türkiye'yi 12 Marta kadar, komünizmin eşi
ğine getiren eski Başbakan, Filistin Lideri ile gizli 
ilişki kurmuş. Demirel - Habbaş pazarlığı.» Yine Ada
let Gazetesinden : .... 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Hangi gazete? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Adalet Ga
zetesi, Sayın Demirel'i çok çok metheden şimdi. Tari
hini de vereyim isterseniz. 

;«Türk solcularına yurt dışından verilen emir : De
mirel'i destekleyin! Merkezi Paris'te bulunan komünist 
örgütten gelen mektuplar : Komünizmi Demirel kadar 
destekleyecek Başbakan bir daha gelmez. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Demirel korkak, 
çekingen, tavizlere müsait bir mason olduğu için, da
vamıza ondan daha uygun Başbakan bulamazsınız. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) De
mirel, Türkiye'de komünizm için teminattır. İşte bel
gesi» diyor Adalet Gazetesi. 

Bugün komünizmle mücadele gerekçesiyle De
mirel'in etrafında toplandıklarını ne kadar iddia eder
lerse etsinler, kendilerinden başka hiç kimseyi inan-
dıramayacaklardır. 

(Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in an
laşılamayan müdahalesi.) 

Bizimle bir alâkası olsa, bize bu kadar sövmezdi 
her halde. 

Efendim, bu tarz gazeteler kimsenin değildir. Kim
de çıkar görürlerse oraya giderler. Bize de bir müd-



M. Meclisi B : 63 9 , 4 . 1975 O : 1 

det çıkar için geldi; biz fakir Partiyiz, umduğunu bu
lamadığı için şimdi daha yağlı yerlere yapıştı. C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye bugün her zamandan daha fazla beynelmi
lel komünizmin tehlikesi altında gösterilerek ve Ada
let Partisi Genel Başkanının kurduğu Hükümeti bu 
sebeple desteklediklerini söyleyenler, 12 Mart 1971 
müdahalesinden evvelki günleri düşünsünler; o gün
lerde neler söylediklerini hatırlasınlar. Sıkıyönetim 
mahkemelerinde, vatana hiyanetten, komünistlikten yar
gılananların sözlerini hatırlasınlar : «Demirel'in kıy
metini bilmeliyiz. O'nu gözbebeğimiz gibi korumalı
yız. O'nun zamanında geliştik. O'nun zamanında yer 
altından yer üstüne çıktık ve her türlü faaliyeti gös
terdik» diyenler kimlerdi? Bunları hatırlamak gerekir. 

Kendi kaderlerini Sayın Demirel'in kaderiyle bir
leştirenler bir defa daha düşünsünler : Türkiye 12 
Mart 1971'e geldiğinde işbaşında bulunanları tekrar 
işbaşına getirmek ve onları iktidar yapmak, komünizm
le mücadele mi, yoksa komünizmin ekmeğine yağ sür
me midir? 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümetin bir garip 
tarafına daha işaret etmek istiyoruz. 12 Mart'ı yeren
lerle 12 Mart'ı övenler bu Hükümette birleştiler. 12 
Mart'ta Sayın Demirel gitti, Sayın Melen geldi. 12 
Mart 1971 tarihinde muhtıra ile uzaklaştırılan De
mirel Hükümetinin sözcüsü eski bir Devlet Bakanının 
çıkardığı günlük gazete : «12 Mart CIA'nın eseridir». 
diyor. 12 Mart 1971'den sonra Sıkıyönetim mahkeme
lerinde yargılananlarla aynı nakaratı tekrar etmiştir. 
Bizzat Sayın Demirel de, Ordunun kendisini Başba
kanlıktan uzaklaştırmasını hazmedememiş, her za
man 12 Mart'a ve onu yapanlara en ağır hücumları 
yağdırmıştır. Sayın Demirel 6 Ekim 1973 tarihinde 
aynen şöyle demiştir : «12 Mart'ta Ordu, emrinde bu
lunduğu Hükümet ve Parlamentonun emrinden çık
tı.» 

12 Mart'a alkış tutanlar, şimdi Sayın Demirel'in 
arkasında saf tutmuşlardır. Hattâ ibretle üzerinde du
rulacak bir husus da şudur : 12 Mart'tan sonra Başba
kan olan Sayın Ferit Melen, şimdi Demirel Kabine
sinde Millî Savunma Bakanıdır... (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler.) Bilmiyoruz, bu durumu Sayın Ferit Me
len nasıl izah etmektedir? Sayın Melen 18 Şubat 1973 
tarihinde, 12 Mart'ın hedefini ve müsebbiplerini an
latmışlardır : «12 Mart Parlamentoyu veya başka bir 
devlet kuruluşunu bertaraf etmemiştir; o zamanki ic
rayı, yani o zamanki Demirel Hükümetini işbaşından 
uzaklaştırmıştır.» 

Sayın Melen, 19 Şubat 1973 tarihli gazetelere ge
çen sözlerinde şöyle demektedir : «12 Mart olmasay
dı, bu Meclisin üyelerinin çoğu hayatta olmayacak
lardı.» Sayın Melen bu sözüyle, herhalde, 12 Mart 
muhtırasına muhatap olanları ve o muhtıra ile gidenle
ri kastediyordu. 

Şimdi, Sayın Melen onlarla beraberdir. Tabiî, bu 
kendi takdiridir. Biz sadece tarihin ve Meclis tutanak
larının ibret dolu sayfalarına bu hususu kaydetmek 
için söylüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 Şubat 1974 günü Cum
huriyet Senatosuna ve Millet Meclisine sunulan 
C. H. P. ve M. S. P. Koalisyon Hükümetinin Progra
mında yeni bir huzur döneminin açılacağı şu cümle
lerle anlatılıyordu : Cumhuriyet Halk Partisi ile Mil
lî Selâmet Partisinin kurdukları Hükümet ortaklığı, 
uzun süre millî bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma 
hamlemizi güçleştirmiş, bazı tarihî yanılgıların doğur
duğu sun'î ayrılıklara da son veren bir yeni dönem 
açmaktadır. Ülkemizde bu ortaklık gerçek bir huzur 
döneminin de başlangıcı olacaktır.» 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi 
Koalisyonunun nasıl bir dönemin başlangıcı olduğu
nu bizzat kendileri de, bütün Türk milleti de görmüş 
ve hükmünü vermiştir. 

Şimdi, Sayın Demirel'in 6 Nisan 1975 günü okudu
ğu Hükümet Programı da şu cümlelerle yeni bir dö
nemin başladığını anlatmaktadır : Bu dönem bir 
huzur, kalkınma ve hamle dönemi olacaktır. 

Yüzen ve gezen oylarla, pazarlıklarla ve türlü zor
lamalarla kurulan ve en fenası, büyük bir siyasî ahlâk 
buhranını da beraberinde getiren bu Hükümetin na
sıl bir dönemi başlatacağı ve başlatacak olduğunu hep 
beraber göreceğiz. 

Yaşayan görür. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi grupu adı

na Sayın Talât Oğuz'undur; buyurun efendim. 
(C. H. P. sıralarından, «Grupu yok Sayın Baş

kan» sesleri.) 
HÜSEYİN DENÎZ (Malatya) — Sayın Başkan, 

istifalar nedeniyle grupları düştü, grupları yok artık. 
BAŞKAN — Sayın Deniz, bize gelmiş bir bilgi yok 

efendim. 
Sayın Oğuz halen Cumhuriyetçi Güven Partisi gru

pu adına konuşacaklardır, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi grupu halen vardır efendim. 

— aea —. 
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Buyurun Sayın Oğuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Siyasî kurallara saygılı olmanızı istirham edi
yorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümet programı üzerinde Cumhuriyetçi Güven 

Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini, düşün
celerini ve temennilerini arz edeceğim. (C. H. P. sı
ralarından, «Ne grupu; grupunuz kalmadı artık» ses
leri.) 

BAŞKAN — İstirham ederim değerli arkadaşla
rım, hatibin konuşmasına mani olmaya hiçbirimizin 
hakkı yok. Sayın Sever, istirham ederim efendim. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Saygılı olun, saygılı 
olun demokratik kurallara... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, 14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra, uzun 

süren bir hükümet bunalımı dönemi yaşamıştır. Güç
lüklerle kurulan C. H. P. ve M. S. P. Koalisyon Hü
kümeti, Cumhuriyet Halk Partisinin bazı seçim ve 
parti hesapları yüzünden, bizzat Hükümet Başkanı 
tarafından bilerek ve isteyerek bunalıma sürüklenmiş
tir. Kıbrıs sorununun en önemli bir geçiş noktasında 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bilerek çıkarılan 
hükümet bunalımı ülkemiz için çok zararlı olmuştur. 

İstifa eden Ecevit Hükümetinin Cumhuriyet Halk 
Partisi kanadı, yeni hükümet kurulmadan nöbeti ter-
ketme ve görevi bırakma kararını açıklayınca, orta
ya, hükümet bunalımını da aşan bir durum çıktı. 
Cumhuriyet Halk Partisi âdeta bir hükümet boşluğu 
ihdas etmek durumuna girmişti. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Irmak başkanlığın
daki Hükümet ağır iç ve dış şartları gözetmek ve mem
leketi hükümet boşluğundan kurtarmak üzere kurul
muştur. Irmak Hükümeti daha kurulduğu günden iti
baren, partilere dayalı, Parlamento çoğunluğunu gü
venoyunu alabilecek normal bir hükümetin kurul
ma ihtiyacı herkes tarafından öne sürüldü. Bizzat Sa
yın Irmak, Yüce Meclise sunduğu Hükümet Prog
ramında normal bir hükümetin bir an önce kurul
ması ihtiyacını belirtiyor ve böyle bir hükümete gö
revi devretmekten mutluluk duyacağını söylüyordu. 

Bugün programını görüşmekte olduğumuz ve dört 
parti ile, Türkiye'yi bunalımdan kurtarmaya azimli 
bağımsız arkadaşlarımızın güvenoyu vaatlerine daya
narak kurulmuş olan Hükümet, Türkiye'yi yedi aya 
yaklaşan bir bunalımdan kurtarmıştır. 

Siyasî, iktisadî ve sosyal alanlarda memlekete fe
rahlık getirecek hizmetler vaat eden bugünkü Hü

kümet, daha şimdiden, yedi aylık bir bunalımı sona 
erdirmekle, milletimize ve Türk demokrasisine büyük 
bir hizmet yapmış bulunmaktadır. 

Kıbrıs'ta milletimizin ve Yüce Meclisin gösterdiği 
örnek beraberlik ruhu ile ve Silâhlı Kuvvetlerimizin 
kahramanlığı ile elde edilen askerî sonucu diplomatik 
alanda hiçbir çözüme bağlamadan, sadece oy ve se
çim hesapları ile Hükümeti dağıtan C. H. P. şimdi 
de, Türkiye birçok dış tehlikelerle karşı karşıya iken 
ve milyonlarca yurttaşımız dertlerine eğilecek bir hü
kümetin güvenoyu alıp işe başlamasını sabırsızlıkla 
beklerken, türlü tertiplerle, hükümet bunalımını sür
dürmeye çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, aslında C. H. P., Türkiye'yi 
yalnız hükümet bunalımına, hatta hükümet boşluğu
na sürüklemek yolunda çaba göstermekle kalmamış
tır. C. H. P., Bütçe Komisyonunun kurulmasını, büt
çenin. görüşülmesini engellemeye çalışarak, Türk Dev
letini bütçesiz bırakmaya da teşebbüs etmiş; fakat Yü
ce Meclisin büyük çoğunluğunun sağduyusu karşısın
da bu çabalan boşa çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, C. H. P., Parlamento
nun, kanun tasarılarını görüşmesini de engelleyecek 
çabalara girişmiştir. Hükümet bunalımına bir de Par
lamento bunalımı eklemek yolundaki çabalan da iste
dikleri sonucu vermemiştir. Devletin güvenliğini ve 
milletin hayatî meselelerini yüzüstü bırakmak paha
sına hükümet bunalımını sürdürmek isteyenlerin, ik
tidarda bulundukları sırada büyük vatandaş kitleleri
ne çektirdikleri acılar ortadadır. C. H. P. ucuzluk va
at etmiş görülmemiş derecede pahalılık getirmiştir. 
(A. P. sıralarında «Bravo» sesleri.) Bolluk vaat etmiş; 
darlık ve yokluk getirmiştir. İktisadî hayatta canlılık 
vaat etmiş yatırımları durdurmuş, yatırım şevkini kır
mıştır. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Değerli milletvekilleri, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik, sözle sağlanamaz. Bütün ücretliler arasında en 
güç durumda olan emekli işçilerin hayat şartlarım ve 
geçim sıkıntısını Ecevit artırmıştır. 

Kurulan Hükümet, geçim darlığı içindeki bu yurt
taşları ferahlığa kavuşturmamıştır. 

Köy ve köylüye, işçilere, küçük esnaf ve sanatkâr
lara, yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölgelerine, afet
lerden zarar gören yurttaşlara, milyonlarca insana, elle 
tutulur gözle görülür hizmetler yapmaya kararlı 
olan yeni Hükümet, kurulduğu ve programını sundu
ğu andan itibaren memlekette sevinç yaratmıştır. Bu 
sevinci karamsarlığa çevirmek isteyenlere fırsat ver
memek lâzımdır. 
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Değerli arkadaşlarım, kurulan Hükümet, büyük 
milletimizin geniş çoğunluğunun özlemlerine tercüman 
olmaktadır. Bu Hükümetin dayandığı siyasî güçler, 
milletimizin büyük çoğunluğunu temsil etmektedir. 
Milliyetçi partiler topluluğunun ve Türkiye'yi, yapı
cı, milliyetçi bir hükümete kavuşturmak yolunda va
tanseverce bir davranış içine giren çok değerli bağım
sız parlamenterin güç bir geçitte yaptıkları hizmeti 
milletimiz takdir etmektedir. (A. P., M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Değerli milletvekilleri, «Milliyetçi Partiler Toplu
luğu» nun protokolünde ve Hükümet Programında 
yer alan milliyetçilik anlayışı, Anayasamızda ifadesini 
bulan toplayıcı, birleştirici, yükseltici milliyetçilik an
layışıdır. Milletimizin bütün fertlerini kaderde, kıvanç
ta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplayan aziz ve büyük 
milletimizin, dünya milletler camiasının şerefli bir üye
si olarak, millî birlik ruhu içinde daima yüceltilme
sini amaç bilen bu milliyetçilik anlayışı, ırk ve mezhep 
kavgalarını reddeder. 

Hükümet, hür ve demokratk rejimin vazgeçilmez 
gereği olan, düşünce, vicdan ve inanç hürriyetine say
gılı olacağını, aynı zamanda meşru nizamın ve kanun 
hâkimiyetinin korunmasına önem vereceğini progra
mında çok açık şekilde belirtmiştir. Hükümetten, ka
nun dışı eylemlere karşı etkili tedbirleri alacağı yo
lundaki vaadini tam olarak gerçekleştirmesini dile
mekteyiz. 

Hükümet, Türkiye'nin gelişmiş ve sanayileşmiş 
bir ülke haline getirilmesi için yatırım ve kalkınma 
hamlesini yeniden harekete geçireceğini ve milletimi
zin manen ve maddeten kalkınması yolunda azimli 
gayretler sarfedeceğini belirtmektedir. 

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli ve yoksul 
zümreleri ve yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölge
lerini yararlandırmak zarureti, Hükümet Programın
da en açık ve en güzel ifadelerle yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bölgelerarasındaki dengesiz
liklerin giderilmesi ve yurdumuzun Doğu ve Güney
doğu illeriyle, bütün gelişmeye muhtaç köşelerinin 
kalkındırılması için etkili tedbirler alınacağı ve bu 
amaçla özel planlar hazırlanacağı yolundaki Hükü
met vaadini büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı 
belirtmek isteriz. 

Hükümet Programında köy hizmetlerine ayrılan 
yer ve bu konulara temas edilirken ortaya konan ger
çekçi ve somut tedbirler gerçekten ümit vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik sözle gerçekleşemez. Bir taraftan sosyal adalet
ten bahsedip, öte yandan köylünün tarlasını gübresiz 
bırakan, işsizliği artıran, zamların yükünü daha çok 
köylüye ve dar gelirlilere yükleyen, ücret artışlarının 
çok üstünde fiyat artışlarına yol açan Ecevit'in tutu-
muyle sosyal adalet bağdaşamaz. Kurulan, «Milliyet
çi Partiler Topluluğu» nun ve vatansever bağımsızla
rın Hükümeti, bu alanda gerçek hamleler yapacaktır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hükümetin sevinç uyandıran vaatleri arasında özel • 
likle dikkatimizi çeken bazı hususları belirtmek iste
riz : 

Köy Kanunu günün icaplarına uydurulacaktır. 
Köy hizmetlerinde köylüye yüklenen katılma pay

ları kaldırılacaktır. 
Emekli, yetim, dul, korunmaya muhtaç ve sakat 

kimselerin durumlarını düzeltecek tedbirler alınacak
tır. 

Köy muhtarlarına ödenek verilmesini sağlayan ka-
nuntasansı Meclise sunulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, köylü yurttaşlarımızın afet
lere karşı korunması için tarım sigortası değiştirilip 
yaygınlaştırılacaktır. 

Tarım ve orman işçilerinin sosyal güvenliklerini 
sağlayan kanun değişiklikleri Yüce Meclisin yardı-
mıyle gerçekleştirilecektir. Sosyal güvenlikten mah
rum olan tarım ve orman işçileriyle ilgili program hü
kümleri, gerçekten sosyal adaleti ve sosyal hukuk 
devletini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım teş
kil edecektir. 

Orman içinde ve civarında yaşayan köylülerin iş ve 
gelir imkânlarını artıracak tedbirler alınacağını ve 
ağaçlama, teraslama, kesim ve çekim gibi orman içi 
hizmetlerden ve orman sanayiinden köylülerin daha 
geniş ölçüde yararlanmalarını öngören program hü
kümleri son derecede memnuniyet vericidir. 

Yerli gübre üretiminin artırılması ve gübre fiyat
larında indirim imkânının, üretimi artıracak ve Tür
kiye'yi açlık tehlikesinden kurtaracak tarzda ele alı
nacağı vaadi büyük bir sevinç yaratmıştır. 

Taban fiyat politikalarıyle ilgili olarak programda 
yer alan hükümler de memnuniyet vericidir. Program
da da belirtildiği gibi, bu Hükümet, dili ile değil, gön
lü ile; sözle değil, icraatla, yoksul zümrelerin yanında 
olacaktır. 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, burs ve parasız 
yatılılık imkânlarını artırarak, kabiliyetli; fakat dar 
gelirli memleket evlâtlarının yetişme imkânlarını geîiş-
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tirmek hedefi, Hükümet programında gerçekçi ve açık 
ifadelerle yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet programında, koo
peratiflere ve gönüllü kooperatifçiliğe, lâyık olduğu 
büyük önemin verileceği belirtilmektedir. Kooperatif
lerin ve kooperatifçiliğin, birtakım özel kişilerin menfa
atlerine ve siyasî amaçlara alet edilmesi önlenecektir. 
Buna karşılık, kooperatiflerin ve kooperatif üstü ku
ruluşlarının, aslî gayelerine uygun şekilde çalışmaları 
sağlanacaktır. Kooperatiflerin ve kooperatif üstü ku
ruluşlarının yatırım yapmalarının teşvik edileceği de 
programda öngörülmektedir. 

Orman köylerinde kooperatifçiliğe özellikle önem 
verileceği programda belirtilmiştir. Köy İşleri Bakan
lığı ile ilgisi olan ve köylerimizin kalkınmasına hiz
met edeceğine inandığımız köy kooperatifleri bu Ba
kanlığın bünyesinde bırakılmıştır. Buna karşılık, belli-
başlı ihraç mallarımızın ihracatını vahim şekilde aksa
tan, birçok pazarların rakip ülkelere kaptırılmasına 
yol açan bir hata düzeltilmekte ve Köy İşleri Bakan
lığının büyük ithalât ve ihracat gibi, hiç de yetkili ve 
hazırlıklı olmadığı konularla meşgul edilmesi önlen
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, usulî bir işlemi yerine 
getirmek üzere birkaç dakika izninizi istirham ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üze
redir; ancak, sayın grup başkanvekillerimizin müşte
rek imzalarıyle verilmiş bir önerge var; bu önergeyi 
onayınıza sunacağım. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet programı üzerinde Cumhuriyet Senato

sunda yarın yapılacak görüşmelere imkân verilmek üze
re, konunun bitimine kadar birleşime devam olunma
sı hususunun Genel Kurulun tasviplerine sunulmasını 
arz ve teklif ederiz.» diyor beş sayın grup başkanve-
kilimiz. 

Bu hususu Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ancak, bir hususta yine bir muamele yapmak zo
rundayım. Kürsüde bulunan dört kupaya oy kullan
mayan sayın üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Buyurun sayın Oğuz, 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Değerli milletve

killeri, bu Hükümetin kooperatif konusuna önem ver
mediği iddiası son derece haksızdır. Yayılması karar
laştırılan şey, köy kalkınmasını ilgilendiren işlerin Köy 
İşleri Bakanlığında bırakılması; dış ticaretle ilgili ko

nuların ise, bu konuda ehliyet ve tecrübe sahibi olan 
Ticaret Bakanlığına verilmesidir. Pamuk konusunda 
işlenen hatanın Türkiye'ye milyarlara mal olduğu mey
dandadır. Köy İşleri Bakanlığının, yetkisi dışında iş
lerle uğraşması köy kalkınmasını aksatırken, vatanda
şı, yağ gibi zarurî ihtiyaç maddelerinden mahrum bı
rakmıştır. Yapılan iş, partizanca maksatlarla işlen
miş olan bir hatayı düzeltmekten ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet programında, fa
kir hastaların ücretsiz tedavisi ve genel sağlık sigorta
sı konusunda sevindirici hükümler yer almıştır. 

Küçük esnaf ve sanatkârlarımızın dilek ve ihti
yaçları ilk defa bugünkü Hükümetin programında bü
tün yönleriyle ve gerçekçi şekilde yer almıştır. Esnaf 
ve sanatkârlarımızın işyeri kurma, dükkân ve atelye 
sahibi olma, gerekli finansman ve kredi imkânlarına 
kavuşma bakımından büyük ihtiyaçları vardır. Bu ko
nuya programda açıklıkla yer verilmiştir. Yüzbinlerce 
yurttaşımızı sosyal güvenliğe kavuşturan BAĞ - KUR' 
un, kendisinden beklenen bütün hizmetleri yapabilecek 
hale getirilmesi, Hükümetin ilân ettiği hedefler arasın
dadır. 

Grupumuzun öteden beri ısrarla savunduğu ve ka
nun tekliflerine konu yaptığı önemli bir husus da 
programda yer almıştır. Hükümet, esnaf ve sanat
kârlarımızı ve çiftçi vatandaşlarımızı ağır ve gereksiz 
defter tutma formalitelerinden kurtararak, mümkün 
olan ölçüde basit ve götürü usullerle vergilendirme 
yoluna gitmeyi vaat etmektedir. 

Gecekondularda yaşayan yurttaşlarımızın ve dep
rem bölgelerindeki, felâket görmüş kimselerin dert ve 
ihtiyaçlarına da programda tatmin edici şekilde yer ve
rilmiştir. 

Hükümet programında dış politika konularına, sağ
lam, gerçekçi ve kararlı bir ifade ile yer verilmiştir. 
Grupumuz, Hükümet programının dış politika ile il
gili bölümünde yer alan ve haysiyetli bir dış politika 
anlayışının ifadesi olan görüşlere bütünüyle katılmak
tadır. 

Millî savunma ve millî güvenlik konusunun her gün 
biraz daha artan hayatî önemi, Hükümet Programında 
çok iyi değerlendirilmiştir. Millî harp sanayiinin ge
liştirilmesi yolundaki program hükmünü yürekten des
tekliyoruz. 

Hükümet programında TRT, millî eğitim, millî 
kültür ve diyanet işleri konularında belirtilen düşün
celeri, Anayasamızın ve millî devlet anlayışının gerek
lerine uygun görüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Türk demokrasisinin güçlen
mesi ve istikran açısından, siyasî partilerin seçim itti
fakı yapabilmelerini öngören kanun teklifinin Mecli
se şevki hususunun Hükümet programında yer alması
nı memnuniyetle karşılıyoruz. Seçim Kanununda ya
pılması zarurî hale gelmiş değişiklikler yapılmadıkça 
ve seçimin Türkiye'ye istikrar getirmesi için gerekli 
adımlar cesaretle atılmadıkça, seçim, bunalımı uzatıp 
daha koyulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak
tır. Seçim, demokrasilerde son çaredir. Bu çareyi de 
etkisiz ve faydasız kılacak bir tutum, memlekete za
rarlı olur. Seçim Kanunu düzeltilmeden yapılacak 
bir seçim, bunalımı uzatır ve daha tehlikeli bir hale 
getirir. Öncelik taşıyan sorun, hükümet sorunudur. 
Türkiye, aylarca sürecek seçim çalışmalarıyle vakit 
kaybedecek noktada değildir. Türkiye'nin, Parlamento 
çoğunluğunun samimî desteği ile icraat yapacak bir 
Hükümete ihtiyacı vardır. Yüce Parlamentonun deste
ğine ve güvenine sahip olduğu takdirde, kurulmuş 
olan Hükümetin, Türkiye'nin çözüm bekleyen mesele
lerine ciddî ve kararlı cesaretle eğileceği kanısını ta
şımaktayız. 

Değerli milletvekilleri, toprak ve tarım reformu
nun uygulanmasında tarımsal verimliliği artıracak alt
yapı yatırımlarının tamamlanması, topraksız ve az top
raklı çiftçilerin toprağa kavuşturulması amaçlarının bir 
arada gerçekleştirilmesi Anayasa gereğidir. 

Bu arada, sulama, kredi, ziraî alet ve makine köy
lünün emrine verilmelidir. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasında, kamu
laştırma bedellerinin, öncelikle reform bölgelerinde 
kurulacak sanayi yatırımlarına yöneleceğinin program
da yer almasını memnuniyetle karşılamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın her tarafında rad
yo ve televizyon, haber hizmeti yanında, önemli eği
tim ve kültür hizmeti görmektedir. TRT'nin, devle
tin, ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü sarsıcı, Cumhuri
yeti tahrip edici, millî güvenliğe ve genel ahlâka za
rarlı yayınlar yapmasının önlenmesi hususunda Ana
yasamızın 121 nci maddesindeki ilkelerin rığı altında, 
demokratik kurallara uygun tedbirlerin düşünüldüğü
nü görmekle sevincimiz artmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, millî eğitimimizin, çözüm bek
leyen büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu be
lirtmekte yarar vardır. Bir milletin kalkınmasında eği
tim ve öğretim başlıca faktördür. Millî kalkınma, mil
lî' eğitim kalkınmasından ayrılamaz. Çeşitli ekonomik 
sistemlerle kalkınan ülkeler vardır; eğitimsiz kalkınan 
hiçbir ülke yoktur. Bütün vatan sathına eğitim ve öğ

retimi yaymaya mecburdur. Her alanda kalkınma için 
ilim adamı, uzman yetiştirmeye mecburuz. Eğitimde, 
sayı kadar kaliteye önem verilmesini zarurî addediyo
ruz. Kaliteli ve verimli eğitim getirmek zorunlugu 
mevcuttur. Türkiye'nin muhtaç olduğu insan gücünün 
yetişmesinde millî duyguları, fikrî seviyeleri, ahlâkî 
vasıfları yüksek öğretmenlerin vazifeleri büyüktür. 
Türkiye'nin kalkınmasında, yükselmesinde çok önem
li görev alan öğretmenlerimizin maddî ve manevî hu
zur içinde çalışmalarını sağlayacak tedbirlerin alınma
sı zaruretine inanıyoruz. Bunun Hükümet programın
da belirlenmesini görmekle memnuniyetimizi belirle
mekte yarar görüyoruz. 

Öğretimin her dalında fırsat ve imkân eşitliğinin 
sağlanması en önemli bir konudur. 

Değerli milletvekilleri, öğrenimdeki gençlerimizin 
. bütün maddî ve manevî olanaklara kavuşturulması lü
zumuna inanıyoruz. Atatürk milliyetçiliği etrafında 
birleşen bir gençlik gerçek manada Türk milletinin 
umudu olmalıdır. Gençliği, her türlü yıkıcı tahrik, 
siyasî çıkar, art fikirler dışında tutmanın bir vatan 
borcu olduğuna inanmaktayız. 

Bir milletin kalkınmasında manevî değerlerin bü
yük bir katkısı bulunduğuna inanıyoruz. Ahlâk ve fazi
let esası üzerine kurulan İslâm dininin bütün ilkeleri
ni, lâiklik esaslarının ışığı altında, Anayasanın esprisi 
içinde bütün vatan sathına yaymanın, bütün din gö
revlilerinin maddî ve manevî yönden huzurlarının te
mini için gerekli imkânın yaratılmasının zaruretine 
inanıyoruz ve Hükümet Programında buna değinildi
ğini görmekle memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. 

Türkiye'nin, hür ve demokratik bir rejim içinde, 
planlı, dengeli, sosyal adalet ve sosyal güvenliğe ge
rekli önemi veren hür teşebbüs ve mülkiyet hakkına 
ve meşru kazanca saygılı bir ekonomik sistemle kal
kınmasının sağlanacağının Hükümet programında yer 
alması bizi sevindirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sayın Demirel Hükümeti
nin Programı büyük bir itina ve vukufla, ciddiyetle, 
memleket gerçeklerine uygun bir şekilde hazırlanmış
tır. Türk milletinin çeşitli dertlerine ve memleketin 
sorunlarına isabetle parmak basılmıştır. 

C. G. P. Grupu Hükümete güvenoyu verecektir. 
Bunalımın sona ermesini ve büyük ümitler uyandır

mış olan Hükümetin başarılı hizmetler yapmasını 
Allah'tan diliyor, Yüksek Heyetinizi C. G. P. Grupu 
adına saygılarla selâmlıyorum. (A. P., C. G. P., M. S. 
P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
Sayın Türkeş, isteğiniz üzerine zabıtları da geti

rerek inceledim efendim. C. H. P. saym Grup Sözcü
sünün konuşmasında, sizinle ve partinizle ilgili olan ba
zı hususlar var. 

Hangi konularda açıklama veya sataşma iddiasın
dasınız? Bunu açıklamanız mecburiyeti İçtüzüğün zo
runlu bir halidir; buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Arz edeyim 
efendim : «Devlet kuvvetlrine karşı güvensizlik gös
teriyor; devlet kuvvetlerine karşı kuvvet hazırlıyor; 
askerî eğitim yaptırıyor; askerî eğitim gören gençlik 
teşkilâtı kuruyor» iddiasında bulundular ve bunun gi
bi, gerçekle katiyen alâkası olmayan, bizim asla düşün
mediğimiz fikirleri bize isnat ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, bir gazeteye izafeten C. H. 
P. Grupu SJZCÜSÜ bu konuları işlemiştir. 

Açıklama hakkınız vardır, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Saym 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Sözcüsü Par
tisinin görüşlerini ifade ederken, ne şahsen benim, ne 
de Partimin hiçbir zaman uygun bulmadığı, düşünme
diği ve daima karşısında olduğu düşünceleri ve fiilleri 
bize iftira olarak isnat etmiştir. Her zaman yaptıkla
rı gibi, bu usule başvurarak kendilerine siyasî yarar 
temin etme gayesi gütmüşlerdir. 

Gerçek dışı konuşmalarla siyasî yarar temin edil
mez. 

Ben, bu hareket tarzını, gerek sayın Uğur'un, ge
rek sayın Cumhuriyet Halk Partisinin durumuna 
yakıştıramıyorum. 

Bakınız Sayın Uğur neler söylüyor. Bu kürsü
de, milletin huzurunda, değerli milletvekillerinin hu
zurunda yapmış olduğum konuşmalarımı alıyor ve ne 
ifadelerimde • bulunan, ne de hiçbir zaman kastetme
diğim düşünceleri bana mal etmeğe çalışıyor: «Mem
leketin sağlam kuvvetleri var» şeklindeki cümlemi ala
rak, «Bununla devlet kuvvetlerini kastetmiyor; dev
let kuvvetlerine güvensizlik gösteriyor. Bununla, ken
di komandolarını kastediyor» diyor. 

Bu, tamamiyle gerçek dışı bir beyandır. Biz, dev
let kuvvetlerini, memleketin en sağlam kuvvetleri ola
rak kastediyoruz. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Daima devlet kuvvetlerinin ya
nında bulunduk. Hiçbir zaman devlet kuvvetlerine 
karşı çıkmadık. 

NECDET UĞUR (istanbul) — İhtiyacı yok ki, 
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Milli
yetçi gençlik, bizim «Bozkurtlar» dediğimiz, gerek 
Partimizin gençlik teşkilâtı, gerek milliyetçi gençler, 
daima devlet kuvvetleriyle elbirliği etmişler, onlara 
yardımcı olmuşlar, kanunlara, nizamlara bağlı hare
ket etmişlerdir. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ne sıfatla, han
gi yetkiyle, ne sıfatla?. (C. H. P. sıralarından «Hangi 
sıfatla?» sesleri) 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Dev
let kuvvetlerine karşı silâh çekenler, komünistlerdi. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde saatlerce, devle
tin jandarma gücüyle, polisiyle silâhlı çatışma yapan, 
komünist gençlerdi. (A. P., M. S. P., C. G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Mahkemelerde 
hesap veriyor onlar. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM-
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bun
dan büyük yalan yok; bundan büyük iftira olamaz. 

HASAN YILDIRIM (KARS) — Yüzde doksa
nına, «Komünist» diyemezsin; ayıp, ayıp. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Milli
yetçi gençler hiçbir zaman devlet kuvvetlerine karşı 
çıkmamış; devlet kuvvetlerini desteklemiş, onun emir
lerine itaat etmiştir. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Arandığı zaman 
ele bombalar geçiyor, demir çubuklar geçiyor ele. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, çok rica ediyorum 
efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Saym 
Uğur.. (Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen ile Bo
lu Milletvekili Müfit Bayraktar arasında tartışmalar, 
C. H. P. ve A. P. sıraları arasında karşılıklı gürültü
ler.) 

BAŞKAN— Sayın Üretmen, Sayın Üretmen, is
tirham ediyorum, efendim. 

Saym Orhan Üretmen, istirham ediyorum. Bir 
daha ikaz ediyorum sizi. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım. 
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.. BAŞKAN *— Sayın Bayraktar^ siz de sakin olun 
efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Değer
li milletvekilleri. Sayın Necdet Uğur, ileri sürmüş ol
duğu iddialara eğer kendisi de hakikaten inanıyor 
idiyse, bu kürsüye gelinceye kadar acaba niye bek
letti? Niçin savcılıklara başvurmadı? Niçin savcılık
lara ilgili delilleri, vesikaları vermedi? Çünkü, bah
settiği tutumlar kanunlarımıza göre büyük suçlar
dır. Bir partinin silâhlı eğitim yaptırması, bir partinin 
askerî eğitimle teşkilât kurması, bir partinin veyahut 
herhangi bir kişinin devlet kuvvetlerine karşı silâhlı 
kuvvetler hazırlaması.. Bunlar büyük suçlardır. Bun
ları niçin savcılıklara götürmüyorlar? Niçin bunu ya
panları mahkeme huzuruna çıkarmıyorlar da, bu kür
süye gelip, bu kürsüden birtakım yalan ve iftiralarla, 
tamamiyle Anayasa çerçevesi içinde, kanunlar çerçe
vesi içinde hizmeti kendine şiar edinmiş olan bir si
yasî partiyi, kendi siyasî rakipleridir diye lekelemeye 
çalışıyorlar? (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar C. H. P. sıralarından gürültüler) 

MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Al
lah Allah, rakibe bak! 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Necdet Uğur'a bir tavsi
yem var. (C. H. P. sıralarından «Kendine» sesleri) Sa
yın Necdet Uğur, hareketlerinde, davranışlarında, zi
bidi zaptiye zihniyetine dayanan jurnalcılıktan vazgeç
melidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Türkeş.. Sayın Türkeş.. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM 
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Zibidi 
zaptiye zihniyetine dayanan jurnalcılıktan vazgeçme
li.. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, kürsüye 
yürümeler, «Sözünü geri al» sesleri) 

AZMÎ YAVUZALP (Niğde) — Sözünü geri al
sın, Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş.. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 
SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Çanakkale'yi 

unutma, hatırla Çanakkale'yi Türkeş. 
BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, lütfen 

yerinize oturun efendim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Lütfen yerinize oturun efendim, gerekli ikazı 
yapacağım efendim, istirham ediyorum, rica ediyo
rum. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Murat Bay-
rak'a sor, Çanakkaleyi bastınız, hepsini gördük Tür
keş. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Usumi, Sa
yın Usumi... 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Çanakkale'yi 
unutma. 

BAŞKAN — Sayın Usumi, Sayın Usumi istirham 
ediyorum efendim, lütfen yerinize oturun. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bunla
rın aksini mahkemelerde ispat etmeye hazırız, siz de 
yalanlarınızı ispat edin. (C. H. P. şuralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, sözünüzü kestim; bir 
dakika, istirham ediyorum. 

uüVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Siz de 
yalanlarınızı ispat edin. Yalancı.. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Senin baban zi
bidi; ahlâksız. Utanmaz mısın sen be? 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, istirham ediyorum, 
rica ediyorum, burada, «Sayın Türkeş» diyorum efen
dim, dinlemek zorundasınız. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Fransa'daki 
eroin kaçakçılığından bahset. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Kanlı Majeste. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, rica ediyorum 
oturun efendim. 

Sayın Türkeş, konuşmanızda, «Kaba ve yaralayıcı 
söz» söylediniz; içtüzüğümüzün tabiri bu. İstirham 
ediyorum, bu «Zibidi» kelimesini geri alın efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bir da
kika Sayın Başkan, söyleyeceğim.. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — istirham ediyorum, rica ediyorum 
Sayın Deniz, oturun efendim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Utanmaz mısı
nız sen be? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum oturun. Sayın 
Deniz, Sayın Deniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Efendim, celseyi sağlıkla yürütmek istiyorum Sayın 
Yıldırım, yardımcı olun, istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Franşadaki 
eroin kaçakçılığından bahset, eroin kaçakçılığından 
bahset. 

— 369 — 



M. Meclisi B j 63 9 , 4 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Ayrı ayrı bütün arkadaşlarımın is
mini saydırmak zorunda bırakmayın. Sayın Erçelik, is
tirham ediyorum efendim, rica ediyorum, oturun lüt
fen. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) Sayın Erçelik, 
Sayın Erçelik.. Devam edemeyeceğim Sayın arkadaş
larım bu celseye, celseye devam edemeyeceğim, is
tirham ediyorum. 

Sayın Türkeş, konuşmanızda «Zibidi» tabirini 
kullandınız, istirham ediyorum geri alın sözünüzü 
lütfen, sözünüzü lütfen geri alın. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, söyleyeceğimi lütfen dinleyin. 

BAŞKAN — Almazsanız, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Söyle
yeceğimi dinleyin. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, ben bu sözü Sayın Uğur'un şahsına 
söylemedim; bu sözümü Sayın Uğur'un şahsına söy
lemedim. 

BAŞKAN — Ne diye söylediniz efendim? 
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın 
Uğur'un şahsına söylemedim. 

BAŞKAN — Ne için söylediniz Sayın Türkeş? 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bu, bu 
zihniyete yaraşan şekilde bir jurnalcılığa benziyor; 
bu sözleri dedim. 

BAŞKAN — istirham ederim; rica ediyorum, 
lütfen sözünüzü geri alın. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Geri 
aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (C. H. P. sıraların
dan «Mikrofon, mikrofon» sesleri) 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Geri 
aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Daha çok ağız 
değiştireceksin. 

ORHAN EYÜPOĞLU (istanbul) — Ahlâksız. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Başbakan yardımcısısın. 

BAŞKAN — istirham ediyorum Sayın Karaos-
manoğJu, Sayın hatip sözünü geri almıştır efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Arka
daşlar, siz de yalan ve iftiralarınızı geri alacaksınız; 
siz de yalan söylüyor ve iftira ediyorsunuz; siz de bun
ları geri alacaksınız. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Siz bağırmakla çağırmakla beni yıldıramazsınız. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından, «Bravo.» sesleri, alkış
lar; C. H. P. sıralarından gürültüler) Asla Yılmam. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Baykal, Sayın Bay-
kal, hatibi izlemek imkânı verin, istirham ediyorum 
efendim. Sayın Güngör.. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Kaba
dayılıkla beni yıldıramazsınız. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın milletve
killeri, oturumu tatil etmek zorunda kalacağım efen
dim. 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Eroin kaçakçı
lığından bahsetsene. 

BAŞKAN — istirham ediyorum Sayın Erçelik, 
sözünü geri aldı hatip; bana, hatibin konuşmasını ta
kip etme imkânını veriniz; istirham ediyorum efen
dim. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Türkeş, bir dakikanız kalmıştır efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmanıza arayı dahil ettim efen
dim; bir dakikanız kalmıştır. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Şahsınız adına cevap veriyorsunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜTKEŞ (Devamla) — Söyle
yeceğim çok şeyler var. 

BAŞKAN — Söyleyeceğiniz çok şeyler var; ama 
Sayın Türkeş, İçtüzüğümüz genel konuşma süresini 
şahıslar adına 10 dakika olarak sınırlamış bulunmak
tadır. İstirham ediyorum efendim, rica ediyorum. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — İçtüzük bil
mez O, bir ihtilâl bilir. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın 
Uğur, konuşmasında bana birtakım iftiralar isnat 

ederek. 
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SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) '-* Sana tenez
zül etmez be. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLA TÜRKEŞ (Devamla) — ... Be
nim, Hükümette görev alamayacağımı ifade ettiler. 

Sayın arkadaşlarım, 10 yıldır ben, Türk milletinin 
iradesi ile, bu şerefli Meclisin üyesiyim. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Eğer, Sayın Uğur'un dedikleri doğru olsa, bu bü
yük millet beni bu Meclise lâyik görerek seçmezdi. 
(Gürültüler) Eğer sizde arkadaşlar insaf, vicdan var
sa, bu yalanlardan vazgeçiniz. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, hatibi izleme imkânını 
verin, istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — 27 Ma-
yıs'tan bahsettiler arkadaşlar. Bu ayrı bir hikâye.. 
(C. H. P. sıralarından «Hangi hikâye, hangi hikâye?.» 
Sesleri; şiddetli gürültüler). 

Arkadaşlar, 27 Mayıs'ta (C. H. P. sıralarından gü
rültüler).... 27 Mayıs'ta ben memlekette gerçek de
mokrasinin kurulması için çalıştım; memlekette de
mokrasi kalksın diye çalışmadım. (Gürültüler) 

ÎLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Seni Gürsel niye 
kovdu?.. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ama, 
memlekette gerçek demokrasinin vücut bulmaması 
için çalışanlar, kendi menfaati peşinde koşanlar var
dı. (Gürültüler). 

NEDlM KORKMAZ (Yozgat) — 27 Mayıs hikâ
ye değil. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, Sayın Türkeş, söz sü
reniz bitmiştir efendim; rica ediyorum bitirin. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, Sayın Başkan söz süresinin bittiğini bil
dirmişlerdir. Sayın Başkana saygılıyım. Sözümü bu
rada bağlayacağım; fakat bu hattı hareketiniz hiçbir 
şekilde, ne Cumhuriyet Halk Partisinin, iddia ettiği
niz, demokrasiye bağlılık zihniyetine, ne fikir özgür
lüğüne hürmet zihniyetine uymaz. Burada söyledik
lerinizi her yerde cevaplandıracağım arkadaşlar. 
Her hareketinizin ayniyle misillemesini, cevabını ala
caksınız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
C. H. P. sıralarından «Yuh» sesleri, şiddetli gürültü
ler.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ORHAN EYÜPOĞLU (İstanbul)— Saygıyı sen 

bundan sonra göreceksin. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Kaçaksın sen, kor

kaksın. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın arkadaş

larım.. Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum efen
dim, sükuneti temin edelim. (Gürültüler.) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Seni Menderes ka

tili seni.. 
BAŞKAN — Sayın Uğur, bir şey mi söylüyorsu

nuz efendim?. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Seni Menderes ka

tili seni... 
BAŞKAN — Sayın Özpak, Sayın Özpak, istirham 

ediyorum efendim. (Gürültüler.) 
Buyurunuz Sayın Uğur, bir şey mi söylüyorsunuz 

efendim? 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan., 

(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Eker, sayın Eker. 
Buyurunuz efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
konuşmacı, konuşmasının çeşitli yerlerinde, kimsenin 
tutanaklara bakma ihtiyacını duymayacağı kadar sık 
sık - zatıâlinizin de hatırlayabildiği gibi - beni yalan
cılık ve iftiracılıkla • nitelendirdi; söylediklerimin de 
yalan ve iftira olduğunu söyledi. 

Son söylediği sözü geri aldığını ifade ettiniz. Bu
nun için değil; son söylediği söz kendi ayıbıdır en 
azından; ama son söylediği sözlerdeki yalancılık ve 
iftiracılık isnadı benim partim ve kendim için çok da
ha önemlidir. 

Bu bakımdan, aynı hakka dayanarak söz istiyo
rum. 

Çok fazla tekrar ettiği; bütün Meclis huzurunda 
cereyan ettiği, ve şimdi kendisine sorarsanız tekrarla
makta hiçbir beis görmeyeceği için hemen söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, «Yalancılık» deyimini 
Sayın Türkeş kullanmışlardır. 

Bu konuda size söz veriyorum efendim. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bravo Başkan (!) 
BAŞKAN — Efendim, yönetimi hiç kimsenin 

keyfine göre yapmıyorum; İçtüzüğe uygun olarak 
yapıyorum, istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Uğur. 
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Sayın Uğıuv istirham ediyorum, yeni bir sataşma
ya meydan vermemek suretiyle konuşun. 

NECDET UĞUR (İstanbul) •— Sayın Başkan, 
ben de bir şey istirham ediyorum: Benim süremi he
saplarken, lütfen, yalnız benim kullandığım süreyi sa
yınız; benim kullanmama mani olan süreyi saymayı
nız. 

BAŞKAN — Efendim, biz zamanı hesap ediyoruz 
Sayın Uğur; buyurun. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel burada konuşurken, böyle bir Hükü

mette böyle bir zatın Başbakan Yardımcısı olması
nın, büyük Türkiye için, Ülkemiz için ve demokrasi 
için büyük bir talihsizlik olduğunu söylemiştim. (C-
H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıralarından gürül
tüler). 

Yaptığınız her gürültüyü süremden çıkarıyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, lütfen 
oturun. 

Sayın Adil Demir, istirham ediyorum. 

ADİL DEMİR (tzmir) — Beyefendi, çığırından 
çıkardınız. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, yardım
cı olmazsanız elbette çığırından çıkar. İstirham edi
yorum, rica ediyorum. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Niye istirham ediyor
sunuz? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yalnız memle
ket için değil, Demirel için, Sayın Öemirel için, Par
tisi için de talihsizlik olacaktır, göreceksiniz bunu. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi, ellerinizi vicdanlarınıza koyunuz değerli 
milletvekilleri, sorumluluk içerisinde olduğunuzu dü
şünerek ellerinizi vicdanınıza koyunuz; bu zat, Tür
kiye Cumhuriyetinin Başbakan Yardımcılığına yakı
şıyor mu? (A. P. sıralarından «Yakışıyor» sesleri; 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Haydut 
o, haydut. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Söylediği 
sözlere bakınız, kullandığı ifadelere baknız! 

Değerli milletvekilleri bakınız ne diyor; benim 
burada söylediklerimi kelimesi kelimesine tekrarladı; 
diyor ki: «Benim kuvvetlerim, devlet kuvvetlerine 
yardımcı oluyor..» 
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j Sen bu yetkiyi kimden aldın? Şen kimsin, sen kim
sin? (C. H. P. sıralarından «Haydut» sesleri) Asıl 
mesele burada: Kendisinin kuvvetleri var! Hangi 
hakla hangi hakla? Sen, sade bir Türk vatandaşısın. 
Sen, devlet kuvvetlerine yardım edecek adam mısın? 

I (A. P. sıralarından gürültüler). 
I BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, hatibi izle

me imkânı verin bana, istirham ediyorum, rica ediyo
rum. 

Sayın Uğur, Meclise hitaben, istirham ediyorum. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Konuşma-

I sini öğren. 
I BAŞKAN — Sayın İslâm, rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) —- Sinir zaafın var, 
J sinir. (A. P. sıralarından gürültüler) 
I BAŞKAN — İşitemiyorum, istirham ediyorum, 
I lütfen sükûnetle takip edin konuşmayı 

I NECDET UĞUR (Devamla) — Bu süreyi, konuş-
I mama mâni olduğunuz ölçüde süremden çıkaracağım; 
I bunu bilesiniz; ya dinleyeceksiniz, ya da süremden çı-
j karıyorum; saatim elimde. Hakkımı katiyen vermeye

ceğim. 
I BAŞKAN — Sayın Uğur, istirham ediyorum.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ama, hakkımı 
I almalarını hesap ediniz. 
I İşaret etmek istediğimiz tehlike buydu. Bize di-
I yor ki; «Niçin sen savcılığa gitmiyorsun? Niçin bun

ları söylemiyorsun?]». 

I Şimdi, beni dinleyen arkadaşlar; Yüce Meclis kür-
I süsünden millete hitap ediyorum. Kimlere? Şehir hal-
J kına; köylülere; öğrencilere hitap ediyorum: Kurdu

ğu teşkilâtı liselere kadar götürdü, lisedeki öğretmen-
I 1er üzerine bile bir terör kurdu. Kim oluyorsun sen, 
I kim oluyorsun sen?. (A. P. sıralarından «Sen kim 

oluyorsun?» Sesleri) Şimdi aynı adam, lise talebeleri 
I üzerinde bile.. 

BAŞKAN — Sayın Uğur.. 
NECDET UĞUR (Devamla) — .. Acımasızca 

I terör yaratmak isteyen ve silâh zoruyla.. 
BAŞKAN — Sayın Uğur.. 
NECDET UĞUR (Devamla) — .. Terör yarat-

I mak isteyen adam.. 
BAŞKAN — Sayın Uğur.. 
NECDET UĞUR (Devamla) — ..Hükümet Baş-

I kanı olarak emir veremez. 

I BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, istirham 
I ediyorum, «Kim oluyorsun sen?» sözünü bir daha tek-
I rarlamayın efendim; rica ediyorum. 
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ADÎL DEMÎR (îzmir) — «Sen kim oluyorsun?;» j 
diyor, siz, «Bu sözü bir daha tekrarlamayın* diyorsu- j 
nuz.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim, rica ede
rim. Bu şekilde yönetemem bu Meclisi. 

Sayın Demir, oturumun başından beri siz çok he-
yacanlısmız. İstirham ediyorum, rica ediyorum, sa
kin olun. I 

ADÎL DEMÎR (izmir) — «Sen kim oluyorsun?» 
diyor. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Evet. Vatandaş

tan başka nesi var? Sade vatandaştan başka ne özel
liği var bunun? Ne özelliği var? (A. P. sıralarından gü- i 
rültüler, «Yuh» sesleri) 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Başbakan Yar- | 
dımcısı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sen kim oluyor
sun? I 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ben sade bir I 
Türk vatandaşıyım. O kim, O kim?. Kim O?.. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Hepimiz, müzakerelerin selâmetle 
yürümesinden sorumluyuz. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — O, Türkiye Cum
huriyetinin Başbakan Yardımcısı. (A. P. sıralarından 
gürültüler, yer yer ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Tercan.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Vatandaş.. O 
kim, O?.. însan öldürmek yetkisini, insanlara saldır
mak hakkını kimden alıyor? (A. P. sıralarından gürül
tüler, kürsüye yürümeler). 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir parlamenter ola
rak beni dinlemenizi rica ediyorum Sayın Başkan. 

ADÎL DEMÎR (îzmir) — Nezakete davet edin. 
Konuşmasını bilmiyor. I 

| masını sükûnetle takip edin efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, size 
frak giydiriyoruz, frak... 

BAŞKAN — Bunu çok tekrarladınız Sayın Sez
gin. İstirham ediyorum efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Rica ederim.. 
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Sezgin, bu

nu bir daha tekrarladınız. 
İSMET SEZGlN (Aydın) — Frak giyorsunuz. 

bunun manasını anlayınız efendim. 
BAŞKAN — İstirham ederim, sizden anlayacak 

değilim Sayın Sezgin. Çok rica ederim, lütfen yerini
ze oturun efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sana bu ko
nuşma az bile.. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ne konuşuyor daha bu 
zibidi?... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturun efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın milletve
killeri, saatimi hesapladım. Daha üç dakika konuş
tum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tümer.. 
EMÎN BtLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş

kan, ben bir şey yapmıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim.. 
Sayın özçelik, Sayın özçelik, istirham ediyorum 

efendim. 
Efendim, bana izleme imkânı verin. Bana izleme 

imkânı verin. İstirham ediyorum, rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Üç dakika ko

nuştum, ötekileri siz aldınız. 
BAŞKAN — Sayın Uğur, ben hesap ediyorum 

efendim; rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Tamam. 
Şahit gösteriyorum Meclisi konuştuğum dakika

lar için. Bir dakikamı bile vermeyeceğim, hakkımı 
kullanacağım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, burada ciddî bir konuyu ko
nuşuyoruz. Şimdi, bir Hükümet kuruluyor, bu Hükü
metin Başbakanı var, bu Hükümetin Millî Savunma 
Bakanı var, bu Hükümetin İçişleri Bakanı var, bu Hü
kümetin güvenlik kuvvetleri var. Bu Hükümet eğer, 
emrindeki güvenlik kuvvetleri üzerinde, asayişi bo
zan her türlü anarşik hareketlere sebebiyet verenlerin 
hiçbirisini tutmadığı intibaını vermezse, memlekette 
olaydan geçilmez. Bu Hükümet şimdi, nasıl, böyle 
bir zihniyetle, böyle bir zihniyetin.. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi bunları bırakınız.. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Size frak giydiri
yoruz; güpegündüz frak giydiriyoruz; bunun mana
sını anlayınız lütfen. Rica ediyorum anlayınız efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, takip etme imkânını 
bulamıyorum. Konuşmayı izleyemiyorum efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Hangi sıfatla ko
nuşuyor bu adam yahu? 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, konuşmayı takip etme 
imkânından mahrum bırakıyorsunuz beni efendim. ' 
İstirham ediyorum, rica ediyorum. Hatibin konuş- | 
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BAŞKAN — Sayın Eker, Sayın Eker, rica ediyo
rum efendim. Sayın Eker, rica ediyorum efendim, ri
ca ediyorum oturun efendim. (A. P. sıralarından gü
rültüler; A. P. ve C. H. P. sıralarından yer yer aya
ğa kalkmalar). 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi, eğer ken
disinde bir devlet adamı niteliği olsaydı, gelip burada, 
yapılacak olanın, burada beklenilenin aksine, sinirle
rine mağlup olup, küçük, basit birtakım hakaret ke
limeleriyle içini boşaltma küçüklüğüne düşmezdi. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Uğur, 
«Küçüklük» sözünü, istirham ediyorum, lütfen siz de 
geri alın efendim. Çok rica ediyorum Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Aldım.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Aldım.. 

Efendim, bir devlet adamına yakışan bu idi; onun 
durumunda olan devlet adamına - devlet adamı olsa 
idi eğer - yakışan bu idi. Diyecekti ki, «Ben Başba
kan Yardımcısıyım. Türkiye'de, hiçbir örgütle benim 
ilişkim yoktur, - silâh taşıyorlar; eğitim yaptık falan 
değil - hiçbir örgüt, başı darda kaldığı zaman, suç iş
leyip karakola gittiği zaman bana telefon edemez ve 
ben onlar adına tavassutta bulunmam. Ben, devlet 
kuvvetleri üzerine, başkanlık yaptığım örgüt adına 
hiçbir baskı yapmayacağım. Onlar herhangi bir olay
la karakola giderse, güvenlik kuvvetleri ile bir mese
lesi olursa, işte Hükümet şahidim olsun ki, ben kati
yen karışmayacağım. Başbakan Yardımcısı olduğum 
sürece, bu örgütle benim irtibatım kesilmiştir.» 

Devlet adamı bunu söyler; gelip küfür etmez. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bir dakikanız var efen
dim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Kaç dakikadır 
hakkım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Başkan, 
hakkım kaç dakika? 

BAŞKAN — Efendim, şahsınız.... 
NECDET UĞUR (Devamla) — 10 dakika, ben 

sekize on kala... 

BAŞKAN — Efendim, şahsınız adına 10 dakika 
konuşma hakkınız var. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Tamam. Ben se
kize on kala başladım, saat sekiz. 

BAŞKAN — Efendim, siz saat 19.30'da başladı
nız Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Aman efendim, 
saat sekize on kala başladım, saat elimde. 

BAŞKAN — Saat 19.30'da başladınız efendim. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hayır, hakkımı 
vermeyeceğim size. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sizin yaptığınız iş o. 
BAŞKAN — Sayın Demir, çok rica ederim efen

dim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Başkana say

gı. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Onun tarafından 
şartlandırılmışlarca onun baskısı altında ürkütülmekte 
olan insanların da hakkını burada savunacağım ve 
ona dokundurtmayacağım. Bu benim bir yurttaşlık gö
revim; bu partinin görevi. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

ILHAMÎ ERTEM (Edirne) — Cevapla alâkası var 
mı Sayın Başkan? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, lütfen sözlerinizi bağ
layın efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, eğer bu memlekette komandolar, üniversiteler
de, sokaklarda, işyerlerinde cirit atarlarsa, her ola
yın altından onlar çıkarsa, birtakım derneklere hü
cum ederler, insanları bıçaklarlarsa.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — .. Ve onların ba
şı da, bu memlekette Başbakan Yardımcısı olursa; 
böylesine bir memlekette huzur olmaz, asayiş sağlan
maz. Bunun cezasını en fazla, en çok da, siz Adalet 
Partililer çekersiniz. Devamı olduğunuzu iddia ettiği
niz Demokrat Partiden yeterince ders almamışınız, 
daha çok çekecekleriniz var. Kendi kaderinizi kendi
niz çiziyorsunuz. 

BAŞKAN — Süreniz.. Sayın Uğur.. Sayın Uğur.. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Hepinizi saygıla

rımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. (C-
H. P. sıralarından alkışlar; A. P. sıralarından «Yuh» 
sesleri.) 
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IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaş-
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının oylamasına 379 sayın üye katıl
mıştır. 377 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy kullanılmış ve 
tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir efendim. 

Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısının açık oylamasına 376 
sayın üye katılmış; 367 kabul, 4 ret, 5 çekinser oy 
kullanılmış ve tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa 
Anlaşması ile ek protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oylamasına 

383 sayın üye katılmıştır. 371 kabul, 6 ret, 6 çekinser 
oy kullanılmış ve tasarı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan 
konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının açık oylamasına 280 sayın üye katılmıştır. 272 
kabul, 4 ret, 4 çekinser oy kullanılmıştır. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Oturuma saat 20.15'te top

lanmak üzere, yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.46 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERt : Tufan Doğan AvşargU (Kayseri), tdris Ankan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

V. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devamı) 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın İl-
hami Ertem'de; buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMÎ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz evvel meydana gelen durumdan cidden bü
yük üzüntü duyduk. Bir defa, Sayın Necdet Uğur'un 
bugün bu derece sinirli olmasını... 

ORHAN BlRGİT (İstanbul) — HaydaaL. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ne oluyor bey
efendiler?... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben size demiyo
rum, arkadaşıma diyorum beyefendi. 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — ...bu derece 
asabi olmasını büyük üzüntü ile karşıladık. 

Bir Grup Başkanvekili olarak bu haliyle, elinde 
saati tutarak, ikide birde Başkana hitap ederek, «Ben 
saati tutuyorum» demesiyle ve «Ben bu durumu de
vam ettireceğim» demesiyle, Sayın Meclis Başkanının 
da oturumu yönetmesindeki tarafsızlığa gölge düşür
müştür. Adalet Partisi olarak, bunu üzüntü ile belir
teceğim. 

Konuşmasının muhtelif yerlerinde, Sayın Türkeş'e 
hitap ederek, «Sen konuşacak adam mısın? Sen kim
sin? Sen vatandaşsın» gibi ifadelerini de büyük üzün
tü ile dinledik. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Türkeş'i biraz da
ha savunun. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Birgit. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Türkeş 

bugün Başbakan Yardımcısıdır. Evvelâ bu duru-
muyle bir özelliği vardır. İkincisi, bir milletvekilidir. 
Binaenaleyh, bu tarzdaki hitapları da gerçekten üzü
cüdür. Hele, Adalet Partisine dönüp, «Demokrat 
Parti tecrübesinden faydalanmadınız; âkibetiniz da
ha fena olacaktır» demesini, gerçekten, demokrasiye 
inanmamasiyle bağdaştırıyoruz, bunu üzüntü ile kar
şılıyoruz ve kendisine aynen iade ediyoruz. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Sevgili arkadaşlarım, çeşitli meydanlarda »çeşitli 
yerlerde şu veya bu tarzda demokrasi nutukları ver
mek mümkündür; ama mühim olan samimî olmak
tır, icraatın gerektiği yerde demokrasiye bağlılığı gös
termektir. 

İşte, Sayın Uğur şu hitabiyle, 150 milletvekili olan 
bir grupu bu tarzda tehdit etmekle... 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — 150 değil, 148. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — 150 değil, artık. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — ...Millî iradeye 

bu derece saygısız olduğunu ifade etmiştir. Grupu-
muz adına, bunu üzüntü ile belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi... 
İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Borsa simsan 

kim? 
İLHAMI- ERTEM (Devamla) — Evet, sizin açtı

ğınız borsa sayesinde o da olur, o da olur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sescleri; alkışlar, C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Borsayı siz açtınız, biz 
kapattık. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, istir
ham ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Herhalde, Ada
let Partisi, adedinin 149'a düşmesinden üzüntü duy
maz; ama bu hareketi yaratan sizler oldunuz. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar; gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Eker, istirham ediyorum efen
dim, rica ediyorum; o arkadaşımızdan da istirham 
ediyorum, rica ediyorum, ikaz ediyorum efendim. Ha
tibi takip etme imkânını verin lütfen. 

Buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, konuşmamda, Adalet Partisi Grupunun, Hü
kümet Programı hakkındaki görüşlerini arz edece
ğim; ama konuşmalarım Büyük Millet Meclisinin 
mehabetine, bu kürsünün kutsiyetine ve ciddiyetine 

I yakışır tarzda olacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
I sesleri, alkışlar.) 
1 Sayın milletvekilleri, Adalet Partisinin sorunlar 
I üzerindeki, Türkiye'nin meseleleri üzerindeki görüş-
I leriyle konuşmama giriyorum. 
I Bugün Türkiye'nin birinci sorunu, millî birlik ve 
I beraberlik ruhunun korunması ve geliştirilerek yaşa-
I tılmasıdır. Bilinçli olarak, millî birlik ruhunu yıkma-
I ya, millî ve manevî değerleri, «egemen sınıfların, sö-
I mürü düzenini sürdürmek için uydurdukları yalan» 
I olarak göstermeye çalışan kişiler, dernekler, kuru-
I luşlar, örgütler vardır. Türk Milletinin, kaderde, kı-
I vançta, tasada bir bütün olması önlenmeye, milleti-
I miz bölünmeye çalışılmaktadır. Millî ülküler unut-
I turularak, «Yurtta sulh» yerine, «sınıf kavgası» yara-
I tılmasınm bilinci aşılamak istenmektedir. Bazı mes-
I lek odaları, bir kısım dernekler ve kuruluşlar, tu-
I tumlan ve bildirileri ile; radyo ve televizyon, haber-
I leri, seçtiği filmleri, tiyatro eserleri, kitap saati ve ta-
I nıttığı sanatkârlar ile bu akımı güçlendirmektedir. Bu 
I akım bazı öğretim müesseselerinde, maalesef, öğren-
I çilerin değerlendirmesini etkileyecek kadar ileri git-
I mistir. 

I Siyasî partilerimizle, Anayasamızın özerk kuru-
I luşlarıyle, basınımızda, bu tehlikeyi görmek, anlamak 
I zamanı gelmiştir. Aksi halde, fertleri birbirine düş-
I man, bir sosyal sınıfı diğer sosyal sınıfına yaşama 
I hakkı tanımayan bir toplum haline geleceğiz. Birleş-
I tiğimiz ülküler, kutsal mefhumlar kalmayacaktır. Öz-
I gürlüğün... (C. H. P. sıralarından «Vah, vah, sesle

ri.) 
I Buyurun beyefendiler, sıralardan gelen sese. 
I BAŞKAN — Siz buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bu kadar ciddî 
I bir konuda «vah, vah» diyecek insanların bulunması 
I ve bunların da milletvekili oluşu, Türkiye'nin, söyle-
I diğim meselelerde ne kadar tehlikeli bir noktaya gel-
I diğinin en güzel ispatıdır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Senin milletvekili olu-
I şun... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sizin za-
I vallılığınızı millet tescil etti. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sizin zavallılığınızı mil-
I let tescil etti. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Bu ortama siz 
I getridiniz. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök, istir-
I ham ederim. 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — Zavallı Özkök, 
zavallı Özkök, senin ne kadar zavallı olduğunu her
kes bilir. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, ben sayın milletvekil
lerini ikaz ediyorum efendim. İstirham ederim, «za
vallı» şeklinde hitap etmeyin. İstirham ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Özgüflüğün her 
çeşidini, fert ve sınıf menfaatlerinin bu özgürlükler 
içinde dile getirilip, korunması mücadelesini kabul 
ediyoruz; ama bunların üstünde, millî şuurun, millî 
ülkünün, millî birliğin, millî değer hükümlerinin ko
runmasını ve yaşatılmasını şart sayıyoruz. 

İşte bu sebeple, Hükümetin birinci görevi, millî, 
demokratik, lâyik, sosyal bir hukuk devleti olan ba
ğımsız Türkiye Cumhuriyetini bu tehlikelerden ko
rumak ve yaşatmaktır. 

İkinci sorun; «Siyasî parti olarak, dernek olarak, 
kuruluş olarak kim kimdir ve kimin yanındadır; kim 
ne söylüyor ve ne yapıyor?» hususları açıklığa ka
vuşturulmalıdır. 

Kavram karıştırılması oyunu da bitirilmelidir: 
Demokrasiden bahsedip, millet iradesi çiğnenmeme
lidir. «Bağımsız Türkiye» diye bağırıp, Türkiye'nin 
bağımsızlığını yitirmesi için ne mümkünse, o yapıl
mamalıdır. Düzen değişikliği istenirken, sınıf kav
gası yaratılmamalıdır. Sömürüye karşı çıkılırken, ger
çek sömürü yaratılmamalıdır. «En büyük tehlike ko
münizmdir» derken, komünizmin getirdiği ve gele
ceği ortam yaratılmamalıdır. 

Üçüncü sorun, asayişi sağlamaktır. Fikir özgür
lüğü, düşünce özgürlüğü, bunları açıklama özgürlü
ğü .toplantı hakkı, yürüyüş hakkı başka şey; gençlerin, 
vatandaşların, nizamlara karşı çıkması başka şeydir. He
le, düzeni değiştirmek, kendi düşüncelerini uygulatmak 
için zor kullanmak, başkalarının haklarına saldırmak, 
nizamlara topluca karşı çıkmak suçtur. Bunları hoş
görü ile karşılamayı, halkın bilinçlenmesi saymak ise, 
zorbalığa prim vermektir. 

Dördüncü sorun, dar ve sabit gelirli vatandaşları, 
yani işçiyi, memuru, emekliyi, küçük esnafı ve sanat
kârı, köylüyü her gün biraz daha ezen hayat pahalı
lığını durdurmak, hayatı yaşanabilir hale sokabilmek-
tir. 

Adalet Partisi, bu derhal ele alınıp halledilmesi 
gereken dört sorun yanında, Hükümet Programında, 
daha 13 meselenin yer almasını istemektedir. 

Adalet Partisinin gayesi, sosyal refah devletini 
kurmaktır: Adalet Partisi, Devletin sosyal ve ekono
mik alanda tanzim edici, yönlendirici, destekleyici, 

hizmet götürücü, yardım edici görevleri olduğuna 
inanır. Sosyal refah devleti; yurttan fakirliği, işsizli-; 
ği kaldıracak; kişileri, «yarın» korkusundan kurta-c 
racak; vatandaşları, işsizlikte aç kalmaktan, hasta
landığında perişan olmaktan, ihtiyarlıkta ortada ka
lıp sefil olmaktan kurtaracaktır. 

Eğitimden, özel ve kamu sektörlerinde iş bulup 
çalışmaya kadar, her alanda fırsat ve imkân eşitliği 
sağlayacaktır. 

Devlet, kabiliyetli, çalışan vatandaşların malî güç-: 
süzlükten doğan gelişme ve yükselme engellerini kal-: 
dırmalıdır. 

«Herkese hizmet, herkese refah» anlayışından ha-: 
reket eden Adalet Partisi, vatandaşlar ve sosyal sı-: 
nıflar ve sosyal sınıflar arasında farklılık yaratmayı, 
onları birbirlerinin karşısında göstermeyi, onları bir
birine düşman ederek kavga çıkarmayı, herkese refa
hın sağlanması için fayda değil, zarar sayar. 

Adalet Partisi felsefesinde, «sınıf kavgası» yok, 
«sosyal barış» vardır. 

Adalet Partisi, karma ekonomiye inanır. Anaya
sanın kabul ettiği mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse 
saygılıdır. Anayasaya rağmen, mülkiyeti, «emekçiden 
çalınan değer»; hür teşebbüsü, «sömürü ve soygun 
düzeni» şeklinde tanıtan çeşitli alanlardaki Marksist 
faaliyetlerin bizzat emekçilerin zararına olduğuna 
inanır ve üretimden, teşebbüs sahibinden, sevk ve 
idareciden, teknik elemandan vasıfsız işçiye kadar her 
ilgilinin âdil ölçüler içinde pay almasını, hepsinin tam 
bir sosyal güvenlik içinde bulunmasını ister. 

Vergi, gelir dağılımında sosyal adaleti sağlayan 
bir vasıtadır. Lâkin, hiçbir zaman müsadere derece
sine vardırılmamak, yeni kaynak yaratmayı ve teşeb
büs afzusunu yok etmeyi hedef bilmemelidir. 

Adalet Partisi, Türkiye'de sosyal barışı ve huzu
ru devam ettirebilmek için, aşağıdaki meselelerin 
Hükümetçe ele alınmasını zarurî görür : 

Fukaralık; gelir dağılımından yeteri kadar pay ala
mamak, asgarî hayat şartlarını sağlayamamaktadır. 

İşsizlik; çalışına gücündeki kişilerin sürekli ve gü
venli çalışma imkânı bulamamalarıdır. 

Her iki meselenin de Hal çaresi, ekonomik büyü
me, sanayileşme, tarımda modernleşme ve kalkınma
dır. Ekonomik büyümeyi durduran her anarşik hare
ket, her ideolojik kavga, işsize ve fukaraya ihanettir. 
Bu mark'sist deyişlerle, «sermaye yanlısı» olmak, sö
mürü düzenini devam ettirmek arzusu değildir. Aksi
ne, bu, emekçiden, fukaradan, işsizden yana olmaktrr. 
Başbakan Ecevit, görüşümüzün en güzel örneğini ver̂  
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mistir : Sayın Ecevit'in yanlış ekonomik ve siyasal 
politikası neticesi yatırımların durması, üretimin azal
ması, bugürikü hayat pahalılığının, yokluğun ve işsiz
liğin sebebidir. (A. P. sıralarıridan «Bravo»' sesleri) 

Çaresizlik; yoksulun, kimsesizin, yaşlının, işsizin 
kendi kaderine terk edilmesidir. Devlet, bu kişilerin 
elinden tutmalıdır. Sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
budur. Bu, marksistlerin yaratmaya çalıştığı ideolojik 
kavgalar, üretim araçlarının devletin eline geçmesi ça-
balarıyle çözümlenemez; ancak, kalkınmış, sanayileş
miş, tarımı gelişmiş bir Türkiye bu sorunu çözebilir. 

Cahillik : Okuma - yazma ile birlikte temel bilgi
ler ve kabiliyet ve isteklerine göre meslekî eğitim 
vererek, bütün vatandaşlarımızı kişiliklerine kavuş
turmak anameselemizdir. Milletine inanmış, ona hiz
meti ülkü edinmiş, demokratik düzenin savunucusu, 
kalkınmaya verimli şekilde katılan genci yetiştirmek, 
eğitimlimizin gayesi olmalıdır. Fırsat ve imkân eşitli
ği içinde, okul içi ve okul dışı eğitimle, kabiliyetleri 
ölçüsünde herkes için eğitim gerçekleştirilmelidir. 

Enflasyon ve pahalılık : 1971 yılından beri Par
lamentoya dayanmayan hükümetler, siyasî istikrarsız
lık, rejim tereddütleri, yanlış ekonomik politikalar so
nucu, bütün vatandaşlar, artan pahalılık karşısında 
her gün biraz daha fakirleşmektedir. Mutlak bunun 
çözümü getirilmelidir. 

İhracat seferberliği : Yine yanlış kararlarla, ihra
catımız miktarca gerilemiş, bazı sınaî mamullerimiz 
alıcı bulamaz duruma düşmüştür. Yeniden bir ihracat 
seferberliğine ihtiyaç vardır. 

Bürokrasi : Son yıllarda partizanlık ve sorumsuz
luk yüzünden, devlet işlemez hale gelmiştir. Devlet 
mekanizması, iltimassız, kayırmasız, aracısız, rüşvet-
ISJZ, âdil ve süratle işler hale getirilmelidir. 

Köy kalkınması : Adalet Partisi, nimetleri köye 
ulaşamayan kalkınmayı kalkınma kabul etmez. Köyün 
altyapısı tamamlanmalıdır. Köy yolu, köy suyu, köy 
elektriği Demokrat Partinin ve Adalet Partisinin im
zasını taşıyor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bu hamleyi âdil sonuca bağlamak için, bun
dan böyle, köylerin yola, suya, elektriğe katılma pay
ları kaldırılmalıdır. 

Gelişen köyün gerisinde kalan Köy Kanunu günü
müzün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeniden tedvin 
edilmelidir. 

Şehirleşme : Hızla devam eden şehirleşmenin sos
yal ve ekonomik problemleri, somut sorunu ele alın
malıdır. Bun'dan böyle, («gecekondu» deyimi, geçmi
şin bir hâtırası haline gelmelidir, 

Tarım : Tarım, çalışan nüfusun fazlalığı, millî ge
lirdeki ve ihracattaki payının yüksekliği sebebiyle bü
yük önem taşımaktadır. Buna, dünyada başgösteren 
beslenme sıkıntısı ve son yıllarda Türkiye'nin, gıda 
maddelerinde kendisine yetemediği vakıası eklenir
se, durum daha da ciddiyet kazanır. Tarımda iki ana-
mesele vardır : Ekonomik yön; verimin ve üretimin 
artırılması. Sosyal yön; çiftçinin üzerinde çalıştığı 
toprağın sahibi olması. 

Ekonomik yön, bir yeşil planla ele alınmalıdır. 
Toprak verimli işletilmeli, üretim artırılmalı, tarımsal 
bünye ıslah olunmalı; sulama, gübreleme, vasıflı to
hum, ziraî mücadele, yeterli kredi, mekanizasyon, ile
ri üretim metotları ve teknikleri uygulanması, hay
vancılığı da içine alacak şekilde bu yeşil plan içinde 
düzenlenmelidir. Ziraî ve hayvani ürünlerin değerlen
dirme ve pazarlanmasında taban fiyat uygulanması, 
devlet ve kooperatif destekleme alımları politikası et
kin biçimde sürdürülmelidir. 

Sosyal yön, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun uygulanmasıyle çözümlenmelidir. Kanun, mül
kiyete saygılı bir anlayış içinde, toprak - mülkiyet 
dağılımını ve tasarruf şeklini sosyal adalet ilkelerine 
göre düzenlemekte, yurt güvenliğini sağlamakta; top
raksız ve yeter toprağı bulunmayan çiftçiyi, yurt im
kânları ölçüsünde, toprak sahibi yapmayı amaçla
maktadır. 

Kanun süratle uygulanarak, «toprak ağalan; fe
odalite kalıntıları; Anayasanın öngördüğü hakların 
özgürce kullanılmasını engelleme» tarzındaki mark-
sist sömürüler sona erdirümelidir. 

Sanayileşme : Türkiye'nin refah toplumu haline 
gelebilmesi, istihdam meselesinin halledilmesi, hayat 
standardının yükseltilmesi, refahın tabana yayılması, 
rekabet. gücü olan bir sanayileşme ile mümkün ola
caktır. Bu sebeple, sanayileşme teşvik olunmalıdır. 

Tabiî kaynaklar ve servetler : Türkiye'nin kalkın
ması, güçlenmesi, dışa bağlılıktan kurtulması için, ta
biî servet ve kaynaklarımızın, hiçbir ideolojik ve de
magojik saplantıya kapılmadan ve korkmadan, isra
fa imkân vermeyen, sosyal ve verimli tarzda işletil
meleri çarelerinin getirilmesini istiyoruz. 

Türkiye'nin hayatî meselesi, dış güvenliğinin de
vamlı olarak sağlanmasıdır. Güvenliğimiz, kendi gü
cümüzle ve güvenilir ittifaklarla temin olunacaktır. 
Bunda da başarı derecemiz, ekonomik büyümemizde-
ki yükseklikle orantılı olacaktır. 

Buraya kadar, Adalet Partisinin Türkiye'nin 13 
önemli sorununa bakış tarzını ve erişmek istediği he-
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-defi, takip etmeyi tasarladığı stratejiyi prensip olarak 
arza çalıştım. Bunları daha genelleştirerek 4 esasta 
da toplayabiliriz : 

1. — Türk Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütün olarak devamını sağlamak. 

2. — Demokratik düzeni, Türk milletinin kayıt
sız şartsız egemenliğini sürdürmek. 

3. — Refahın, sosyal adaletin, sosyal güvenliğin, 
sınıf kavgası ile değil, sosyal barış içinde iktisadî bü
yüme ile mümkün olacağına inandığımızdan, karma 
ekonomi ve planlı kalkınmayla iktisadî büyümeyi 
gerçekleştirmek. 

4. — Türk tarihinden, Türk kültüründen güç ala
rak, geleceğini Türk Devletine bağlayan, kaderde, ta
sada, sevinçte birleşen, Türkiye Cumhuriyetini çağ-

. daş uygarlık seviyesine çıkarmak için çalışan, Türk 
olmaktan gurur duyup, Türk milliyetçiliğini kuvvet
lendirerek yaşatmak. 

Adalet Partisi, iştirak edeceği bir iktidar ortaklı
ğının programında, bu anameselelerle birlikte, vatan
daşı yarın endişesi ve korkusundan kurtarmak için, 
Genel Sağlık Sigortası, Yaşlılık Sigottası, Ziraî Si
gorta, İşsizlik Sigortası kanunlarının gerçekleştirile
ceği vaadini görmek ister. Hastalanan vatandaşın pe
rişanlığı; kimsesizin, yaşlının sefaleti; tabiatın hışmı
na uğrayan çiftçinin felâketi; işsizin geçim sıkıntısı 
ancak böylece önlenebilir. 

Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyet
çi Güven Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Koalis
yonu Hükümetinin Programında bu anameseleleri 
bulduğumuz için, Adalet Partisi Grupu olarak, bu 
Hükümeti destekliyoruz, güvenoyu vereceğiz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Programı, Ada
let Partisi olarak, «şu eksik, bu fazla» diye eleştir
meyeceğiz. Bu, dört parti koalisyonudur. Partiler, 
bu konularda anlaşabilmişlerdir. 

Bugün Türk Devleti için en büyük tehlike komü
nizmdir. En büyük hata da, komünizm tehlikesini 
önemsememektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

12 Mart öncesi ve sonrası anarşik olaylarının, ör
fî idare mahkemelerinde, gerçek yüzleri görülmüştür. 
Ortadan kaldırılmak istenen, bağımsız Türkiye Cum
huriyetidir, hem de silâhlı halk ayaklanmalarıyle... 
Büyük basınımızın, ilim adamlarımızın bu hakikate 
bu derece ilgisiz kalmaları, sudan sebeplere dayana
rak bu gerçekleri geçiştirmeleri, memleketimiz yö
nünden en büyük talihsizliktir. Bu gerçek tehlike 
karşısında birleşen siyasî partilerin ve parlamenter-

j lerin, daha önemsiz fikir ayrılıklarını mesele yapa
caklarına inanmıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Programın, şimdi arz edece
ğim kısımları, Programın memleketimiz gerçeklerine 

I ve ihtiyaçlarına uygunluğunun birkaç örneğidir. Prog-
I ramda bu meseleler aynen şöyle ifade edilmektedir : 

«Vatandaşların, kabiliyetleri ve arzularına göre ve 
kendi maddî imkânlarına bağlı olmaksızın, yetişme 

I ve bir meslek edinme imkânları artırılacak; parasız 
yatılı öğrenci sayısı çoğaltılacaktır. Yurtlar, öğrenci 
kredileri, ders araçları ve gereçleri, artan ihtiyacı 
karşılayacak seviyeye çıkarılacaktır. Kalkınmaya ve 
üretime katkısı olan meslekî ve teknik öğretime önem 

I verilecek, meslekî ve teknik liselerin artırılması yo-
j luna gidilecektir. 

I - Öğretmenlik mesleğine gereken önem verilecek, 
feragatla görev yapan öğretmenlerimizin maddî ve 

I manevî sorunlarının çözümlenmesine, meslek içi eği-
I timlerini ve ilerlemelerini sağlayacak şartların hazır

lanmasına gayret sarf edilecektir. 

I Eğitimde, radyo, televizyon ve eğitim laboratu-
varlarından geniş şekilde yararlanılacaktır. Radyo ve 

I televizyon yoluyle yapılacak eğitimin, millî eğitim 
I temel amaçlarına uyması ve köylere kadar ulaşması 
I sağlanacaktır. 

Öğretim üyelerinin az ve yetersiz olduğu eğitim 
I kuruluşlarında, kapalı devre televizyonlarıyle ders 
I verilme imkânlarından faydalanılacaktır. 

Millî bir kültür siyaseti takip edilmek suretiyle, 
milletimizi meydana getiren değerler etrafında millî 
bütünlük kuvvetlendirilecektir. Güçlü bir millî kül
tür hareketinin, milletimizi, zararlı dış tesirlerden ko
ruyacağına inanıyoruz. Kültürümüzün gelişmesi, ye
ni nesillerimize aşılanması, sanatımızın millî kökler
den kuvvet alarak ilerlemesi, kültürümüzün içte ve 
dışta tanıtılması, yurt dışındaki vatandaş ve soydaş
larımızın millî kültürümüz ile bağlılıklarının devam 
ettirilmesi ve kültürel ihtiyaçların karşılanması için 
gerekli tedbirler alınacaktır». Bu paragrafı Sayın 
Necdet Uğur'a arz ediyorum. 

«Millî bir dil politikası izlenecektir. Dilimizin zen
ginliğinin korunmasına ve geliştirilmesine önem ve
rilecek, türkçemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol 
açan aşırılıklardan ve ilim dışı zorlamalardan kaçı
nılacaktır. 

Din görevlilerinin toplumumuzdaki manevî yeri 

İ ve değeri dikkate alınarak, sosyal ve ekonomik kal-
kınmamızda kendilerinden yararlanılacaktır. 
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Gençlerimizin huzur ve güven içinde derslerine 
çalışabileceği, spor yapabileceği, istirahat edebilece
ği her türlü sosyal imkânlara sahip yurtlara, tesisle
re, burs ve krediye yeterli ölçüde kavuşmaları sağla
nacaktır. 

Vergiyi, malî gücü olandan almaya ağırlık veren 
âdil, sade ve külfetsiz bir vergi sistemini tesis etmek 
hedefimiz olacaktır. Düşük gelirlilerin vergi yükü 
azaltılacak ve asgarî geçim indirimi yükseltilecektir. 

Kredilerin düzenlenmesinde, sosyal ve ekonomik 
verimlilik esas alınacak ve dengesizliğin giderilmesi 
sağlanacaktır. 

Türkiye'nin, çağdaş bir sanayi ülkesi haline gel
mesi, tarım sektörünün ihtiyacı olan temel girdilerin 
yeterli seviyede sağlanması, zarurî ihtiyaç maddeleri
nin karşılanması için enerji tesislerinin, yeni güb*re 
fabrikalarının, yeni şeker fabrikalarının, demir çelik 
tesislerinin, metalürji sanayiinin, elektronik ve tele
komünikasyon sanayiinin, motor sanayiinin, otomo
tiv alanında aktarma organları sanayiinin, takım tez
gâhları sanayiinin, ağır elektronik ekipman sanayii
nin, tarım ve iş makineleri sanayiinin, gemi inşa sa
nayiinin kurulmasına mutlaka hız verilecektir. 

Sanayileşme hareketinin finansmanında, yurt dı
şındaki işçilerimizden faydalanılacak, halkın tasarruf 
imkânlarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
maksadıyle, çeşitli teşvik tedbirleri geliştirilecektir. 
Sanayileşme için en uygun ortamın hazırlanması, sa
nayileşme teşebbüslerinin en yüksek verime yüksel
tilmesi ve teşebbüs sahiplerinin, güçlük ve engellerle 
karşılaşmadan, sanayi tesisleri kurmak ve işletmeleri
ni sağlamak için bir Sanayii Teşvik Kanunu çıkarıla
caktır. 

Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, eği
tici vasıfta bulunması, sanayii geliştirmesini hızlan
dırması, ihracata dönük olması, ödemeler dengesine 
olumlu etki yapması gibi şartlar içinde yararlanıla
caktır. 

Yabancı sermayeyle gelen teknolojinin Türkiye' 
de yerleşmesine imkân verilebilecek bir zaman so
nunda bu teşebbüslerin yerli sermayeye devir imkân
ları sağlanacaktır. 

Elektrik enerjisi ve yakacak temininde dar bo
ğazlar, kısa ve uzun vadeli müdahale ve esas itiba
riyle öz kaynaklara dayalı projelerle giderilecektir. 
Bu meyanda, temel hidroeletrik ve termik tesislerin 
yapılması hızlandırılacaktır. 

Üzerinde Türkiye'nin hakkı bulunan deniz yata
ğındaki ve deniz yatağı altındaki tabiî kaynakların 
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I aranması, bunlara sahip çıkılması ve işletilmesi için 
I gerekli tedbirler alınacaktır. 
I Büyük sulama projeleri hızlandırılacak ve bu 
I meyanda, Aşağı Fırat Projesi gibi, çok maksatlı ve 
I yüksek ekonomik yararları olan projelerin süratle 

gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 
Gübre fiyatlarının indirim imkânları önemle 

ele alınacaktır. Büyük gelişme imkân ve gücüne sa-
sip olan hayvancılık ve su ürünleri, bütünleşmiş po
litika ve temel organizasyon tedbirleriyle bir kül ha-

I linde ele alınacak ve geliştirilecektir. 

I Meyvecilik, sebzecilik, turfandacılık ve çiçekçilik 
alanlarında da dar boğazlar giderilerek, gelişmenin 
hızlandırılması ve ihracatın geliştirilmesi sağlanacak
tır. 

Toprak ürünlerimizin tabiî afetlerden gördüğü 
zararlardan köylü ve çiftçilerimizin müteessir olma-

I malarını sağlayan bir tarım sigortası, geliştirilip 
yaygınlaştırılacaktır. 

Kooperatiflere ve gönüllü kooperatifçilere ger
çek anlamda, lâyık olduğu büyük önem verilecektir. 
Kooperatiflerin ve koperatif üst kuruluşlarının, ga
yelerine uygun şekilde çalışmaları ve yatırım yapma
ları teşvik edilecektir. Kooperatiflerin ve kooperatif
çiliğin özel menfaatlere-ve siyasî amaçlara âlet edil
mesi önlenecektir. 

Köy kalkınması kooperatifçiliğinin gelişmesine 
özel bir önem verilecektir. Köy hizmetlerinde köy
lüye yüklenen katılma paylarını kaldırmaya kararlı
yız. Günün icaplarına uygun bir Köy Kanunu çıka
racağız. Köy muhtarlarına ödenek verilmesini müm
kün kılacak kanun tasarısı Yüce Meclisimize sunula
caktır. 

Orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden, 
su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütün
lüğünü bozmayan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, mey
velik, fındıklık, fıstıklık gibi, çeşitli tarım alanların
da veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulu
nan yerler ile, otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş 

I yerler ile, şehir ve kasaba, köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim sahalarının orman sınırları 
dışına çıkarılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Büyük sulama projelerine bir taraftan devam edi
lirken, kısa zamanda netice alınacak yeraltı pompaj 
ve gölet sulamalarına özel bir ağırlık verilecektir. 

Genel sağlık sigortası sistemi gerçekleştirilecektir. 
İşçilerimizin, esnaf ve sanatkârların ve dar gelirlile
rin ucuz ve sıhhî meskenlere sahip olmaları, bu yolda 

I kredi imkânlarının artırılması tşmin edilecektir, 
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Kurulacak fabrika ve emsali yatırımlara işçileri
mizin hissedar olmaları imkânları hazırlanacaktır. 

Kıdem tazminatı, en kısa zamanda, işçilerimizin 
ve ülkemizin yararına en uygun bir şekilde, 15 gün
den 30 güne çıkrılacaktır. 

İşsizlik sigortasıyle ilgili çalışmalar yapılacaktır. 
Sanayileşme hamlemizde değerli bir rol ifa eden 

küçük sanayi kuruluşlarıyle, büyük sanayi arasındaki 
bağların geliştirilmesine önem verilecektir. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın işyeri kurmaları, dükkân ve atelye 
sahibi olmaları kolaylaştırılacak, gerekli finansman 
ve kredi imkânlarına kavuşturulmaları sağlanacaktır. 
Küçük sanayi siteleri geliştirilecek, küçük sanayide 
eğitim çalışmalarına önem verilecektir. 

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu en kısa 
zamanda çıkarılacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızı ve çiftçi vatandaşları
mızı ağır ve gereksiz defter tutma formalitelerinden 
kurtararak, mümkün olan ölçüde basit ve götürü 
usullerle vergilendirme yoluna gitmeyi, hem devlet 
gelirleri bakımından, hem de büyük sayıda vatanda
şımızın yersiz külfetlerden kurtulması bakımından 
lüzumlu görüyoruz. 

«Gecekondularda oturan vatandaşların medenî 
ihtiyaçlarının karşılanması ve gecekonduların tapuya 
bağlanması konularında gerekli tedbirler alınacak
tır. 

Devlet idaresinin israftan kurtulmasına, kırtasiye
cilik, rüşvet, irtikâp ve suiistimal ile müessir bir şe
kilde savaşılmasına büyük önem vereceğiz. 

Seçmen yaşının 18'e indirilmesine ve dış ülkeler
deki yurttaşlarımızın seçimlere katılıp oy kullana
bilme imkânlarını sağlayacak kanunî değişikliklerin 
yapılmasına taraftarız. 

TRT'nin, tarafsızlığı ve Anayasanın 121 nci mad
desindeki ilkelere sadık kalması sağlanacaktır. Yalnız 
haber hizmeti değil, önemli bir eğitim ve kültür 
hizmeti görmekle yükümlü olan TRT'nin, devletin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü sarsıcı, Cumhuriye
ti tahrip edici, millî güvenliğe ve genel ahlâka za
rar verici yayınlar yapması önlenecektir.» 

Sayın milletvekilleri, verdiğim örnekler göster
mektedir ki, bu Hükümet Anayasa doğrultusunda, 
Atatürk ilkelerine bağlı olarak, demokratik düzen 
içinde kalkınmayı, büyümeyi, dışa bağlılıktan kur-

I tulmayı, sosyal barış içinde sosyal adaleti ve sos
yal güvenliği gerçekleştirmek isteyen, Büyük Tür
kiye'yi yaratmayı hedef alan bir Hükümettir. (A, P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, ne var ki, C. H. P. ve Sayın 
Ecevit çok vaat etmiş, Başbakan olarak hemen he
men hiçbir şey yapamamıştır. îki misal vermekle ye
tineceğim. 

Sayın Ecevit, Hükümetinin güvenoyu müzakere
lerinde, «köylü kredi olarak 500 lira değil, 500 bin li
ralar, milyonlar alacaktır. Bir aya, iki aya kal
madan, hani senin malın diye sorulmadan bu kredi
ler kendisine verilecektir» demiştir. Aylar geçtiği 
halde, ne yazık ki, tarım girdilerinde, gübre, tohum, 
ilâç, makine, aletler ve akaryakıtta % 300'e yakın 
bir artış olmasına karşılık, kredi düzeninde ve usu
lünde hiçbir değişiklik yapılmadan, yalnızca % 20 ci
varında bir artış sağlanmıştır. Böylelikle, başka bir 
deyişle, köylünün ve çiftçinin kredisi artırılmak şöy
le dursun, % 250'nin üstünde azalmıştır. 

İşte, Sayın Ecevit'in halka dönük icraatı! (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

İkinci misal : - Buna, sonra, Sayın Uğur'un ko
nuşmaları dolayısıyle cevap verirken tekrar temas 
edeceğim Sayın Ecevit 22 Şubat 1974'te, «Ekim 
1974'te üniversiteye imtihansız giriş başlıyor» dedi." 
17 Temmuz 1974'te de Millî Eğitim Bakanı, «Bu yıl 
her adayın üniversiteye gireceğini» tekrarladı. 1 Ara
lık 1974'te Sayın Ecevit, «Yükseköğrenim kurumla
rındaki tıkanıklık giderilerek, uzun yıllardır ilk kez 
tüm gençlerimize yükseköğrenim yapma olanağı sağ
lanmıştır. Eğer meseleyi çözemeseydik, ben ve Mil
lî Eğitim Bakanı istifa edecekti» dedi. 

Ne yazık ki, Sayın Ecevit gerçeği söylemedi, Çün
kü, 1974'te üniversite giriş sınavına 226 bin aday ka
tılmıştır. Bunlardan sadece 126 bini yükseköğretime 
kaydedilmiştir; fakat bunlardan ancak 23 bin genç 
üniversitelere girebilmiştir. 19 bini akademilere, 23 
bini çeşitli yüksekokullara ve 60 bini - dikkat buyu
run değerli milletvekili arkadaşlarım, 60 bini - mek
tupla öğretime kaydedilmiştir. Ankara Tıp Fakülte
sine 15 356 talep olmuştur, sadece 120 öğrenci alına
bilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül
tesine 12 760 talep olmuştur, yalnızca 130 öğrenci 
kaydedilmiştir. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesine 24 770 istek olmuştur, yal
nızca 860 genç kaydedilmiştir. Mektupla öğretim, 
yalnızca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokul
larda uygulanmıştır. Onlar da; eğitim enstitüleri, 
kız ve erkek teknik yüksek öğretmen okulları, Tica
ret ve Turizm Öğretmen Okuludur. 

Mektupla öğretimin ne kadar güvenilir bir eği
tim sistemi olduğu münakaşasını başka zamana bira-
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kıyorum. Yalnızca, Sayın Ecevit'in yükseköğretim 
sorununu çözemediğini ifade etmekle yetiniyorum. 
Çünkü, memleketin ihtiyacı olan dallarda, kalkınma 
planımızın gösterdiği hedeflerde öğrenci alınmamış
tır, üniversitelerde, akademilerde bu sistem uygu
lanmamıştır; sadece, emrinde bulunan Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksekokullarda uygulanmıştır. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ona da şükür. 
Eskiden onu da bulamıyorduk. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Mektupla öğre
timin bu kadar yaygın olarak başlatılmasına «Şükür» 
mü demenin lâzımgeldiğini, kafalarımızı yumrukları
mız arasına alıp yumruklamamız mı gerekeceğini ile
ride göreceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, rica ediyorum. De
vamlı söz atıyorsunuz, istirham ediyorum. 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Onun için tekrar 
ediyorum, sayın Ecevit, bu konuşmalarıyle yükseköğ
retimi halletmemiş; aksine, içinden çıkılması çok zor 
bir arapsaçı haline getirmiştir. 

Bunu arz ettikten sonra, sayın Ecevit'in'8 Nisan 1975 
tarihli demecini yine, ilmî ve objektif değil, hissî 
bulduk. Bir büyük parti liderinden beklenmeyecek 
derecede yıkıcı ve gerçek dışıydı. Bunları gazete
den okuyarak zamanınızı almak istemiyorum; ama 
tekrar ediyorum: Bir büyük partinin liderinin bu 
derece hissî, bu derece önyargılı, kırıcı ve yıkıcı ol
mamasını temenni ederdik. 

Sayın milletvekilleri, halbuki sayın Ecevit'in eko
nomik politikası, orada belirttiğinin aksine, dar ve 
sabit gelirli halkı ezen, emekçiyi yoksulluğa mah
kûm eden, emekçiyi işsiz bırakan bir politikadır. Bu 
hakikati rakamlarla anlatacağım. 

1973'te toptan eşya fiyatları endeksinde artış, 
% 20,5'tur. 1974'te bu artış % 29 olmuştur. 1973 yı
lında emisyon hacmi 25 küsur milyardı. Halbuki 
1974 yılında, onların bıraktığı zamanda 34 
milyar lirayı aşmıştır. İthalât 1973'te mik
tar olarak 13 615 400 ton; kıymet olarak 
2 086 000 000 dolar iken, 1974'te miktar olarak 
17 319 700 tona, kıymet olarak 3 778 000 000 dolara 
yükselmiştir. İhracat 1973'te miktar olarak 5 292 500 
ton iken, 1974'te 4 513 200 tona düşmüş, kıymet 
olarak 1973'te 1 317 000 000 dolar iken, 1974'te 
1 532 000 000 dolar olmuştur. İhracat. 1974 yılında. 
800 bin ton civarında eksilmiştir, ithalât ve ihracat 
açığı ise, 2 246 000 000 dolar civarına varmıştır. 
1974 yılında, ekonomik durgunluk sonucu olarak, 
stoklar büyük ölçüde artmıştır. Stokların artışı, Ece-
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vit Hükümetinin Türkiye'de yatırımları durdurduğu-
ekonomiyi durgunluğa soktuğunun en bariz örne
ğidir. Klinker, 1973 yılında stok olarak, 513 529 
ton iken, 1974'te 1 300 000 tona ulaşmıştır. Çelik 
33 703 ton iken, 1974'te 710 bin tonu bulmuştur. De
mirde 1973'te hiç stok yokken, 1974'te 700 bin ton 
olmuştur. Pencere camı 2 279 ton iken, 1974'te 
13 533 ton olmuştur. Toplam inşaat 1973'te, m2 olarak 
24 496 milyon iken, 19 654 milyona düşmüştür. 
Bunlar göstermektedir ki, Türkiye'de yatırımlar, bü
yük sanayii ve vatandaşı, emekçiyi ilgilendiren inşaat 
sektörü tamamen durmuştur. Tekstil sanayii, kapa
sitesinin yalnız ve yalnız % 55'i ile çalışmıştır. 

Traktör imalâtındaki üretim 37 binden, 29 bine 
düşmüştür. İşte, bugün çiftçinin bulamadığı, peşin
de koştuğu traktörün olamamasının sebeplerinin ba
şında gelen budur. 

İşte yoksulluk, kuyruk, işsizlik sayın Ecevit'in 
politikalarının eseridir. 

Değerli arkadaşlarım, millî gelirdeki durum şöyle
dir: 1973 yılında program hedefine göre gayrisafı 
millî hasıladaki hız 7,5 olması gerekirken, 5,5 olmuş
tur. Halbuki 1974 yılında program hedefi 7,6 iken, 
gerçekleşme, bir düşüğüyle 7,5 olmuştur; ama kalem
leri tetkik ettiğimiz zaman, burada sayın Ecevit hü
kümeti için övünülecek değil, yerinilecek bir durum 
vardır. Olay şöyledir: 

1973 yılında tarım sektöründeki program hede
fi 3,7'dir; ama hava şartlarının elverişsiz gitmesi ne
ticesi, gerçekleşme, nakıs 10,7 olmuştur. Buna kar
şılık 1974 yılında tarım sektöründeki program hede
fi 3,7 olduğu halde, hava şartlarının fevkalâde elverişli 
gitmesi sonucu gerçekleşme 6,9 olmuştur; ama tabiat 
şartlarına bağlı olmayıp, tamamen ekonomik tedbir
lerle, hükümet icrasıyla ilgili olan sanayileşmede du
rum şu tarzda cereyan etmiştir: 

1973'te sanayileşmede program hedefi M ,2 i'ken, 
gerçekleşme 12,8 olmuştur; ama 1974'te program he
defi 11,2 olduğu halde, gerçekleşme maalesef 8,5'da 
kalmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, eğer 1974'te, 1973'teki 
olumsuz hava şartları vaki olmuş olsaydı, 1974'ün 
kalkınma hızı 7,5 değil, 3,5 olurdu; ama buna muka
bil 1973'te 1974'ün hava şartları gerçekleşmiş olsaydı, 
o zaman gayri safî millî hasıladaki kalkınma've art
ma hızı % 9 olurdu değerli arkadaşlarım. 

Bunlardan anlaşıldığı üzere, Türkiye'de sosyal ada
leti, sosyal güvenliği gerçekleştirmek için sosyalist ol
maya ihtiyaç yoktur. Olumlu ekonomik politikalar ve 
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başarılı bir icraatla, Türkiye büyük kalkınma hedef
lerine ulaşır ve Türkiye'de işsizlik önlenir, emekçinin 
hakkı olan, kendisinin hakkı bulunan ücret demokra
tik yollarla, toplu sözleşmelerle, grevlerle sağlanmış 
bulunur. 

Onun için diyoruz ki; Adalet Partisi, Millî Selâ
met Partisi, Güven Partisi, Millî Hareket Partisi Koa
lisyon Hükümeti Programı, büyük sermayeden değil, 
emekçiden, işçiden, köylüden, çiftçiden, memurdan, 
sabit ve dar gelirliden, tek kelimeyle milletten yanadır. 
Solun her çeşit yaygarası ve iftirası bu hakikati değiş
tiremeyecektir. Az gelişmiş olmayı istismar kolaydır. 
Zengin, fakir kavgası yaratmak, teşebbüs sahiplerini 
gözden düşürmek kolaydır. Ama fakiri, zenginin ya
şama düzeyine yükseltmek, geri kalmışlığı süratle gi
dermek zordur. Sayın Ecevit, solcu politikası ile bi
rinciyi yapmaktadır. Bu koalisyon hükümeti de ikin
ciyi yapacaktır. 

Yapılan tahribat neticesi Sayın Demirel Hükümeti 
büyük açık veren bir kamu maliyesi almaktadır. Kon
solide bütçenin 28 milyar, kamu iktidasî teşebbüsle
rinin d 5 milyar olmak üzere, toplam kamu finansma
nı genel dengesinde 43 milyarlık bir açık verme ihti
mali mevcuttur. Bu güçlüğe rağmen, biz bu Hüküme
tin doğru ekonomik ve sosyal politika ve iç barış ile 
programında vaat etiği hususları başaracağına ve ger
çekleştireceğine inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölümü arz etmek iste
miyordum; ama ne yazık ki, ıburada Sayın C. H. P. 
Grup sözcüsünün fevkalâde asabi bir hava içinde 
memleket gerçeklerini başka tarzda ele alması ve baş
ka tarzda göstermek istemesi karşısında Türkiye'nin 
bazı gerçeklerini ben de dile getirmek mecburiyetinde 
kalıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ecevit, Millet Mecli
sinin 12 . 2 . 1969 tarihli zabıtlarında görüldüğü 
üzere bu Mecliste şöyle konuşmuştur : «Devletten, 
hükümetten umudunu kesen halk, Anayasanın izin 
verdiği, hatta emrettiği toprak reformunu yer yer ken
disi gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu hareket ne jan
darma ile, ne de teknolojik buluşlarla, ne de yasalar
la önlenebilir. Bütün yasaların üstünde Anayasa, onun 
da ötesinde doğa yasaları, taJbiat kanunları vardır. 
İnsanca yaşama hakkının bilincine varan bir halk, o 
hakkı elde etmesini bilir. Bu bütün yasaların üstüride 
bir doğa yasasıdır. Ellerinde, topraksız köylü olmaz 
diye kendi yazdıkları dövizleri alıp yürüyüşe geçen 
ve üzerinde yaşama hakkı iddia ettikleri toprakları 

işgale girişen köylüleri hiç bir güç durduramaz.» di
yor. 

Sayın milletvekilleri, soruyorum işgali bizzat hak, 
kendilerine göre haklı bulduklarım iddia etmek, bir 
partinin genel başkanı tarafından dile getirilirse, aca
ba bu sözler, devletin ve hukukun inkârı manasına 
gelip, doğaya, tekrar hukuk öncesine dönmek demek 
değil midir? 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — On senedir ay
nı şeyi söylüyorsunuz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) —Ya topraklar alınırken?.. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Herkesin hakkı 
kanunla verilir. Hiç kimse kendi hakkını kendisi ala
maz. Hele bunu bir işgal yoluyla yapamaz. Hele bir 
partinin genel başkanı, Millet Meclisi kürsüsünden 
kanunsuz işleme giren kişilere «Doğa yasası vardır, 
onu devletin hiç bir kuvveti, jandarması durduramaz»' 
diyemez muhterem arkadaşlarım. Derse bu hukuk 
devletinin inkârıdır, bu hukuk öncesine, doğaya dö
nüştür sayın milletvekilleri. Bu açık olarak zorbalığın 
teşviki, vatandaşları zorla kanunu çiğnemeye sevk et
mektir. Eğer, aksi iddia edilirse, bu iddia insan idraki 
ile çelişkiye düşer. 

Sayın milletvekilleri, bir işçi ayaklanması provası 
olan 1 5 - 1 6 Haziran 1970 işçi olaylarından sonra, 
Sayın Ecevit'in beyanatı, «Beri işçi olsaydım 'böyle 
bir kanuna isyan ederdim» olmuştur. Şimdi değerli 
milletvekilleri, bu sözle Sayın Ecevit ihtilâl provasının 
karşısında değil, yanında yer almış olmamakta mıdır? 

Anayasa düzenini silâhlı bir harp ihtilâli ile yıkıp, 
yerine Marksist, Leninist, Maoist bir düzen kurmak 
istedikleri, bu maksatla örgütler kurup, sayısız anar
şik eylemler yapan, yaptıklarından hiç bir vakit piş
manlık duymayan devlet ve rejim düşmanlarını affet-
tirebiimeyi en büyük uğraşı haline getiren Sayın Ece
vit, büyük bir vatanseverlikle Türk Devletini kurtar
maya gayret eden örfî idare yetkililerini ima ederek, 
«Devlet yıkıcıları için, ara rejimi süresince de, devle
tin adaletsiz davrandığını, kıştırtılan veya kargaşalık
larda âlet olarak kullanılan bir grup ezilirken, öbür 
grupun özel devlet koruyuculuğunda tutulduğunu söy
leyebilmektedir. (Ocak 1975) Soruyoruz değerli mil
letvekilleri; kışkırtıcı kimdi; âlet olarak kulanılan 
kimlerdir? Cumhuriyet Halk Partisi bir tek defa olsun 
bu yıkıcı fikirleri, düşünceleri, bildirileri, eylemleri bun
ları kışkırtanları kınamış mıdır? Biraz evvel Sayın 
Uğur, buradaki konuşmasında dahi, bir grup eylem
leri dikkate alıp ileri sürerken, karşısında * olanları, 
hem de Anayasanın men ettiği, Ceza Kanunumuzun 
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yasak saydığı dernekleri kuranları, fiilleri, eylemleri 
yapanları, mahkemelerce sabit olduğu halde kınamış 
mıdır?. 

Sayın milletvekilleri, bir fakültenin, kuruluş yıl 
dönümünde «Türk gençleri» diye söze başladığı için 
Başbakan Irmak'ın konuşturulmaması olayını bile üze
rinde durulmayacak bir vakıa saymak mümkün mü
dür? Bunu ayıplamamak, buna karşı çıkmamak müm
kün müdür? Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde ol
duğu herkesçe bilinen ve kendilerince de ifade edilen 
sendikalar, aynen; «Milliyetçi cephe adı altında hal
ka karşı örgütlenen sermaye çetesi ve onun. kiralık 
katilleri» diye alçakça iftira ederken, Cumhuriyet Halk 
Partisinin yan kuruluşları olarak bilinen dernekler 
sınıf kavgası bilinci aşılamak için bildiriler yayınlar 
ve bu bildiriler de, maalesef televizyonda her gün 
millete duyurulurken, Cumhuriyet Halk Partisi de; 
«Milliyetçi cephe adı altında birleşmeye çalışan par
tiler, gençlik arasında silâhlı saldırıları düzenleyen 
bazı kuruluşları desteklemektedir. Bu utanç tablo
sunu çizenler, diye - 29 Ocak 1975 - devam etmekte-. 
dir. 

Tamamen gerçek dişi ve vicdan dışıdır bu sözler. 

Bu tutumu ile memlekette sınıf kavgası ve kar
gaşa yaratanları Cumhuriyet Halk Partisi destekle
miş olmuyor mu? Biraz evvel Sayın Türkeş'e söyle
diklerini ben de aynen Sayın Uğur'a tekrar ediyorum, 
O'da o derneklere, o yan kuruluşlara karşı, burada 
Sayın Türkeş'e tavsiye ettiklerini, lütfen kendileri 
ve kendi Genel Başkanları yapsın. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

NECDET UĞUR (istanbul) — Yaptı yaptı. 
ALİ SANLI (Burdur) — Yaptılar, yaptılar; ama... 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu 3 Nisan 1971 tarihi 
bildirisinde, tenkit ve siyasî mücadele sınırını da 
aşarak; «Gençlere karşı aylardır düzenlenen saldı
rılar, Demirel, hükümet kurma çabalarına başladı
ğından beri daha da hızlanmıştır. Her gün gençler ya
ralanmakta, öldürülmektedir. İnsanlık dışı yöntem
lerle yüksekokullarda, üniversitelerde gençler her gün 
tuzağa düşürülmektedir» denmektedir. Bu doğru de
ğildir, tamamen aksi doğrudur, tamamen aksi doğ
rudur. 

Yükseköğrenim müesseselerinde, üniversitelerde 
boykotu tertipleyenler kimlerdir? Gençlerin derse 
girmelerini, imtihana girmelerini önleyen kimlerdir? 
Bu kadar yanlış, bu kadar hakikat dışı konuşulunca 
verilecek cevabı, ben size bulamıyorum; ama Türk 
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milleti size verilecek cevabı bulacaktır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

ALİ SANLI (Burdur) — Nedir doğru olan? 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sen ver ba

kalım cevabı, versene? 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bunları tertipleyenler sol kuruluşlardır. 
M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Komando

lar. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bunları tertip

leyenler, Marksist, Maoist teşkilâtlardır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

NİHAT SALTIK (Tunceli) •— Komandolar. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sizsiniz. 
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — «Sancak 

Tül» cülerdir. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, halbuki, gençleri faşist ve devrimci diye ikiye. 
ayırıp siyasî kavgaya iten kendileridir. 

4 Kasım 1974 günü İstanbul Üniversitesinin derse 
başlama töreninde yaptığı konuşmada Sayın Ecevit; 
«Siyasî partilerin bazıları üniversitelere, meslek ku
ruluşlarına, siyaset yasaktır zihniyetini getirmek is
terler.» ve Ocak 1975'te; «Bütün yükseköğretim ku
rumları, Hükümet sorunu çözüm buluncaya kadar 
derslere ara vermelidirler.» diyerek, gençleri C. H. 
P. yararına bir araç olarak kullanmak, memleketi 
içinden çıkılmaz bir kargaşa ve kargaşalığa sürükle
mek istemektedir. Bundan sonra yükseköğretim mües
seselerinde boykotlar durmadan devam edip giderse, 
bazı örgütlerce zorla öğrenciler boykota mecbur 
edilirse, bu boykotlarda da «Bundan önce olduğu gi
bi bugün de dünya halklarının, - dikkat buyurun 
dünya halklarının - emperyalizme karşı devrimci mü-
cadelesindeki görevimizi yerine getireceğiz.»» tar
zında bildiriler yayınlanırsa; aslında sosyalist blok 
içinde istiklâlimizi kaybetmek anlamına gelen sol 
yumruklar havaya kaldırılarak «Bağımsız Türkiye» 
diye bağırılırsa; bunların karşısına, okumak isteyen, 
öğrenip eğitilmek arzulayan, millî kültüre, millî de
ğerlere bağlı, «Türkiye halkları» değil, «Türk mil
leti» diyen, asırlar boyu dökülen yüzbinlerce şehit 
kanı pahasına kurtarılan Türkiye Cumhuriyetinin 
bağımsızlığını» korumaya azimli gençlerin çıkması, 
neden hayret ve üzüntü ile karşılanıyor? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu gençlere sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çık
maktır. Türkiye'de, Anayasanın hâkimiyetini, üniversi
teler ve yükseköğretim müesseselerinde komünizmin 
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bölücülüğü ve zorbalığı yerine Türk milliyetçiliğinin 
birlik ve beraberliğini, kanun ve nizamların hüküm 
sürmesini istemektedir. 

Hep beraber Türk gençliğinin, yarının büyük Tür-
kiyesini yaşatacak vasıfta ve siyasî mücadeleyi ya
şatacak tarzda yetişmesine çalışalım. Siyasî müca
deleyi partiler arasında yapalım. Biz millî birlik ve 
iç barış istiyoruz. Bir tek gencimizin burnunun ka
naması bile bizlere derin ıstırap verir; fakat iç barış 
Sayın Ecevit'in burada lâf atan arkadaşların tutum
ları, davranışlariyle mümkün olamaz. Bu suçlama 
metodu ve bu tahrik tutumu ile hiçbir şey sağlana
maz. 

Bunları ifadedeki maksadım; karşılıklı bir tartış
ma açmak değil, gerçekte anlaşmaya varmaktır; genç
lerin Türklük millî şuuru etrafında, Atatürk ilkelerin
de, Anayasa ve kanun üstünlüğünde birleşerek zor ve 
zorbalıktan uzak, kardeşçe, fikir ve düşünce tartışma
ları yapacakları ortamı yaratabilmektir. 

Sayın Ecevit'in, 5 Nisan günü Merkez Yönetim 
Kurulu topantısından sonra gazetecilere verdiği de
meçteki, kendilerine «Milliyetçi Cephe» adını ta
kan partiler topluluğunu büyük çıkar çevrelerine 
hizmet amacı güden ve bu uğurda kardeş kavgala-
riyle milleti ikiye bölen, demokrasiyi yıkan siyasî ci
nayetlerle iç barışı yok eden tarzında suçlama ve 
iftiraları, siyasî nezakete, iç barışa uymayan aksi
ne iç savaş yaratmak isteyen yeni bir örnektir. 

Ekonomik görüşlerini bir tarafa bırakıyorum; 
fakat bildirdiği kardeş kavgalarını, siyasî cinayet
leri ispat etmeye mecburdur. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Cephe kuran.., 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Edilecek, edile
cek... Kimlerin yaptığı belli zaten. Kimlerin yaptığı 
belli. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Kavak Kaymakamı. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bu hırçın ve de
lilsiz itham edici konuşmalar... 

Arkadaşlarım bu lâfı bana söylemek istiyorlarsa 
çok yanlış, ben Kavak'ta kaymakamlık falan yap
madım. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Bütün bilgileri böyleyse anlayın durumunu. 
BAŞKAN '— Efendim, siz buyurunuz Sayın Er

tem. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkanım, 

onlar durmadan... 
BAŞKAN — istirham ederim efendim. Salonda 

her konuşmaya... 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Beyefendiler on
ları o kadar iyi yaptım ki, iftihar ederjm idarecili
ğimle. (C. H. P. sıralarından gürültüler) iftihar ede
rim... Sicilim meydandadır. Takdirnamelerim mey
dandadır. Hizmet gördüğüm ilçeler meydandadır. 
Onların içinde Türkiye'nin en çok mahrumiyet gö
ren yolsuz yerleri olduğu gibi Türkiye'nin en imkânlı 
ilçesi Beyoğlu da vardır. İftihar ederim idareciliğim
le. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Evet 
evet. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum arkadaşlarım, lüt
fen. Çok rica ediyorum. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Yalova'da var mı idin 
Sayın Ertem? 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Cumhuriyet Halk 
Partisi hükümetleri mi verdi sana o sicili? 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu hırçın ve delilsiz itham edici konuşma
lar sadece kavgayı gerginleştirir, huzuru bozar ve 
karşı suçlamaları getirir. Huzur istiyorsak bu tutu
mu bırakmaya mecburuz. 

Sayın Ecevit, 15 Ekim 1974 tarihli önerisinin 
2 nci bölümünde, seçimin yenilenmesi için bir an
laşma olmaksızın A. P. Genel Başkanının başkanlı
ğında ve Cumhuriyet Halk Partisi dışında kurulacak 
bir koalisyon hükümetinin güvenoyu almasına Cum
huriyet Halk Partisince olanak sağlanmasını teklif 
ediyordu. Şimdi, durumunu tamamen değiştirmiş 
ve dün de gayet ciddiyetten uzak bir beyanat veri
yor, diyor ki: «Bu Hükümet Programında demok
rasiye, özgürlüğe aykırı hükümler vardır». Sureti ka
fiyede, sureti katiyede Hükümet Programında de
mokratik haklar, insan haklarına karşı ve onlara ay
kırı hiçbir hüküm yoktur. Hükümet Programında, 
tamamen Anayasa içinde hukuk devletinin gerçek-
leştirilmesi çabası, vardır. Sayın Ecevit bu öneriyi 
yaparken, bir nevi «Vatan kurtaran aslan» durumu
nu takınırken, Adalet Partisinin de felsefesini bili
yordu. Orta yerde değişmiş bir şey yoktur. Acaba, 
merak ediyoruz; o zamanki durumu mu samimî, şim
diki durumu mu samimî? 

Değerli arkadaşlarım sözlerimi burada keserek 
birkaç cümleyle de Sayın Uğur'un konuşmalarına ce
vap vereceğim. 

Adalet Partisinin hiçbir zaman, «Yalnız benim 
fikrim doğrudur, yalnız benim fikrim gerçekleşme
lidir» tarzında bir tutumu, asla olmamıştır. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Ertem, ben 
söylemedim. 
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İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — O zaman gen 
alırım. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Başkasının, Sayın 
Erbakan'ın 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Peki, siz getirdi
niz kürsüye Sayın Uğur. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Erbakan 
söylemiş, ben ne yapayım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, iki konuda kısaca maruzatta bulunup sözle
rimi bitirmek istiyorum. 

Bunlardan birisi, eğitim hakkında Sayın Uğur' 
un sözleridir. Eğitim hakkındaki sözleri gerçeğin dı
şındadır. Şöyle ki, evvelâ öğretimde, yükseköğretime 
varmadan yönelmeyi • sağlayacak kanun çıkmıştır. 
Millî Eğitim Temel Kanunu yönelmenin nasıl yapı
lacağını tespit etmiştir. Binaenaleyh, Hükümet Prog
ramında, çıkmış bir kanunun tekrar dile getirilmesi
nin lüzumu ve ihtiyacı yoktur. Kaldı ki, yönelme me
selesi, Sekizinci Millî Eğitim Şûrasında kararlaştırıl
mış, Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrasınca sadece uygu
lanması ele alınmıştır. Binaenaleyh, yükseköğrenime 
yönelmekteki, kaynaktaki düzenlemeyi kanunlarımız 
getirmiştir, uygulamaya devam edecektir. Buyurduk
ları gece öğretimi, Adalet Partisinin gerçekleştirdiği 
bir husustur ve Adalet Partisi zamanında yalnız sos
yal bölümlerde yapılan gece öğretimini, kalkınma 
planlarının gereğine göre teknik ve fen dallarına da 
aktaran kanun Adalet Partisi iktidarı zamanında çı
karılmıştır. Ama, biz üzülerek bir hususu da belirt
mek isteriz ki, Cumhuriyet Halk Partisinin «Verdiği 
sözü yerine getiririm» görünmek için açtığı gerçekten 
lüzumsuz birtakım yükseköğretim müesseseleri var
dır ki, bunlar birer plansızlık örneğidir. Onlardan bi
risi teknik öğretime bağlı Deneme Yüksek Öğretmen 
Okulu, ikincisi de Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğ
retmen Okuludur. Türkiye'de eğitim enstitüleri ve üni
versiteler varken böyle bir deneme yüksekokuluna 
ihtiyaç yoktur. Türkiye'de erkek ve kız teknik yük
sek öğretmen okulları varken, onların sahası dışında 
kurulabilecek bir Endüstriyel Yüksek Sanatlar Oku
luna ihtiyaç yoktur. Bu, sadece aldatmacadan iba
rettir. 

Değerli arkadaşlarım, haşhaş sorununa da temas 
edecektim; ama vaktin gecikmiş olması dolayısiyle, 
nasıl olsa Hükümetin de bu konulara temas edeceği
ni dikkate alarak, sözlerimi şöyle bağlıyorum: Bu 

Koalisyon Hükümeti, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
sosyal ve ekonomik sorunları halledecek Türkiye'de 
sosyalist devlet olmadan sosyal adaleti, sosyal güvenli
ği gerçekleştirebilecek, Türkiye'nin içine düştüğü yok
luğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu kuyruğu kaldıra
cak, gerçekten Türk işçisine, Türk emekçisine, Türk va
tandaşına yeni yeni iş sahaları açabilecek, Türk gençli
ğinin beklediği eğitim reformunu getirebilecek ve ta
rımdaki beklenilen hamleyi yapabilecek bir hükümet
tir. 

Adalet Partisi olarak bu Hükümeti destekleyece
ğiz. Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Süleyman Arif Emre'nin. 

Buyurunuz Sayın Emre. 
M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Hükümet Programı üzerinde Millî Selâmet Parti
sinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Sözlerime başlarken Yüce Meclisimizi grupu-
muz adına hürmetle selâmlarım". 

Muhterem milletvekilleri, normal demokratik tea
müller içerisinde partilere dayalı yeni Hükümet ku
rulmuştur. Görevi devralmıştır, programını hazırla
yarak, Anayasanın belirttiği çerçeve içerisinde 6 Ni
san Pazar günü Yüce Meclise okumuştur. Yine Ana
yasanın derpiş ettiği müddetlere riayetle bugün de 
Hükümet Programının müzakeresini yapıyoruz. 

Sözlerime başlarken, evvelâ yeni Hükümetin kıı-
rulmasiyle, 1973 seçimlerinden sonra ortaya çıkan 
ve altı aydan fazla devam eden ikinci Hükümet buh
ranının geride kalmış olması dolayısiyle duyduğu
muz büyük memnuniyeti belirtmek isterim. Çok şü
kür Parlâmentomuz kendi içerisinden normal demok
ratik kaidelere uygun olarak bir Hükümet çıkartma
ya muvaffak olmuştur. - Biz, normal demokratik kai
deler içerisinde kurulmuş olan bu Hükümetin, Yüce 
Meclisimizin teveccühüne mazhar olacağına kaniiz. 
Böyle bir netice, hem demokrasimizin başarısı ola
cak, hem millî bünyemizin sağlamlığını gösteren bir 
miyar teşkil edecektir. 

Bu memnuniyet verici gelişmelerdir ki, «Bu Par
lâmentodan bir icraat Hükümeti çıkmaz. Bu Parlâ
mento milletin on sene gerisindedir» şeklindeki gö
rüşlerin ne derece yanlış olduğunu bir kere daha göz
ler önüne sermiştir. 
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Şükranla kaydedilecek diğer bir husus da, biraz 
önce belirttiğimiz gibi, millî bünyemizin sağlam oluşu 
ve mevcut buhranların sunî olarak çıkarılmış bulun
ması keyfiyetinin, bugün çok daha açık bir şekilde or
taya çıkmış olmasıdır. 

Hâdiseleri millî menfaatlerimiz açısından uzun va
deli bir planda değerlendiremeyen bir kısım politika
cıların hatalı tutum ve davranışları yüzünden orta
ya çıkan ve daima satıhta kalan bu buhranlar, demok
ratik gelişmemizin yakın bir merhalesinde tamamen 
zail olacak ve hepimiz, özlediğimiz müstakar kalkın
ma vasatına erişmiş bulunacağız. Dünya milletleri
nin başdöndürücü bir hızla kalkındığı ve sanayileş-
tiği bir sırada Türkiye'mizin bu şekilde ortaya çıka
rılan sen - ben çekişmeleri yüzünden büyük ölçüde 
zaman kaybetmiş olması, kalkınma imkân ve fırsat
larını kaçırmış bulunması, elbette üzüntü ve tessür-
le üzerinde durulacak bir husustur. Ancak, bütün 
bunlara rağmen, bugün bir icraat Hükümetinin ku
rulmuş olduğundan, Millî Selâmet Partisi olarak bü
yük bir bahtiyarlık içerisinde olduğumuzu da belit-
meyi bir vazife sayıyoruz. Bu bahtiyarlığımızın te
meli, partimizin kuruluş gününden itibaren seçmiş 
olduğu temel tezin ve tutumun her defasında haklı 
sıktığını ve milletimizin takdirini, teveccühünü ka
zandığını görmüş olmamızdan ileri gelmektedir. Bu 
temel tez, daima millî menfaatleri önplanda tutmak, 
miletimize hizmeti esas olarak almaktır. Millî Selâ
met Partisi olarak her zaman için tuttuğumuz yol, 
memleketimizin buhranlara, sıkıntılara sürüklemek 
yolu değil, bilâkis milletimizin saadet ve selâmeti
ni, huzur ve refahını isteme yolu, aziz milletimize 
hizmet etme yolu olmuştur. Millî Selâmet Partisi ola
rak, daha kurulduğumuz Ekim 1972 tarihinden iti
baren seçtiğimiz yol, ülkemizin manevî ve maddî 
alanlarda hızla kalkınması için bir taraftan millî 
bünyemize uygun olan yapıcı görüşlerimizi ortaya 
koymak, diğer taraftan kalkınmamızın vaz geçilmez 
unsuru olan huzur ve selâmet vasatının tesisine ça
lışmak yolu olmuştur. Kalkınmamızın ancak müsta
kar bir iç barış zemininde ve bir devlet - millet kay
naşması ikliminde gelişebileceği gerçeğini her vesi
le ile ve ısrarla müdafaa eden partimiz, seçimler sı
rasında dahi bu gayenin tahakkuku için elinden ge
len "gayreti göstermiştir. Nitekim, seçimlerden önce 
partilerarası münasebetlerin zedelenmesi, telâfisi 
müşkül kırgınlık ve dargınlıkların ortaya çıkması ha
linde bu durumun seçimlerden sonra Meclis çalış
malarını verimsiz kılacağını ve hizmet hükümetleri 

kurulmasını güçleştireceğini her fırsatta belirtmişizdir. 
Esasen partilerin gayesi, vatandaşları kamplara böle
rek aralarında husumet meydana getirmek değildir; 
gaye hizmet yarışına girişmektir; bunun için de siya
sî mücadelelerin fikir planında yürütülmesi ve şah
siyata kaçma gibi, yersiz itham yollarına gitme gibi 
hususlardan uzak kalınmasıdır. Bu hakikatlere inan
dığımız içindir ki, Millî Selâmet Partisi olarak, seçim 
kampanyaları devreleri dahil bugüne kadar haksız 
isnatlardan kaçınmak ve daima fikir planında kal
mak suretiyle millet ve memleket hizmetini kolay
laştırmak ve iç barışı korumak için azamî itinayı 
göstermiş olmanın şu anda bahtiyarlığını hissediyo
ruz. Seçimlerden önce bütün siyasî partileri bir yu
varlak masa toplantısına davet eden biz olduk; bir 
araya gelelim, seçimler esnasında hepimizin riayet 
edeceği esasları tespit edelim, memleketimizde olgun 
bir seçim kampanyası yürütelim dedik. Bu arzumu
zu yerine getirmek imkânı hâsıl olmamasına rağmen, 
biz Millî Selâmet Partisi olarak partilerarasında na
sıl bir hizmet yarışı ve fikrî sahada nasıl bir çalış
ma yapılması gerektiğinin örneğini verme gayretini 
gösterdik. 

Bilindiği gibi milletimiz, 1973 seçimlerinde hiçbir 
partiye tek başına iktidar imkânını vermedi. Millî 
iradenin bu şekilde tecelli eden kararının manası ne 
idi? Bu kararın manası, elbette bu seçimin arkasın
dan bir seçim daha yapın, tek parti iktidarı ortaya 
çıkmazsa, bu denemelere ilâ nihaye devam edin de
mek değildi. Bu kararla milletimiz, partilerden, an
laşarak ortak hükümetler kurmalarını ve dört se
nelik hizmet dönemini değerlendirmelerini istemişti. 
îşte Millî Selâmet Partisi, milletimizin bu kararına 
uyarak bir hizmet hükümeti kurma ve memleketimi
zi buhranlardan kurtarma yolunda seçimlerden son
ra üzerine düşen her türlü gayret ve fedakârlığı gös
termiştir. Bu müspet çabalarımız herkesin ve bil
hassa partilerimizin sayın yöneticilerinin malûmu
dur. 

Millî Selâmet Partimizin bu yapıcı davranışları
na mukabil, Cumhuriyet Halk Partisi aksi tezi orta
ya atmış ve seçimden yeni çıkmış olmamıza rağmen 
Meclisimize önergeler vererek, hemen, tekrar acele 
bir seçime gidilmesi için kampanya açmıştır. 

Konuşmamızın başında işaret ettiğimiz iddialar 
o zaman da serdedilmiş Meclislerimizin bir hizmet 
hükümeti kuramayacağı ileri sürülmüştür. Partimi
zin hizmet hükümeti tezi ile, Cumhuriyet Halk Par-
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tisinin erken seçim tezi karşılaşmış ve bu iki tez iç 
politikamızın en mühim siyasî mevzuu haline gel
miştir. 

Millî Selâmet Partisi olarak erken seçime karşı 
çıkmamızın sebebi; seçimden kaçtığımız manasına 
alınamaz; çünkü kurulduğu tarihten sonra geçen 
bir sene gibi kısa bir zamanda bütün yurt sathında 
teşkilâtlanarak seçime giren ve seçimlerden üç büyük 
partiden biri olarak çıkan, ondan sonra da daima hız
lı bir gelişme ve inkişaf içerisinde bulunan Millî 
Selâmet Partimizin seçimden çekineceğini düşün
mek bu gerçeklerle kabili telif olamaz. M. S. P. sı
ralarından alkışlar) 

Çekindiğimiz nokta, Hükümet buhranları sebe
biyle her seferinde kalkınma hamlelerinin, bilhas
sa büyük sanayi yatırımlarının sekteye uğraması en
dişesi olmuştur. Kaldı ki ekonomik durumu son de
rece iyi olan ve her bakımdan refah ve saadet içe
risinde bulunan kalkınmış bir ülkede dahi sunî olarak 
hükümet buhranlarının ihdas edilmesi veyahut za
mansız ve icapsız erken seçim kampanyaları açılma- î 
sı ekonomik hayatı felce uğratır, hem özel sektör, 
ve hem de kamu sektörü yatırımlarını durdurur ve 
netice olarak pahalılığı, işsizliği artırır, millî yapıda, 
dış ticaret ve bütçe dengesizliği gibi hayati önemi haiz 
rahneler açar ve hatta iç huzur ve barışı tahrip eder. 

İşte bu sebeplerden dolayıdır ki Anayasamız esa
sen seçimlerin dört senede bir yapılmasını öngör
müştür. 

Normal ve demokratik bir rejimin yine normal 
olarak işlemesi, ancak kanunların gösterdiği hudut
lar içerisinde yaşamasına gayret gösterilmesi ile müm
kündür. Siyasî hayatta aslolan millete hizmettir. Bu 
itibarla dört senelik hizmet devrelerinde dahi se
çim tansiyonunun devam ettirilmesi normal bir gi
diş değildir. 

Ülkemizde, halen mütekâmil bir sistem olan nis
pî seçim sistemi mevcuttur. Bu sistemin çoğu kere 
getirdiği netice, koalisyon hükümetleridir. Bu sis- j 
temden tek parti iktidarı da çıkabilir; fakat böyle 
bir netice istihsal etmek için memleketi arka arka- I 
ya birçok defalar seçime sürüklemek ve milleti de
neme tahtası haline getirmek aklıselim ile bağdaş
maz. 

Nitekim italya'da Cumhurbaşkanı tek başına Mec
lisi feshetmeye ve erken seçime karar vermeye yet- } 
kili olduğu halde sistemin normal çizgileri dahilin- I 
de kalınmasına gayret edilmekte, sık sık ortaya çı- 1 
kân hükümet buhranlarına rağmen sistemin gereği I 

olan normal çözüm yollarına gidilmesi tercih edil
mektedir. 

îşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, Millî Se
lâmet Partisi olarak seçimlerden sonra tıpkı şimdi 
olduğu gibi bir hizmet hükümetinin kurulması husu
sunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak, o 
günkü şartlar altında üç aydan fazla süren bir dev
re esnasında Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki par
tileri birleştirerek bir Hükümet kurmak mümkün ol
madı ve böyle bir Hükümetin kurulmasına şartlar 
müsait çıkmadı. 

Millî Selâmet Partisi bunun üzerinde yine millî 
menfaatleri önplanda tutarak iyi niyet ve samimi
yetle Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Par
tisi Koalisyonunu kurdu. Böylece buhranlara son ver
mek imkânı -hâsıl oldu ve normal demokrati kyol-
dan bir hizmet Hükümetinin kurulması başarılmış 
oldu. -

Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyonunun kurulmasıyle, Millî Selâmet Partimi
zin hizmet Hükümeti tezi galip geldi ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin erken seçim tezi fiilen yenilgiye uğ
ramış oldu. 

Millî Selâmet Partisinin hizmet Hükümeti tezi kar
şısında, Cumhuriyet Halk Partisinin erken seçime da
yalı politikasının yenilgiye uğraması yalnız bundan 
ibaret kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin bun
dan başka, politikamız karşısında daha iki mühim 
yenilgisi olmuştur. Millî Selâmet Partisinin iyi ni
yetle önemli hizmetler yaptığı bu koalisyon devre
sinde, - şimdi uzun uzadıya bu devrenin bir muha
sebesini yapacak değiliz, ancak bu devrede - bütün 
milletimizin iftihar ettiği büyük Kıbrıs zaferinin ka
zanılması, Devletimizin itibarını içte ve dışta kat kat 
artırmış, şanlı Ordumuzun sırası geldiği zaman, Al
lah'ın yardımıyle neler yapabileceği bütün dünyaya 
gösterilmiş, iç barış yolunda 40 milyon vatan evlâ
dının her türlü görüş ayrılıklarını bir tarafa bıraka
rak manen birleşmesi, bütün vatan sathının millî 
şuur ve heyecanla yekpare bir bayrak gibi dalgalan
ması daima hatırlanmaya lâyık bir değer taşımak
tadır. 

Devlet - millet kaynaşması kuvvet kazanmış, 
Devletinin ve ordusunun etrafında engin bir mu
habbetle birleşen Türk Milleti, memleketimizin her 
bakımdan kalkınması için hiçbir fedakârlığı esirge
meyeceğini ispat etmiştir. Bu ulvî manzara karşısın
da Millî Selâmet Partisi olarak vakit kaybetmeden, 
bilhassa sanayide büyük hamlelere yönelerek mem-
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leketimizi az gelişmişlikten kurtarmak ve Kıbrıs za
ferimize ekonomik alanda da zaferler eklemek için 
en müsait zeminin doğduğunu düşündüğümüz ve 
büyük ümitlere kapıldığımız bir sırada maalesef or
tağımızın yanımızda olmadığını gördük. 

Millî Selâmet Partisinin milletin arzu ve iradesi 
istikâmetinde buhranları ve güçlükleri göğüsleyen 
politikası yanında, kanaatimize göre, Sayın Ecevit' 
in tekrar acele bir seçim hevesine kapılarak bin türlü 
müşkülât ile kurulan bu Hükümeti bozması ve bu
nunla da kalmayarak, Cumhuriyet Halk Partili ba
kanların görev yerlerini terk edip gitme kararı al
ması, tarihî bir hata ve Millî Selâmet Partisinin dev
let idaresinde gösterdiği ciddî ve müstekâr tutum 
karşısında Cumhuriyet Halk Partisi politikasının ikin
ci bir yenilgisi olmuştur. (M. S. P sıralarından alkış
lar) 

Nitekim, Kıbrıs harekâtına karar veren ve kahra
man mehmetçiklerimizi Kıbrıs'ta mevzie sokan bir 
Hükümet olarak, askerlerimizin arkasında sarsılmaz 
bir kale gibi durmamız gerekirken ve ayrıca dünya
yı saran ekonomik buhranların baskısı altında ezi
len fakir ve orta halli halkımızın dertlerine âcil ça
reler bulmak mecburiyeti varken, alınmış, olan bu 
yersiz ve zamansız Hükümeti bozma kararı, milletimi
ze, ara yerde geçen 6,5 aylık devre esnasında, sayı
lamayacak derecede büyük zararlar getirmiştir. 

Hükümetin istifasından sonra, kış ortasında, «ace
le seçime»-denmiş, başarılamamış; bu politika baharda 
erken seçime tebdil edilmiş, olmamış; Ekimde seçime 
razı olunmuş, tutmamış; fakat bütün bunlar, mem
lekette iç huzuru son derece bozmuş, siyasî ve eko
nomik buhranların daha da artmasına sebep olmuş
tur. 

Bu hataları işleyenlerin ve bu yenilgilere uğra
yanların normal siyasî şartların hüküm sürdüğü bir 
memlekette, ya derhal hatalarinı itiraf edip doğru 
yola dönmeleri veyahut da politikadan silinip gitme
leri en tabiî akibetleri iken, bir de yanlış yolda ısrar 
ettikleri halde siyasî aksiyon bakımından hâlâ ya
şıyor görünmelerinin sebebi, TRT'nin ve bir kısım ba
sının tarafgir tutumu ile kendilerine âdeta bir sunî 
teneffüs yaptırılmakta oluşundan ileri gelmektedir. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

TRT yakında Anayasanın emrettiği bitaraf hü
viyetine kavuştuğu zaman, hatalar daha berrak gö
rünür hale gelecek ve kendilerini düzeltmek istidadı 
taşıyanlar için bu herhalde çok faydalı olackatır. 

Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyon bozulur bozulmaz, daha o gün, bugünkü 
Parlâmento şartlarının ortaya koyabileceği tek çözü
me işaret ettik ve mevcut şartlar muvacehesinde ye
ni Hükümetin ancak bugünkü hükümet olarak ku
rulabileceğini ifade eyledik, Cumhuriyet Halk Partisi 
dışındaki partilerin ve bağımsızların birleşmelerini, 
bir araya gelmelerini arzu ettik. 

Milliyetçi partilerin anlaşması ile gelişen yapıcı 
teşebbüsler, bugün Anayasaya dayalı ve meclisleri
mizden güvenoyu alabilecek bir Hükümetin meydana 
gelmesine vesile olmuş bulunuyor. Bu merhaleye gel
memiz kolay olmamıştır. Milliyetçi cepheyi teşkil eden 
partiler, Hükümet kuruluşundan evvel geçen süre içe
risinde dahi, Devlete sahip çıkması, Devlet ve Parla
mentoyu işler halde tutmuş, Anayasa çerçevesinde 
yapılacak hizmetlerin yapılmasına çalışmış, bütçe
yi çıkarmış, hayatî ehemmiyet taşıyan kanunları 
meclislerimizden geçirmiştir. Yurdumuzda huzur 
ve selâmetin teessüsü ve muhafazası, içîn gerekli her 
teşebbüse girişmiştir. 

Bu dönemde bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi 
yöneticilerinin, yine buhran politikasına devam et
tikleri görülmüştür. Parlamentomuza dil uzatılmış, 
Hükümet kuruluncaya kadar talebelerin dçrse katıl
mamaları istenmiş, işçilerimiz tahrik edilmiş, mez
hep kışkırtmacılığı Meclis kürsülerine kadar getiril
miş, aşırı sol eğilimli derneklerin sloganları ve hare
ketleri paylaşılmak istenmiş, hayatî önem taşıyan 
kanunların ve hatta bütçenin meclislerimizden geç
mesi engellenmek istenmiş, kısaca Parlâmentoya da
yalı, güvenoyu alabilecek bir Hükümetin hizmet Hü
kümetinin kurulmasını önlemek için akla gelen ve
ya gelmeyen her türlü çareye başvurulmuştur; ama 
bütün bu menfi tutum ve davranışlara rağmen mil
lî arzu ve iradenin istediği millî cephe Hükümetinin 
kuruluşu önlenememiştir. Bu netice 14 Ekim seçim
lerinden beri Cumhuriyet Halk Partisinin takip ettiği 
yanlış politikasının, Millî Selâmet Partisinin takip et
tiği huzur ve selâmet ve hizmet politikası karşısın
da üçüncü yenilgisini teşkil etmektedir. (M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, buraya kadar yapmış 
olduğumuz bu açıklamalardan maksadımız, halen bu
lunduğumuz merhaleye nasıl geldiğimizi izah etmek
tir; memleketimizin bundan sonra siyasî istikrara eriş
mesini temin etmenin neye bağlı olduğunu belirtmek, 
isabetli olan ve olmayan görüşlerin, tutum ve davra
nışların hallini yapmaktır. Maksadımız, sadece geç-
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misin muhasebesini yapmak değil, geleceğe de ışık tut
maya çahşmaktır. Bu tahlillerden çıkan netice ve 
seçimlerden bu yana geçen 2 seneye yakın bir devrede 
cereyan eden hadiselerin teyit ettiği gerçek odur ki, 
partilerimiz yapıcı bir tutumla birbirlerine yaklaş
tıkları ve müşterek gayeler uğrunda hizmete koş
tukları takdirde, millet ve memleketimizin yüksek 
menfaatleri bakımından verimli ve başarılı netice
ler elde edilmiş, aksine ahenksizlik doğduğu takdir
de ise, memleketimiz birtakım buhranlar içerisinde 
büyük zararlara uğramıştır. 

Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyonunun, kuruluşundan Kıbrıs zaferine ka
dar geçen devresi bu müspet anlayışın Millî Selâ
met Partisi tarafından verilmiş iyi bir örneğini teşkil 
etmektedir. 

Bugün Hükümeti teşkil eden partiler iyi niyetle 
bir araya gelmişlerdir. Geçirdiğimiz tecrübelerin de 
gösterdiği gibi, koalisyon anlaşma ve uzlaşma demek
tir. Bir koalisyon içerisinde hiçbir partinin kendi is
teklerini tam manasiyle yerine getirmesi mümkün de
ğildir. Uzlaşmanın gerektirdiği fedakârlıklara katla
narak millî menfaatleri önplanda tutmak bakımından 
bir zaruret vardır. Partilerimizin, demokrasimizin 
eriştiği bu merhalenin idraki içerisinde olduklarına 
kesinlikle inanıyoruz. İyi niyetle yola çıkılmıştır. Kar
şılıklı anlayış havası içerisinde milletimizin beklediği 
hizmetlerin yapılması için geceli gündüzlü çalışılma
lıdır. 

Millî Selâmet Partisi olarak, memleketimizin tek
rar buhranlara düşmemesi, siyasî istikrarını daha da 
kuvvetlendirilmesi bakımından önümüzdeki devrede 
3 önemli adımın atılmasında yarar görmekteyiz. 

Bunlardan bir tanesi; millî cephe partilerinin müş
tereken Millet Meclisi Başkanlığına sundukları seçim 
ittifakı teklifinin kısa zamanda kanunlaşmasıdır. Bu 
kanun, demokraside yeni bir tekâmülün ifadesidir, 
vatandaşın seçme hakkının daha mütekâmil bir şe
kilde kullanılması gayesini gütmektedir; siyasî istik
rarın temin edilmesi, seçimlerden sonra uzun buh
ran devrelerinin ortadan kaldırılması gayesini güt
mektedir. Bu önemli adıma ilâveten, daha önce de 
Grupumuz adına yapılan konuşmalarda Yüce Mecli
se arz edildiği gibi, Millî Selâmet Partisi olarak, mem
leketimizde siyasî istikrarın temini bakımından baş
kanlık sisteminin getirilmesinde de yarar görmekte
yiz. Bundan sonraki Cumhurbaşkanı seçiminin tek 
derece ile, milletimiz tarafından yapılmasının fayda

lı olacağı kanaatindeyiz. Bu seçimin birinci safhasın
da adaylar seçimi, bir hafta sonra da yapılacak ikin
ci seçimde ise, doğrudan doğruya başkanın seçimi 
olarak yapılmasının faydalı olacağına inanıyoruz. 
Böylece seçimlerden önce veya her iki seçim arasın
da, partiler veya vatandaşlar arasında gerekli anlaş
maların ve değerlendirmelerin yapılması için fırsat 
ve imkân hazırlanmış olacaktır. Bu adıma ilâveten mem
leketimizde siyasî istikrarın temini, devlet - millet 
kaynaşmasının sağlanması bakımından, aziz milleti
mize referandum hakkının verilmesinde büyük fay
dalar olduğuna kaniiz. Önümüzdeki devrede bu adım
lar atıldığı takdirde, geçirdiğimiz devrede içerisine 
düştüğümüz buhranlar tekerrür etmeyecek, yurdu
muz aradığı siyasî istikrara kavuşmuş olacaktır. 

Bir yandan mütekâmil bir seçim sistemi olan nis
pî seçim sisteminin yararlarından faydalanılacak, 
öbür taraftan başkanlık sisteminin getirdiği siyasî 
istikrardan faydalanılmış olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, buraya kadar arz et
miş olduğumuz hususlarla, bugünkü Hükümetin ku
ruluşuna hangi merhalelerden geçerek geldiğimizi, 
bundan sonra da anaistikametler itibariyle, siyasî is
tikrarın temini bakımından neler yapılması icabetti-
ğini kısaca belirtmiş olduk. 

Şimdi bu önemli noktalan aydınlığa kavuşturmaya 
çalıştıktan sonra, bulunduğumuz noktada kurulmuş 
olan yeni Hükümetimizin, Yüce Meclise sunduğu 
program üzerindeki fikirlerimizi arz etmeye çalışaca
ğız. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisi 
olarak memleketimizin ve milletimizin, halihazır iç 
ve dış şartlar muvacehesinde saadet ve selâmete eri
şebilmesi için, işbaşındaki Hükümetin icraatının beş 
anahedef istikametinde yürütülmesi zaruretine inanı
yoruz. Hükümetler ancak bu beş temel hedefe me-
teveccih verimli çalışmalar yaptıkları takdirde başa
rı elde edebilirler. En önemli beş hedef şunlardır: 

1. tç barışın sağlanması; 
2. Devlet - millet kaynaşmasının temini; 
3. 40 milyon memleket evlâdının kalbinde, ye

niden büyük /Türkiye idealinin bir meşale gibi yan
maya başlaması; 

4. Manevî kalkınma; 
5. Maddî kalkınma. 
Muhterem milletvekilleri, 40 milyon memleket ev

lâdı birlik ve beraberlik' içerisinde, birbirinin kardeş
liğini duyarak iç barış ve huzur içerisinde bir araya 
gelmelidir. Kalkınmanın temeli buna dayanır, dev-
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let - millet birbirine kaynaşmalıdır; bu milletin her 
ferdi kendi kendine düşündüğü zaman, kendi içeri
sinde kendi kalbinde, «Benim ne güzel devletim ve 
benim ne güzel Hükümetim var» diyebilmelidir. Kal
kınmada milletçe hep beraber harekete geçmek esas
tır. Büyük gayeler uğrunda seferber olmak şarttır, 
kalplerde büyük hedeflerin meşalesinin yanması esas
tır. Bundan dolayı istiyoruz ki, yurdumuzda 40 mil
yon insan birbirine kardeş olarak bağlansın. Devlet -
millet kaynaşsın, gönüllerimizde yeniden büyük Tür
kiye ideali bir meşale olarak yansın. Bu aşkla ve bu 
şevkle ve bu azimle, hep beraber yurdumuzun mane
vî ve maddî kalkınmasına yönelelim; milletimizin bek
lediği, bizden istediği işte budur. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Ya
şa koca vaiz, vaaz eder gibi konuşuyor. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — «Vaiz» 
gibi hürmet edilmesi lâzım gelen bir sıfatı istihfaf 
ve hakaret elfazı olarak kullandığınıza çok üzüldüm 
sayın arkadaşım. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, devleti şevki idare etme 
yükümlülüğünün ve sorumluluğunun altına giren bir 
Hükümetin en başta gelen vazifesi, iç barışı kâmil 
manada temin ve idame ettirmektir, tç barışın olma
dığı bir ülkede huzur ve saadet, kalkınma ve refah 
olamaz. Bundan dolayıdır ki, Millî Selâmet Partisi 
olarak, Hükümetin Yüce Meclise sunmuş olduğu 
programda, «iç barışı temin bakımından neler geti
rilmiştir? Bu yola, bu konuya verilen ehemmiyetin 
derecesi nedir?» bunları dikkatle inceledik. Mem^ 
nuniyetle ifade edelim ki, bu programda bu hususa 
gereken önem verilmiş ve bu yolda yapılacak çalış
malar ana hatlarıyle belirtilmiştir. 

Nitekim, programın 8 nçi sayfasında, «îç huzur 
ve barışın sağlanmasına dikkat gösterileceği» taahhü
dü yer almış bulunmaktadır, tç barışın teessüsü için 
her şeyden önce bir ülkede fikir ve inanç hürriyetinin 
kâmil manada tatbik edilmesi gerekir. Herkes iç ba
rış içerisinde fikir ve inancında hür olmalıdır; ancak 
hiç kimse kendi fikir ve inancını başkalarına zorla 
kabul ettirme hakkına sahip olmamalıdır. 

Hükümet programının 7 nci sayfasında, «Fikir ve 
inanç hürriyetiyle ve temel hürriyetlerle ilgili uygu
lamalarda, Anayasaya uygunluk sağlanacağı ve Ana
yasaya uymayan tatbikatın ortadan kaldırılması için 
gerekli tedbirlerin alınacağı taahhüdü» nü iç barışın 
temel şartı görmekte ve Hükümetin bu yolda, yurdu

muzda beklenen ferahlığı getirmesini temenni etmek
teyiz. 

Yine programda, «Hükümetimiz hür ve demok
ratik rejimin vazgeçilmez gereği olan düşünce ve 
inanç hürriyetine ve Anayasamızın teminatı altındaki 
bütün temel hürriyetlere saygılı olacaktır. Hürriyet
lere saygılı olduğumuz ölçüde meşru nizamın korun
masında ve kanun hâkimiyetinin sağlanmasında da 
kararlı olacağız. Kanunların suç saydığı fiillere hiç 
bir şekilde müsamaha etmeyecek ve kanun dışı eylem
lere girişenlere karşı kanunların tam olarak uygulan
ması için gerekli dikkati göstereceğiz» cümlelerini 
ve gençlerimizin huzurunun sağlanacağına dair va
atleri, işçi ve işverenin birbirine karşı iki zıt kuvvet 
olarak değil, aynı gayelere yönelmiş kardeşler olarak 
telâkki edileceğine dair hükümleri, iç barışın tesisi 
bakımından takdirle karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzun beklediği 
hamlelerin yapılması için diğer çok önemli bir hu
sus da, devlet - millet kaynaşmasının sağlanmasıdır. 
Halihazır Hükümeti teşkil eden partiler topluluğu, 
millet çoğunluğunun oyunu temsil etmektedir. Bu hu
sus ile, yine programda «muhalefetin haklı uyarıla
rına da önem verileceği» prensibinin vazedilmiş ol
ması, devlet ve millet kaynaşmasında önemli bir fak
tör olacaktır. 

' Millî beraberlik anlayışının, devleti idare edenlere 
hâkim olduğu bir döneme girilmesi inancı, devlet -
millet kaynaşması bakımından büyük bir mana ifade 
etmektedir. 

Seçme hakkının 18 yaşını doldurmuş gençlere ka
dar genişletilmesi, Almanya ve diğer dış ülkelerde 
çalışan işçilerimize de oy kullanma imkânının veril
mesini, bu kardeşlerimizin devlet - millet kaynaşma
sı anlayışına kuvvet kazandıracaktır. Öte yandan 
devlet mekanizmasının müessiriyet ve verimliliğinin 
artırılması için kamu idaresinde sürekli ıslahat yapıl
ması taahhüdünü, devlet - millet kaynaşması bakı
mından zarurî görüyoruz. 

Adalet hizmetlerinin süratli, âdil ve külfetsiz ola
rak görülmesi, ödeme gücünden yoksun vatandaşları
mıza adlî müzaharetten yararlanma imkânının mües
sir şekilde sağlanması, ödeme gücünden yoksun va
tandaşlarımıza ücretsiz tedavi imkânlarının tanın
ması gibi, programda yer alan geniş, çeşitli sosyal 
yardım hizmetlerine müteallik vaatler, devlet - millet 
kaynaşmasının temel taşları olarak yurdumuzdaki 
coğrafi ve zümrevî dengesizliğin giderileceği taahhü-
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dü, devlet - millet kaynaşmasında yıllardır hasretini 
çektiğimiz hususlardır. 

Muhterem milletvekilleri, programın çeşitli bölüm
lerinde, millet evlâtlarının kalplerinde yeniden büyük 
Türkiye idealinin doğmasını temin edecek önemli hu
suslara da yer verilmiş olmasını büyük bir sevinçle 
karşılıyoruz. Hele Hükümetin, milletimizi tarih 
boyunca ayakta tutan millî ve manevî değerlere bağlı 
ve saygılı olarak ve bunlardan kuvvet alarak Türk 
milletini çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkart
mak davasını temel dava olarak benimsemiş olması, 
aziz milletimizin uzun yıllardan beri hasretini çektiği 
bir zihniyete kavuşmuş olmasının şahadet belgesidir. 

Türkiye'nin hür ve demokratik bir rejim içerisin
de manen ve maddeten kalkınmasına bütün milletin 
heyecan duyarak ve inanarak katılmasını temine çalı-
cağı, millî eğitimin temel amaçlarının başında milleti
mizin bütün fertlerinin büyük ve şanlı tarihimizle if
tihar eden, milletimizin geleceğine güvenle bakan, 
her türlü taklitçilikten uzak, millî şahsiyetini müdrik, 
ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlığa örnek 
olmayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiştirileceği 
taahhüdü yeniden büyük Türkiye idealinin tahakku
kuna vesile olacaktır. 

Hükümet programında, kültürümüzün gelişmesi, 
genç nesillerimize aşılanması, sanatımızın millî kök
lerden kuvvet alarak ilerlemesi için çalışılacağı; millî 
kültürümüzü tanıtacak ve geliştirecek araştırmaların 
yapılacağı ve temel eserlerin yazılmasının teşvik edi
leceği, millî bir dil politikası izleneceği, teknolojinin 
millî imkânlara dayalı olarak geliştirilmesine çalışı
lacağı; eğitimde müfredat programlarının millî kül
türümüze uymayan kısımlarının değiştirileceği, mille
timizin ilme ve insanlığa yaptığı hizmetlerin öğre
tilmesine önem verileceği, devlet sahnelerinde ve ya
yınlarında Türk yazarlarının eserlerine ağırlık verile
ceği prensiplerini takdirle karşılamaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında 
manevî kalkınmaya büyük önem verilmesi cidden se
vinç vericidir. Bu sevincimizin sebebi, Millî Selâ
met Partisinin manevî kalkınma olmadan maddî kal
kınma olmayacağına; manevî kalkınmanın maddî 
kalkınmadan önce geldiğine, manevî kalkınma olma
dan saadet ve selâmete erişilemeyeceğine dair temel 
inanışıdır. 

Hükümet programının millî eğitim bölümünde, 
diyanet bölümünde ve diğer böülmlerinde manevî 
kalkınma ile ilgili bir çok önemli hususlar yer almış 
bulunmaktadır, Bunlar meyanında millî eğitim bö

lümünde yer almış olan şu prensipleri ye vaatleri, 
yurdumuzun manevî kalkınması bakımından, takdir
le karşılyoruz. 

1. Jl ve ilçelerde binaları tamamlanmış olan mes
lek okulları - imam hatip okulları dahil - açılması; 

2. Bu okulların ikinci döneminden mezun olan
ların lise mezunları gibi üniversite ve yüksekokullara 
girebilmelerinin sağlanması; 

3. Halen okutulmakta olan ahlâk derslerinin ga
yesine uygun ve millî ahlâk esaslarına göre yeniden 
düzenlenmesi; 

4. Ahlâk derslerinin öncelikle İlahiyat Fakülte
sinin, Islâmî- İlimler Fakültesinin, Yüksek İslâm Ens
titüsü ve İmam Hatip Okulu mezunlarının tedrisatına 
tahsis edilmesi; 

5. Millî eğitim müfredat programlarının millî 
kültürümüze uymayan kısımlarının düzeltilmesi; 

6. Mekteplerimizde milletimizin ilim ve insanlığı 
yaptığı hizmetlerin öğretilmesine önem verilmesi; 

7. Yüksek İslâm enstitülerinin akademi haline 
getirilmesi; 

8. — Devlet sahnelerinde ve yayınlarında - TRT 
dahil - Türk yazarlarının eserlerine ağırlık verilme
si; 

9. Millî bütünlüğe ve genel ahlâka zarar verici 
eserlerin yayınlanmasının önlenmesi gibi hususlar yer 
almış bulunmaktadır. 

Diyanet hizmetlerine gelince : 

Diyanet İşleri Başkanlığında İslâmî ve ilmî araş
tırmalar yapmak ve ilmî eserler telif etmek üzere bir 
ilim heyetinin kurulması; 

Vekil imamlar meselesinin âdil bir çözüm yoluna 
kavuşturulması; 

Din görevlilerinin toplumdaki manevî yeri ve de
ğeri dikkate alınarak, sosyal ve ekonomik kalkınma
mızda kendilerinden yararlanılması; 

Ecdat yadigârı vakıf eserlerin, vakfın şartnamesi 
ve kanunî esaslar dışında kullanılmasına müsaade 
edilmeyeceği ve vakıf eserlerinin onarımı ve resto
rasyonuna itina gösterileceği hususlarını, programın 
mühim bir yönü olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında, 
Türkiye'nin hür, demokratik, planlı, dengeli, sosyal 
adalet ve sosyal güvenliğe gerekli önemi veren, hür 
teşebbüse, mülkiyet hakkına ve meşru kazanca say
gılı bir ekonomik sistem ile kalkınacağı vaadinin isa
betli bir tercih olarak yer aldığını müşahede ediyo-. 
ruz. 
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Yurdumuzda halen cari, coğrafî ve zümrevî den
gesizliği ortadan kaldırmak gayesiyle programda yer 
almış bulunan, «Kalkınma nimetlerinin bütün va
tandaş kitlelerine ve yurdun her bölgesine âdil bir 
şekilde yayılmasını sağlayacak ve dengesizlikleri gide
recek tedbirlere önem verilecektir.» görüşünün 
ehemmiyetine inanıyoruz. Ekonomik kalkınmada 
büyük önem taşıyan karar bütünlüğü ve tatbikat 
ahenginin sağlanması için, ekonomik ve malî poli
tikayı uygulayan kamu kuruluşları arasında yakın 
bir işbirliği ve koordinasyon tesisini zarurî görüyoruz. 

, Programdaki «Para, kredi, finansman, yatırım, 
destekleme, teşvik ve yönlendirme politikaları, eko
nomimizin hızla değişen şartlarına süratle intibak 
ettirilecektir. Bütünleştirilecek ve temel bir ekono
mik politika çerçevesinde yürütülecektir.» sözlerini 
yerinde buluyoruz. 

Programda, mal darlığı, mal yokluğu, fiyat 
artışları, pahalılık ve işsizlikle mücadele edileceği 
açık, kesin olarak belirtilmiştir. Bu görüşler mem
lekette büyük bir ferahlığa vesile olmuştur ve yine 
Hükümet programında Türk parasının iç ve dış de
ğerinin korunacağı, yatırımların hızlandırılacağı, 
tasarruf eğiliminin artırılacağı, tasarrufların üretime, 
üretimci sektörlere yöneltileceği, kâr ortaklığı sis
teminin geliştirileceği, güvenilir bir sermaye piya
sasının geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı 
vaatlerini, ekonomik hayatımız bakımından son de
rece önemli sayıyoruz. Dış ödemeler dengesindeki 
bozulmayı düzeltecek, işçi dövizlerinin yurda geli
şini teşvik- edecek, ihracata dönük stokları kısa za
manda ve uygun şartlarla değerlendirecek ve döviz ka
zandırıcı hizmet sektörlerini geliştirecek tedbirlere 
yer verilmesini aynen benimsiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomik kalkınma
nın temini için, her şeyden önce israfın önlenmesi 
şarttır. Hükümet programında, «umumî harcama-

-lardaki israfın önlenmesine. Devlet idaresinin israf
tan kurtarılmasına, kırtasiyecilik, rüşvet, irtikap, 
suiistimal gibi olaylarla müessir şekilde savaşılma-
sına büyük önem verileceği» vaatlerinin artık ger
çekleşmesini görmek istiyoruz. 

Ekonomik kalkınmada acilen halli gereken bir 
diğer önemli mevzu da halihazır karışık, gayri âdil, 
kalkınmaya mani vergi sisteminin ıslahıdır. Hükü
met programında yer alan vergiyi malî gücü olandan 
almaya ağırlık verme, âdil, sade ve külfetsiz bir ver
gi sistemini tesis etme hedeflerini yerinde buluyo
ruz. Hükümetin memleketimize yapacağı en büyük 

hizmet vergi sahasındaki bu ıslahat olacaktır. Bu 
yolda atılacak köklü adımları Millî Selâmet Partisi 
olarak büyük bir memnuniyetle karşılayacak ve her 
bakımdan yardımcı ve destek olacağız. 

Ekonomik kalkınmada çok önemli faktörlerden 
biri de kredilerin dağıtılması mekanizmasıdır. Hü
kümet programında, kredilerin düzenlenmesinde sos
yal ve ekonomik verimliliğin esas alınması, kredi 
dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi, sellektif or
ta vadeli kredi kullandırılmasının -artırılıp yaygınlaş
tırılması prensiplerinde büyük isabet görüyoruz. Ya
tırımcı ve icraatçı kuruluş çalışmalarının ödeme güç
lükleri ve gereksiz fofmaliteler yüzünden aksayıp 
gecikmemesi için lüzumlu tedbirlerin alınması vaat
lerini, yatırım faaliyetleri ve şevki .açısından, ümit 
verici buluyoruz. 

, Muhterem milletvekilleri, Türkiye'mizin güçlü, 
kuvvetli bir ülke olması süratle sanayileşmemize bağ
lıdır. Hükümet programında sanayileşme davamıza 
geniş yer verilmiş olmasından Millî Selâmet Partisi 
olarak büyük bir memnuniyet duymaktayız. Yurdu
muzun sanayileşmesi sahasında yapılmış bu vaatler 
gerçekleştiği takdirde milletçe büyük bir başarıya 
erişmiş olmanın bahtiyarlığını duyacağız. 

1. Sanayileşmenin gerçekreşmesinde anahedef 
olarak millî, güçlü, süratli, yaygın bir hamlenin hedef 
alınması; 

2. Sanayiin temel üretim malları istihsal eden 
ağır sanayi ve bu meyanda millî harp sanayimizin 
kurulmasına imkân verecek bir yapıda geliştirilmesi; 

3. Millî savunma gücümüz için önemli olan te
mel projelerle ilgili çalışmalara hız verilerek icraata 
geçilmesi; 

4. Sanayileşmenin doğması ve hızlandırılması 
maksadıyle Sanayi Bakanlığında yurt sathına yaygın 
güçlü bir teşkilâtın kurulması; 

5. Sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin kurul
ması ve geliştirilmesine büyük önem verilmesi; 

6. Tarım sektörünün ihtiyacı olan temel tesis
lerin; yeni gübre ve şeker fabrikalarının sayılarının 
artırılması; 

7. Demir - çelik tesislerinin, metalürji sanayii
nin, motor sanayiinin, takım tezgâhları, tarım ve iş 
makineleri sanayiinin, gemi inşa sanayiinin kurul 
masının önemle ele alınması; 

8. Sanayileşme hareketlerinin finansmanında 
halkın tasarruf imkânlarının, özellikle yurt dışında
ki işçilerimizin dövizlerinin değerlendirilmesi ve çe
şitli teşvik tedbirlerinin geliştirilmesi; 



M. Meclisi B : 63 9 , 4 . 1975 O : 2 

9. Yeni bir Sanayii Teşvik Kanunu çıkarılması; 
10. Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankasının sü

ratle kurulması; 
11. Türk teşebbüs ve sermayesinin dış ülkelerde 

sanayi tesisi kurabilme imkânlarının artırılması ve 
teşvik edilmesi Hükümet programında takdirle kar
şıladığımız hedeflerdendir. 

Muhterem milletvekilleri, milletimiz tarım, hay
vancılık, ormancılık, enerji sahasında büyük atılım
lar beklemektedir. 

Programdaki «Gıda, tarım ve hayvancılık kesimi
ne hizmet götüren ve halen çeşitli bakanlıklar bün
yesinde dağınık halde bulunan kamu kuruluşları tek 
bir bakanlığın çatısı altında toplanarak bütünleştiri
lecek, bu konuda üretimden pazarlamaya kadar bü
tün ünitelerin teknolojik, ekonomik yönlerden aynı 
şevki idare altında organize edilmeleri hedef alma 
çaktır.» cümlelerindeki prensipleri isabetli buluyo
ruz. Nitekim, yurdumuzdaki şeker sanayii bu pren
sip altında kurulmuş, bugüne kadar başarılı hiz
metler yapagelmiştir. Tarım sahasının diğer ürün
lerine de aynı prensip ve organizasyonun uygulan
ması büyük gelişmelere müncer olacaktır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi son derece önemli 
bir konudur. Bu sahada ciddî adımların atılmasına 
ihtiyaç vardır. Yurdumuzun hemen her ilinde, bil
hassa Doğu illerimize et kombinaları, süt fabrika
ları, soğuk hava depoları ve yem fabrikalarından 
müteşekkil organizasyonların kurulmasında büyük 
zaruret görüyoruz. Bu hususta başlamış olan çalış
maların hızlandırılması ilk hedef olmalıdır. 

Ziraî kalkınmamız bakımından büyük sulama pro
jelerinin yanında, yeraltı pompaj ve gölet sulamala
rına da özel bir ağırlık verilmesi vaadi, kurak böl
gelerdeki vatandaşlara ümit bahsetmiştir. Bu ümi
din gerçekleşmesi için her gayret gösterilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 40 milyon memleket 
evlâdı yeni Hükümetten daha yüksek bir hayat se
viyesinin teminini beklemektedir. Bundan dolayı, 
Hükümet programında, işsiz vatandaşlarımıza, köy
lümüze, işçimize, esnafımıza, memurlarımıza, tüc
car ve sanayicilerimize, dar gelirlilerimize, emekli
lerimize, sakatlarımıza, yaşlı ve muhtaçlarımıza 
bu gibi hizmetlerin yapılacağı hususunda getirilen 
fikirlerin ve görüşlerin üzerinde önemle durmak za
rureti vardır. Bunları incelediğimiz zaman şunları 
görüyoruz: 

İşsizlerimiz: Yeni Hükümet işsizlikle mücadeleyi 
temel hedef olarak ele almayı programında saraha

ten belirtmiştir. İşsizlikle mücadelenin anayolu, sa
nayileşme hareketi, yatırımların yaygınlaştırılması 
suretiyle istihdam imkânlarının artırılması yoludur^ 
Bir milyon evlâdımız dış ülkelerde işçi olarak ça
lışmakta olduğu halde, bugün, maalesef yeryüzünün 
işsizi en fazla ülkelerinden birisiyiz. Bu sebeple iş
sizlik, memleketimizin temel konularından birisini 
teşkil etmektedir. İstatistikler, yurdumuzda her yıl 
500 bin memleket evlâdına yeniden işyeri açılması 
gerektiğini gösterirken, mevcut plan bu işsizlerin 
her yıl ancak 250 binine iş bulma fırsat ve imkânını 
vermektedir. Konunun ehemmiyeti açıktır. Büyük 
bir seferberliğe girişmek, âcil tedbirler almak mec
buriyet halindedir. Aksi takdirde bir işsizlik infilâkı 
tehlikesi varittir. Bu itibarla işsizlikle mücadele, ye
ni Hükümetin en önemli meşgalesi olmalıdır. İşsiz
likle mücadelenin tek yolu, 40 milyon memleket 
evlâdının yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için bü
yük bir heyecanla yeni kalkınma hamlelerine giriş-
mesidir. 

Çalışanlarımızın arızî olarak işsiz kalmaları ha
linde duçar olacakları güçlükleri, ıstırapları dindir
mek, hafifletmek için yeni Hükümetin, programın
da bir işsizlik sigortasının ihdası yolundaki vaadini 
yerinde görüyoruz. 

Köylülerimiz : Hükümetimiz köye giden hizmet
leri artıracaktır. «Kalkınmanın köyden başlanması. 
ve nimetlerinin köye ulaşması zaruretine inanmış bir 
Hükümet olarak dili ile değil, gönlü ile; sözü ile 
değil, icraatla köyün ve köylünün hizmetinde olacak
tır.» ifadeleri ile yer alan taahhüdü son derece ye
rinde buluyoruz. 

«Köylerde yol, cami, su, elektrik, sulama, yaka
cak temini, telefon, okul, kütüphane, sağlık tesisi 
ve idare binası gibi ekonomik sosyal altyapılar, Dev
letçe bir bütün halinde ve kamu hizmeti olarak mü
talâa edilecektir.» prensibini çok isabetli buluyoruz 
ve benimsiyoruz. Köy kalkınmasında alt yapıların 
hızlandırılması, köylerimizin katılma paylarının kal
dırılması, köy muhtarlarına ödenek verilmesi, köy 
kalkınması için gönüllü kooperatifçiliğe gerçek anlam
da önem verilmesi memnuniyet verici hususlardır. 

Köy kalkınması için kredi imkânlarının arttırıl
masında, tabiî âfetler sebebiyle çiftçilerimize tarım 
sigortası imkânının getirilmesinde zaruret görüyoruz. 

, Sağlık sigortasının getirilmesi suretiyle de köyleri
mize sağlık hizmetlerinin gereğince getirilmesi 
imkânı doğacak, bugünkü büyük güçlükler ve ıstı
raplar sona ermese bile hafiflemiş olacaktır. 
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Yeni Hükümetimizin gübre fiyatlarını indirme 
kararı, köylümüzü şimdiden sevindirmiştir. Yerli 
gübre fabrikalarımızın tam kapasite ile çalıştırılma
sı suretiyle gübre fiyatlarında istikrar sağlanması, 
köylümüze büyük huzur getirecektir. 

işçilerimiz : Muhterem milletvekilleri, güçlü bir 
kalkınmanın temel unsurlarının başında işçilerimiz 
gelmektedir. Bu camianın huzuru, kalkınma ham
lesine hız getirecektir. Programda bu konu üzerinde 
de anahatları ile durulmuştur. Huzurlu bir çalışma 
ortamının tesisi için işçi ve işverenlerin birbirine 
karşı değil, yan yana olmaları gerektiğine işaret 
edilmesi; işçi ve memur ayırımının hakkaniyetli, âdil 
ve gerçekçi ölçü ve kıstaslara dayandırılacağı vaadi; 
işçi ücretlerinin tespit ve tanziminde, artan hayat 
pahalılığına göre bir ücret sisteminin getirilmesi; ku
rulacak fabrika ve emsali yatırımlara işçilerimizin 
hissedar olmalarına imkân hazırlanması; kıdem taz
minatının 15 günden 30 güne çıkarılması, tarım ve 
orman kesiminde çalışan işçilerimizin her türlü işçi 
haklarından yararlanma imkânlarının sağlanması; 
yurt dışındaki işçilerimizin çalışma şartlan, sosyal 
hakları ve iş güvenliklerinin devamlı olarak takip ve 
temin edileceği; yurt dışındaki işçilerimizin çocukla
rının milî ve dinî eğitimlerinin aksamadan yürütülme
si için gereği kadar öğretmen ve din görevlisinin te
min edileceği hususları bu konudaki kanaatlerimizi 
teyit etmektedir. 

Hükümet programında esnaf ve sanatkârlarımızın, 
finansman ve kredi imkânlarının genişletilmesi; kül
fetli defter tutma mükellefiyetinden kurtarılması; 
asgarî geçim imkânlarının yeniden düzenlenmesi; mes
ken ve mesken kredisi imkânlarının sağlanması; kü
çük sanayi sitelerinin geliştirilmesi; küçük sanayi ile 
eğitim çalışmalarına önem verilmesi bu camia men
suplarını memnun edecek hususlardandır. Esnaf ve 
sanatkârlarımız, millî hayatımızın temel unsurların
dandır; refaha kavuşmak ve kalkınmak ihtiyacında 
olan bir kuvvettir. Yeni Hükümetin esnaf problem
lerine programda olduğundan daha büyük bir ağır
lık vereceğine inandığımızı ifade etmek isteriz. 

Hükümet programında, «Devlet memurlarının 
sosyal ve ekonomik durumlarının geliştirilmesine 
çalışılacaktır.» şeklinde ifadesini bulan söz, kısa ve 
fakat taahhütte geniş ihtiyaçlara cevap vermek zaru
reti doğuracak bir prensiptir. 

Programın çeşitli bölümlerinde temas edilen dar 
gelirli aile çocuklarının okuma ve yetişme imkânla
rının artırılmasından, vergi yükünün azaltılması ve 

asgarî geçim indiriminin yükseltilmesinde çocuk 
zamlarının artırılması ve tahsilde çocuğu bulunanla
ra ayrıca yardım yapılması imkânlarından, dar ve 
düşük gelirli kimseler için mesken ve mesken kredisi 
imkânlarından, memurlarımızın da büyük ölçüde 
faydalandırılmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, yeni Hükümetin, sana
yicilerimiz ve yatırımcılarımızın uzun zamandır bek
lediği yeni bir «Sanayi Teşvik Kanununu» çıkaraca-: 
ğı müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan 
başka, vergi sistemlerinin ıslahı, bu camia men-; 
suplarının Devletten beklediği hizmetlerin başında gel-: 
mektedir. Sağlık sigortasının genel sigorta haline 
getirilmesini de tüccar ve sanayicilerimiz beklemekte-^ 
dir. Programdaki, «Dar gelirlilerin acı ve ıstırapla
rım ciddî tedbirlerle gidermeye uğraşacağız» vaadini 
önemli bir vaat sayıyoruz. Diğer sosyal imkânlardan 
bu kategoriye giren vatandaşlarımızın da faydalan
dıracağına inanıyoruz. 

Türkiyemizin müreffeh, mesut bir Türkiye olma
sı, bütün vatandaşlarımıza saadet ve refah içerisin
de bir hayat standardı sağlanmasına bağlıdır. Dar 
gelirlilerin refaha kavuşturulması işte bu bakımdan 
birinci derecede ehemmiyeti haizdir. 

Hükümet programında bütün emeklilerin dilek 
ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenmek üzere ye
ni organizasyonlar teşkilini; emekli, işçi, dul ve ye
tim aylıklarının asgari geçim şartlarının üstünde ol
masının sağlanacağı vaadini; memur göstergelerinde-
ki değişikliklerin emekli aylıklarına süratle intikal 
ettirileceği taahhüdünü gönülden benimsiyoruz. Bu
gün yurdumuzda sayıları takriben 1 milyona yaklaşan 
büyük bir emekli kitlesinin yuvalarına huzur ge
tirecek olan bu vaatleri yerinde görüyoruz. 

Millî menfaatlerimiz icabı her şeyden önce sakat, 
düşkün, kimsesiz ve yoksullarımızı gözetmek mecbu
riyetindeyiz. Bu itibarla, sakat vatandaşlarımıza 
iş verilmesini öngören hükümlerin dikkatle takip edi-: 
leceğine ve bu kimseler için vakfa dayalı işyerleri 
kurulacağına dair Hükümet programındaki ifadeleri 
manevî bir zevkle benimsiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programı
nın dış politikayla ilgili kısmı üzerinde önemle dur
makta fayda vardır. Dış politikamız millî bir politi
kadır. Türk Milleti bugüne kadar barışçı, ahitlerine 
ve ittifaklarına sadık, karşılıklı haklara saygı esası
na dayalı iyi komşuluk ve dostluk münasebetleri kur
maya önem veren bir dış politika takip etmiştir. Hü
kümet programında bu hakikatlerin açık bir şekilde 
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ifade edilmiş olmasından memnuniyet duyduk ve 
yine bilindiği gibi, bugüne kadar gelen bütün hüf, 
kümetlerimiz dünya barışını hedef tutan ve bütün 
dünya ülkelerine karşı iyi niyet ve dostluk duyguların
dan doğan bir dış siyaset izlemişlerdir. Şimdi yeni 
Hükümetin de aynı istikamette bir dış siyaset izleye
ceğini belirtmiş olması da isabetli olmuştur. 

Hükümet programındaki «Türkiye'nin Batı Avru
pa ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin daha da artırılması
na önem veriyoruz.» Temenniyi yerinde ve isabetli 
buluyoruz. Yakın komşularımızla iyi münasebetler 
kurulması ve mevcut münasebetlerin geliştirilmesine, 
Balkan ülkeleriyle ve Sovyetler Birliği ile aramızda
ki münasebetlerin karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde 
müspet gelişmeler kaydetmesini temenni ediyoruz. 

Hükümet programında, tarihî ve kültürel bağ
larla bağlı olduğumuz ülkelerle münasebetlerimizin 

__ canlı bir şekilde geliştirilmesine önem verilmesini 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hususta bazı nokta
ları belirtmekte fayda görüyoruz. Bu konuda ilk 
üzerinde durmak istediğimiz husus, bilhassa İran ve 
Pakistan kardeş ülkeleriyle aramızdaki geleneksel 
bağların, fiilî sahada meyvelerini verecek şekilde 
büyük önemle ele alınması hususudur. Bilindiği gibi 
kardeş tran ve Pakistan'la aramızda 15 seneden be
ri yakın işbirliği mevcuttur. Ancak bu işbirliğinin 
fiilî neticeleri yeterli olmamıştır. Mutlaka bunu ve
rimli bir şekle getirmek mecburiyetindeyiz. Bu iş
birliği kurulmadan önce bu ülkelerle aramızdaki 
ticarî münasebetler çok daha yüksek seviyede idi, bu 
işbirliği kurulmasından sonra, maalesef ticarî müna
sebetlerimiz gelişeceğine geriye gitmiştir. Bu gidişa
ta «dur» demek lâzımgelir ve bu münasebetlerin fiilî 
sahada da müspet istikamette gelişmesi için gereken 
gayretlerin gösterilmesi şarttır. 

Kardeş Irak ile Suriye ile Kuveyt ile Suudî Ara
bistan ile ve Libya ile münasebetlerimizi daha da 
geliştirmeliyiz. Bu ülkeler Türkiye ile münasebetle
rini süratle geliştirme hususunda samimidirler, iyi 
niyet beslemektedirler. Bugüne kadar bize, bunu 
geliştirme hususunda çeşitli müracaatlar yapmışlar
dır. Bu müracaatların biran evvel müspet bir şekil
de cevaplandırılması ve bu münasebetlerin geliştiril
mesine önem verilmesi gerekir. Türkiye'den profe
sör ve diğer ilim heyetleri istenmektedir. Öğrenci 
heyetleri talep edilmektedir. Birçok malları Türki
ye'den almak istemektedirler. Meselâ bundan önce
ki Ürdün Elçisi yurdumuzdan ayrılırken partimize 
yaptığı bir ziyarette, Ürdün'ün otomobil ihtiyacını 

Türkiye'den karşılamak istediğini, bu hususta Ha
riciye Bakanlığımıza yapılmış olan bir müracaata al
tı aydan beri bir cevap alınamadığını hatırlatmıştır, 
Yeni Hükümet devresinde bu çeşit aksaklıkların 
giderilmesinde büyük bir zaruret görüyoruz. Suudî 
Arabistan'la ülkemiz arasında geçen yıl üç ayrı an
laşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaların yürürlüğe 
konması için, Suudî Arabistan, Türkiye'den, yük
sek seviyede, iki ülke arasındaki işbirliğini temin 
edecek bir heyetin belirtilmesini arzu etmektedir. 
Suudî Arabistan, mütekabil heyeti de biran evvel 
gelip, bu heyetle beraber fiilî işbirliğini gerçekleş
tirme çabalarına girişmek istemektedir; fakat şu ana 
kadar dahi bizim heyetimiz tespit edilmiş değildir. 

" Bu heyetin biran evvel tespit edilmesinde ve fiilî 
işbirliğinin gerçekleştirilmesinde büyük zaruret var
dır. 

. Libya ile yakın münasebetler başlamıştır. Bu mü
nasebetlerin süratle geliştirileceğini ve başlamış olan 
çalışmaların hızlandırılacağını Hükümet programında 
görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Te
menni ediyoruz ki, bu iki kardeş ülke 50'ye yakın 
diğer Müslüman ülkelerle Türkiye arasında kurulma
sını beklediğimiz münasebetler bakımından kısa za
manda bir örnek teşkil etsin; her sahada samimi bir 
işbirliği geliştirilsin, diğer ülkelerle de benzeri iş
birliğinin geliştirilmesi için numuneler, örnekler en 
kısa zamanda ortaya konmuş olsun. Hiç şüphesiz 
adını saydığımız bu kardeş ülkelerle münasebetle
rimizi* geliştirmeye gayret ederken, yine yakın mü
nasebetlerle bağlı olduğumuz diğer Orta - Doğu ülke
leriyle münasebetlerimizin geliştirilmesinde de büyük 
önem mevcuttur. 

Türkiye ile Mısır arasındaki münasebetlerin ve
rimli bir şekilde, iki kardeş ülkenin tarihî ve kül
türel bağlarına uygun bir şekilde müspet inkişaflar 
kaydetmesini, geliştirilmesini önemle temenni etmek
teyiz. 

Ortadoğu ülkeleriyle münasebetlerimizde bir hu
susun belirtilmesinde fayda görüyoruz. Ortadoğu'da 
hiç şüphesiz Türkiye olarak sulh istiyoruz, huzur 
istiyoruz, ancak mevcut haksızlıkların biran evvel 
giderilmesini de temenni etmekteyiz. Kuvvet zoruy
la işgal edilmiş toprakların biran evvel terk edil
mesi, Ortadoğu'daki sulhun teessüsünde ilk adımı 
teşkil edecektir. Uzun yıllardan beri Filistin halkı 
büyük mağduriyetlere duçar olmuştur. Filistin halkı
nın meşru haklarının biran evvel tanınması, her şey
den evvel bir insanlık görevidir, Filistin halkının bu-
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gün meydana gelmiş olan teşkilâtlanmasını birçok ül
keler tanımışlardır. Filistin halkının bu teşkilâtının 
Vaşington'da, Londra'da, Paris'te temsilcilikleri 
mevcuttur. Kardeş Türkiye'nin de bu halkın hakla
rının tanınması hususunda elden gelen gayreti göster
mesi gerekmektedir; ancak bu yolda Filistin halkı 
temsilcilerinin Türkiye'de de bir büro açmalarının 
faydalı olacağına kaniiz. 

Dış politika bakımından haksızlıkların izalesine 
yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Bugün yeryüzün
de kardeş Pakistan'la Hindistan arasında bir Keşmir 
meselesi vardır. Bu Keşmir konusunda Hindistan 
haksızlıklar yapmaktadır. Buna karşı Türkiye ola
rak susmamız uygun düşmeyecektir. Keşmir halkı
nın kendi kaderini kendi tayin etmesi şarttır. Bey
nelmilel münasebetlerde yapılması öngörülmüş olan 
halk oylamasının samimî bir şekilde biran evvel ger
çekleşmesini temenni ediyoruz. Bu hususta kardeş 
Pakistan'ın görüşlerine aynen iştirak etmeliyiz. 

Yine bugün yeryüzünde, Eritre'de birçok insan
lık dışı hareketler cereyan etmektedir. Bu hareket
lerde, Eritre kurtuluş hareketinin biran evvel başa
rıya ulaşmasını temenni ediyoruz. 

Filipinlerde Müslüman halka yapılmakta olan 
mezalimin karşısındayız. Bu mezalimin kısa zaman
da son bulmasını ve Filipinlerdeki Müslüman hal
kın insan haklarını kâmil bir şekilde kullanabilmele
rini temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında 
dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devlet
leriyle olan münasebetlerimize geniş yer verilmiştir. 
Bu münasebetler hakkında Hükümet programında 
yer almış olan fikirlere aynen katılıyoruz. Bir an ev
vel Amerika Birleşik Devletlerinin girmiş olduğu ha
talı yoldan dönmesini kendi menfaatlerini en kısa 
zamanda idrak etmesini arzu ediyoruz. 

Dış politikada en önemli konuyu bugün için Yu
nanistan'la olan münasebetlerimiz teşkil etmektedir. 
Biz bölgede hakkaniyet esaslarına dayalı huzur ve 
sükûnun hüküm sürmesini, dünya barışı bakımından 
faydalı ve zarurî görmekteyiz; ancak haklarımızdan 
feragat etmemiz söz konusu olamaz. Ege denizindeki 
haklarımızın korunması zarurîdir. Oniki adalarda 
yapılmakta olan askerî tahşidatın buralardan derhal 
kaldırılması zarurîdir. Hükümet programında, Yu
nanlıların Batı - Trakyadaki soydaşlarımıza yaptıkla
rı mezalime temas edilmemiş bulunmaktadır. Bu ko
nunun ehemmiyeti üzerinde durmak isteriz. Batı -
Trakya'daki soydaşlarımıza karşı Yunan yönetiminin, 

gün geçtikçe şiddetini arttıran insanlık dışı muame
leleri bütün dünyaca bilinmektedir. Türkiye olarak 
bunları yakinen takip ediyoruz. Bu bölgedeki ecdat 
yadigârı yüzlerce camiden bugün bir tanesi dahi orta
da kalmayacak şekilde geniş tahribat yapılmıştır. Be
lindeki kayışında bir hilâl taşıyan soydaşımız alınıp 
tevkif edilmektedir. Oradaki müslüman - Türk kar
deşlerimiz, kendi evlâtlarına müslüman ve Türk is
mi vermek gibi en ufak bir insanî haktan dahi mah
rum bırakılmaktadır. Yunanistan'ın başka bölgelerin
den getirilenler Türk köylerine yerleştirilmektedir. 
Türk köylerinde bulunan kimseler ise, çeşitli zulüm
lere maruz bırakılarak kendi köylerinden göç edil
meye zorlanmaktadır. Bu insanlık dışı hareketlere 
karşı bizim seyirci kalmamız mümkün değildir. Batı -
Trakyadaki soydaşlarımızın insanlık haklarına sahip 
olmalarını temin etmek yeni Hükümetin başta gelen 
görevlerinden birisi olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, dış politikada hiç şüp
hesiz en önemli konumuzu Kıbrıs teşkil etmektedir. 
Kıbrıstaki nihaî çözümün ancak 2 bölgeli federal sis
tem olacağı hakkındaki Millî Selâmet Partisi görü
şünün Hükümet programında yer almış olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Yine, Kıbrıs Federe Türk Devletinin ekonomik 
kalkınmasında ve bütün organlarıyle teşkilâtltnma-
sında ve her türlü ihtiyacının karşılanmasında gerek
li yardım ve desteğin yapılacağına dair taahhüdü bü
yük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Temenni ediyo
ruz ki, Kıbrıs adasında huzur ye sükûn kısa zaman
da nihaî şekilde yerleşsin, Kıbrıs Türk Federe Dev
letinin ekonomik kalkınması kısa zamanda gerçek
leşsin ve gerek Akdeniz'in, gerek Ortadoğunun sulh 
ve sükûnu için büyük önem taşıyan huzur kısa za
manda ve devamlı olarak teessüs etsin. Kıbrıs ada
sında devamlı sulhun teessüsünün tek şartı, bugüne 
kadarki tecrübelerden apaçık görüldüğü gibi, bu ada 
üzerinde yaşayan iki ayrı milletin, iki ayrı federe 
Devlet olarak yaşamaları yoludur. Hükümet progra
mında Millî Selâmet Partisinin temel görüşlerine uy-
Trakyadaki soydaşlarımıza karşı Yunan yönetiminin, 
gun olan bu açıklığı görmekten bahtiyarlık duymak
tayız. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında 
millî savunmamız hakkında serd edilmiş olan fikir
lere de aynen iştirak ediyoruz. Silâhlı Kuvvetlerimi
zin en modern silâh, araç ve gereçlerle donatılması 
hususunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacağı mil
lî bir arzudur. Savunma politikamızı harp sanayiine 
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yöneltmek ve ordumuzun ihtiyacı olan harp silâh, 
araç ve gereçlerinin büyük kısmını yurt içerisinde 
sağlamanın zaruretine inanıyoruz. Bu hususta ciddî 
bir çalışma gereklidir. Bir plan ve program dairesin
de millî harp sanayimizin kısa zamanda geliştirilme
sini millî bir görev saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamızın buraya 
kadar olan kısmında, bugünkü Hükümetin kurulu
şuna 14 Ekim seçimlerinden sonra hangi safhalardan 
geldiğimizi açıklamaya çalıştık. Yurdumuzda siyasî 
istikrar, huzur, iç barış, Devlet - millet kaynaşması, 
yeniden büyük Türkiye meşalesinin gönüllerde yakıl
ması, manevî kalkınmamız ve maddî kalkınmamız 
hususunda önümüzdeki devrede neler yapılması lâ
zım geldiğine temas etmeye çalıştık. Önümüze geti
rilmiş olan Hükümet programında yurdumuzun mad
dî ve manevî kalkınması bakımından, iç huzurun te
min edilmesi bakımından, Devlet - millet kaynaşma
sının temini bakımından ve 40 milyon memleket ev
lâdının gönlünde yeniden büyük Türkiye meşalesinin 
yakılması, elbirliği ile kalkınma yoluna yöneltilmesi 
bakımından dercedilmiş olan fikirlerin tahlillerini 
yapmaya çalıştık, 

Millî Selâmet Partisi olarak bugünün Türkiyesin-
de yeni işe başlayan bir Hükümetin neler yapması 
lâzım geldiği hakkındaki görüşlerimizi belirttik. Bü
tün bu izahlarımızdan sonra şimdi Hükümet progra
mı hakkındaki nihaî görüşlerimizi kısaca arz ederek 
konuşmamızı kapatmak istiyoruz., 

Muhterem milletvekilleri, memleketimiz altı aydan 
daha uzun süren bir buhran devresini yeni Hüküme
timizin kurulmasıyle arkasında bırakmıştır. Milleti
mizin arzusu, kısır siyasî çekişmelerin artık bir ke
nara bırakılarak, yurdumuzun manevî ve maddî jcal-
kınması için gereken hizmetlerin yapılmasına elbirli
ği ile yönelinmesidir. Onun için yeni Hükümetin ku
rulmasını, bir icraat, bir hizmet hükümeti olarak kol
ları sıvayıp işe başlamasını millî arzunun bir ifadesi 
olarak görüyoruz. 

Hükümet, programını Yüce Meclisimize sunmuş
tur. Bu programın çeşitli konularda getirdiği fikirler 
hakkındaki görüşlerimizi arz ettik. Bu programda, yur
dumuzun iç huzurunun temini için, Devlet - millet kay
naşmasının temini için, büyük kalkınma hamleleri için 
faydalı fikirler serdedilmiştir. Bu fikirlerin ahenk için
de, kısa zamanda tatbikatına geçilmesini Millî Selâ
met Partisi olarak candan ve gönülden temenni ediyo
ruz. 

Yeni Hükümet bilhassa 6,5 aylık bir hükümet buh
ranından sonra memleket idaresini ağır şartlar altında 
devralmaktadır. Geceli gündüzlü çalışmak suretiyle 
milletimize hizmet edecektir. Şartlar hakikaten ağırdır, 
yeni Hükümetin süratle halletmesi lâzım gelen önemli 
konuları vardır. Bunların detaylarına inecek değiliz. 
Sadece yeni Hükümetin, - sözlerimizi bitirmeden ön
ce - bir iki önemli nokta üzerinde dikkatle durmasını 
temenni etmeyi faydalı görüyoruz. 

Hiç şüphesiz, Hükümet pahalılıkla mücadele ede
cek, yoklukla mücadele edecek, işsizlikle mücadele ede
cektir. En önemli konulardan birisi dış ticaret denge-
sidir. 1975 yılında yapılması lâzım gelen ithalât 
takriben 5 milyar dolar mertebesindedir. Buna 
mukabil ihracatımız sadece 1,5 milyar dolar 
seviyesindedir. Ara yerde 3,5 milyarlık bir büyük 
fark meydana gelmektedir. Bu yıl dış ülkelerde çalı
şan işçilerimizden 1,5 milyar dolarlık bir döviz geliri
nin temin edileceği tahmin olunmaktadır. Bu da hesa
ba katıldığı takdirde dış ticaretteki açığımız, yine 2 
milyar dolar gibi bir büyük yekûna baliğ olmaktadır. 
Türkiye uzun yıllar döviz sıkıntısı çekmiş bir ülkedir. 
Bir daha o sıkıntılı günlere dönmemek yeni Hüküme
tin kanaatimizce en önemli görevlerinden birisidir. 
Bunun için 2 milyar dolarlık yeni kaynaklar geliştir
mek mecburiyeti vardır. Hükümet Programında dış 
ticaret açığının kapatılması için yapılacak işler sayıl
mıştır. Ancak, bu işaret edilen istikametlerde son de
rece verimli bir çalışma yapmanın zarureti ortadadır. 
İşçilerimizden gelecek olan dövizlerin miktarının art
tırılması, süratle bir büyük ihracat seferberliğine kal
kışılması, bilhassa kültürel bağlarla bağlı olduğumuz 
ülkeler ile yakın münasebetler tesis ederek, oralara ya
tırımlar yapılması, yatırımların ve müşterek tesislerin 
bir an evvel kurulması, Türkiye'nin dış ticaret denge
sindeki açığın kapatılması bakımından büyük ehemmi
yeti haiz mevzulardır. 

Yeni Hükümetin işe başlarken, çok canlı bir şekil
de bu sahada çalışması lâzım geldiğine Hükümetin dik
katini çekmeyi bir vazife sayıyoruz. Yine, yeni Hükü
metin başarısı için en önemli konulardan birisi, olduk
ça büyük açığı bulunan bütçenin, bu açığının ortadan; 
kaldırılması için gereken gayretlerin tatbikat alanında. 
gösterilmesidir. Hakikaten koordine bir çalışma yapıl
ması, bu para kredi, taban fiyatları, işçi ücretleri po
litikasının bir merkezden koordine edilerek yürütül
mesi zarureti ortadadır. 

Yatırımlardaki israfın kaldırılması için,% yatırımcı 
dairelerin yıllık programlarının finansman karşılığının, 
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baştan kendilerine tahsisi hayatî önem taşımaktadır. 
Bunlar temin edildiği takdirde, Devlet mekanizmasının 
verimli çalışması bakımından en hayatî adımlar atıl
mış olacaktır. 

Yeni Hükümet işe başlarken, bilhassa bu iki nokta
ya da dikkatlerini çekmeyi Millî Selâmet Partisi ola
rak bir vazife saydık. 

Muhterem milletvekilleri, çok önemli saydığımız 
bu birkaç noktaya işaret ettikten sonra, sözlerimizin 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni Hükümetin kurul-
masıyle, önümüzdeki devrenin bir huşur ve kalkınma, 
hamle devresi olacağı temennisi ve inancı ile bu Hükü
mete yardımcı olmayı vazife sayıyoruz. Bu Hükümet 
milletimizin bugün en mühim meselelerini teşkil eden 
pahalılık, yoksulluk, kıtlık ve işsizlikle mücadele etme
yi vaat ederek yola çıktığı için, bu yolda çalıştığı müd
detçe kendilerine yardımcı olmayı vazife telâkki edi
yoruz. 

Yeni Hükümet, yurdumuzun kalkınmasındaki, 
dengesizlikleri gidermeyi vaat etmiştir. Bu yolda ça
lıştığı müddetçe kendisine yardımcı olacağız. Yurdu
muzun kalkınmaya muhtaç, bilhassa Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu'nun kalkınması için, gözle görülen, 
elle tutulan tedbirleri almayı vaat ettiği için de, bu 
Hükümet bu yolda çalıştığı müddetçe, destekçisi ol
makla iftihar edeceğiz. 

Yeni Hükümet yurdumuzda, fikir ve inanç hürri
yetini korumayı vaat ettiği için, bu yolda çalıştığı 
müddetçe, yine destekçisi olmayı görev sayıyoruz. 
Yurdumuzda anarşiye, komünizme, kanun dışı ey
lemlere kesinlikle dur diyeceğini vaat ettiği için bu 
Hükümeti desteğe lâyık görüyoruz. Yeni Hükümet 
millî ve manevî değerlerimize bağlı kalacağını taah
hüt ettiği için kendisinin yanında olacağız. Yeni Hü
kümet milletimizin işsizlerine, köylümüze, çiftçimize, 
esnafımıza ve sanatkârımıza, memurumuza, emekli
mize, yaşlımıza, düşkünlerimize ve sakatlarımıza, 
yoksullarımıza gereken hizmetleri yapacağını vaat 
ettiği için, bu yolda yürüdüğü müddetçe yeni Hü
kümete destek olmayı millî bir görev saymaktayız. 

Yeni hükümet manen, ve maddeten kalkınmış ye
niden büyük Türkiye'yi kurmak ideali ile yola çık
tığı için, bu Hükümete bu yolda yürüdüğü müddet
çe, destek olacağız. 

İşte, bu düşüncelerle ve bu ümitlerle, bu niyetler
le Millî Selâmet Partisi olarak yeni Hükümete beyaz 
oy vermek kararındayız. Uzun bir buhran devresin
den sonra kurulmuş olan yeni Hükümetin milletimi
ze hayırlı hizmetler yapmasını diliyoruz, kendilerini 

tebrik ediyoruz, milletimize saadetler ve selâmetler 
temenni ediyoruz. Cenabı Hakkın hayırlı günler ge
tirmesini niyaz edip, hepinizi hürmetle selâmlıyoruz, 
aziz milletvekilleri. (M. S. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle grupları adına 

yapılan görüşmeler sona ermiş bulunmaktadır. 
Kişisel görüşmelere geçiyoruz, ilk söz Burdur 

Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın. 
Buyurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından «Bra

vo» sesleri, alkışlar) 
Görüşme süreniz 20 dakika Sayın Sanlı. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Demirel, dört yıl sonra, tarihin garip bir 
cilvesi olarak 31 Mart günü hükümet kurdu. 

Sağın ideolojik yönden hâlâ süren kargaşasına 
rağmen, Adalet Partisi Lideri, birbirinden çok fark
lı ve kendi içlerinde de çelişkili partileri, kapkaççı 
Türk kapitalizminin ortak programı üzerinde top
landı. Anadolu'dan toplayamadığı oylara rağmen, 
Ankara'daki sağın oylarını toplayarak iktidar olma
ya tırmanmaktadır. 

Bu koalisyon partilerinin birleşmiş göründükleri 
noktalar, aslında çatıştığı noktalardır. Yapacaklarını 
her biri söyleseler; milliyetçilikte, ahlâk anlayışların
da, sanayileşme anlayışlarında, lâyiklik anlayışında, 
kültür anlayışında çatışacaklardır. Bunun için yapa
cakları noktalarda birleşmek yerine, sola karşı ol
makta birleştiler. Bu ise, Türkiye'de, solun macera 
arayanları için bir şanstır. Aslında rejimi aksatma
dan ve rayından çıkarmadan yürütülebileceğine gü-
vensek, bizim için de çok daha büyük bir şanstır. 
Cephe, Hükümeti kuran partilerin gerçekte ortak 
yanlarının birleşmiş olmasına değil, ayrı ve farklı çı
karların kısa süreli gerçekleştirilmesine dayalıdır. 
Sayın Derhirel'in hesabı başkadır, Türkeş'in hesabı 
başkadır, Erbakan'ın hesabı bambaşkadır. Bu ka
dar hesaplarla kurulan bir Hükümet, ne kadar güçlü 
ve sürekli bir iktidar olacaktır? Sayın Bilgiç'in ce
vabını aynen okuyorum, bir dönem için : 

«İktidarda nasıl kalabilirim düşüncesi içinde bu
lunanların, iktidarlarını devam ettirdikleri görülme
miştir.» 

Hangi ortak temellere dayandığı bilinmeyen ne 
yapabileceği ne kadar süreceği kestirilmeyen, sırf 
parlamentoda çoğunluk sağlamak için koltukları ço
ğaltılan, güvenoyu alsa dahi, bir geçici iktidardır. 
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Sayın milletvekilleri, aslında Sayın Demirel, hiç
bir zaman gerçek bir iktidar olmamıştır, olamamıştır. 
Bunu ben söylemiyorum. Bunu,' bugün koalisyonu 
oluşturan parti liderleri söylüyor. Millî Selâmet Par
tisi Liderinin, Adalet Partisi ve Lideri hakkında söy
lediklerini Sayın Deniz Baykal bütçe müzakereleri 
sırasında Genel Kurula sunmuştu; sanıyorum unut
madınız. 

Bakınız, gene bir sayın Millî Selâmet Partili, Ab-
bas, - ismini veriyorum - aynen... 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Sen 
ne söyleyeceksen onu söyle. (C. H. P. sıralarından 
«Dinle» sesleri) 

ALİ SANLI (Devamla) — Benim söyleyeceklerim 
biraz sonra geliyor, merak etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Alver, lütfen dinleyin efen
dim. 

ALÎ SANLI (Devamla) — «Samimî olmak lâ
zımdır. Böylesine, meydanlarda bu milleti aldatmak 
için kendi zümrevî, şahsî menfaatlerini elde etmek 
için büyük kitleleri yıllarca peşinde, «sağcıyım» ve-
saireyim diye sürükleyen zihniyettir ki, memleketi 
bu hale getirmiştir. Bu memleketin maddî ve manevî 
bütün imkânlarını, bir avuç zümreye somurturken, 
meydanlarda da gençleri komünizm aleyhinde tertip 
etmekle bu memlekette komünizm önlenemeyeceği
ni geçmiş devirlerde gördük.» 

Bunlara ilâveten, Sayın Cumalıoğlu'nun; «ismi 
ile zıt olan bu yeni cephenin, bir zamanların Vatan 
Cephesi gibi, çilekeş milletimizin başına yeni badi
reler getirmemesini Cenabı Hak'tan niyaz ederiz» de
dikleri çok yakın tarihtir. 

Şimdi, bütün bunlara karşın, komünizme karşı 
mücadele için Millî Selâmet Partisi, Demirel'in baş
kanlığında bir koalisyonu oluşturmakta; hem de, 
anarşik olaylara katılanların yetiştiricisi ve müreb-
bisi, renksiz, gayrî millî olarak ve hatta masonluğu
nu iddia ettikleri Demirel'in başkanlığında. 

Milliyetçi Hareket Partisinin seçim bildirgesinde 
aynen : 

«Menfaâtçilerin eline geçen Adalet Partisi İktida
rı, Odalar Birliğine alenen ve çirkin bir şekilde mü
dahale ederek, gayri millî sermayenin sadık destekçili-
ğini yapmıştır. Adalet Partisi iktidara vasıl olur ol
maz oportünizmin eline geçmiştir. Böylece siyasî ter
cihlerde fert, aile ve grup menfaatleri hâkim olmaya 
başlamıştır. İktidarın seçim platformundaki suni gay
retlerini gayrî millî güçlerin kontrolüne giren iktisadî 
ve bir bakıma da siyasî menfaatleri ayakta tutma ci

hetine yormaktan başka çare yoktur. Birtakım züm
re menfaatlerinin koruyucusu durumunda olan Ada
let Partisinin millî menfaatlere bir rota çizebileceği 
ve bir yön verebileceği söylenemez.» diyordu. 

Güçsüzlüğü ve dar görüşü ile yurdu anarşiye sü
rükleyen bir iktidarın başı, ki kendi içinde uyumlu 
bir hükümete rağmen beceriksizliği sonucu Türkiye' 
yi nereye getirdiğini biliyoruz, şimdi aynı kişiye yu
karıda söylenenleri ileri sürerek ve aynı tabandan oy 
isteyerek geleceksiniz ve Sayın Demirel'in başkanlı
ğında hükümet olacaksınız... Bu uyumsuzluk açık. 

Bunlar benim söylediklerim Sayın Kemal Alver. 
Bu uyumsuzluk açık... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Alacaksın ce
vabını, sataşmadan konuş. 

ALİ SANLI (Devamla) — Kesin ve belirli iken 
daha güçlü, daha becerikli ve daha az mı şaibeli ola
caktır bu Hükümet?.. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel, Ecevit Hü
kümetinin programı okunurken, Anayasanın 132 nci 
maddesini bildiği halde ve zaman zaman Anayasayı 
kürsüde çıkararak, baka baka, sıkıyönetim mahkeme-
lerindeki iddianamelerden pasajlar okudu. Ben size 
şimdi iddianame değil hüküm okuyacağım. 

General Başkan Ali Erverdi, Hâkim Albay Ahmet 
Tetik ve Hâkini Yarbay Mehmet Turan'dan oluşan 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinin 1971/13 esas, 
1971/23 karar sayılı kararı (ki, karar da budur; me
rak eden varsa kütüphanede var, 9 . 10 . 1971 ta
rihli karar Askerî Yargıtayca da onanmıştır) aynen 
okuyorum : 

«Politik tutarsızlık, 26 milyonluk biraderler kredi 
yolsuzluğu, söylenti ve çalkantılarının ve şayialarının 
gün ışığına çıkması yolundaki ça'baların engellenmesi 
için yapılan ayak oyunlarının Marksist ve Leniniist 
grup tarafından ustaca istismar edildiği bir vakıa ve 
gerçektir. Sınıf çelişkileri, sosyal adalet ilkelerini ze
deleyici intiba ve kanaatini yaratan Şellefyan ortak
lıkları, Gomel zeytinyağı skandali ve kitlesel öfkeyi 
tahrik eden emeksiz kazanç, vurgun ve devlet eliyle 
fert zengin etme politikası»! diyerek bir dönemi ve 
önün başını mahkûm ediyor. Bu kararda imzası bu
lunan bu general şimdi Adalet Partisi saflarında, kon
tenjandan parlamenter olmayı bekliyor. Tarih böyle
sine cilvelerle doludur. (C. H. P. sıralarından «Devam, 
devam» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin antidemokratik 
I gelişmelerinin yoğunlaşacağı, bunalımın, rejimi tenli-
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keye iteceği, faturası yüklü bir döneme başlayacağı 
görülmektedir. 

Demokratikleşmeyi denetlemekte ve solun her tür
lüsüne karşı «Haçlı Seferi» dar görüşlülüğü içinde ba
kan bir sağ iktidar anlayışı yetersiz, tutarsız ve çağ 
dışı bir olaydır. 

Sağlam iktidar, parlamenter sistemde aritmetik 
çoğunluğa dayalı bir iktidar değildir. Aritmetik, top
lumun değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal hayatı 
ile çeliştiği sürece iktidar sağlam ve sağlıklı değildir. 
Hele bugünün Türkiye'sinde sağ, değişen koşulları
mıza bakarak sorunlarımıza kendi açısından tutarlı 
çözümler, akılcı tercihler getirememektedir. Getireme-
yince de panik içerisinde küçüklük, çapsızlık, hırs ve 
kin üzerine kuruluş antikomünizm edebiyatına ve 
Demokrat Parti miraiscılığına sarılmaktadır. 

Komünizme götürür diye her yeniliğe, her sosyal 
adalet tedbirine karşı çıkmak ve komünizm getirir 
diye her uyanık insanı harcamak ve olumsuzlukların, 
karışıklıkların üzerine kurulu bir politika, sağın gü
nün koşullarına uygun tercihleri değildir. 

Bugünlerde Sayın Demirel, herkesten çok antiko-
münlsit ve herkesten çok Demokrat Partili görünme
nin telâşı içindedir. Sayın Demirel, yeni sosyal uyanı
şın ve gelişimin gereksinmelerine karşılık arama ger
çekçiliğinde de değildir. Yuvarlak sözler ve mizah 
görüntüsü bir politikanın sürdürülmesinde ısrarlıdır. 

Çağdaş kapitalizmi ülke koşullarıyle bütünleştire-
meyen, bir zümreci birikimleşmenin partisi haline 
dönüştürdüğü partisini, yeni bir maceraya itmektedir. 
Biz bu maceradan rejim için kuşkuluyuz. Bu kuşku
muz, demokraside sağlıklı bir muhalefet partisinin 
önümüzdeki dönemde bulunmasını istediğimizdendir. 

Kendilerinin sokağa fidye olarak verildiğini söyle
yenleri tarih bir geri dönüşle iktidara tırmandırmakta
dır. Dileriz, bu kez gidiş olağanüstü yöntemlerle 
olmasın. Bir daha gelmemek üzere, demokratik bi
çimde iktidardan uzaklaştırma fırsatıdır bizim için bu 
Hükümet. Zaten de güvenoyu alamayacağı belli ol
muş, oyların cebinde olmadığı anlaşılmıştır. (A.P. sı
ralarından «Alacağız»sesleri) 

Kapkaççı yöntemlerle, sağlıksız bir kapitalizmin 
sağlıksız bir büyüme ve yapısal sapmalarla ağırlaş
tırdığı bir sözde sanayileşmenin mimarı olmakla övü
nen sayın Demirel'in, bu kez gündeminde demokrasi 
adına kendisinin palazlandırdığı ve şimdiki zümresel 
egemenlik temeline dayalı statükonun korunması 
ve sınırlanması vardır. Toplumun sosyal yapısında
ki içsel ve dışsal ilişkilerindeki halkın ilerleme ve ge

lişme özlemlerine engeller koymak, demokrasiyi buz
dolabına saklamak üzere bir olumsuzlar çoğunluğu 
oluşturmak istemektedir.. 

Değerli milletvekillerir toplumsal acı ve sarsıntıla
rın en sağlıklı çözüm yolları demokratik ortamlar
dır. Her özlemin açıkça ortaya konduğu, her sınıf ve 
tabakanın istemlerinin olanca özgürlüğü ile yansıtıl
dığı, çözüm yollarının özgürce aranabildiği platform
lar, toplumun bir bütün olarak kendi kurtuluşunu 
oluşturduğu en sağlam ortamlardır. Bunun için fa
şizm, demokrasiye ve onun özünde bulunan özgürlü
ğe karşıdır. 

Sayın Uğur'un önceki konuşmasında Adalet Par
tisi Orup sözcüsüne atfen söylediklerine ilâveten ben 
de bazj şeyleri eklemek istiyorum. Cumhuriyet Halk 
Partisi - Millî Selâmet Partisi ortaklığı göreve baş
larken Adalet Partisi faşizmin karşısında olduğunu 
özenle çizmişti. Kapitalist bir parti için, sola karşı 
olduğunu söylemesi doğaldır. Ama, solun güçlendiği 
toplumlarda demokratik olmayan sağın faşizmi seç
tiğini bazen tarih göstermektedir. 1973 Ekim Seçim
lerinde demokratik bir sol parti en çok oy alan parti 
haline gelince, ültra sağ cephe kurma önerileri orta
ya çıkmıştır. Daha o zaman faşizmi istemeyen De-
mirel'li Adalet Partisinin buna karşı çıktığını görü
yor ve demokrasi için güven duyuyorduk. Sayın De
mirel'in kendi deyimi ile «Türk milletini geri kalmış
lıktan, sefaletten ve siyasî vesayetten kurtarmak için 
yapısal hastalıkların ürünü olan antidemokratik güç
lerle ittifakın yararlı olmadığı» savunuluyordu. Yani, 
kapitalist gelişme yolunu izleyen büyük siyasî parti
nin demokratik ilerlemeye açık ve antifaşist bir çiz
gide durması önemli bir aşama idi. Ne var ki, bugün 
bu çizgiden vazgeçtiğini görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, özel eğitim ve yöntemlerle 
şartlandırılmış, kaba kuvvet gösterileri ve şiddet eğ-
lemlerine alıştırılmış «komando» adlı örgütlerin açık
ça desteklendiği ve komünizmin önüne bunlarla ge
çileceği yollu düşüncelerin söylendiği bir platforma 
gelinmiştir. 

z Burada bir saplama yaparak bazı açıklamalar 
yapmak istiyorum. Gerçekte kendisine «Başbuğ» adı
nı takan Sayın Türkeş'in örgütlediği ve iktidar ram
pası için kullanacağı bazı sermaye çevrelerince des
teklendiği bilinen bu yasa dışı güçlerin, tarihsel ör
nekleri yakın tarihimizde canlı durmaktadır. Tanrı 
tarafından Almanya'yı kurtarmakla görevlendirildiği
ne inanan ve «Büyük, güçlü Almanya» sloganı ile or
taya çıkan Hitler de sahneye böyle çıktı. 1931 - 32 yıl-
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larında «SA» lan ile sokak ve meydanlarda «komü- I 
nist avı» adı altında çatışmalar, adam öldürmeler ve 
her türlü iğrenç oyunlar, tuzaklarla demokratik güç- I 
leri baskı altına almaya çalıştı. Bunu da, komünizmi 
önlemek ve Alman milliyetçiliği maskesi altında yürüt- I 
tü. 1933'te iktidara geldi; önce sendikaları, arkasın
dan partileri kapattı; ülkenin demokrat aydınlarını, I 
öğretim üyelerini, yazarlarını, namuslu generallerini 
temizledi ve bilinen trajediyi Almanya'ya yaşattı. I 

Gariptir, Alman Başbuğu da Almanyalı değil 
Avusturyalıdır. Küçük Avusturya'nın refahı için de- I 
ğil, büyük Almanya'nın refahı için yaptı. (C. H. P. j 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). I 

Bizim «Başbuğ» ise, Sayın Türkeş, sanıyorum 
Kıbrıslıdır. Küçük vatanda Rumlara karşı General 
Grivas kadar milliyetçilik görevini onların başına ge
çerek yapsa idi, (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle- I 
ri, alkışlar). Türkiye bu ölçüde karıştırılmazdı. Ama, 
o da Alman Başbuğu gibi büyük vatanı kurtarmayı I 
tercih etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin, 1931 Al-
manyasındaki Bruning Koalisyonu olması kuşkusunu 
taşıyoruz. I 

Değerli milletvekilleri, faşizmin 3 temel öğesi var
dır : Sermaye, polis - asker ve kilisedir. Batıda böy
lesine bir üçgene oturmuştur. Kiliseye dayanmayan I 
bir faşizmin kurulduğu görülmemiştir ve mümkün de 
değildir. Sermaye, dine, kendisine hizmet ettiği za
man itibar gösterir, etmezse gerici olarak nitelendi
rir. Millî Selâmet Partisi, dinimizi bir kısım çıkar çev- | 
relerin' aracı olmaktan kurtardığı ve camii karşısına 
alacak bir faşizmin kurulamayacağı için iyimserdik. 
İşbirlikçi sermayenin seçim için dinî istismar etmesi
ni önlediğini ve Millî Selâmet Partisinin, dinî tekel
ci sermayeye karşı doğrulttuğu inancı içindeydik. 
Millî Selâmet Partisinin camii tekelci sermayenin elin
den kopardığını sanıyorduk. Yani kökeninde, Millî 
Kurtuluş Savaşında Müftü Börekçi Rıfat efendi gele
neğinde bulmaya çalışıyor, Millî Kurtuluş Savaşçı
larının katli için fetva çıkaran Şeyhülislam Dürizade' 
ye dayandırmıyorduk. 

Birisi emperyalizme karşı, diğeri ise emperyalizm
le işbirliği içinde iki din adamı, iki ayrı kökendirler. Oy
sa, gayri millî tekelci sermayeden yana ve renksiz bir 
parti olarak ilân ettiğiniz partinin şemsiyesinde bir
leşmek ve bütün bunları şaka olarak kabul etmek im
kânı yoktur Sayın Erbakan. h 

Suudvarî bir Millî Selâmet Partisi, Türk toplumu
na hiçbir şey getirmeyeceği gibi, sizlere de hiçbir şey j 
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getirmeyecektir ve sadece Türkiye'ye yeni bunalımlar 
getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, Bilge Kaan'ın Orhun Abi
desine yazdığı ebedî öğüt... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sana ne ya
hu?.. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Sizi de ilgilendiriyor. 
Sizi de ilgilendiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, istirham ederim 
efendim. Rica ediyorum. 

ALI SANLI (Devamla) — Bilge Kaan'ın... 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Mao'dan, 

Lenin'den bahset. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Çakıroğlu. Hati

bin konuşmasını siz düzenleyecek değilsiniz efendim. 
İstirham ederim, lütfen dinleyin. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Bilge Kaan'ın Orhun 
Abidesine yazdığı ebedî öğüt, «Ey Türk, titre ve ken
dine dön» Koalisyonu oluşturan bir partinin sloga
nıdır. Bu nasıl titremedir ki, 27 Mayısın meşruiyeti
ni sindiremeyenlerle, 12 Mart Muhtırasıyle Türkiye' 
nin geleceğini tehlikeye düşürdüğünü kabullenmişle
rin ve birbirlerinin «mason» ve «yeşil komünist» ol
duğunu iddia edenlerin ve 27 Mayıs Albayının, De-
mirel'in şemsiyesi altına döndüklerini görüyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

«Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya tırnaktır ya 
bağırsak.» Bu bir ata sözüdür. Seçim meydanlarında 
- astınız, biliyorsunuz - «Ata, kurta oy vermeyin» 
diyen Sayın Erbakan'a bu ata sözünü ithaf ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet programında «Fi
kir ve inanç hürriyetiyle ilgili uygulamalarda Anaya
saya uygunluk sağlanacak ve Anayasaya uymayan 
tatbikatın ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler 
alınacaktır» deniyor. 

Sayın Erbakan, Bütçe Komisyonunda aynen : 
«Artık şu oyunun mutlaka kalkması lâzım : Anar
şik olayları bahane ederek kendi fikirlerini yürütme
ye, yürürlükte tutmaya kalkarl* sistem Türkiye'de ar
tık geçerli olmayacaktır. 141 ve 142 nei maddeler de
ğiştirilecek ve tatbikatta suç sayılmayacak hale ge
tirilecektir. Birtakım bahanelerle, senin dışındaki dü
şünceleri önleme mümkün olmayacaktır artık». 

Ve yine; «tnsan hakları ya vardır ya yoktur. İn
san hakları varsa vardır. Siz Anayasanın 20 nci mad
desinde düşünce hürriyeti var diyeceksiniz, sonra in
san, haklarını, başkalarının insan haklarını yok etme 
için kullanamaz diyeceksiniz. Onun için de insan 
hakları yoktur diyeceksiniz. Böyle içtimaî sulh ol
maz. O zaman ülkede kimse konuşamaz.» diyordu. 
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BAŞKAN — İki dakikanız var sayın Sanlı. 
ALİ SANLI (Devamla) — Bunları şaka saymamış

tık. Aynı mealde sayın Erbakan'ın geçen dönemde 
bir iç barış önergesi de vardır. Şimdi Millî Selâmet 
Partisi düşünce özgürlüğünden ve demokratikleşme 
eğilimlerinden vazgeçmiş görünmüyorsa, bütün bun
lara karşı partilerle, yaptığı koalisyonda, programın 
bu maddesinin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyoruz. 
Yoksa' aptestsiz namaz kılıp, oruçsuz iftar sofraları 
kurup sağa ve sola kapalı bir demokrasi mi yaratıla
cak? 

Değerli milletvekilleri, komünizmi abartarak bir 
tehlike görenler, aslında başka bir şeyden korkuyor
lar. Otto Bouer'in bir değerlendirmesini okumak is
tiyorum : «"Aşırıların, Maksimilistlerin lâfazan devrim
ciliği, olsa olsa sokak lâmbalarını tehlikeye sokar; ama 
reformizme gelince iş değişir. Kooperatifleriyle, ücret 
ve maaş zamlarıyle, işsizlik sigortasıyle reformizm, 
çok daha kutsal bir şeyi tehdit eder; sermayenin kâ
rını. Sabahtan akşama kadar enternasyonal şakıyan 
aşın gevezelere karşı kapitalizm kendisini yasalarıyle 
pekâlâ koruyabilir. Eğer eski yasalar yetersiz kalırsa 
yenilerini yapar; ama barışçı demokratik ve yasal yol
lardan yürüyerek, sınıflar arası güçler dengesini bozan 
reformizmin karşısında, kapitalizm kana susar, faşist 
haydut çetelerine başvurur. Reformizm güçsüz oldu
ğu sürece herhangi bir tehlike ile karşı karşıya değil
dir. Ama, demokrasiye ve yasalara bağlılık çerçevesin
de kaldığı halde sermayenin kârını bozabilecek kadar 
güçlendiği anda, durum birden bire değişir. 

BAŞKAN — Süreniz bitmek üzere sayın Sanlı. Lüt
fen toparlayınız efendim. 

ALİ SANLI (Devamla) — işte asıl korkunuz, de
mokratik sol bir partinin iktidara gelmesidir. 

SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — İki dakika 
geçmedi mi daha? 

BAŞKAN — Sayın İmamoğlu, istirham ediyorum. 
Burada ben tutuyorum vakti. Hani, her harekete mü
dahale etmek zorunda mısınız efendim? İstirham edi
yorum, rica ediyorum efendim. 

ALİ SANLI (Devamla) — Program, Hükümetin 
kendi sınıfsal özelliklerini ve dayanaklarını ne kadar 
gizlemek isterse istesin, sergilenmiştir. Genel çizgileri 
ile bulunduğumuz aşamada olumlu, tutarlı ve sağlam • 
-değildir. Türkiye'de kitlelere bağlı bir kalkınma katı
nın temel koşulu, enflâsyon ile... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, söz süreniz bitti efen
dim. Rica ediyorum, lütfen bağlayın. 

ALİ SANLI (Devamla) — Sayın Başkan müdahale 
edenleri... 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, lütfen 
bağlayın, bağlayın efendim. 
„ ALİ SANLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 

vaktimiz azaldığı için bağlamak istiyorum. 
SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Azalmadı, 

bitti bitti vaktin. 

ALİ SANLI (Devamla) — Millî Selâmet Partisi 
ve Milliyetçi Hareket Partisi, Kıbrıs'ta iki bölgeli fe
derasyona resmen karşı olduklarını ve Kıbrıs'ın Tür
kün olduğunu ve Türk kalacağını ve en fazla taksime 
müsamaha edileceğini, kitleler önünde açıkça polemik 
konusu yapmışlardır. Şimdi görüyoruz ki, Hükümet 
programında görüşümüz benimsenmiş. Acaba sayın 
Asiltürk, Kıbrıs'a bir vali tayin etmekten, pasaportsuz 
gitmekten vaz geçildiğini ilân edecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Sanlı. 
ALİ SANLI (Devamla) — Sayın Erbakan daha 

önceki iktidar döneminde de... 
BAŞKAN — Sayın Sanlı, sayın Sanlı.. 
ALİ SANLI (Devamla) — Duyuyorum efendim, 

bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Söz süreniz bitti efendim. 

ALİ SANLL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
(C. H. P. firakından «Bağla, bağla» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, rica edi
yorum. Bana yardımcı olun lütfen! Son cümlenizi söy
leyin efendim. (A. P. sıralarından gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

ALİ SANLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 
Yüce Parlamentonun, Türkiye'yi yeni maceralar dizi
sine sokacak bir girişime izin vermeyeceğine inanıyor... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, sayın Sanlı... 
ALİ SANLI (Devamla) — Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. (C. H. P. sıraların

dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Şimdi söz sırası Hükümet adına Başbakan sayın 

Süleyman Demirel'in. 
Buyuruniiz efendim. (A. P. sıralarından sürekli al

kışlar.) 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Baş

kan, şahsıma sataşma var, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Aldım tezkerenizi sayın Türkeş, al

dım efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepi
nizi saygı ile selâmlıyorum. 
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Hükümet programının müzakeresi dolayısıyle grup
ları adına konuşan sayın sözcülerin ve şahsı adına ko
nuşan bir değerli üyenin takriben sekiz saat süren ko
nuşmalarını takip ettim. Evvelâ şu hususu ifade ede
yim: Hükümet programı tenkidinden ziyade veya Hü
kümet programı eleştirisinden ziyade, esas ağırlığı 
şahsiyat yapmaya yönelmiş bir müzakere oldu bu
günkü müzakereler. Halbuki Türkiye 6,5 aydır hü
kümetsizdi, «Parlamento kendi içinden bir hükümet çı
karamaz» iddiaları vardı ve bu iddialar karşısında her 
geçen gün rejim ve onun müesseseleri aşınmaya bıra
kılmıştı. Buna bir çare olmak üzere Parlamentonun 
içinden çıkmış bir Hükümet kurulabilmiş, programını 
huzurunuza getirmiş bulunmakta idi. Gayet" tabiî ki 
bu programın eleştirilmesini, Türkiye'nin meselelerinin 
ne olduğunun ve bunlara karşı getirilen çözümlerin 
neden beğenilmediğinin veya Türkiye'nin meselelerine 
verilen önceliklerin neden beğenilmediğinin, öncelikleri
nin öyle değil de nasıl olması lâzım geldiğinin söy-
lenilmesini beklerdik. 

Bütün bunların yerine âdeta bir kavga açmak için 
çeşitli ithamlar yapılmıştır. Huzurunuzda çirkinlik ya
rışına girişecek değiliz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Bizim sorumluluğumuz vardır, so
rumluluğumuzu biliriz. Bu büyük müessesenin itiba
rını korumak ve bu müesseseyi kavga müessesesi değil, 
tartışma müessesesi olarak muhafaza etmek, bizim için 
bir görevdir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Başkaları ne kadar sorumsuz olursa olsun, biz so
rumluluğumuzun idraki içerisinde konuşacağız. 

Evvelâ şunu ifade edeyim: Gerçekten bu müessese
nin çalışabilmesi, iş görebilmesi bir siyasî iktidarın 
bulunmasına ve karşısında da muhalefetin bulunması
na bağlıdır. Siyasî iktidarın olmadığı dönemleri gör
dük. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Şimdi de yok? 
ORHAN -DENGİZ (Uşak) — Sus be eşşek! (A. P. 

ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler.) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen yerlerinize 

oturun. 
Sayın Sönmez... (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Sayın Eken, istirham ediyorum, rica ediyorum efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan biraz 
âdil olun, kürsüdeki hatibi koruyun lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Gerçekten siyasî iktidar ve muhalefeti olmayan 
bir Parlamentonun görevini anlamak mümkün değil
dir. (Gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, gecenin bu saatinde eğer 
beni rahatlıkla dinlerseniz çok vaktinizi almam, dinle
mezseniz söyleyeceklerimi söyleyinceye kadar konuşu
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve 
aslında ben sizin sözcülerinizi 8 saate yakın dinledim. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Boş konuştuktan 
sonra konuş dur. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibi lütfen sükunetle dinleyelim 
efendim. Rica ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, bu siyasî iktidar ve karşısın
da muhalefet bulunduğu zaman demokrasi işliyor de
mektir. İktidarı belirsiz, siyasî iktidarı belirsiz, muha
lefeti belirsiz bir demokrasi tasavvur olunamaz. 

Şimdi, siyasî iktidarı belirli, muhalefeti belirli bir 
dönem açılmış bulunuyor. Yani, Türkiye ne istiyor
du? Bir Parlamentoya dayalı, partiler demokrasisinin 
gereği bir Hükümet istiyordu. Rejimin gereği bu idi. 
Böyle bir Hükümet kurulamadı. Bir Hükümet kurul
du, 7,5 ay sürdü; sonra Hükümet kurulamadı; bir ye
nisi kuruldu, güvenoyu alamadı, 4 - 4,5 ay sürdü; 
ama Parlamentoya dayalı değildi. 1973 öncesinde de 
birtakım partilerüstü Hükümet modelleri denendi, bü
tün bunları aştık; şimdi Parlamentonun güvenoyuna 
dayanması gereken bir Hükümete geldik. Güvenoyu 
verirsiniz, Hükümet görev yapar, güvenoyu vermezsi
niz bunalım devam eder. Bu, bu kadar açıktır. (C. H. 
P. sıralarından «Ooo...» sesleri.) 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Vermeye
ceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Ben size güvenoyu verin veya vermeyin demiyo
rum, verirseniz ne olur, vermezseniz ne olur; onu söy
lüyorum. Ne isterseniz onu yapın. Ben sadece ne ola
cağını söylüyorum. 

Şimdi bunalım sona ermiştir. Hangi bunalım sona 
ermiştir? Parlamentonun içinden bir Hükümet çıka
maması bunalımı sona ermiştir. Hükümet kurulacak 
değildir, Hükümet kurulmuştur ve burada oturuyor. 
Oturuyor burada. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Şimdi evvelâ şunu ifade edeyim ki, hükümetler ge
lir, hükümetler gider. Kurulmuş bulunan Hükümet, 
Türkiye Cuimhuriyeti Hükümetidir. Demokratik yol
lardan gelerek kurulmuştur ve zorla gelip buraya otur
muş değildir. Başka bir Hükümet kurulamamış, başka 
kimse kuramamış ve onun üzerine kurulabilmiş bir 
Hükümettir. 
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Şimdi bu Hükümet Türkiye'de siyasî bunalımı so
na erdirmiştir, Hükümet bunalımını sona erdirmiştir. 
Siyasî iktidar çıkmıştır ve bunun karşısına da muhale
fet çıkmıştır, mekanizma işlemeye başlamıştır. Hü
kümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir, demokra
tik kurallara uygundur, rejimin hükümetidir, temsilî 
sistemin hükümetidir; temsilî sistemin, yani bu Hü
kümetin hatasını, vebalini, sevabını milletin önünde 
münakaşa etmemiz mümkündür. Yani, yaptıklarından 
dolayı milletin önüne çıkıp kendisini savunma mecbu
riyetinde olan bir Hükümettir. 

Şimdi siyasetle uğraşanların nelere katlanması lâ
zım geldiğini biliriz. Yalnız, hiç kimsenin başkasına 
hakaret etmesine, tecavüz etmesine de mahal yoktur. 
Buraya gelip oturanların hiçbirisi, partiler olarak ve
ya kişiler olarak, herhangi bir partiden hüsnühal kâ
ğıdı alacak değildir ve böyle bir mecburiyet de yok
tur. 

Eleştirilen program olmalıydı, kişilerin eleştirilme
si ülkenin hiçbir meselesini çözmez. Memleket yokluk 
içerisindedir, memleket pahalılık içerisindedir, memle
ket işsizlik içerisindedir, memleketin dış ticareti geniş 
şekilde felce uğramıştır, memleketin sanayileşmesi fel
ce uğramıştır, memlekette konut sıknıtısı vardır, mem
lekette çeşitli sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılara ne ça
re düşünüyorsunuz diye bize sorulmalı idi. Onun ye
rine kişiler eleştirilmiştir; bu kolaydır çünkü. Memle
ketin meselelerini eleştirebilmek için onları bilmek lâ
zımdır, ona vukufu olmak lâzımdır. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Aslında bugünkü eleştirilerin maksadı, dört parti
nin bir araya gelerek ve güvenoyu vereceğini kamuo
yuna deklare eden parlamenterleri de gözönünde tuta
rak, güvenoyu alabilecek çoğunluğu meydana getir
mesinden duyulan öfkedir. 

Bugünkü eleştiriler genellikle, bugünkü ithamlar 
genellilke böyle bir koalisyonu dağıtma gayesine ma
tuftur. Böyle bir koalisyonun güvenoyu almamasını 
sağlama gayesine matuftur. Tamamen o isetikamete 
götürülmüştür mesele. Buna da diyeceğimiz bir şey 
yok; yani bu hedefe yönelmiş olmaya diyeceğimiz bir 
şey yok; ama söylenen şeylere diyeceklerimiz var. 

Koalisyon bir uzlaşmadır. Koalisyon partilerinin 
seçim öncesinde birbiri hakkında neler söylediği, bi
naenaleyh neler söylediğini burada dile getirmek ile 
kastedilen mana, kastedilen maksat, varılmak istenen 
yer, «Nasıl bir araya geldiniz, bunları birbirinize söy
ledikten sonra?) ise, bu nispî temsilde koalisyonlar ka
çınılmaz olduğuna göre, seçime ittifak halinde girme

miş bulunan partilerin, rey dağılması karşısında, hiç
bir zaman bir araya_ gelememeleri gerekir. Çünkü, si
yasî partiler ayrı hüviyeti haizdir. Siyasî partiler, se
çim öncesinde veya seçim sonrasında, memleket mese
lelerini görüş tarzları değişik olduğuna göre, çeşitli 
şeyleri söylerler; birbirleri hakkında da söylerler. «Bir-
biriniz hakkında bunları söylediniz, nasıl bir araya gel-
diniz?» diye şayet bir araya gelmeme yargısı bundan 
çıkacaksa, o zaman ülke, bugünkü sistem içerisinde 
Hükümet kuramaz. Bu muhaldir, böyle olmaması lâ
zımdır. Hükümet kurulabilmesi lâzımdır. 

Partiler ayrı ayrı hükmî şahsiyeti haizdir. Partile
rin ayrı ayrı programları vardır; ama koalisyon olun
ca, partilerin programlarını, hükümet icraatında - hü
kümet icraatında, parti faaliyetlerinde değil -bir ke
nara bırakıp, uzlaşabildikleri bir prorgam meydana 
çıkarmaları lâzımdır. Başka türlü koalisyon düşünüle
mez. Mademki Türkiye koalisyonla idare edilme mec
buriyeti ile karşı karşıyadır, o takdirde birden fazla 
partinin bir araya gelmesi gerekecektir. Birbirleri aley
hinde birtakım şeyler söylediler diye, bir araya gele-
memek gibi bir kaide çıkarmaya kalkmak fevkalâde 
yanlıştır. 

Türkiye fevkalâde çalkantılı bir dönemi geçip geli
yor. Zor yıllardan geliyor. Mazide çeşitli hâdiseler ol
muştur. Bizi 27 Mayıs, 12 Mart münakaşalarına sü
rüklemek isteyenler bulundu bugün, bu münakaşalara 
girmeyeceğim. Çünkü, bunlar geride kalmıştır. Biz 
Türkiye'nin ilerisine bakıyoruz. Bugünkü görevimiz 
odur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bugünkü görevimiz Türkiye'yi hükümetsizlikten 
kurtarmaktır. Kurtarmışızdır. O Hükümet kurulmuş
tur. Bu Hükümete güvenoyu verdiğiniz takdirde çalışa
cak, işleyecek. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Vermeye
ceğiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Efendim, ben sizden istemiyorum. Ban Meclisin 
tümünden istiyorum. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) Ben zaten sizin güvenoyunuza inansam 15 Ekimde 
inanırdım. Size inanır mıyım? (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Müsaade buyurun hepsini söyleyeyim. Ben sizden 
istemiyorum güvenoyunu Cumhuriyet Halk Partisi, 
ben Yüce Meclisten istiyorum. Sizin vereceğiniz gü
venoyuna talip değilim. Talip değilim sizin vereceği
niz oya. Sizin oylarınızla hükümet falan olmak iste
mem, daha da açık söyleyeyim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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Bir hususu daha huzurunuzda zikretmek istiyo
rum. , 

Burada, bu Mecliste yer alan siyasî partiler ve bu 
Meclisin üyesi bulunan değerli milletvekilleri, hepsi 
eşit haklara sahiptirler. Birisi diğerinin amiri değildir. 
Üzüntü le görüyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 
bütün partilerin âmiri pozisyonunda ve kendi demok
ratik sol düşüncesini Türkiye'nin en geçerli düşüncesi 
sayarak, milletin de kendi demokratik sol düşüncesini 
önümüzdeki seçimde mutlaka tasvip edeceği kanaati 
ile, müstakbel iktidar olarak hareket etmektedir, müs
takbel iktidar... 

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi, % 33 rey almış
t ı r 1973 seçimlerinde. Cumhuriyet Halk Partisi 1957 
seçimlerinde % 41 rey almıştır. 1961 seçimlerinde 
% 38 rey almıştır. 1965 seçimlerinde «Ortanın Solu» 
sloganıyle beraber % 29'a düşmüştür reyi. 1969 se
çimlerinde de bu % 29, % 1 kadar inmiştir, % 28 
olmuştur. 1973 seçimlerinde ise reyi % 33'e çıkmış
tır. Başarınız bu, yani 16 sene zarfında % 41'den, 
% 33'e inmişsiniz, % 33'e. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi, şayet... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — A. P.'nin-
ki nasıl oldu sayenizde? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— onu da söyleyelim, hepsini söyleyelim. 

1973 seçimlerinde oylar dağılmış, küçük küçük 
parçalara bölünmüş... 

DENÎZ BAYKAL (Antalya) — 1961 - 1965. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1973, 1973. 

1973 seçimlerinden oylar dağılmış, küçük küçük 
parçalara bölünmüş, bu küçük parçaların en büyü
ğü, küçük parçaların en büyüğü Cumhuriyet Halk 
Partisi olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisine bu, bü
yük övünme payı^ çıkarmıştır. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Bugün huzurunuzda bulunan 4 partinin almış bu
lunduğu oyların yekûnu '% 50'den fazladır. % 50'den 
fazla bir araya gelenlerin. Sizin reyiniz % 33. Binaen
aleyh, azınlık hükümetiydi, çoğunluk hükümetiydi di
ye münakaşaya girmeden evvel, evvelâ sayıları bir 
alt alta koyalım. 

Şayet Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak bir se
çimde iktidara geleceğinden emin ise, onu da göre
ceğiz hep beraber... (C. H. P. sıralarından «Hadi se
çime gidelim» şeşleri.) Herhalde bir gün göreceğiz. 

Seçimlerin yenilenmesine karar verme de Yüce 
Meclisin iradesi' içerisindedir, ama Cumhuriyet Halk 
Partisinin iradesinin, Yüce Meclisin iradesi üzerinde 
bir ipoteği yoktur. Önemli olan o. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Kimin ne kadar hakkı var, kimin neye hakkı 
var, bunu Anayasa ve kanunlar tayin edecek, Cum
huriyet Halk Partisi değil. Hangi partinin hayat 
hakkı var Türkiye'de? Bunu Cumhuriyet Halk Par
tisi veya onun üyeleri tayin edecek değil, bunu mil
let tayin edecek; o tayin edip geliyor. 

Binaenaleyh, siz kendi kendinize, efendim «Orta
nın solu» dedik, arkasından «Demokratik sol» de
dik, millet bizi tasvip etti, diye övünürseniz, sade
ce kendi kendinizi avutmuş olursunuz. Ortanın solu 
hiç demiyorsunuz bugünlerde, hiç demiyorsunuz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — O geride kaldı. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Millet kabul etti de, değil, millet kabul 
etmedi de ondan demiyorsunuz. Şimdi «Demokratik 
Solu» icat ettiniz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Onu millet 
kabul etti ama. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kendi kendinize kabul etmişsiniz, millet 
kabul etti zannediyorsunuz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Millete say
gılı olun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tabiî, tabiî, millete saygılı olmak, mille
tin ne düşündüğünü daha önceden bilmeye bağlıdır. 
Sizin gibi... 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bilmişiz de 
söylemiş rey almışız. Demek ki biz millete saygılı
yız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Demokratik sol; «Bunun sınırı nedir?» 
diye soranlara; «Bunun sınırını halk tayin edecek
tir.» diyorsunuz. Henüz kendiniz bu sınırı tayin dahi 
edememişsiniz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Kim tayin edecek diyorsunuz? (C. H. P. sı
ralarından «Halk tayin edecek» sesleri) Halk da ta
yin etmiş, halk % 29 tayin etmiş size, % 29, koy
duğunuz sınıra. 

Siz başkalarının ne kadar az aldığı veya ne ka
dar çok aldığıyle değil, kendinizin ne aldığınızla 
kendinizi ölçün. (A, P, sıralandan «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 
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Bizim % 29,8 rey almamız sizi teselliye kâfi 
değil, sizin işinize yaramaz o; sizin tek başınıza ik
tidar olacak kadar rey almanız lâzım. 

Şimdi bakınız... 
KASIM PARLAR (Çorum) — tyi ya yeniden 

seçime gidelim?-
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) Gideriz, gideriz, oraya da gideriz, seçime de 
gideriz. Seçime gideriz. 

Cumhuriyet Halk Partisi buraya geldi; dedi ki; 
«Adalet Partisi, bir muhalefet partisi olarak kalmalı 
karşımızda.» 

Adalet Partisi karşınızda bir muhalefet partisi 
olarak vardı, ama siz iktidarı beceremediniz, iktidarı 
beceremediniz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
sürekli alkışlar.) 

Şurada siz oturuyordunuz, koalisyon kurmuştu
nuz, tarihî yanılgı falan dediniz, kendi seçim önce
sinde söylediğiniz sözleri... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yanılmayan 
bir Allah, siz de yanılırsnız. 

REMZİ ÖZEN (tzmir) — Geçti o günler, ge
ride kaldı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Seçim öncesinde söylediğiniz sözleri, se
çim öncesinde söylediğiniz sözleri yanılmışız falan 
diye tashih ettiniz, geldiniz oturdunuz, orada otu
ruyordunuz; niye bıraktınız gittiniz? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Canımız öyle istedi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De

vamla) — Canınız öyle istedi. E, canınızın istediği
ne göre hareket edemezsiniz siyasette. «Niye» sini, 
carfımız öyle istedi ile izah edemezsiniz. Niye bı
raktınız gittiniz? Beceremediniz, beceremediniz, be
ceremediniz... (A. P. sıralarından «Barov» sesleri, 
sürekli alkışlar) Biraz sonra memleketi ne hale ge
tirdiğinizi anlatacağım. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Dedeoğlu... 
REMZİ ÖZEN (tzmir) — Muvazaa partisi ola

rak ilân ettiniz parti ile yaptık. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Özen, Sayın Özen rica edi

yorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Efendim, bu ortaklığın meydana gelişi 
Cumhuriyet Halk Partisini o kadar tedirgin etmiştir 
ki, söylemedik laf bırakmadılar, söylemedik. 

Efendim, biz, «A. P. Demokrat Partinin de
vamı» demişiz. Evet, biz Demokrat Partinin deva
mıyız; bunu ilk defa söylemiyoruz ki... (A. P. sıra
larından «Barvo» sesleri, alkışlar) Bunu bugün de 
söylüyor değiliz, bunu bugün de söylüyor değiliz. 
îşte bütün hikâye buraya geliyor. Türkiye bugün 
bize göre büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Sizin 
umursamadığınız bir tehdit. Türkiye bir büyük teh
like ile karşı karşıyadır. Dünya bir nizam kavgası
nın içerisindedir. Bu nizam kavgasının bir tarafında 
komünizm vardır, bir tarafında da milliyetçi demok
rasi vardır. Bu vardır işte. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Dünya bir nizam kavgasının içindedir. Bu ni
zam kavgasının bir tarafında milletleri bölmek, 
millî devlet olmaktan çıkarıp, Moskova'nın, Pe-
kin'in peyki yapmak gayretleri vardır. Öbür tara
fında ise, devletleri muhafaza* etmek, milletleri bö
lünmekten kurtarmak, devletleri millî devlet olarak 
muhafaza etmek gayreti vardır. 

Biz Türkiye'de bir yere gelindiğine kaniiz. Dün
ya nüfusunun % 40'ının komünist idaresinin eline 
geçtiği bir devirde bulunuyoruz. Bu devirde komü
nizmi tehlike saymamayı, gaflet telâkki ediyoruz, 
gaflet. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Yok komünizm edebiyatıymış, yok heyulâsıymış, 
yok şuymuş, yok buymuş... Türkiye'nin bulunduğu 
coğrafya parçası üzerinde ve komünizmin dünyada 
kaydettiği ilerleme karşısında, şayet Türkiye bir 
komünizm tehdidine maruz değildir, diyorsanız; 
doğrusunu isterseniz çok büyük vebal altında kalır
sınız, günah olur, yazık olur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz bugün Türkiye'nin beraberliğini, birliğini, 
hürriyetçi demokrasiyi, barışı, millî ve manevî de
ğerlere saygıyı, millî ve manevî değerlere sahipliği 
savunuyoruz. 

. tLHAN ÖZBAY (tstanbul) — Cephe ile mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Evet, bizimle beraber olanları davet edi
yoruz; gelin, eğer bunu savunuyorsanız beraber sa
vunalım diyoruz. 

Bugün, dün ne olmuşu unutmaya, siyasî sebep
lerden şu sebepten bu sebepten meydana gelmiş kır
gınlıkları unutmaya, herkesi eteğindeki taşı dökme
ye - komünizmi tehlike saymayanlara bir şey de
miyorum zaten - komünizmi kim, tehlike sayıyorsa 
gelin, memleket uçurumun kenarına gelmiştir, büyük 
sıkıntılar vardır, memleketin ekonomisinde de, şu-
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sunda da busunda da büyük sıkıntılar vardır, 
1971 - 1973 dönemi, Türkiye'nin hangi çeşit tehlike 
ile karşı karşıya olduğunu göstermiştir gelin bera
berce hareket edelim diyoruz. Çağrı bundan ibaret
tir. 

DAVUT AKSU' (Kars) — Anarşi hangi devirde 
başladı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
susturun sarhoş var. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv devamlı olarak isim 
mi söyleyeyim? Sayın Başbakanı dinletmeyelim mi? 
Bunu mu istiyorsunuz? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, susturun. Ceza vermek göveriniz, sarhoş 
var orada. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, rica ediyorum 
ben görevimi yapıyorum efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Sayın Bayraktar istirham ediyorum, lütfen otu
runuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, şayet partilerin bir
birleri aleyhinde şunu söylemelerinden, bunu söyle
melerinden dolayı koalisyon yapmaması gerekse, 
aslında 1961 'de Cumhuriyet Halk Partisi ile Ada
let Partisi koalisyon yapmazdı. Meydanlardan nasıl 
gelindiğini o günleri hatırlayan değerli üyeler bilir
ler; ama o günün zaruretleri içerisinde iki parti 
Türkiye'nin menfaatlerini, hiç olmazsa 7 - 8 ay için 
beraberce koalisyon yapmakta bulmuşlardır. Bina
enaleyh, «İlerde koalisyon yaparız; ne olur ne ol
maz, birbirimize bir şey söylemeyelim» diye siyasî 
fonksiyon ifa etmez duruma düşemez partiler. Onun 
içindir ki, 1973 seçimleri öncesinde, sonrasında, bu
gün koalisyonu teşkil eden dört partinin, birbirleri
ne ne söylediği, liderlerinin birbirine ne söylediği, 
meydanlarda ne söylediği başka bir meseledir; bu
gün Türkiye'nin önünde bulunan meseleler karşısında 
bir araya gelmeleri ve Türkiye'yi kendi gördükleri 
şekilde tehlikelerden kurtarma ve Türkiye'yi demok
ratik rejimin icaplarına göre idare etme, rejimi iş
letme için bir karara varmaları başka iştir. Esasen 
birincisi, ikincisine mani değildir ve mani olmama
lıdır. Biz burada kendimizin kavgasını yapıyor deği
liz. Biz burada kamu hizmeti yapıyoruz. Kamu hiz
meti yaparken herkes kendi kavgasını değil, varoluş 
sebebini düşünmeye mecburdur. Biz varoluş sebebi
mizin gereği olarak bir araya gelmişiz ve milletin 

önüne bir protokolle çıkmışız, Meclislerin önüne de 
bir programla gelmişiz. Bu bizim tayin ettiğimiz bu 
usul de değil, demokratik kurallar böyle. 

Efendim, «Biz niye bir araya gelmişiz?» Cum
huriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü diyor. Çünkü 
biz, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelmesin
den kaygı duymuşuz, onun için bir araya gelmişiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman gelecekmiş 
iktidara? 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Seçimde. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL De
vamla) — Seçimde. Seçim ne zaman yapılacak? Se
çimden vazgeçtiğinizi daha bugün ilân ettiniz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Daha bugün 
ilân ettiniz. Sizin iktidara gelip gelmeyeceğinize siz 
karar verecek değilsiniz, millet verecek; ama faraza 
ilk yapılacak seçimde siz iktidara gelseniz bile, o za
mana kadar Türkiye'de hükümet ne olacak? 

Şimdi bakınız ne oluyor, aslında, «C. H. P.'nin 
iktidara gelmesinden kaygı duyuldu da bu partiler 
öyle bir araya geldi» gibi bir iddianın hiçbir tutar
lılığı yoktur. Neden yoktur? Çünkü biz, C. H. P.'nin 
elinden kapmış değiliz ki hükümet olmayı. Şimdi 
bunun grafiğine bir bakın, ne oluyor? 

17 Eylül 1974 günü, Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın Genel Başkanı, o günkü Başbakan istifa edi
yor, koalisyon bozuluyor. «Gel, nereye gidiyorsun? 
Etme, gitme falan» denmiş olmasına rağmen, isti
fayı basıyor. Ha, memleketin önünde önemli mese
leler yok mu? Var. Kime bırakıp gidiyorsun bu 
önemli meseleleri? Muallakta; ortalığa. E, peki, 
Meclis gelse, sizi. gensoru ile düşürse. Ha, «Bu bu
nalımı siz çıkardınız» dersiniz Meclise. Bunalımı 
kendiniz çıkardınız, hükümet bunalımını, bir. 

İkincisi, «Derhal seçim» dediniz. Yani ne za
man? «Karda kışta bile olur» dediniz. Derhal se
çime yanaşacak ortak bulamadınız. Derhal seçim
den vazgeçtiniz «Erken seçim» dediniz, Mayıs için
de seçim yapılmak üzere. Ona da ortak bulamadı
nız. Erken seçimden vazgeçtiniz, bu defa «Ekim se
çimi» dediniz. Ona da ortak bulamadınız. O arada 
15 Ekim günü de gelip bize, 9 öneride bulundunuz, 
9 öneri kâğıdt bu, 15 Ekim günü. 

Bizim kongremiz 21 Ekim günü yapılacaktı, 18 
Ekim günü de Bayramdı. Bakın öneriye şimdi ne 
diyor: Öneri 3 kısımdan ibarettir. 1 nci kısmında 
6 tane teklif var. 2 nci kısmında 3 tane var, 9 tane for
mül ediyor. 3 ncü kısmında da «Bundan başka bir 
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şey düşünüyorsanız?» diyor, onu soruyor. 2 nci kıs
mından 2 teklifi okuyorum: 

«A. P. Genel Başkanının başkanlığında, C. H..P. 
dışında kurulacak bir koalisyon hükümetinin gü
venoyu almasına C.H.P.'nin olanak sağlaması» bize 
teklif ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Biz «Evet» 
desek, o gün hükümetiz biz. 

HASAN VAMIK TEKÎN (Giresun) — Seçim 
şartı var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL De
vamla) — «tki parti arasında seçimlerin yenilenme
si için bir anlaşma söz konusu olmaksızın.» Bir se
çim, meçim yok arta yerde. Seçim falan yok. «Se
çim söz konusu olmaksızın, A. P. Genel Başkanının 
başkanlığında, C. H. P. dışında kurulacak bir koalis
yon hükümetinin güvenoyu almasına C. H. P.'nin 
olanak sağlaması.» 

İşte Hükümet de önünüzde duruyor. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler, alkışlar) Duruyor Hükümet. 
C.H.P. dışında bir hükümet kurulmuş gelmiş önü
nüze. Ha, «Şimdi olanak sağlayın» demiyorum. Çün
kü ben bunu kabul etmedim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ben diyorum ki, nasıl 
çizgi çizdiniz? Bu Hükümet meselesinde çizdiğiniz 
çizgiye bir bakalım. 17 Eylül günü istifa ediyorsu
nuz. 4 Ekim günü hükümet kuramayacağınızı söylü
yorsunuz. Daha sonra bize görev veriliyor. Biz de 
çalışıyoruz, kâfi bir sayı toplayamaıyoruz; çoğun
luk. 

Muhterem milletvekilleri, kim ne derse desin, 
hükümet olmak tek şartlıdır. Bunu çok şartlıya çı
karmak, aslında, bana göre, şu Meclisin üyelerine 
yakışmaz. Tek şartlıdır, tek şartlı; güvenoyu alacak 
çoğunluğu bulma şartıdır. 

Efendim «Sen kapitalist düzenin bilmem nesiydin; 
sen suydun, sen buydun.» E, bu parti kurmak Tür
kiye'de serbest değil mi? Serbest. Türk Anayasasına 
uymuyorsa, bunu takip edecek yerler var değil mi? 
Var. E, öyleyse burada oturan partileri böyle, enine, 
boyuna göre tasnif edip, bir kısmını beğenmemek, bir 
kısmını beğenmek; sanki kalburdan eleyip «üstte ka
lanlar, alta geçenler» diye tasnif etme hakkını nere
den buluyorsunuz? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Yapmayın bunu. Yani bu çeşit müna
kaşayla sadece partiler rejimini küçük düşürmekteyiz. 
Ondan sonra geliyoruz... Ha, icraatını tenkit edersi
niz. «Ben seni beğenmedimle» yola çıkılmaz. 

3 ncü öneri; yani 2 nci kısmın 3 ncü önerisi. «Se
çim şartı olmaksızın, A. P.'nin tek başına kuracağı bir 

hükümetin güvenoyu almasına C. H. P.'nin olanak sağ
laması.» Çok güzel teklif değil mi bunlar? Yani «Ha
di siz hükümet olun» diyor Cumhuriyet Halk Par
tisi bize. Biz de düşündük, taşındık, «Cumhuriyet 
Halk Partisi bize Hükümet olun» diyor. Acaba niye 
diyor? (Gülüşmeler.) Niye diyor? Bunu ciddî telâkki 
etmek mümkün mü, değil mi? Peki, olduk hükümet, 
geldik şuraya, Cumhuriyet Halk Partisinin sayesinde 
hükümet de olduk; karşılığını nasıl ödeyeceğiz? (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Binaenaleyh, 
bu teklifleri biz partiler demokrasisine uygun bulma
dık, gayri ciddî telâkki ettik ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir manevra içerisinde olduğu kanaatine 
vardık ve haklı çıktık haklı... Şimdi bakınız; efen
dim, Cumhuriyet Halk Partisi sureti haktan görünüp 
Türkiye'yi hükümetsizlikten kurtarıyor aklı sıra. Ka
muoyunda diyecek ki, «Ben bu kadar fedakârlığı yap
tım, A. P. kabul etmiyor bunu. Ne kuruyor, ne de 
kurduruyor, Ne kendisi hükümet kuruyor, ne başka
sına kurduruyor...» Şimdi, işte Cumhuriyet Halk Par
tisi kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüştür. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

19 Mart günü demokratik prosedür işlemeye baş
ladıktan sonra, yani «bir müstakil başbakan» mesele
si kapandıktan sonra, hiç olmazsa o gün için, o ha
dise kapandıktan sonra, teknokratlar v.s. formülleri 
bir neticeye varmadıktan sonra, Sayın Cumhurbaşka
nı Millet Meclisinde en büyük çoğunluğu olan Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanına hü
kümet kurma teklif etmiştir, «Hükümeti buyurun ku
run» diye, «Kuramayız» demiştir Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı. E, peki, ondan sonra bi
ze «Buyurun siz kurun» demiştir. Biz yaptık birta
kım tahminler, ihtimaller, üzerinde durduk. Bakınız 
birşey söyleyeyim; güvenoyu şudur : Güvenoyu bir 
nazarî çoğunluğa dayanır. Amelîsi, şurada reylendik-
ten sonra veya «Kabul - ret» falan dendikten sonra 
çıkar meydana. Onun içindir ki seçim de öyledir as
lında; yani, bir nazarî çoğunluğa dayanır. Nazarî ço
ğunluk bulunduğunu gördük ve ondan sonra hükü
met kurma faaliyetini tamamladık. Binaenaleyh, biz 
azınlık hükümeti kurmadık. Yani, biz bir hükümet 
kuralım; e, güvenoyu almazsa otururuz. Biz bu zih
niyetin adamları değiliz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Bir nazarî çoğunluk vardı güvenoyu 
alacak. Şimdi üç dört gündür görüyoruz, Cumhuri
yet Halk Partisi harıl harıl, «Aman bunlar hükümet 
kurdu, hükümet bizim elimizden gitti. Bunları Hü
kümet kuramaz, güvenoyu alamaz hale getirelim; biz 
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hükümet kuralım» faaliyetine girişmiş bulunuyor. Ve j 
sıkı bir şekilde girişmiş bulunuyor bu faaliyete. (C. H. j 
P. sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi 8 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Genel Başkanının beyanatı : «Erken seçim yok» 
Seçim meçim yok. 2 Aralık tarihinde, yani şöyle bir-
buçuk iki ay sonra «Bunalımı seçimden başka yol çö
zemez», ondan sonra yine aynı şey, «Seçimden baş- i 
da hiçbir şey bunalımı sona erdiremez.» Bu aynı tarih
te. Ondan sonra 2 Aralık, «Bunalımı seçmen çözer», 
değişik şeyler... 23 Şubat, «Hükümet bunalımını sağ 
partiler uzatıyor...» 

Biz uzatıyormuşuz hükümet bunalımını, tşte, kur
duk hükümeti geldik önünüze... Kendinize «Kur» di
yorlar kurmuyorsunuz, ondan sonra sağ partiler... 
«Bunalımın nedeni sağ partilerle Türk toplumu ara
sındaki çelişkidir» Şu meşhur hikâye. Hani Türkiye'de 
milletin % 33 reyini almışsınız, geriye % 67 var. Bu i 
% 67 A. P.'nin değil, yanlış anlamayın. Ama Cumhu
riyet Halk Partisi dışında olma vasfından dolayı cem 
edilebilir. Ayrı ayrı reylerdir, tek vasıf bunları cem 
eder; o vasıf da Cumhuriyet Halk Partisinin dışında 
olma vasfıdır. Sizin dışınızda % 67 var. Siz kendinizi 
ilerici, kendinizin dışmdakileri tutucu saydığınız tak
dirde, aslında siz Türk toplumundan kopuksunuz. 
Türk toplumu sizden kopuk. Binaenaleyh, biz deği
liz Türk toplumundan kopuk olan. Eğer siz % 67'yi I 
temsil etseniz veya onun içinde olsanız, sağ partiler 
dediğiniz partilerin içinde siz olsanız, ona aklım erer 
ö zaman. Ama, % 10 rey alsanız, hâlâ % 90'ı tutucu 
mu ilân edeceksiniz? 

«Çelişkidir», falan; bunlar, aslında benim anlayı
şıma göre demokratik kurallara uyan şeyler değil. 

3 Marta geliyor; Ecevit, «millî koalisyon veya baş
ka formül ile Irmak'a yardıma hazırız.» Daha sonra 
geliyor, «Irmak'a yardıma hazırız» dedikten sonra, ir- I 
mak'a yardım bitiyor, «yapamayacağız» deniyor Ir
mak'a. Ondan sonra 9 Nisan, bugünkü tarihli gaze
telerde görüyoruz ki Sayın Ecevit erken seçimde ıs
rardan vazgeçmiş; işte gazete. I 

Görüyoruz ki Sayın Ecevit, «C. H. P. sürekli hü
kümet de kurabilir» diyor. Hani daha evvel diyordu 
ya, «Kurun, biz sizi destekleyelim», şimdi, «Niye sen I 
kurup ben destekleyeyim, ben kendim kuracağım» di
yor. Şimdi oraya gelinmiş bulunuyor, hayırlı uğurlu I 
olsun. Siz zaten hükümet olsaydınız, hakikaten hükü
meti bırakıp gitmeseydiniz bu sıkıntılar olmazdı mem
leketin başına, bu memleket de sizi iyi öğrenirdi, biraz 
daha öğrenirdi. (A. P. sıralarından alkışlar.) Yani, | 
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aslında kitap yarıda kalmıştır, yani son sayfalar okun
mamıştır, hikâye yarıda kalmıştır; nasıl biteceğini ma
mafih millet kestirmiştir. Onun için benim size söyle
yeceğim şudur : 

Ortaya böyle çıktınız, hükümet bunalımı çıkardı
nız, hükümet bunalımının çözümlenmemesi sebebini 
A. P.'ye attınız, olmadı; sağ partilere attınız (sizin 
tabirinizle sağ ve milliyetçi partiler) ve sonra döndü
nüz, şimdi seçimden başka bu işi temize çıkarmak 
mümkün değildir, dediniz, şimdi de seçimden vazgeç
tiniz. Hem kendinizi şaşırttınız, hem milletin zihnini 
karıştırdınız. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi
nin grup başkanvekilinin veya herhangi bir üyesinin 
bu Mecliste kimseyi «Persona non grata» ilân etme
ye hakkı yoktur; makbul olmayan şahıs ilân etmeye 
hakkı yoktur. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Herkes kendi ken
dini öyle ilân eder Sayın Demirel. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Kendi kendini ilân eder, başkası ilân eder, ama 
sizin hakkınız yoktur. Burada gelip de böyle, «Bu 
hükümet, bu hükümet.» Evet bu hükümet bu Mecli
sin içinden çıkan hükümet, bu Meclisin içinden çıkan 
hükümettir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Hiç kimsenin bu kürsüye gelip, «Bu hükümet» 
diye bu hükümeti azarlamaya hakkı yoktur. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Hükümet Mecli
sin üzerinde değildir Sayın Demirel, hükümet de Mec
listen çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Uğur rica ediyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Meclisten çıkar hükümet, zatıâliniz de bu Mec
lisin içindesiniz, Meclisin üstünde değilsiniz, hüküme
tin üstünde de değilsiniz. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Eşitiz ama, eşitiz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Ben de, eşit olun diyorum, eşit olun, buradan 
hükümet azarlamaya kalkmayın. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, böyle bir görüşme usu
lümüz yok efendim, rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tartışacağız, tartışacağız bu zeminde, döğüşe-
cek değiliz. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Ama eşit şartlar
la. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — Gelin bu tartışmayı kendi sınırları içinde tuta
lım. 



M. Meclisi B : 63 9 s 4 . 1975 O : 2 

Sayın milletvekilleri, Mecliste durum şöyle oldu : 
218 milletvekili, «Biz hükümeti destekleriz» şeklinde 
görünüyordu. Ondan sonra 187 milletvekili bir başka 
tarafta bulunuyordu, ortasında 40 - 41 arkadaşımız 
başka bir yerde duruyordu; hükümet bu tablonun için
den çıkacaktı. Başka nereden çıkacaktı bu hükümet, 
bu tablonun içinden çıkacaktı. Bu tablonun içinden 
çıktı, geliyor ve bizim 7 Ocak tarihinde yapmış bu
lunduğumuz beyan, «biz hükümeti kurmaya hazırız, 
ne duruyorsunuz, bize verseniz» beyanı değildi. Bi
zim yaptığımız beyan şudur, 7 Ocak tarihinde : «Hü
kümet kurulması demokratik yollardan giderek de
nenmelidir. Türkiye'nin bir hükümeti olacaktır, olma
lıdır da. Yalnız bu hükümetin «nasıl kurulursa ku
rulsun» şeklinde mütalaası mümkün değildir. Bu hü
kümetin partiler demokrasisinin hükümeti olması lâ
zımdır. Kurulma şekli demokratik yollardan gidilerek 
ikmal edilmelidir. Başka türlü Meclisin dışından bir 
hükümeti kabullenmek mümkün değildir. Söylediği
miz şey, demokratik mekanizmayı Sayın Cumhurbaş
kanının çalıştırmasıdır. Şayet bizim dışımızda hükümet 
kurma imkânları varsa, onları çağırıp «buyurun hü
kümet kurun» demesidir. Yoksa, bizi çağırıp «buyu
run hükümet kurun» demesidir. Bu deneme yapılma
lıdır. Dediğimiz bu idi. «Bu deneme yapılmadan, hü
kümet kurulamayacağına karar vermemek lâzımdır.» 
Dediğimiz bu idi. Ondan sonra günlerce oturmuşuz, 
protokol hazırlamışız, mademki aynı kökten geliyor-
muşuz veya aynı düşüncelerin sahibiymişiz, neye 25 
sayfalık protokol hazırlamışız. 

Değerli milletvekilleri; koalisyonlar güç iştir; fi
kirler yatkın bile olsa güç iştir. Aslında hükümet güç 
iştir. Hükümet kurmak kâfi de değildir. Onu işlet
mek, ahenk içinde işletmek lâzımdır. Binaenaleyh, hü
kümeti kiminle kurarsanız kurun, partiler ayrı ayrı 
partilerdir. Hatta tek parti bile kursa, hükümet işlet
mek kolay bir iş değildir. Ahenk içinde çalışabilecek 
bir durumu meydana getirmek lâzımdır. Onun içindir 
ki, memleketin büyük meselelerinde. mutabık mıyız, 
bunu bir defa daha gözden geçirmek lâzımdır. Solüs
yonlarında mutabık mıyız, hal şekillerinde mutabık mı
yız, bunu bir defa daha gözden geçirmek lâzımdır. On
dan sonra da bunu kâğıda döküp alt alta koymak ve 
kamuoyuna denk beyan etmek lâzımdır. Gayet tabiî 
ki bu işler kolay değildir. Koalisyon hükümeti kur
mak aslında kolay değildir. Ama kurulmuş, karşınıza 
bir Hükümet gelmiştir. Bu Hükümetin destek aradı
ğı yegâne yer Parlamentodur. Esasen Parlamento dı
şında destek aramayı fevkalâde ayıp sayarız. Bizim 

anlayışımız budur. (A. P. sıralarından alkışlar.) Esa
sen Parlamento dışında bir destek mümkün de değil
dir. Aslında bu yapılan töhmet bize değil, daha çok bu 
sıralarda oturan sayın milletvekillerinin olur. Biz des
teği sizden, yani Parlamentonun tümünden istiyoruz. 
Bu programa kimin gönlü yatıyorsa, bu hedeflere ki
min gönlü yatıyorsa onlardan istiyoruz desteği. «Des
tek verirseniz 6,5 aydır devam etmekte olan hükümet 
bunalımı sona ermiş olur» diyoruz, eğer 6,5 aydır 
devam etmekte olan hükümet bunalımını sona erdir
menin bir manası, bir değeri, bir kıymeti varsa. «Bu 
bunalımı sona erdirdik» diyoruz, «Gelin destek olun 
bunu yürütelim» diyoruz. 

Kendisi gibi düşünmeyenleri karalamak âdetine 
müptelâ olanlarla herhangi bir tartışmaya girmek iste
miyorum. Biz kimseye el falan atmış değiliz, sadece 
bir çağrıda bulunduk : Geliniz, memleketin durumu 
şudur, memleket büyük bir tehlike ile karşı karşıya
dır. 

Milliyetçilik fikrini savunup gelen değerli arka
daşlarımıza, tümüne bir çağrıda bulunduk : Mazide 
kalmış bütün kırgınlıklarımızı unutalım, herkes ete-
ğindeki taşı döksün, gelin memleketin içinde bulun
duğu bu noktada bir araya gelelim ve memleketi bu 
bunalımdan kurtaralım dedik. 

Bundan yanlış ne var? Bunda kusur ne var? Bu 
çağrıda her isteyen bulunabilir. Çağrıya icabet edip 
etmemek herkesin kendi bileceği iştir. Sadece bu yol
dan gittik, bunun dışında hiçbir yola tevessül etme
dik. Kimse bunun aksini iddia edemez. Kimse bunu 
delilleyemez. 

Şimdi, hükümet meselesi nereden başladı, nereye 
geldi, bunu ifade ettim. Bu bölümün altına şu sonu
cu koyuyorum : Türkiye bir hükümet bunalımı için
deydi. Bu bunalımın sona ermesi lâzımdı. Hükümet 
kuruldu bunalım sona erdi. Şimdi güvenoyu almak 
için huzurunuzda bulunuyor. 

Bu Hükümet güvenoyu alırsa ne yapacaktır? Bu
nu programına koymuş getiriyor. Bu Hükümet neyi 
devralıyor? Şimdi o husus üzerinde biraz durmak is
tiyorum. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, 1974 yılı Türkiye için 
bir talihsiz yıl olmuştur. 1974 yılında Türkiye, fevka
lâde zor ekonomik ve siyasî şartlar içine itilmiştir. 
Evvelâ 6,5 ay süren hükümet bunalımı ülkenin ida
resinde bezginlik, yılgınlık doğurmuştur. Ülkenin ida
resine karşı bezginlik, yılgınlık doğurmuştur. Binaen
aleyh, ilk yapılacak iş hükümet otoritesini, Devlet 
otoritesini yeniden kurmak ve ülkenin idaresini yön-
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lendirmek olacaktır. Devir aldığı ilk önemli konu, 
- bizatihi hükümetin 6,5 ay süren bir bunalım son
rasında bu bunalım esnasındaki boşluğun meydana 
geldiği - hükümet müessesesi üzerinde meydana gelen 
tahribatı ortadan kaldırmaktır. Birinci iş bu. Bunu 
fevkalâde önemli sayıyorum. 

Şimdi, 1974 yılı bir enflasyon yılı olmuştur Türki
ye'de. Buraya gelip söylemek kolaydır, «Efendim, 4 
sene evvel siz gittiniz; 4 sene evvelki icraatınızın so
nucudur enflasyon, falan» demekte gerçek payı yok
tur .Bunlar sadece söylendiği gibi kalır. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 1973'e kadar 
kim vardı iktidarda? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — O zaman 1977'deki ekonomik şeyleri bize yı
kın, 1980'dekini de yıkın, 1990'dakini de yıkın. O za
man, bizden sonra Türkiye'yi idare edenlerin hiçbir 
sorumluluğu olmaz. Öyle şey yok. Türkiye'yi kim ida
re ettiyse, Türkiye'nin idaresinden o sorumludur. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 1973'te kim 
idare ediyordu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1973'te mi? Kim soruyor bu suali? 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ben soruyo
rum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Zatıâliniz soruyorsunuz. 1973'te ne olduğunu 
herkes biliyor. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Talû koalis
yonunda zatıâliniz vardı, Talû koalisyonunda. 

BAŞKAN — Sayın Önsal... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Müsaade buyurun efendim. Neyi idare ettik, 
ne ettik? Yani Türkiye'nin nereden çıkıp geldiğini bi
liyorsunuz. Bir partilerüstü hükümet modeli; partiler-
üstü hükümet modeli Parlamentonun beğenilmeme
sinden doğmuştur. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Onu da sen yarattın. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ben yarattım, sen yarattın değil; seni de be
ğenmediler canım. Seni ayırmadılar ki benden. Seni 
de beğenmediler. (Gülüşmeler.) O münakaşalara gir
mek istemiyorum. Herkes geldi buradan fikrini söyledi, 
simültane satranç oynuyor değiliz ki. Herkes söyledi 
fikrini. Ben de söylüyorum fikrimizi. Karşılıklı ko
nuşacaksak ben bu müzakereyi bırakırım - Eğer Sa
yın Başkan, bu, usule sığıyorsa - karşılıklı konuşuruz. 
Herkes söyler, ben de cevap veririm. Ben de mem
nun olurum. 

! BAŞKAN — Siz buyurunuz efendim. 
i 
| BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la la) — 1974 yılında Türkiye dünya şampiyonu olmuş-
j tur. Ne yönde? Enflasyonda. Ne yönde? Fiyat artı-
• şında. Adalet Partisi, Türkiye'yi 1965'ten 1971'e ka

dar altı sene idare etmiştir. Bu altı sene zarfındaki 
fiyat artışlarının vasatisi % 6 - 6,5'tur. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — % 30. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Halbuki, yalnız 1974 yılındaki fiyat artışları 
% 30'un üzerindedir. Binaenaleyh, dünyada en yük
sek enflasyon nispeti Türkiye'de olmuştur. «Bunu dı
şarıdan ithal ettik...» Dışarıdan neyi ithal ediyorsu-

| nuz? Dışarıdan ithal ettiğiniz şey, gayri safî millî hâ
sılanızın % 10'unu geçmez. Kaldıki dışarıdan ithalât 
yaptığınız memleketlerden en çok ithalât yaptığınız 
Ortak Pazar memleketleri - ki, Türkiye'nin % 50 it
halâtını yaptığı yerdir - buradaki enflasyon nispeti 
•% 7, % 8'i geçmiyor. Ordan yaptığınız ithalât ol
masa, bu nispet biraz daha yüksek olur. Yani nispeti 
yükselten oradan yaptığınız ithalât değil. Neden böyle 
olmuştur? Bakalım «Neden böyle olmuştur» a, kim 
ne diyor? 

3 Nisan 1975 tarihli Le Monde gazetesinden bir 
pasaj okuyacağım. Yani altı gün evvelki Le Monde 
gazetesinden : «Enflasyon, OECD uzmanlarının gö
rüşüne göre, Türk ekonomisinin en büyük hastalığı
dır. Bu konuda hammadde fiyatlarının yükselişi ya
nında şu etkenlerin de rolü olmuştur. Başarısız bir 
para ve maliye politikası, fiyatların denetimiyle reka
betin düzenlenmesi konusunda herhangi bir tedbir 
alınmaması, kamu sektörünü gereksizce geniş tutmuş
tur. Yatırımlardaki payı yüzde 50'ye ulaşan bu sek
tör, ek değer artışlarının sadece yüzde 25'ini sağla
maktadır. Yabancı sermaye yatırımlarının etkisi nispe
ten zayıf olduğundan, yetersizliğin yöneticilerden gel
diği kanısı uyanmaktadır. Ecevit bu durumun farkın
da mıdır? C. H. P. Genel Başkanı şimdilik daha çok 
siyası meselelerle ilgilendiğinden, bu konuda bir yar
gıya varılması imkânı yoktur. Ecevit iktidarda kaldığı 
kısa süre içinde, enflasyoncu bir politika izlemiş bu
lunuyordu.» Le Monde veriyor bu yargıyı. «Belkide 
kitlelerin satınalma gücünün azalması onu böyle dav
ranmak zorunda bıraktı. C. H. P. Genel Başkanı özel 
sektör ile kamu sektörü arasında yer alacak bir halk 
sektörünün kurulmasını öngörmektedir. Bu da bir 
programdan çok, bir slogandan ibaret gibi görülmek
tedir» diyor Le Monde. 
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ALEV COŞKUN (İstanbul) — Çok mu önemli Le 
Monde'un yazdığı şey? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bazan »izin için çok önemli. Kahraman olduğu 
zaman, sizi kahraman ilân ettiği zaman önemli ya? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar, C. H. P. 
sıralarından «o, işbirlikçilerini de yazıyor» sesleri.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Biz Türk milliyetçisiyiz. Biz işbirlikçi filan 
değiliz. İşbirlikçi filan demeye kalkarsan, seni itham 
ederim işbirlikçi diye. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

ALEV COŞKUN (İstanbul)— Altmsoy belgeliyor 
bunu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne belgesi koydu? Bildiğin bir şey varsa gel 
buradan söyle. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Ni
ye azarlıyorsunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kim işbirlikçi Türkiye'de? 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Ama ortada bu
lunuyor Sayın Demirel. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Necdet Uğur 
mu idare edecek bu Meclisi, zatıâliniz mi Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Ben idare ediyorum Sayın Kaptan. 
Siz de idare etmiyorsunuz, ben idare ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Deminden beri Nec
det Uğur konuşuyor. Her şey söylendikten sonra, her 
şey bittikten sonra ihtar olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Ertem, görüyorsunuz ki ikaz 
ediyorum efendim. Siz bari anlayış gösterin, istirham 
ediyorum. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Kimin idare etti
ğini bilelim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1975 Türkiye'sinin devraldığı en büyük miras 
enflasyondur. Cumhuriyet Halk Partisi enflasyonu kö
rüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi enflasyona kar
şı hiçbir tedbir almamıştır, enflasyonu tehlike sayma
mıştır. Enflasyon aslında bir ekonomiyi göçürmek, fa
kir zümreleri ezmek için başvurulacak yollardan bi
ridir. Hele «ücretler fiyatların önünde gidecek» diyor
sunuz; işçi ücretlerinde meydana gelen artış vasati 
% 15, fiyatlarda meydana gelen artış % 30. Böyle
ce işçiye, ondan sonra köylüye bir taraftan dünya fi
yatları ölçüsünde taban fiyat verirken, öbür taraf
tan 7,5 milyar lirayı bir kalemde cebinden alırsanız, 

ondan sonra öbür taraftan esnafı ezerseniz, öbür ta
raftan memura verdiğiniz para, ay sonunda o ay mey
dana gelen fiyat artışlarıyle giderse, bunun adına iyi 
idare demezler. Ve Türkiye'yi bu şekilde idare eder
seniz, Türkiye'yi iyi idare ettiğinizi de savunamazsınız. 
Şimdi Türkiye'nin ikinci devraldığı mesele, 1973 enf
lasyonunun yarattığı kıtlıktır, yokluktur, karnedir, 
kuyruktur, belgedir. Türkiye sanki harp yılları için
deymiş gibi, böyle bir duruma sürüklenmiştir. Aslın
da pahalılıkta dünya rekoru kıran Türkiye'nin, yokluk
ta da sayılı ülkeler arasına girdiğini rahatça söyleye
biliriz. Binaenaleyh, Türkiye'yi idareye talip olanlara 
söylüyorum : 1974 yılının başında devraldığıyle, so
nunda bıraktığı arasında ne farklar vardır? 1974 yılı
nın başında, yani Cumhuriyet Halk Partisi görevi dev
raldığı zaman 340 kuruş olan un, 1975 yılı başında 600 
kuruştur; yazın bir kenara 600 kuruş. Aksini gel söy
le. 1974 yılının başında 395 kuruş olan şeker, 1975 yılı 
başında 900 kuruştur. 1974 yılının başında 136 ku
ruş olan gazyağı, 1975 yılı başında 255 kuruştur. 1974 
yılı başında 875 kuruş olan Vita yağı 1975 yılında da 
17,5 liradır. Bir Ramazanı bir kaşık yağa muhtaç ge
çirttirdiniz Türkiye'yi. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Asgarî ücret... 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Siz yarattınız onları. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la)— 1974 yılında 9 lira olan pirinç, 1975 yılında 15 
liradır. 1974 yılında 20 lira olan peynir, 1975 yılı ba
şında 30 liradır. 1974 yılı başında 60 kuruş olan güb
re, 1975 yılı başında 2 lira, 180 kuruş olan gübre 5 
lira olmuştur. Binaenaleyh «rakam falan» diyorsanız 
zam şifadır. Ondan sonra «biz enflasyonu öyle idare 
ettik ki, fukarayı ezdirmedik enflasyona» diyorsunuz. 
Enflasyonda fukaradan başka kimse ezilmez. Fuka
ra ezilir enflasyonda. Bunları da açıkça söyleyebili-
yorsunuz, söylediniz. «Umut, ak günler, falan» der
ken Türkiye'yi 1974 senesinde 10 aya yakın idareniz
de geldiği yer, % 30 dünya şampiyonu pahalılıktır, 
enflasyondur ve halkın gıda maddelerinin hemen he
men % 50'nin üstünde artışı suretiyle ezilmesidir. 

Üçüncü husus, 1975 yılı başında Türk köylüsü to
humsuz kalmıştır, gübresiz kalmıştır, ilâçsız kalmış
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Dördüncüsü, yatırım hamlesidir. Yatırım hamle-
sindeki gerçekleşmenin nispeti % 50'dir. Bakınız bu 
nerelere varacak, Türkiye'yi nerelere götürecek bu 
yatırım hamlesindeki gerçekleşme. 

Muhterem milletvekilleri, fevkalâde üzüntüyle hu
zurunuzda beyan etmek isterim ki, Türkiye'nin istikrar-

— 413 — 



M. Meclisi B : 63 9 / 4 . 1975 O : 2 

sız geçen dönemlerde ve bilhassa 1974 yılında kaybet
tiği zaman, 1975'de, 1976'da, 1977'de Türkiye'de çe
şitli darlıklara sebep olacaktır. Binaenaleyh, Türkiye' 
yi bugün idare edecek olan hükümetin, bu darlıkları 
giderecek acil tedbirleri bilmesi ve alması lâzımdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

1975 yılı başında Türkiye'nin 291 milyar liralık 
yatırımı var, yapılmaya çalışılıyor. Bu büyük yatırım
lar 100'ü aşan yatırımdır ve hemen hepsi gecikmiştir. 
1975 yılına kadar bitirilmesi gerektiği halde, bitirilme
yen önemli yatırım projelerinin sayısı 10'un üstünde
dir. Hatta 1975 yılında bitirilmesi lâzım geldiği hal
de hiç başlanmayan yatırım projeleri dahi vardır. Bu 
arada, büyük enerji tesislerini, büyük metalürji te
sislerini, gübre tesislerini, çimento tesislerini, teleko-
minikasyon tesislerini, traktör tesislerini, orman ürün
leri tesislerini, şeker fabrikalarını, elektrifikasyon te
sislerini, amonyak fabrikalarını ve üçüncü demir - çe
lik tesislerini, tekstil makineleri tesislerini, demiryo
lu ve hava meydanları inşaatlarını, sulama tesislerini, 
kâğıt tesislerini ve kömür üretim tesislerini sayabili
riz. Yani elektrik, kömür, tekstil, kâğıt, çimento, me
talürji gibi fevkalâde önemli, 1975 öncesinde bitiril
mesi gereken (1975'de en son bitirilmesi gereken) te
sislerin asgariden ikişer yıl, üçer yıl daha attığını gö
rüyoruz. 

Bir hususu daha huzurunuzda söylemek istiyorum. 
Tesisler böyle yatarken etüt ve proje faaliyetleri de 
durmuştur. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Ortağınız 
kızıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben bir tespit yapıyorum. 

Biz hangi yükün altına girme cesaretini gösteri
yoruz, hangi yükün altına? Enflasyon bu, hayat pa
halılığı bu, yatırım bu ve bunlardan meydana gelen 
aksamalar Türkiye'de işsizliği artırmıştır. Biraz sonra 
oraya da geleceğim. Türkiye bugün elinde bir çok pro
je ismen mevcut olmasına rağmen, bunları yeni baş
tan revize etmeye, yeni baştan bunlara boyut vermek 
mecburiyeti ile karşı karşıyadır. 

Şimdi, 1974 yılındaki yatırım meselesi hem •% 50 
civarında ancak gerçekleşebilmiş, fiilen, fizikî olarak 
ı% 50 civarında gerçekleşebilmiş ve yatırım projeleri 
1975 - 1976 - 1977 ve 1978 yıllarına tesir edecek ya
tırım projelerinin hepsi geri kalmıştır. Türkiye 1974 
yılı içinde 305 bin kişiye iş bulması lâzımdır plana 
göre, ancak 86 bin kişiye iş bulabilmiştir ve aslında 
2 milyona yaklaşan işsizler ordusuna 220 bin kişi da

ha ilâve edilmiştir ve Türkiye geçen sene dış ülkelere 
(yani 1973 yılında) 137 bin kişi gönderebilmişken 1974 
de ancak 20 bin kişi gönderebilmiştir ve Türkiye'de 
hiç olmadık bir şekilde 1 400 000 ton çimento stoku 
ve 700 000 ton demir stoku ile 1975 yılına girmiştir 
Türkiye. 

Bu demektir ki, yatırım yapılamamış, konut ya
pılamamış, dışarıya ihracat yapılamamış. Yani Tür
kiye'nin kalkınması durmuştur. Binaenaleyh, Hükü
mete talip olanların kalkınmayı yürütmeleri lâzım, 
yürütebilmeleri lâzım onu söylüyoruz. 

Türkiye'de birçok fabrika kapanmıştır. Yatırım 
yapıp, fabrika yapmak durumunda işsizine iş verme, 
üretim yapma durumunda olan Türkiye fabrika ka
patmıştır 1974 yılında. 

1974 yılında ihracat >% 22 kadar geridir 1973 yı
lına nazaran, ve ithalâtı karşılama nispeti % 65 ci
varında iken ihracatı ;% 40 civarına düşmüştür. Re
zervler erimiş, kamu maliyesi büyük sıkıntının içine 
girmiştir ve her ay Türkiye 100 milyon dolar rezerv 
eritmektedir. Senenin sonuna kadar da takriben 
700 - 800 milyon dolar rezerv eritecektir (döviz re
zervlerini), Yani, Merkez Bankasında takriben bu
gün bulunan döviz rezervlerinin senenin sonuna doğ
ru 500 milyon dolar civarına ineceği, kamu maliye
sinin ise fevkalâde sıkıntı içinde bulunduğu bir ger
çektir. 

1974 yılı içinde Hükümet, munzam mevduat kar
şılıklarını almış kullanmış, Anayasa Mahkemesi bunu 
iptal etmiştir. 7 - 8 milyar o kaynaktan para kullan
mıştır. 1975 yılı bütçesinin Meclislerden çıktıktan 
sonra bilhassa savunma bakımından yapılması zaru
rî masraflar, fevkalâde önemli yekûn tutmaktadır, 
1975 bütçesine takrbien 25 milyar lira bir ek külfet 
tahmil edecek savunma masrafları. 

Türkiye, dış ülkelerden silâh alma mecburiyetin
dedir. Hem nereden bulursa oradan alma mecburiye
tindedir. Fevkalâde ciddî bir durumla karşı karşıya
dır Türkiye bugün. Türkiye'nin etrafında Türkiye'ye 
nazaran çok iyi silâhlanmış memleektler vardır ve 
Türkiye'nin güvenliği gerçekten bugün devraldığımız 
meselelerin en başında gelen zor bir iştir. 

Bunun yanında, bu Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti hiç başarılı olmamış mı? Olmuş. Nerede 
olmuş? Partizanlıkta olmuş. Partizanlığı kooperatif
lere indirmiş, odacıya indirmiş, şoföre indirmiş, ben 
kendi takımımla çalışırım demiş, başkasiyle çalışmam 
demiş ve Devletin memur kadrolarını tedirgin etmiş
tir. 
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Şimdi, bunları ifade etikten sonra, bir husua I 
daha temas etmek istiyorum. I 

Peki, 1975 bu, ondan sonraki yıllar ne olacak? 1980'e İ 
kadar ne olacağını söyleyeceğim: Çıkardığımız he- I 
saplara göre, Türkiye'nin demir, çelik, çimento, ham- I 
petrol, linyit, taşkömürü, demir cevheri, şeker, buğ- I 
day bitkisel yağ, gübre ve elektrik gibi, iktisadî haya- I 
ti yapan önemli kalemlerde büyük sıkıntılar görü- I 
lüyor önünde. 1975 yılında 16 milyar, 17 milyar ki-
lowat/saate yakın elektriğe ihtiyacı var. Bunu güç be
lâ karşılamak mümkün. Ve elektriği olmayan bir ül- I 
ke haline getirilmiştir. Türkiye. «Bu kadar elektriği 
ne yapacaksınız?» diye elektrik tesislerini durduran 
Türkiye 1971'in başında, 1975'te elektriksiz Türkiye 
olmuştur. 1976'da durum daha da ciddî, 1977'de du- I 
rum daha da ciddidir. 1980'de Türkiye'nin 35 milyar I 
kilowat/saat elektriğe ihtiyacı vardır. Aslında bu 35 I 
milyar kilowat/saat. Türkiye iyi gelişirse, istikrar ola- I 
bilirse, ekonomi gelişirse bu 35 milyar kilovvat/saatın I 
rahatça 45 milyara çıkabileceğini kabul etmek lâzım- I 
dır. Binaenaleyh, Türkiye elektrik tesisleri yapmaya I 
ve bunları fevkalâde çabuk yapmaya ve biran evvel I 
memleketin hizmetine sokmaya mecburdur. Elektrik I 
olmadıkça endüstrileşme mümkün değil. Ama, ne var 
ki, her şeyi çok bulan bir zihniyet Türkiye'yi bu sı- I 
kıntının içine sokmuştur. Türkiye dışardan demir, çe- I 
lik cevheri ithal etmeye, dışardan çelik fabrikaları I 
için kömür ithal etmeye mecburdur. Ve Türkiye'nin I 
iki sene zarfında asgarî beş veya altı şeker fabrika- I 
sini yeniden yapıp, hizmete koymak mecburiyeti var- I 
dır ki, Türkiye yeniden şeker sıkıntılariyle karşılaş- I 
masın. Keza, buğdayla bitkisel yağda Türkiye'nin I 
önemli meseleleri vardır. Gübrede, Türkiye 1980 yi- I 
İma kadar gübre ithal eder durumdan kurtulmak için I 
yeni gübre fabrikaları yapmaya mecburdur. I 

Mesele bununla bitmiyor. Türkiye'nin konut ih- I 
tiyacına bakalım: 1975 yılında Türkiye'nin 242 bin I 
konut yapması lâzım. Ancak, 150 bin kadar yapabi- I 
lir, bugünkü şartlar içerisinde. Binaenaleyh, Türkiye, I 
konut bakımından da 100 bin açıkla gidiyor her I 
sene. I 

İşgücü bakımından: İşgücüne baktığımız zaman, I 
Türkiye'nin her sene 400 bin kişiye yeniden iş bul- I 
ması lâzım. 1975'te olduğu gibi, 86 bin kişiye bulur- I 
sa 2 milyon işsizine yeni 200 binler, yeni 300 bin- I 
leri, eklemek suretiyle, büyük rakamlara baliğ olur I 
işsizlik de. 1982 yılında, Türkiye'nin toplam işgücü I 
18 225 000 kişiyi bulacaktır. 18 225 000 kişiye Tür- I 
kiye, 1982'de iş bulmaya mecburdur. Binaenaleyh, | 

1975 Türkiye'sini devralan Hükümet 1982'deki, 18 
milyon Türk vatandaşının ne iş tutacağını düşünmeye 
mecbur. 

Türkiye'de ilkokul meselesi geniş çapta çözülmüş
tür. Adalet Partisi siyasî iktidarları çözmüştür 
ilkokul meselesini. l?65'te Türkiye'nin 70 bin öğret
meni vardı, 1972'de 140 bin öğretmeni olmuştur, ilk
okul öğretmeni. 

Binaenaleyh, İkinci Plan dönemi sonunda 1973'te 
ilkokul meselesinin % 100 çözülmesi öngörülmüş ve 
bu hedefe genellikle yaklaşmıştır. Ama, bunun ya
nında ortaöğretim var ki, ortaöğretimde henüz orta
öğretim yaşındaki çocuklarımızın % 22'sine okul bul
muş vaziyetteyiz. 1977 - 1978 döneminde bu % 25'i 
bulacak. % 75'i?... Okul çağına gelmiş, ortaöğretim 
çağına gelmiş çocuklarımızın henüz % 75'i okuyacak 
vaziyette değil. Binaenaleyh, Türk eğitiminde sadece 
üniversiteyi bir büyük baş olarak düşünüp ve 20 
milyar eğitime verilen paranın yarısını üniversiteye 
verip, üst tarafını, öbür yarısını da 6 milyon ilkokul 
çocuğunu okutmaya, ondan sonra geriye kalan 2,5 
milyon ortaöğretim çocuğunu okutmaya gidemeyiz. 
Bunda bir denge bulma mecburiyetindeyiz. 

Burada da kalmıyor yükseköğretim. Yükseköğre
tim çağında bulunan, 19'la 22 yaş arasında bulunan 
çocuklarımızın yekûnu 1975 - 1976 yıllarında 
3 149 000 kişi. Bundan sadece 252 bin kişi okula 
gidiyor ve henüz % 8'dir bu nispet. Türkiye, yük
seköğrenim görebilecek çocuklarının ancak % 8'ne 
yükseköğrenim gösteriyor. Bu nispet 1977 - 1978'de 
ancak % 9'a çıkabilecek. Binaenaleyh, .1977 - 1978' 
de 3 306 000 çocuğumuz yükseköğrenim görebilecek 
yaştadır, şartta değildir; ama yaştadır. 1975 Türkiye' 
sini devralan Hükümet, bunu da beraberinde devra
lıyor; yani 1975 Türkiye'sinin idaresini demek isti
yorum. 

1975 başına kadar Türkiye'de 6 300 köy elektrik
lenmiştir. 1975 programında 1 200 köy konmuştur. 
1 200 köy elektriklendirmek suretiyle, daha Türkiye' 
nin 50 bine yakın köyü var. Senede 1 200 köy elek
triklendirmek suretiyle 40 senede biz bu işin içinden 
çıkamayız, 40 senede. 40 sene Türkiye'nin köylerini 
elektriksiz bırakmaya kimsenin hakkı yok. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Binaenaleyh, 10 sene gibi bir süre içerisinde Tür
kiye köylerinin % 90'nın elektriklenebilmesi için hiç 
olmazsa senede 5 000 köyün elektriğe kavuşturulma
sı lâzım. 1975 Türkiye'sinde idareye gelenlerin bunu 
da bir medeniyetçilik mücadelesinin parçası olarak 
göze almaları lâzım geliyor. 
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1975 Türkiye'sinde, 1975 başında 21 milyon dö
nüm arazi sulanıyor; geriye 65 milyon dönüm daha arazi 
sulanabilecek. Bugün ayırdığımız paralarla bu 65 mil
yon dönüm araziyi sulamak için daha 60 yıl uğraş
mamız lâzım; 60 yıl uğraşmamız lâzım Türkiye'nin 
toprağına su götürebilmek için. Binaenaleyh, 1975 
Türkiye'si, Türk topraklarının büyük bir kısmını su
suz devralıyor. Bunlara su getirmek, Türk köylüsü
ne, Türk çiftçisine daha çok bereket getirebilmek için 
bir büyük mücadeleye girmeye, onu karanlıktan kur
tarmak için bir büyük mücadeleye girmeye, onu 
okulsuzluktan kurtarmak için bir büyük mücadeleye 
girmeye, onu kıtlığa maruz bırakmamak için bir bü
yük mücadeleye girmeye, onu işsizlikten kurtarmak 
için bir büyük mücadeleye girmeye onu evsizlikten 
kurtarmak için bir büyük mücadeleye girmeye mec
burdur Türkiye'nin 1975 senesi başındaki Hükümet. 
Binaenaleyh, bunları yapabilecek olanların, bu gö
revleri, gayet tabiî ki üstlerine almaları lâzım gelir. 

Biz, huzurunuzda, 1975 Türkiye'si başındaki ağır 
şartları göğüslemeyi ve 1980'lere uzanan Türkiye'nin 
bütün bu meselelerine eğilmeyi aklımıza koymuşuz, 
öyle bulunuyoruz. Nasıl yapacaksınız, ne yapacaksı
nız? derseniz; canımızı dişimize takıp her imkândan 
faydalanmak suretiyle Türkiye'yi biran evvel mede
nî memleketlerin seviyesine çıkaracağız. Bu kavga
nın kavgacısı olarak bulunuyoruz huzurunuzda. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye'nin meselesini konuşalım. Türkiye'nin me
selesi budur. Türkiye'nin meselesi burada bitmiyor; 
şimdi bunlara yenilerini ilâve edeceğiz. 

1974 Türkiye'sinden 1975 Türkiye'sine 400 bin 
ton pamuk stoku devredilmiştir. 400 bin ton pamuk 
ekim sahası da \% 35 nispetinde daralmıştır. Türki
ye'nin en değerli istihsali olan pamuk ipliği ihracatı 
ve pamuklu kumaş, pamuklu dokuma ihracatı geniş 
çapta düşmüştür. Halihazırda bugünkü dünya fiyat-
larıyle bu pamuk stokunun değerlendirilmesi halinde 
Hazinenin 4 milyar lira zararı olacaktır. Bunu da 
devralıyor. 

120 bin ton fındık stoku ile giriyor Türkiye 1975 
yılma. Bugünkü dünya fiyatları içerisinde bunu de
ğerlendirirseniz Türkiye'nin 1 milyar civarında yine 
zararı olacaktır. 

Buradaki en hazin iş tediye muvazenesindedir. 
Enflasyon, pahalılık, yatırım durgunluğu, yatırım 
hamlesinin durması; ama Türkiye çok kısa zamanda 
şayet ihracat seferberliğini iyi bir şekilde yürütemez-
se çok kısa zamanda yine dış ülkelere el açmak mec-
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buriyetinde kalacaktır, tşte Merkez Bankasını böyle 
devralıyor bugünkü Hükümet. Bu sene sonunda re
zervler biter, gelecek sene sonunda yeni baştan Tür
kiye ihtiyacı olan malları ithal edemez duruma gele
bilir. 

4 930 000 000 dolarlık ithalat yapması lâzım, 
1 700 000 000 dolarlık ihracat yapıyor Türkiye. 

Gayet tabiî ki bir Kıbrıs meselesi vardır. Yunan
lılarla Adalar meselesi, Adaların tahkimatı meselesi, 
Ege denizi meselesi FİR hattı meselesi gibi, Batı Trak
ya meselesi gibi fevkalâde sıkıntılı meseleler vardır 
ve Birleşik Amerika ile olan münasebetlerinde, bu 
münasebetlerde büyük bir şekilde kopukluk meydana 
gelmiştir. Birleşik Amerika Kongresi fevkalâde" tu
haf bir hava içerisinde, gayet acaip işler yapmıştır. 
Hasmane işler yapmıştır ve bu hasmane işleri yap
maya da devam etmektedir. Bütün bunları, içeri
deki şartlar bu, dışarıdaki şartlar bu; işte bunları 
1975 Türkiye'sinin Hükümeti devralmaktadır. 

Şimdi huzurunuzda Türkiye'nin daha neyi yok, 
o hususlara temas etmek istiyorum. 

Sosyal adalet, sosyal güvenlik; bunlar söylemekle 
olmaz, bunlar yapılarak olur. 

Sosyal güvenlik: 30 milyon Türk vatandaşı sos
yal güvenlikten mahrumdur. 10 milyon kadarı şöyle 
veya böyle birtakım sosyal teminatlara sahip; ama 
30 milyon tümü ile sosyal güvenlikten mahrum. Hiç
bir güvenliği yoktur. Binaenaleyh, programda getir
diğimiz sağlık sigortası; ki sağlık sigortası fevkalâde 
önemli bir husustur; kimse parası olmadığından do
layı Türkiye'de tedavi edilemez şeklinde bir muame
leye maruz kalmamalıdır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Bu herkesi alâkadar eden bir 
durum. Buna, efendim, bol keseden vaat falan deyip 
geçmeyin; gelin gerçekleştirelim bunları. 

Tarım sigortası : Mahsulünü yel götürmüş, sel gö
türmüş; köylü eli böğründe, ne yapacak? Borçlana
cak. Gelecek sene mahsul olursa, ancak kendine ye
tiyor zaten, borcu nasıl ödeyecek? Borç katlanacak. 3 
senede bir defa bu çeşit afete maruz kalırsa, köylüyü 
borcun altından kurtarmak mümkün değildir; buna 
sigorta götürelim. Geliniz Türkiye'de 65 yaşını dol
durmuş, çalışamaz, kimsesi olmayan, fizikî gücü bit
miş Türk vatandaşlarından başlamak üzere bütün 
Türk vatandaşlarına, yani 40 milyon Türk vatandaşına 
şamil bir sigorta sistemi geliştirelim. Geliniz bir işsiz
lik sigortası sistemi geliştirelim. Ama, bunları kade
meli bir şekilde geliştirelim. Bütün bunları yapmaya 
Türkiye mecburdur, tşte, biz bunları getiriyoruz. Ni-
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çin ciddî telakki etmiyorsunuz bunları; yani, bu Hü
kümeti, bu Hükümetin programını? Bakınız size ne
ler söylüyorum: Türkiyenin 1980 senesindeki ihtiyaç
larının ne olduğunu söylüyorum, 1975 senesindeki ih
tiyaçlarının ne olduğunu söylüyorum. Türkiye'nin kı
sa vadede, uzun vadede meselelerinin ne olduğunu 
söylüyorum. Bunlarda mutabık değilseniz «Mutabık 
değiliz» dersiniz, ama bunların tümünü birden elini
zin tersi ile itmeniz halinde (itenler için söylüyorum) 
siz hükümet olsanız neyi yapacaksınız? 

Köy hizmetlerinden «Katılma payı» almayalım 
diyoruz. Bir değerli sözcü «Sen icat ettin» diyor. 
Hayır, ben icat etmedim. Biz hükümet yaptığımız za
man katılma payları vardı. Ama o zaman 150 hane
lik bir köyün elektriğini yapmak gerekiyorsa 50 bin 
lira ile yapılabiliyordu katılma payı. O köy de, seve 
seve o katılma payını verebiliyordu. Bugün fiyatlar 
o seviyeye çıkmıştır ki, 150 hanelik köyün elektriği 
için 150 bin lira katılma payı lâzım, o; 150 bin lirayı 
verebilen köyün ışığını yapıyorsunuz, onu vereme
yen köyün ışığını yapmıyorsunuz, yarın da verebile
nin, tekrar yapıyorsunuz. Akşam olunca alacalı be-
leceli bir durum meydana geliyor. Birisi ışıklı, birisi 
ışıksız. Gelin bu adaletsizliği ortadan kaldıralım. Ki
lovat/saat esası üzerinden köylü parasını veriyor o 
zaman içerisinde, zaman içinde verir. Köylümüz pa
ra bulduğu sürece medenî hizmetlere hep iştirak eder. 
Mazot parası verir, ışık parası verir, tamir parası ve
rir, hep verir. İmece olarak gelir çalışır, bunları seve 
seve yapar ama, yapamayacağı noktada 150 bin lira
yı 150 hanelik, 50 hanelik köy nerede bulup verecek? 
Sen karanlıkta kal mı diyeceksiniz? «Efendim vaktiy
le senin zamanında da bu vardı» demek bugün bunu 
kaldırmaya mani değil ki. «Bunu kaldıralım» diyo
ruz. Zaten kanun teklifini de daha evvel biz yaptık 
ama, Hükümet olarak da biz huzurunuza böyle ge
liyoruz. 

Emekli işçilerin durumu: Emekli işçilerin duru
munu düzeltelim diyoruz. Sigorta getirelim diyoruz. 
Dar gelirli ailelerin çocuklarına imkân getirelim di
yoruz. Öğrenci burslarını fazlalaştırahm diyoruz. 
Ders kitaplarını kolaylaştıralım diyoruz. Gençlerimi
ze daha iyi okuma imkanları sağlıyalım diyoruz. As
garî geçim indirimini yükseltelim, böylece dar gelirli
lere bir refah sağlıyalım diyoruz. Köylünün gübre, 
mücadele ilâcı, ziraî alet, makine ihtiyaçlarını zama
nında ve makul fiyatlarla temin edelim diyoruz. Güb
reyi ucuzlatalım diyoruz. 

«Efendim, gübreyi ucuzlatırsanız başında, yatı
rım miktarını küçültürsünüz» 

Köylü gübre alıp kullanabilir. Böylece milyonlar
ca ton buğday, şu kadar şeker, bu kadar yağ almaktan 
kurtuluruz dışardan. Yani, köylüden % 65 peşinatlı, 
60 kuruşa satılanı 180 kuruşa, 200 kuruşa satmak su
retiyle veya 4,5 liraya satmak suretiyle bir para alma
nın beslenme açığını kapatma bakımından ve ekono
mik kaideler bakımından doğru olmadığını söylüyo
ruz; sosyal adalete de aykırı buluyoruz. 

Refahı nasıl götüreceksiniz köylüye? 80 kilo buğ
day alıyor tarladan. Bunu 300 kiloya çıkarmanın yolu 
gübreden başlıyor, tohumdan başlıyor. İşte bunların 
hepsi sosyal adaleti yaygın hale getirmenin yollarıdır 
diyoruz. 

Medenî imkânları, vasıtaları götürme, bu, aynî 
yardım. Gübreyi ucuzlatma nakdî yardımdır. Köylüye 
nakdî yardımda bulunalım, refah seviyesini kendi 
emeğiyle yükseltelim diyoruz. Ziraî kredi baremleri
ni günün şartlarına uyduralım diyoruz. Köylerde ya
pılacak medenî hizmetleri kamu hizmeti sayalım di
yoruz. Muhtarlara maaş verelim diyoruz. Orman için
de ve orman civarında yaşayan köylünün ormanla 
olan münasebetlerini tanzim edelim, bunu ıstıraptan 
kurtaralım diyoruz. Çalışan kadınlar arzu ettikleri 
takdirde 20 yılda emekli olabilsin diyoruz. İşçinin, es
naf ve sanatkârların konut sahibi olmasını sağlayalım 
diyoruz. Emekli işçi, dul ve yetimlerin aylıklarını as
garî geçim şartlarına uyduralım diyoruz. Bunlar hep 
sosyal adaletin gerekleri. Ödeme gücünden yoksun 
vatandaşlarımızı ücretsiz tedavi edelim diyoruz. Ço
cuk zamlarını artıralım diyoruz. Fabrika kuruluşları
na işçilerimiz iştirak etsin diyoruz. Kıdem tazminatını 
15 günden 30 güne çıkaralım diyoruz. Çırak Kalfa ve 
Ustalar Kanununu çıkaralım diyoruz. Deprem bölge
lerinde felâketzedelere dağıtılmış bulunan konutların 
karşılığındaki para yükünü hafifletelim. Deprem, ker
piç evin içinde oturmakta olan vatandaşın evini yık
mış. Siz buna götürmüş modern bir ev yapmışsınız; 
ama bu modern evin karşılığını ödeyecek durumu yok 
vatandaşın. Sakat ve hükümlülere iş verilmesi için çı
karılmış bulunan Kanunu daha iyi takip edelim diyo
ruz., Sosyal adaleti ve sosyal güvenliği yaygın hale ge
tirmek için bundan başka bildiğiniz bir şey varsa «Şu
nu da yapın» deyin. Ama ben sizi üzen şeyi biliyorum. 
Sizi üzen şey şudur : Bunları siz yaparsanız biz bun
dan sonra neyi istismar edeceğiz? Sizi üzen şey bu
dur. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkındırılması 
için özel plan yapacağımızı ilân ettik. Bu özel pla
nın maksadı bölücülük değil, kalkınmayı çabuklaştır-
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maktır. Yolu olmayan Doğu ve Güneydoğu illerine 
bir özel planla yol götürürsek bu bölücülük mü? tş 
yeri olmayan Doğu bölgesinin şehirlerine, kasabalarına 
iş yeri götürürsek - hammaddesi orada bulunsun bu
lunmasın. Bugün hammadde meselesi ikinci derecede
dir - İstihdam için götürürsek, üretim için götürürsek, 
refah için götürürsek bu bölücülük mü? (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Topraklarına su gö
türürsek bölücülük mü? Elektrik götürürsek, Edirne 
nereden elektrik alıyorsa, Hakkâri de oradan elektrik 
alırsa bu bölücülük mü? 

Doğu bölgesi planının 28 şartı vardır. Bu şartlar 
fevkalâde isabetle tayin edilmiştir. Münakale imkân
ları götüreceksiniz, muhabere imkânları götüreceksi
niz, eğitim götüreceksiniz, sağlık götüreceksiniz, altya
pının her şeyini götüreceksiniz, iş imkânları götürecek
siniz, kazanç imkânları götüreceksiniz. İşte Doğu ve 
Güneydoğu bölgesinin kalkındırılması, özel bir biçim
de kalkındırılması projesi budur ve bu, millî pla
nın içinde olacak. Millî planın içinde; ama özel ola
cak. Buna özel bir mahiyet verilecek. Başarıyle yapı
labilir, başarıyle tatbik edilebilir. 

«Efendim, Güneydoğu Anadolu sulamasının he
nüz projesi bile yok.» Mesele öyle değildir. Güney
doğu Anadolu sulaması üzerinde on seneyi aşan za
mandır çalışılır. Bu proje aslında Fırat nehrinin Ke
ban'dan Birecik'e kadar, Birecik köprüsüne kadar, Ke
ban boğazından - ki, eskiden orada Ağan'a giden köp
rü vardı - o köprüden Birecik köprüsüne kadar olan 
200 Km. lik kesimde 20 milyar kilovat - saat elektrik 
üretecek 4 adet baraj yapmak, bu 20 milyar kilovat -
saat elektriğin 9 milyar kilovat - saatini Urfa'da Bo
zova mıntıkasında kurulacak bir pompa istasyonu ile 
21 Km. uzunluğunda bir tünele Urfa'nın omuzundan 
Harran ovasına aşırmak. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Bu tünel 10 metre çapında olacaktır ve bu tünelin ucun
da iki kanal olacaktır. Bunlardan birisi Siverek'in al
tından geçip gidecek ve Cizre'ye kadar uzanacaktır. Kı-
zıltepenin ucundan Nusaybin'in kenarından geçecek, 
Cizre'ye, Silopi'ye kadar uzanacaktır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) İkinci kanal ise, Urfa'nın 
üzerinden Gaziantep Araban ovalarına doğru uza
nacak ve Urfa'nın Suruç mıntıkası dahil Gaziantep'in 
Oğuzeli mıntıkası dahil sulanmadık bir yerini bırak
mayacaktır. Burada 10 milyon dönüm arazi sulana
caktır, projenin anahatları vardır. 

Karakaya ve Karababa barajları bu projenin ikin
ci ve üçüncü kademeleridir ve bu barajların kısa za
manda ihalesine gitmeye Türkiye mecburdur. Her 

birisi için 250'şer milyon dolar dış tediyeye ihtiyaç 
vardır. Bugün Türkiye, 1 7 - 1 8 milyar kilovat - saat 
elektrik üretiyor. Bu 200 kilovatın içerisinden bunun 
tümünü almak mümkün ve işte Türkiye'nin kalkınma
sında fevkalâde anahtar projelerden birisi, bunun üze
rine varılacak. Bundan kimse kuşku duymasın, bu 
Türkiye'nin üretimini artıracak, yeni şehirler yeni köy
ler kurulacak, yepyeni bir vatan köşesi imar görecek, 
bugün kuşun dahi içecek suyu bulunmayan - bir süre 
önce, 10 sene, 15 sene önce - bu ovalarda yarın dış 
ülkelere yaş meyve ve sebze ihraç edecek hava mey
danları yapılacak. Tayyareler gelip buradan yaş mey
ve ve sebzeyi yükleyip götürecek. Burası Türkiye'nin 
California'sıdır ve etrafında meydana gelecek sanayi 
tesisleri Türkiye'nin Ruhr'u olacaktır. Esasen bu inki
şâf şimdiden başlamıştır. Yurdun bu köşesi için gön
lümüzde ve zihnimizde böyle güzel bir proje var, 
büyük bir proje. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Efendim üzülerek ifade edeyim, Ana Muhalefet 
Partisi sözcüsü - belki henüz kendilerine onu yakıştır
mıyorlar daha, ne yapıp yapıp bir şey yapacağız diyor
lar - bizim programı okumamış, öyle anlaşılıyor. Efen
dim diyor, dışarıdaki Türklerle ilgili bir şey yok prog
ramımızda. Niye yok? Sahife 11 - «yurt dışındaki va
tandaş ve soydaşlarımızın millî kültürümüz ile bağlı
lıklarının devam ettirilmesi ve kültürel ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır» bitmedi 
burada. Sahife 30 - «Millî kültürümüzün yabancı ül
kelerde lâyık olduğu şekilde ve en geniş ölçüde tanıtıl
ması için sürdürülen çalışmalar artırılacaktır. Ortak 
değerleri paylaştığımız, bölgemizin dost ve kardeş bü
tün ülkeleri ile kültür alanındaki ilişkilerimizin geliş
tirilmesine önem verilecektir.» Yurt dışındaki soydaş
larımızın öz kültürlerini korumak, öz kültürlerini ko
rumak ve geliştirmek imkânlarından yararlanabilme
leri konusuna da önem veriyoruz. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) Anlaşılan program tetkike değer bulunma
mış, o görünüyor. 

Şimdi huzurunuzda diğer bazı konulara da cevap 
vereceğim. 

«Efendim, 10 Ağustos 1970'de devalüasyon ya
pılmış, Türk parasının değerine böyle mi itibar ede-
cekmişiz.» O devalüasyon yapılmasaydı Türkiye bu 
siyasî bunalımı aşamazdı. O devalüasyondur Türkiye' 
nin ihracatını teşvik eden, Türkiye'nin Merkez Ban
kasının kasalarını dolduran. 

Aslında devalüasyon durup durduğumuz yerde ya
pılmaz. Esasen Türk parasının dış piyasalardaki de-
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geri 17 - 18 liradır, o günlerde, 1970'de ve bu Av
rupa'nın istikrar içerisinde % 2 ilâ % 3 gibi fiyat 
farkları ile, Türkiye'nin % 7 ilâ % 8 gibi fiyat fark
ları ile büyümesinden ileri gelmiştir. Bir süre sonra 
fiyatlar uymaz hale gelmiştir. îhraç etmeniz müm
kün değil, çeşitli prim sistemler konmuş. Fiilen Türk 
köylüsünden pamuğu 9 liradan alıyorsunuz, karşılı
ğında 9 lira veriyorsunuz, onu satana prim veriyorsu
nuz. 

Böyle bir durum yerine Türk köylüsünün pamu
ğunu 15 liradan değerlendirin; Türk köylüsünün eli
ne 9 lira değil, 15 lira geçsin. Binaenaleyh, her kilo 
pamukta, daha doğrusu her dolarlık pamukta 6 lira 
fazla geçsin, ne ise... Böylece bu devalüasyonla biz 
Türk köylüsüne 5 milyar lira 1970*te gelir aktardık. 
Aksi halde bu gelir başka birtakım ellerde kalmakta 
idi. Bu geliri aktardık biz, bir. Türk ekonomisine sıh
hat getirdik iki. Üç, zaten bir gerçek durumdu, ger
çek durumu tespit ettik. Yoksa durup durduğumuz 
yerde Türk parası ile oynanır mı? Fiilî durum oraya 
gelmiş. 

Türkiye'de devalüasyon 1947'de yapılmıştır, 1958' 
de yapılmıştır, 1970te yapılmıştır. Devalüasyon yap
mak büyük sıkıntılar, çıkarır. Devalüasyon, sonunda, 
siyasî krizler çıkarıyor. Bunu bilerek yaptık biz ve 
yaptık; Türk ekonomisine yeni 'bir düzey vermek lâ
zımdı, Türk ekonomisini yeni bir müsteviye itmek 
lâzımdı ve cesaretle yaptık. 

Netice itibariyle 1970 yılındaki fiyatlar % 6 civa
rında arttı, % 30 değil. Devalüasyonu yaptık, bitti o 
zaman. Devalüasyonun tesiri aynı yıl içinde görülür. 
4 sene, 5 sene sonra devalüasyonun tesirini aramayın. 
Devalüasyonun tesiri aynı yıl içinde görülür. Çünkü, 
ithal ettiğin malı o zaman ithal ettin. Fiyat artışı '% 
6'dır, 1970'te. 

Onun tedbirlerini aldık, onun tedbirleri vardı, o 
tedbirleri aldık ve işlettik. Bu itibarla, «Efendim % 
70'lik devalüasyon yapılmış.» Bunlar söylenir, ama 
bunlarda ilmî gerçekçilik yoktur. Ashnda ekonomik 
gerçekçilik de yoktur. Bunları söyler geçersiniz, din
leyen bir şey zanneder. 

«Yollar yürümekle aşınmaz» demişim. Dediğim 
doğrudur, Anayasanın 28 nci maddesidir. Aslında top
lantı ve gösteri yürüyüşü kadar aziz bir hak yoktur, 
yiine söylüyorum. Hakkın olması başka iş, hakkın suî  
istimali başjka iştir. (A. P. sıralarından «Bravo»ı ses
leri, alkışlar) Hakkın suiistimali başka... Biz hakkın 
suiistimalini himaye etmedik, hakkı savunduk, hakkı 
savunmaya da devam edeceğiz. Çünkü, söz hürriyeti 

gibi, yazı hürriyeti gibi, kürsü hürriyeti gibi, düşün
ce hürryeti gibi toplanma hürriyeti; bir araya gelme 
ve derdini anlatamayan kimselerin bir araya gelip 
derdini anlatabilmesi için medenî dünyanın İnsak 
Hakları Beyannamesine getirdiği en güzel halklardan 
biridir. Ama siz bu hakkı vurup kırmak için kullanır
sanız karşınıza devlet çıkar. 

Finansman kanunları getirmişiz, doğrudur, fi
nansman kanunları getirdik, vergisiz devlet olmazdı. 
Ashnda vergi adaleti olmayan devlet de olmaz, mut
laka vergi adaleti olacaktı, vergi adaletini sağlamak 
için getirdik. Bu finansman kanunlarının ruhu şudur : 

Vergi meselesi Tanzimat Fermanından beri Tür
kiye'de 130 senedir, 140 senedir münakaşa edilir. Ru
hu şudur; gücü olmayandan vergi almayacağız, gücü 
olmayandan vergi almayız. Gücü olandan vergi ala
cağız, gücü nispetinde vergi alacağız... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — işletme Vergi
sini kimden alacaksınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — işletme Vergisi, vergi kaçakçılığına karşı geti
rilmiş bir tedbirdir. Büyük toptancı fatura kesmediği 
sürece Türkiye'de vergi kaçakçılığını Önlemek müm
kün değildir. Başka bir yol bulan varsa, bulur geti
rir. işletme Vergisinin birtakım sıkıntıları var, biliyo
ruz, tatbikatta çıkmıştır, düzeltilir; ama vergi kaçak
çılığı önlemenin yollarını aradık, onu bulduk... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Buzdolabından 
niye almıyorsunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — Ondan da alalım efendim, ondan da alalım ek
sik kalmışsa. Bu, yanlış yaptığımızın delili değil, ek
sik yaptığımızın delilidir. 

Ne çeşit yatırımlar nasıl yapılacak deniliyor ve 
gayet tabiî ki, Türkiye aklınıza geldiği gibi yatırım 
yapabilecek 'bir memleket değil. Türkiye'nin planı var, 
programı var. Bu plan ve programlarda değişiklik ya
pacaksa yine Meclisin önüne gelecek. 

Nükleer saritrallar meselesinde de bir söz vaki ol
du. Aslında Üçüncü Beş Yıllık nükleer santral mev
cuttur, bunun bütün hazırlıkları da yapılmıştır; ama 
bir türlü inşasına geçilememiştir. Yer seçiminde birta
kım sıkıntılar çıkmıştır. Nükleer santralı Türkiye 
yapmaya mecbur. Bunu Üçüncü Beş Yıllık Plan es
nasında da söyledik. Yer seçimi meselesinin askerî ih
tiyaçlarla bağdaştırıp en kısa zamanda halledip nük
leer santral yapmaya Türkiye geçecektir. 

Sayın Uğur, «Kıbrıs'ta bizim takip ettiğimiz poli
tikayı takip ediyorlar» dedi. Kıbrıs politikası millî 
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bir politikadır, bizim, sizin politikanız olmaktan çok, 
hepimizin politikası olması gerekir. 

O itibar ile, yani aslında millî bir politikayı ta
kip ediyorsak, sizin politikanızı takibetmiş olmayız. 
Siz de bu politikayı bir yerde devraldınız, bir yere 
kadar yürüttünüz, biz 6 - 7 sene yürüttük, 'bizden son
ra gelen hükümetler yürüttü, sizden sonra gelen hükü
met yürüttü, güvenoyu almamış olmasına rağmen o 
da yürüttü, 10 bin kişiyi İngiliz üslerinden çıkardı 
getirdi, birtakım şeyleri yaptı. Türk hükümetlerinde 
devamlılık vardır. Devamlılık olunca bir millî poli
tikayı gayet taJbiî gereğince yürütecek. Bu yürütülür-
se, bizim politikamız yürütüldü olmaz. 

Ondan sonra sayın sözcü bir şey daha söyledi bu
rada, «Efendim, müdahale olacak» denmiş de, ben 
sormuşum, .«Nereden olacak, sağdan mı, soldan mı? 
Sağdan olursa biz iktidar oluruz» demişim. Bu kül
liyen yalandır. Külliyen yalandır, çünkü biz birisinin 
verdiği iktidarı almayız, yani müdahale olacakmış da, 
biz iktidar olacakmışız. Biz ancak milletin verdiği ik
tidarı alırız, milletin verdiği. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Efendim, 1973'te neden komünizm ve faşizm ay
rımı yapılmış da, şimdi niye yapılmıyormuş. Biz bir 
defa Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlarda, 
Türkiye'yi tehdit eden tehlikenin komünizm olduğu
na. kaniiz. Bu demek değildir ki, Türkiye'yi tehdit 
eden başka tehlike varsa, demokrasiyi tehdit eden 
başka tehlike varsa, ona göz yumarız. Öyle bir şey 
yok. Biz, hürriyetçi demokrasiyi savunuruz. Hürriyet
çi demokrasiye aykırı olan her şeye karşı savunuruz, 
Adalet Partisi olarak, her şeye karşı savunuruz. Hür
riyetçi demokrasiyi ne tehdit ediyorsa ona karşı sa
vunuruz; ama bugün Türkiye'de Türkiye'yi tehdit 
eden husus komünizmdir. Faşizm şeklinde ne gelecek
tir Türkiye'nin başına, yani kim çLkıp faşist olacaktır 
Türkiye'de. Kim, kim çıkacak yani? 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Ortağın, 
ortağın. 

TEKÎN İLERt DİKMEN (Muş) — Çıkmışlar 
içinizde, daha düşünüyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türkiye'de parti kurmak serbest. Siz nasıl 
Cumhuriyet Halk Partisini kurdu iseniz (Siz kurma
dınız ya, yani ret de ettiniz mirası) nasıl Cumhuriyet 
Halk Partisi varsa başka partiler de var. Eğer bu par
tiler kanunlara aykırı bir iş yapıyorsa bunu kapata
cak merciler de var. Siz değilsiniz kapatacak merci. 
Başsavcı var. Kimseye bağlı değil başsavcı. Hem sav

cı, hem hâkim durumunda olursanız, bu sıralarda eşit 
nasıl oturacağız? Siz de seçildiniz geldiniz, biz de se
çildik geldik. Farkımız ne yani? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Biz böyle bir 
iddia içinde değiliz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Haşhaş sorunu hakkında ben o zaman açıkça 
sordum : Ne yapacaksınız haşhaş hakkında? Ektire
cek misiniz, ektirmeyecek misiniz? Biz programımıza 
da yazdık. Bizimkinde gayet vuzuh var, sizinkinde 
yoktu. Bizimkinde vuzuh var, biz ektireceğiz diyoruz. 
Ektirmeye devam edeceğiz, alınmış tedbirlere devam 
edeceğiz diyoruz. 

HASAN CERİT (Adana) — Ektirdik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hükümetlerde devamlılığın gereğidir bu. Ben 
size bir şey söyleyeyim. Haşhaş kavgası Türkiye'nin 
başında yeni değil ki. On senedir bu kavga devam 
ediyor. Biz Türkiye'de haşhaşın yasaklanmasına hiç 
bir zaman razı olmadık, hiç bir zaman olmadık. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

İşçi memur ayrımı konusunda Sayın Ecevit Hü
kümetinin programındaki hususu biz vazıh bulmamı
şız. Ne kadar haklı çıkmışız. On ay hükümet yap, 
işçi memur ayrımını halletme, ondan sonra git, mey
danlarda deki, «ben bunu halledecektim, ama komis
yonlar kurdum, komisyonlar çalışamadı» onların üs
tüne at, ondan sonra bize bırak meseleyi. Biz ne ya
zacağız oraya? Biz kesinlikle işçi memur meselesini 
halledeceğiz diyoruz, kesinlikle halledeceğiz diyoruz. 
Ölçülerini koyuyoruz. Âdil, hakkanî, Devletin işlerini 
görebilecek bir biçimde halledeceğiz diyoruz. Biz ta
ahhüt ediyoruz. Siz taahhüt de etmediniz, hal de et
mediniz, niye halletmediğinizi de komisyonların üstü
ne attınız. Hükümet sizdiniz, halletse idiniz bizim üs
tümüze kalmazdı. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu hakkında söylediği
miz şeyler gayet geçerlidir. Her gelen hükümet 2 - 3 
defa bu protokollerin müzakeresini, bir evvelki hükü
metin yaptığı müzakereyi tekrarlamıştır. Söylediğimiz 
şeyde fayda görüyorsanız siz de tekrarlayın; ama bir 
fayda çıkacaksa. Yoksa, biz bu fikre karşıyız, bu işe 
karşıyız demek içinse gerçekten irtibat sarsıcı olur. 
O zaman onu demiştik, öyle dedik. Bugün şartlar de
ğişmiştir. Bundan 10 ay evveline nazaran, 12 ay evve
line nazaran şartlar değişmiştir, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun şartları da değişmiştir. Aslında bu pro
tokoller imzalandığı zaman Avrupa Ekonomik Top-
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luluğu bir iktisadî güçtü, bir büyük iktisadî güçtü. Bu 
büyük iktisadî güç Europe dolar diye, Avrupa doları 
diye bir dolar yapılmasına sebep oldu, dolar ortaya 
çıkmasına. Europe dolar silindi petrol dolara döndü. 
Avrupa endüstrisinin dünyadan topladığı dolarlar, bu 
defa petrol parası olarak Ortadoğu memleketlerine 
kaydı, senede 80 milyar dolar. Ekonominin tepeleri 
değişti. Bir tarafta Japonya, bir tarafta Ortak Pazar 
büyük ekonomik güçler iken, Birleşik Amerika ve 
Rusya bu büyük güçleri çok büyük sıkıntıya soktu
lar. Petrol fiyatlarının 4 - 5 misli birden yükseltilme
si hem Ortak Pazar memleketlerini, hem Japonya'yı 
bir krizin içine sokmuştur, önemli bir kriz içine 10 ile 
12 sene zarfında Ortadoğu ülkelerinin Avrupadaki 
bütün sanayii satın alabilecek kadar parası olacaktır, 
bütün sanayii... Şartlar değişince, tabiî ki, ona göre 
Türkiye de Ortak Pazar ile olan ilişkilerinde yeni bir
takım şeyler aramaya mecbur. 

Efendim, köy kesimine şirin görünecekmişiz. Ne 
diyelim, köye hizmet götüreceğiz demek, köye mede
nî imkânları götüreceğiz demek, köylüye daha çok ge
lir sağlayacak tarım imkânları götüreceğiz demek, ta
rım mahsullerini yerinde işlemek suretiyle, birtakım 
endüstri tesisleri kurmak suretiyle katma değerin köy
de kalmasını sağlamak demek, köye şirin görünme
nin icabı mı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olmanın, köye ve köylüye hizmet etmenin gereği mi? 
Hangisi? (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Efendim, biz kanunlar vermişiz, 1,5 sene olmuş, 
bu kanunları takip etmemişiz. 

Muhterem milletvekilleri biz hükümet değiliz ki, 
biz milletvekilleri olarak teklifler verdik, biz muhale
fettik. Komisyonlar Hükümetin kontrolundaydı. «Şu
bat ayında Bütçe Komisyonu sizin elinize geçti, niye 
bunu düzeltmediniz?» diyor. Şubattan Marta bir şey 
geçmedi ki daha. Yani, biz Hükümet olarak neyi ta
ahhüt ettiysek, hizmet etmek imkânını bulursak, ta
ahhütlerimizi yerine getiririz. 

Unutmamak lâzımdır ki, her partinin teker teker 
yaptığı, düşündüğü şeyi koalisyon olarak yapması 
mümkün değildir. Çünkü koalisyon, bazı şeyleri yap
maktan vaz geçmek, onun yerine başka bazı şeyleri 
yapmak için bir ortak çizgi bulma meselesidir. Filân 
zaman şu kanunu vermiştin, niye takip edip çıkarma
dın, hepiniz kanun teklifi vermişinizdir, hepinize söy
lenir bu, niye takip edip çıkarmadınız diye. Ekseri-
yetmiydik, hükümetmiydi'k. Siz, bir işçi - memur ayı
rımını 10 ayda yapmamışsınız da, bize filân kanun tek
lifini niye çıkartmadın diye muaheze ediyorsunuz. 

Millet Meclisinin iradesi. Cumhuriyet Senatosunda 
çoğunluğa yakınız biz. Orada bir şey kalmışsa onu 
sorun, ama bu Mecliste bizim çoğunluğumuz yok. 
Vardı, olduğu zaman görürüyorduk meseleyi. Onun 
içindir ki, efendim şu kanun teklifini yaptınız, bu ka
nun teklifini yaptınız, takip etmediniz, çıkarmadınız 
diye bizi muaheze etmeniz mümkün değil. Meclisle
rin çalışma şekli budur. Esasen her teklifi Meclislerin 
kabul etmesi mümkün de değil, ama biz, bu teklifler 
gerçekleşirse memleketin, milletin yararına olur diye, 
yasa yapma hakkımızın gereği olarak o teklifleri ver
mişizdir. Koalisyon protokolümüzde tev'em olduğu, 
Hükümet programıyle tev'em olduğu ölçüde takipçisi 
oluruz. 

Kooperatifler ve kooperatifçilik fevkalâde önemli 
bir mekanizmadır, bu mekanizmaya siyaset karıştır
mamak lâzım ve kooperatifleri gönüllü kooperatifçi
liğin dışına çıkarmamak lâzımdır. Mecburî kooperatif
çiliğe gitiğiniz takdirde rejimin şekli değişir. O zaman 
koltektif üretime gidersiniz. Rejimin şekli değişir o 
zaman. Onun için biz programımızda, gönüllü koope-
ratfiçiliği teşvik edeceğiz diyoruz. Vatandaş bize soru
yor, ben mecbur mu olacağım kooperatife girmeye, 
diye. Türkiye'de vatandaş Türk kanunlarına saygı
dan ve onlara uymaktan başka hiç bir şeye mecbur 
olmayacak. Türkiye'nin rejimi bu. 

Efendim diyor, TRT suçlanıyor, neden suçlanıyor. 
Sizin onu savunmanız dahi neden suçlandığı için kâfi 
delil aslında. (A. P. sıralarından alkışlar.) Neden mi 
suçlanıyor TRT, ilk defa da suçlanmıyor, sadece ta
rafımızdan da suçlanmıyor, herkes suçluyor sîzden 
başka. Şuraya gelip sizden başka TRT'yi savunan 
kimse çıkmadı, Cumhuriyet Halk Partisini kastediyo
rum. 

Anayasa, madde 121 : «Her türlü radyo ve tele
vizyon yayınları tarafsızlık esasına göre yapılır.» Öy
le mi yapılıyor? (C. H. P. sıralarından ,«öyle» sesleri.) 

Evet diyorsunuz, pekâlâ şimdi söyleyeceğim, altı 
var bunun daha. 

Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde 
ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık gö
revinin yerine getirilmesinde TRT'nin, hangi hususla
ra riayet etmeye mecbur olduğunu Anayasa açık ve 
kesin şekilde göstermiştir. TRT Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünü bozucu neşriyat yapamaz. 
TRT insan haklarına dayanan millî, demokratik layik 
ve sosyal Cumhuriyete aykırı ve bu temeli tahribe yö
nelmiş neşriyat yapamaz. TRT millî güvenliğe aykırı 
neşiryat yapamaz, TRT genel ahlâka aykırı neşriyat 
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yapamaz, TRT gerçeklere aykırı neşriyat yapamaz. 
TRT Devlet karşısında, rejim karşısında tarafsız de
ğil taraflı olimak zorundadır. Devletin, milletin ve 
rejimin radyosu olmak, millî radyo olmak mecburi
yetindedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Haberlerin seçilmesinde, işlenmesinde ve sunulma
sında solu şirin gösterme ve Cumhuriyet Halk Parti
sini farklı biçimde övme, diğer partilerin faaliyetleri
ni küçültücü bir gayretin içinde TRT'nin bulunmadı
ğını kim söyleyebilir, kim? Bakınız rakamlara ne gös
teriyor, bu rakamları isteyin TRT'den, size verirler 
bunları. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Yasalarda 
müeyyide var mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Müeyyidesi, evvelâ Meclis olarak müeyyidesi 
var, Meclis olarak var. 

REMZİ ÖZEN (izmir) — Yani, bazı yerde savcı 
bazı yerde Meclis. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Efendim, Meclis olarak bizim görevimiz var. 
Bizim görevimiz devlet müesseselerinin tümünün iyi 
işlemesi. Denetim görevimiz var. 

Bakınız ne yapıyor : Dakar'da kumdan heykel 
yapan oçcukları, biz muhalefette iken, bize ait haber
lerden önce veriyordu. Dakar'da sahilde çocuklar 
heykel yapıyorlar, onu daha önce veriyor. Muhale
fet partilerine, TRT'nin reva gördüğü durum şudur : 
Geçen Nisan ayı içerisinde, haberlerin yekûnunun <% 
801 iktidar partisine ait, iktidara ait, % 20'si muha
lefet partilerine ait, 5 tane muhalefet partisi var, 4 
tane, % 20'si muhalefet partilerinin, % 80'i iktidarın, 
geçen Nisan ayı. 

Televizyonun Nisan ve Mayıs aylarındaki yayınla
rında, partilerde, beş haberden birisi muhalefete ait, 
dördün iktidara ait; geçen Nisan ayında televizyonun 
verdiği beş haberden birisi muhalefet partilerine, dör-
rü iktidara ait. 

Keza, Haziran ayında verdiği haberlerin % 80'i 
Hükümete ait, % 20'si beş muhalefet partisine ait. 
Bununla da kalmıyor, bu haberlerin % 80'inin, yani 
iktidara ait verdiği haberlerin % 80'i yine Cumhuri
yet Halk Partisine ait, % 20'si ortağına ait. 

TEKÎN İLERÎ DİKMEN (Muş) — Kıbrıs hava
disleri de dahil mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Nisan ayı beyefendi, Haziran ayı, ne Kıbrıs'ı? 
Burada Kıbrıs yok. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Vatan cephesinin 
devamı değil mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır, biz istemeyiz onu, biz istemeyiz. Biz, 
Devletin radyosunu hiç bir zaman partizanlığa âlet 
etmedik, kimse söyleyemez partizanlığa âlet ettiğimizi. 
Hiç etmedik, kimse söyleyemez. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

TRT'nin tarafsız olduğunu söylemek mümkün 
mü? (C. H. P. sıralarından «Mümkün»» sesleri) Hiç 
bir şekilde değil, siz mümkün dediğiniz sürece müm
kün değil. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Hep be
raber mümkün dersek, sizden başka birisi de gerçek
ten tarafsız derse, mesele yok. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Halk tarafsız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Vatandaşın ne dediğini gidin bir dinleyin. Din
leyin bak neler diyor tavandaş, TRT hakkında. 
(C. H. P. sıralarından «Dinliyoruz» sesleri) 

Biz diyoruz ki, istikrar politikası izleyeceğiz, istik
rar içerisinde ekonomik gelişme politikası izleyeceğiz. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü hızlı enf
lasyon politikası izleyeceğimizi söylüyor. E, programı 
biz yazdık ve biz açıkça beyan ettik ki, istikrar poli
tikasıdır izleyeceğimiz. Anlaşılıyor ki, programın bir 
çok yerlerini olduğu gibi, o yerlerini de görmemişler. 
Enflasyon politikası izlemeyiz. İstikrar politikası izle
riz, efendim. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, bize 
teker teker güvenmemiş ki, dördümüz bir araya gelin
ce güvenseymiş. 

Bunun cevabı gayet kolay : Size kim güveniyor 
yani?.. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Millet güve
niyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — E, milletten aldığınız rey % 33. Biz de millet
ten rey aldık % 30. Diğer partiler de aldılar, herkes 
aldı. Yani size millet güveniyor da bize güvenmediği 
nereden belli?.. 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Tahmin 
ediyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Neden daha fazla güveniyor? % 33 oy aldı
nız diye daha fazla güveniyor, şunu % 40 yapın, 45 
yapın gelin. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Mahallî se
çimlerde % 38 yaptık, buyurun seçime gidelim de gö
relim. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — O günleri de göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. 
Biz çok gördük o çeşit işleri. 

Ondan sonra dönüyor sayın sözcü, bize dönüyor, 
diyor ki «Bu anda o sıralarda oturuyorsunuz» diyor. 
Biz burayı işgalle gelmedik ki. Acaba başka birinin 
yerinde mi otururuyoruz? 

19 Mart günü size «buyurun hükümet kurun» de
diler, kurmadınız. 17 Eylül günü bırakıp giden sizsi
niz. Yani, sizin yerinizde falan mı oturuyoruz? Siz 
kimseyi oturtmazsınız yerinizde. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

Şimdi bakınız ne oluyor : «Ama, herkes biliyor 
ki halkın gönlünde o sıralarda bir başkası oturuyor.» 
Nereden biliyorlar halkın gölünde o sıralarda bir baş
kasının oturduğunu? 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Halk söylüyor. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Türkiye ide bir şekilde hükümet olunur : Kendi 
kendinizi, «şeyhin kerameti kendinden menkul» mi-' 
süllü, kendi kendinizi hükümet, kendi kendinizi se
çim kazanmış, kendi kendinizi iktidar ilân edemezsi
niz. Koalisyon olur gelir buraya oturursunuz. Otur
dunuz 7,5 ay. Biz dedik mi size, «niye oturuyorsu
nuz orada, halkın gönlünde biz yatıyoruz» diye? Siz
den fazlaydık rey itibariyle. Rey itibariyle sizin iki 
partinin yekûnundan fazla idik, % 45'e karşı % 55 
idi. Sizin dışınızda kalanlar size dedi mi, «niye otu
ruyorsunuz» diye? 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Deseydiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Böyle yakışıksız sözü niye söyleyelim canım, 
biz bunun yakışıksızlığını anlatmaya çalışıyoruz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Siz 226 rakamını söy
leyebilir misiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Diyor ki sayın sözcü : «Ne yaparsanız yapınız, 
halk oy verme günü gelip çattığında umudunun, Ece-
vit'inin, C. H. P.'nin mührünü çıkarıp basacak.» 

Mühürü C. H. P.'ye basacakmış. Bu kadar emin-
seniz zaten seçime lüzum yok. Gelin oturun buraya. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Milletin iradesini 
önceden okuma sanatı sizin. Milletin iradesinin önce
den ne olacağını bilme hüneri sizin. Ondan sonra bu
rada milletin helâl oylarıyle gelmiş insanların, demok
ratik yollardan geçip gelip buraya oturmasına taham
mül edememe sizin. Nereye varacağız böyle? Nereye 
varacağız? 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Tahammül 
ederiz. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Biz yanlış tahminde bu
lunuyorsak, bunu gösterin. 

BAŞKAN — Sayın Özen, rica ediyorum efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, huzurunuzdayız. Bizim 
için önemli olan Türkiye'de demokratik sistemin işle
mesidir. Bizim için önemli olan yüce milletimizin 
iradesinin üstün irade olmasıdır. Bizim için önemli 
olan mlletin birliği, bütünlüğü, beraberlği, kardeşliği
dir, iç barıştır. Bizim için önemli olan milletin beka
sının, devletin bekasının korunmasıdır. Bunun için de 
eğitimde millîlik ararız, kültürde millîlik ararız. Türk 
Dilinin dejenere edilmemesi, bozulmaması «Türk Di
lini anlaştırıyoruz» diye, Türk Dilini anlaşılmaz hale 
getirilmemesini ararız. Ahlâkta millîlik ararız. TRT' 
de millîlik ararız ve vel'hasıl millî Türk Devletinin her 
faaliyetinde millîlik ararız. Ve onun için de antiko-
müniistiz ve milliyetçiyiz. (A. P. sıralarından «BraVo» 
sesleri, alkışlar) 

Türk Milletinin refah ve saadeti için çalışmak üze
re ve 1975 Türkiye'sinin gerçekten göğüslenmesi fev
kalâde zor meselelerini göğüslemek üzere, bunlara 
çareler bulmak üzere, demokratik yollardan giderek 
kurduğumuz Koalisyon Hükümeti huzurundadir. 

Halisane niyetlerle, iyi niyetlerle milletimize, mem
leketimize hizmet etmeye talibiz. Bu hizmetleri iyi ya
pacağımızdan emin olmanızı rica ediyoruz. Bu hiz
metleri iyi yapamazsak, her zaman yakamıza yapış
manız imkânı mevcuttur. 

Türkiye'de rejimin Hükümeti huzurundadir. Tür
kiye'de temsilî sistemin neticesi olan Hükümet huzu
rundadir. Bu hükümet sadece bir bunalımı sona er
dirmiş değil, aynı zamanda Türk Parlamentosuna da 
gerçekten kendi öz varlığını vermiştir. Daha doğrusu 
Türk Parlamentosunun kendi öz varlığıdır. 

Bize izin verirsiniz, ruhsat verirsiniz, ülkeye hiz
met ederiz. Ülkeye canımızı dişimize takar hizmet 
ederiz. Milletin refah ve saadetine, iyiliğine hizmet 
ederiz. Türk Devletini daha güçlü yapmaya hizmet 
ederiz. Türkiye'yi daha büyük yapmaya hizmet ede
riz. Türk Milletini daha mesut, daha bahtiyar yapma
ya hizmet ederiz. Bu gönülle huzurunuzda bulunuyo
ruz. 

Takdir sizindir. Yüce iradeniz, her şeyin üstünde
dir. Bu düşüncelerle Hükümetimiz adına hepinizi, be
ni uzun saatler dinlediğiniz için teşekkürle selâmlıyor, 
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saygı ile selâmlıyor, Cenabı Allanın milletimize yar- » 
dırncı olmasını diliyorum. Sağ olunuz. I 

A. P., M. S. P. ve C G. P. sıralarından şiddetli ve 
sürekli alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. I 
Söz sırası şahsı adına Sayın Nazım Baş'ta. Sayın I 

Baş yok mu? I 
Sayın Zekâi Yaylalı buyurunuz efendim. (A. P., I 

M. S. P. sıralarından alkışlar) 
Sayın Yaylalı, söz süreniz 20 dakika efendim. 
ZEKÂt YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; I 

Hükümet Programı üzerinde şahsî görüşlerimi ser- I 
detmeden önce, memleketimizin bu çok ağır şartlar I 
altında olduğu bir devrede, aylardan beri devam eden 
Hükümet buhranına son vererek, milletin arzusu isti- I 
kametinde bir hükümetin kurulmasına vesile olan si- I 
yasî partilere şükranlarımı arz etmeyi bir vazife sa- I 
yiyorum. 

Miletin keridilerine «sağcı» diye, millî ve manevî 
mefhumlara foağlı diye rey verdiği partiler bugün Hü- I 
kümeti teşkil etmişler ve bu milletin istediği bir prog- I 
ramla Parlamento ve milletin huzuruna çıkmışlardır. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki, milletimiz, 
sağcı diye kabul ederek Parlamentoya yolladığı mil- I 
letvekillerinin hepsinden bu Hükümete güvenoyu ver- I 
melerini isteyecek, bunu esirgeyenleri de her halde af
fetmeyecektir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) I 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yö- I 
neticileri, Türkiye "de demokrasi âdı altnıda tabaklat- I 
mü sürdürdükleri devrelerde, şu anda demokrasi ha- I 
varisi kesil dikleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu hal- I 
kına hayat hakkı daihi tanımamışlardır. Bu Doğulu 
yurttaşlarımızın mallarına, mülkiyet haklarına el kon- I 
muş, hatta kendileri terki vatan etmeleri için dahi zor
lanmıştır. 

Yine çok partili devreye geçişten sonra da bu böl
ge halkı şahsî inisiyatiflerini kullanarak sureti katiye-
de siyasî tercihlerini yapamamışlardır. Bütün arzu ve 
istemelerine rağmen o zamanki siyasî alternatif olan 
Demokrat Partiye oy verememişler, daima el altın
dan tehdit edilmişler, kendilerine geçmişleri dahi hatır
latılmıştır. Şu anda Türkiye tahakküm günlerini geri
de bırakarak milletin reyini açıkça izhar edebileceği, 
vicdanî kanaatlerini rahatça ortaya koyabileceği ileri 
bir yere gelmiştir. Artık bugünün Türkiyesinde tahak
kümle milletin reyini almak sureti katiyede mümkün 
değildir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bu mazisine 
ve ruh köküne bağlı olan milletin C. H. P.'ye oy ver- ] 

mesi mümkün olmadığına göre «Ne yapmak lâzım
dır ki bu milletin reyini alabilelim» diye düşünmekte
dir. Bu sualin cevabı bugün Makyavelist felsefeyi ken
dine rehber- edinen Cumhuriyet Halk Partisinde günün 
şartlarına göre hareket etme mecburiyeti mevzubahis 
olduğu için, demokrasi havarisi olma alternatifini or
taya koymuştur. 

Bu arada sırası gelmişken bir hakikate temas etme
den geçemeyeceğim ve bu hususu Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup üyelerin çok dikkatle takip etmeleri
ni rica edeceğim. 

Son yirmi yirmibeş sene içerisinde iki kez Cum
huriyet Halk Partisinin oylarında zahirde bir yüksel
me tespit edilmiştir. Yine son yirmi yirmibeş sene içe
risinde memleketimizde iki kez kısa da olsa tahakküm 
devri, cebir peryodu görülmüştür. İşte, Cumhuriyet 
Halk Partisinin oylarında görülen bu zahiri yükselme
ler bu cebir peryotlarının arkasından gelen normal 
döneme geçişlerde yapılan seçim devrelerinde olmuş
tur. Bu da bize bu seçim dönemlerinde ellerine geçen 
baskı unsurlarını ve tahakküm imkânlarını kendi leh
lerine, demokrasi aleyhine kullanmaları neticesi doğ
duğunu göstermiştir. Bu gerçeğin bütün milletçe bilin
mesini ve C. H. P.'ye bu zaviyeden bakılması zaru
retine inanıyorum. Bu hakikatler bize Cumhuriyet 
Halk Partisinin mazisi boyunca milletin daima cüzi 
bir kısmının partisi olduğunu, normal demokratik 
yollardan milleti temsil edebilecek bir hükümet im
kânından ilelebet mahrum olduğunu göstermiştir. 
Ben bu hususlardan sonra asıl istikbal için endişe 
duyduğum bir noktaya işaret etmek istiyorum ve bu 
husus için de bu asil ve necip ruh köküne bağlı mil
letin büyük ekseriyetinin bağlı oylarına, desteğine 
istinat ederek yıllardan beri hasreti çekilen programı 
tespit eden hükümeti teşkil eden milliyetçi partiler top
luluğunun bu işaret edeceğim nokta üzerinde hassasi
yetle durmalarını tavsiye ve temenni edeceğim. Bu 
nokta şudur : 

Cumhuriyet Halk Partisi iyi bilmektedir ki, nor
mal demokratik seçim şartları altında, yapılacak bir 
seçimde milletten kopuk olduğunu çok iyi bildiği için 
milletin bundan önceki devrelerde olduğu gibi yine 
kendisine teveccüh etmeyeceği, yine kendisini hüs
rana uğratacağı bir vakıadır. Böyle bir ortam ve şart
larda seçime girmenin kendisine çok pahalıya mal 
olacağını bilen Cumhuriyet Halk Partisi, daha önce de 
işaret ettiğim gibi, yine bu tertiple bir tahakküm 
devri getirmek ve bu normal devre şartlarında cebir 
ve baskı unsurlarını kendi lehine kullanarak seçime 
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girmek ve böylece de hiç hakkı olmamasına rağmen 
yine bir rey potansiyeline sahip olabilmek hesapları 
içerisindedir. Ve mutlaka bilinmelidir ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi bu ortamı hazırlayabilmek için ne yap
mak lâzım geliyorsa hepsini gayri meşru da olsa ya
pacaktır; yapmaktan sureti katiyede sarfınazar etme
yecektir. Bunları yaparken de tek bir hesap içerisin
de hareket edecek, sadece C. H. P.'yi düşünecek, sa
dece malûm zihniyetinin tahakküm nefesini senelerden 
beri kızdığı ve bir türlü kızgınlığını gideremediği mil
letin ensesinde hissettirecektir. Çünkü, Cumhuriyet 
Halk Partisi milletle kendî zihniyeti arasında geçişi 
mümkün. olmayan bir uçurumun varlığını çok iyi 
bilmektedir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) tşte, Cumhuriyet Halk Partisi bu noktadan 
hareketle, ilk planda Parlamento haysiyetiyle oynama
ya kalkmış, ilk defa Parlamentoyu milletin gerisinde 
göstererek, milletten, Parlamentoya itibar etmemesini 
istemiştir. 

Son günlerde yaptığı birtakım gayri ahlâkî Parla
mento içi kulis faaliyetleriyle de millete rağmen mil
letvekillerinin meta mesabesinde olduğu zehabına ka
pılarak ve bunu ispatlarcasına millette demokrasi ima
jını karıştırmaya ve bu imaja gölge düşürmeye kal
kışmıştır. Malum gayesi için bu seferki taktiğinde, 
anarşi için demokrasinin temsil yeri olan Parlamento
yu seçmekte zerre kadar tereddüt etmemiş ve bu işin 
Parlamento ile yürütülmeyeceğim, Parlamento hassa
siyetine gölge düşürmek suretiyle ve ima etmekten 
sureti katiyede çekinmemiştir. Tabiî bütün bunları 
yaparken, bütün bu yaptıklarının istikbalde, günün 
birinde kamilen zıddıyle tecelli ederek milletin hissî 
hançeri şekline dönerek kendisine saplanacağını hiç 
bir zaman aklına getirmemiş ve getirmek de isteme
miştir. 

Sayın üyeler, bu arada mezhep kavgacılığı ve et
nik meseleyi de Anayasaya rağmen koz olarak kul
lanmaktan imtina etmemiştir. Parlamento kürsüsün
den en yetkili ve şüyu bulmuş ağızlarıyle, asırlar önce 
bu milletin üzüntüsünü kalbinde duyduğu hadiseleri 
yeniden canlandırmakta bir sakınca görmemiştir.' 
Belki de kendisini en az alâkadar eden bir konuyu 
bahane ederek bu meselenin geçerli olduğu bölgeler
de anarşi ortamı hazırlama yoluna gitmekte fayda 
olur, mülâhazasıyle en ufak bir tereddüt gösterme
miştir. Şükür ki milletimizin metaneti bu hadiseyi en 
kısa zamanda ve en az zararlı haliyle atlatmaya vesi
le olmuştur. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Halk Partisinin fıtratı
nın emrettiği, yine bu cümleden olmak üzere diğer aktü

el bir mesele de; Parlamento içerisinde bir millî gü
venlik meselesi olan bir hadiseyi istismar ederek, Do
ğulu ve Güneydoğu Anadolulu milletvekilleri üzerinde 
hissî olarak baskı yapması keyfiyeti olmuştur. Bu çir
kin tertip de bundan önceki tertiplerinde olduğu gibi 
neticesiz kalmış, milletin birlik ve beraberliğine halel 
getirilememiştir. 

«Türkiye halkları» tabiriyle açıkça bir tefrika ya
pılarak o bölgenin rey potansiyeline el konulmak is
tenmiştir. Anarşi ortamı meydana getirmek için giriş
tikleri bu taktik de bundan önceki mezhep kışkırtı-: 
cıliğı gibi neticesiz kalmış ve daima da neticesiz kal
maya mahkûm olmuştur. 

Türkiye'de hükümet buhranının uzamasını temin 
gayesi ile de son olarak Hükümet Programını tenkit 
yerine, daha şimdiden koalisyonu teşkil eden partileri 
birbirine düşürmenin yollarını aramaya başlamıştır. 
Ama, ben inanıyorum ki, bütün bunlara rağmen bu 
koalisyon devam edecek ve bütün bunlara rağmen 
bu Hükümet yürüyecektir. 

Syın üyeler, her solcu komünist olmayabilir ama 
her komünist solcudur. Türkiye'de şu anda bu Hü
kümetin güvenoyu almamasını arzu edenler, Parla
mento içinde ve dışında olmak kaydıyle solculardır. 
Bu ölçü sağduyu sahibi basiretli milletimiz için en 
büyük miyarı teşkil etmektedir. 

Bu millet bilmektedir ki, sol neyin karşısına çık
mışsa, neye hayır demişse o benim için faydalıdır, 
en hayırlıdır, fayda ondadır, hayır ondadır. Onun 
için solun bu derecede bu Hükümete saldırması, mil
letin sevincini bir kat daha artırmaktadır. Bu, ayrı
ca Hükümetin sıhhatinin derecesini de göstermekte
dir. Memleketi sol bir. maceraya sürüklemek isteyen 
solcuların, milletin sinesinden çıkan, ekseriyetin reyi
ne istinat eden böyle bir Hükümete en şiddetli bir 
şekilde çatmaları tabiîdir. Çünkü biliyorlar ki, bu 
Hükümet programının icrası, kendi tabirleriyle hayal 
ve yaşamlarını dumura uğratacaktır. 

Sayın üyeler; bu Hükümeti kimler istemiyor? 
C. H. P. istemiyor, Emekçi Parti istemiyor, Türkiye 
Sosyalist îşçi Partisi istemiyor, TÖB - DER istemi
yor, DİSK istemiyor ve onlara paralel teşekküller 
istemiyor. Anarşiye, malûm emellerine kavuşmak iste
yenler istemiyor. Tek cümle ile bu Hükümeti solcu
lar, sosyalistler ve komünistler istemiyor. (A. P., 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu 
da aziz milletimiz ibretle müşahade ediyor. 

Sayın üyeler; ben gecenin bu geç saatinde sizlerin 
tahammülünü istismar etmemek için sözlerimi bağ
lamak istiyorum. 
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Hükümet Programı, üzerinde çile çekilmiş bir eser 
haysiyetiyle milletimizi sevindirmiş ve memnun et
miştir. Programın yapılıp yapılmayacağı, yerine geti
rilip getirilemeyeceği ayrı şeydir. Bu program Türk 
Milletini dilsiz, ruhsuz ve köksüz bırakmak isteyen 
malûm zihniyete «dur» diyecektir. 

Bu programdaki taahhüdün sahiplerini vaitlerine 
sadakat şartıyle desteklemekten kaçınmak için, insan 
ya Ecevit, ya Bozbeyli olmalı, yahutta vatan tasasın
dan büsbütün mahrum bir zavallı (A. P., M. S. P. sı-
aralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hükümete muvaffakiyet temennimi tekrar ifade 
ederken, umumî heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. 
(A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür eedrim Sayın Yaylalı. 

Sayın Türkeş, Sayın Sanlı'nm, konuşmasında is
minizden bahisle sataşma yaptığı yolunda önerge gön
derdiniz. Konuşmada iki yerde isminiz geçiyor. Bun
lardan birisi komandolarla ilgili olarak, diğeri de za-
tıâlinizin, bir yerde Hitler'e benzetilerek, Hitler'in 
Avusturyalı olduğu, Almanya'yı kurtarmak istediği; 
sizin de Kıbrıs'h olduğunuz ve Türkiye'yi kurtarmak 
istediğiniz yönünde bir iddia var. Komandolarla ilgili 
hususu biraz evvel zatıâliniz cevaplandırdınız. Bu, Al
manya ve Avusturya, Türkiye ve Kıbrıs konusunu 
ben Başkanınız olarak sataşma telâkki etmiyorum. 
(A. P.., M. S. P. sıralarından «Aa..» sesleri). 

Efendim istirham ederim, rica ederim, ben kanaati
mi söylüyorum. Sayın üyenin, sayın milletvekilinin, 
Sayın Başbakan Yardımcısının direnme hakkı var. 
Direnir, oylarım. Genel Kurul kabul ederse elbette 
uygularım, istirham ederim. Her sözü «Oo..» ile karşılı
yorsunuz Sayın D.emir. 

Sayın Türkeş bu konuda direniyor musunuz efen
dim? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, Sayın Sanlı'nın, ko
nuşmasında kendilerine sataşma olduğu iddiasındadır. 
Başkanlığınız bu kanaata iştirak etmemektedir. Sayın 
Türkeş'e Sayın Sanlı'nm sataştığı hususunu kabul 
edenler. Kabul etmeyenler.. Sataşma kabul edil
miştir. Buyurunuz efendim (A. P., M. S. P., D. P. sı
ralarından alkışlar). 

Süreniz 10 dakika Sayın Türkeş. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Burada Cumhuriyet Halk Partisine mensup değer
li arkadaşlarımız konuşurken, çoktan beri itiyat edin
miş oldukları uydurma şeylerle rakiplerine, kendilerin
den farklı siyasî görüş sahibi olanlara iftiraya devam 
ediyorlar. 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Ser
mayeleri onların. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Evet serma
yeleri bu. 

Şimdi evvelâ şunu söyleyeyim; Milliyetçi Cephe 
teşekkül ettiğinden beri daima Cumhuriyet Halk Par
tisinde gördüğümüz ve bu akşam bu kürsüde konu
şan sayın mensuplarında da tekrarına Tasladığımız 
bir husus var. Milliyetçi Cephe.. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Sayın Başkan, 
sataşma ile ne ilgisi var? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sataşma
ya cevap veriyoruz. 

Milliyetçi Cephe kurulduğundan beri Cumhuriyet 
Halk Partisinde Adalet Partisini koruma, Adalet Par
tisinin tehlikeden kurtarılması endişesi, Adalet Parti
sine karşı kardeşçe bir şefkat gösterisi başladı. (Gü
lüşmeler) «Milliyetçi Hareket Partisiyle aynı yerde 
bulunmak Adalet Partisini tehlikeye sürüklüyor 
(C. H. P. sıralarından «Doğru» sesi), bundan vaz ge
çin, demokrasiye zarar vereceksiniz» ve. saire şeklinde 
bir şefkat gösterisi bu kürsüde yer aldı. Buna bir defa 
işaret etmeyi gerekli sayıyorum. Cumhuriyet Halk Par
tisinin muhabbetinden Cenabı Hak A. P.'yi de, hepi
mizi de korusun arkadaşlar. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar sayın konuşmacı, benim kendime «Baş
buğ» adını taktığımı zikrederek, her zaman usul et
tikleri gibi, bize hücumla söze girişti. Dikkat buyur -
muşsanız, bu akşam Cumhuriyet Halk Partisinin söz
cüleri, sair zamanlarda da olduğu gibi, Parlamento
da mevcut partiler sırasında. Türkiye Birlik Partisin
den bir önce (üç milletvekili ve iki senatörüyle) Parla
mentoda temsil edilmekte bulunan Milliyetçi Hareket 
Partisini bütün hücumlarının hedefi olarak seçmiş
lerdir. Devamlı bu. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin 
milliyetçilerden, Milliyetçi Hareket Partisinden ne ka
dar ürktüğünün delilidir arkadaşlar. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Haşhaş milliyet
çisi. 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, meydanda; hücumlarınızla mey
danda. 

DENÎZ BAYKAL (Antalya) — Milliyetçiliğiniz 
haşhaş kararı ile meydana çıktı. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Sizin sayı 
bakımından karşınızda bulunan Adalet Partisidir, 
ondan sonra Millî Selâmet Partisidir. Ondan sonra 
gelen partiler var.. 

SELÇUK ELVERDİ (Erzurum) — Onların de
mokrasiye bağlılığı var, senin yok. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Fakat 
siz onlarla değil, yalnız Milliyetçi Hareket Partisiyle; 
biz bundan şeref duyuyoruz, biz de sizinle mücadele 
edeceğiz sonuna kadar arkadaşlar. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Neyinle? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Edeceğiz. 
DENÎZ BAYKAL (Antalya) — Çok gördük Cum

huriyet Halk Partisiyle mücadele etmek isteyenleri. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, «Kendisine «Başbuğ» dedir
ten» diyor konuşmacı; ben hiç bir zaman kendime 
«Başbuğ» dedirtmedim, denmesini de kimseden iste
medim; ama aziz milletimiz bana başbuğ ismini müna
sip görmüş, kendi liderlerine de «Karaoğlan» ismini 
münasip görmüş arkadaşlar. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 
Meydanda. Bu bizim seçimimizde olmuyor, milletin 
seçimiyle oluyor. Türk Milleti, kendi liderlerine «Ka
raoğlan» ismini münasip görüyor; bana da «Başbuğ» 
ismini. Ben milletimin iradesine, tensibine hürmetka
rım. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hastaneye, has
taneye. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Nüfus kağıdm-
daki adını da söyle Feyzullah efendi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibi sükûnet
le takip edelim, istirham ediyorum, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ^aym konuşmacı, birçok zaman komü
nistlerin zavallı zihniyetiyle bize sürmeye çahştık-

'.- lan çirkin bir yakıştırmayı bu kürsüye getirdi, o da 
:- şu: Hitler Avusturya'da doğmuş Almanya'yı kurtar

maya kalkmış, ama Almanya'nın başını belâya sok
muş; Türkeş de Hitler'miş, Kıbrıs'ta doğmuş Tür-

z kiye'yi kurtarmaya kalkmış. 
Arkadaşlar, Büyük Atatürk Selanik'te doğdu Tür

kiye'yi kurtardı. (C, H. P. sıralarından gürültüler.) 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sen haddini bil, 

> haddini. 
1 DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu zihniyetten vaz geçin. Kıbrıs'ta doğ
mak bir suç değildir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Haddini bil sen 
t haddini. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, istirham ediyorum 
e efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Kıbrıs'ta 
doğmayı bir kusur olarak göstermeye kalkmak, ancak 
zavallı komünist zihniyetidir. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Haddini 
bil sen. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Atatürk'le nasıl 
mukayese edersin kendini? 

1 DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM-
[' CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Tabiî işi

nize gelmez. Atatürk'le mukayese etmiyorum, gerçeği 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Herkes kendisini nasıl görür, onu bi
lemem ki, Sayın Baykal. 

) DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM-
ı CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — işinize 

gelmez. Ağzınıza tıkacağım her yalanınınzı, her ifti-
> ramzı ağızınıza tıkacağım. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hastaneye, has-
ı taneye. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Nüfus Cüzdanın
daki adını da söyle Feyzullah efendi. 

DEVLET BAKANI - .BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TURKEŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, ben Türk milliyetçisiyim. Ben ne Hitler'i, ne Mu-
sollini'yi, ne Mao'yu* ne Lenin'i taklit etmeyi şerefsiz
lik sayarım. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
ı Onun taklitçisisin. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Haddini bil. Ata
türk'le nasıl mukayese edersin kendini? 
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YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Kıbrıs milliyet
sizi. Doğduğun yeri hatırla. Kıbrıs milliyetçisi ol. Baş-
buğluğu millet vermedi sana. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, lütfen müdahale et
meyin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — iftiracı
lara ihtar ediyorum. Biz onların zıddıyız. Biz kendi 
tarihimizin yetiştirdiği büyük adamları beğeniriz; on
ları taklide özeniriz, yabancıları değil. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Grivas Türkleri öldürmeye çalışıyor, sen de Türkleri 
öldürmeye çalışıyorsun. 

YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Kıbrıs kaçağı. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Donki-
şot'u dinliyoruz şimdi. 

YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Başbuğluğu 
oradan geliyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, konuşmacı bir de Grivas meselesini geveledi. Ko
münistlerin âdetidir, her zaman bana hücum ederler
ken, Grivas'ı ortaya sürerler. 

Arkadaşlar, kanlı katil Yunanlı Grivas'la hiç bir 
Türk'ü ben mukayese etmem. En*uzak köydeki en 
sade vatandaşımı da kanlı katil Yunan'lı Grivas'la 
mukayese etmem arkadaşlar. Bu memlekette bir siyasî 
partinin lideri olmuş olan, memlekette az çok kala
balık bir Türk Vatandaşı topluluğunun liderliğini ya
pan bir insanı Grivas'la mukayeseye kalkan insanın 
ancak ideolojisi çarpık olmalı. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) Başka türlü bunu yapamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs olayları patlak 
verdiği zaman 1963 yılında, ben Türkiye'yi Hindistan' 
dan yeni gelmiştim. Bu olaylar patlak verdiği zaman 
o gün Halk Partisi iktidardaydı. Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin iktidarda bulunduğu bu dönemde, Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetine telgrafla müracaat 
ederek, Kıbrıs'ta vazife almak istediğimi bildirdim. 
Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığına da aynı mü
racaatı yaptım..Benimle beraber Millî Birlik Komitesi 
üyeliği yapmış olan birçok arkadaşlarım da bu mü
racaatı yaptılar. Bizim müracaatlarımıza hiç bir cevap 
verilmedi. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne sıfat
la? Çeteye yer yok bizim nizamımızda. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Güvenemi
yorlar sana. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Arkadaş 
lar, daha sonra İngiltere'de bulunan Kıbrıs'lllar arala-
nnda 750 kişilik bir gönüllü topladılar. 50 bin ster
lin de iane topladılar. İçlerinden 5 kişilik bir heyet 
yaptılar. Bu heyeti Türkiye'ye gönderdiler, Bu he
yet buraya geldi, beni gördü. Dediler ki: «750 kişi 
gönüllü topladık. 50 bin sterlin de yardım parası top-
ladık. Bunu ne yapacağız?» Ben düşündüm, o zaman 
Parlamentoda milletvekili bulunan C K. M. P. Kas
tamonu Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Yilanlıöğlu' 
nu çağırdım. Kendilerine durumu anlattım ve dedim 
ki: «Ben gönüllüleri, bu temsilcileri Hükümetle, o za
manki Başbakanla, Millî Savunma Bakanıyle, Dışişle
ri Bakanıyle temas ettirin.» 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Türkeş, 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ve te
mas etirdim. Kendileriyle görüşüldükten sonra, en ni
hayet kendilerine söylenen söz şu oldu. «Niçin Tür-
keş'e gittiniz? Bu bakımdan Hükümet siziri müra
caatınızı şimdilik dikkate almak istemiyor». 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir vatandaş ola
rak Kıbrıs'a gönüllü gitmek, oraya hizfriet ölniâ2, 
oradaki çalışmaları karıştırmak olur. Kıbrıs'a eğer 
Türk Hükümeti vazife verseydi ve ben gitmeseydim, 
bunu buraya getirip o konuşmacı söylese haklı olurdu» 
ama ben vazife talebinde bulundum ve bu talebime 
karşılık hiç bir cevap verilmedi. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — General 
rütbesi mi verilecekti sana? Ne sıfatla vazife verile
cekti? General rütbesi verilecek. Grivas kendilerini 
general yapacaktı her halde. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş söz süreniz bitti efen
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) - - Arkadaş
lar biz kimseden generallik istemedik. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne sıfatla 
gidecektiniz Kıbrıs'a Sayın Türkeş? Ne görevi veri
lecekti size? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşım meşru hükümet, devlet görev vermez
se, siz nasıl gidebilirsiniz? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Türkeş müddetiniz bitti. 
Sayın İmamoğlu bu hassasiyeti yine gösteriyordur, 

müddeti bitti çünkü Sayın Türkeş'in. 
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Sayın Türkeş, bitti efendim, lütfen son cümlenizi 
söyleyin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Oranın 
komutanı var, oranın idarecisi var. Hükümetin emrin
de çalışıyor. Siz gidip kendi kendinize ne yapabilir
siniz? 

Benim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisine bir tav
siyem var: Haklara riayet ederek, şeref ve haysiyet
lere riayet ederek, iftiraya başvurmadan hareket et-
melçle memlekete hizmet etmek, memlekette barışa da
yanan, birliğş dayanan münasebetler yaşayabilir, geli
şebilir. Aksi halde, bir zaman yine bu kürsüden ko
nuştuğumda sizlere ifade ettiğim gibi fırtına eken, 
bora biçer. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, süreniz bir dakika 
Seçti efendim. Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri.. (Gürültüler). 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bravo Türkeş, 

Başbakan Yardımcısı olarak mı tehdit ediyorsun? 

DENlZ BAYKAL (Antalya) — O zaman Baş
bakan Yardımcılığını yarın göreceksin. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın 
Baykal.. Sayın Balkal rica ediyorum efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yalnız halk, yal
nız fyalk; öğreneceksiniz bunu. 

BAŞKAN — Sayın Uğur.. Sayın Uğur.. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 

Ütülme komandoların asacak seni. 
ETEM EKEN (Çorum) — Kime fırtına ektiriyor

sun? 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, biraz evvel aynı ma

hiyette, sataşmayla ilgili bir istekte bulundunuz. Da
ha sonra sarfınazar ettiniz. Ben, konuşmayı tetkik. 

DENİZ BAYKAJL (Antalya) — Bu .emirlerle bizi 
korkutamazsın Türkeş. Bu millete bin Baykal feda 
flisun. Bugünkü gazetede var o iftira. (G. H. P. Amas
ya Mtfietyekili Hasan Bütüner ile A. P. Çankırı Mil
letvekili Arif Tosyaiıoğlu'nun birbirlerinin üzerine 
yürümeleri, gürültüler). 

BAŞKAN vrr Rica ediyorum Sayın Baykal... 
Sayın Bütüaer, İdare Âmiri arkadaşlarımız Sayın 

©ülüfl#r, Sayın Büiüner, lütfen yerlerimize oturalım 
afkadaşlanm. Sayın TosyalıoğUı, rica edeyim lütfen 
yerinize oturun efendim. Bütün arkadaşlarıma rica 
çdiy^uaa etmelim, öecaain bu gee saatinde.. 

Sayın Feyzio&u, ilk isteğiniz üzerine konuşmayı 
bm tetkik ettim efendim. Zatıilinizin daha önce yap
mış ejduğu koauşmaları motamot ifade ettiler. Ben, 
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Başkanınız olarak herhangi bir sataşma görmedim. 
Direnme hakkınız var elbette. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Direniyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Direniyorsanız, oylayacağım Sayın 
Feyzioğlu. 

Sayın Uğur'un konuşmalarında, Sayın Feyzioğlu' 
na sataşma olduğu iddiasıyle kendileri söz istemişler
di. Başkanınız olarak ben, bir sataşma görmedim. Sa
taşma hususunu kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Etmeyenler.. Sataşma olduğu hususu kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. (A. P . ve C. G. P. şıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, gecenin geç saatin
de sizden rica ediyorum.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben dik
katliyim; fakat ben,' konuşmaya başlamadan mensup 
olduğunuz gruptan sözler sarf edilerek.. 

BAŞKAN — Elbette, elbette size dikkatsiz de
medim efendim. Ben görevimi yapıyorum, sizden ri
cada bulunuyorum Mensup olduğum grupla ilgili 
hiç bir şey söylemedim şimdi. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben de 
size, ben konuşmaya başlamadan evel bana ihtarda 
Dulunmak yerine, kürsüye çıktığım anda karşıdan 
gelen edep dışı sözlere ihtarda bulunmamızı bekler
dim. Lütfen makamınızın usullerine uyun. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bunu bütün arka
daşlarımızdan rica ediyoruz. Usul halindedir, sadece 
zatıâlinize, değil efendim. Buyurun şiz efendim, bu
yurun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Uzun yıllar arkadaşlık ettiğimiz Sayın Necdet 
Uğur, Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına yaptığı 
konuşmada benim, 1965 yılında bu kürsüde yaptığım 
bir konuşmadan bazı cümleler okudu. Bazı cümleler 
diyorum, çünkü bu konuşmanın metni elimde; dikkat
le seçilmiş bir parçasını okudu, okuduğu kısım dahi 
bunun bir başka parçası olduğunu göstermeye yetiyor
du, fakat o kısmını dikkatle hasfetti. 

Ben o günkü Cumhuriyet Halk Partisinin, yani 
bundan on y4 önceki, 1965'teki Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini savunmuştum, şimdi de karşı çıkı-
yormuşum. 
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Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir gerçeği hatırlat
mak isterim: 1965'deki Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerine kendileri karşı çıkıyorlar; o günkü Cum
huriyet Halk Partisinin görüşlerini reddi miras yo-
luyle reddettiklerini ilân edenler kendileridir. O gün
kü Cumhuriyet Halk Partisinin halktan uzak (kendi 
deyimleriyle) bir başka parti olduğunu ve bugünkü 
Cumhuriyet Halk Partisinin başına seçim beyanname
lerinde dahi, resmî belgelerinde dahi kullandıkları 
sıfatla başına «Yeni» sıfatı konarak «Yeni C. H. P.» 
diye vasıflandırılacak kadar değişik bir parti oldu
ğunu ifade edenler kendileridir. Bu değişikliğin ne 
kadar ileri olduğunu o tarihte, benim o parti adına 
bu kürsüden yaptığım konuşmadan bazı cümleler oku
duğum zaman, Yüksek Heyetiniz (bizzat değerli arka
daşım dahil) çok iyi göreceksiniz. 

O tarihte Cumhuriyet Halk Partisi Grupu. Sözcü
sü olarak bu kürsüye gelen insanın söyleyebildiği söz
ler nelermiş, bugün bu sözleri yine tekrar ettiğimiz 
zaman hangi hücumlara mâruz kalıyoruz, bunu göre
ceksiniz. 

1965'te C. H. P.'nin resmi görüşü açıkça sosyaliz
me karşı idi. Bırakınız 1965'i, 1967'de bile C. H. P. 
Kurultayı «Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist değil
dir ve olmayacaktır.» diye bir kararı oybirliği ile 
almış ve resmen ilârt etmişti. Bu bağlayıcı kurultay 
kararına rağmen partinin sosyalist olduğunu iddia 
edenler veya sosyalizme kaydırmak isteyenler bulun
du ve biz de bunu kendi kanımıza göre bazı belgelerle 
tespit ettiğimiz inancına vardığımız için, belgeler de 
ortaya koyarak bir mücadele verdik ve partiden ay
rıldık. 

Biz ayrıldıktan sonra da C. H. P. nin o zamanki 
merhum ve muhterem lideri bir çok defa «Biz sos
yalist parti değiliz ve olmayacağız.» sözlerini, biz ay
rıldıktan yıllarca sonra da tekrarladı durdu. Ama Sa
yın İnönü de bir gün gördü ki, bu parti sosyalist ol
muştur ve C. H. P.'den ayf ildi. 

. Sayın İnönü'nün C. H. P.'den ayrıldıktan sonra 
1973 seçimlerinin arefesinde belki de hayatının en 
son siyasî demeçlerinden biri olarak, 35 yıl genel baş
kanlığını yapmış ; olduğu siyasî parti ile ilgili olarak 
söylediklerini, gecenin bu saatinde tekrar etmeyece
ğim; hiç değilse, burada bulunan cümlenin malûmu
dur. 
..... «Biz 1965'dçki, 1967'deki Ç. H. P. değiliz» diyen 
Mzzat; kendileridir. C; H. P. sözü,, yerine «Yeni 
Ç. H. P.» veya «Demokratik soldaki C. H. P.» diye 
birtakım sıfatlar ekleyerek C. H. P.'nin eski çizgisin-

den ayrıldıklarını söyleyenler kendileridir, sonra bu 
kürsüye geçip «O zamanlar C. H. P. komünizmin 
akıllı düşmanıydı» demiştin, «Şimdi bunu demiyor -
sun» diyenler de kendileridir. 

O zamanki C. H. P. ile şimdiki C. H. P. arasında 
çok büyük fark var. O zamanki C. H. P. grup kararı 
ile, «141 nci madde kalksın, Türkiye'de komünist 
örgütlenmesi serbest olsun» demeyen bir C. H. P. idi. 
Bu kürsüde çıkıp komünizmin yasaklanmasını savu
nan bir C. H. P. vardı ve biz o Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini savunuyorduk. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar). Resmî grup kararı vardır, bu 
kabul edilmemiştir. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — 1960'daki 
Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi ile ihtilaflı
dır. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN .YARDIM-
I CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Arz 
! edeyim efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, Ana
yasa dışı o. • • • . , . 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) r - Bugün 
değişik bir seyri vardır- Müsaade buyurunuz efendim, 
ben sabırla dinledim, hiç müdahale etmedim, 

Bakınız, ben 1965'te Sayın Uğuf'un bazı yerlerini 
atlayarak bir bölümünü okuduğu konuşmamda hangi 
görüşleri bu kürsüden C. H. P. Grupu adına konu
şurken savunabilmişim, aynı konuşmamdan bir kaç 
parça okuyorum: 

«İnsan haklarım reddeden, vatandaşları parti ve 
devlet emrinde boğaz tokluğuna köle yapan, bir; söz
de madde cenneti karşılığında başta -insan haysiyeti 
olmak üzere, bütün manevî değerleri, bütün hürri
yetleri ayakları altına alan komünizmin azimle 'kar
şısındayız ve daima karşısında olacğız.» (A. P^ıM- S. P. 
C. <J. P. partileri sıralarından «Brayp»- sesleri, alkış
lar.) Okumadığınız satırlar bunlardı benim o günkü 
konuşmamda. .> 

!«Biz inanıyoruz ; ki, sefaletin, yokluğun,1 - adalet
sizliğin ortadan kalkması için, hürriyetlerin de birlikte 
ortadan kalkması şart değildir. Bu hedeflere hürriyet 
içinde ulaşılabilir. Sosyal adalet ve sosyal refa^ dev
leti, demokratik rejim Jçmde gerçekleşebilir. Komü
nizmin, yalnız hürriyetler için değil, millî varlığımız, 
millî bütünlüğümüz ve bağımsızlığımız,... için.. başlıca 
tehlike sayılarak önlenmesi gerektiği inancındayız.^ 
Ben, o günkü konuşmamda bunları da söylemiştim. 
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Evet, ben Türkiye'de yapılmak istenen her düzel- J 
tici, sosyal adalete ve sosyal güvenliğe yönelmiş ha
reketin karşısında, sosyal devlet anlayışına karşı çıkan 
zihniyete karşı çıkmıştım ama, sosyal refah ve adaleti 
bugünkü Hükümet Programında hangi kelimeler ve 
hangi inançla savunmuş isek, o günde sosyal adaleti I 
ve sosyal refah devletini aynı sözlerle savunmuştum 
ve aynı sözlerle komünizmin karşısındayım. Millî ba
ğımsızlığımıza, hürriyetlerimize, millî varlığımıza 
karşı olduğu için ve bir sözde madde ceneti karşılı
ğında insan haysiyetini, bütün manevî değerleri peri
şan ettiği için, insanların yediği bir lokma ekmekten, 
içtiği bir bardak suya kadar, bir karış topraktan bir 
göz eve kadar; yürekteki Allah sevgisinden dudakda-
ki, duaya, kafadaki düşünceye kadar, her şeye, bir I 
avuç siyaset zorbasının hükmettiği bir zulüm ve ta
hakküm rejimini istemediğim için komünizme karşıyım, J 
hayatım boyunca bunu savundum. Sizin safınızda da 
bunu savundum. (A. P., M. S. P., C. G.J». sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Orada, bir uçtan bahsettiğimi söylediniz ama, bir 
uçtan daha bahsetmişim, b kısmı okuyayım: «İnsan I 
hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik rejimi kal
dırarak kalkınma hevesine kapılanlar var. Batı ülkele
rinin 19 ncu yüzyılda geçirdiklerine benzer, millî bir
liği zedeleyici, bir sınıf kavgası yaratarak, aşırı solda 
bir totaliter düzene ulaşmayı düşünenler var. Bunlar, 
hürriyet ve demokrasi içinde başarılacak ıslahatın, j 
reformların memleketi refaha ve âdil bir toplum 
düzenine ulaştırma çabalarının kendi emellerinin ger
çekleşmesine engel olacağını bilirler. Bu sebeple, hür
riyet nizamı içinde ve seçimle gelmiş bir parlamen
toda, ciddî reformların yapılamayacağı görüşünü dur
madan yayarlar.» 

BAŞKAN — İki dakkianız var Sayın Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Parla
mentoda ciddî reformların yapılamayacağı görüşünü 
yayanlar, kim? Ben, p gün Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına komünizm hakkında bunları söylüyor
dum Sayın Uğur. Cumhuriyet Senatosunun 25 Şubat 
tarihli zaptı elimde. Bu zaptı okuyunuz ve bir Cum-

huriyet Halk Partisi Grupu sözcüsünün, «bizim sol
culuğumuzun sınırı, halkın dur dediği yere kadar gi
der. Halk komünist olun derse, komünizme kadar» 
diyen sözcünüzün konuşmasını zabıttan okuyoruz. O 
günkü Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, işte bu Sena
to sözcüsünün söylediği gibi, «Komünizme kadar yo
lu var bizim solculuğumuzun, halk isterse, halk is
terse biz onu da söyleriz» diyemezdi. O günün Cum
huriyet Halk Partisi, «Sosyalist değilim ve olmaya
cağım» diyen bir Cumhuriyet Halk Partisiydi. Bugü-
nün Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist olmakla övü
nen ve sosyalist enternasyonale dahil partilerle özel 
ilişkiler kuran partidir. (A. P., M. S. P., C. G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

TEKİN ÎLERİ DİKMEN (Muş) — Türk komü
nist olmaz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biz 
asfalt yolun ortasında giden, ortasında gitmeye çalı
şan bir partide bu fikirleri savunuyorduk. Direksiyon 
sola kırıldı, biraz daha, biraz daha kırıldı, birazına 
tahammül ettik, birazını savunabiliriz sandık ama, 
tekerlek evvelâ sola doğru biraz gitti, baktık ki uçu
ruma gidiyor, biz o otobüsü terk ettik, Allah sizi de 
kurtarsın. (A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Süleyman 

Demirel tarafından kurulan Hükümet Programının 
görüşülmesi tamamlanmıştır. 

Güven oylamas;, Anayasamızın 103 ncü, İçtüzü
ğümüzün 105 nci. maddesi uyarınca, müzakerelerin 
bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacaktır; 
12 Nisan 1975 Cumartesi günü saat 15.00'te güven 
oylaması, yapacağız. 

Gündemimizin 25 nci sırasında yer alan, seçimlerin 
yenilenmesine ilişkin Anayasa Komisyonu raporunu 
görüşmek için 10 . 4 . 1975 Perşembe günü, yani 
bugün saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 02.30 
»i 

, . . i 
1 ' ' • : . ' • ' • . > : , . . . . 

• ip»!, ' ; , '" ; . ' . 
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Türkiye - Tunus Postluk An-JJaşmasjnın onaylanmasîaın uygun bulunduğuna dah- Kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kabul yedıilmiştdr.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler ; 379 

Kabul edenler : 377 
Reddedenler : 1 

Çe'kdnserler Î 1 
Oya katümayanlar : 68 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi, özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen T,ümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman. Mutlu 
Mete Tan 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattin Yatrtdsmcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin A'femıumcu 
Muammer Alıeı 
Orhan Alp 

Oğuzhan Asiltürk 
Ketmal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evldyagi! 
Mustafa tmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
t. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kınikoğlu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçedik 
Fariha Fatma öztürk! 
Fikri P-ehildvanlı 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toiker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buymıkeu 
Fahri özçelifk 
Faiz Şarlar 
Remzi Yükmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmatı Avcı 
Ekrem Şadı Er£Lean 

AYDIN, 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

Nahit Menteşe 
Belılîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aytelkiin 
Cihat Bilgehan 
Neoatıi Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem. 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
II. Celâlettin Eznıaıı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak. 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tiirkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri _ 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
thsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensariıoğıkı 
Hailit Kahraman 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Kepoiu 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZlO 
Atillâ Atiilâ 

- 482 -



Ömer Naymj garım 
Rasim Kü^feel 
A. Orhan Sen^mpgilu 

ER££$CAN 
Hüsamettin At&böyJi -
Hasan Çeitialcay* 
Nurettin K&rm 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasetfcin Karaca 
KorJöJi özal 
ZelkM Yaylalı 
İsmail Ha8dki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aüşye Koksal 
Orhan Oğuz 
Nlryazi önal 
SeyŞ öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş, 
İbraMm Hortoğ&u 
Mehmet özkaya 
Mehmet özmen 
Yusui öziwk»e» 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erktmen 
İbraMm Etem Kılıçoğln 
Hasan Vamık TeMn 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tunoer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet J $ Q Ü £ £ 
Malik Yılmjtn 
Ali Yılmaz 
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İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
îlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Üiman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İ£MjR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
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Yüksel Çatour 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali N«ili Erdem 
Yılmaz Ergenekon. 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasdn Bozkurit 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemdi Ünâ i 
Hasan Yıüdifim 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi KesMn 
Sabri Keskini 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Meöımet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Selçufk İmamoğlu 
Hayrettin Nakâboğlu 
Kâmü özsanyıldız 
Mefhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Afeaibjı 
Mehmet Atggüıj 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akşoy 
Mesmduh Erdemdr 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbraMm Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşfi 

KONYA 
Reşat Alkışoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyük^aylaçı 
Bahri Dağda§ 
Muzaffer Demjrtaş 
Kemâleıttin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

I^ÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abluın 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdenıir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuns^'l 
H&şaıı jgea'gi» 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Uesur 

- 483 -



M. Meclisi B : 63 9 , 4 , 1975 O : 1 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin. İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

, NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramıoğlu 
Senai Yazıcı 

, RİZE f ' ~ ~ ' 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 

Sami Kumbasaf 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arı'kanı 
Abdülba'ki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 

N. Nazif Arsfran 
Vahit Bozatlı 
Ahmet DuıraJkoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzulılaih Değerli 
Ali Şevki Erek: 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslantürk 
Âdil Aİi'Oinel 
Ömer Çakır oğlu 
Ekrem Dilkımen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfü Köktaş 
Mahmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saİtıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Buçalk 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
llhami Çetin 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfr Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Ze'kâi Altınay 
Bülentt Ecevit , 
Fevzi Fırat ;][k\ 
Orhan Ğönfcüoğltı 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur •> 

[Reddeden] 

URFA 
Necmettin Cevheri 

;-[,Çekin$er] 

BOLU 
Hanin Aytaç 

[Oya Katilmayanlar] 

ADANA 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHlSAil 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 

Rıza Polat 

ANKARA 
M. Rauf Kandemir 

ANTALYA 

Abdurrahim Erclem 

AY'DIM 
Mutlu Menderes 

Kemal Ziya öztürjk^ 

İsmet Sezgin ! ' 

BALHCESİR 
Sadullah Usumi 
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BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURDUR 
Faik Kırb&şlı 

BURSA 
Emin Acaır 
Cemal Külâhlı 
Kaşım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

TJENİZLÎ 
Hasan Korfamazcan 

DİYARBAKIR 
Reoaıi îlstoenderoğhı 

^ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Raadım öiniısüi 

ESKİŞEHİR 
îbralhâm JEt>em Güngör 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin încîöğltı 
Orhan Tokuz ' 

GİRESUN 
M. Eımin Turgutaip 
Orhaaı Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
(i. ü.) 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başba'toan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Süleyman Arif, Emre (B.) 
Necdet ökmen 
Osman Özer 
Cemal Suer ' 
Necdet Uğur 

Î£MİR 
Talât Asal 

: ' [Açık Üy 

Amasya. 
Bursa 
Niğde 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Alii Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
(B.) 
Mustafa Kubilay İmer 
Ali Köfcbudak 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Nurettin Yılmaz 

elikler] 

ı , .:" 
ı . 
ı 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Memduh Ekşi 
(Bşk. V.) 
Mehmet Said ErbiL 
OD 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SİİRT 
Mehmet Nehil Oktay 

SİVAS 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

VAN 
Künyas Kartal . 

YOZGAT 
İhsan Aralan 

ZONGULDAK 
Kemal Anadofl. 
Sadık Teorin Müftüoğlu 

Yekûn 

.+.. »•* 
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Yabancı hulıuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin Kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin T$üm Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali thsar Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bv.tüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler ; 376 

Kabul edenler : 367 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 5 
Oya katılmayanlar : 71 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagiil 
Mustafa îmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmö Kınıkoğlıu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevait Önder 
Hasan özçeilik 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav * 
tlyas Seçkin 
Salbaihattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yumıf Zöıya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıılanaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa A^han 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Behdıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Neoati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BILECJK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇOBÎJM 
Cahit Arygm 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Jfatiböğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombıış 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcj 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
AbdülZâtAf Ensarftoğlıu 
HaiMt Kahraman 
Bahattin Karakoç, 
Mahmut Kcpofl.ii 
Mahımuıt Uyanık 

EDlRNB 
Ilhamd Ertem 
Yeli Güilkan 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
AfciMâ Atfilâ 
Rasfrm Küçükcl 
A. Orhan Seneımoğılu 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

- m -
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ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıflkı Daaı#öîan 
Seçuk Erverdii 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettan Karaca 
Korkut Özâl 
Zdkâi Yaylalı 
ismail lîaSdkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mvmi K&hyftoğlu 
Ayşe A%e Koksal 
Orhan Oğtl* 
Niyazi Onal 
Seyfii Östûrk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güne§ 
İbrahim Hortogfta 
İmaıa Hsssyiii încioğk 
Mehmet okkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf Özîürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal QxL&Az ' 
Nizamettin Mömeri 
İbraMiâ İîfcem Kılıçöğİu 
Hasan Vamik TeMn 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
•Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Maliik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
îbrahim Goktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğhı | 
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Süley'maft Şimşek 
Çetin Yılmaz 

I İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksây 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferrtih BözheyK 
t. Fehmi Cümalıoğlü 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer" Ğürsoy 
Müâtafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin Özdenıir 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öz-tunç 
Mnstafa Parlar 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşân 
Şükriye To[k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin T üzün 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenckon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
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Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
KemMettfcin Gökakın 
M. Necati Kalayeıoğlü 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Daniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güııeştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

I A. Kemal Önder ı 
I Remzi özen 
I Orhan Demir Sorguç 
I İsmail Taşlı 
I Cemal Tercan 
I Neccar Türkcan 
I Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
I İsmet Ağaoğlu 
I Halit Evliya: 
I Oğuz Söğütlü 

KARS 
I Davut Aksıt 
I Doğan Araslı 
I Yasin B-orikürft 
I Abdülkenim Doğru 
I Kemal Otoyay 
I Oemiil Ünal 
I Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
I Vecdi Hhani 
1 Mehdi Kerkin 
I Sabri K^Mn 
I Sabri Tığlı 
i KAYSERİ i 
I Mehmet Altmı§yedioğln 
I Tufan Doğan Avşargıl 
I Cemal Cebeco 
I Selçuk îmamoğlu 
I Hayrettin Nakiiboğlu 
8 Kâmil özsanyıldız 
I Mehmet Yüceler 
I KIRKLARELİ 
j Tankut Akalın 
I Mehmet Atagü-m 
I Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
I Mustafa Aksoy 
I Memduh Erdemir 
I Sadt Şayiam 

KOCAELİ 
I Sedat Afeay 
E İbrahim Akdoğan 
i Turan Güneş 
I Sabri Yahşi 
I KONYA 
I Reşat Aksoy 
I Mehmet Oğuz Atalay 

- 437 -



NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tetkiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley > 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaossman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

ADANA 
Mehmet Hulusi özkul 
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SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıdan 
Abdülbakıi Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevflük Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
Ahmiet DuıraıkoğTu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisd 

I 
BİNGÖL 

Abdullah Bazencir 
ELÂZIĞ 

Ömer Naimi Barım 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Panıu'k 
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TEKİRDAĞ . 
Yılmaz Alpaslan 
Ntiıhan îlgünı 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
lısmaıiö. Hakkı Birler 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevfci Erefe 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Adil ALi Gineli 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dikmen 

l H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sa!tılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeit Aksoy 

I 
SAMSUN 

Hilmi Türkmen 

URFA 
Abdülkadıir öncel 

Mehmet Celâl Bucak 
Neamettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Ilışan Bedirhaııoğlu 
Muslih Görentaş. 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Ç/etıin 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedlim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat A t a , 
Zekâi Altmay 
Bülenit E devit 
Fevzi Fırat 
Oıftıan Gön'cüoğlıı 
Cahit Karakaş 
Mehmet ZeM Okur 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

AYDIN 

Mustiu Menderes 

Kemali Ziiya öztürtk 

İsmet Sezgin 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
M. Rauf Kaademir 

__ 43 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 

ARTVİN 
Turgu!t Aitunkaya 

8 — 

(Reddedenler) 

ADIYAMAN I GAZİANTEP 
Abdurrahman Unsal | Mehmet Bozgeyik 

(Çekinserler) 
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BALIKESİR 
ilhan Ayteikdn 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

DENİZLİ 
Hasan Kortomazcan 

DİYARBAKIR 
Reöaii Maenderoğlu 

ELAZIĞ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Rasâm OmisH 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ebemi Güngör 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz-

GİRESUN 
M. Emin Turgufcailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
(I. Ü.) 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş, 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Süleyman Arif Emre 
Necdet ökmen 
Osman özer 
Cemal Suer 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Talât Asal 
KAHRAMAN M ARAŞ 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan (B.)-
Mustafa Kubilây Imer 
Ali Köikbudıak 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil (1.) 

RİZE 
Südi Reşat Saruhaıı 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

URFA 
Necati Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Aralan 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoıl 
Sadıik Telkin Müftüoğlu 

[A.çtk Üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 

ty<i 
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Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile ek Protokollerin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemâl Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumen 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler -.383 

Kabul edenler : 371 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 6 
Oya katılmayanlar : 64 

Açık üyelikler : 3 

[KdbuH edenler] 

l Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
ismail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Feraha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
tlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit. Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

I Nahit Menteşe 
Bchiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehau 

J Necati Cebe 
I ibrahim Behram Eker 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
ı Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

1 BİTLİS 
Abiclin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Kara atlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen | 

ı Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlı 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolıı 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
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Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEÎi 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 

Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlıı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdenıir 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ulman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 

Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkcrim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

.KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Me-mduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 

Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Ne emi Özgür 
M. Gündüz Seviilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tunccl 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

[MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Subri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekirıer 
Ragıp üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmıi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm ' 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Üvet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğhı 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İl gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Adil Ali -Cinci 
Ömer Oakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

s TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN . 
İhsan Bedirhanoğkı 
Muslih Gorentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göneüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 

ADIYAMAN 
Abdıırrahman Unsal 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 

URFA 
Abdülkadir Öncel 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

(Çekimerler) 

DÎYARBAKIR 
Halit Kahraman 

ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barın 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Pamuk 

SAMSUN 
Hilmi Türkmen 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
İbrahim Tekin 

AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Ay tekin 
Sadullah Usumi 

' BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
(î. Ü.) 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf LTysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Süleyman Arif Emre 

Necdet ökmen 
Osman Özer 
Cemal Sucr 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Talât Asal 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Ali. Zülfikâroğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KOCx\ELt 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dilemen 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil 
(t) 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Mehmet İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

VAN 
Kiııyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

ZONGULDAK! 
Kemal Anadol 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 

»>#<«^-< "4* 
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24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Sclâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tüm er 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Eamazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 280 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 4 
Oya katılmayanlar : 167 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Ccvat Önder 
Hasan Özçeîik 
Feraha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Şacli Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

Nahit Menteşe 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmot Çakmak 
KeLıal Demir 
Abdi ÖzkÖk 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen, 

Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Ariı Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLÎ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli . 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsa 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdli 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Etflofll TuncfâTı 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan OBasrd Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Bagtürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Bingit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu. 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özb.ay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar K.̂  
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 

I Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 

I Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen --"' 
Orhan Demir Sorguç 

i İsmail Taşlı 
Cemâl Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasli 
Yasin Bozkurt 
Abdülkenim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

I KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

•Mehmet Dedeoğlu 
KIRŞEHİR 

Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 

Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakın 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır .<ı 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delik^ya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Göiınıdüz Sevülgen 
önol Şâkar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi- Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraııoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Yedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

• SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlya» Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Oartı 
Abdülkerim Ziları 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsîan 
Vahit Bözatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Niharı İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 

Mehmet Celâl' Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur. 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

[ÇekHserler] 

KAHRAMANMARAŞ 1 SAMSUN 
Mehmet Pamuk i Hilmi Türkmen 

URFA 
îAbdülkadir öncel 

[Reddedenler] 

ADANA I; ADIYAMAN I ELÂZIĞ 
Mehmet Hulusi Özkul I: Abdurrahman Unsal |Ömer Naimi Barım 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

ADANA 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu . 

AĞRI 
Rıza Polat 

[Oya Katılmayanlar] 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 

AYDIN 
. Mutlu Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BURSA 
sErnin Acar 
I Cemal Külâhlı 

Kasım Önadım 
| Mehmet* Turgut 

ÇANAKKALE 
P Murat Bayrak 

— m -
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ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

DİYARBAKIR 
Recai tskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Rasim Cin isli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (1. Ü.) 

HAKKÂRİ 
Mikail Uçan 

| İSPARTA 
1 Süleyman Demirel 

(Başfbakan) 
1 Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
1 Sadettin Bilgiç 

Süleyman Arif Emre 
Necdet Ökmcıı 
Osman Özer 
Cemal Suer 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Talât Asal 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

1 KASTAMONU 
Hilmi öztürk 

1 Hasan Tosyalı 

[Acık Uy 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Nurettin Yılmaz 

| MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy | 

elikler] 

1 
1 
1 

1 ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil (t.) 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mehmet İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 

»m<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 4 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku

rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (Dağıtma tarihi : 5.3.1975) 

X 2. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 3. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 4. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi„: 7.3.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyoa Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 



Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ,Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. -- İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope-* 
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Maıdin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Paş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de- ı 
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık I 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il- I 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy îş- I 
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) I 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe I 
hâk kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) I 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a I 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından I 
sözlü soru önergesi (6/61) I 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev- I 
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/62) I 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat I 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair I 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) I 

31. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/65) I 

32. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları- I 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru I 
Önergesi. (6/66). I 

33. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su I 
tşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/116) (*) I 

34.: — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru öaergesi (6/72) I 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in. Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, I 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj- I 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından I 
sözlü soru önergesi (6/75) I 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. *- Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki* 
len heykellere ilişkin içişleri Bakamndan sözlü so:*u 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41.i — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın* 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazüerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı üçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev< 
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner» 
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer^ 
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An-
fcara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 
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52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53, — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54,; — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56.; — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 
67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına üişkin Ticaret ve Köy işleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına üişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine üişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Mületveküi İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
s.oru önergesi (6/120) 

76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

77. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

78. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

79. — istanbul Mületveküi Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

80. — istanbul Mületveküi Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 



81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 «sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

82. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'm, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, -
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

85. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/133) 

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakarımdan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk-Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet -Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/142) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iüş-> 
kin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik< 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-
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la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanırtdan sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) '(*) 

119. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

121. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER ÎŞLER 

X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27.3.1975) 

2. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 3 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı iş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş-
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tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal 
îşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

6. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın vs İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması' ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 1974) 

8. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 
70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 s 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 saydı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayıü Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 

ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayıü Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24 . 6 .1974) 

10. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5 .1935 tarih ve 2739 sayıü Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirUmesine dair ka-» 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

11. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayıü Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

12. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayıü 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1974) 

13. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 .1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekü 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teküfi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

15. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayıü Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 , 7 . 1974) 



16. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 saydı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

17. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına^ .dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

19. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkahiaca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 g 11 . 1974) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

X 21. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 .1975) 

X 22. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 23 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 

X 25. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin 
önergesi ile Danışma Kurulu görüşü ve Anayasa Ko
misyonu raporu. (4/39) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 4 . 1975) 


