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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından, Bakan
lar Kurulu Programı okundu. 

Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere 30 
Temmuz 1977 Cumartesi günü saat 15.00'te başlana
cağı Başkan tarafından açıklandı. 

26 . 7 . 1977 tarihli 22 nci Birleşimde alınan karar 
gereğince; 

30 Temmuz 1977 Cumartesi günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Adana 
Kinyas Kartal Nedim Tarhan 

Geçici Divan Üyesi 
Mardin 

Metin Musaoğlu 

«•• ı i v « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERÎ : A i Has da • Veziroglu (Tunceli), Aydın Menderes (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

II. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan Sa
yın Süleyman Demirel tarafından kurulan Hükümet 
Programı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce dinleyicilerle ilgi
li bir hatırlatmada bulunacağım. 

İçtüzüğümüze göre dinleyiciler sükûnet içinde 
oturmak zorundadırlar. Söz, alkış ve başkaca bir 
hareketle düşüncelerini belirtmeleri yasaktır. 

Bu yasağa uymayan dinleyiciler görevliler tarafın
dan derhal dışarıya çıkarılacaktır. 

Görüşmelerde, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine 
göre siyasî parti grupları adına birer sayın üye ile 
şahısları adına iki sayın üyeye ve Hükümet adına da 
bir sayın üyeye söz verilecektir. 

Bu ana kadar siyasî parti grupları adına söz is
teyen olmamıştır. 

Gruplan adına söz isteyen sayın üye var mı? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na sayın Ali Nejat Ölçen, buyurun. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 

MfMet Meclisini oluşturan partiler arasındaki diya
logu kolaylaştırabilmek için her şeyden önce bazı kav
ranılan yeniden dile getirmek gerekir. 

Bizce; Devlet ciddî olmak, sözüne güvenilir ol
mak zorundadır. Devlet haksızlık etmez, zulüm yap
maz, kin duymaz ve intikam almaz. 

Devlet yönetiminde vatandaşlara eşit muamele 
vardır. Devlet, kendi otoritesini eşitlikten ve yurttaş
larından esirgemeyeceği şefkatten almalıdır. 

Birinci Cephe Hükümeti yurttaşlardan eşitliği ve 
şefkati esirgemiştir. Onları iki hasım kampa bölmüş, 
arasına düşmanlık duygulan aşılamıştır. Cephe iktida
rı suçlu bir iktidardır. Öyle sanıyoruz ki, bu iktidar 
baraj yapan uzmanlardan çok, işkence yapan uzman
lar istihdam etmiştir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 
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Bu nedenle, Birinci Cephe'nin uzantısı olan bu 
Hükümetin ülkeye barış getireceğine inanmıyoruz, bu 
Hükümetin ülkeyi esenliğe kavuşturacağına güvenemi
yoruz. 

Hükümet ortaklarından Milliyetçi Hareket Parti
sinin Genel Başkanı, «Davadan dönen olursa vuru
nuz.» diye genç, körpe kuşakları cinayet işletmeye 
sevk etmişti. Buna hakkı olamaz, hakkı olmaması ge
rekirdi*. Bugün her Türkün izleyeceği ve gerekirse ca
nım seve seve vereceği dava, Anayasamızda tanımlan
mıştır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyetinin insan hak
larına dayalı, millî lâyık ve sosyal hukuk devleti olma
sı davasıdır bu dava. Hiç kimse, kaynağını Anaya
sadan ve yasalardan almayan devlet yetkisine sahip 
çıkamaz, çıkmamalıdır; devlet yetkisini kullanamaz, 
kullanmamalıdır. 

Birinci Cephe zamanında bu yetkiyi kullanan Mil
liyetçi Hareket Partisi militanları ile, Milliyetçi Hare
ket Partisi Genel Başkanının, «Davadan dönen olur
sa, vurunuz» emirleri benimsenmişken, şimdi yaptığı, 
yapmaya çalıştığı banş çağrılarının samimiyetine 
inanmaya olanak' göremiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupıınun düşüncelerini, 
kanılarını ve kararlarını gözetmeden, İkinci Cephe 
ortaklığı kendisinin Hükümet olabileceğini zannet-
meme'idir. Halkın yararına olmayan, demokrasiyi 
zedeleyecek hiç bir yasa, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
halkımızın sağduyusu ve {ihtiyaçları süregeküği süre
ce bu Meclisten çıkamayacaktır. Türk halkını yeni 
bağımsızlıklara itecek her anlaşmayı destekleyeceğimiz 
gibi, bağımsızlıklara sürükleyecek, Türk halkının onu
runu zedeleyecek, Cumhuriyet Halk Partisinin «ha
yır» diyeceği hiç bir ulusal anlaşmanın bu Meclisten 
onaylanabileceğim zannetmiyoruz, buna olanak ve
rilmeyecektir. 

Bu ülke ve bu ülkede yaşayan insanların mutlulu
ğuna gölge düşürecek ve anayasal kurumların, hal
kın ve Cumhuriyet Halk Partisinin halkla birlikte 
«hayır» diyeceği hiçbir düşünceyi, Hükümet olarak 
bugünkü MC iktidarı uygulayamayacaktır. Cumhuri
yet Halk Partisi ancak yurt yararına, barışa ve kar
deşliğe, yoksul halk kitlelerinin, köylünün, emekçile
rin, dul ve yetimlerin, öğretmen ve öğrencilerin, Türk 
toplumunun ve tüm ekonominin yararına alınacak 
kararlara «evet» diyecek bir partidir. 

İkinci Cephe olarak, hayat pahalılığını daha da 
artıracağınız kaçınılmaz bir sonuç olarak görünüyor. 
Çünkü, ekonomi politikanızın özü, emeğin ve emekçi 
kitlelerin ve yoksul halkın sömürüsüne dayanmakta

dır. Eğer güvenoyu alırsanız, Hükümet olarak yapma
yı tasarladıklarınızda Cumhuriyet Halk Partisine da
nışır, Cumhuriyet Halk Partisinin düşüncelerine yer 
vermeyi denerseniz, bundan yarar görürsünüz. Dev
letin içte ve dışta saygınlığının azalmasına neden ola
cak biçimde Hükümet ortaklarının birbirine dil uzat
masına bu dönemde meydan vermeyeceğimizi belirt
mek isteriz. Çünkü, devletin yönetimini eline alanların 
biribirini çirkin sözlerle küçük düşürmeye hakkı ola
maz; Devlet, sizin ve hepimizin büyüklüğünden daha 
büyük bir kavramdır. Eğer, neden olduğunuz acı de
neylerden ders aldıysanız, Hükümeti oluşturan ortak
lar olarak birbirimize yardım etmeseniz bile, Devlete 
saygı duymanın, Atatürk devrimlerini yaşatmanın 
inancını bizde bulabilirsiniz. S"z Türkiye'yi bugüne 
kadar oyaladınız, bundan sonra da oyalamak istiyor
sunuz kanısındayız. 

Bir ülkeye demokrasinin bütün koşuliarıyle yerle
şip yerleşmediğini belirleyenen geçerli gösterge, siya
sal iktidarların tutum ve davranışlarıdır. Eğer bir si
yasal iktidar anayasal kuruluşları karşısına alıyor, eleş
tiriler karşısında hırçınlaşıyor, eğer Anayasanın ön
gördüğü denetimin kendisinden, işleyişinden uzak dur
maya uğraşıyorsa, * ülkede demokrasinin yerleşmesi
nin engeli Hükümetin kendisi olur. Anayasal kurum
lardan şikâyet eden hükümetler, dünyanın neresinde 
olursa olsun demokrasiyi yeterince içme sindirememîş-
tir. Muhalefetin anayasal görevi, Hükümetin yanlış
lıklarını, yanılgılarını bulup ortaya çıkartmak, bunu 
kamuoyuna duyurmak ve yapmakta olduğu anaya
sal denetimle Hükümeti uyarmak, doğru çizgiye getir
mektir. Eğer bir muhalefet anayasal hakkını görev 
haline getiremiyorsa, topluma karşı da görevini yapa
mıyor, kendinden bekleneni topluma veremiyor de
mektir. Böyle bir iktidar, iktidar olma hakkına sahip 
olamadığı gibi, böyle bir muhalefet muhalefet olma 
hakkına da güç sahip olur. 

Demokrasi, siyasal iktidarların Anayasanın öngör
düğü denetim mekanizmasına razı oîmasıyle başlar. 
Muhalefete tahammülü olmayan, anayasal denetim 
yollarından kaçmaya uğraşan bir iktidar, her şeyden 
ence demokratik rejime saygı duymaya alışmamış de
mektir. 

Bir iktidar, kendisinin yerine muhalefetin geleceği
ni düşüünürken ecel terleri dökmeye başlamışsa, o ik
tidarın gerçekten yerini terk etmesi, demokrasinin ya
şamasının kaçınılmaz koşulu olur. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

İktidarın hoşgörüsü, zaten kendi moral gücünün 
doğal sonucudur. İktidarın yerini terk etmekten çe-
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kinmesini, kendine güven duymasının noksanlığı ola* 
rak düşünmekteyiz. Terk edeceği koltuğa önemli so
rumluluklar bırakmadan gidebilen iktidarların saygın
lığım, kamuoyunda kimse azaltamaz. Anayasal kurum
lar işlerken, muhalefet haksız eleştiride bulunsa da, 
hattâ karalama, suçlama ve iftira yolunu seçse de, 
o iktidar kendine güveniyor, kendinden korkmuyor, 
anayasal kurumlara saygı duyuyor ve veremeyeceği 
hiç bir hesabı Hükümet defterinin zimmetinde bırak
mamış ise, yine de saygınlığını yitirmez ve kendisine 
iktidarın kapıları kapanmış olmaz. 

Muhalefetle iktidar ve partiler arasındaki ilişki
lerin, sadece Parlamentoda denetim ve eleştiriden oluş
tuğunu sanmak, demokrasiyi tek boyutlu bir çizgi üze
rine yerleştirmek, cılız tutmak demektir. Onun hac
mini, onun derinliğini fark etmemek, o derinlikten ül
keye doğacak yararları elde edememek, meydana çı
karmamak demektir. 

Aslında, tam işleyen demokrasi derin bir kavram
dır. Ba derinlik, iç ve dış sorunlarda iktidarın muha
lefete danışması, bilgi vermesi ve görüş almasıyle ge
lişir. Bir iktidar kendisini sadece kendi çevresi ile 
kuşatır, muhalefeti ve anayasal kurulları bu çevrenin 
dışında tutarsa, o iktidarın hakkı yenilgidir. Bu ye
nilgi ya da bu kayıp, iktidarla birlikte ülkeyi de içi
ne alır. 

Sağlıklı demokrasilerde muhalefetle iktidar arasın
daki hırçınlığın zaman zaman ortaya çıkması olağan
dır. İktidarın muhalefete danışması, bilgi alıp verme
siyle bu hırçınlık azaiır; ama hırçınlığın ortadan kalk
ması görevini sadete muhalefete ait varsaymak, de
mokrasinin bütünlüğünü, demokrasimin derinliğini 
kavramamak demektir. Demokrasinin derinliğinde zıt 
görüş ve düşüncelerin uzlaşması, ^yönlenmesi vardır. 
Uzlaşmadan ve yönlenmeden kalan düşünceler günün 
bilinde huzursuzluğun kaynağı olur. Adalet Partisi 
bugün bu noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Demire?, muhalefetle iktidar arasında diya
log kurulmasından bahsediyor. Bu düşüncenin Hü
kümet Programına konduğunu da görüyoruz. Önemli 
elanı, ence Hükümet ortaklarının kendi aralarında di
yalog kurması, birbirlerine danışması, birbirlerine say
gı duymasıdır. Yurtiçi ve yurtdışı sorunlarda kendi 
aralarında anlaşarak çözüm aramaya çalışmalarıdır. 
Önemli olan, anayasa! kurullara saygı duymaları, kuv
vetlerin aynlığı ilkesine inanmaları ve diyalogu bizden 
önce anayasal kurullarla, kurumlarla kurabilmeleridir. 
Ancak bu koşullardan sonradır ki, Cumhuriyet Halk 
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Partisiyle diyalog kurmak kolaylaşır ve bir sorun or
taya güçlükle çıkar. 

İktidarı, sadece yatının yapan, temel atan, 
bütçe düzenleyen, vergi alıp harcayan bir sistem 
ve makine olarak düşünmemek gerekir. İktidarın 
muhalefete karşı, Anayasaya karşı, anayasal ku
rullara karşı, yasalara karşı, halka karşı, yoksul kit
lelerle karşı görevleri vardır. Bu görev, yabancı ko
nukların biçimselliğinin ötesinde dana derin çizgi" 
Ser taşır ve bu resepsiyonlara muhalefetin davetinin 
ötesinde derin anlamlar taşır. 

Başarılı hükümetler, muhalefete danışmayı, ana
yasal kurullara saygı duymayı, halkın ihtiyaçlarını 
öîçebiimeyi ve halkın ihtiyaçları karşısında gerekeni 
yapalbilmeyi gerektirir. 

Başarılı hükümetler, bu içeriği ve nitel varlığı 
benimseyip kabul edebilenler arasından çıkar. Ça
ğımızda demokrasinin yerleşmesi ve gereklerinin bü
tün sosyal katlara eşit olarak yansıması en başta 
hükümet görevidirj 

Hükümet, kitle haberleşme araçlarının, radyo
nun, televizyonun tam bîr yansızlıkla ve eşitlik için
de bîr kamu hizmetli olarak kullanılmasına yardım
cı olmalıdır, olmak zorundadırj Radiyo ve tele
vizyon, iktidar, muhalefet ve parti farkı gözetilmek
sizin eşit koşullar altında kullanılmalıdır. 

Siyasal parti grupları içinde TRT tarafından en 
çok destek gören partinin Milliyetçi Hareket Par
tisi olduğunu 1975 - 1976 uygulamalarında gördük. 

Yaptığımız bir araştırmanın sonucuna göre, Par
lamentodaki sandaîye sayısına göre 6 ncı sırada yer 
alan Milliyetçi Hareket Partisi, siyasal haberlerde 
kendisine ayrılan süre bakımından 4 ncü sıraya çı
kartılmış, sanda'ye sayısı bakımından Parlamentoda 
3 ncü sırayı aîan MİM Selâmet Partisi, siyasal ha-
bederdeki süre bakımından 6 ncı sıraya indirilmiştir; 

Bir kitle haberleşme aracı tarafsız olmaktan 
yoksun bırakılırsa, o hükümeti oluşturan ortaklar 
arasında da haksızlık ve adaletsizlik kendîsıini göste
ril*. 

Yüce Meçisin saygıdeğer üyeleri, Millî Eğitim 
Bakanlığının, MC döneminde müfredat programın^ 
dan çıkarılan ilkelerden bazılarını kısaca sizlere arz 
ediyorum; bunun 359 sayılı TRT Yasasının 2 nci 
maddesindeki ilkelere benzediğini ve TRT'nin uy
gulaması ile Millî Eğitim Bakanlığının müfredat 
programından çıkarılan ilkelerin birbirine ne kadar 
çok benzediğini Yüce Meclise bu suretle arz etnıllş 
olacağım. 
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Müfredat programından çıkarılan ilkelerden ba
zılarını sunuyorum: 

Şöyle diyor müfredat programı, şöyle diyordu 
Atatürkçü iz izleyen müfredat programı: 

«Diğer demokratik milletlerin geçirmiş ve geçir
mekte oldukları gelişme aşamalarını ve bu konuda 
güdülen yollan araştırmak». Bu ilke tümüyle çı
kartılmıştır. «Atatürk'ün çizdiği milliyetçilik anlayışı 
içinde» cümlesi olduğu gibi çıkartılmıştır, «batılılaş
ma» kelimesi çıkartılmıştır. Tıpkı TRT'den halkın 
çıkartıldığı gibi, tıpkı TRT ekranlarından yoksul 
halk kitlelerimin uzaklaştırıldığı gibi, tıpkı TRT'den 
yurtsever yapımcıların çıkartılıp, * onun yeriine TRT 
ekranlarının yabancı dizi filmlerine seriler halinde 
açıldığı gibi. 

Millî Eğitim Bakanlığında uygulanan politika ile 
TRT yönetiminde uygulanan politika arasında ya-

-kın bir bağın ve benzerliğin bulunduğu Yüce Meclise 
arz etmeyii bir görev biliyoruz. 

MC iktidarının karanlıklarında yatan temel po
litikanın ipuçları hükümet üyelerinin resmî demeçle
rinde kendini beli etmektedir. TRTVe ve Millî 
Eğittim Bakanlığına egemen olan amacın aynı kay
naktan, aynı Zihniyetten, aynı taktikten hareket al
dığı ortaya çıkmıştır* Bu amaç, açıkça nasyonel 
sosyalist genç kuşaklar yetiştirme amacıdır. İktida
ra gelmenin kestirme yolu için bu kuşakları vurucu 
güç olarak kuföamnak, MC döneminin kanlı olay
larında önemli rol oynamıştır* Bu inkâr edilemez, 
bu yadsınamaz. 

İkinci MC iktidarı, bütün kurumlarda parti 
ve Siyasal görüş farkı gözetilmeksizin eşit işlem yap
mayı içine sindirmeli ve bunun Anayasanın 12 nci 
maddesinin gereği olduğunu biran bile aklından 
çıkarmamalı îdi. Böyle yapmamıştır. 

Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Hiç kimse, ister başbakan, ister 
başbakan yardımcısı olsun, siyasal gruptan ve ki
şileri anarşi ile komünizm ile suçlayamaz. Elinde 
yasal kanıtları varsa, bu sorunu yargı organlarına 
intikal ettirir ve bu suçlamaya dayalı olarak ceza hük
mü getiremez. 

Anayasaya saygı, önce iktidara ait bir görev
dir. 

«Egemenliğin kuşanılması hiç bir surette belli 
bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. , Hiç 
kimse veya organ, kaynağım Anayasadan almayan 
bir Devlet yetkisini kullanamaz. » Anayasanın bu | 
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açık hükmü, demokrasimizin vazgeçilmez özüdür. 
17 - 18 Şubat 1975 günü çeşitli illerimizde - çı

karılan kanlı o'aylar, o tarihte MC Hükümetinin, 
Anayasada tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasında objektif ve hukukun üstünlüğüne 
inanan bir tutum içinde bulunmadığını kanıtlamış
tır. Hemen bir gün sonra Tokat ilinde sayısız dük
kânların, - mağazaların ve işyerlerinin vitrinlerine ve 
camlarına asılan, zor kullanılarak yapıştırılan afiş
lerden elde edebildiğimiz bir tanesini Yüce Meclisin 
bilgilerine arz ediyorum. 

Zamanın Başbakan Yardımcısının kırmızı zemin 
üzerinde bir fotoğrafını görüyorsunuz, bu afişte. 
Binlercesi Tokat'ın caddelerinde, binlercesi Tokat'ın 
dükkânlarının vitrinlerinde yapıştırılmıştı. Sağ üst 
köşedeki yazıyı sizlere sunuyorum* (A.P. sıraların
dan «Ne Var bunda» sesleri) Anayasayla ne denil 
bağdaştığını, insan haklarıyla ne denli bağdaştığını, 
bana bu soruyu yönelten arkadaşlarımız görecekler
dir*, 

«Emanet olan davayı kucakladım. Hiç arkaya 
bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yü
rüyorum...» 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Arkasında 27 
Mayıs var. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «...İleriye 
doğru yürüyorum* Hızlanıp koşmak gayreti içinde
yiz* Koşacağız. İleriye gittikçe geride kalmayıp 
beni takip edin. Bu mücadelede her hangi bir se
beple ben düşersem bayrağı kapın, daha ileriye 
gidin. Geri dönersem vurun* Davaya katılıp geri 
dönen herkesi vurun» diyor. (A.P. ve C.H.P. sıra
larından gürültüler) Bu sözlerin fotoğraf üzerinde 
yazılı olmasına izin veren kişinin barıştan yana, kar
deşlikten yana, demokratik rejimden yana olduğu 
düşünülemez . Buna alkış tutanların demokrasiye 
karşı geldiklerini, demokrasiye saygı duymadıkları
nı günün birinde anlayacak ve bu yolda çalışacak
larını zannediyoruz. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Barışta, kardeşlikte, millî bütünlükte ve de
mokraside, geriye döndüğü zaman insanların öklürü-
lebileceği bir dava yoktur, tanımlanmamışhr. (A.P. 
sıralarından «Komünizmde var» sesleri) Barışa ve 
demokrasiye inanan kimse üstelik hükümet üyesiy-
se, geri dönenin vurulması buyruğunu verme gücü
nü ve yetkisini kendisinde göremez. Anayasa ve 
yasalar kimseye böyle bir hak tanımamıştır. 

Anayasanın 10 ncu maddesi... 
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TURAN KOCAL (İstanbul) — Atatürk söyledi, 
Atatürk. «Komünistleri gördüpnüz yerde öldürün» 
dedi. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Atatürk'ün 
vurun demesi, sizce genç kuşakların öldürülmesi an
lamına göîdliğini zannedecek kadar kötü niyetli ol
duğunuzu zannetmiyorum; ama cahil olduğunuzu 
zannediyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
ler1!, alkışlar) 

Anayasanın 10 ncu maddesi, kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun emri de bu idi. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından karşılıklı lâf atmalar, gürültüler) 

Sayın Başkan, sükûndu korumaya gayret ediniz, 
konuşmamı sürdüreceğim. (A. P. ve C. H. P. sırala -
rmdan gürültüler) 

Sayın Başkan, konuşmama müdahale edenlere 
müdahale etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müzake
releri sükûnetle dinleyelim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayım Başkan* 

BAŞKAN — Unutmayalım, bugün bütün dünya
nın gözü bizdedir. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, 
alkışlar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Anayasanın 
10 neu maddesi, «Devlet kişinin temel hak Ve hürri
yetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti 
iîkeMyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasî, 
iktisadî ve sosyal engel koyamaz.» Bu engeller varsa, 
kaldırmak; insanın maddî ve manevî Varlığının geliş
mesi için gerekli şartları hazırlamak görevini devlete 
vermiştir^ 

Bu nedenle, Anayasanın 10 ncu maddesi gereğin
ce, hiç bir kimse bir başkasının burnunu kanatma 
hakkını kendinde göremez, insan ise göremez, vic
danı varsa göremez, Anayasaya saygısı varsa göre
mez; hele onu öîdürmeyi aklından geçiremez, deli 
değilse, çılgın değilse, kötü niyetli değilse... (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Oysa ki bu kişi, Anayasanın ve yasaların tanıdığı 
ve güvence altına aldığı, insanın maddî ve manevî 
varlığına kendi kafasında, ya da kendi kafatasında 
tanımladığı ve ne olduğunu demokrasiye inananîarın 
yadırgayacağı bir dava için hayata son verilmesini 
öngörmekle ve bunu telkin etmektedir. 

Anayasamızın 33 ncü maddesini Yüce Meclise su
nuyorum : 
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«Kimse, işlendiği Zaman yürürlükte bulunan ka
nunun suç saymadığı bir fiilinden dolayı cezalandırı
lanla/:. 

Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konu
lur.» 

Eğer bir kişi; ben devletim,* ben yasayım derse, o 
zaman bir başkasına ötekisini vurunuz diye emir ve
rebilir; ama böyle bir emrin demokraside, Türkiye 
Cumhuriyet'inde yeri yoktur, faşizmde yeri vardır ve 
o kişi faşist olur böyle yaparsa. (C. H. P. sıralarından 
«(Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devletin önemli bir siyası makamını işgal eden 
kişi, kendisini Anayasanın bu maddesinin dışında gö
rerek, ceza ve ceza tedbiri koymaktadır; Türk Ceza 
Kanununun 311 nci maddesinin 1 ncii bendine göre 
cinayete teşvik suçunu işlemiştir. Eğer bu afişlerde 
gösterdiğim söz kendisinin ise; fakat bir Cumhuriyet 
Haîlk Partili olarak, bu sözün kendisine ait olup ol
madığında kuşku duyduk, «Kendi söylememiştir, 
kendi adına başkaları söylemiştir ve belki biz böyle 
bir iddiada bulunursak haksızlık ederiz ve o kişiye 
iftira etmiş olabiliriz» diye kendim'izden kuşku duy
duk ve Yüce Meclise getirmeden önce konuyu araş
tırdık. Bütün iyi niyetimizi kullanarak, «Davaya ka
tılıp geri dönen herkesi vurun» sözünün, hükümetin 
en üst düzeyinle siyasal görev yapan kişiye ait ola
mayacağım düşündük; olamaz diye düşündük. Kendi 
kafamıza uymadığı için, en az karşımızdakilerin de 
bizim kadar uygar olabileceği olasılığını gözettiğimiz 
için düşündük; ama yanılmışız. 

Sayın Alpaslan Türkeş tarafından yazılıp, İS lira
ya satılan ve Anda Kitabevi tarafından basılan; «Tür
kiye'nin meseleleri» adlı kitabın 46 ncı sayfasında 
aynı mesajın yer aldığını gördük. O kitabın sayfası
nın ve kapağının ve kapağın arkasındaki aynı cüm
lelerin fotokopisini Yüce Meclise sunuyorum. 15 lira
ya satılıyor ve 15 liraya satılan kitabın içinde; «Da
vamdan dönerse seni vuracaktır, sen de davadan dö
neni vur» diye yazılı, 15 lira ücretle... 

Artık bu kişinin; «Benim faşist olduğumu söyle
yenleri, sizi ispata davet ediyorum, aksi halde müf
terisiniz» demek hakkı elinde kalmamıştır. 

Her Türkün izleyeceği ve gerekirse seve seve ca
nını vereceği dava, Anayasamızda tanımlanan dava
dır. Bu dava, Türkiye'nin ülkesi ve milltiyle bölün
mezliği davasıdır. Bu dava, Türkiye Cumhuri
yetinin, insan haklarına dayanan millî, demokratik, 
layik ve sosyal, hukuk devleti olması davasıdır. 
Bu dava» egemenliğin hiç bir suretle beili bir kişiye, 
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zümreye, sınıfa bırakılmaması davasıdır. Bu dava, hiç 
bir kimsenin ve organın Anayasadan kaynağını al
mayan devlet yetkisini kullanamaması, kullanma 
hakkına sahip olamaması davasıdır. 

Bu dava, herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez, hak ve hürriyetlere sahip 
olma, maddî ve manevî varlığını geliştirme davasıdır, 
eşitlik, iç barış, huzur davasıdır. 

Bu davalar için her Türk, düşmanlara karşı canını 
seve seve verir ve canını seve seve vermeye arkadaşını 
ikna eder. Savaşta ise, kumandanının emri altında 
canım gene seve seve verir. Böyle davalar için hayat 
kaybetmek şereftir; ama bir insanın kafasında ne ol
duğu 'belli olmayan bir dava için hayat kaybetmek şe
refsizliğin en acısıdır. (C.H.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Anayasadan ve yasalardan dayanağını almayan 
hiç bir otoritenin kullanılmasına; halktan kuvvet ala
rak, halkın desteğini alarak, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bundan böyle izin vermeyeceğiz, olanak tanı
mayacağız. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Hiç kimsenin, kendi kafasında ve bazılarının ka
fatasında suç icat edip ceza tedbiri almaya artık ce
saret edebileceğini zannetmiyoruz. Bu tür cesarete sa
hip bulunanlar, halkın, anayasal kuruşların ve Cum
huriyet Halk Partisinin karşısında yenilginin ne oldu
ğunu anlayacaklardır. 

Biz, bir devletin birinci özelliğinin ciddiyet oldu
ğuna inancımızı hâlâ yitirmiş değiliz. Devlet; sözü
ne güvenilir, haksızlık etmez, zulüm etmez, kin duy
maz ve intikam almaz, kendi kendisine adam öldür
mez. Yasalar, yargılar vardır; Anayasada kuvvetler 
ayrımının doğal bir sonucu olarak uygulanır demok
ratik ülkelerde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bu 
ilke. Demokratik hukuk devletinde işkencenin de yeri 
yoktur. Hiç kimse bildiğini işkence yolu ile söylemeye 
zorlanamaz ve hiç kimse işkenceye dayanıklı olmak 
zorunda değildir. Eğer Tanrı - Millî Selâmet Partili 
arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaklardır - insanları 
dayağa dayanıklı yaratsaydı, derimiz bu kadar ince ol
maz, kösele ile kaplı olurdu, insanlar hiç bir zaman 
dayağa dayanıklı olarak yaratılmamıştır. 

insanlar üzerinde dayağı deneyen rejimin karşısın
da Olmayı, Yüce Mecliste iktidar olma olasılığına sa
hip hükümet üyelerinden de bekliyoruz. İnşallah bu 
kez Adalet Bakanı, müsteşarım makamında döv
mez. 

Yüce Meclise sunacağım belgeler, M.C. adını alan 
iktidarın yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da iş
kenceci iktidar olarak isim yapmasına neden olan bel
gelerden sadece birkaç tanesidir. 

Zeytinburnu olaylarına karışan Hasan Aksu adlı 
gencin fotoğrafını Yüce Meclise gösteriyor ve M.C, 
iktidarının sadizmi hoşgörü ile karşılayan tutumunu, 
ulusumuzun temsilcilerine şikâyet ediyorum. Ayakla
rının diz kapaklarının altında sigara söndürülmüştür 
bu gencin ve bu gencin ayak tabanının sigaranın kül 
tabiası gibi kullanıldığı fotoğraflarda bellidir. 

HASAN CERIT (Adana) — O fotoğrafları hacı
lara göster, hacca gidenlere göster. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hasan To
sun adlı gencin fotoğrafı da öyle; ayaklan aynı iş
leme uğratılmış. Burhan Günseren ve daha nicele
ri... 

Suçlan ne olursa olsun, ne düşünmüşler, ne söy
lemiş olurlarsa olsun, eyleme de geçmiş olsalar, in
sanlara çağımızda cezayı yasalar verir ve uygulama
yı o yasaların yetkilileri yapar. 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Halk 
mahkemeleri kurun öyleyse. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hiç kimse 
kendisi ortaya çıkamaz. Sayın Adalet Partili millet
vekili arkadaşım halk mahkemesi kurmayı düşünen
lerin de aklından kuşkuya düşerim. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Ortadoğu' 
da siz yaptınız. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Biz Ortado
ğu'da hiç bir şekilde böyle bir teşebbüse, böyle bir 
teşvike gerek görmedik; ben Ortadoğu Teknik Üni
versitesini bitirmedim, Sayın Başbakanınızın bitirdiği 
İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdim. (A. P. sırala
rından «Bitiremezsinde» sesi) Size fazla cevap ver
mek istemiyorum, kusura bakmayın. 

Galiba su mühendisi olan Sayın Süleyman De
mire! zamanında - Birinci MC iktidarı zamanında -
baraj yapan uzmanlardan çok, işkence yapan uzman
lar istihdam edilmiştir. Bunu da bir defa daha hatır
latmak isterim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). MC döneminde işlenen cinayetler, öy
le sanıyoruz ki, Türk tarihinin hiç bir döneminde iş
lenmemiştir. Sokakta can güvenliği kalmamıştır, ko
nutta can güvenliği kalmamıştır, okulda can güven
liği kalmamıştır ve hastanelerde can güvenliği kal
mamıştır. Hastaneye ziyarete giden gençlerin hastane 
koridorunda tabanca ile öldürülmesi ve katillerin ra
hatça uzaklaşıp gitmeleri MC döneminde cinayetle
rin nasıl himaye gördüğünü belirtiyor. 
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HALtL KARAATLI (Bursa) — Eski plâk. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Plağm eski 

oluşu, cinayetleri unutturmaz. Plağın eski oluşu, si
zin yeni plak kullanmakta olduğunuzu kanıtlamaz, 
siz yeni plaklara da yine cinayetleri işleteceksiniz gi
bi geliyor bana, eğer bu kafada devam edecekseniz... 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Hü
kümeti plak çalmaya da benzetmemenizi herhalde 
sizin Başbakanınız size sonra ifade edecektir zanne
diyorum. 

Teknik Üniversitede sınıfa girip öğrenciyi öldü
ren katil, polislerin gözleri önünde rahatça okulu 
terk edebilmiştir. Birinci MC Hükümeti bu cinayet
leri ne denli kendi güvencesi için hoşgörü ile karşı
lamasa, İkinci MC Hükümetinin de aynı biçimde 
davranacağı kuşkusunu taşıyoruz. 

Bir kredinin kullanılmasında, bir teşvik tedbiri
nin verilmesinde, ya da bir genel müdürün veya müs
teşarın atanmasında birbiriyle anlaşamayan Hükü
met ortaklan yalnız cinayette anlaşabilmekte ve di
yalog kurmaktadırlar. Cinayet konusunda birbirlerini 
suçladıklarına tanık olmadık; ama «Az kredi verdin 
veya vermedin», «O genel müdürü atadın veya ata
madın» ya da «Başkan Carter karşısında yumruk ata
mazsın, takla atarsın» gibi suçlamalar yapılıyor. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler, alkışlar) ama, «Ci
nayete yol açıyorsunuz» diye suçlamalar yapılmıyor. 

«MC İktidarı» ya da «Hükümet» deyimini kul
lanırken, Yüce Meclise saygıyla arz ediyorum, İkti
darı oluşturan parti gruplarını kastetmemekteyiz. 
Biz, iktidarla, iktidarı oluştursa bile, parti gruplarını 
artık birbirinden farklı görmeye ve düşünmeye baş
ladık. Demokrasi de zaten biraz bunu gerektiren bir 
aşamadır. 

Hükümeti oluşturan parti gruplarının da ülkenin 
durumundan, içine düşülen siyasal ve ekonomik bu-
ülkenin geleceği için endişe duyan ve ne yapmalı so
rusuna çözüm arayan parlamenterlerin bulunduğunu 
sanıyoruz. İnsanların siyasette ülkeye hizmet etme 
amacı şu ya da bu partide görev almasına neden ola
bilir. Doğaldır bu. Bunu hoşgörü ile karşılıyoruz. Ül
kenin esenliği, iç barışın sağlanması, uygun, gerçekçi 
ve insancıl tedbirlerle bunalımlara çözüm bulunması 
isteğinin Cumhuriyet Halk Partisi olarak yalnız bi
zim tekelimizde olduğunu düşünecek kadar katı ka
lıplar içinde yer almadığımızı Yüce Meclise arz et
mek isterim. En az sizlerin içinde, bizim partiden ol
mayan arkadaşlarımızın da iç barışı, kardeşliği, öz
gürlüğü ve özgürce üretim yapma işleminin sözkonu-

su olmasını benimsediğine inanıyoruz. A.P. de, Millî 
Selâmet Partisinde ve hatta Milliyetçi Hareket Par
tisi içinde ülkenin bugün aşılması güç görünen sorun
ların zamanla daha da güçleşmekte olduğunu en az 
bizim kadar içtenlikle düşünen ve hatta kendi vic
danlarına t, Hükümette sorumluluk arayan parlamen-" 
terlerin bulunduğuna inanıyoruz. 

Demokrasiye, özgür düşünceye, kişinin manevi 
varlığının gelişmesi ilkelerine bağlı olmanın bir ge
reği de, karşınuzdakilerin düşünce ve eylemlerinde 
bizi haklı neden aramaya sevk etmektedir. Manevi 
değerlere yer vermenin bir gereği olarak, böyle bir 
düşünce b.zi zorlar, uygarlığın nedeni olarak zorlar. 
Buna rağmen demokrasinin de kavram olarak, bir 
bunalımdan geçtiğini görüp üzülüyoruz. Bir partinin 
iç yapısı, düşünce ve eğilimleri; liderin kafası, düşün
ce biçimi ve davranış modeline giderek uymak zo
runda bırakılmamalıdır; ama bırakılmaktadır. De
mokrasiyi deneyen ve tüm kurumlan ile benimseme 
aşamasına varamamış ülkelerde bu durum daha da 
belirgin rahatsızlık halini almaktadır. Bundan ötürü 
biz, Sayın Demireî'in yalnız ülkeyi değil, kendi par
tisini de bir çıkmazın içine sürüklemekte olduğu ka
nısındayız. 

Sayın Demireî'in, Yüce Meclisin soruşturma ha
zırlık komisyonlarına intikal etmiş konular yüzünden 
rahatsızlık ve tedirginlik içinde bulunduğu ve ne ko
şul olursa olsun, partisi adına hangi ödünü vermek 
gerekirse gereksin, iktidarda olmaya kendisini zo
runlu görmesi, bugünkü bunalımın başlıca kaynağı 
haline gelmiştir. İster istemez birbirinden farklı ve 
bağımsız üç sorunu bir arada düşünmek ve çözümle
mek zorunda kalmıştır. Sayın Demirel. Bu üç sorun, 
önem sırasına göre şöyle dizilebüir. 

Kendisi, partisi ve Türkiye. 
Olayların başlayışından ve sürüp gitmesinden an

laşılıyor ki, Türkiye en başta gelen konu haline hâlâ 
geçememiştir. Bundan ötürü anarşi, kanlı olaylar, si
yasî cinayetler bir rastlantı değildir. Türk toplumu
nun yapısal değişimi, sosyal bunalım, ya da sosyal 
patlama gibi geçersiz deyimlerle de açıklanmasında 
gerçekçilik göremiyoruz. 

Devleti, planlı biçimde, eğitim kurumlarından kit
le haberleşme araçları, örneğin radyo ve televizyon 
gibi organlardan başlayarak ele geçirme uğraşısı var
dır. Bu uğraşı, Milliyetçi Hareket Partisinin yan res
mî ya da resmî yayın organı olan «Devlet» Dergi
sinde teori olarak geliştirilmiş, ilân edilmiştir. İkti
dara gelmenin stratejisinin şu üç aşamada gerçekleşe-
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ceği «Devlet» dergisinin 193 ncü sayısında belirtil
miştir.» Sokak iktidarı, Devlet iktidarı, Meclis ikti
darı.» Dergi sonra şunları yazmaktan çekinmiyor: 

«Milliyetçi Hareket bu üç hedefi meşru yollar
dan alacaktır. Mücadelenin mihenk taşı, hedefin 
alınmasıdır. Yetişen ülkücü kadrolar doldurulup, 
Devlet iktidan sağlanırken...» Gerisini okumuyorum. 

Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Dcmirel kendi pratiği 
ile faşizmin teorisini bir noktada birleştirmek ve bu 
birleşimden yararlanmak düşüncesini gütmektedir. 
Bunun için de bugünkü cinayetler bir rastlantı ola
maz. Bugünkü faşizm, kendiliğinden ortaya çıkmış 
bir rastlantı değildir. Tersine, Sayın Demirel'in ken
disini çıkmaza sürükleyen özel durumunun 1968'ler-
de başlayan ve ülkücülük denilen faşist hareketin 
içinde güvenceye kavuşmak tekniğidir ve bu tekniğin 
bir sonucudur. Bu güvencenin faturasını öyle zanne
diyoruz ki, Adalet Partisi ile birlikte hepimiz öde
yeceğiz. 

Bundan ötürü, Hükümet programında iç banşı, 
kardeşlik ve huzuru korumaktan bahsedilmesini bir 
aldatmaca niteliğinde yorumluyoruz ve ona inanmak 
için kendimizde güven duyamıyoruz. 

İkinci MC Hükümetinin ülkeye barış getireceği
nin, huzur sağlayacağının belirtilerine rastlamak şöy
le dursun, Sayın Demirel'e Hükümet görevi verilir 
verilmez, bazı bakanlıklar yeniden komando denilen 
Milliyetçi Hareket Partili militanların kontrolü ve 
baskısı altına girmllştir, girmektedir ve girmesi devam 
etmektedir. Yeniden bakanlıkların işgali hazırlıkları
na da başlanmıştır. 

Barış çağrısı, kardeşlik ve huzuru korumaktan 
bahsetmek öyle zannediyoruz ki, kendileri gibi düşü
nenler arasında uygulanan bir yöntem olarak kullanı
lacaktır. 

1977 Ecevit Hükümeti denemesinde, MiHî EğMiim 
Bakanlığındaki kamu görevlilerinin silâhtan arındırıl
masına gösterilen tepki ile barış çağrısı birbiri ile bağ
daşamaz, çelişir. Silâhtan arınma hareketine, bir dev
let dairesinde kamu görevlilerinin silâh taşımamasını 
öngören bir bakanlık buyruğuna, bir bakanlık genel
gesine bu denli tepki göstermenin gerisinden, kardeş
likten, huzurdan, iç barıştan bahsetme hakkı elde 
edilemez. O söylense bile sadece bir taktik olur, bir 
aldatmaca olur. 

1977 nisan ayı içinde İçişleri Bakanlığında yapı
lan valiler toplantısında M. C. Hükümetinin uygula
malarından dile getirilen şikâyetler son derece ilgi çe
kicidir. Bu şSkâydÜere M. C. iktidarının hiç bir üye-
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sinin kulak astığına ve gereğini yapmak istediğine ta
nık olamadım. (C. H. P. sıralarından «Sayın Başkan, 
A. P. sırasında biri gazete okuyor» sesleri) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Burası kütüphane 
mi? 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; ben, beni ilgi ile dinleyenlere 
teşekkür etmek, dinlemeyenlere de teşekkür etmek 
görevim olduğunu Yüce Meclise arz etmek isterim. 
Dinleyen dinleyecektir, dinlemeyen dinlememe hak
kına sahiptir, müdahale edilmemesini istirham ede
rim. 

Şândi, M. C. tarafından, hem de M. C. iktidarı 
tarafından göreve atanan bir valinin o toplantıda 
yapmış olduğu açıklamayı sizlere sunuyorum; VaM 
şöyle diyor: 

«Eğitim Enstitüleri, Milliyetçi Hareket Partisi 
örgülü haline getirilmiştir. İdareci ve öğretmenler 
ona göre seçilmişlerdir. Millî Eğilim Bakanlığı, 40 
ay hapse mahkûm oîan bir öğretmeni dört defa tek
lif etliğim halde görevden almamıştır» demiştir. 

Devletin sorumluluğunu omuzlarımda hisseden ve 
devîeh'n ne olduğunu yüreğine sindiren vali, M. C. 
İktidarı tarafından atanmış olabilir. Bir başka iktidar 
tarafından da abanmış olabilir, onun atandığı kayna
ğın hatalarını görmek, o valimin, Atatürkçü valinin 
'başta geîen görevlerinden biridir. 

Bir başka vali, gene aynı toplantıda şöyle yakmı
yor : «Son 1,5 yıldan beri devlet kadroları partizan) 
memurlarla doîduruîmuş'tur. Devlet, halkın devleti ol
maktan çıkmıştır.» 
Gazkrit'ep Eğitim Enstitüsünde okuyan öğrencilere 

ait kimlik belgelerinde Milliyetçi Hareket Partisinin 
amblemi olan «Bozkurt» damgalarının taşındığını bi
liyor musunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Milliyetçî 
Hareket Pariüsinin abmlemi bozkurt değil, üç hilâldir. 
(C. H, P. sıralarından, «Yuh» sesleri, gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Siz Bozkurt 
ambüeminim ne kadar geçerli ve kendi partinizin sim
gesi olduğunu daha sonra basın toplantılarında ilân! 
ettiniz sayın Başbakan Yardımcısı. 

Siz çok amblem kuHamyorSanız, o sizin çok oyun 
oynamamızın sonucudur. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Bu konu
da yanılıyorsunuz : Üç hilâl, üç hilâl. 
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ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sizinle ayrı
ca özel olarak bu konuyu tartışırız. 

Milliyetçi Hareket Partisinin amblemini, M. H. P. 
nin çok Sevdiği rozetini eğer öğrencilerin kimlik kant
larında görüp de Sayın Başbakan Süleyman Demiirel, 
«başka okulların kimlik kartlarına da «Kırat» dam
gasını vuracaksınız» diye talimat verirse, o zaman 
yadırgamamak gerekir. Millî Eğitimin okulları, acaiba 
parllilerin okulları mı? O öğrendiler kimlik kartların
da ait oldukları partilerin amblemlerini Veya simge
lerini mi taşıyacak? Biz iktidara geldiğimiz zaman 
acaba zannediyor musunuz ki, öğremci kimlik kart
larına altı ok damgasını basacağız? ©öyle şey aklımız
dan geçmez. Yazık olur okullara. Okulları parti, par
tizan ve militan yuvaJarı haline getirmeye hakkımız 
yoktur. O zaman size «Atatürkçü» deme olanağı kal
maz. x 

Şimdi soruyoruz; barış, kardeşlik, huzur kimin 
için? MC iktidarından yana olanlar için mi? 

Hiç'bir demokratik ülkede, devlete güveni ve say
gısı olan Barbakanın, şu sözleri kamuoyuna ilân etti
ği görülmemiştir (25 . 2 . 1976 günSü Hergün Gazete
sinde sayın Demirerin şu sözlerini okuyanlar, yukarı
da sunmaya çalıştığımız analizin ne denli gerçekçi ol
duğunu kabul edeceklerdir), sayın Demire! şöyle di
yor : 

«Ülkücü gençlik millerimizin teminatıdır. Ülkücüle
ri suçlayanların Devleti yıkmak isteyenler olduğu belli
dir». Bu düşüncede olan bir Başbakan, devleti yık
mak isteyenlerin asıl koruyucusu durumuna düşer. 
<|C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bizim anayasal düzenimize göre, devleti devlet 
korur, sokak eşkiyalarının devleti korumaya sahip 
«çıkma hakları yoktur. Devleti devlet olmaktan çıka
rır, buna olanak verenlerin çiftliği haline getirir, eğer 
devleti devlet koruyamaz, devleti eşkiyalar koruma
ya çalışır ise. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi 
devletinin koruyuculuğundan başka hiçlbir kuvvetin 
korumasına muhtaç hale gelmemiştir, gelemez, geti
rilemez. 

Türkiye'de büyük suç işlenmektedir. Türkiye'de 
Hükümetin işlediği suçun boyutu büyümüştür, insan
lığı aşmıştır, demokrasiyi aşmıştır, Anayasayı aşmış
tır. Devlet adamları Türkiye'yi ikiye bölmektedir : 
«Vatan seven, vatan sevmeyen; ülkücü olan, ülkücü 
olmayan; milîiyetçi olan, milliyetçi olmayan; Türkçü 
olan, Türkçü olmayan» g^bi. Genç ve körpe insanları 
bu ikileme inandırarak Türkiye'de iç kavganın bile
rek bilmeyerek öncülüğü yapılmaktadır. Kendi ikti

darına Cephe İktidarı diyenler bu büyük suçu işle
miş, Anayasanın 57 nci maddesini ihlâl etmiştir. Ba
kınız Milliyetçi Hareket Partisinin resmî yayın orga
nı öîan «Devle't» dergisinin 196 ncı sayısında ne de
niyor, ne yazılıyor : «Çocuklara millî kin ve miîflî 
üîkü vermeyen öğretim ve eğitim sistemi milliyetçi 
yetiştiremez.» Aynı dergide : «Barış ne demektir, kar-
dekliş ne demektir? Milliyetçilik; millî kin, millî ülkü 
üzerine kurulmuştur» diye yazmaktan da çekiriilmi-
yor. 

Gene Devlet dergisinin 232 nci sayısında : «Ar
tık Türkiye'mizde sağ, sol çatışması değil; Türk olan
la Türk olmayanların çatışması vardır» diye yazılı
yor. (Gürültüler) Bu düşünceyi, ne yazık ki 1 yıl son
ra zamanın Adalet Bakanının, radyo ve televizyonlar
dan «Vatansever olanla vatansever olmayanların ça
tışması» şeklinde Türk halkına duyurduğuna tanık 
oluyoruz. Bu denli bölücülük, halkı birbirine düş
man kamplara ayırmak ve Devletin en üst düzeyin
deki sorumlu kişilerin bu tür ortak bir amaç etra
fında düşün birliğinde yer almaları suçtur ve bu suç 
Anayasanın 57 nci maddesinde belirtilm'iştir; Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesinde yer almıştır. 

Hükümet Iböyle düşünürse, o devlet temel özel
liklerinden ve niteliklerinden yoksun kalır. Hükümet 
'böyle düşünenleri içerisinde barındırır ve tekrar içe
risinde yer verirse, o ülkede iç barışın gerçekleşmesi 
güçleşir, o güçlük Hükümetin içerisindeki unsurlar
dan ileri gelir çünkü. Bu Hükümetin iç barışı sağ
layacağı, > yurttaşlara eşit davranacağı, masum insan
ları «yurtseven ve yurtsevmeyen» diye iki ayırmaya
cağına ait sözlerinizin sağlam dayanaklarını elle tu-
tarcasına ve berrak biçimde mevcut göremiyoruz. 

iSon günlerde basına yansıyan, radyo ve televiz
yon haberlerinde yer alan barış çağrılarının içtenliği
ne, inanmanın güç olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir 
taktik, bunun bir aldatmaca, yapay 'belge niteliğin
den ötede ciddîlik taşımadığı kanısındayız. Bugünkü 
Hükümetin en küçük partinin genel başkanı ve Baş
bakan Yardımcısı olan kişinin içtenlikti oluşuna gü
venimiz yoktur. 

1972'lerde yazdığı «Yeni Ufuklara» adlı kitabı
nın 36 ncı sayfasında «Bozkurtlarım» diye hitap et
tiği gençlere - rozeti ve amblemi hatırınızdadır -
«Kötü, yanlış hareketlerimizle insanları kendimizden 
nefret ettirmemeliyiz» diye nasihat veriyor. Bu nas'i-" 
hah tutuyoruz, bu nasL%attan yanayız; ama 1973 yılın
da «9 Işık» adlı kitabının 43 ncü sayfasında «Yaşa
sın bu uğurda savaşan Türk milliyetçileri, yavuz, yi-
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git bozkurtlanm.» biçiminde savaş çağrısında bulu- [ 
nuyor ve... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bozkur* de
ğil o, 3 hilâl. 

ADİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ...4 Temmuz 
1973 günlü Hürriyet Gazetesine verdiği açıklamada da 
(bakınız ne diyor : «İslâm sosyalisti filân değillerdir.» 
diyor MÜH Selâmet Partisi için. «Ümmetçidirler, İs
lâm birliğine inanırlar, biz Türkçü ve milîiyetçiyİz.» 
Sonra ekliyor : «Eğer oy alır ve geniş ölçüde gelirler
se, 1973 Meclisinin asla tahammül edemeyeceği bir 
şekil görülecektir. 

Millî Selâmet Partisi, Suudî Arabistan'da ku
rulan Rabıtaî Türk Alemi İslâm Örgütü ile bağlan
tılıdır.» dSyor MiHiyetç! Hareket Partisi Genel Baş
kanı. 

Şimdi, M.S.P. Genel Başkanı ve Başbakan Yar
dımcısı ile birlikte çalışıyorlar, her halde araların
da bu konuyu tartışacak bol bol zamanları olacak
tır. 

Gene aynı kişi* komandolarla kendi partisinin 
organik bağı olmadığım söylerken ve Yüce Mecli
sin bu kürsüsünde kırık dökük cümlelerle bunu ifa
de etmeye çalışırken, 10 Ocak 1969 günlü bir gaze
teye bakınız hangi açıklamayı yapmıştır: 

«Komandoları destekliyorum, çünkü onları biz 
kurduk, biz eğittik.» 

4 Temmuz 1973te daha cesaretle konuşuyor, çün
kü, Sayın Denıirel'in kendisine ihtiyacı artmıştır: 

«Komandoları kurduğumuz zaman 15 bin civa
rında idiler, şimdi sayıları 300 bini bulmuştur.' 

«Galiba Rifat Baykal bunları eğitti, bilir mi bu 
işleri* anlar mı? Diye soruyor gazeteci.» Cevabı 
şu: 

«Hem de nasıl bilir... Baykal, Kore Savaşına ka
tılmıştır, çok iyi bilir bu işleri.» I 

Ülkemize, Kore Savaşındaki koşulları yaşatıyor 
bu kişiler MC İktidarı olarak. 

İkinci MC İktidarı döneminde aynı koşulları ya- I 
şamayacağımızı, aynı koşulları halkın bizimle bir
likte, bizim halkla birJtkte yaşatmayacağımızı ken
dileri göreceklerdir. 

Aynı kişi, Parti Genel Başkam olarak 9 Mart 
1974 günlü Ülkü Ocakları Derneğinin Ankara'da dü- I 
zenîediği konferansta şunları söylemekten sakınmı
yor: 

«Türk Gençleri, Bozkurtlanm!.. 
Uykuyu, rahatı düşünmeden birbirinize sevgi ile 

saygı Üe sanlın; çalışmaya ve dövüşmeye koşunuz.» | 
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Tabiî birbirleriyle dövüşmeye değil, kininle 
döğüşmeye koşmaîannı kendileri bizlerden çok iyi 
bildiklerini zannetmesinlerJ 

Şimdilerde yine bu kişi devletin en sorumlu 
noktasında Müslümanlığı maske olarak kullanırken, 
asıl düşüncesini gene bir gazeteciye Demokrat Par
tiyi kastederek şöyle açıklamıştı: «Türk camiinde 
Türkçe ezan okunur, Arapça değil.» 

M İ Selâmet Partisiyle bu konuyu herhalde tar
tışıp bir sonuca vardıracaklar^ 

Düşünceleri ve sözleri arasında bu denli tutar
sızlık bulunan kişilerin başka ü&elerde devletin üst 
kademelerine tırmanma olanağı yoktur, başka ül
kelerde devlet bu kadar gayri ciddî hale getiritme-
ıriiştir. 

O halde, bugünkü Hükümete güvenoyu vereme
memizin önemli bir nedeni programı değil, prog
ramındaki yazılı unsurlar değil, onlar uygulanabi
lir uygulanmayabilir, onları hoş görebiliriz, eleş
tiririz, uygulanmasına yardımcı olabiliriz; ama as
lında güvenoyu veremememizin bir nedeni, en üst 
düzeyde görevli olanların güvenilir olmalarım bizim 
ölçülerimize göre yitirmiş olmalarıdır. (CH.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Yüce Meclise bugünkü Oanhuriyet Gazetesinde 
yayınlanan bir haberi arz ediyorunLı Bu haberin 
yanlış obuasını gönülden diliyorum* Gümrük ve 
Tekel Bakam Gün Sazak'ın Parlamento dışında Ba
kan olduğunun birkaç gün sonrasında bir şirketin 
müteahhidi olduğu anlaşılıyor ve 40 bin dinamit kap
sülünün çalındığına dair yapüan ihbarın incelenme
sinde bu 40 bin kapsülün çalmmadığı, ama bir tor
ba içinde başka bir yere gönderildiği anlaşılıyor. Ha
ber yanhşbr, belki haberde gerçek payı yoktur diye 
kuşkuya düşerek 09 telefon numarasından ilgili sav
cılıkla ve ilgili gazete ile temas kurduk. Bu habe
rin ne derece doğru olduğunu A.P. Genel Başkam 
Başbakan Sayın Süleyman DemirePin Yüce Meclise 
açıklamasının bir yurtseverlik borcu olduğu düşün
cesindeyiz. Çünkü, bir zamanlar Kudret Bayhan 
adh Milliyetçi Hareket Partili Senatörün afyon ka
çakçılığı dolayısiyle yakalanıp şimdi hapiste bulun
duğunu, yurt dışında tutuklu olduğunu unutmuş 
değiliz. 

Kimdir Gün Sazak? Mütealthitfkre ilişkisi nedir? 
Dinamit kapsülleri nasıl çalınmıştır? Kim çalmış
tır? Nereye götürülmüştür çalmmamışsa? Ne amaç
la kullamlacakihr? Bunların tetkik edilmesi ve bu 
konuda Yüce Meclise bilgi sunulması gerekir. 
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Biz Yüce Meclise şunu arz etmek isteriz ki; bir 
program eksik olabilir, bir program yanlış olabilir, bir 
programda bizim kabul etmediğimiz ilkeler olabilir; 
biz buna saygı duyarız. O programı eleştiririz, o prog
rama katkıda bulunmak isteriz ve o programın uygu
lama esnasında düzelliîebileceğini, yanlış - eksik 
yazıldığı halde eleştirilerimizle daha düzgün ola
bileceğini düşünebiliriz. Ya da bir muhalefet par
tisi bir iktidar partisinin programına dayanarak salt 
eleştiri yapmaz; ama hükümeti oluşturan üyeSerin 
kişiliklerinde boşluk, kişiliklerinde noksanhk, kişilik
lerinde güVensizKk olmaması gerekir. Bu, devlete 
saygının doğal bîr sonucudur, Atatürk Cumhuri
yetine saygının vazgeçilmez temel unsurudur. 

Düşünceleri ve sözleri arasında bu denli tutar
sızlık bulunan kişilerle bu Yüce Mecîisin çatısı al
tında bulunmaktan memnun olduğumuz zannedilme-
melidir. Bunun acısını, ezikliğini yüreğimizde his
sediyoruz. 

Yüce Meclise yapmaya çalıştığımız bütün bu açık
lamalardan, Türk ulusunun devleriyle birilikte ciddî 
bir rejim tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dik
kati çekmeyi görev bildiğimiz anlaşılmalıdır; bu gö
revi yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Zaman zaman sesimin tonu yükseliyorsa, zaman 
zaman size hırçın bir üslupla ifade ettiğim kanısına 
sahip iseniz, beni bağışlamanızı rica ederim. 

•Sizin İkinci MC İktidarınıza güvenimiz yoktur, 
sizin Türkiye'yi esenliğe kavuşturacağınıza inanmıyo
ruz, bunu rejimi kurtarabilmek için Yüce Meclise İkaz 
görevi olarak yerine getiriyoruz, onun için heyecan
lıyız, onun için duyarlıyız ve onun için bir görev yap
tığımıza ve içinizde bizden yana olmayanlardan kimi 
ikna edebilirsek, onun yurtseverliğini yerine getirebi
leceğine kani olduğumuz için böyle konuşuyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Kişiler, sorumlu ve etkili devlet kademelerinde 
görev aldıkları zaman onları irdelemek, görevi yapıp 
yapmayacakları hakkında kanılarımızı açıklamak bi
zim hakkımızdır. Onlar devlette görev almasalar idi, 
<onların kişilikleriyle ilgilenmezdik. Onların k'işilikle-
rindeki noksanlıklar, onların kişiliklcrindeki güven
sizlikler bizi ilgilendirmezdi; ama karşımıza Hükümet 
üyesi olarak çıktıkları zaman, bu gazetedeki gibi ya
zıların gerçek nedenlerini, bizi inandırıncaya kadar 
Sayın Başbakan bize sorumlu olarak burada açıkla
maya zorunludur, bizi ikna etmek mecburiyetindedir. 
(C. H. P. sıralarından «'Başbakan değil, Yalova kay

makamı» sesi, A. P. ve C. H. P. sıralarından yer yer 
ayağa kalkmalar, sataşmalar, gürültüler) 

Hayır, hayır; sayın Başbakan, sayın Başbakan, 
sayın Başbakan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Grup idarecileri, sayın grup idareci
leri, rica edeceğim, lütfen sükûneti temin etsinler. 

Sayın grup yöneticileri rica edeceğim, lütfen sü
kûneti temin etsinler. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı lâf atmalar, gürültüler; Başkanın tokmağa 
vurması) Sayın grup yöneticileri, rica edeceğim, lüt
fen sükûneti temin ediniz. (A. P. sıralarından «özür 
dilesin» sesleri) 

Ali Nejat Bey, siz buyurun, devam edin efendim. 
(Gürültüler) 

Sayın üyeler, lütfen yerlerinize oturunuz. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yüce Mecli

sin saygıdeğer üyeleri, ben sayın Süleyman Demirel'i 
Başbakan olarak saygıyle karşılıyorum. Türkiye Cum
huriyetinin Başbakanı olduğu sürece, kişiliği ne ka
dar eleştirilirse eleştirilsin, bizim Başbakanımız ola
rak burada konuşmaları dinlemektedir. 

Cumlhuriyet Halk Par€si olarak, hükümet üyele
rinde değil, hükümeti yapıtlayan kumcularında ülke
nin yararıyle bağdaşır tavır ve hareketlerin yer alma
dığını ve bu nedenle ülkenin sorunlarının çözüme ka
vuşamayacağı kuşkusunu taşımaktayız. Bu kuşkuyu 
Cumburiyet Halk Partisi olarak yalnız bizim taşıdı
ğımız samlmamalıdır. Hükümetin kurucuları olan 
parti başkanları da birbirleri hakkında aynı kuşkuyu 
taşımaktadırlar ve bu kuşkularını aşağılayıcı bir dil
le basına bile yansıtmaktan çekinmemektedirler. 

Büz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet 
Hükümeti Başbakanının kişiliği nasıl eleştir ilirse eleş
tirilsin, bir başka devlet başkanının karşısında «Ma
saya yumruk atamaz, ancak takla atar» sözünün söy
lenmesine razı değiliz, razı olamayız. «Bitli yorgan» 
olarak niteledikleri Hükümeti, gene yeniden kurma
larına hoşgiörüyle biz bakamayız; Deyhte olan saygı
mızdan, Cumhuriyete olan saygımızdan. 

Bir yandan Hükümet üyeleri arasında saygı ve 
anlayış noksanlığı, bir yandan yurttaşlar araşma so
kulan uzlaşmaz ikilik, sosyal katlara yansımakta ve 
Sayın Demirci kendi partisinin yurtsever üyelerini ve 
Türkiye'nin geleceğini düşünmeden, olup bitenleri 
umursamazlık içinde karşılayabilmektedir. 

Azınlık partisinin yayın organlarından bazı ör
nekleri son derece ciddî ve hayatî olduğu için bilgi
lerinize sunmak istiyorum. Artık kan için, kin için, 
ölüm fermanları için Türkiye'de şiirler yazılmaya baş-
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lanmıştır. Millet Gazetesi; 24 . 6 . 1976. Şiirin adı : 
«Savaşı Sevmeliyiz». Birkaç satırım Yüce Meclise 
arz ediyorum : 

«Savaşı öğrenmeliyiz, barışı değil; 
«Kartalın, sevmeliyiz mavi göklerini, 
«iBırak insancıl uykular yarıda kalsın.» 
Millet Gazetesi 15 . 12 .1976. Şiirin adı : «Al

bayım». 
Hangi albayı kastediyor, bilemiyorum, ama şun

ları yazıyor : 
«jBizdik üç kıtada tek tek söz sahibi, 
«<Bu milletin çıkardığı Yavuz Selim'i, 
«Avrupa'yı ezen Kanunî gibi, 
«Mohaç seferine çıkmalı gayrı.» 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Mao'ya yazı ve şiir yazanları niye söylemiyorsu
nuz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Millet Gaze
tesi 2 . 7 . 1977, şiirin adı : «ölüm fermanı». Bazı 
satırlarını okuyorum : 

«Toplansın dünyadaki bozkurtlar, 
«Kalmayacak yerde ülkü şeditlerinin intikamı, 
«Hepirtize ölüm kalleş, katil sokak köpekleri.» 
Ötügen dergisi. 8 . 8 . 1975 : 
«Savaşmak için doğan erler, 
«Ant içtiler 'birer birer; 
«•Sonra herkes silâhını temizledi, yağladı. 
«Bu şiirim yüz milyon Türke sesleniştir, 
«Bu şiirimin isyana davettir adı.» 
Barış toplumu yerine savaş toplumunun özlemi 

'bu mısralar da görülmektedir. Bu mısraları yazan ma
sum gençlerin kalfalarında bu savaş toplumu özlemi 
nasıl olmuştur? Bunu Türkiye'nin geleceği için sa
kıncalı görmekteyiz. Herhalde baş sorumluları bu
gün Hükümet sandalyesinde oturan ve 2 nci MC İk
tidarının kurulmasına yardım edip kuranlar arasın
dadır. 

Değişen dünya koşullarında ulusların gücünü sa
vaş toplumunun belirlemediğini, ileri teknolojiye ve 
uygarlığa dayalı barış toplumunun niteliklerinde yer 
aldığını, devleti yönetmek isteyenlerin artık öğrenmesi 
gerekir. Biz Cumhuriyet HaJk Partisi olarak savaşı 
yurdumuzu savunmanın vazgeçilmez koşulu sayarız. 
Savaş yurdumuzun sınırlarından içeri düşmanın işgal 
'için değil, dostun ziyaret için girmesinin güvencesi 
olan bir araç olduğunu düşünürüz. Savaş toplumu de
ğil, barış toplumuyuz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Kıbrıs'a niye 
gittiniz? 

30 . 7 . 1977 O : 1 

I ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sizin doğdu
ğunuz ülkeye gittiğimiz için özür dileyecek değiliz. 

Savaş topluma değil, barış toplumuyuz. Kıbrıs'a 
savaşmak için değil, barışı götürmek için gittik. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Kıbrıs'a kan dökmek 
için değil, kan dökülmesine eniğe! olmak için gittik. 
Kıbrıs'ta terkettiğin yurttaşlarımızın öldürülmesine en
gel olmak için gittik; neredeydiniz sayın Aîbay? 
(C. H. P. sıralarından Bravo» sesleri, alkışlar) 

Amerika'dan izin almaya gerek duymadan git-
I tik. Gerekirse savaşırız; ama yurttaşlarımızın öldürül

mesine engel olmak için savaşırız. Gerekirse savaşı
rız... Gerekirse 40 milyon savaş toplumu oluruz; eğer 
yurdumuza kem gözle bakan olur ve kötü niyetle sı
nırımızdan içeriye adım atanlar ortaya çıkarsa. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Savaşı biliriz; ama barış toplumu olduğumuz için 
ve barıştan yana koşullan kendi benliğimizde topla
dığımız için. Sizin gibi düşünenlerden yana değiliz. 
Savaş palavraları atarak, Amerika'dan Kıbrıs'a çıktı
ğımız zaman izin aldınız mı, ya da bu ne getirecek
tir, ne götürecektir, bunun fizibilite raporunu hazırla
dınız mı diye düşünmeyiz biz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) Sanayi yatırımlarından fizibilite raporları ha-

I zırlarız. Baraj yatınmlarında verimlilik hesabı yapa-
j rız; ama savaşa karar verdiğimiz zaman onun ekono-
j mîk hesabını yapmayız. Ekonomi, savaşın sonunda ge

lir ve savaştan önce gelemez. Onun için Kıbrıs'ta Tür-
| kii koruduk; ama izin almadan, barışı götürmek için. 

Çağ dışı, gerçek dışı bazı ders kitaplarının tekrar 
! ortaokul ve liselerde okutulmasına ait basına yansı-
| yan haberleri titizlikle takip ediyoruz. Adalet Par-
; tili arkadaşlarım, çağdışı, gerçek dışı bazı ders kitap-
| îannın tekrar ortaokul ve liselerde okutulmasına ait 

basına yansıyan haberleri titizlikle, üzüntüyle izliyo
ruz. Beklemiyorduk bunu. İstemiyoruz o eski çağdışı 

I kitapların tekrar ortaokullara, liselere girmesini. Ata-
I tttrk'ün «'Yurtta barış, cihanda barış» ilkesinin ter-

kedilmesine gönlümüz razı olmuyor ve bu ilkeye karşı 
çakanları kınıyoruz ve bu ilkeye bağlı hale getirmek 
için kendilerini uyarıyoruz. 

iBu kitapların ne denli yanlış, tehlikeli olduğunu, 
Millî Eğtt&n Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi görüşü
lürken, Yüce Mecliste, bu kürsüde Hükümetin dik
katlerine, örnekleriyle birlikte sunmuştuk. Bizi anla
mak istememekte devam eteklerini görüyoruz. Tekrar 
aynı noktaya dönülmüş olmasını üzüntüyle karşılı-

I yoruz. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
nun karanyle okutulan ders kitapları arasında, tarih 
kitaplarında güdülan amacın nasyonel sosyalist kuşak
lar yetiştirmek okluğunu acaba Öğrenmeyen kalmış 
mıdır? 

Lise 1 tarih kitabından birkaç yanlış, çoğu çağdışı 
örneklerden sadece bir iki tanesini vermekle yetine
ceğim. Bu kitabın 82 nci sayfasında şunlar yazılı 
(ne kadar yanlış, çağdışı olduğunu göreceksiniz) : 

«jBozkırlarda teşekkül eden kültürün taşıyıcısı olan 
Türk'ler, yayılma sırasında benzer coğrafî şartlar ara
mışlardır. Ormanlık, sıcak, çok rutubetli bölgelere gir
mekten kaçınmışlardır. Dikkat göstermeyen Türk top
lulukları ise zamanla benliklerini yitirmişlerdir...» 

Anadotımun ormanlık, sıcak ve rutubetli bölge
lerine yerleşen bizler benliklerimizi yitirdik mi? Eski 
benliklerimizi kazanmak için, tekrar, Albayın önder
liğinde Orta Asya'ya mı gitmemiz gerekecek? 

Bu sonuca varılması istenen bilgileri öğrenmek, 
öğrenciye vermek acaba neden amaç alınıyor? 

Şimdi soruyoruz : Hükümet ve onun Başbakanı 
durumunda olan sayın Demirel, bu tür yanlış ve 
çağdışı bilgileri vermeyi amaç alan kitapların tekrar 
okutulması görüşünde midir? 

Bildiğime göre sayın Demirel, Orta Asya'dan gele
rek Türkiye'ye yerleşmiş değil, Yugoslavya'dan ge
lerek îslâm Köye yerleşmiş bir ailenin Çocuğudur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Hiç alâkası yok. Sözlünü geri al. (A. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Yanlış. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yanlışsa geri 
alırım. (A. P. sıralarından kürsüye yürümeler) Yanlış
sa, gazetelerde yazılan, belgelere geçen bu bilgileri 
tekzip ekmediğiniz için... (A. P. sıralarından; «Mao' 
nun oğlusun, utanmaz adam, âdi adam» sözleri ve 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, müdahale etmeyin. (A. P. 
sıralarından gürültüler, A. P. - C. H. P. sıralarından 
karşılıklı laf atmalar) 

Yöneticiler lütfen vazifelerini yapsınlar. (A. P. 
sıralarından; «(Sözünü geri alsın» sesleri) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yanlışsa geri 
alırım, özür dilerim. (A. P. sıralarından gür'ültuler, 
«Sözünü geri al» sesleri) Oturun, geri alacağım. 

(A. P. sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri ve gü
rültüler) Geri alacağım, ged alacağım efendim. 

BAŞKAN — Ali Nejat Bey... (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından karşılıklı söz atmalar) Yöneticiler, lüt
fen... (A. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Geri alaca
ğım, geri alacağım Sözümü. (A. P. sıralarından «Ge
ri al, geri al» sesleri) Lütfen yerinize oturunuz. Sö
zümü geri alacağım, lütfen yerinize oturunuz. (A. P. 
sıralarından «Sözcünü geri alsın, sözünü geri alsın» ses
leri, gürültüler) Geri alacağım beyefendi. 

BAŞKAN —• Ali Nejat Bey, Ali Nejat Bey... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Geri alaca
ğım beyefendi, geri alacağım... (A. P. sıralarından gü
rültüler) Geri alacağım beyefendi. 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alın, kardeşim sözü
nüzü geri alın. 

AUÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Suç olduğu
nu Söylemiyorum, Orta Asya'dan gelmedir. (A. P. sı
ralarından gürültüler, kürsüye yürümeler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yerinize oturmazsa
nız tatil ederim oturumu. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Oturumu tatil ederim, oturun yerinize. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve karşı
lıklı söz atmalar) Yerinize oturun. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın yöneticiler, sükûneti temin için yardım edi
niz. (A. P. sıralarından «Âdi adam, sözünü geri al
sın» (sesleri) 

ASİ Nejat Bey, siz de sözünüzü geri alın, geri alın 
közünüzü kardeşim. (C. H. P. ve A. P. sıralarından 
karşılıklı söz atmalar, gürültüler, kürsü önünde top
lanmalar, yumruklaşmalar) 

Ali Nejat Bey, Ali Nejat Bey... 
HASAN CERÎT (Adana) — Yerinize oturun ye

rinize, kürsüyü mü basacaksınız? 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yerinize oturunuz. Ri

ca ediyorum yerinize oturunuz. Lütfen yerinize otu
run... 

HASAN CERİT (Adana) — Yerinize oturun. 
(C. H. P. sıralarından «Ara ver Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. (Kürsü önün
de tartışmalar ve gürültüler) 

Birleş'ime saat 17.00'ye kadar ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.35 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ: Ali Haydar Veziroğlu (Tunceli), Aydın Menderes (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

II - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi (De
vam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Nejat Ölçen. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, Başkanın tokmağı vurması.) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
Ali Nejat Bey, lütfen, konuşmanıza başlamadan 

önce deminki gürültülere sebebiyet vermiş olan konuş
manızın tavzihini yapar mısınız? (A. P. sıralarından 
«Sözünü geri alsın» sesleri.) 

Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, Mecliste gürültü çıkması
na neden olan cümlemden ötürü özür dileme hakkını 
kendimde bulamıyorum. Ancak, üzüntü duyduğumu... 
(A. P. sıralarından gürültüler...) ifade ederek konuşma
mı tavzih etmek, yani açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Sözünü geri al, geri! 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen hatibe müdahale et
meyiniz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Senin anan ba
ban kıptı. Yalan mı? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Türkiye'de iki 
milyonu aşkın, millî hudutlarımız dışından gelen Türk 
soydaşlarımız vardır ve onların en az bizim kadar 
Türk olduklarına, Türk kanı taşıdıklarına inanıyorum 
ve bu bir gerçektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Romanya'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen, Yu
goslavya'dan gelen Türk yurttaşlarımız vardır. Bir za
manlar o ülkeler bizim vİlâyetimizdi ve Osmanlı İm
paratorluğunun toprakları içindeydi. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Maksadın ne o zaman? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben bu sö
zümle ırkçılığın, bu sözümle kafatasçılığın Türkiye'de 
geçerli olmadığına dair bir örnek vermek istedim. Bu 
örnek eğer yanlışsa, Romanya'dan gelenlerin itiraz 
etmeye hakları var mı? Bulgaristan'dan gelenlerin 
«Ben Türk'üm» diye itiraz etmeye hakları var mı? 
Yugoslavya'dan gelenlerin tepki göstermeye hakları 
var mı? Türk oldukları sürece, Türk hissettikleri sü
rece kendileri Türk'tür ve buna inanıyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Türkiye bugünkü Türkiye değildir. 80 yıl önce 
Balkanlar bizden kopup gitmeden önce Balkanlar'da, 
Türk kanını taşıyan milyonlarca yurttaşımız vardı. 
(A. P. sıralarından, «o kan sende var mı?» sesi.) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Rh negatif 

kanın Türk kanı olup olmadığını bilmiyorum. Böyle 
bir teknik yok. Ben kendimi Türk hissediyorum ve 
Türklerin çabaları için, ulaşması gereken hedefler için -
Parlamentoda uğraş veriyorum ve bununla öğünüyo-
rum. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Bunun Hükümet Programıyla ne alâkası var? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şunu dile ge
tirmek isterim ki, 1579 yılında Kanunî Sultan Süley
man'ın Sadrazamı Yugoslavya'dan gelmiş Türk asıllı 
bir kişiydi ve Osmanlı tarihine hizmetler etmişti. 

SELAHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sen o 
tarihi inceliyor musun, inanıyor musun? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tarihe gerçek 
yazıldığı sürece inanıyorum sevgili Adalet Partili arka
daşım. 

ZEKt ÇELİKER (Siirt) — Buna itirazımız yok. 
Gerçeği konuş, gerçeği. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğer Yugos
lavya'dan gelme, eğer Romanya'dan gelme, eğer Bul
garistan'dan gelme, Kafkaslar'dan gelme ve Anadolu' 
ya yerleşme suç diye görülüyorsa, o zaman birbirimize 
düşeriz. Bunun için kavga etmenin yeri değil. 
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ZEKt ÇELÎKER (Siirt) — Yalanını tavzih et, ya
lanını* 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi, Sayın 
. Başbakan Süleyman Demirel'e ben, Yugoslavya'dan 

gelen bir aileden olduğunu söylediğim zaman bunda 
sakınca görüyorsa özür diliyorum. (Gürültüler.) 

Gelmediyse, yanlış söylemişim; ama örneğin, ben 
Yugoslavya'dan gelseydim ve bana biri, «Yugoslavya' 
dan geldin» deseydi bu kadar hırçınlaşma/, bu kadar 
karşı çıkmaz ve bunu bir iftira şeklinde yorumlamay
dım. (Gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şeref duyar
dık, 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Neden kızı
yorsunuz, neden?... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Sen o sözü hakaret için söyledin. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hakaret için 
söylemedim. Yugoslavya'dan gelmek hakareti haiz bir 
nitelik değildir, Türk vatandaşıdır. (Gürültüler.) 

Millî Eğitim Bakanlığı kitaplarında yazılan yanlış 
teorinin çelişkili bir sonucu olduğu için dile getirmek 
istedim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Hakaret için söyledin. Alâkası ne? 

AIİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu yanlışsa, 
o halde Millî Eğitim Bakanlığındaki o satırların müf
redat programından çıkartılması gerekir. Bunu dile ge
tirmek istedim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Türk vatandaşlarını boylarına, poslarına, yaşları
na, burunlarına bakarak tarih kitabında tanımlarsa
nız ve eğer «Orta Asya'dan göç ederek ılımlı iklimle
re giderseniz benliğinizi kaybedersiniz» diye yazılar 
yazar ve bu yazıların yazıldığı kitapları Ecevit Hükü
meti tedrisat programından çıkarttığı zaman siz tek
rar programa koydurursanız, onun neticesinde endam
lı, dalgalı saçları olmayan, sağlam yapılı görünmeyen 
herkesin Türk olmadığından kuşkuya düşmek gerekir. 
Bu çelişki sizin çelişkinizdir. Bu çelişkiniz dolayısı ile 
sizden özür dilemeye ben mecbur değilim. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Aynı kitabın 77 nci sayfasında; Türklerin beyaz 
renkli, düz burunlu, değirmi yüzlü, endamlı, sağlam 
yapılı, hafif dalgalı saçlan olduğu yazılı. Doğru mu 
bu? (Gürültüler.) Eğer bu doğru ise, kim burada Türk, 
kim burada Türk değil? Kim tayin edecek? Böyle ya
zılar okul kitaplarında, lisede ve ortaokullarda oku
tulamaz. Okutanlar suçludur. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) Okutanlar keridi Türklüklerinden şüpheye 

î düşüyor demektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Bu 
sizin suçunuz. Gençleri böyle burnuna bakarak, saçı-

I nııı dalgasına bakar, endamını, boyunu poşunu ölçe-
I rek; Türk'tür, Türk değildir diye ayıramazsınız. 
j MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Amaç böl-
j mekî.u 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu satırları 
tarih kitaplarından çıkartınız, 

Baknımz, müfredat programından çıkarttığınız bir 
cümleyi okuyorum, Atatürk ve Atatürk ile ilgili bir 
cümleyi. Bu cümleyi müfredat programından çıkarttı
nız. Müfredat programından çıkartmaya hakkınız yok 
sizin. Bu kürsüde dile getirdik ve şimdi de gene dile 
getiriyorum. Çıkartılan cümle şu: 

I «Atatürk'ün gençliğe yaptığı hitabı öğrencilere 
derinliğine ve genişliğine kavratmak; Türk devrimle
rini, ilkelerini ve çok yönlü olarak anlamlarını, de
ğerini, önemini, ne gibi güçlüklerle engeller yenile-

i rek, nasıl büyük fedakârlıklarla gerçekleştirildiğini 
belirterek, bunların korunması ve aynı doğrultuda 
geliştirilmesi zorunluğunu duyurmak ve kendilerinin 
devrim değerlerine bağlılıklarını pekiştirmek.» Müf-

I redat programından bu ilkeler tümü ile çıkartılmış-
I tır. Bu ilkeler çıkartılırsa, geriye Atatürkçülük kal

maz, milliyetçilik kalmaz; geriye kargaşa kalır, fa
şizm kalır ve o genç kuşaklar ülkeye yardım edemez. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (içel) — Sahte Atatürk-
I çülük kalır. (A. P. sıralarından «Sahte Atatürkçü 
! sensin» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın beyler. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Meclisi yö

neten Sayın Başkanın hangi ülkeden Türkiye'ye gel
diğini lütfen sorunuz, özbeöz Türktür kendisi. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen ne 
zaman döndün? 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi, Yüce 
Meclisin bundan önceki Dördüncü döneminde çıkar
tılan iki yasayı sizlere hatırlatmak ve sunmak iste
rim. 

Romanya'dan Türkiye'ye gelerek, Romanya'daki 
ellerinden alman toprakların, arazilerin, binaların be
dellerinin Türkiye'de kendilerine ödenmesi yasasını 
siz çıkarttınız, o Türk yurttaşlarınız için. Yugoslav-

I ya'dan gelen muhacir arkadaşlarımızın, Yugoslavya' 
da kalan emlâklarımn Türk parası olarak 25 yıldan 

I beri ödenmediğini bu kürsüde ilk kez ben dile getir
dim, grup sözcüsü olarak konuştum ve o yasayı siz 

1 çıkarttınız; onlar özbeöz Türktüler. 
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FEVZİ ARICI (tçel) — Sen program mı tenkit 
ediyorsun, ırkçılık mı yapıyorsun efendi? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Nerede do
ğarsanız doğunuz, Amerika'da çocuğunu dünyaya ge
tirmiş olan bir Türk ailesinin o genci Türktür. Doğ
duğu yer insanın kanının ifadesini taşımaz ve buna 
karşı tepki gösterenler ilkel kişilerdir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Faşizmin üç dayanağını oluşturan ve Devlet Der
gisinde geliştirilen teorinin MC döneminde Başba
kan Süleyman Demirel'in sorumluluğu altında belli 
bir değişime uğradığım görüyoruz. O teori şu idi : 
Sokak iktidarı, devlet iktidarı, meclis iktidarı. Bu üç
lü aşama, bu üçlü teori kısa dönemli bir teoridir. 

Bu üç aşamalı iktidar modeli günün birinde de
mokrasinin yenilgisine uğrayabilir, uğrayacaktır. De
mokratik güçlere yenik düşebilir, düşecektir. O hal
de, bu teoriyi uzun vadeli hale getirmek gerekir. Na
sıl? Sayın Süleyman Demirel Başbakan olarak, yanı
na aldığı Başbakan Yardımcısının teorisinden yarar
lanmak suretiyle bunu geliştirmiş ve şu hale getirmiş
tir : Üçlü aşamanın arasına bir temel aşamayı, bir 
başka aşamayı daha yerleştirmiş ve dörtlü sistemi or
taya çıkarmıştır. Türkiye'nin bugünkü kaderi, bu
günkü karanlık günleri bu dörtlü aşamanın uygula
masının doğal sonuçlarıdır. 

Sokak iktidarı, eğitim iktidarı, devlet iktidarı, 
meclis iktidarı. Araya eğitim iktidarı aşamasını sok
tular ki, o aşamadan sonra yetişen nasyonel sosyalist 
kuşaklar bugünkü kanlı Türkiye'nin, faşist Türkiye' 
nin devam ettiricileri olsun. (A. P. sıralarından gürül
tüler, «Ne alâkası var» sesleri). 

Buna da alınmanız nafile, buna da alınmayınız, 
sizi faşistlikle itham etmiyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aramzda 

faşist yok, buna inanmak istiyorum; ama faşist olan
ların bulunduğu, Meclis içinde, Meclis dışında görü
lüyor. 

Sokak iktidarı, sokakta... (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Bunu program
la alâkası var mı? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Adalet Partilileri serinkanlı olmaya, uygar din
lemeye davet etmenizi rica ediyorum. Aksi halde ko
nuşmamı bitirmeden sükûnet gelinceye kadar susa
cağım. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Ali Nejat Bey, siz lütfen devam 
ediniz. 

Hatibe müdahale etmeyiniz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben üniver

sitede ders vermiş bir hoca olarak, gürültüde söz 
söylemeye alışmış kişi değilim. (Gürültüler). Evvelâ 
öğrencilerin sükûnete gelmesi gerekir. 

Sokak iktidarı, sokakta masum insanların,. genç
lerin kurşunla taranarak öldürülmesi biçiminde ger
çekleştirilmek istenmiştir. 

Öğrencilerin yasal izinli olarak yaptıkları miting 
ve toplu yürüyüşler kurşun yağmuruna tutulmuş, kit
le cinayetleri işlenmiştir. Devlet kurumlan etkisiz ha
le getirilmiştir ve devlet militanlarca işgal edilmiştir. 
Devlet İstatistik Enstitüsünda Ülkü Ocaklarına aidat 
ödemeyen kamu görevlileri ya dövülür, ya öldürülür, 
ya da görevlerine son verilir. Belgeler elimizde. 

Eğitim o halde faşistleştirilmelidir ki, bu dörtlü 
aşama Türkiye'de başarıya ulaşsın. Bunun bir tek 
sorumlusu vardır; Anayasa gereğince müteselsil so
rumluluk esasına göre Kabine üyeleri ve onun başı 
Sayın Başbakan Süleyman Demirel. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Burada faşist, 
komünist varsa hepsinin Allah belâsını versin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğitim fa-
şistleştirilmeli ki, bu dördüncü aşamada başarı sağ
lansın. 

Eğitim nasıl faşistleştirilir? Öğrenciler öldürülür, 
öğretmenler öldürülürse, insanlar yıldırıhrsa, korku-
tuîursa, sokağa çıkmaktan alıkonulursa ve can gü
venliğini sokakta, karakolda, okulda, hastanede bu
lamazsa; bulamamaktadır ve bunun sorumluları 
İkinci MC Hükümetini kurmuştur. 

Öğretmenlerin bir ilden ötekine sürülmesi, görev
lerinden alınması, dövülmesi ve öldürülmesi bu yön
temin zalim uygulamalarıdır. Yasal hakkını kullanan 
bir derneğin şubelerine yapılan kongre saldırıları bu 
uygulamanın ilk halkasını ortaya çıkarmıştır. 

27 Şubat 1977'den 1977'nin 6 ncı ayının son gü
nüne kadar öldürülen öğretmenlerin ruhlarına saygı 
duyarak, hüzün içinde adlarını Yüce Meclise okuyo
rum : 

Battal Öz, 27 . 2 . 1975 Manisa. 
Murat Gökten 3.3.1975 Erdemli.. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir) — Alâkası yok. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — (Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'e hitaben) Gülme gülme, sırıtma. 
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(C. H. P. sıralarından, gürültüler) Sahtekâr herif, 
ayıp sana. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hüseyin 
Esen, 13 . 5 .1975 Sivas. 

Hikmet Demir, 4 . 6 . 1975 Adapazarı.. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen sükûneti te
min ediniz. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (içel) — Sahtekâr... Bir 
de gülüyor Sayın Başkan (A. P. ve C. H. P. sırala
rından gürültüler). 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hasan Şim
şek, 1 3 . 6 . 1975 Şavşat. Öldüler bu kişiler... (A. P. 
sıralarından; «Ne alâkası var» sesleri, gürültüler). 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eskişe

hir) — Ne ile alâkası var? 
ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ne ile alâ

kası olduğunu ben bilmiyorum, Devlet Bakanı olarak 
siz biliyorsanız lütfen açıklayınız. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

Bunlar ölmüşlerdir; bu adlarını okuduğum öğret
menler öldürülmüşlerdir, gerçek budur. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler). Bu gerçeğin hüz
nünü duyarak isimlerini burada okumayı bir saygı 
görevi biliyorum. 

Ali Genç, Eylül 1975 Bursa. 
Sait Gencer 27 . 3 . 1975 Korkuteli. 
Mehmet Yılmaz 23 .1.1977 Malatya. 
Vural Ural 27 . 2 .1977 Hopa. 
Mehmet Bilgin 30 . 4 .1977 Serik. 
Ömer Narman, Ahmet Gözükara, Bayram Çıtak, 

Mustafa Elmas, Hikmet Özkürkçü, Mehmet Baş, 
Kemal Demir, israfil Akçay, Şehmuz Hacıyusufoğlu, 
Ali Alkan. 

Bunların içinde Ülkü Ocaklarına kayıtlı, Milliyet
çi Hareket Partisinin sempatizanı olan öğretmenler 
de vardı. Onların da ruhlarını burada saygı ile yade-
diyorum. Hiç kimse öğretmen olduğu zaman, hangi 
siyasî düşünceye sahip olursa olsun, o bu siyasî dü
şüncesine hayatı ile son vermemelidir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen nesin sen? 
ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Burada be

nim okumama itiraz ettiğiniz kişilerden birinin adını 
okurken isyan ediyordunuz ve onun komünist veya 
Cumhuriyet Halk Partili veya başka bir nesne oldu
ğunu zannediyordunuz; ama o, Ülkü Ocaklıydı. (A.P. 
sıralarından gürültüler, C. H. P. sıralarından gülüş
meler). 

30 . 7 . 1977 O : 2 

I Komünizme ve komünistlere karşı iseniz, ülkeye 
barışı getirirsiniz, ülkenin ekonomik kalkınmasının 
gereklerini yerine getirirsiniz. (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

Eğer komünizme karşı iseniz, bulanık suda balık 
avlar gibi, «Komünist» hükmünü siz verme hakkına 
sahip değilsiniz. Siz yargıç değilsiniz, siz komünizmi 
ölçecek kültür sahibi değilsiniz. (C. H. P. sıraların-

I dan «Bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından gü
rültüler). 

Ne ile ölçeseksiniz? Komünizmi ne ile ölçeceksi-
I niz? Çok eski yıllarda, evinde gece lambasını kır-
I mızı ampulden koyan ailelere saldırıyorlardı komü-
I nist diye. (A. P. sıralarından gürültüler). Böyle ko-
I münizm anlayışından gelip hangi noktada tekrar ge

ri dönüyorsunuz? (A. P. sıralarından gürültüler, aya-
I ğa kalkmalar). 

Oturunuz, oturunuz ve sükûnet içinde dinleyiniz. 
MC İktidarı Töb - Der'i beğenmeyebilir, Töb -

Der'den ürkebilir, kendi mantığı ve otorite anlayışı 
ile bağdaşmadığım düşünebilir ve tedbir, de alabilir. 
Bunlan yadırgamıyoruz; ama bütün bunlar, hukuk 
devleti anlayışında yasal olmak zorundadır. Bizim 
yadırgadığımız, dernekler karşısında yasal olanakları 
kullanmayıp, size o olanaklar hak vermediği için 

I kurşuna başvurmanızda*. Biz buna isyan ediyoruz, 
biz buna karşıyız. (A. P. sıralarından «Biz Atatürk' 
ün Anayasasından yanayız» sesi, gürültüler). 

Öğretmenin öldürülmesi, öğretmenin dövülmesi 
hoşgörü ile karşılanamaz. Öğretmenin dövülmesine, 
öğretmenin öldürülmesine hiç bir hükümet hoşgörü 
ile bakamaz, sessiz duramaz; sessiz kalması teşvik 
anlamına gelir ve hiç bir hükümetin, demokrasiye 
inancı varsa, devlete saygısı kaybolmamışça, sessiz 
kalmaya hakkı yoktur. 

Hükümet öğretmene değer vermezse, öğretmen 
dövülür ve öldürülürse, o ülkede ilim de olmaz, ilim 
de gelişmez, insanlık da gelişmez. Uygarlığa ilk adım 
öğretmenle başlar. Bugün öğretmenin dövülmesini 
hoşgörü ile karşılayan Sayın Başbakanın, ilkokulda 
öğretmene duyduğu saygıyı, bugün Başbakan olarak 
duymasını bekliyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bra-

I vo» sesleri). 
I Kendi siyasal düşüncelerinizden başka hiç bir 
I düşünceye tahammülünüz yoksa, siz ülkeyi esenliğe 

kavuşturamazsınız. Sizin gibi düşünmeyen milyonlar
ca insanın varlığını, o varlığın haklarını, o varlığın 
tavırlarını, düşüncelerini kabul etmeye zorunlusunuz. 

I Her şeyden önce uygar olmaya, solu, demokratik so-
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lu artık kabul etmeye zorunlusunuz. Bugün bunu ka
bul etmek size güç gelebilir; ama yarın kabul etmek 
durumunda olacaksınız. 

Sizin düşüncelerinizin çağı gelip geçmiş, siyasal 
tarihte ömrü dolmuş, devlet yönetiminde artık geçer
liliği kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin prog
ramım taklit de etseniz, Cumhuriyet Halk Partisinin 
programındaki sosyal amaçla yasaları elçabukluğu 
ile ve birbirine monte ederek iğreti çoğunlukla çı-
kartsanız bile, siz demokratik sol olamazsınız; hal
ka hizmet etmiş olamazsınız. (A. P. sıralarından gü
rültüler). Siz bizim yasalarımızı elçabukluğu ile ço
ğunluğunuza güvenerek Meclisten çıkarıp, hatta ko
misyonlarda Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ar
kadaşımın adını silerek buraya kendi adınızla getir
seniz bile, halk o yasayı sizin çıkarttığınıza inana
maz. Onu yaptınız ve o sahtekârlık bu Meclisin tu
tanaklarına geçmiştir, okumanızı dilerim. 

Sizin çıkaracağınız demokratik sol yasalarla siya
sî ömrünüzü uzatamazsınız; çıkaracağınız demokra
tik sol yasalarla sadece halkın ödeyeceği vergileri fi
yatların içerisine yerleştirerek artırmış olursunuz, 
halkın mutluluğunu yine halka ödetirsiniz. Önemli 
ve asıl olan, ekonomik ve sosyal düzenin değişmesi, 
emek vermeden servet edinme kapılarının kapanma
sı, halkın tasarruflarının halkın elinde birikebilme-
si, halkın yönetiminde yatırıma dönüşebilmesidir. 
Bize özenseniz bile sizin özentiniz çok yüzeyde ka
lır. 

Yurt dışında çalışan emekçilerin Türkiye'ye gön
derdiği dövizleri sadece onlara Türk parası olarak 
ödediniz ve gayrimenkul satın almalarına yardımcı 
oüdunuz ama, onlan yahnmJara ortak etmediniz, on
ları yatırımlara ortak edemezsiniz, onları yatırım
lara ortak ederseniz sizi iktidardan devirirler, 
çünkü siz tekelci sermayenin kredi kaynakları
nı ellerinden alıp işçi dövizlerinin yerine geçirmelisi
niz. (A. P. sıralarından «Vehbi Koç ve Sabancı sizin 
yanınızda» sesleri). Siz Türkiye'yi oyalıyorsunuz, 
Türkiye'ye vakit kaybettiriyorsunuz, Türkiye'ye pa
halıya mal oluyorsunuz. Türkiye sizden bıkmıştır, 
sandalyelerinizi birbirinize yapıştırarak... (A. P. sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — - Beyler lütfen hatibe müdahale et
meyelim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... Hükümet 
monte etmekte olduğunuzu, ama iktidar olarak ka
lacağınızı zannetmeyiniz. Montaj sanayiini yurda 
sokmakta hüner göstermiş olabilirsiniz; ama montaj 

Hükümetle iktidar olamayacağınızı göreceksiniz, tıp
kı montaj sanayi ile Türkiye'yi sanayileştiremediğiniz 
gibi. Sandalyeleriniz matematik olarak toplanırsa ve 
birbirine yapıştırılırsa belki hükümet olabilirsiniz; 
ama şunu iyi biliniz ki, millî irade olamazsınız. (A.P. 
sıralarmdan gürültüler). 

«Bir hükümet, ülkede en değersizi bile uzun sü
rede işbaşında kaldıktan sonra, şurada ve burada ba
zı eserleri göstererek övünebilir. Fakat, herhangi bir 
hükümetin vazifesindeki muvaffakiyetin derecesinde
ki hakiki ölçü, ancak başardığı işlerle, elinde mev
cut imkânların karşılaştırılması neticesinde anlaşı
lır.» 

Bu sözün söylendiği birleşimi içinizde hatırlayan
lar vardır; 29 Mayıs 1950 günü zamanın Başbakanı 
IX ncu Dönemin Üçüncü Birleşiminde söylemişti. 
Şimdi aynı şeyleri size Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz söylüyoruz : 

Ne kadar kötü bir hükümet olursanız olunuz, 
Boğaziçi Köprüsü'nü yapmış olmanızı ileri sürerek 
övünebilirsiniz... Niçin alkışlamadınız?.. Övünmüyor 
musunuz yoksa?.. (A. P. sıralarından gürültüler). 

HALİL KARAATLI (Bursa) — «Hayır» dedi
ğinize utanmıyor musunuz?.. «Hayır» dediğinize piş
man değil misiniz?.. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ama yanlış 
yaptınız, eksik yaptınız. Zamanında yapılan ikazlara, 
uyarılara kulak vermediniz. Bu köprü aynı zamanda 
demiryolunu da geçirmeli idi. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

O zaman Türkiye'nin ekonomisine daha büyük 
katkıları olurdu. Karayolu, demiryolu ulaştırmacılığı
nın arasındaki denge bozulmazdı ve Türkiye, TIR 
kamyonlarının emperyalizmine boyun eğmezdi. 
(C. H. P. sıralarından «Yahya'nın TIR'ları» sesleri). 

Şimdi soruyoruz : TIR kamyonlarının geçişinden 
ton/kilometre başına kaç kuruşluk ücret alıyorsunuz? 
1976 yılında bir baştan öteki başa 4 milyar liralık 
asfalt yol kaplamasını tahrip eden 131 bin adet TIR 
kamyonunun geçişinden kaç kuruş ücret aldınız? 

1966 yılında batıdan doğuya yılda sadece birkaç 
yüz demiryol yük vagonu geçerken, 3 yıl içinde bu
nun büyük bir gelişmeyle 6 000'e yükseldiğini ve va
gon başına 200 dolar alındığını size söyleyen olmadı 
mı? Çünkü, tekelci sermayenin TIR kamyonları üze
rindeki egemenliğine Türk demiryolculuğunu feda et
tiniz. 

Aynı Boğaz Köprüsü % 20 maliyet artışıyla aynı 
zamanda demiryolunu geçirebilir veya tünel olarak 
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Boğazın iki yakası birbirine bağlanabilirdi. İşte o ta
rihte hazırlanan ve Sayın Başbakana ve Sayın Ulaş
tırma Bakanına verilen projeyi sizlere sunuyorum. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Besim Üstü-
nel'e ver. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kendisi bu 
projeyi destekleyen Demiryoî Genel Müdürünü gö
revinden almış ve 6 karayol planlama uzmanının işi
ne son verilmiştir. 

Sayın Demirel'in tuttuğu yol ülkeyi esenliğe ka
vuşturacak yol değildir. Bu projeyi şimdi sizlere ver
miyorum, zamanında planlama uzmanı olarak Sa
yın Süleyman Demirel'e göndermiştik, onun arşivin
de varsa alır, bakar öğrenirsiniz. 

Köy - kentlerden bahsettiğimiz zaman, Sayın De
mire! politika borsası kurarak bunu köylüye «göç 
var» diye ne denli yanlış yansıttıysa, Boğaz Köprüsü 
için de aynı işlemi uygulamıştır. Oysa ki, boğaz geçi-
ti köprü olup olmayacağı daha belli değilken, fizibi
lite raporu sonucunda, Kıbrıs'a çıkartmayla il
gili değil, Boğaziçi Köprüsünü hazırlama zamanında
ki, acaba tünelle bağlantı mı Türk ekonomisine da
ha yararlıdır, yoksa gösterişi olan köprüyle mi bağ
lantı daha verimlidir diye hazırlanan fizibilite rapor
larını uygulamadılar ve bendenizi Tetkik Tahlil Şu
besi Müdürlüğünden alarak kızağa çekmek suretiyle 
müşavir yaptılar. (A.P. sıralarından «Allah razı ol
sun» sesleri) 

Sayın Demiıel Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçe
cek görünmüyor, özel sektörü politika ile (A.P. sıra
larından gürültüler) 

Bir hususu hatırlatmak isterim. İçinizde merak 
edip 1963 - 1964 yıllarındaki Devlet Planlama Teş
kilâtının programlarını inceleyecek olanlar varsa, 
orada Boğaz bağlantısının yapılacağına ait hükmü 
görürler. 

Bütün bu konulara değinirken, size 13 . 2 . 1954 
günlü Birleşimde, o zamanın Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Başkanvekili rahmetli Faik Ahmet Barut-
çu'hun konuşmasından çok kısa bir bölümü sunmak 
görevini hissediyorum. 

DÜyor ki; «Hayat standardının yükseltilmesi, mah
dut zümrelerin zenginliklerini artırmak, refahını sağ
lamak değildir. Zenginlik refahın umuma intikal et
tirilmesidir. Herkes çalışma sahası bulmalı ve eme
ğinde makul hissesini almalıdır. Bu, sosyal politika
nın tabiî isteridir. Demokrat iktidarın Hükümet 
programında iktisat sahasını Devletin hükmünden 
kurtarmak adını taşıyan liberal politikası ile bu ne
ticeler sağlanamamıştır.» 

Daha bundan 23 yıl evvel, sizin devamınız olan 
iktidara, uygulamakta ve izlemekte olduğunuz politi
kanın yanlışlığını belirtmiştik. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Ol
mayan şey taksim edilmez. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi sana
yileşmekten bahsediyorsunuz. Sanayileşmek, ne ka
dar fabrika kurarsanız kurunuz, gayri safî millî hâ
sıla, ya da yurt içi hâsrla içinde sanayiin payının ar-
tışıyle ölçmek zorundasınız. İçinizdeki iktisatçılar 
- varsa eğer - bunu bilirler. 

1959 yılında sanayi sektörünün millî hâsıla içinde
ki payı % 11, 1960 yılına kadar geçen 10 yıl içinde 
sadece °/0 5,3 puan artarak % 15,3'e yükselmiştir. 
1970 yılma kadar geçen süre içinde de sadece 4,3 pu
an artarak °/0 19,6 olmuştur ve dünyanın hiç bir ül
kesinde sanayileşmenin bu denli ağır bir tempo ile 
durağan hale geldiği ve böylece yavaş yavaş geliştiği 
görülmemiştir. Bunun kanıtlarım çok acı örnekler 
olarak Yüce Meclise sunmak isterim. 

1970 yılında kişi başına elektrik üretimi Bulga
ristan'da 2290 kilovat/saat (yani bizim Türkiye'mizin 
9,5 katı), Romanya'da 1732 kilovat/saat (7,5 katı), 
Yugoslavya'da 1278 kilovat/saat, Türkiye'de 240 kilo
vat/saat; 5,4 katı. 

Bu kadar «Büyük Türkiye» edebiyatından son
ra vilâyetimiz olan ülkelerimizin, illerimizin çok ge
risinde kalmak, sizin uygulamakta olduğunuz yanlış 
ekonomi politikasının doğal, kaçınılmaz sonucudur. 

Çimentoda da böyle. 1970 yılında Bulgaristan'da 
kişi başına 457 kilo; bizim 2,5 katımız üretiliyor. Ro
manya'da 2 katımsz, Yugoslavya'da 1,5 katımız, Yu
nanistan'da 3 katımız üretiliyor. 

1970 yılında Bulgaristan'da, Romanya'da, Yu
goslavya'da kişi başına çimento üretiminin Türki
ye'nin 5 katı, 7 katı, 2,4 katı olduğunu söylediğimiz 
zaman, Sayın Süleyman Demirel, «Onlar bizden da
ha evvel bu üretime ve sanayileşmeye başlamıştı» de
mişlerdi; yanlış söylediler, yanılttılar sizleri. 

Düzeltiyorum: 1950 yılında kişi başına demir -
çelik üretimi Bulgaristan'da bizim 1,2 katımız ve 
Türkiye'de sadece biz, 8,6 katı demir - çelik üretiyor 
idik. 

Görülüyor ki, Bulgaristan'da kişi başına 1,5 kilo 
demir üretilirken 1950 yılında, Türkiye'de 9 kilo de
mir üretiliyordu;, ama aradan geçen 20 yıl zarfında 
Türkiye'de 8 kilodan, 9 kilodan 29 kiloya çıkabildik 
nüfus başına demir çelik üretiminde, Bulgaristan 
174 kiloyı çıktı. Sizin yanlış politikanızdı doğal so
nucu bu. 
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ALİ ELVERDİ (Bursa) — 2 - 3 misli arttı. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Komşu ülke

ler, bizden daha çok çimento, daha çok demir çelik, 
daha çok elektrik üretiyorlar. Bunları acaba tüketim
lerinden fedakârlık yaparak mı gerçekleştiriyorlar? 
Bu sorunun asıl cevabı, Türkiye'nin 25 yıldan beri 
nasıl oyalandığını gösterir. 1970 yılında kişi başına 
Bulgaristaı bizim 3,5 katımız, Yunanistan 2,5 katı
mız, Romanya 355 katımız, Yugoslavya 3 katımız 
et üretiyorlardı. Yani demek ki, tüketimlerini kısmı
yorlar ve bizim kadar az et yemiyorlar, ama bizden 
daha çok elektrik, daha çok demir - çelik daha çok 
çimento üretiyorlar. 

Görüşülmekte olan Hükümet programının bazı 
noktalarına değinerek sözlerimize son vermek isteriz. 
Zannetmeyiniz ki, sözlerime hemen son vereceğim. 
Dinleyeceksiniz ve dinlemeye alışacaksınız, bu ger
çekleri göreceksiniz ve sizin nasıl yanılttığınızı ve 
lokomotifin nasıl yanlış raylar üzerinde, hangi ka
ranlık tünele girdiğini er geç göreceksiniz. 

Görüşülmekte olan Hükümet Programının 18 nci 
sayfasında şu görüşlerin yer aldığını görüyoruz: «Köy
lerimizin tamamını bir an evvel,elektriğe kavuşturma
nın heyecanını yüreğimizde duyuyoruz» diyor prog
ram. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalan, yalan! 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamca) — «Bugün köy

de yaşayan nüfusun % 50'si elektriğe kavuşmuştur. 
Önümüzdeki 1977 -* 1981 döneminde Türkiye'de elek
triksiz köy bırakmamak azminde ve kararındayız. Bu 
hedefe ulaşmak için her imkânı seferber edeceğiz.» 
Sayın Demirel'in, hayal ve gerçek arasında yerinin 
neresi olduğunu bilemiyoruz. Acaba 1981 'de köyleri
mizin tümünü elektriğe kavuşturmak mümkün ola
bilecek mi? Bunu sizlere belirtmek isterim. 

1977 yılına kadar sadece 10 bin köy elektriğe ka
vuştu. 1977 - 1981 döneminde her yıl 2 bin köy elekt
riğe kavuşturulursa ki, daha çok elektriğe kavuştu
rulma imkânının olmadığım göreceksiniz) o zaman 
8 bin köy daha elektriğe kavuşmuş ve sayı 18 bine 
yükselmiş olur. Geriye kaian 20 bin köy nasıl, ne 
zaman, hangi kaynakla elektriğe kavuşacak
tır, acaba Sayın Demire! Meclise açıklayabilir 
mi? Sayın Demircilin yüreğinde duyduğu heye
canın müsbet ve menfi kutuplar olarak kaç kilovat-
saat enerji üreteceğini bilemiyoruz. (C.H.P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Ama eğer, yatırım heyecanla başlasa bile, mantık
la, para ile, kaynak ile, teknik eleman ile devam ede

cek ve öylece sonuçlanabilecek bir büyük işlem ise, 
heyecanın yetmeyeceğini göreceksiniz. Heyecan baş
latır, ama israf ise yarıda bırakır. Heyecan başlatır, 
ama ortaklar birbirleriyle anlaşamazsa, o zaman kam
yonlarla temeller tarlalara atılmak durumunda kalır. 

M.C. İktidarı, elektrik konusunda bilerek, ya da 
b'imeyerek büyük bir yanlışlığın içine düşmüştü M.C. 
olmadan önce de. 1965'te elektrik enerjisinin °/0 45'i 
su kaynağından üretilirken, her nedense sayın De
mirci Başbakan olduktan sonra 1971 yılma kadar bu 
oran, bol olan su kaynağımızın payı % 27'ye indiril
miş, buna karşıt petrolden elektrik enerjisi üretimi 
1965'te % 9,1 iken, 5 yıl içinde yani 1971 de bu % 
40'a çıikmış ve su kaynağı yönünden Türkiye en zen
gin ülkelerin arasında iken, bu bol kaynak kıt kul
lanılmış ve petrol en kıt kaynakken bol kullanılır 
hale gelmiştir. Yabancı petrol şirketlerinin etkenliği
nin bir sonucudur bu. 

Başbakan sayın Demirci Başbakan oluncaya ka
dar 1965 yılında Türkiye fuel - oil ihraç eden bir ül
ke idi. 613 bin ton fazla fuel-oil'imiz vardı; ama 
Ambarlı santralı ve diğerleri kurularak biz yurt dı
şından fuel-oil ithal etmeğe, bugün de enerji sıkıntısı 
uygulamağa zorunlu kaldık. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkenin eko
nomik kalkınması, yani fizikî mal varlığının artma
sıyla sosyal gelişmesinin, yani moral değerlerinin ge
nişliği arasında tam bir ayırım ve öncelik tercihi yap
mayı düşünmedik, düşünmüyoruz. Sizi de bizden ayı
ran önemli noktalardan bir tanesi de budur. Toplu
mun sosyal gelişmesi, değer yargılarının sağlamlaş
ması ve sosyal mutluluğunun artması sadece yatırım
ların büyüklüğüne, atılan temellerin çokluğuna, üre
tilen çimentonun giderek artmasına bağlı mekanik bir 
olgu değildir. Çimentoya ne kadar gerek olursa ol
sun, o çimento fabrikalarım Hereke gibi dünyanın 
en güzel bir ülkesinde zeytin ağaçlarıyla kaplı yamaç
larına inşa etmenin gerekçesini kimse haklı göstere
mez. Bugün güzel Hereke yöresinde zeytin ağaçları 
taşlaşmış ve yeşilin rengini çıplak kalker yamaçları 
almıştır, 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Orayı dü
zeltiniz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Doğanın de
ğerini, tarihin varlığım ve tarihten miras kalan kültür 
hazinesini yok varsayarak, hiç bir insaflı iktidar Bü
yük Çekmece gölünü bir inci gibi kuşatan Mimar 
Sinan Köprüsünün hemen yanına çimento fabrikası 
kurulmasına razı olamaz. Gerçek milliyetçilikle bağ-
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daşamaz bu. Jeolojik yapısı kalkerden oluşan ülke
mizin çimento fabrikası kurulması için Marmara De
nizinde Hereke yöresiyle JBüyükçekmece gölünde, 
Mimar Sinan'ın köprüsünden başka yer bulunmadı
ğını, bugün sermayenin takısı olmayan herhangi bir 
iktidar savunabilir mi? Doğa ve insan arasındaki iliş
kileri gözetmeden, tekelci sermaye yatırım yapmayı 
içine sindirebilir ama, Devlet buna göz yummaman, 
Devlet buna araç olmamalıdır. 

Siz, yurt dışından ülkeye gelen işçi dövizlerini de 
har vurup harman savımhınuz. Bugün 58 milyar Tl. 
karşılığı Merkez Bankasında döviz açığımız vardır. 
Özel sektörün, kamu sektörünün yatırımlar için, ham
madde ithalâtı için, araç, gereç, makine getirtmek 
için Merkez Bankasına yatırdığı Türk paralarının ye
kûnu 58 milyar lirayı aşmıştır ve kendilerine döviz 
verilemediği için döviz kuyrukları teşekkül etmiştir. 
Oysa ki, size sadece saym Irmak Hükümeti tarafın
dan 703 milyon Tl. karşılığı döviz açığı bırakılmıştı; 
ama 15 Kasım 1974 günü Ecevit koalisyon Hüküme
tinin Merkez Bankasındaki net döviz mevcudu 4 mil
yar 813 milyon Tl. fazlalık taşıyordu. Bugün bu dö
vizler erimiştir. Oysa ki, bu dövizler erimezdi; Eğer 
bu dövizleri tekrar üretime dönüştürecek çemberi ku-
rabilseydiniz, bu dövizleri tekrar üretimde Kullana-
bilseydiniz; bu dövizler karşılığında işçilerin fabrika
lara ortak olmasını içlinize sindirebilseydiniz, özel 
sektörünüz (sizli destekleyenler) buna razı olabilseydi, 
bugün o dövizler erimez, ithalâta harcanmaz, lüks tü
ketim mallarına gitmez ve kendi kendini üreten dö
viz makineleri teşekkül ederdi. 

Hükümet kurulurken ikinci bir gizli protokolün 
ıbulunması çok kaygı vericidir. Demokrasi açıklık 
rejimidir. Birinci protokolden gizlenen Devletin pay-
laşilmasıyla ilgili ise bu ikinci protokol, devleti size 
paylaştırmaya razı olmayacağımızı biliniz. 

Gizli protokol hakkında sayın Başbakanın Yüce 
Meclise açıklama yapmasını isteyerek, Programda il
gimizi çeken birkaç noktaya kısacacık değinmek isti
yoruz. 

Belediyelerin artık ertelenmeye tahammülü olma
yan, ivedi sorunlarının Programda yer almayışı, bu 
ikinci M.C. Hükümetinin de, birincisi gibi belediye
leri ve kentleri cezalandırmaya devam edeceği anla
şılıyor. 

Oysa ki, bütün belediyelerimizde büyüyen harca
maların kaynağı, hükümetin aldığı kararlar, ya da uy
guladığı yanlış politikalardan doğmaktadır. Altyapı 
hizmetlerinin artışı, iç göç nedeniyle gecekonduların 

doğuşu ve oralara hizmet götürülüşü, yanlış ekono
mik ve sosyal politikanın Demirel iktidarı tarafından 
ve ondan önceki iktidar tarafından başlatılan malî 
politikaların bir sonucudur. 

Bu Hükümetin köye ve köylüye refah götürecek 
sistemin ne olacağı Programda yer almamıştır. Prog
ramda, «Köylümüzün alın terini değerlendireceğiz» 
cümlesinin biçimselliği bir iyi niyet belirtisi değildir. 
Alın terinin değerlendirilmesi, M.C.'nin ekonomi man
tığı ile de zaten ters düşer. 

Tarım ürünlerini pazarlama olanaklarına kavuş
turmadıkça; köy ve köylü birimlerinin kooperatifleş
mesi özenlendirilmedikçe, desteklenmedikçe, taban 
fiyatları, ürününü kendi sınaî tesislerinin hammad
desi olarak kullanan sanayicinin ve tacirin etkisiyle ve 
hem de geç olarak yayınlandıkça, köye ve köylüye 
karşı Hükümet gerekeni yapacağından bahsedemez. 

M.C'nin bu ikinci Programındaki basmakalıp 
biçimselliği taşımaya devam etmektedir bu belgeler. 
Birinci Programda, köye mühendislik hizmetlerinin 
götürüleceği, üretim artırıcı teknolojilerin uygulana
cağı belirtiliyordu. Bu ikinci Programda bundan vaz
geçildiğini görüyoruz. 

Urfa'da birkaç köyde uygulanıp, sonra vazgeçilen 
ve yozlaştırman toprak reformunun, Milliyetçi Hare
ket Partisinin tekelinde ve sayın Başbakan Süleyman 
Demirci'm sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak is
teriz. 

Urfa'nın köylerinde yaptığınız ve 8 mm. lik film
le ve teyple tespit ettiğiniz araştırma bakınız bize 
hangi sonuçları vermiştir: Devletin araç ve gereçleri 
ile ve Devlet taralından istihdam edilen çoğu Milli
yetçi Hareket Partili kadrolar topraklan işlemişler, 
biçmişler* mahsulü hasat etmişler, köylü bütün 
bu işlemlerin hiç birine karışamamış, sadece seyir
ci olmuş ve mahsulü dağıtmaya sıra geldiği zaman; 
hangi köylü odasına bozkunt fotoğrafını, afişini as
mış ise ona buğday verilmiştir. Bu belgeleri siz ar
zu ederseniz Yüce Meclise komisyonda sunarım. 

Milliyetçi Hareket Partisi ve onu yedeğine alan 
Sayın Süleyman Demirel Hükümeti, 1977 Ecevit 
Hükümetinin Programını kapitalist düzene ve çok 
uluslu şirketlere ödün vermekle suçlamış ve kendisi
ni ilerici bir parti olarak göstermeye çalışmıştır. Oy
saki simidi İkinci MC Hükümetinin Programında 
Milliyetçi Hareket Partisinin bu özentisine bir tek 
satırla bile yer verildiğini görmüyoruz. 

Programda Millî Selâmet Partislnlin faizsiz kre
di mantığının işlendiğini bir türlü anlayamadık. Şöy-
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le söylüyor: «Faizsiz kredi uygulaması sisteminin ge
liştirilmesine çalışılacaktır.» Ekonomi biliminde üç 
tür fiyat vardır: Malın fiyatı vardır, piyasada «fi
yat» adını alır; emeğin fiyatı vardır, «ücret» adını 
aîır; sermayenin yani paranın fiyatı vardır, «faiz» adı
nı alır. Şimdi, faizsiz bir kredi sistemi uygulamaya 
kalkarsanız, sermayeyi değersiz varsayıyorsunuz 
demektir. Yurt içindeki bankalar arasındaki reka
betin •haksızlığını nasıl önleyeceksiniz ve sizin bu 
tezinizi size kredi veren yabancı bankalar kaibul ede
cek mi? Bu kadar mantık dışı, bu kadar hayal mah
sulü ve ekonomiyi allak bullak edecek bir ilkeye sırf 
hatır olsun diye mi yer verdiniz, yoksa ciddiye ala
caksanız bunu nasıl uygulayacaksınız ve Hükümeti, 
devktiyle, ulusuyla beraber hangi felâketin eşiğine 
sürükleyeceksiniz? 

Ulusal güvenlik konusunda yeni bir kavram ge
liştirmeye çalışıyorsunuz. Kanımca, «Savunma araç 
ve gereçlerinin değişik kaynaklardan sağlanacağı» sö
zünün gerçekleşme olanağı yoktur. Çünkü, NATO'nun 
öngördüğü güvenlik kavramı çerçevesinde kaîınsa, 
NATO'daki standardizasyona bağlı kalmak zorunlu 
oîur. Hükümet Programı bu karmaşıklığı nasıl çö
zecektir, burada anlatılmalıdır. 

«Yabancı sermayeye devir imkânlarının geliştiri
leceğinden» balhsediiİIyor programda. Kaygı verici 
bu sözün açıklığa kavuşturulması acaba mümkün 
olabilecek mi? Biz, yabancı sermayeye Sayın De
mire! tarafından neyin devredileceğini sormak is
tiyoruz ve bu soruyu bir yurtseverlik görevi biliyo
ruz. 

Yurt dışında çalışan işçilerin, hancın tasarrufla
rının nasıl değerlendirileceği konusunun Programda 
boşlukta kalışını yadırgamıyoruz ve kurulan Devlet 
Sanayi ve fşçi Yatırım Bankasının hâlâ işletilmeme
si ile bunu eşdeğerde gördüğümüz için MC İktida
rının bu ikinci denemesinden zaten fazla bir şey bek
lemiyoruz. 

İzin verirseniz, Programda yer alan vergi po
litikanıza inanmadığımız için kısaca değinmek iste
rim. 

1970 yılında 534 680 ticaret ve meslek erbabı
nın 2 240 000 000 Türk Lirası vergi ödendiği görü
lüyor. Ayda kişi başına ödenen vergi 350 Türk Li
rasıdır ve hademenin ödediği vergiden çok daha az
dır. 

682 467 vergi mükellefinin 1973 yılında % 81'i 
ayda 281 liradan daha az vergi ödüyor. Siz bu tu
tumunuzla Vergi alamazsınız. 
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Bir noktayı belirtmek hakkını bana bağışlamanı
zı rica ederim^ Say m Kâmran İnan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı görevini kabul etmeyerek, 
bu önemli Bakanlığı yedi gün sahipsiz bırakmış ve 
bu nedenle, Irak - İskenderun boru hattında pet
rol taşımasında arıza meydana gelmiş ve ekili ara
ziye fışkıran ham petrol tekrar içeri alınamamıştır. 
Acaba bu konu basma yansıdığı gübl mü, yoksa bo
rudan akan petroller tıpkı bir fıskiyeden akan su gi
bi sizi neşelendiriyor mu? 

İkinci MC İktidarının programını gözden geçir
mek hizim için gerçekten sıkıcı olmuştur. İşitmekten 
kanıksadığımız vaatleri yuvarlak kelimeler içinde bir 
kez daha okumaktan biz usansak bile, Sayın De-
mÖTel'in 1965ten beri geçertsliz vaatlerle kendisiyle 
birlikte partisini yanıltmaktan usanmadığını görüyo-
ruzj Eskiye özen duyarak, haksızlıkları, kanlı olay-
îarı hoşgörü ile karşılamayı dener ve kendi iktidarı
nın dengesini genç kuşakların birbirini ezip yıldır
masına bağlı görürse, Cumhuriyet Halk Partisi her 
halde gereken yanıtı burada -Parlamentoda- demok
ratik koşullar içinde, Anayasal hakkını kullanarak 
verecektin Yakın gelecekteki iktidarın gerçek sahi
bi olan Cumhuriyet Halk Partisinin varlığını göz
den kaçıran hükümetin başarılı olabileceğini zannet
meyiniz. 

Yüce Mecliste Anayasanın ve İçtüzüğün tanıdığı 
olanaklar içinde İkinci MC İktidarını doğru çizgide 
tutmaya, demokratik rej imlin gereklerine uymaya, 
düşün özgürlüğünü suç sayan davranışlara bütün 
kademelerde son vermeye, Cumhuriyet Halk Parti
si, o iktidar 2 nci denemesini yapsa bile, uygulat
maya çalışacaktır ve bunu başaracaktır. 

Şu bilinmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisinin 
«hayır» dediği hiçbir yasayı bu Meclisten çıkara
mazsınız. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Çoğunluk oha 
bile, öyle mi? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin «hayır» dediği hiçbir uluslararası 
anlaşmayı bu Mecliste, halkın yararına karşıysa, 
onaylatamazsınız; Cumhuriyet Halk Partisinin hiç 
bir düşüncesini, Hükümet olarak danışmadan, O'nun 
«hayır» demesi yüzünden, ««ayır» demesiyle uygula
maya kalkamazsınız. Çünkü Cumhuriyet Halk Par
tisi yurt yararına, barışa, kardeşliğe, yoksul halk 
kitlelerinin, emekçilerin, dul ve yetimlerin, öğret
menlerin, öğrencilerin, gencin, yaşlının, tüm top
lumun ve ekonominin yararına olan hiçbir karara, 
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eyleıııe,ı uygulamaya «hayır» demeyecek bir parti
dir. Bu ilkeleri kabul ettiğiniz zaman bu Meclisten 
halk yararına yasalar en hızla çıkabilir, en oîuşmuş 
durumda çıkabilir. 

Eğer neden olduğunuz acı deneylerden ders al
dıysanız, eğer demokrasinin derinliğine inanır hale 
geldiyseniz, Hükümeti oluşturan ortaklar olarak bir
birinize yaddım etmeseniz bile, Devlete saygı duy
manın, Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmanın ve 
Atatürk devrimlerini yaşatmanın İnancını bizde bu-
lacaksımz, bulabilirsiniz. 

Yüce Meclisten güvenoyu alacağınızı sanmıyo
ruz. Yüce Meclisin kararına saygı duymak hepimi
zin temel görevidir. 

Eğer güvenoyu alırsanız, Devletin içte ve dışta 
saygınlığının azalmasına neden olacak biçimde bir
birinize dil uzatmanıza meydan vermeyeceğiz. 

Devîötin yönetimini eünde tutanların birbirini çir
kin sözlerle küçük düşürmeye hakları yoktun Devlet 
sizden ve bizden büyük bir kavramdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini Cumhuriyet Halk 
Partisi kurmuştur ve o Devleti Cumhuriyet Halk 
Partisinin kurduğu yılda Sayın Süleyman Demirel 
dünyaya yeni gelmişti. 

Kıbrıs'ta, Ege sorununda, kıta sahanlığında 
Türk Devletinin bîr lâf ebesi tarafından yönetildiği 
kanısını uyandırmamaya özen duymasını istiyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi ve halkımızın desteği var 
olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti insan hak ve 
özgürlüklerine dayalı, barış içinde, miMî demokra
tik, layık Ve Sösyaî hukuk devleti olarak kalacaktır. 
Buna kararlıyız. Bu, Yüce Meclisin de görevidir. 

Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
saygılar sunarım. Teşekkür ederim. (C.H.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayrn Ölçen. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan söz isti
yorlar... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Niçin efen

dim?.. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Usul 

yok. 
BAŞKAN — Bana sâttk. O benim hakkımdır, 

acele- etmeyin. Buyurun efendim. (C.H.P. sıraların
dan gürültüler) 

| BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclîsin sayın üyekt% hepi
nizi saygıyla selâmlıyorum.! 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Lâ
zım değil bize. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Allah'ın selâmını, saygısını da almazsanız, 
ona bir şey demek mümkün değil. Alın alın bu-
nuy Buraya çıkıp ne diyelim yani saygı ile selâm
lıyoruz demleyip de?.. (Gürültüler) 

Hükümet Programı konuşuluyor. Konuşulanları 
dinliyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir açıklama yapar mısınız? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir) — Söz kesilmez. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, müzakereleri... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunları dinledikten sonra... 

HAYRETTİN UYSAL ( Sakarya) — UsuMiz 
söz verdimiz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim beyefendi, sizin 
sözcü konuştu; dinleyelim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açıklamai 
istiyoruz.' Sayın Başbakan gayet tabiî konuşabilir, 
ama açıklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, Tüzüğün 70 nci 
maddesine göre mi konuşuyorsunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 70 nci maddeye göre görüşüyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açıktama is
tiyoruz, bilelim efendim. 

BAŞKAN — Kendisi söyledi efendim. 
'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Öyle istedim zaten sözü sayın Başkan. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

Başkan açıklayacak. 
'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Dinliyoruz sözcüleri, sükûnetle dinliyoruz, ne 
söylerlerse dinliyoruz; gayet tabiî ki konuşmaların 
sonunda gereken cevap verilecektir. Mesele yer yer 
Hükümet Programı olmaktan çıkıp % 90'ı ile başka 
konuilara kayıyor. Bir husus burada açıklanmaya 
muhtaçtır. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü hiç icaıbı 
yokken, durup duruıken bana birtakım lâflar söy
ledi. Söylediği şudur; zabıttan okuyorum : «Bildiğime 
göre sayın Demirel Orta Asya'dan gelerek Türkiye' 
ye yerleşmiş değil, Yugoslavya'dan gelerek İslâmköy'e 
yerleşmiş bir ailenin çocuğudur.» 
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SAIERÎ TIĞLI (Kastamonu) — Ne var bunda, 
ne mahzuru 'var? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Böyle bir beyanın neyin icabı olduğunu anla
madım. Evvelâ şunu ifade edeyim : Ertuğrul Beyle 
başlayan 1281'de Osmanlı İmparatorluğu; 1299ya 
Osman Beyle, daha sonra Orhan Beyle ilerlemiş ve 
13'62'de Edirne'nin zaptından sonra 1364'de Üsküp ve 
Manastır'ı ecdadımız feshetmiştir. 1364, İstanbul'un 
fethinden 80 küsur sene öncedir ve 1453'te istanbul, 
feshedildiği zaman, İstanbul'un birçok semtine Ma-
nastır'dan, Üsküp'ten ecdadımız gelmiş - Anadohı' 
dan oraya giden - yerleştirilmiştir. Anadolu'nun bir-
çok şehirlerinden de gelmiş, yerleştirilmlşi'ir. 500 se
neden fazla, ta Balkan Harbine kadar 191'1'lere ka
dar Rumeli, Makedonya, Trakya dediğimiz bölge, 
Anadolu ne kadar Türk ise o kadar Türktü. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Yugoslavya'dan gelmiş olmak hiç kimse için bir 
nakise değildir. (C. H. P. sıralarından ««Bravo» ses
leri, alkışlar) Yalnız Yugoslavya'ya Anadolu'dan gi
dilmiştir. Anadolu'ya nereden gelinmiştir meselesini 
de tartışmakta şu anda fayda görmüyorum. Çünkü, 
1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Alpaslan'ın 
Anadolu'yu fethi başlamış, daha sonra Süleyman Şah 
tarafından Anadolu'nun tümü fethedilmiştir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Balkan Harhi bir faciadır, Cenabı Allah Balkan 
Harbi öncesi günlerini milletimize tekrar yaşatma
sın. Bu büyük faciadan Türk milleti olarak ders al
maya mechuruz. Balkan Harbinin, Türkiye'nin içinde 
siyaset kavgaları suretiyle çıktığı ve çok kısa bir sü
re içinde (üç - dört ay içinde) Adriyatik'ten Midye -
Enez hattına geldiğimiz malûmdur. 

Şimdi, sayın sözcü buraya gelmiştir; benim Yu
goslavya'dan gelmiş bir ailenin çocuğu olduğumu 
söylemiştir. Bu doğru değildir. Yugoslavya'dan gel
miş bir ailenin çocuğu değilim. Gelsem ne lâzım ge
lir? (A. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Ama, şunu... 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Onu söyle

mek için söyledi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎOREL (Devam
la) — Hayır hayır, dur neden söylediğini söyleyeyim, 
müsaade buyurun. Siz söylediniz ben dinledim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yurttaşla
rı kaf atasına göre ayırmamak için. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) 
— Konuşma Üstündağ konuşma. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Başbaka
na yardım ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evvelâ şunu ifade edeyim ki... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Beyler lütfen müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ...Macaristan ovalarında, Karpatlar'da, Doh-
ruca'da ve Belgrat'ın Kale Meydanı'nda ecdadımızın 
mezarları var; camileri var; türbeleri var. Belgrat'ta 
Kale Meydanında Şehit Ali Paşa'nın türbesini görüp 
de heyecan duymamak mümkün değildir. Manastır' 
da, Üsküp'te ve Ohri'de ve Makedonya'nın birçok 
köyünde, kasabasında bırakıp geldiğimiz milyonlar
ca insanın Razgrat'ta, Rusçukta, Filibe'de ve Bulga
ristan'ın birçok şehir ve kasabalarında bırakıp gel
diğimiz milyonlarca insanın İmparatorluğun tasfiyesi 
neticesinde oralara götürüp, orada bıraktığımız mil
yonlarca insanın kültürünü kaybetmemesi için gay
retler sarf edileceği bu programda da yazılı, Hükümet 
Programında yazılı. 

Geçen on sene zarfında Türk kültür varlığım 
muhafaza için bu memleketlerin hepsi ile ayrı ayrı 
münase'bdtîcr tesis etmişizdir. Ben şahsen Manastır' 
da, Üsküp'te ve Ohri'de Türk mahallelerini, ecdadı
mızın oralardaki eserlerim ziyaret ettim, gurur duy
dum, hiMin duydum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Neyi açıkla
yacaksınız Sayın Başbakan? (A. P. ve C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müdahale etmeyiniz ha
tip konuşsun kardeşim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 70 nci maddeye göre söz verdiniz, açıklamayı 
yaptı, demagoji yapıyor. (A. P. sıralarından «Otur» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Konuş

tunuz işte, tavzihinizi yaptınız. Lütfen sadede gelin. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, hatiftin sözünü kes
meyin-

Buyurun... Sayın Başhakan, buyurunuz. (A. P. ve 
C. H. P. milletvekilleri arasında karşılıklı lâf atma
lar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim ailemin... (Gürültüler) Karşılıklı mı ko
nuşacağız? 

— 159 — 



M. Meclisi B : 24 30 . 7 . 1977 O : 2 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen müdahale et
meyiniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sadede ge
lin. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Beş dakika sabret, senin kafanla mı konuşa
cağım. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 
Programını cevaplarken söylersiniz. (A. P. sıraların
dan gürültüler) Sayın Başkan, lütfen görevimizi doğ
ru yapın efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir) — Sokakta mı doğruları söyleyeceğiz, niye kor
kuyorsunuz... (C. H. P. sıralarından Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'e hitaben, «Yuh» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, dinleyelim lütfen... 
Sayın Başbakan buyurunuz siz konuşmanıza devam 
edin. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tavzih ya
pıyor tavzih... 

'BAŞKAN — Bunda bir şey yok kardeşim, bu bit
kin, konuşulacaksa konuşulsun, ne var bunda. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 
Programında sabaha kadar konuşsun, cevap versin... 

BAŞKAN — Biz söz verdik, tabiî ki konuşacak, 
konuşmasın mı? Konuşmasını yarıda mı bıraksın? 
Olur mu öyle kardeşim? (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşsun, 
ama Tüzüğü suiistimal etmesin, istismar etmesin. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

•BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRIEL (Devam
la) — Benim ailem, İsparta'nın İşlâmköyünde otu
rur ve kendimizi bildiğimiz bileli İsparta'nın İşlâm
köyünde otururlar. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) Lütfen. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve karşılıklı tar
tışmalar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hükümet... (C. H. P. ve A. P. sıralarından gü
rültüler, Başkanın tokmağı vurması) 

!BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerinizden mü
dahale edip hatibin Sözünü kesmeyiniz, rica ediyo
rum. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler) Kar
şılıklı konuşmamanızı rica ediyorum. 

Sayın Başbakan, Kitfen konuşmanıza devam edi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devanı
za) — Hükümet Programının konuşulması ile, benim 
ailemin nereden geldiğinin hiçbir alâkası yoktur. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Hiçbir icap yok
ken, eğer bu Sözler beni taltif için söylenmişse, bu 
taltife ben hak kazanmış değilim. Beni tezyif için 
ööylenmıişse, o bölgeden gelmiş ve o bölgede bulunan 
milyonlarca Müslüman Türkün namına tezyife isyan 
ediyorum. İşte bunun için çıktım. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz alan sayın üyelerin isimlerini sı-
rasıyle okuyorum. (C. H. P. ve A. P. sıralarından kar
şılıklı 'tartışmalar) 

Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Ah' Nejat Ölçen, Ada'îet Partisi Grupu adına 
İlhamı Ertem, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 
Nevzat Klösoğlu, Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Hasan Aksay. 

Şahısları adına Faruk Sükan, İsmail Özen, Süley
man Genç, Rahmi Kumaş, Hasan Celâletrîn Ezman, 
Kemal Anadol, Mevlüt Güngör Erdinç, Yaşar Kemal 
Yüksek'Ji, Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Hasan Fehmi İl-
ter, Çağîayan Ege, Şükrü Bütün, Yaşar Göçmen, 
İhsan Ataöv, Sabri Tığlı, İsmail Hakkı Öztorun, Ab-
dülkadir Kaya, Turhan Kocal, Mehmet Irmak, Mev
lüt Önal, Hasan Yıldırım. (C. H. P. ve A. P. sırala
rından karşılıklı lâf atmalar ve ayağa kalkmalar) 

/Beyler, lütfen yerinize oturmanızı rica ediyorum. 
lütfen. 

Sayın "Gümrük ve Tekel Bakanı; Sayın C. H. P. 
Sözcüsünün konuşmasında, Cumhuriyet Gazetesinde 
çıkan yaz, ile ilgili «Komandolara dinamit kapsülü 
verdiği» yolundaki iddia ile şahsına sataşıldığını ifa
de ile ve bu nedenle İçtüzüğün 70 nci maddesine göre 
Söz istemektedir. Başkanlığımızca da tespit edilen bu 
sözlerden dolayı, sayın Gümrük ve Tekel Bakanına 
söz veriyorum. 

Buyurun sayın Bakan. (C. H. P. sıralarından «Ve
remezsin» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Bakan, sadece söz konusu beyan çerçeve
sinde konuşmanızı rica ederim. 

•HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Parlamento üyesi değildir, söz Veremezsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL (BAKANI GÜN SA
ZAK — Müsaade eder misiniz efendim? (C. H. P. 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL '(Sakarya) — Milletvekili 
değildir Sayın 'Başkan, söz veremezsiniz. 
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'BAŞKAN — Bakan olarak, Hükümet olarak ko
nuşuyor. 

AHMET 'KARAMAN (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, güvenoyu almadan konuşamaz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK levamla) — Arkadaşlar, kavga etmeye gelme
dim (buraya. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşamaz 
Sayın Başkan, milletvekili değil, sataşmadan ötürü söz 
alamaz. 

(BAŞKAN — Alır. Niçin alamaz? Alır kardeşim. 
Hükümet olarak alır da, konuşur da. 

•HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 'tutumunuz hakkında söz istiyorum. (Şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen sadece söz ko
nusu 'beyan çerçevesi içerisinde konuşacaksınız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Müsaade ederseniz kısaca konu
şacağım. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen beyler, rica ediyorum istir
ham ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Sussunlar da konuşayım Sayın 
Başkan. 

ORHAN BİRGİT ı(tstaribul) — Parlamento üye
si değilsiniz, milletvekili değilsiniz konuşamazsınız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK '(Devamla) — Evet efendim, ibiliyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Komando olarak 
işgal edeceksen o ayrı... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANJt GÜN SA
ZAK (Devamla) — Hayır efendim, hayır. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim, lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Muhterem milletvekilleri... 
(C. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) Muhterem milletvekilleri... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Konuşamazsın... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA

ZAK (Devamla) — Konuşurum. (C. H. P. sıraların
dan «Konuşamaz» sesleri, gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen dinleyelim, lütfen beyler, ri
ca ediyorum, lütfen dinleyelim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tüzüğe aykırı Tü
züğe... Konuşamaz. 

BAŞKAN — Konuşur... Niye, ne var 'bunda?.. Din
leyelim, eğer gerçeği öğrenmek 'isterseniz dinleyiniz, 
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dinleyiniz yine kabul etmeyiniz. (C. H. P. sıraların
dan «Kuşkumuz yok...» sesleri) Kuşkunuz yoksa ni
ye dinlemiyorsunuz?.. Dinleyiniz. (C. IH. P. sırala
rından gürültüler) Lütfen 'beyler, lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL 'BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Susun da konuşayım. 

ORHAN BİRGİT (İstaribul) — Ülkü Ocaklarına 
gitsin, orada konuşsun, 'burada kürsüyü işgal etme
sin. 

GÜMRÜK VE TEKEL 'BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — 'Bak, siz yapıyorsunuz onu. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem milletvekilleri, 
hepinizü saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Kardeşim, madem konuşacak, 
susunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Sayın Cumhuriyet Halk Partili
lere de saygılar sunarım. 

ORHAN BİRGİT (İstaribul) — O barışça mas
keni çıkar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Sayın Cunmuriyet Halk Partili
lere de saygılar •sunarım. Demokrasi havarisi Sayın 
Cumhuriyet Halk Partililer de lütfetsinler... (C. H. P. 
sıralarından kürsü önüne yürümeler, sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler) Muhterem 'Cumhuriyet Halk 
Partİîiler, oturun yerîriize de dinlemek lütfunda hu-
hınun. Fikirlerimizden Ibu kadar korkuyor musunuz? 
Soru sordunuz cevap vereceğiz. '(A.. İP. ve M. H. P. sı
ralarından alkışlar, C. II. P. sıralarından gürültüler) 
Oturun, oturun; lütfedin, oturun. 

BAŞKAN — Beyler!.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA

ZAK (Devamla) — Ben Cumhuriyet Hükümetinin 
Bskanıyım... (A. P. ve M. H. P. sıralarından alkış
lar, C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstaribul) — Hadi be!.. Genel 
İdare Kurulu kararı ile (bakan olmadın mı?.. Genel 
İdare Kurulu kararı ile 'bakan olunur mu?.. 

BAŞKAN — Beyler, lütfen, lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Ben Cumhuriyet Hükümetinin 
Bakanıyım. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şahsına sataşılan konuda ileri sür
müş olduğu görüşü farklı 'bir görüştür. Hükümet adı
na konuşacak. 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Bakanlığıyla ügCîi 
değil ki, herhangi bir memura sataşmadan dolayı kür
süde Söz hakkı var mı?.. (C. H, P. sıralarından gü
rültüler) 

GÜMRÜK VE TEKEL -BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Çok nazik ve kibarsınız, teşek
kür ederim. fC. H. P. sıralarından giürültüier) De
mokrasi kurallarına uyuşunuzu hayretle seyrediyo
rum. Oturun da kısaca konuşalım*. Anayasanın em
rettiği şekilde Cumhuriyet Hükümetinin Bakanıyım. 
Sizlerle kavga etmek 'için gelmedim. 

«ASAN 'OELÂLETTİN EZMAN '(Bingöl) — 
Felsefenizde kavga var. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK ı(Devamla) — Sizlerin sorduğu ibir soruya cevap 
vermek için kürsüdeyim. 

ORHAN BttRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
celseye ara verin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — Sizin bütün... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın Bakan... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA

ZAK (Devamla) — ..Jbu acizliğinize acıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın Bakan... 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sen milletvekili 
değilsin, seni mi dinleyeceğiz. Burası ÜSkü Ocağı de
ğil, komando kampı değil. *> 
: GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SA
ZAK (Devamla) — ...Sizleri hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın Bakan,.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 
(Devamla) — Şahsıma... 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
Lütfen beyler, lütfen bir dakikanızı rica edeyim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 
(Devamla) — . . Cesaretiniz varsa dinleyin. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Seni mi dinleyece
ği/., burası ülkü ocağı değil, komando kampı değil. 

BAŞKAN — Lütfen beyler... 
Madde 70 : Şahsına sataşılan veya iler! sürmüş 

olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan 
Hükümet, komisyon, siyasî parti grupu veya millet
vekilleri açıklama yapabilir ve cevap verebilir. (C. H. 
F. sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başka
nım, bizi dinlemiyorsunuz.2 halde konuşamaz. Birin
cisi, oturuma ara verdiniz konuşamaz. İkincisi, mil
letvekili değil konuşamaz. 

I ORHAN BİRGÎT (tstanbul) — (Kanunlar Müdü
rüne hitaben) Nasıl öğretiyorsun Orhan Bey, komis-

I yon mu, s.'yasi parti mâ,mHletvekili mi, nasıl öğreti' 
I yorsun? Anladık sen idare ediyorsun, ama nasıl öğre

tiyorsun? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, lütfen. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 

(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, saygılar suna
rım. (Gürültüler) 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
hangi sıfatla konuşuyor. (Başkanın tokmağa vurma
sı) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 
(Devamla) — Şimdi sayın Cumhuriyet Halk Partili
ler beni çok çabuk meşhur etmek istediler. (Gürültü
ler) 

I BAŞKAN — Dinleyelim kardeşim, dinleyeüm ne 
j oluv, dinleyelim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 
(Devamla) — Lütfettiler, dün Senatoda bugün Millet 
Meclisinde adımdan bahsettiler. Teşekkür ederim sa
yın Cumhuriyet Halk Partililer. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
hangi hakla burada konuşturuyorsunuz? 

BAŞKAN — 70 nci maddeye göre konuşturuyo
rum. 70 nci madde, ona göre konuşturuyorum. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, ben Millî 
Mücadele, Cumhuriyet, millî hâkimiyet ve demokra
si mücadelesini vermiş bir insanın evlâdıyım. (C.H.P. 
saralarından «Yuh» sesleri, A. P. sıralanndan «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Ben devlet nizam ve otoritesine saygılı, meşruiyet
çiyim. (Gürültüler) Şahsımla ilgili yalan ve iftiralar-

I dan yılacak karakterde bir insan değilim. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) O bahsettiğiniz haber ya
landır. O gazete hakkında dava açacağım. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Bahsi geçen şirketin yöneticiliğinden ayrılmış bulunu
yorum, Şahsıma yapılacak... (C. H. P. sıralanndan sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler.) 

I BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen dinleyelim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 

(Devamla) — Şahsıma yapılacak isnat ve iftiraların 
şerefli mücadelemden beni alıkoyacağını zannetmeyin. 
(C.H.P. sıralanndan «Yuh» sesleri; A.P. ve M.H.P. 

I sıralanndan «Bravo» sesleri.) Devlet ve milletimize 
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hizmet yolunda beni hiç bir basla ve edepsizlik yolum
dan döndüremeyecektir. (A. P. ve M. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarından 
«Yuh» sesleri, gürültüler.) 

Hürriyetlerimizi demokrasimizi ve devletimizi 
anarşistlerin tasallutundan korumaya devam edece
ğiz. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, lütfen. Lütfen 
beyler. 

GÜMRÜK VE TEKFX BAKANI GÜN SAZAK 
(Devamla) — Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Beyler lütfen yerlerinize oturun. (Baş
kanın tokmağı vurması) Lütfen... 

Lütfen, lütfen yerinize oturunuz... (Gürültüler) 
Lütfen yerinize buyurunuz. Yerinize buyurunuz be

nim kardeşin, lütfen. (Gürültüler) 
Lütfen efendim, lütfen; bunda ne vardır karde

şim? Lütfen beyler lütfen. Yöneticiler lütfen sükûneti 
temin ediniz... 

KENAN AKMAN (Kocaeli) — (Kürsü önüne ge
lerek, Hükümet sıralarına doğru) Hırsız, namussuz, 
namussuz herif, edepsiz herif. 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen beyler, lütfen 
oturalım, lütfen, rica ediyorum, istirham ediyorum, 
lütfen,.. (Gürültüler) 

Lütfen beyefendi... 

IH. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Güvenoyu almamış bir Hükümetin Parlamen
to dışından atanan üye'sine sataşma nedeniyle söz ve
rilip verilemiyeceği hakkında. 

HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz beyefendi. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Meclisimizin en yaşh üyesi olarak Anayasanın... 
(A. P. sıralanndan sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, dinleyelim... Dinleye
lim lütfen... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan... (A. P. sıralanndan sıra kapaklanna vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen beyler... (A. P. 
sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar.) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, susturacak mısınız? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayısı 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ne diyorsunuz? (Gürültü
ler) 

Lütfen, lütfen beyler, lütfen bir duyalım. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sonra konu

şamazsınız ama, s'z de konuşamazsınız; sonra konuşa
mazsınız, siz de konuşamazsınız, siz de konuşamazsı
nız sonra. 

BAŞKAN — Lütfen beyler, lütfen sükûneti temin 
edelim; duymuyorum ki bir şey. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Reisvekili olarak mı konuştu; onu öğrenmek istiyo
rum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanın tutumu hakkında şahsım adına söz istedim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Şahsı
nız adına? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen
dim, evet, şahsım adına. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Şahsınız 
adına mı? 

NAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen
dim. tŞahsım adına istedim.grup adına akmamı, şah
san adına istedim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Onu bilirim. 
BAŞKAN — Lütfen beyler dinleyelim, lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, Anayasamıza ve ... (A. P. sıralarından sıra kapak
larına vurmalar.) 

Efendim ışık mı gördüler çok? Sayın Başkan, so
rar mısınız ışık mı gördüler, ışık mı? (A. P. sıralann
dan sıra kapaklanna vurmalar.) 

Vuruyorlar, ışık mı gördüler Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim, rica ediyorum, lüt
fen. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Çok M. H. P.'K 
var orada. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Çok M. H. 
P.'li var o kanatta, doğru. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — O kanada geçme
ye hazır. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tabiî, geç
meye hazır» 

Sayın Başkan, müsaade ediyor musunuz? 
BAŞKAN — Lütfen, rica ederim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş-

kan, Anayasamıza göre, İçtüzüğümüze göre, Meclisi
mizin saygıdeğer en yaşlı üyesi olarak geçici Başkan-
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Iık görevini yapıyorsunuz. (A. P. ve M. H. P. sırala
rından şıra kapaklarına vurmalar.) Bu görevinizi ya
parken usul hükümlerine elbette ki, büyük ölçüde ria
yet etmek için titizlik göstermeye çalışıyorsunuz. An
cak, İçtüzüğümüzde yazılı bazı hususları yenimizden 
ikaz etmemize rağmen bizim sözümüzü dinlemeden, 
ne demek istediğimizi ortaya koymadan, siz doğrudan 

' doğruya söz veriyorsunuz. Bu, birtakım yanlışlıklara 
neden oluyor. 

Şimdi, Hükümetin bir üyesi, Parlamento dışından 
gelm:ş bir üyesi, üzerinde dahaHükümet üyesi olduğu 
andan itibaren önemli şaibeler taşıyan bir üyesi... 
(A. P. ve M. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vur-
malav.) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Hükümetle ne 
alâkası var? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — .M Burada 
grup sözcümüz konuşma yaparken kendisi hakkında 
getirttiği bir gerçeği, basında yazılmış ve kaynağında 
araştırılıp bulunmuş bir gerçeği, burada ifade etmele
rinden ötürü kendis'ne tavzih sadedinde, 70 nci mad
de gereğince söz verdiniz. İki halde bu sözü verme
meniz gerekiyordu. Birincisi; İçtüzüğün 70 nci mad
desinde açıkça yazdığı gibi, herhangi bir kişiye, gruba, 
Hükümete açıklamak için bir durum doğarsa, o du
rum aynı oturumda cevaplandırılır. Bir kere siz otu
rumu saat 16'yı 10 geçe kapadınız, 17.00'de açtınız. 
Burada bir oturum kapanmış oldu ve kendisine ce
vaplama hakkını İçtüzük açısından veremezdiniz, bir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Yazıyor efendim bu
rada, bunları buraya yazmışlar; bu bir. 

İkincisi; dün de Senatoda tartışması oldu. Sayın 
Türkeş, Senatoda kendisi bir cevaplama hakkı istedi. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Senatonun İç
tüzüğü ayrı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet, bu İç
tüzük de aynı, aynı şekilde tedvin edilmiş, siz oku
yun da onu Öğrenin. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sen oku da 
öğren. 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim, bitsin efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, bu 
bakımdan, ikinci şekilde Gümrük ve Tekel Bakam sı
fatını taşıyan, daha güvenoylamasıyle asilliği tescil 
edilmemiş olan, dışarıdan gelmiş olan bir kişinin... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sen güvenoyu 
almadığın halde neler yaptın? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Dinleyecek 
miniz, dinlemeyecek misiniz?.. 

. . . Bir kişinin hakkındaki kanıtlara burada cevap 
verme hakkını milletvekili olmadığı için kullanmama
sı gerekirdi. Bu bakımdan usul hükümlerine bağlı, 
usule a't bir söz, dışarıdan bakan olmuş kişiye İçtü
züğün 70 nci maddesi gereğince milletvekili sıfatını 
taşımadığı için, Parlamento üyesi olmadığı için veril
memesi gerekirdi. 

MAHMUT ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — O 
hakkı Anayasa vermektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu bakım
dan yanlış bir uygulama yaptınız. Bu uygulamalara 
Meclisimizin asıl Başkanı seçilinceye kadar Geçici 
Başkan olarak görev yapacağınızdan ötürü bir daha 
yanlış bir harekette grupların haklarını, milletvekille
rinin haklarını İçtüzüğün 70 nci ve diğer maddelerin
de yazılı usulleri doğru uygulama bakımından tutu
munuzun bundan böyle geçerli olması inancıyle yan
lış uygulamalara meydan vermeyecek şekilde değişti
rilmesi gereği için tutumunuz üzerine söz aldım. Uy
gulamanız yanlış idi, bunu ifade ediyorum, saygılar 
sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, uy
gulamanızda bir gazetenin adını belirterek o kişiye, 
Yüce Meclise gazeteyi eleştirme hakkını tanıdınız, 
doğru değildir bu. 

BAŞKAN — Şimdi lütfen dinleyiniz. 
Zaruret halinde oturuma ara verildiğinde 70 nci 

maddeye göre söz verileceği hakkındaki uygulamalar 
vardır. Uygulamalar 4 .4 . 1974 tarihli 62 nci Birle
şimde, 16 . 9 . 1976 tarihli 134 ncü Birleşimde. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, tu
tumunuz lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde buyurunuz. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan oturumu siz mi yöneltiyorsunuz yoksa divan me
murları mı yönetiyor? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

İçtüzük tartışmalarında, eskiden olduğu gibi, has
sas bir arkadaşınız olarak meselenin tekniği üzerin
de görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. Polemiğin© 
de girmek istemiyorum. 

Mesele sayın Uysal tarafından iki bölümde vazo
lundu. Birisi hakikaten aynı olurum içinde cevap ve
rilmesi lâzımdır; bu husuea arkadaşımızın itirazı ye
rindedir. 70 nci maddenin ikinci fıkrasına göre bu 
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durum aynen ifade buyurdukları gibidir. Ancak, di
ğer husustaki itirazlarını, bir hukukî teamül teşekkül 
etmesi bakımından Parlamento haricinden bakan 
alınması Anayasa icabı okluğundan, bu meselede 
Meclisimizin vuzuha kavuşması ve teamül tesisi ba
kımından, meseleyi incelemeye değer buldum ve Hü
kümet Programı üzerindeki tenkitler arasında bile 
olsa bu hususa açıklık getirmenin zaruretine inanıyo
rum* 

Sayın Uysal, dünüm Cumhuriyet Senatosu toplan
tısını örnek vererek, dışarıdan Bakara olmuş bir kim-
senin söz hakkı olmamak lâzım gelir, Cumhuriyet 
Senatosundaki tatbikat böyledir, buyurdular. Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 65 nci maddesi .son dere
ce dar tutulmuş. «Üyeler salaşma hafinde cevap ve
rebilirler» diye «Üyeler» kelimesi var. Eğer Cumhu
riyet Senatosu Başkanı isterse Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 65 nci maddesine göre bir hükümet 
üyesine katiyen söz veremez. Hükümet üyesine dahi... 

Dünkü müzakereler 65 nci maddeye göre yapıma-
dı, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 130 ncu mad
desine göre yapıldı ve Hükümet Programının müza
kereci inde de yalnız söz hakkı Başbakana aittir, 
hükmü Var. Diğer bir balkan söz dahi alamaz. Hatta 
benim aklıma geîdi, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 130 ncu maddesi gereğince, Sayın Başbakan has
ta olsa veya pek önemli bir mazerciîü olsa, Barbakan 
Ycrdumcısının dahî 130'a göre söz hakkı yoktur. 
Onun için, Senato İçtüzüğüne göre meseleyi Meclisi
mizde çözmenin mümkün olduğu kanaahnda deği
lim.. 

O halde durum nedir? Şimdi, iki hukukî durum 
var : Cumhurbaşkanının onaylamasıyla Hükümet ve 

/. — Bakbakan Süleyman Demirel tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmekre devam ediyoruz. 
A. P. Grupu adına Sayın İlhamı Ertem, buyuru

nuz. (A.- P. sıralarından alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
5 Haziran 1977 genel seçimlerinden sonra Meclis 

ilk defa bütün partili üyeleri ile beraber toplantı yap
maktadır. Sözlerime daha önce de bu tarzda başlar
ken, yeni dönemin kürsü özgürlüğü, kürsü masuniye
ti, söz masuniyeti bakımından siyasî partiler arasın
da tam bir anlayış içinde, saygı içinde geçmesi te
mennisinde bulunacaktım, ama ne yazık ki, ilk top-

Hıskiimelî üyeleri hükmî şahsiyeti ihraz eder mi, et
mez mi; bir.) 

İkincisi de; Meclis nazarında Hükümetin hükmî 
şahsiyeti ihraz edebilmesi, güvenoyîamasmın Meclis
te tasdikinden sonradır diye iki fikirle karşı karşıya 
bulunuyoruz. İki fikir de son derece ağırlığı olan fi
kirdir ve itiraz eden Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımı da bir noktada mazur görüyorum. Ama, 
aklıma genel tatbikatta şu geliyor : 

Hariçten alınan sayın Gümrük Bakanı arkadaşı
mıza milletvekilleri sÖziüısoru, yazılı soru tevcih ede
biliyorlar. mı? Şu anda Cumhurbaşkanının onaylama
sından sonra sanıyorum bu vuku buldu, vaki oldu. 

O halde, Meclis üyeleri soru tevcih ederken, onu 
Bakan telâkki edip de, bu kürsüde, Hükümeti Meclis 
tasdik etmedi, onu Bakan telakki edemeyiz, tasdike 
iktiran eden bir meseledir diye tartışma bana pek mu
nis geSmiiyor. 

İkinci husus : Ben şahsen Riyasette olsam, sataş
ma müdafaa hakkıdır, müdafaa hakkı dünyanın her 
israfında kutsal haklardandır. Bu bakımdan, bu sup-
îes içinde Meclis Başkanının takdir hakkını kullana
rak, eğer ciddî bir sataşma varsa sataşmayı Başkanın 
takdir etmesi lâzım, tereddüt ederse, direnme halinde 
oya sunma durumu da vardır. Ama, madem bir sa
taşma iddiası vardır, Mecliste müdafaa hakkı, adalet
le idare edilen ülkelerde kutsaldır, Türkiyemizde de 
böyledir, bu munisliği, bu yumuşaklığı getirmekte 
fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarıma beni mazur görmelerini 
ve tamamen teknik ölçülerde kalarak izahaüta bulun
mak Med iğimi arz ederim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

lanümn bu tarzda söz özgürlüğünü kısıtlayacak ve 
kürsü masuniyetini önleyecek tarzda cereyanı ger
çekten bu birleşime has bir olay olmalıdır, aksi hal
de millî iradenin gereğinin bu ulvî çatı altında ger
çekleşmesi çok zor olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki, tecrübeli olan 
ve büyük tecrübesi olması lâzımgelen Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu Başkanvekili Sayın Nejat Ölçen, 
bu birleşimin huzur içinde, anlayış içinde daha ilk 
birleşimde karşılıklı sevgi içinde, saygı içinde deva
mını önleyici olaylara imkân verici talihsiz bir ko
nuşma yıptı. Bunun böyle olmamasını yürekten di
lerdim ve Sayın Ölçen çok uzun konuştu, çok karı
şık konuşta, çelişkili konuştu; her halde bu çelişkili 
talihsiz konuşmasında zannederim ki, gerçekleri sak

il. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 
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lamak, olayları başka yöne çevirmek arzusu vardı. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi, Hükümetin 
birinci defa kurulması görevi Sayın Ecevit'e verildiği 
zaman da müzakerelere iştirak etmedi. Bunun sebebi 
o zaman yine sözcü olarak konuşan Sayın Nejat Öl-
çen'ın ifade ettiği gibi değildi. 

Bunun sebebi şu idi; Sayın Cumhurbaşkanının 
çoğunluk kazanmış olan bir parti olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanına Hükümet kurma gö
revini vermesi tabiî idi, ama ondan sonra cereyan 
eden olaylar tabiî değildi. Çünkü Mecliste çoğunlu
ğun teşekkülünü siyasî partilerin oranı meydana ko
yuyordu. Üç siyasî parti Sayın Ecevit'in başkanlı
ğındaki Hükümete güvenoyu vermeme kararını al
dıktan sonra, Sayın Ecevit'in parti bağlarını ve kişi
liklerini aşan 12 üye araması ve buna dayanarak Hü
kümeti kurmakta ısrar etmesi ve bu listenin tasdik 
olunması demokratik kaidelere, demokratik ahlâka 
aykırı idi. Çünkü bunun manası siyasî partilere, si
yasî partülerin yetkili kurullarına inanmayıp; birta
kım oyunlarla, birtakım, partiler kanununa, tüzüğü
ne ve teamülüne aykırı işlemlerle, milletvekillerinin 
partilerinden ayrılmalarını veya parti disiplinine ay
kırı hareket etmelerini teşvik eden, isteyen bir un
surdu. 

Böyle bir ortam yaratıldıktan sonra o zaman Anaya
sanın siyasî partilerin, demokrasinin vazgeçilmez un
surları olduğunun açıkta ve boşlukta kalacağı tabiîdir. 

Çok mümkündür ki, siyasî parti kuvvelerine, si
yasî parti yetkililerinin beyanlarına rağmen güven
oyu ahnabilir veya alınamaz; ama mühim olan şey 
bu netice değildir, mühim olan şey eğer siyasî par
tilerin Anayasanın vazgeçilmez unsurları olduklarım 
kabul ediyorsak, onlar hakkında söz söylemek yet
kisine sahip olan kuruluşlara inanmak gereklidir. İş
te, bu görüş ve bu anlayışlardır ki, Adalet Partisi 
Meclis Grupu Ecevit Hükümetinin programının mü
zakerelerine iştirak etmedi. 

Değerli arkadaşlarım, biz bugünkü müzakereler
de, muhalefetin ve iktidar gruplarının iştirak ettiği 
bu ilk birleşimde meseleleri çok daha anlayışla, çok 
daha rahat tartışmayı arzu ederdik; ama böyle ol
mamasını tekrar üzüntü ile belirtiyorum, olayların 
ve Türkiye'nin gerçeklerinin Sayın Ölçen'in ifade et
tiği tarzda olmadığını, o tarzda tek yönle olaylara 
bakıldığı takdirde Türkiye'yi sıkıntılardan kurtarma
nın mümkün olmayacağını şimdi arza çalışacağım. 

Çok değerli milletvekilleri, Hükümet programını 
eleştirmeden memleketin üç anameselesi üzerinde kı

saca durmanın lüzumuna inanmaktayız. Bu konular
da siyasî partiler olarak müşterek bir teşhise vara-
mazsak, Türkiye zor ve huzursuz günler geçirecektir. 
Hangi parti veya partiler grupu iktidar olursa olsun 
sıkıntılar devam edecektir. Bu sıkıntı ve huzursuz
luğu önlemek için hür demokratik Anayasa rejiminin 
yaşatılması, can ve mal güvenliğinin sarsılmadan de
vamı, öğretim ve öğrenim özgürlüğünün sürmesi için 
partilerin asgarî müştereklerde birleşmeleri gerekli
dir. Her ne kadar Sayın ÖJçen bu asgarî müşterek
lerde birleşimin çok güç olduğunun örneğini vermiş-
se de, yine bu diyalog bu çatı altında devam etmeli
dir. Ancak, biraz evvel_saydığım> Türkiyö için ha
yatî ehemmiyet arz eden bu 3 konuyu Meclisçe çö
zebilmek böyle mümkün olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, kendilerine «devrimci» di
yen dernekler yolları, duvarları birtakım sloganlarla 
doldurulmaktadırlar. Bu sloganları' ve bunların anla
mını dikkate almadan, biraz evvel arz ettiğim 3 so
runa doğru olarak yaklaşabilmeye imkân yoktur. 

Bütün yolları ve duvarları dolduran sloganlar 
büyük çoğunluğuyla şunları ihtiva etmektedir: «Tek 
Yol Devrim», «Yaşasın Halk Savaşı», «İktidar 
Namlunun Ucundadır». 

Devrimi de, emekçi sınıfın diğer sınıflar üzerin
de hâkimiyet kurması için eylemlere geçme tarzında 
tarif etmektedirler. 

Bunları yazanlara göre, banka soymak, toplu yer
lere patlayıcı madde atmak, okullarda boykot yap
mak, fabrika işgal etmek, adam kaçırmaktan adamı 
öldürmeye kadar varan her çeşit huzursuzluk, tedir-
g'mSIk, güvensizlik ve umutsuzluk yaratan eylemleri 
yapmak devrimciliktir. 1 Mayıs 1977 Taksim Mey
danında vahşîce ve adice işlenen cinayetler de birer 
devrimci eylemdir. Büyük üzüntüyle belirtelim kî, bu 
eykmîer maalesef yıllardan beri dtevam etmektedir. 
İstanbul Belediyesi Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nei maddelerine göre mahkûm yatanlara ücret 
ödenmesini şart kılan bir toplu sözleşmeyi kabul et
miştir. ~ 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Yasalar çerçevesin
de. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Saydığım vakı-
e.îar hür demokratik rejimi yıkma faaliyetlerinin per
vasızca ne mertebelere ulaştığını göstermektedir. Sa
yın arkadaşımın «yasalar çerçevelinde» sözüne işti
rake imkân yöklur. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Karşı mısınız 141, 
142 nci maddelere? 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — Yasalarımız 141 
ve 142 nci maddeyi suç saymaktadır. Bir sınıfın, biraz 
evvel «Tek yol devrimdir» diyenlerin ve devrimi ta
rif edenlerin ifade ettiği tarzda bir sınıfın diğer sos
yal sınıf üzerinde hakimiyet kurması için faaliyetle
rini, cemiyet kurmalarını ö'nleyen hükümlerdir. Nasıl 
olur da, bir belediye, bir kamu ieşcMdiRi Türk Ceza 
Kanununun men ettiği suçu iş'eyenlcri hapishanelerde 
devlet parası ile, âmme parası ile besler? Buna inan
maya imkân yoktur. Ve üzürisüyîe savcıların nerede 
-oMuğuaıu soruyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu gerçekler karşısında komünizmi 
tehlike saymamak gaflet değilse bilerek veya bilme
yerek bu eylemlere katılmadır. Bu sebeple, Anayasa
ya refimimizi korumak için demokratik batı ülkeleri
nin tecrübelerinden yararlanarak, memleket gerçek-
lerins uygun tedbirleri almakta, siyasî partileri birleş
meye davet ediyoruz. 

İkinci konu; ideolojik ve siyasî amaçlarla can ve 
mal güvenliğine karşı işlenen suçların önlenmesidir. 
Bu suçlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
nın ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, 
Devletim güvenlik kuvvetleri yanında yer almamala
rını, her olayda kışkırtıcı ajandan, ve kotr - gerillâ
dan söz etmelerini üzüntü ile karşılıyorum. 

î Mayıs 1977 Taksim cinaydlflnden sonra, Sayın 
Ecevit'in, «Taksim kırımında Devlet içinde yer alan; 
fakat demokratik hukuk devletinin denetim alanı dı
şında kalan bazı örgütlerin etkin oMuğu kanısında
yım» demesi, Malatya, Gaziantep olaylarını mütea
kip, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin yap'îık-
lan gündem dışı konuşmalar, Millet Meclisinde, Si
yasal Bilgiler ve Hacettepe öğrenci Yurtlarındaki 
üzücü olaylsarı dile getiren Cumhuriyet Halk Partili 
sözcülerin hep güvenlik kuvvetlerine karşı çıkmaları 
bu görüştenim! kanıtlayan bir kaç örnektir. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Sayın milîd'vekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelerin bitimine kadar sürenin uzatılmasın! is
teyen bîr önerge vardır, okutuyorum. 

Sayı» Başkanlığa 
Görüşmelere ara verilmeden devam edilmesini arz 

ve tekîif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bolu Amasya 
Müfit Bayraktar Muhammet Kelleci 

I Ankara Rize 
1. Hakkı Köylüoğhı Tuncay Mataracı 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

BAŞKAN — Sürenin uzatılmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ertem. 
A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (De

vamla) — Bu tul'-iım ve davranış, devletin millî haber 
I alma teşkilâtını yaralamakta, devlet güvenlik kuvvet-
I lerinin vazife yapma şevkini ve gücünü azaltmakta 

anarşist ve teröristlere cesaret ve ümit vermektedir. 
Ba mısuıüa siyasî partilerin fikir birliğine varmaları 
lâzımdır. İktidarlar görevlilerin tarafsızlığını muha-

j iefete kanıtlaman, muhaMet de devlet gücünü yara-
j lamaktan kaçınmalıdır. 

j Üçüncü sorun; öğrenim ve öğreîim özgürlüğünün 
j sağlanması ve gençlik olaylarıdır. Yine sokaklara, 
i okul duvarlarına bakarsak, olayların nedenin'i fcoüay-
' hkia anlayabiliriz. 
< 
j Sokaklarda ve duvarlarda yazılanlar şunlardır: 
j « oligarşinin Eğitim Düzeni Yıkılacaktır.» «Kahrol-
j sun Faşist Eğitim» en çok görülen slogau'ardan^r. 
i «Yaşasın demokratik lise mücadelemiz» de eylemle-
i rin nereye indirildiğini, tehlikenin ne derece büyüdü

ğünü göstermektedir. 
ı 
| Türk millî eğitim düzeni felsefesini İstiklâl Sava

şından, Atatürk inkılâplarından; tekniğini de batı de
mokratik ülkelerinden alır. 

.Türkiye'de faşist eğitim yoktur ve olamaz. (A.P. 
ve M.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komünist de 
olamaz. 

• İLHAMI ERTEM (Devamla) — Cumhuriyet 
\ Halk Partisi yöneticilerinin 1968 yıhnda başlayan 
i gençlik olaylarını; masum gençlik hareketleri, gehçle-
; rin memleket sorunlarında bilinçlenmesi, gençlerin 
: kendi sorunlarını, kendilerine has metodlarla 

kamuya duyurmaları tarzında değerlendirmeleri, 
olayları boykotlara, okul işgaline, öğrencilerin kanıp-

i lara ayrılıp birbirlerini öldürmelerine kadar vardır-
i mistir. 
j Yoksa, olaylar biraz evve] konuşan sayın Öiçen'in 
j dediği gibi değüdir. Onu söyleyebilmek için bütün 

şehirlerin, hatta köylerin sokaklarını, duvarlarını, çeş-
I melerini, ata yadigarı büyük sanat değeri olan eser-
j lerin nasıl karalandığını görmemek lazımdır. O so-
! kaklarda, o eserlerin üzerinde yazılan «Tek yol dev-
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rimdir» sözü. Devrini ise, biraz evvel arz ettiğimdir. 
Devrimde demokrasi yoktur, devrimde seçim yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, gerçek bu iken, hangi gaflet 
içindeyiz?.. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — Sa
yın Ertem, «Sokaklar yürümekle aşınmaz» sözü o 
hale getirdi bu ülkeyi. (A.P. sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) 
— O, Anayasanın ifadesidir sayın Mete, Anayasa
nın ruhu.: 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — En büyük hata, 
en büyük yanlışlık, en büyük haksızlık şu sözün ifa
desidir. Sayın Demirel, gerçekten demokratlık bir an
layışın en güzel bir vecizesini vermiştir. Mademki 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu vardır, şu halde göste
ri yürüyüşünü arzu edenler o kanun şartlarına uymak 
şartı ile yürüyeceklerdir. Sayın Demirel bunu söyle
miştir. Bunun arkasında tedbir almamak yoktur, her
kes yürür ama suç işleyen cezasını görür. 

Ne yazık ki, Türkiye'nin en büyük eksiği, en bü
yük noksanı Anayasa kuruluşlarının, meselelerin so
rumluluğuna varamamaları ve ona göre olayları de-
ğerlendirememeleridir. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Eğer Türk mahkemeleri, o sokakları, kanunsuz 
yürüyenlerin cezasını vermiş olsa idi, çeşitli sebep ve
ya inanışlarla onları beraat ettirmese idi Türkiye 
12 Mart'a gitmez, Türkiye bir huzur ülkesi olurdu, 
(A.P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli akadaşlaım, bu sözler söylenirken, bun
lara karşıt olarak biraz evvel sayın Öîçen'in çok ka
rışık, çok uzun, ne söylediği pek de belli olmayan ifa
delerle ortaya koymak istediği Ülkü Ocakları bu olay
lar cereyan ettiği tarihte Türkiye'de bu tarzda faali
yet içinde değildi. O zaman sadece devrimci dernek
ler vardı. Ne yazık ki, üç saata varan konuşmasında 
sayın Ölçen, bir tek defa devrimci derneklerden bahset
medi. Devrimci derneklerin, devrimci kuruluşların 
eylem ve işlemlerini bu kürsüde ifade etmedi. Ama 
ben ümitliyim. Mademki diyalog başlamıştır, gerçek
leri bu kürsüde bulmamız ve hakikatleri teşhis etme
miz mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, evet, diyorum İd, Türkiye'
de gençlik arasında aynı şekilde kamplara ayrılma, 
bölünme var iken, boykotlar, işgaller devam eder iken, 
gençler birbirlerini maalesef öldürürken, Ülkü Ocak
ları faaliyette değildi. Bunun en güzel, en belirgin ör
neğini Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile vermek isti
yorum. 

ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi yurt, kitap, öğ
retmen, laboratuvar, araştırma, sosyal yardım, boş 
zamanlan değerlendirme, mezunlarına iş bulma so
runlarını en iyi tarzda hallettiği ve özgürlük azami 
dereceye vardığı halde, hür demokratik düzeni yıkma 
eylem ve işlemlerinin, maalesef karargâhı olmuştur. 
(C.H.P. sıralarından «Ne münasebet yahu» sesi, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamîa) — O kadar ileri 
gidilmiştir ki, Orta Doğu Teknük Üniversitesi için 
komünistlerin ifadesi ile, «Kurtarılmış bölge» denmiş» 
tir, kurtarılmış bölge ilân edilmiştir. 

C. H. P. ve A. P. şualarından ayağa kalkmalar, 
A. P. sıralarından, «Otur yerine sersem» sesi, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Lütfen beyler, hatibe müdahale et
meyiniz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
küfrediyorlar ana avrat. (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan gürültüler). 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Evet sayın mil
letvekilleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Üni
versitenin ve üniversitelinin bütün sorunları en ileri, 
en varlıklı ülkelerin üniversitelerine eşit ve hatta on 
lardan daha ileri tarzda halledildiği halde, rejimi 
yutma eylem ve işlemleri Ortadoğu Teknik Üniver-

I sitesinde başlamıştır. Neden?.. Çünkü gençlik olay
larının özünde eğitim sorunu değil, komünist bir dü
zen değişikliği yapma amacı yatmaktaydı. Bu yüz
den Ortadoğu Teknik Üniversitesinde düzen değişik
liği yapmanın eylem ve işlemlerine geçilmiştir. 

Siyasî partilerin gençlik üzerinde spekülasyon yap
maları, gençleri siyasî emellerine alet etmeleri, bu 
gaye ile şartlandırmaları hataların en büyüğü, günah
ların en affedilmezi olur. Siyasî partiler, rektörler 
bildirisinde birleşirse, Hükümet de bu doğruda ted
bir alırsa zannederim ki gençlik olayları dediğimiz 
üniversite ve yükseköğretim olaylarını çözmekte bü
yük yol alırız. 

Rektörler diyor ki : «Öğrenim özgürlüğü, can 
güvenliği kaba kuvvetin tehdidi altındadır. Olayları 
siyasî amaçlarını, görüşlerini kaba kuvvetle gerçek
leştirmek isteyen örgütler yaratmaktadır. Bu Örgüt
lerin üniversite ve üniversite sorunları ile ilgisi yok
tur. Değerlendirme yapılırken uluslararası çıkar sa
vaşının yurdumuza dönük niyet ve amaçları gözö-

I nünde bulundurulmalıdır. Kanun hâkimiyetini sağ-
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lamada siyasi partiler dâhil bütün anayasal kuruluş
lar birbirine destek olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde hükümetler 
gelir hükümetler gider, devamlı olan devlettir. Eğer 
siyasî partiler devletin varlığım yakından ilgilendiren 
bu üç konuda asgarî ölçüde fikir ve davranış birliği
ne varmaz ise, sorunları çözmek gerçekten zor ola
caktır. Biz Adalet Partisi olarak görüş aynılıklarımız 
ne kadar büyük görünürse görünsün, bu hususta si
yasî partileri görüş ve işbirliğine davet ediyoruz. Ve
bal, uzîaşıp anlaşamayanların olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, maalesef güvenoyu almayan 
bir aylık Ecevit Hükümeti siyasî hayatımızda ciddi

yetsizliğin, partizanlığın, barışın değil kin ve hırs ko
kan işlemlerin temsilcisi olarak ibretle anılacaktır. 
Evvelâ, Ecevit Hükümetinin vazifeye başlaması bir 
baskın tarzındadır. Türk Anayasasına ve Türk tea
mülüne göre hükümetler Cumhurbaşkanının tezke
resinin Millet Meclisinde ve Senatoda okunduğun
dan sonra vazifeye başlamış olurlar. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — O yorum değişti. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Yorum değiş
memiştir. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başbakan 
tarafından değişti. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Hayır efendim. 
Ne yazık ki, Ecevit Hükümeti Meclislerde liste 

okunmadan bir baskın tarzında, gidip bakanlıkları 
işgal etmiştir. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

Yine, maalesef şimdiye kadar demokratik teamü
lümüzde olmayan bk teibrik ve tebriklerin iadesi 
olayları başlamıştır. Henüz güvenoyu almayan bir 
hükümet, hangi tebriki kabul ediyor, hangi teb
riki iade ediyor ve nasıl oluyor televizyon, bunları 
bir propaganda aracı olarak vatandaşa yayıyor?.. 
Yayıyor. O anayasa kuruluşlarına da, bağımsızlıkla
rı, ulviyetleri için üzüntü ile hitap ediyorum ki, 
nasıl oluyor da o Anayasa kuruluşlarının başkanla
rı, güvenoyu almamış bir Başbakan adayına söz ve
riyorlar, odalarında onları konuşturuyorlar? Bun
ların bir tek mânası vardır: Kamuoyunu ve millet
vekillerini baskı alında bırakmak ve ilk başladığı gi
bi, parti ilişkilerini ve kişiliklerini aşan milletvekil
lerini yaratmak. Ama, ne yazık ki, bütün bu gay-
reter ve çalbalar netice vermedi; 3 Temmuz günü 
Ecevit Hükümeti güvensizlik oyunu aklı. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, güvenoyu almayan Hükü
met, yine ciddiyetsizliğin bir örneği olarak her gün 

j basın toplantıları yaptı. Bırakın basın toplantıların-
I da ne söylendiğini, ancak neler yapabileceklerinin 

örneğini verdi, o bakımdan müteşekkiriz; ama bu 
bir baskı idi televizyonla yayınlanan basın toplan
tıları..? 

Sayın Üstündağ'ın yaptıkları; biraz önce konu
şan grup sözcülerinin görüşleriyle tamamen zıt. Ha
ni devlettin ciddiyeti, hani devletin şefkati? Güven
oyu almadığınız halde gideceksiniz, zorla, evvelâ 
özel kalem müdürünü atacaksınız, ondan sonra ken
diniz silâh araştırmasına geçeceksiniz, sonra bir 
genel müdürü Memurin Muhakemat Kanunu açık 
olduğu halde, Memurin Muhakemat Kanununun ge
rektirdiği tahkikata tabi tutmaksızın karakola sevk 
ettirerek, celbettirerek karakolda ifade aldıracak
sınız. Bu mu hukuk, bu mu hukuka saygı? (A.P. 
liralarından alkışlar) 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Yani bir ge-
I nel müdür, müsteşarı döğsün; bunlara rıza gösteri

yorsun. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Her halde Cum

huriyet tarihinde böyle bir örnek görülmemiştir. 
Bir Bakanın Adalet Bakanlığıyla işbirliği kurarak 
bir genel müdürü karakola celbeıttirdiği, ifade al
dırdığı, sonra «Hükümet eşkıyaların baskısı altın-1 

dadır» diye aczini ifade eden beyanlar verildiği Cum
huriyet tarihinde görülmemiştir. 

Eğer bakansan, eğer hükümet baskın altınday
sa sen ne güne duruyorsun? 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Görevini yapü. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yapü görevini... 

Gitti, müddeiumumilik ve hâkimlik, «Memurin Mu
hakemat Kanununa göre takibat yap» diye ilgiliyi 
serbest bıraktı. Yaptı vazifesini..: 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — İdarecinle yap
tınız bilirsiniz, açıklayın. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ciddiyetsizliğin yeni bîr örneği: Sayın 

I Demirci üç parti arasında anlaşma olduğunu bildi
riyor, «Hükümet listesini en geç yarın Sayın Cum
hurbaşkanına takdim edeceğim» diyor, Sayın Üs-
tündağ 22 ders kitabını yürürlükten kaldırıyor. Gü
venoyu ahnamış bir Hükümetsin, yeni Hükemetin 
kurulduğu, Sayın Başbakan tarafından ifade edil
miş, sen 22 kitabı yürürlükten kaldırıyorsun. 

Gerçekten bunlar Ecevit Hükümetimin vazife an
layışı, devlet anlayışı ciddiyeti hakkında ibretle üze
rinde durulacak konulardır, 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Siz de güvenoyu 
almadan yürürlüğe koydunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Kalidı ki kitap
ların kaldırılması da Bakanun emri ile değil, Talim 
Terbiye Heyetinin karan ile olması lâzımdır; o da 
ikinci kısmı. 

Sayın milletvekilleri, 5 Haziran 1977 seçimleri 
tek partiye iktidar olma imkânını vermeyince, koa
lisyon zarurî olmuştur. 

Bu sebeple Türk Devleti için Komünizmi büyük 
tehlike sayan; Türklüğün millî ve manevî değerleri
nin korunmasını ve yeni nesillere intikali zaruretini 
kabul eden; millî faydayı bir sınıfın hâkimiyetinde 
eleği, kayıtsız şartsız milletin hâkimiyetinde gören; 
sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin kavga ile de
ğil, sosyal barışla gerçekleşeceğine inanan; insan
ca yaşayabilmek için hürriyet içinde planlı ve hızlı 
kakınmayı şart sayan Adalet Partisi, Millî Selâ
met Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi; Adalet 
Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Denıirel'in 
başkanlığında bir koalisyon hükümeti kurmaya ka
rar vermişler ve bunu gerçekleştirmişlerdir. 

Bu Hükümeti, programını bile incelemeden kö-
tüleyen belli çevreleri anlamak mümkündür; ama 
beyinleri bir ideoloji ile yıkanmamış, kendilerini 
önceden bir siyasî kuruluşa adamamış kişilerin bu 
Hükümete karşı çıkmalarından söz etmeye kimse
nin hakkı yoktur. 

Ülkeyi, çıkışı olanaksız noktalara götüreceği 
lâfları ise, kendilerinden menkuldür; ancak gerçek
leri göremeyen, şartlandırıhnış kişilerin hissi beyan
larıdır. 

Yirmialtı ay iktidar olan Adalet Partisi, Millî 
Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Mil
liyetçi Hareket Partisi Hükümeti başarılı bir Hükü-
mettir. 

Bunun hesabı yapılmıştır; Parlamentoda yapılmış
tır, meydan meydan, kahve kahve, yurt sathında ya
pılmıştır. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Kaç tane ölü 
verihniştir? 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Bunun içindir 
ki, 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra bu 4 parti 
232 milletvekili alarak başarısını tescil etmiştir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Doğru ölen
leri söyleyin. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Çok adanı öldü, 
çok, 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Eğer, olaylar 
sizin yerinizden bağırdığınız gibi olsaydı bu partile
rin 232 milletvekili ile buraya gelmemesi, sizin şu 
iktidar kürsüsünde olmanız gerekirdi. 

Demek ki, gerçekler bu değildir, gerçekSer 
bu değildir. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen beyler, lütfen; dinle
yelim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Söylediğiniz 
olayların sebeplerini biraz evvel saydım. Siz, bü
tün anarşik olaylarda, bütün terörist olaylarda daima 
anarşistlerin yanında yer alacaksınız. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Yalan söylü
yorsun, bu size düşer. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Neyi yalan di
yorsunuz? Biraz evvel Sayın Ecevit'în Taksim mi
tinginden sonraki görüşünü, ifadesini okudum; bu
nu Konak Meydanında Türk Milletine ifade ediyor 
ve daha önce söyledim -eski milletvekili olan ar
kadaşlarını bilirler- Gaziantep, Malatya olayları gi
bi olaylardan sonra bu kürsülerden devlet zabıtası
na neler söyleniîdiğinıi, yurtların aranmalından son
ra hem de Hükümetinizde İçişleri Balsam olmuş ar
kadaşın polisi burada nasıl itham ettiğimi Meclis za
bıtları gösteriyor. Neyi yalan söylüyorum? 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Yalan söylüyor
sunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — İşte, sebepler 
burada değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz konuşmaınza de
vam edin. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Gelin sükunetle 
meseleleri tahlil edelim, konuşalım, sükunetle tah
lil edelim, ona göre hakikatlere ulaşalım. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Hükümet oldu
nuz devleti soydunuz, yeğenlerinizle birlikte. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Çok çirkin lâf 
bunlar. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz konuşmanıza devam 
ediniz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Çok çirkin lâf
lar. Bu, ancak size muhatap oku*. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Siz yaptınız bu
nu siz. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Ecevit'e bile 
suikast hazırladınız. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bu, ancak sîze 
akseder. Bu soygun ancak size aittir. 
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BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Başbakanın ye
ğenleri soydu. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yazds, böyle ko
nuşan arkadaşların milletvekili olması, bu ulvî çatı
nın altında bulunması gerçekten bir talihsizliktir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Sen nasıl milletve
kili oldunsa, ben de Türk halkının oylarıyle milletve
kili oldum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ben beş defa 
seçildim geldim, inşallah gelecek sefere sen de seçi
lirsin. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Ben bir kere gel
dim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konuşmanıza de
vam ediniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler; «Millî 
Eğitim Bakanlığını sen hatırdın!» sesleri.) 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Millî Eğitim Ba
kanlığımla iftihar ederim. Hepinizle her şeyi her za
man, her zeminde münakaşa ve müzakere etmeye ha
zırım, 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Milleti soydunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bir tek kanunsuz, 
bir tek sizin gibi hissi, bir tek mevzuat dışı işlemimi 
gösterin. Sizden önce gelenler burada çok kıvrandı
lar, çok gensoru getirdiler, çok soruşturma açtırmak 
istediler, ama sonlan daima hüsran oldu. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

Değerli mületvekiileni, tekrar ediyorum bu mesele
leri bu kürsüden dile getirelim, bu meseleleri gerçek
ten beraberce, önyargısız olarak tahlil edelim, o za
man görüşürüz. 

Ben, Milliyetçi Hareket Partisine müteveccih hu
suslara cevap verecek değilim, beni ilgilendirmez. Ken
di partisinin kendi sözcüleri bunları cevaplandıracak 
güçtedir. Ama bir hususu ifade ediyorum: Eğer Mil
liyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocaklarından kuvvet alı
yorsa, sizlerin de; sokakları yazanlar, «Tek yol dev
rimdir» diyen İleri Gençlik Derneğinden, DİSK'ten, 
TÖB = DER'den güç aldığınız bir hakikattir. Bunları 
hep beraber tartışalım, hep beraber, karşı karşıya ge
lip gerçekleri bulalım. Türkiye'nin huzuru burada
dır. 

Yoksa gençlerin bu hale düşmesi, gençlerin kamp
lara ayrılması ve hayatlarının baharında ölmesi bu 
memleket için en büyük felâkettir. Ama bu felâkete 

çare, peşin hükümle değil, tek taraflı görüşle değil, 
bütün olayları bütün taraflarıyle inceleyerek vanlabi-
linir. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Biz demokratik 
kuruluşlardan güç alırız, cşkiyalardan güç almayız. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Bak kardeşim, 
«Bizim Radyo» yu açınız, sizin söylediklerinizin ay
nısını söylüyor. (Gürültüler) 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın milletve
killeri, biraz evvel dedim ki, bundan evvelki Koalis
yon Hükümeti başardı olmuştur. Başarılı olmuştur, 
başarılı olduğunu Türk milletinden aldığı oylarla, ge
tirdiği milletvekilleriyle ispat etmiştir ama onun ya
nında saym Demireî'in Koalisyon Hükümeti gerçek
ten büyük Türkiye'yi yaratan, Türkiye'ye ilelebet şe
ref verecek büyük eserler meydana getirmiştir. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Tabiî yeğenleri ve 
kardeşleri Türkiye'ye büyük şeref vereceklerdir. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü 7,9'luk kalkın
ma hızı Demireî'in Koalisyon Hükümeti zamanında 
bazaıv gerçekleşmiş, bazan da gerçekleşmeye çok yak
laşmıştır. 1975'te kalkınma hızı 7,9; 1976'da 7,2; bu 
yi] da 8 olması beklenmektedir. Buna karşılık sayın 
Ecevit'in Başbakan olduğu 1974 yılında kalkınma hı
zı maalesef 7,4'tür. 

Bu devrede sanayi sektöründe büyük kalkınma 
kaydedilmiş, gelişme hızı 11,5'i aşmıştır. Bu devrede 
yatırımlar büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. 

1974, sayın Ecevit'in Başbakan olduğu zaman da 
gerçekleşme % 84,9'ken 1975'te 95,9, 1977'de 90,4 
olmuştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı devresinde ön
görülen 217 700 000 000 liralık yatırım yapılmıştır. 
Bu süre zarfında Türkiye'de hiç bir maddenin kıtlığı, 
yokluğu hissedilmemıjştir. Hiç bir fabrika hammadde 
yokluğundan dolayı durmamıştır. Türk köylüsünün 
yüzde ellisi elektriğe kavuşmuştur. Ziraî krediler 1974 
yılında 21 milyar lira iken, 1977 ydmda 71 milyar lira
ya ulaşmıştır. Esnaf kredileri 1964 yıimda 250 mil
yon lira iken, 1977 yılında 10 milyar liraya varmış
tır. Bunlar mıdır başarısızlık örnekleri? 

Mesele bununla kalmamıştır. Saym Demire! Hü
kümeti yine Türkiye'ye büyük eser kazandırmak ham-
les'ne devam etmiş, tıpkı Boğaz Köprüsü gibi ondan 
daha büyük bir projenin, Güneydoğu Anadolu Pro
jesinin ilk eserlerini vermiştir. Karakaya Barajı 18 
milyar liraya ihale edilmiştir. Bununla yılda 7,5 mil
yar kilovatsaat elektrik üretilecektir. Yine bu proje-
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ııin ikinci ünitesi olan Urfa Tüneline başlanmıştır. 
Bedir pompa tesisleri vasıtasıyle Fırat nehri 50 metre 
yükseltilecek ve ondan sonra Urfa ovasına akıtılacak
tır. Tünelin uzunluğu 26 kilometredir. Boruların iç 
ebadı 7,5 metredir. 

Değerli arkadaşlarım, böylelikle Urfa'da 20 milyon 
dekar toprak sulama imkânına kavuşacaktır. Müm
bit toprak var, kâfi ısı var; ama yeterli nem ve su 
yok. İşte bu tünel ve bu proje bunu gerçekleştirmiş 
olacaktır. 

Böylelikle, Demirel Başkanlığındaki dört partinin 
meydana getirdiği Koalisyon Hükümeti, Türkiye'yi 
büyük, Türkiye'yi müreffeh yapmanın en güzel eser
lerini vermiştir. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Onu halka sor. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Halka sorduk da 

geliyoruz. 
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Müref

feh olan yeğenler, kardeşler, halk değil. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın milletve
killeri, demokraside çoğunluk, sayı elbette her şey de
ğildir; ama Hükümet olmanın tek şartıdır. Bunu sağ
layamadıkça ne iktidar olunur, ne kanun yapılabilir. 
Demokraside siyasal üstünlüğün kıstası, sayısal çoğun
luktur. Aksi halde demokrasi işlemez. Başka hangi 
kıstasla, sayısal çoğunluğunuz olmazsa gücünüzü ispat 
edeceksiniz? Doğru yaptığınızı, iyi yaptığınızı ancak 
milletten aldığınız oylarla, getirdiğiniz milletvekilleri 
ve senatörlerle ispat edeceksiniz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — O sizin 
demokrasi anlayışınız. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Onun için mu
halefettesiniz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Yalnız 
destek yeterli değil. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın milletve
killeri, geçmiş koalisyon, biraz evvel arz ettiğim gibi 
başarılı olmuştur; ama yeni kurulmakta olan Koalis
yon, geçmiş Koalisyonun devamı değildir, uzantısı da 
değildir. (C. H. P. sıralarından «Devamı, devamı, 
uzantısı» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, aylarca, meydan meydan, 
kahve kahve, ev ev seçim gezileri, seçim propoganda-
ları yapıldı, Türk vatandaşı ile karşılıklı en yakın il
giler kuruldu. Bu temaslarda eksikler, başarılar dile 
getirildi. İşte böyle bir genel seçimden sonra kurul-
niîîiktadır bu Hükümet. Elbetteki aylarca meydanda, 
kahvede, evde dinlediği vatandaşın istekleri, ihtiyaçla

rı, arzuları, tenkitleri yeni Koalisyon Hükümeti tara
fından dikkate alınacak ve yerine getirilecektir. 

Protokolde ve Hükümet Programında ihtiyaçlar, 
hedefler, imkânlar, gerçekler doğru değerlendirilmiş
tir. Programın anakonularda neler getirdiğini kısaca 
ifade edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti hür demokratik rejimle ida
re olunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızdaki 
temel nitelikleri ile savunulacak, her şartta korunacak
tır. Nerede gericilik değerli arkadaşlarım?.. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — 163 ncü 
madde ile mi? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ne diyor, ne di
yor; 163 de dahil ne diyor? Anayasanın temel ilkele
rinden bahsediyor. Anayasanın temel ilkelerine dahil 
m idiı laiklik? ' 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — O, si
zin demokrasi anlayışınız. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ne demek benim 
demokrasi anlayışım? Anayasa, Anayasadır; bunun 
başka türlü izah tarzı yoktur. Cumhuriyetin nitelikle
ri Anayasada yazılıdır; bu niteliği ben de, sen de, o 
da, herkes de Anayasada yazılı olduğu gibi anlayacak
tır. Bunun başka türlüsü var mı?.. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, değiştirmek istenilen Anaya
sanın nitelikleri, Cumhuriyetin nitelikleri, ana ilkeleri 
değildir; Hükümetin işlerliğine ait yetkilerin o zama
nın şartları içinde reaksiyoner bir Anayasa ile Hükü
metten alınmasının iadesi çalışmalarıdır. (A. I>. sıra
larından alkışlar.) 

Kominizin, faşizm ve her türlü zulüm ve tahak
küm idarelerine karşı çdulacaktır. Millî, manevî ve 
tarihî değerlere sahip olunacaktır. Ülke ve millet bü
tünlüğü, iç barış, kardeşlik ve huzur korunacaktır. 

Biz huzur diyoruz, kardeşlik diyoruz; siz durma
dan en ağır şekliyle kardeşliği bozacak lâflar atıyor
sunuz. Bununla Türkiye huzura kavuşmaz. Lütfedin 
evvelâ şu çatı altında kardeşliği kuralım. Evvelâ şu 
çatı altında birbirimizi altlayabilelim. 

Devletimizi tahribe yönelik tehdit ve tehlikelerle 
savaşılacak, kanunsuzluklarla hukuk içinde kalarak 
mücadele edilecektir. Devlete, rejime, can güvenliğine 
musallat olan .hâdiselere karşı tek koruyucu ve caydı
rıcı müessese, güvenlik kuvvetlerimizdir. 

Görüyor musunuz değerli arkadaşlarım; Hükümet, 
asayişi, can ve mal güvenliğini korumakta tek mües
sese, tek güç olarak devlet güvenlik kuvvetlerini ka
bul! etmektedir. 
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NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yardımcı güçler
den vazgeçtiniz mi? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bu lafları atma
yın, o zaman biz de size sizin yardımcılarınızı sora
rız. Sizin yardımcılarınıza ne dersiniz? 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Kimmiş bizim 
yardımcılarımız? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Onları siz biz
den iyi biliyorsunuz. 

Devlete bazı ideolojik mihraklar dış kaynaklar
la irtibatlı olarak Mir demokratik cumhuriyet rejimi 
yerine, komünist dikta kurmak istemektedirler. 

İç güvenlik, asayiş, kanun hâkimiyeti hukuk için
de sağlanacaktır. Kanunlar mutlak bir eşitlikle uy
gulanacaktır. Kanunsuz eylemlerle mücadelenin tek 
vasıtası, hukuk ve kanundur. 

TRT Kurumunun tarafsızlığı korunacak ülke ve 
millet bütünlüğünü sarsıcı, Cumhuriyeti tahrip edici, 
mîllî güvenliğe ve genel ahlâka zarar verici yayınlar 
yapması önlenecek, millî ve manevî değerler takviye 
olunacaktır. 

Eğitimde anailke millîliktir. Milletimizin bütün 
fertleri Türklüğün millî, ahlâkî insanî, manevî ve kül
türel değerlerini benimseyen ve bunları davranış ha
line getiren vatandaşlaı olarak yetiştirilecektir. Eği
tim müesseselerinde öğretim ve öğrenim hürriyeti ve 
can güvenliği sağlanacaktır. Milletimizin ümidi, gele
ceğin teminatı, devleti ve milleti büyük yapmanın 
kaynağı olan gençlerimizin her yönde yeterli, sağlıklı 
ve güçlü yetişmeleri için hiç bir şey esirgenmeyecek
tir. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği gerçekleştirile
cektir. 

Her kademede görev yapan öğretmenlerimiz mes
leklerinin toplum içindeki özelliğine yaraşır ücret sis
temine kavıaştürıslacak, mesken dahil sosyal ihtiyaç
ları halledilecektir. Türk Dil ve Sanat Akademisi ku
rulacaktır. Gençlerimizin yurt, burs, dinlenme ve 
spor ihtiyaçları karşılanacaktır. 

İstikrar içinde, dengeli ve hızlı gelişme ekonomik 
polikikaıun hedefidir. Kalkınmanın gayesi fukaralığı 
yenmek, rtfalıı tabana ulaştırmak, hürriyet ve güven
lik içinde mesut bir toplum yaratmaktır. Kişinin te
şebbüs gücü kalkınmanın yaratıcı unsurlarından bi
ridir. Mülkiyet hakkı ve meşru kazanç saygıya de
ğerdir. Âdil gelir dağılımının gerektirdiği tedbirler 
alınacaktır. 

Sosyal adalet ve sosyal güvenliğe gereken önem 
verilecektir. 
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Enflasyonla mücadele edilecek, mal kıtlığını ve 
darlığım önlemek için üretimi artıracak faaliyetler 
desteklenecek, gerekli ithalât zamanında yapılacaktır 

Para ve kredi politikasıyla gereksiz şişkinlikler 
önlenecek, kamu harcamaları için Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaat asgarî seviyeye indirilecektir. 

Gelir seviyesi yetersiz ailelere, Devlet yardımı yo
luyla, belli bir düzeyde yaşama imkânı sağlanacaktır. 

Malî güce göre vergi alınması ilkesine uygun ola
rak vergi mevzuatı basit ve âdil hale getirilecektir. 

Asgarî ücretten vergi alınmayacaktır. 
Kredi müessesesi, teşebbüs gücünü değerlendire

cek tarzda düzenlenecektir. 
Krediler, esnaf ve sanatkârların gelişmesine, kü

çük çiftçinin modern tarım girdilerinin teminine im
kân vererek, verimi ve üretimi artıracak tarzda tan
zim edilecektir. 

Yüksek faiz uygulanması kaldırılarak köylüye, 
esnafa, sanayiciye, mesken edineceklere daha ucuz 
kredi sağlanacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, memleketin 
ekonomik ve sosyal gerçekleri, toplumun istekleri, 
tecrübenin öğrettikleri dikkate alınarak yeniden ha
zırlanacaktır. 

Doğu vt Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolu' 
nun geri kalmış yörelerinin kalkınması için özel pro
jeler yapılacak, pilot iller teşkil olunacaktır. 

Sanayileşme, bölgeüer arasında dengeli tarzda 
geliştirilecektir. Organizasyon, kredi, teşvik, altyapı 
buna göre ele alınacaktır. 

Elektnk enerjisi üretimi 20 milyar kilovat/saattan 
30 milyar kilovat/saata çıkarılacaktır. Hedef 100 mil
yar kilovat/saattir. Sayın Ölçen konuşmasında ener
jiye sıkça temas etti. Ama enerji ile bu kadar ya
kından ilgilendiğine göre haksever olduğunu zannet
tiğim Olçen'in, yalnız Karakaya ve Afşin santral-
ları ile bugünkü üretime denk 15 milyar kilovat/sa
at elektrik üretecek termik ve hidrolik santralların 
yapılmakta olduğunu ifade etmeliydi. 

Demir ve çelik üretimi 3 milyon tondan 10 mil
yon tona çıkarılacaktır. Hedef 25 milyon tondur. 

Kömür üretimi 10 milyon tondan 30 milyon tona 
çıkarılacaktır. Hedef 100 milyon tondur. 

Çimento üretimi 15 milyon tondan 25 milyon to
na çıkarılacaktır. Hedef 50 milyon tondur. 

Gübre üretimi 2 milyon tondan 10 milyon tona 
çıkarılacaktır. Hedef 20 milyon tondur. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Kara
borsa kalkacak mı? 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — Petrol arama 
seîcîberiiğine girilecektir, 

Köy ve şehir farkı ortadan kaldırılacaktır. Köy 
kalkınmasında milîî kooperatifçilik teşvik ve takviye 
edilecektir. 

Taban fiyat politikası bir bütünlük içinde uygu
lanacaktır. 

Tarım Sigortası Kanunu çıkarılacaktır. 
Yeni Köy Kanunu hazırlanacaktır. 
Genel Sağlık Sigortası Kanunlaştırılacaktır. 

Fiyat istikrarını sağlamak için millî stok politi
kası uygulanacaktır. 

İşte biraz evvel sual soran arkadaşımın, karabor
sasının cevabı da bu politika içinde ele alınacak, su
nî artışların ve karaborsanın önüne geçilmesi bu tar
zı ile hem ekonomik hem de yasal tedbirlerle yerine 
getirilecektir. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Geç
mişte örneklerini gördük. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri reorganize edilerek, dağınıklıktan kur
tarılarak kaynak israfı önlenecektir. Çalışanların hak
larının korunup geliştirilmesine ve teminat altında 
tutulmasına önem verilecektiir. İşçi hak ve menfaat
lerinin çatışarak değil, barışçı yollarla sağlanmasına 
çalışılacaktır. Ev hizmetlerinde çalışanlara sigorta 
kapsamı açılacaktır. İşçi ve memur emeklileriyle dul 
ve yetimlerinin geçim şartları yeniden düzenlenecek
tir. İyak ve Meyak tasarıları kanunlaştırılacaktır. 
Askerlik süresi azaltılacaktır. Ölçüsüz kira artışlarını 
önlemek için «millî mesken planı» adı ile bir politi
ka uygulanacaktır. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Mecbur muyuz 
programı dinlemeye, iki gün önce dinledik. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Millî menfaat-
leri koruyan, şahsiyetli, başarılı ve gerçekçi bir dış 
politika takip edilecek, hak ve menfaatlerimiz taviz
siz korunacaktır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile münasebetleri
miz, millî sanayimizin güçlenmesine hizmet edecek, 
ihracatınıza pazar olacak tarzda düzenlenecektir. 

Kıbrıs'tı soydaşlarımızın güvenliğinin, haklarının 
teminat altında olmasına ve bu teminatın devamlılı
ğına dikkat edilecektir. Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki top
lumlu bağımsız bir federal devlet kurulmasına ve 
bunun biran önce gerçekleşmesi çalışmalarına de
vam edilecektir. 

Programın; kalkınmayı, huzuru, refahı, hukuk 
içinde sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkelerine uy

gun olarak gerçekleşme hedef ve amaçları yanında, 
çok önemli bir özelliği de, iç siyasî barışa verdiği 
önemdir. Bu hususta Program şöyle demektedir : 
«Bu mukaddes çatı altında aziz milletimize birlikte 
hizmet etme imkânına kavuştuğumuz bütün siyasî 
partilerimizin yapıcı, yol gösterici tenkitlerinden ve 
ikazlarından daima güç alacağız. Siyasî partilerimi
zin birbirlerini tamamlayan ve millî hedeflere yöne
len göörevleri olduğuna inanıyoruz. Hükümetimiz; 
iktidar, muhalefet münasebetlerine öze! değer ve 
önem atfedecektir. 

«Geçmiş siyasî mücadelenin doğurduğu birtakım 
kırgınlıkların, kısır çekişme ve gerginliklerin devamı 
yerine karşılıklı anlayışı, müsamahayı ve uzlaşmayı 
hâkim kılmak azmi ve kararı içindeyiz.» 

Bu hedeflerin gerçekleşmesi Adalet Partisi Gru-
punun en halisane dileğidir. 

Arz ettiğimiz düşünce ve inançlarla Devletimizi 
güçlendireceğine, kanun hâkimiyetini sağlayacağına, 
kalkınmayı ve refahı gerçekleştireceğine, artan millî 
geliri sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkeleri içinde 
halka yayacağına, hukukî ve kanunî tedbirlerle hu
zuru temin ederek, güçlü, mutlu ve büyük Türkiye"1 

yi yaratacağına inandığımız için bu Koalisyon Hü
kümetine Adalet Partisi Grupu olarak beyaz oy vere
ceğiz. Bu program, bu hedeflere sadık kaldığı sürece 
Adalet Partisi Grupu olarak bu Koalisyon Hüküme
tini desteklemeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, fazla zamanınızı almamak 
için Sayın Ölçen'in konuşmalarındaki hususlara te
mas etmeyeceğim. Çünkü konuşmamın birçok yerin
de onlara cevap verdiğimi zannediyorum. Ama, söz
lerimi bitirirken Türkiye'nin gerçekten büyük sorun
ları vardır, bunları tek basma iktidarlaruı, hükümet
lerin yürütmesi güçtür, zordur; millete birtakım ıs
tıraplar verebilir. 

Onun için siyasî partiler olarak, millet ve mem
leket menfaatinin gerektirdiği yerde diyalogu sürdür
memize, bu çatı altında meseleleri önyargısız değer
lendirmemize ve Anayasa kuruluşlarının da sorum
luluklarının idraki içinde kanunların kendilerine ta
nıdıkları yetkileri kullanmasına ihtiyaç vardır, hepi
nizi en içten sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum. 
(A. P. ve M. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim İlhami Bey. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız nok

tadan devam etmek için saat 20.30'da toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇtCt DİVAN ÜYELERİ : Ali Haydar Veziroğlu (Tunceli), Aydın Menderes (Konya) 

-a 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — HÜKÜMET PR 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden baş
lıyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Nevzat Kösoğlu, buyurun efendim. (A. P. ve 
M. H. P. sıralarından alkışlar). 

M. H. P. GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞ
LU (Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
şahsım ve Grupum adına en iyi dileklerle saygıları
mı sunuyorum. 

Ben bu şerefli çatının altına henüz gelmiş bulu
nuyorum. Görevimi ciddiye alıyorum. Bana Grupum -
da sözcülük vazifesi verildiği zaman, oturdum ve o 

mesuliyet içerisinde bir metin hazırladım. Şu anda, 
acaba yanlış mı düşünüyorum diye tereddüt içinde
yim. Çünkü bu konuşmayı hazırlarken Cumhuriyet 
Halk Partililerin ilkokul öğrencilerine dağıttıkları ve 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin amblemi olan 
altı okla birlikte Sayın Bülent Ecevit'in resmini taşı
yan ders belgelerinin fotokopilerini almadım, çünkü 
Muammer Aksoy'un yazmış olduğu Sosyalist Enter
nasyonal adlı kitapta, Sayın Bülent Ecevit'le orak çe-
kiç'in yan yana çekilmiş olan resimlerinin fotokopi

lerini yanıma almadım. 

Merak edenler Meclis Kütüphanesinin yeni ya
yınlar bölümünde imza karşılığı kitabı görebilirler. 

Yine Sayın Bülent Ecevit'in «Atatürk ve Devrim
cilik» adlı kitabının 104 ncü sayfasının fotokopisini 
çıkararak gelmedim ki, orada Türkiye'yi Marksist 
bir ihtilâle, komünist bir düzene götürmenin yolları 
açıklanmaktaydı. 

Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticilerinin Tür
kiye'de hangi legal ve illegal Marksist kuruluşlarla 
işbirliği halinde çalıştığının ve bu işbirliğinin Türk 
milletine, Türk devletine nelere mal olduğunun he
sabını huzurunuza getirmedinı. 

DOĞRAMI (Devam) 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Bildiğin 
varsa getir. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Ölçen söze başladığı 
zaman; «Devlette ciddiyet gerektir» diye başladı. 
Ben de bu salonun, bu Parlamentonun Devletin bir 
parçası olduğunu düşünerek kalemi elime aldım ve 
ciddiyetle not tutma hevesine kapıldım; ama konuş
maları öyle bir seviyede devam etti ki, konuşmaları 
o kadar yanlış, istismar, tahrif ve yalanlarla doluydu 
ki, bunlara cevap vermek lüzumunu, cevap vermek 
heyecanını kendimde bulamıyorum. Bizleri faşistlik
le itham etti ve bir sürü eskimiş yalanlarla tahrifle!-
Ie dolu torbasını huzurunuza serdi. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Programı açıkla sen, 
programı. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Biz Sayın 
Ölçen'in ve temsil ettiği Cumhuriyet Halk Partisi yö
neticilerinin hemen hepsinin bu. ilhanı ve yalanlara 
inanmadıklarını biliyoruz, inanmadıkları şeyleri söy-
ledikierini biliyoruz. Yalnız, kendisine ve Cuhnıuriyett 
Halk Partisinin sayın yöneticilerine bir noktayı hatır
latmakta kendileri açısından fayda mülâhaza ediyo
rum. Bu sözler ve ithamlar çok eskildir; Milliyetçi Ha
reket Partisi Türk siyasî hayatına çıktığı günden bu 
yana bu iftira sağanağı altında yol almı^ır. 5 Hazi
ran seçimlerinden önce de kamuoyu bu sözleri çok 
dinledi ve biz 3 idik 16 île bu çatının altına gönderdi 
300 bin rey akmştık, bir milyona Varan oyla bizi bu
raya gönderdi. Eğer bu sözlerinde, bu yalan bu kara 
propagandalarında devam ederlerse, ben umarımki ve 
kendileri korksun ki, Türk Milletinin idraki bize ge
lecek bir seci mide iktidara getirebilir. (M. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından gülüş
meler) 

Ssyın Öîçen, muhterem Genelbaşîkanımszın bîr 
sözümü, fotoğrafı üzerine dercedihniş bir sözünü ala
rak kürsüye geldi ve onu tahmin edilemiyece'k ölçü-
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lerde tahriflerle bektaşinin ayeti -kerimeyi tefsir edi-
şlndeki üslupla tefsir elmeye kalmıştı. O sözler Ge-
nelbaşjkamma aittir, o sözler yıllarca önce genç bir 
subayken taşıdığı millî heyecanilann hamasi bir ifa
desi olarak bir nesir içerisinde kullanılmıştır. Eğer o 
metni bütünü ile okusaydı, o tarzda tahrif eiıııek im
kânım - belki mümkündür - Vicdanında bulamaya
caktı. Ama eğer Sayın Ölçen hamasi sözlere, nesre 
meraklı ise, yanılmıyorsam eski Göikbörü dergilerini 
karıştırmakla Sayın Bülent Ecevitlin de aynı hama-
se'ii ifade eden, dile getiren şiirlerini görebilecektir. 
(M. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, bu kürsüden Sayın Ölçen'in bütün 
söylediklerini tek tek cevaplandırabiImeJk için o sevi
yeye inmek gerekir. (C. H. P. sıralarından «Allah Al
lah sesleri» gülmeler) 

Beni bağışlamanızı diliyorum ve ne ölçüde ilgini
zi çekeceğini, hiç değilse bir kısmınızın ne ölçüde il
gisini çekeceğini şu anda kesrtiremediğim konuşmamı 
okumaya başlıyorum. 

Anayasaya göre kurulan ve Yüce Meclisimize su
nulan Koalisyon Hükümetinin Programını inceledik. 

Millî biriliği, demokratik rejimin vazgeçilmez un
surlarından olan partilerin diyaloguna dayanan olgun 
ve medenî bir siyasî mücadeleyi tesis etmeyi, sosyal 
adalet içinde hızlı kalkınmayı, bütün hükümet tasar
ruflarının millî seViyedeki politikalarla yürütülmesiini 
ve manevî kalkınma ile maddî kalkınma arasında 
ciddî bir denge kurmayı benimseyen bu programı, 
genel olarak müspet karşıladığımızı ifade etmek is
tiyorum. 

Programın bazı esasları üzerinde durmadan önce, 
ülkemizin içinde bulunduğu durumun tespitinin yapıl
masını zarurî görüyoruz. 

Anarşiyi önlemeyi, istikrar ve güven içinde hızlı 
kalkınmayı sağlamayı hedef edinen bu Hükümetin 
programı, nasıl bir ortam içinde icra imkânına sahip
tir? Bu değerlendirme yapılmadan tartışmaya girmek, 
meseleleri çok dar bir çerçeve içerisinde ele almak 
anlamına gelecektir. 

Muhterem üyeler, insanlığın büyük bir yarış ha
linde olduğunu ve bu yansın milletler mücadelesi ola
rak devam edegeld'iğinî görmekteyiz. Habil ve Kabil' 
den bu yana değişmeyen bir gerçek de, insan tekinin, 
bulunduğu cemiydi içindeki yaşama ve mutlu olma 
kavgasıdır. 

İnsan başarılarının hemen her sahasında devam 
eden bu mücadelede, tarih boyunca daima ezen zalim
ler ve ezilen mazlumlar olagelmiştir. Ama biz, bu tas
nifi, bir sistemlin tutuculuğu içinde sınıfların kavgası 
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olarak geneHeştirmSyoruz. Böyle bir tasnifin, hele 
dünyamızın asrımızda geçirdiği acı tecrübelerden son
ra gayrî ilmî ve gerçeğin çarpıtıhnası olduğunu gör
müş bulunuyoruz. 

Ezilen insanlar vardır, ezilen sosyal gruplar var
dır ve ezilen mîlletler vardır ve tarihlin her devrinde, 
dünyanın ve o cemiyetin bünyesine göre bunlar farklı 
farklı olmuşlardır. Biz bu ebedî mücadelede değiş
meyen iki anaunsurun fert ve millet olduğunu görü
yoruz. Zaman içindeki tezahür tarzı ve unsurları de
ğişse de millet dediğimiz vakıanın devam ettiğini ve 
kültür taşıyıcı içtimaî birim olarak kaldığını gör
mekteyiz. Bunun içindir ki, bizim başlangıç noktamız 
insan ve millettir. Bunlar dışındaki her içtimaî bi
rim değişken ve gelip geçicidir. Bu hareket nokta-
sıyladır ki, hangi ölçülerle yapılmış olursa olsun mil
let içinde hiç bir ayırımı kabul etmiyoruz. Adı ne 
olursa olsun bu tarz ayırımlara dayanan bütün ide
oloji ve disiplinleri reddediyoruz. 

İçtimaî ve iktisadî farklılaşmalara ideolojik pen
cereden değil, ilmî açılardan bakılması gereğine ina
nıyoruz. Maksadımız ise bu farklılaşmalardan ötürü 
fertlerin vtya zümrelerin birbirini ezmesine, istismar 
etmesine imkân vermemektir. Her ferdin maddî ve 
manevî gelişmesinin saygıdeğer bir şahsiyete ulaşma
sının içtimaî vasatım hazırlamaktır. Çünkü, iktisadî 
ve içtimaî farklılaşmaların doğurduğu zümreleri de
ğil; insanı, insan şahsiyetini uğrunda mücadele edile
cek bir değer olarak telâkki ediyoruz. 

Muhterem üyeler, bizim milliyetçilik anlayışımız, 
Anayasanın dibacesinde yer alan milletin bütün fert
lerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez 
bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında 
toplayan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ru
hu içinde daima yüceltmeyi amaç bilir. 

Milliyetçiliğimiz ayırıcı değil bütünleştiricidir. 
Ayrılıkları reddeder. «Vatan bir, bayrak bir, devlet 
bir ve kitap birdir» diyen bir zihniyetin temsilcisiyiz. 
Ve inanıyor, uğrunda mücadele ediyoruz ki, istikbal
deki büyük mutluluklarımız ve heyecanlarımızla bir
likte olacaktır. 

Yıllardan beri bu çatı altında bile nice ağır itham 
ve affedilmez iftira sağnakları altında kalan Milliyet
çi Hareket Partisi olarak açık yüreklilik ve kesinlikle 
ilân ediyoruz; bin yıldır birlikte yaşayan, aynı tarihi 
yapan, omuz omuza savaşan, aynı şeylerle gülüp ağ
layan ve aynı mukaddesler peşinde koşan insanları
mızın birliğini korumak, uğrunda en çetin mücade
leleri göze alabileceğimiz vazgeçilmez bir değerdir. 
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Milliye Içilik anlayışımız içe kapanık değil, kendi I 
mukaddeslerine sahip olarak hayata açık ve atılgan- I 
dır. İnsanlığın fikrî ve teknik gelişmelerine açık; ama I 
bu gelişmeleri kendi değerleri açısından yorumlamak 
iddiasındadır. Yani, varlığı kendi gözümüzle görüp, 
kendi öz kültürümüzle kavramak davasındayız. I 

Kelimelerin sihrine kapılmış, sarhoş çocuklar gibi 
yalpalayıp duran Türk düşüncesi yaratıcı tefekkür 
seviyesine ancak bu yolla ulaşabilecektir. I 

İnsanlık kültürüne orijinal şahsiyetli renkler kat- I 
mamız ancak bu yolla gerçekleştirilmiş millî üslup
larla mümkün olacaktır. Bunun içindir ki, düşünce
miz her türlü yabancı ideolojiye, izm'e karşı bir mü
tefekkirimizin ifadesiyle idrakimize giydirilen bu deli 
gömleklerine karşı düşüncede bir isyan, bir şahsiyet 
ve bir millî haysiyet ifadesidir. 

Sayın üyeler, Türk Milletinin davası daha çok 
maddî geüşmelere işaret eden bir kalkınma hadisesi I 
değil, topyekûn bir yükseliş mücadelesidir. Bu müca
deleyi madde ve manasıyle bir bütün olarak ele alı
yoruz. Sözkonusu olan maddî imkânlarımızın artırıl
ması, âdil bir cemiyet nizamı içinde ruhî muhteva
larımızın zenginleştirilmesidir. 

Sonuç olarak Türk Devletini, güçlü Türk inşam
ın mutlu kılmaktır. 

İnsanlığın büyük yarışında ön saflara geçebilme
miz, zalimlere karşı hakkı savunabilmemiz, ancak 
ruhî ve maddî zenginliklerimizi artırmak ve millî 
bir üslup içinde ortaya koymakla mümkün olabile
cektir. 

Bugün ulaşılmış bulunan sosyal devlet telâkkisi, 
tarihî «Devlet baba» anlayışımızın ifadesi olmakta
dır. Bu anlayışla vatandaş, kutsal bir emanettir ve 
devlet vatandaşının maddi ve manevî gelişmesinin 
imkânlarını hazırlamakla mükelleftir. 

Memnuniyetle ifade ediyoruz ki, özellikle 1961 
Anayasasından sonra fertlerin iktisadî istismarının 
önlenmesi, asgarî geçin* seviyesine ve gelecek emni
yetine kavuşturulması, hakların sosyal muhtevalar ka
zanması jönünde müspet zihniyet gelişmeleri olmuş
tur. 

Fiilen ve kemaliyle gerçekleşmesi konusunda ise, 
yapılanlara bakarak hiç değilse ümidimiz vardır; an
cak ferdin ruhî ve zihnî gelişmesi ve korunması sa
hasında devletimizi fiilen anlaşılmaz bir vurdumduy
mazlık tavrı içinde görmekteyiz. 

İnsanımızın ruhî ve ahlâkî kıymetlerinin yağma- I 
lanması, kirletilmesi, onun şahsiyetinin yozlaştırılma- I 
sı karşısında devletimiz suskun, yahut çok becerik- ' 

I sizdir; Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tutumu 
I tasvip etmiyoruz. 
I Muhterem üyeler, istismar zulümdür. İster bir fer

din, ister bir zümrenin yahut milletin olsun, insanh-
I ğın ulaşmış olduğu bugünkü düşünce seviyesinde biz, 
I her türlü istismar ve zulmü telin ediyoruz. Sadece 
I kendi cemiyetimiz için değil, bütün insanlık camiası 
I için hak ölçüleri içerisinde güzel dileklerimiz vardır. 
I Milliyetçi Hareket Partisi, bu bakımdan idealist

tir; ama meselelerin değerlendirilmesinde ve çözüm 
I getirirken hiç bir zaman ayağını katı topraktan ayır

maz. 
Bugünün meselelerine yaklaşırken, milletimizin 

200 yıldır Batının kültür ve iktisadî emperyalizminin 
çemberi içinde mücadele ettiğim bilmek zorundayız. 
Emperyalizmlerin metodları değişmiştir, ama zihni
yetleri hep aynı kalmıştır. Maskeler her zaman de^ 
ğişebilir, ama gerçek yüz daima kuvvete tapan bencil 
zihniyettir. Emperyalizmlerle mücadele, ancak güç
lü düşünce istiklâline ve millî hassasiyetlere sahip 
olmamızla mümkün olabilecektir. 

İktisadî emperyalizmi reddederken hemen bütün 
s'yasî partilerimizin hiç değilse lâfzen ittifak halinde 
görüyoruz. Söz gelişi; 1838 Ticaret Anlaşmasının Türk 
sanayii ve iktisadiyatını mahveden emperyalist bir dü
zenleme olduğunu söylerken hep beraberiz. Bir Mis-
ter White ortaklığının krom madenlerini nasıl sömür
düğünü okurken birlikte isyana kapılıyoruz. (M. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ama, kültür^ emperyalizmi konusundaki hassasiye
timize bir kısım partiler katdmamaktadırlar. Bu iki 
emperyalizmin iç içe geliştiğini ve birbirini tamamla
dıklarım kabul etmemektedirler. Meselâ; Robert Ko
lejin veya diğer yabancı okulların emperyalizmin ile
ri karakolları olarak kurulduklarım kabulde güçlük 
çekmektedirler. Emperyalist kültürler karşısında ken
di varlığımızı, kendi öz kültürümüzün şahsiyetini ko
ruma kavgasını verdiğimiz zaman da bizi çağ dışı 
ilân etmektedirler. 

Muhterem üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi em
peryalizme karşı çıkarken hem iktisadî sömürüye hem 
de kültür köleliğini reddetmektedir. Bunlardan biri
nin ihmal edilmesini bilgisizlik yahut bir aldatmaca 
olarak telâkki etmekteyiz. 

Millî kültürümüze sahip çıkmakla onu çağın şart 
I ve imkânları içinde ihya etmek ve hâldin kılmakla 
i her türlü emperyalizme karşı en köklü mücadeleyi 
' vermiş olacağuz. 
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Sadece hukukî manadaki düşünce hürriyetini değil, 
yabancı kültürler karşısındaki düşünce istiklâlimizi 
de ancak böylece kurtarabiliriz. Zihinlerdeki ye ruh-
îardaki emperyalist zincirleri ancak böyle kırabiliriz. 

İktisadî emperyalizme karşı ilim ve tekniğin im
kânlarını ancak bu düşünce ve ruh istiklâline kavuş
muş olan yöneticiler kullanabilirler. Yaratıcılıktan 
mahrum, Garbı aktarmaktan başka fazileti olmayan 
müsiahricler bu yükün altından kalkamazlar. Yabancı 
kültür ve telkinlerin şahsiyet verdiği insanlar, bir em
peryalizmin sömürdüğünü, ancak bir başka emperya
lizmin haber vermesiyle farkına varabilir. Ve bir em
peryalizmden kaçarken, bir başka emperyalizmin ağı
na düşme tehlikesi içinde olurlar. Çünkü düşünce is
tiklâline ve hür değerlendirme imkânına sahip de
ğillerdir. 

Yaşayan bir mütefekkirimizin, son asır Türk ay
dınlarının Batının yeniçerileri olarak tavsif etmesini 
yanlış bulmuyoruz. Kendi öz çocuklarımız dün Batı
nın, bugün Uzak Şarkın, yahut Kuzeyin yeniçerileri 
haline sokulmaktadır.- En kıymetli varlıklarımız gidi
yor, en büyük zenginliklerimiz, yani insanlarımız baş
ka milletlerin, emperyalistlerin emrine giriyor. Bu olu
şa niçin hep birlikte isyan halinde değiliz? Bu gidişe 
niçin bugüne kadar «dur» diyememişiz? Bu ağır ta
rihî vebali Yüce Meclisimiz de omuzlarında hissetmek 
zorundadır. 

Muhterem üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi, «Türk 
mîlleti titre ve kendine dön» derken, sadece gençleri 
heyecana getirmek hevesinde değildir. Onları düşün
ce istiklâline, her türlü emperyalist telkinleri aşan zih
nî bağımsızlığa ve kendi şahsiyetlerini bulmaya çağır
maktadır. İnsanlığın süregelen mücadelesi içinde 
ayakta kalmak için, güçlü ve mutlu olabilmek için 
kendi üslûbumuzu kurmak zorunda olduğumuzu ifade 
ediyorum. İnsanlığa birşeyler verebilmenin taklit ve
ya kopyacılıkta değil, millî üslûbumuzu sunmakla 
mümkün olacağını söylüyoruz. 

Kültür/ emperyalizminin perişan ettiği düşünce 
hayatınıız insicamsız, şahsiyetsiz birtakım kelimelerin 
oyuncağı haline geldi. Nice yıllar var ki, cebimizde 
unuttuğumuz anahtan bir başkasının cebinde aramak 
şaşkınlığı içindeyiz. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) İzninizle bir sanatçı mütefekkirimizin mefhum
ların kurbanı fikir hayatımız hakkındaki bir pasajını 
okuyacağım: 

«Mefhumların kâh gülünç, kâh korkunç maske
lerle raksettiği bir karnaval balosu fikir hayatımız. 
Tanımıyoruz onları. Nereden geliyorlar bilen yok? 

Firavunlara benziyorlar. Kalabalığa çehrelerini gös
termeyen firavunlara, ve aydınlarımız o meçhul heyu
lalar için ehramlara taş taşıyan birer köle.» 

İşte bugün tehlikesini yaşadığımız çatışmalar ve 
çelişmeler yığınının temelinde bu emperyalist çekişme
ler vardır. Türk üniversitelerini, Türk gençliği ve iş
çisini kölelik zincirlerine vurmaya çalışan emperya
lizmlerin ideolojik «aldırdan karşısındayız. Batı emper
yalizminin kültür zincirlerinle vurulmuş olan zihinler 
bugün Rus yahut Çin emperyalizmlerinin çemberine 
meyil etmektedirler. Marksizm bazı emperyalist mil
letlerin basit bir aracı haline gelmişken nice aydın ge
çinenlerimiz bu sade gerçeği görmemektedirler. Çün
kü zihinleri istiklâle kavuşmamıştır. Bir esaretten bir 
başkasına yuvarlanmanın rahatlığı, tembelliği içinde
dirler. Düşünce zahmetinden böylece kurtulmuş ol
maktadırlar. Bir tek misal vermek istiyorum. Kari 
Marks doğruları ve yanlışlarıyle ilim tarihindeki yeri
ni almıştır. Batı ondan alması gerekenini almış, dü
şünce hayatına sosyal muhtevalar kazandırmış, bir ih
tilâlciden aldıklarıyle süregelen düzenini sağlamlaştır
mış, gediklerini kapatmıştır. Rusya ondan alması ge
rekenini almış ve millî bir üslûp kurmuştur. Marksizm 
Rusya'ya değil Rusya Marksizme hakim olmuş ve ona 
kendi üslûbunu vermiştir ve şimdi onu emperyalizmin 
en müthiş silâhı olarak dünya üstünde kullanmakta
dır. 

Biz ise sayın milletvekilleri, gerçekte onun doğru 
ve yanlışlarından habersiz, onu millî tefekkürümüzle 
değerlendirememiş, yorumlayamamış, sadece Marks'-
ın mümini veya münkiri olmaktan öteye geçememişiz. 
Onun için de Marksizm, Türkiye'ye kardeş kavgası ge
tirmiştir, kan getirmiştir, anarşi getirmiştir ve hıyanet 
getirmiştir ve Türkiye'de yıkıcılığın, bölücülüğün pro
paganda silâhı olmaktan öteye bir fikir haysiyetine 
kavuşamamıştır. Demek ki, heylıat, bu badirede yine 
bizler yandık. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Programda yok 
bunlar, Programa koydursaydın bunları. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Üstümüze 
çevrilen, Devletimizi, milletimizi ve bütün mukaddes
lerimizi yıkmak için üstümüze çevrilen bu silâh uğru
na insanlarımız birbirini boğazlamak noktasındadır. 
Yıllar var ki bir yabancı emperyalizm uğruna ölmek 
hacaletim yaşıyoruz. Bir emperyalizmin çemberinden 
kurtulmak için bir başka emperyalizmin kucağına ko
şuyoruz. Türk Milletinin, Türk aydınının ve gençliği
nin bu şuur ve idrake ulaşması için mücadele verilme
lidir. 
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İşte bizim ülkümüzü benimseyenler, bütün yaban
cı emperyalizmlere karşı ayağa kalkan Türk Devleti, 
Türk Milleti ve onan mukaddesleri için mücadele ve
ren insanlardır. 

Muhterem üyeler, siyasî mücadeleler bakımından 
yorgun bir kamuoyu önünde bulunmaktayız. Yabancı 
emperyalizmlerin ülkemize soktuğu ideolojik silâh 
ve tahrikler siyasî mücadelelerimizin mahiyetini etki
lemiş ve sertleştirmiştir. Bu şartlarda oluşan kamuo
yuna yeni siyasî gerilimler vermeye çalışmayı uygun 
bulmuyoruz. 

Endişe ederiz ki, yeni gerilimler demokratik ilgi 
ve hassasiyetleri azaltacak ve demokrasâmıizin vaz ge
çilmez unsurları olan siyasî partilerimizi müşküllerle 
karşılaştıracaktır. Demokrasimiz, klâsik meselelerinin 
yanında yeni problemlerle karşılaşmış bulunmaktadır. 
Bu şartlar içinde bütün siyasî parti yöneticUerinin, 
hem kendi partileri, hem de diğerleri için yeni baştan 
bir durum muhakemesi yapmalan gereğine işaret et
mek istiyoruz. 

Bu, iktidar * muhalefet ilişkilerinin belirlenmesi 
ve demokratik zihniyet ve tavırlarımızın tazelenmesi 
bakımından da faydalı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, birbirimizi bu çatı al
tında anlamaya çalışalım. İnsanlar arasındaki müna
sebetler sırf s'yasî değildir. Akrabalıktan, müşterek 
estetik zevklere kadar çok değişik ilişkiler içerisinde 
yaşıyoruz. Hayatımızı yapan bu çok yönlü bağlan bir
birimize karşı koparmak ve sırf siyasî ilgilere inhisar 
ettirmek, insanî yanımızı da yozlaşnrabilir. Bu çatı 
altında sırf muhalif veya muvafık sıfatlanmızla bir 
arada olamayız. Bu sebeple, iktidar muhalefet müna
sebetlerine özel değer atfedeceğiz diyen Hükümet 
Programının, karşılıklı anlayış, müsamaha ve uzlaş
mayı hâkim kılmak azim ve kararan sevinçle karşıla
mış bulunuyoruz. 

Sayın üyeler, bir süreden beri seçim sistemimiz si
yasî partileri tek başına iktidar olma imkânına kavuş-
turmamıştır. Bu sistemi tartışabilire. Değiştirmek is
tiyorsak, bunun imkânlanm araştırabiliriz. Ancak, 
sistem yürürlükte olduğu sürece onun gerçeklerinden 
hareket ederek meselelerimize çözümler getirmek zo
rundayız. Bunun için de demokrasiye olan güvenimiz 
bizi daha soğukkanlı kılmalıdır. Bu açıdan, 5 Hazi
ran 1977 seçimlerinden sonrasındaki gelişmelere kısa
ca temas etmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtiannın, daha seçim 
sonuçlan henüz kesinleşmeden, hemen bütün yurt sat
hında girişmiş olduğu taşkınlıktan yaralayıcı olmuş

tur. Bu tutuma biraz da sayın Bülent Ecevit'in seçim 
sonuçlarını vaktinden önce değerlendirmesinin yol aç
tığını söylemek zorundayım. Demokratik kurallanniî-
zın tabiî icabı olarak sayın Cumhurbaşkanımız, Hü
kümeti kurma görevini sayın Bülent Ecevit'e vermiş
tik'. 

Samimiyetle beyan ediyorum ki, Parlâmento arit
metiği ortada iken ve bu kadar açık iken, sayın Ece
vit'in tek yol olarak bir azınlık Hükkümeti kurmakta
ki İsrarım hâiâ anlayabilmiş değiliz. (C. H. P. sırala
rından «Anlayamazsınız ki,» sesleri.) 

Seçimlerden henüz çıkmış ve bir parti adına seçim 
kazanmış olan milletvekillerinden bir başka partinin 
Hükümet kurmak için bu ölçüde ümitvar olmasını ya
dırgamış bulunuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun tek başına ikti
dara gelmesini arzulayanlar, bu çalışma devresinde 
çok yüksek bir tansiyon yaratmışlardır. Bu faydalı 
olmamıştır. 

Bu tarz görünümler seçim şansı bakımından fay
dalı bîr şekilde belki kullanılabilir; ama güvenoyu al
mak için uygun bir vasıta değildir. 

İktidara bu Meclisten gelinir. Bu Meclisin oyla-
nyle gelinir. Bu oyların Parlamento dışından kolay
ca tesir altına alınabileceğini düşünmek yanlıştır. Par
lamento dışında yaratılan bu gerilimler ancak, aklı 
kendinden epeyce uzakta olduğu anlaşılan birtakım 
insanların dengesizliklerini sergilemelerine yoî açar. 

Yine bu devrede Parlamento aritmetiği üzerinde 
oynayanların «Doğulu milletvekilleri» diye yeni bir 
tasnif çıkarmış olmaları bizi düşündürmüştür. Bu nok
tayı özellikle bir Erzurum Mületvekili olarak ve üzün
tü ile ifade etmek istiyorum. (A. P. ve M. H. P. sıra-
lanndan alkışlar.) 

Seçimlerin arifesinde veya seçim çalışmaları sıra
sında olsaydı anlayışla karşılayabilirdik; ama Hükü
met kurma çalışmalarının başlangıcında sayın Ece
vit'in, Milliyetçi Hareket Partisini faşist olarak itham 
ve ilân edişine sanıyoruz ki, kendisi de üzülmüştür. 

Türk Milleti bize 16 mületvekili ve bir milyona 
yaklaşan oy vermiştir. Biz vanz, biz bu çatının altında 
da, milletin gönlünde de vanz ve daha büyük, daha 
güçlü olarak da var olmakta devam edeceğiz. 
(M. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Demokratik düzen devam ettiği sürece bu düze
nin kurallarını yüreğine sindirmek zorunda olan siz
ler bu gerçeği de samimiyetle ve rahatlıkla kabul et
mek zorundasınız. 
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Mecliste ekseriyeti temsil eden üç siyasî parti li
derinin Sayın Ecevit Hükümetini desteklemeyecekle
rini açıklamalarına rağmen muhterem Reisicumhuru
muzun bu kabineyi tasdik etmesi de kanaatimizce 
yanlış olmuştur. Unutmayalım ki her üç partinin de 
grupları ittifakla desteklememe kararı almışlardır ve 
grupların bu yönde karar almaları onların kanunî 
ve tabiî hakları idi. 

Sayın üyeler, azınlık hükümetini hiç bir zaman 
ciddî ve demokratik bir çözüm tarzı olarak telâkki 
etmiyoruz. Hele Parlamento aritmetiğinin imkân ve
receği çoğunluk modelleri denenmeden bu tarz üze
rinde ısrar, tekrar ediyoruz hatalı olmuştur. Şimdi ise 
Meclîste çoğunluğu temsil eden grupların destekleme 
kararı aldıkları bir Koalisyon Hükümeti kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Bu Hükümeti bir Cephe Hükümeti olarak vasıf
landırmayalım; Türkiye Cumhuriyetinin bir Koalis
yon Hükümetidir ve lütfen kelimelere tehlikeli ma
nalar yükleyerek «Cephe» tabirini de bölücülüğe bir 
basamak olarak kullanmayalım. Ayrı ayrı partiler 
olarak teşkilâtlanarak siyasî iktidara talip olmak de
mokrasinin ve siyasî hürriyetlerimizin rejimimizin 
tabiî icabıdır. Her partinin vatandaşı kendi çatısı 
altına çağırması da bu tabiî kaptandır ve bu, cephe 
kurmak demek değildir. Öyle ise üç partinin hükü
met kurmak üzere bir araya gelmiş olması niçin cep
hecilik olsun ve bu cephe tabirini bölücülük anla
mına basamak yapmak üzere istismar edenler kimler
dir? 

Sayın üyeler, bu hükümet modelinin seçimlerden 
öncekinin bir tekrarından ibaret olduğu ileri sürül
mektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bazı 
şeylerin değişmiş olduğunu düşünüyoruz ve bu teşkil 
tarzını geçmiş tecrübeleri değerlendirme imkânına sa
hip olması bakımından Hükümetin bir zaafı olarak 
değil, belki güç kaynağı olarak telâkki ediyoruz. 

Koalisyonlar siyasî zaruretlerle partilerin uzlaş
malarından doğar. Bu Hükümet de bu protokol ve 
program üzerinde gerçekleştirilen uzlaşmanın eseridir. 
Uygulamalar daha ciddî anlayış ve uzlaşmacılığı ge
rektirebilir. Eğer koalisyonu teşkil edenler peşinen 
bu anlayış içerisinde olduklarını beyan etmişlerse, ba
şarılı olmaları için biz her türlü şartı gerçekleşmiş 
olarak görüyoruz. 

Hükümet buhranlarının yeni ve büyük atılımları 
gerçekleştirme zorunda olan ülkemiz için, ne ölçüde 
pahalıya mal olduğunu da hiç bir zaman unutmamak 
zorunda olduğumuzu hatırlatıyorum. 

Sayın üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
Hükümet Programında bizim anlayışımıza nazaran 
bir kısım noksanlıklar görmüş olmamız tabiîdir. An
cak gerçekleştirilmesini yürekten temenni ettiğimiz 
tedbir ve tekliflerin ve heyecanla bağlı bulunduğu
muz birçok problemlerin, prensiplerin Programda 
yer almış olmasını görmek memnuniyetimizi mucip 
olmuştur. 

Hükümet Programında kalkınma hadisesi bakı
mından tespit edilen dört ananoktayı memnuniyetle 
ve başarı dileklerimizle işaret etmek istiyorum. 

Bunlardan ilki; Türkiye'nin şart ve imkânlarıyle 
millî hedeflerini esas alan bir millî kalkınma mode
linin benimsenmiş olmasıdır. 

Diğeri; iktisadî politika olarak ekonomiyi millî 
seviyede dengeleme ve düzenlemelerin esas alınmış 
olmasıdır. 

Üçüncü ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok 
değer verdiğimiz nokta; kalkınma hadisesinde insanı 
temel unsur olarak alması ve onun şahsiyetini oluş
turacak olan kültür siyasetinde Türk - İslâm sentezi
nin değerlerini esas olarak ittihaz etmiş bulunma
sıdır, 

Nihayet programda yer almış bulunan millî mes
ken projesi, millî ihracat kurulu ve teknolojik geliş
meleri takip edecek olan sanayi ve teknoloji takip 
teşkilâtı gibi müesseselere de işaret etmek gereğini du
yuyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisinin daha önce açıklama
ya çalıştığım düşünce yapısına nazaran programda 
yer almış bulunan şu düşünceler elbette ki tasvi
bimize mazhar olacaktır. 

Cumhuriyetimizin temeli olan millî kültürümü
zü korumayı, yaşatmayı, geliştirmeyi ve nesilere ve 
bütün cihana duyurmayı önemli bir görev sayıyo
ruz. Vatandaşlarımızın ve özellikle genç nesillerin 
millî kültür hazinelerimizle kaynaşması için her türlü 
tedbiri alacağız. 

Komünizm, faşizm ve diğer materyalizme daya
lı zihniyetlerle insanca yaşama hak, hürriyet ve hay
siyeti ile bağdaşmayan ve bütün maddî ve manevî 
değerleri yok eden her türlü zulüm ve tahakküm ida
relerine ve diktatörlük heveslerine karşıyız. 

Millî manevî ve tarihî değerlere sahip ve bun
lara sadakatle bağlı kalmayı mukades bir görevin ge
reği sayıyor ve bununla övünyoruz. Eğer uygulama
larda da bu hassasiyeti görebilirsek, Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu olarak biz de bahtiyarlık duyacak 
ve bu Hükümetle övüneceğiz, 
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Saygıdeğer üyeler, anarşi ve şiddet olaylarının se
bepleri üzerinde daha önce dolaylı olarak ve kısaca 
durmuştum. Tekrar ediyorum ki, davasız, meselesiz, 
millî şuur ve kavrayıştan mahrum olarak yetişen 
insanların ruhî muhtevaları mUlî kültür kaynaklany-
Ie beslenmemiş olanların emperyalist ideolojilerin 
propaganda ağına düşmesi çok kolaydır. Dünyamızın 
emperyalist devleri ideolojik mücadelede herhangi 
bir yumuşamayı açıkça reddederken, yeni nesilleri ve 
onların şahsında millet ve devlet varlığımızı koruma
nın en köklü ve ciddî yolu, büyük bir millî kültür 
hareketi başlatmak, onu canlı ve hâkim kılmaktır. 
Yani, heyecan isteyene millî ülküleri, şahsiyetini ara
yanlara milî şahsiyetini ve imanını kaybetmiş olan
lara da îslâm imanını vermektir. Gençlerimize kendi 
mukaddeslerine kendi millî istikballerine sahip çık
manın heyecan ve şuurunu vermek, onları diri ve 
dopdolu olarak hayata hazırlamak. 

Anarşiye karşı Devletin kısa vadelerde yapabile
ceği muhakkak ki çok şeyler vardır. Programda yer 
almış bulunan, Devlet otoritesinin korunmasında gö
rev almış ve sorumluluk yüklenmiş bütün Anayasa 
organlarının, millî kuruluşlarımızın, Devleti ve reji
mi korumak hedefinde birleşerek anlayış ve davranış 
beraberliği yapmaları zarureti, yapılabileceklerin as
garî şartıdır ve her halde, burada sözü geçen millî 
kuruluşların başında siyasî partilerimiz gelmekte
dir. 

Program, «ülkemizde cereyan eden şiddet hadise
lerinin ve anarşi olaylarının arkasında rejimi yık
mak kavgası vardır» demekte ve dış mihrakların Dev
letimize yönelttiği saldırılardan söz etmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın yöneticileriyle, 
Programda yer almış bulunan teşhis ve tespitler ışı
ğında bir anlayış beraberliği kurulabilirse inanıyoruz 
ki, çok müessir tedbirler almak zor olmayacaktır. 

Anarşi, terör ve her türlü siyasî cinayetler birer 
neticedir. Bu neticeyi doğuran sebeplere ısrarla inme
den ne teşhis birliği sağlanabilir ne de tedavi. Eğer 
Anamuhalefet Partisi, yukarıdan beri yapageldiğimiz 
tahlillere katılabiliyor, anarşinin temelinde emper
yalist merkezlerin bulunduğunu kabul edebiliyorsa si
yasî davranışlarının sınırını daha açık olarak belli 
etmek zorundadır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisini legal ve illegal 
bazı Marksist kuruluşlarca abluka altına alınmaya 
çalışıldığını büiyoruz. Bu kuruluşların uzantısı ha
linde çalışanların bu tarihî Partinin içine sızmaya 
çalıştığını da görüyor ve anlayışımızı son haddine 
kadar zorluyoruz. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Vah zavallı vah. 
Büyük teşhis (!) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi, ülkemizde 10 yıldan beri devam ede-
gelen silâhlı komünist hareketler karşısında takın
dığı tavrı yeniden gözden geçirmelidir. 

12 Mart olayını, kurulan bağımsız mahkemelerde 
verilen kararlan ve 1Q yıldan bu yana öldürülen po
lis, jandarma, bekçi ve öteki Devlet Güvenlik Kuv
veti mensuplarını, soyulan banka ve bombalanan po
lis karakollarını, halklara özgürlük iddialarım ve 
benzeri ihanet hareketlerini dikkatten uzakta tutmak
ta ısrar etmemelidir. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Senin rütben 
ne rütben? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Israr etme
meli, devlet ve rejimin düşmanı bu ihanetlere karşı 
Cumhuriyet Halk Partisinin sınırlarını kesin hatları 
ile çizmelidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bu gerçek 
inkârda devam edilirse, uzun olmayan bir sürede 
Cumhuriyet Halk Partisinin artık kurtarılamayacak 
bir noktaya sürükleneceğini endişe ile ifade etmek
tedirler. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

Devleti ve demokrasiyi kurmakla öğünmek yeterli 
değildir. Devlet ve rejim düşmanlarına, böyle olduk
ları mahkeme kararlan ile sabit olanlara karşı çıka
cağı yerde, onlarla elele tutmakta yarar görenlerin 
kendi eserlerinin düşmanı olduklanm tarih de, yaşa
yan nesfler de elbette görecektir. 

Sayın üyeler, hiç bir devlet adı ve teşkilâtlanma 
biçimi ne olursa olsun, kendi varlığını tartışma ko
nusu yapmaz, yapamaz, onu başka hiç bir değerle 
mukayese etmez. Her rejimin bir kısım sabit değer
leri vardır ki, onları korumak, ne pahasına olursa 
olsun savunmak zorundadır. Devletin ve mîlletin bö
lünmezliği, demokratik rejimimizin mahiyeti, siyasî 
partilerin, Anayasamızın, tarihin ve milletin emri ola
rak kabul etmek ve savunmak zorunda olduğu kıy
metlerdir. Ebedî olmasını dilediğimiz devlet, milletin 
iradesi ile her zaman değişebilecek olan ise siyasî ik
tidarlar ve hükümetlerdir. Siyasî mücadeleler içinde 
devlete ve rejime yönelen suçlar görüldüğünde bütün 
siyasî partilerin aynı hassasiyetle karşı çıkmaları ve 
bu tavırlan himaye etmemeleri aynı zamanda kendi 
varlıklarının savunmasıdır. 

Programda yer alan güvenlik kuvvetlerinin güç
lendirilmesi ve ciddî bir eğitime bağlanması da şüp
hesiz ki bu bakımdan faydalı olacaktır. 
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Değerli üyeler, Programda devlet yönetiminin ye
niden teşkilâtlandırılması, adalet hizmetlerinin sürat 
ve emniyeti; eğitim, din ve vicdan hürriyetleri konu
larında sadece başarılar dileyebileceğimiz güzel ifade
ler vardır. Ancak çok önemli telâkki ettiğimiz bir ko
nunun sükûtla geşiçtirilmiş olduğunu veya farkına va
ramadığını gördük. Bu mesele beyin göçü hadisesi
dir ve izninizle konu üzerinde biraz durmak istiyo
rum. (C. H. P. sıralarından «Nevzat titre» sesi.) Bir 
gün sizler de titreyecek, sizler de tarihin sesine kulak 
verecek, sizler de kendi benliğinize ve şahsiyetinize 
kavuşacaksınız, (M. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar») Sizlerden hiç bir zaman, liiç bir şart ve 
imkânın altırida ümidimi kesmiş değilim. ' 

NECATİ CEBE (Balıkesir) -— Sudan çıkmsş gibi» j 
sin. I 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın üyeler, | 
gelişmekte elan ülkelerin yokluğunu çektiği asd şey, 
ne sermaye, ne yeraltı vej'a yerüstü zenginlikleridir. 
Gelişmekte olan ülkelerde var olmayan yahut yeterin
ce olmayan şey, yetişmiş, elit insan gücüdür. Büyük i 
iktisadî zenginliğine rağmen, meselâ bir Kuveyt'i eğer | 
gelişmiş ülkeler içinde göremiyorsak, bu yüzdendir. I 

Bu tespitten sonra meseleye bir de gelişmiş ül
keler açısından bakalım. 

Bir yabancı sosyoîogtan şu satırları okuyorum: 
Son yanm asır içinde endüstri memleketlerinde garip 
bir olay ortaya çıktı. Bunların yükseköğrenimi geliş
tirmek için sarf ettikleri gayretler üç dört katma çık
mış olmasına, lOft mühendisin bîr senede yapacağı 
hesaplan bir saniyede gerçekleştirecek hesap makine
lerine sahip bulunmalarına rağmen, endüstri ülkeleri
nin hala bilginlere, teknisyenlere ve uzmanlara olan 
ihtiyaçları geometrik dizilerle artmaktadır. İşte bu 
gelişmeler karşısında yen! bir istismar ve emperyalizm i 
türü gelişmeye başlamıştır. Her zaman olduğu gibi yi- j 
ne çek gelişmiş olanlar, kendinden daha az gelişmiş
leri sömürmektedirler. Bu istismar beyin göçü yolu 
île olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin en çok ih
tiyacım duyduğu ve milyonlara malettiği yetişkin uz- j 
man insanlar gelişmiş ülkelere akmaktadır. 

Amerikan kaynaklarına dayanan rakamlara göre 
1964 - 1965 yılları arasında Amerikan hastanelerinde j 
çahşan 41 100 ci^jyer ve yabancı hekimin 11 bini ya-
bancı tıp fakültelerinden mezundur ve 8 bini de az | 
gelişmiş ülkelerden bu ülkeye gitmişlerdir. 

1952 - 1966 yılları arasında Amer ikaya gelen 
59 581 yetişmiş uzımamn 22 033'ü az gelişmiş ülkeler
den göçmüştür. Bu rakamların, az gelişmiş ülkeler \ 

] İçin ae demek olduğunu anlatmak için sözü uzatmak 
gereğini duymuyorum. 

Türkiye bakımından durum daha iç açıcı değildir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın verdiği bilgilere pöre 1970 
yılma kadar mimarların % 7'si, makine mühendisleri
nin % 6,4'ü, jeologların c/c 3,6'sı, mütehassıs doktorla-

j rın % 8,2'SÂ ve pratisyen hekimlerinin % 21.4'ü çalış
ısın yurt dışına gitmişlerdir. 

Birleşmiş Milletler istatistiklerinden alınan bilgüere 
göre 1962 - 1970 ortalaması olarak her yıl 357 Türk 
bilim adamı ve yüksek nitelikte eleman göç etmekte
dir. 

Bir ilim adamımızın yaptığı çalışmaya göre ise, 
1959 yılında yurt dışında çalışan 237 doktora yapmış 
Türk'ten 38'i profesör, 33'ü doçent, 22'si yardımcı 

I profesör, diğerleri ise çeşitli akademik, kariyerlere sa-
hipiir. 

Bu konuyu daha fazla uzatmadan geleceği ilgilen
diren bir kaç rakamı daha vermekle iktifa ediyorum. 
Mimar ve Mühendis Odalarının 29 700' üyesi arasın
da yaptığı bir ankete göre kamu kesiminde çalışan 

i üyelerinin c/c 71,4'ü özel kesimde çalışanların ise % 
j 53,7'si yort dışına göç eğilimi taşımakladırlar. Bu ele

manların Türk milletine maliyeti hepimizi Türk mille
tine maliyeti, hepimizi şaşırtacak ölçüde yüksektir. 
En değerli, en pahalı varlıklarını;?; elimizden çıkmak
tadır. Böylesine hayatî bir konunun, Hükümet Prog
ramımda ifadesini bulmamış olması, bu konuda ciddî 
tedbirlerin alınmasına elbette ki mani olmamak gere
kir. 

Değerli üyeler, dış politika konularının millî bîr 
mesele olarak telâkki edilmesini ve bütün siyasî par
tilerimizin aynı duyarlıkla meselelere yaklaşmasını 
istiyoruz. Bu konularda, Hükümetten, iktidar - mu
halefet görüntüsünü asgarî ölçülere indirecek bir di
yalog alışkanlığının kurulmasını beklemekteyiz. 

Sayın üyeler, sonuç olarak, bu Programa müspet 
oy vereceğimizi ifade ediyorum. Unutmayalım ki, 
programlar, kurallar nihayet birer imkândır; o im-

I kânları güzellik, iyilik ve huzur istikametinde gerçek
leştirecek olan da insanlardır. 

Hükümetimizin hayırlı olmasını ve başarılarım 
j Allah'tan niyaz ediyor, Milliyetçi Hareket Partisi ve 
| şahsım adına yeniden saygılar sunuyorum. (M. H. P, 
| ve A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nevzat 
Bey. 

Sayın Muammer Aksoy, Say m Milliyetçi Hareket 
i Partisi Sözcüsünün, konuşmalarında, şahsınıza atfen 
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beyanlarından dolayı İçtüzüğün 70 nci maddesine 
göre söz istemektesiniz, 

Sadece, M. H. P. Sözcüsünün şalısınız hakkında
ki beyanlarım açıklamak üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aksoy. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

Konuşma süreniz 10 dakikadır ve konu dışına 
taşmamanızı rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Burada, başka başka partilerin mensupları olarak 
gayet tabiî ki, birbirimizin kopyası fikirleri söyleye
cek değiliz ve birbirimizi de eleştireceğiz. Ancak, bu 
kürsüden, gerçeklerin dile getirilmesi lâzımdır. Bir
takım yakıştırmalar yapma yoluna gitmemeli, ger
çekler, olduğu gibi ifade edilmeli, ondan sonra bir 
yorum yapılacaksa, yorum da eklenmelidir ki, herkes 
bilsin. 

Şimdi, olayı ele alalım: Duyduğuma göre, demiş
ler ki, ben, «Sosyalist Enternasyonal ve C. H. P.» 
adlı kitabımın kapağında, Sayın Ecevit'le beraber 
orak - çekici yanyana getirmişim yani, komünist işa
retini yanyana getirmişim. (A. P. sıralarından, «Doğ
ru» sesleri). Çeşitli bakımlardan yalandır, yalan. 
(A. P. sıralarından, «Doğru, doğru» sesleri). Dinleyi
niz, anlarsınız, ama kitabı da gösteririm az sonra. 

Evvelâ, kitabın kapağında, siz hepiniz köyden de 
geldiğinize göre, Türkçede de kelimeleri bildiğinize 
göre, orağın ne olduğunu, tırpanın ne olduğunu bil
meniz gerekir. Orak, ay şeklinde bambaşka bir şe
kildir ve altında sapı vardır; tırpan ise tamamen ay
rıdır, bir. (A. P. sıralarından, «Ooo Maşallah» ses
leri, gülüşmeler). 

Gürültü yapmayınız, konuşmayı dinlemeyi öğre
niniz. 

Sayın Başkan, 10 dakikahk hakkımı, konuşabil
diğim sürece kullanırım. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibe müdahale et
meyiniz lütfen. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Demek ki, 
ortada çekiç - orak diye bir şey yoktur. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Çekiç var. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Çekiç, bü

tün amelenin kullandığı bir işarettir. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler). Bütün amelenin kullandığı bir alet
tir. 

Ha, anlaşıldı; siz hakikaten, çok güzel, konuşma 
ve dinleme sanatım öğrenmişsiniz! Biraz önce bura
da, bir milletvekili olmayan kişi konuşabilir mi, ko

nuşamaz mı meselesi ortaya çıktı. Konuşmaya karşı 
çıkanlara ki, ben çıkmadım ve konulabileceği görü
şünü de savundum; çünkü, her türlü sataşmaya ce
vap verilir dedim. (A. P. sıralarından gürültüler). 
Ama siz, bana karşı olan başka hıncınızdan dolayı, 
tahrik ederek konuşturmama arzusundasınız, kendi
nizin zihniyeti tescil edilmektedir. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

Şimdi Sayın Başkan, sussunlar, öyle devam ede
ceğim. Burada savunma hakkımı, beyler dinlediği 
dakikadan itibaren kullanacağım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
ADİL DEMİR (İzmir) — Türk işçisine amele 

diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen beyler lütfen... 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Amele veya 

işçi... Türkçede, her ikisi de kullanılan kelimelerdir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Demek ki, ortada orak diye bir işaret yoktur; ta
mamen ayrı bir çekiç vardır, bir... 

Dinley'a, kesmeyin dinleyin. 
BAŞKAN — Lütfen beyler lütfen... 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bir kere, o 

kadar basit bir şey ki; o kapağın benimle hiç bir alâ
kası yok, bu da iki. (A.P. sıralarından gürültüler) 
O, yalnız, basan yayınevini ilgilendirir; bir ressam 
tarafından çizilmiş bir şeydir. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) 

Kesmeyin... İki: Ona rağmen söz konusu olan çe
kiç - orak değil ve yanyana gelmiş çekiç - orak değil; 
bir işçi bîr köylü vardır, hem de ayrı ayrı yerlerde. 
İşçi olarak yaptığı kimse, elinde işçiyi sembolize 
eden çekici tutmuştur. Öteki de bir köylüdür. Köy
lünün köylü olduğunu gösterebilmek için, her halde 
bir tarım aleti kullanacaktır. (A.P. sıralarından gü
lüşmeler ve gürültüler) Bu tanm aleti, eğer orak ol
saydı, o zaman «orak» derdiniz. Orak kullanmamış 
o ressam, tırpan kullanmış. (A. P. sıralarından gü
rültüler ve gülüşmeler) 

Önemli olan - beyler, dinleyin - sizin birtakım 
yakıştırmalar yapmanız değil; sen kitabın içinden 
bahset. O kitapta ne yazılı? Birinci cümlesinden so
nuncu cümlesine kadar, demokratik sosyalizmin ko
münizmle en küçük bâr ilgisi olmadığım, tam aksine, 
bütün dünyada komünizmi önleyen tek hareketin de
mokratik sosyalizm olduğu yazılı orada. (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Demek ki, fikirlerle değil, birtakım resimlerin ya-
kıştırmasıyle meşgulsünüz; buna mukabil, bizim zik-
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retmiş olduğumuz kitapta kelimeler duruyor. Diyor 
ki : «Davadan döneni vurun». Bunun izahını yapma
lıydı sözcü buraya geldiğinde. Yoksa, «Şu resim bu
radan binaya giderse, tırpan da orak olursa ve çekiç
le üstüste gelirse acaba ne olurdu?» diye faraziyeler 
okunmaz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Demek ki, beyler, siz yalnız bilgisizliğin değil, 
kötü niyetin en kötü misallerini veriyorsunuz. Çünkü, 
açıklama yapmak isteyen bir insanı dinlemek istemi
yorsunuz. Koca bir kitap, baştan aşağıya komünizme 
karşı yazılmış bir kitap; sosyalizmle komünizmin 
alâkası olmak şöyle dura, bütün NATO müttefikle
rinin, müttefikimiz olan NATO'luların, yani NATO 
devletlerinin başbakanlarının sosyalist olduklarını, 
demokratik solda olduklarını anlatıyorum ve işte 
bunlar komünizme karşı çıktı diyorum. Onu almı
yor da, şu resimle meşgul; ortada Ecevit, üstünde 
sulh güvercini; bir tarafta bir işçi, bir tarafta bir 
köylü, bunların ellerindeki aletler yanyana gelseydi 
ve geldiği zaman da orak, orak olarak değil de, tırpan 
bile olsa, orak haline tahvil edilseydi ne ortaya çı
kardı?» Bunun üzerine ahkâm kesiyorlar. (A.P. sıra
larından gürültüler) Demek ki, sizler bir kitabın içi
ne değil, kapağına bakmakla yetinen insanlarsınız, 
bir. Kapağında ise, dediğiniz yalandır, orak yoktur 
tırpan vardır, iki. İşte o kadar... (CH.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Türk köylüsü traktör kullanıyor şimdi, traktör. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Hasan Aksay, buyu

run efendim. 

(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 
M.S.P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY (Ada

na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına, Hükümet 

programı üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 5 Haziranda yeni bir 
seçim yaptık. Seçimler, demokrasinin normal ve za
rurî bir mekanizmasıdır. 5 Haziran seçimleri bir er
ken seçimdir; normal seçim vaktine pek az bir zaman 
kala yapılmıştır. Başlatılan büyük sanayi hamlesini, 
kalkınma hamlesini kesmiş ve 1 yıllık bir kayba se
bep olmuştur. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
mız, bu irken seçim sebebiyle, zamanında Meclisleri
mize gelememiştir. Milletimizin, buğday fiyatının ve
rilememesinden çay parasının ödenememesine kadar 
birtakım sıkıntılarına sebep olmuştur. Milletimiz tar-

| lasında çahşırken, işinin gücünün başında iken, seçim 
I çalışmaları yapılmıştır. Netice olarak, M.S.P. nin 
I Mart ve Nisan aylarında erken seçime karşı söyledi-
I ği hususlar birer birer çıkmıştır. 5 Haziran seçimlerin

den sonra yeni bir dönem başlamıştır. Böyle bir baş-
} langıç noktasında seçimlerin ortaya koyduğu husus-
I 1ar hakkında birkaç noktaya işaret etmekte fayda 

vardır. 
1. Seçimlerde 3 milyona yakın mükerrer, faz

la oy kullanılmıştır, seçimlere gölge düşmüştür; bu 
husus bundan sonraki seçimler için kesinlikle önlen-
.melidir. 

Hükümet programında, bu fazla oy kullanma du
rumunun önlenmesine ait taahhütte bulunulmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu konunun 
biran önce halledilmesini, mahallî seçimlerden önce 
bütün tedbirlerin alınmasını, millî iradenin bir daha 
böyle bir hadiseye manız bırakılmasının kesinlikle 
önlenmesini bilhassa istiyoruz. 

İkincisi : 5 Flaziran seçimlerinde milletimiz yine 
koalisyon hükümetlerini tercih ettiğini ortaya koy
muştur; h'e bir partiye tek başına iktidar olma hak
kını vermemiştir. Mazide tek parti hükümetleri ku
rulmuştur. Bu tek parti hükümetleri, milletimizin 
bekleyip özlediği büyük kalkınma hamlelerini yapa
mamışlardır. 1973 yılının rakamlarına bakılınca, Tür
kiye'de fert başına millî gelir 544 dolar iken, Yuna
nistan'da hile 1830 dolara çıkmıştır. 

Hatta, tek parti iktidarları, milletimizi zaman za
man fevkalâde sıkıntılı günlere getirmiştir. 1946, 
1960, 1972 yıllarına tek parti hükümetleriyle gelin
miştir. Geçen dönemde kurulan iki koalisyon hü
kümeti, o güne kadarki tek parti hükümetlerinin ya
pabildiklerinden çok daha önemli hizmetler başar
mışlardır. Kıbrıs meselesi bu dönemde halledilmiş
tir. Manevî kalkınma ve ağır sanayi hamlesi koalis
yon döneminde başlatılmıştır. Dengesizlikleri gider
mek için er. önemli adımlar bu dönemde atılmıştır. 
Sosyal muhtevalı kanunlar bakımından bu dönem 
müstesna J*ir yer almıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün demokrasi ile 
idare olunan ülkelerin bir çokları koalisyon hükü
metleriyle yönetilmektedir. Öyle ki, koalisyon, de
mokratik idarenin âdeta zamanımızdaki bir merhalesi 
olmuştur. 

Demokrasi, bütün ülke halkının bir uziaşmasıdır. 
Koalisyon hükümetleri, aşırılıklardan daha uzak, da
ha bir dengeli noktada bulunmaktadırlar. Herkesin 

i fikrine saygı demokrasilerde esastır. Buna alışılması 
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lâzımdır. Buua alışıldığı zaman, koalisyonların daha 
da abenk's çalışmaları mümkün olacaktır. 

1973 seçimlerinde olduğu gibi, 5 Haziran seçimle
rinde de milletimizin koalisyon kararını görmemezlik-
ten gelerek «illâ tek parti iktidarı» diye tutturma
nın bir manası yoktur. Böyle bir tutumdan hiç bir 
fayda hasıl olmaz. Bilhassa yanlış zihniyetli parti
lerin tek parti iktidarları, sadece zararı büyütür, 

Koalisyonlarda, koalisyon ortağı partilerin kendi 
fikirlerini söylemelerini uzlaşmazlık gibi, kabahat 
gibi göstermek yanlıştır. Bilâkis, doğru fikirlerin or
taya konması neticesinde çürükleri temizlenir. 

1973 seçimlerinden beri başarılı koalisyonlar ya
pılmıştır. Bu koalisyonlar önemli hizmetler yapmış
tır, Demokrasimiz bir merhaleye başarı ile girmiş
tir; süratle intibak etmektedir. Geçen dönemde iki 
koalisyon hükümeti kurmak için 10 aya yakın bir 
zaman kaybedilmiş olmasına rağmen, bu kere koalis
yonun kısa zamanda teşekkülü, katcdilen müspet me
safeyi göstermektedir. 

Güvenoyu alamayacağı başlangıçta belli olan 
yan!?ş denemeyi de yapmamış olsaydık, kaybı daha 
da azaltmış olacaktık. 

Muhterem milletvekilleri, dikkat edilirse, milleti
mizin başarılı bir koalisyon dönemi yaşadığında şüp
he yoktur. Koalisyonlarımızın en çok tenkid edilen 
taraflarına baktığımız zaman da bu husus açıkça gö
rülmektedir. Geçen dönemde neler tenkit edilmiştir 
ve niçin tenkid edilmiştir? Ağır sanayi hamlesi ten
kid edilmiştir. Hiç şüphesiz, Türkiye'nin ağır sana
yi kurmamasını isteyenler, bilerek veya bilmeyerek, 
söndürülmesini isteyenlerdir. Sanki bu anarşi yetmi
yormuş gibi, anarşinin tek ve kesin ilâcı olan manevî 
kalkınmayı istemeyen bir kısım materyalistlerin ten-
kidleri olmuştur. 

«Kıbrıs'ta ille de taviz verelim» diyenler, bir bas
kı unsuru olabilmek için tenkide sarılmışlardır. Hal
buki, bu hususlar geçen dönemin en güçlü icraatları
dır. Bu tenkidler, bu vasıflarıyla bundan önceki Hü
kümetin r e olduğunu göstermiyor, bilâkis, bu ten
kidi yapanların kalplerinde ne olduğunu gösteriyor. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye iyi bir 
noktadadır. Daha iyiye gitmek için gayret sarf et
mektedir. Karamsarlıklar geçersizdir. Karamsarlar, 
Türkiye'nin durumunu değil, kendi iç hallerini ortaya 
koymaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programına 
bakışımızı yapmadan önce, anameselelerimizi tespit 
etmekte ve Hükümet programının bu meselelere ne 
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derece çözüm getirdiğine bakmakta fayda vardır. Ge
çen iktidarlar döneminde üstüste biriktirilip önümü
ze gelen başlıca meseleler şunlardır : 

1. işsizlik : 2,5 milyon içeride 1 milyon dışarıda. 
2. Dış ticaret açığı : Yılda 3 milyar dolar; 2 

milyar dolar ihracat, 5 milyar ithalât. 
3. Küçük bir gayri safî millî hasıla : 1976 yı

lında 49 miiyar dolar ile 25 nci sıra. 

4. Fert başına küçük bir millî gelir : 1974 yı
lında 860 dolar ile 52 nci sıra, 1975 yılında 915 do
lar, 1976 yılında 967 dolar. 

5. Yetersiz altyapı. 
6. Coğrafî dengesizlik : Fabrikalar ve altyapı 

iki ilde toplanmış, 65 il karasaban arkasında. 
7. Zümrevî dengesizlik ; Gayri adli gelir ve re

fah dağılımı. 

8. Dışa bağlı kalkınma : Makine, proje ve mü
hendislik dışarıdan geliyor. 

9. Yanlış bir ekonomik sistem : Yanlış vergi 
sistemi, ağır faiz, yetersiz, eksik, yanlış kredi dağı
lımı. 

10. Kalkınmaya mani mevzuat. 
11. Materyalizme sapış ve anarşi. 
Bütün bu meseleler bugün ortaya çıkmış değil

dir. Geçen iktidarlar döneminde birikmiş ve yığıl
mış meselelerdir. 

Buna mukabil önemli avantajlarımız da vardır. 
Millletlerarası yarışta diğer ülkeleri geçebilmek için 
milletimiz müstesna üstünlüklere ve imkânlara sahip
tir : 

1. Eşsiz bir tarih, asil ve necip bir millet. 
2. Ülke bütünlüğü 780 bin kilometrekare, Al

manya 230 bin kilometrekare. 
3. Ülkemiz, tarım, hayvancüık, maden orman, 

denizcilik ve enerji kaynakları bakımından dünyanın 
en zengin ülkelerinden biridir. 

4. Ülkemizin coğrafî durumu; Uç kıtanın kilit 
noktasında hava, deniz ve karayollarının ortasında 
bulunması, 

5. Çalışkan, kabiliyetli ve dayanıklı bir millet. 
6. Hızla artan bir nüfus. 
Bu avantajlar, dünya milletleri arasındaki yarış

ta diğer milletleri geçmek bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 

Bunların tabiî bir reticesi olarak her türlü güçlü
ğe ve ıslahı zarurî bozuk düzene rağmen, yüksek bir 
kalkınma hızı gerçekleştirmektedir, 



M. Meclisi B : 24 30 . 7 . 1977 O : 3 

Bu meseleler ve bu büyük avantajlar Hükümet I 
programında nasıl değerlendirilmiştir, Hükümetimiz 
bunlara ehemmiyet veroiş midir, vermemiş midir? 
Bu hususlara bakarak Hükümet programını değerlen
direceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, bu genel durumun ışı
ğında bugün ilk meselemiz nedir? J 

Birinci meselemiz hiç şüphesiz, iç barış, kardeş- I 
lik, huzur, anarşinin halledilmesidir. Bu Hükümet, bu 
meseleyi ilk mesele saymış mıdır, saymamış mıdır? 
Millî Selâmet Partisi olarak biz buna bakıyoruz. 
Dikkat edildiği zaman, Hükümet bu konuya en bü- 1 
yük ağırlığı .vermiştir. 

Anarşiyi sadece birtakım tahriklerden ibaret gör- I 
mek yanlıştır. Anarşinin asıl sebebi, şüphesiz, mater
yalizme sapıştır. Onun içindir ki, anarşiyi temelden I 
önlemek için, programda maneviyatçılığa verilen 
ehemmiyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Bilhassa ma- I 
neVİ5 atçılığın suç sayılmayacağı, 163 ncü maddenin I 
tadil edileceği hakkındaki teminatı, yeni devrin büyük 
bir ışığı olarak görüyoruz. Şüphesiz, anarşi gibi bir 
meselenin halli, noktasal tedbirlerle mümkün değil
dir. Onun içindir ki, bu konudaki Hükümet icraatı
nın bütün olarak yürütülmesini M.S.P. Grupu ola
rak yakından takip edeceğiz, bu konuda azamî dere
cede yardımcı olmayı zevkli bir görev biliyoruz. 

Hükümetimiz programında, bütün hürriyetlerin 
var olduğ'i ülkemizde din ve vicdan hürriyetinin tam 
ve kâmil manada kullanılmasını temin edecek bütün 
tedbirleri alacağız. «Anayasamızda yer alan lâyikliği 
din düşmanlığı olarak değil, din ve vicdan hürriye
tinin teminatı olarak görüyoruz» şeklinde ifadesini 
bulan bu en önemli konumuzun bazı kimselere hâlâ 
lâyıkı şekilde anlaşılmamış olması, maalesef üzücü
dür. 

Niçin 163 ncü maddenin değişmesi lâzımdır? ön 
ce, lâyikliği bilmemiz gerekmektedir. Kimsenin, inan
cını zorla kabul ettirmesi mümkün değildir. Hâlâ ba
zı yanlış çıkışlara rağmen bu konudaki mesut bir ha
diseyi tespit etmekten büyük bir memnuniyet duyu
yoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu bu
lunan dört parti vardır. Grupu bulunan bu dört par- i 
ti, layiklik konusunda medenî ülkelerdeki anlayış 
seviyesindeki ifadeleri, kurduktan Hükümetlerin 
programlarında ortaya koymuşlardır. Sayın Ecevit 
Hükümeti programında «Hükümetimiz, herkesin 
inançlarına ve ibadetine saygılıdır ve yurttaşların di
nî inançlarının gereğini, engelsiz, özgürlük içinde ye
rine getirmesini sağlamayı insanlık ödevi bilir; inşa- [ 

na ve halka saygının gereği sayar. Lâyikliği, din ve 
vicdan özgürlüğü anlamına alır. Dine bağlılığın, ge
lişme ile ve ilericilikle, dine saygınm lâyiklikle çe
lişmediği kanısındadır.» denmiştir. Grupu bulunan 
diğer üç partinin Hükümet programındaki cümleler 
İse yukarıda zikredilmiştir. Grup sahibi bütün parti
lerimizin böyle müşterek bir anlayış seviyesinde ol
maları memnuniyet vericidir. Buna rağmen, din hür
riyetinden bahsedilince, Anayasadan söz etmek sade
ce Anayasayı bilmemektir. 

Bundan başka, son derece önemli diğer bir husus, 
hayat pahalılığıdır. Havat pahalılığı her geçen gün 
artmaktadır. Bilhassa dar gelirliler bu ağır yük altın
da ezilmektedir. Buna büyük ehemmiyet atfediyoruz. 
Hükümet programında da aynı meseleye ağırlık ve
rilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Dış ticaret açığı : Bu konu neyle halledilecektir? 
Onun için Hükümet programında ağır sanayi konu
suna büyük önem verilmiş olmasını memnuniyetle 
karşıhyoruz. 

Ağır sanayi hamlemizi yapmak ve başarmak ihti
yari değil, zarurîdir. Dış ticaret açığından, Avrupa'ya 
göç eden 1 milyon evlâdımızdan, Amerika ambar
gosuna kadar birçok hadise, ağır sanayi hamlesinin 
zaruretini ortaya koymaktadır. 

Programdaki, «Hedefimiz, Türkiye'nin makine ve 
teçhizat ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke 
haline gelmesidir.» taahhüdünde özetini bulan sana
yi hamlesinin, iktisadî, içtimaî, siyasî birçok zararlı 
birikimleri ortadan kaldıracağı inancındayız. Erken 
seçim dolayısıyle önemli bir kesintiye ve zaman kay
bına uğrayan bu hamlenin daha da hızlandırılması, 
gittikçe ardan bir mecburiyet olmaktadır. Ağır sana
yi, «Yeniden Büyük Türkiye'nin kurulmasında önem
li bir adımdır. Dengesizliklerin giderilmesi, kalkınma 
modelimizi memleket gerçeklerine dayandırmak ve 
dengeli bhr kalkınmayı gerçekleştirmek en önemli me
selelerimizden biridir. 

Hükümet programındaki, «Kalkınma, planlı ve 
dengeli olacaktır. Ekonomimizi sıhhate kavuşturma
ya gayret ederken, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği 
her vatandaş için sağlamaya gereken önemi verece
ğiz. Mülkiyet hakkına ve meşru kazanca saygılı ola
cağız. Âdil gelir dağılımını gerçekleştirecek değer ve 
nitelikte tedbirler alacağız» şeklindeki tespit ve taah
hüdü memnuniyetle karşılıyoruz. 

Şahsiyetli dış politika : Başlatılmış bulunan şah
siyetli, dengeli, kararlı ve gerçekçi dış politikanın 
takip edileceğine dair Hükümet programında yer alan 
taahhütler memnuniyet vericidir, 
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Hükümet Programında : «Kıbrıs, Ortak Pazar ve 
Ege'deki haklarımızın korunacağına ve tarihî ve 
manevî bağlarla bağlı bulunduğumuz Müslüman ül
kelerle ilişkilerimizi yeni yaklaşımlarla sağlam temel
ler üzerinde geliştirmek ve bu ülkelerle aramızdaki 
işbirliğini her sahada ve bu arada sanayi ve tekno
loji alanında yoğun bir muhteva kazandırmak için 
gayret sarf edeceğiz ve girişimlerde bulunacağız» şek
linde ifadesini bulan tespit ve kararlara destek olaca
ğız. 

Son oiarak, programın her sayfasına sindirilmiş 
olarak yer alan önemli bir noktaya işaret ettikten son
ra sözlerimi tamamlayacağım. Bu husus, icracı hü
kümet olma kararıdır. Bu, yeni devrin özelliğidir. 
Kalkınmamıza mani olan mevzuatın kaldırılacağını 
büyük bir hadise olarak görüyoruz. Bu kanunların 
biran önce çıkarılması, icranın yolunu tıkayan mev
zuatın günün şartlarına göre yenilenmesi için M.S.P. 
Grupu olarak azamî derecede yardımcı olmayı en 
önemli vazifemiz telâkki ediyoruz. 

Kalkınmaya mani olan mevzuatın kaldırılması, 
Hükümetin, icracı bir hükümet olabilmesini temin et
mek, bugünün ve yarının temel meselesini halletmek 
demek olacaktır. Onun için bu taahhütlerin gerçek
leştirilmesinin M.S.P. Grupu olarak en devamlı ta
kipçisi olacağız. 

Hükümet programında yer almış olan En Az Ge
çim İndirimi Kanununun bütün dargelirlilere ferahlık 
getirecek tarzda vakit geçirmeden çıkarılmasını; ver
gi ıslahı konusunun biran önce hazırlanarak Meclis
lerimize getirilmesini; başlatılan faizsiz uygulamanın 
genişletilerek ve miktanmn artırılarak kalkınma ham
lemize yardımcı olunmasını, bu sebeple bilhassa dar-
gelirliler üzerine binen yükün biran önce azaltılma
sını bekliyoruz. 

Sanayi Teşvik Kanununun biran önce çıkarılarak, 
yeni devrin temel karakterini teşkil eden en önemli 
mevzuatın, günün ve kalkınma hamlelerimizin şartla
rına uydurulması büyük bir öncelik taşımaktadır. 

Emeklilerin durumlaramn süratle düzeltilmesi, 
teknikerler ve PTT dağıtıcılarının haklarının veril
mesi, Güneydoğu hudodumuzdaki mayınlanmış ara
zinin mayınlardan temizlenerek, ekonomimizin ve 
halkımızın hizmetine sunulması, bu icraatların sürat
le gerçekleştirilmesi nispetinde Millî Selâmet Parti
mizi memnun edecektir. 

Yalnız çalışanlara değil milletimizin bütün fertle
rine sosyal güvenliğin geliştirilmesi, Millî Selâmet 
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Partisinin temel meselesi olarak takip edilecek ve bü
tün bu konularda Hükümetimize azamî derecede yar
dımcı olunacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun aksayan yönlerini 
düzelterek, daha âdil biı maaş ve ücret sisteminin ge
tirilmesi, 

Basındı çalışanların emeklilik sürelerinin 20 yıla 
indirilmesi, 

Fikir ve sanat hayatının teşvik edilerek, telif hak
larında vergi muafiyeti nispetinin yükseltilmesi, 

Belediye hudutları dahilindeki yolların yapım ve 
bakım çalışmalarını hızlandırmak için gereken ted
birlerin alınacağı ve 1981 yılına kadar elektriksiz 
köy bırakmamak konusunda programda yer alan 
azim ve kararı M.S.P. Grupu olarak memnuniyetle 
takip edecek ve yardımcı olacağız. 

Bütün bu hizmetleri biran önce yapabilmesi için, 
Hükümetimize başarılar diliyor ve Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(M.S.P., A.P. ve M.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı rdına Sayın Faruk Sükan, buyurun efen

dim. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; 
Sözlerime başlarken, bugünkü Hükümet Progra

mı görüşmeleri münasebetiyle Parlamentoda cere
yan eden elim hâdiseler hakkında bazı hususları siz
lere arz etmeyi vazife telâkki etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin büyük teh
likelerle çevrili olduğu bir devrede, hattâ Cumhu
riyet tarihimizin en nazik bir devresinde Türk mille
tinin yegâne ümidi olan Parlamentomuzda bugün 
birkaç saat evvel cereyan eden hâdiseler karşısında 
üzülmemek mümkün değildir. Burada iki büyük 
parti, iktidar kanadının büyük partisi ve Ananıu-
haîefet Partisi maalesef, memleketin içinde bulun
duğu ağır şartları bir kenara itmek suretiyle Mec
lisi bir kavga meydanı haline getirmiş bulunuyorlar. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, huzurun da 
huzursuzluğun da kaynağı burasıdır. Burada cere
yan eden her hadise en ücra köye kadar, yurdun 
en ücra mıntakasına kadar intikal eder. Eğer iç 
barıştan, eğer kardeşlikten gerçekten inanarak bah
sediyorsak, onun örneklerini burada vermek lâzım
dır. Bu hâdiseler cereyan ettiği takdirde buradan 
tek kanun çıkmaz arkadaşlar, tek kanun çıkmaz. 
îş inatlaşmaya, zıtlaşmaya giderse, 214 tane mil
letvekili, 78 senatörü ile burada bulunan muhalefet 
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partisi, iktidarın, bütün imkânlarım kullanmasına 
rağmen kanun çıkartmaz. (C.H.P. sır alarmdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) O itibarla, affınıza sığınırım, 
akamızı başımıza toplamamız lâzım. Yakın siyasî 
tarih olaylarından, siyasî tarihten ibret dersleri al
mak lâzım. 

Hükümet Başkam diyorlar ki; «Tecrübe geçir
dik». Doğru, ama ibret dersi almak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, burada Türkiye'nin en 
mühim meseleleri görüşülmedi. Bugün Türkiye'nin 
en mühim meselesi iç ve dış güvenlik meselesidir. 
Türkiye, Türk Devletini tahrip etme, ülke ve mil
let bütünlüğüne kasteden açık, gizli hareket ve mih
raklar vardır; Türkiye'de ihtilâlci gruplar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları göre göre mese
leyi basite irca etmek, her taraf süt - limanmış gibi 
burada sen - ben kavgasına girişmek, zannediyorum 
ki, milletten aldığımız emanete ihanet olur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin içinde bulun
duğu önemli meseleleri kim halledecek? En mühim 
müessese hükümet müessesesi, Parlamento, idare ve 
anayasal kuruluşlar. Eğer meseleyi bu zaviyeden 
alırsak, objektif bazı doneleri ortaya koymak su
retiyle, «Hükümetin, bu kadar ağır meseleleri hal
ledebilecek bir kuruluştan ve kendi aralarında, iç 
bünyelerinde ahenkle çalışabilecek tutarlı bir hükü
met hüviyetinde midir?..» Sualini sormamız lâzım. 

Gücü hükümete ihtiyaç var. Temel prensipler
de asgarî müştereklere sahip olması lâzım. Bu Hü
kümet üyelerinin geçmiş tatbikatı ortada; siyasî ka
naatleri, ahlâk anlayışları, hukuk anlayışları bir
birinden farklı. (C.H.P. sıralarından «ıBraıvo» ses
leri, alkışlar) Daha dün seçimlerden çıktık... Çıkar 
bir Başbakan Yardımcısı, Başbakanına, «Sen Mason
sun, sen renksizsin, sen montajcısın, sen koka • 
kola mllîyetçisisin» derse, hiç kimse, bu Hüküme
tin inandırıcı olmasına inanmaz. (C.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çıkar Başbakan, Başbakan Yardımcısına derse 
ki, «Sen idüğü belirsizsin, sen mîllî görüş safsatacı-
sısın. Attığın temeller hiç bir projeye dayanmaz, 
kaynağı beli değil; bırakın bu işleri, bunlar boş laf
lardır» diye söylerse, değerli arkadaşlarım, aynı şa
hıslar hükümetin yine aynı makamlarım işgal eder
se, inandırıcı olmaz; objektif konuşuyorum arka
daşlar..^ (A. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, değerli dava arkadaşları
ma cevap vermiyorum. Ben o kökün adamıyım. O 

itibarla, lütfen bana laf atmayın, sataşırsanız misliy
le cevap veririm^ 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen veremezsin. 
«Eşkıyanın ne zaman ne yapacağı beli olmaz» di
yen Halk Partisi... (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Doğru, doğru 
arkadaşlar. Müsaade ederseniz, gelin, bunu sinir
lerin daha yatkın olduğu bir devrede, öfkelerimizin 
daha yatışkın olduğu bir devredie -böyle bir nazik 
devrede değil- bunun münakaşasını yaparız, hiç 
çekinmeden yaparız. O itibarla, sükûnetle dinleme
nizi istirham ediyorum. Haklısınız, onun münaka
şasını, müsaade ederseniz yaparız. 

Değerli arkadaşlarını, bu tarzda ahenksiz olan, 
iç bünyesinde tutarlı olmayan, birbirine güvenme
yen bir kadro ile Türkiye'min anamesdelerMn hal
linin zor olacağı kanaatindeyiz; geçmiş tatbikat da 
o istikamette. 

"Ben işin bir tarafına daha gelmek istiyorum»: Bu 
hizmetler ne ile görülecek? İdare ile. Sevgili ar
kadaşlarım, idare, bugün mefluç. İdarede rüş
vet, irtikâp, partizanlık almış yürümüş; size bun
lardan misaller vereyiın: Huzur ve asayişi kim sağ
layacak? Kanunlarımıza göre, Devletin temsilcisi 
valiler. Bugün Türkiye'de 30'dan fazla vali, liya-
katleriyîe, tecrübeleriyle, şahsiyetleriyle, çalışkanlık-
larıyle o makama gelmiş kimseler değil. Onlar, mu
ayyen partilere ve muayyen insanlara dayanarak, 
lâyık olmadıkları mevkilere, Devletin temsilcisi ola
rak değil, muayyen parti ve muayyen kimselere 
hizmet etmek suretiyle oturmuş vaziyetteler; misal
lerini veririm: Bir gün, sabah namazında bir kay
makam, hiç kanunî hakkı, Vecibesi, hiç bir şeyi ol
madığı halde çıkar da minarede ezan okur da, bir za
man gelir Millî Selâmet Partili arkadaşım onu gö
türür bir val5 yaparsa ve müfettiş raporları da, tat
bikat da, ehliyetli, dirayetli kimseler de bir kenarda 
durursa arkadaşlar, o memlekette o vali, Valilik ya
pamaz. Ben siyasî maksatla söylemiyorum, teker 
teker misallerini verebilirim arkadaşlar. Gece gün
düz içki içip, MîlB Selâmet Partili Dahiliye Vekili 
oldu diye içkiyi bırakıp vali olan ve o bulunduğu 
vilâyette hiç kimsenin itibarını kazanamayan, Dev
letin temsilciliğini yapamayan insanlar bugün vali... 
Değerli arkadaşlarım, Devletin temsilcisi olan vali, 
Cumhurbaşkanının temsilcisi tuğgeneralin kapısını 
açıp sol gerisinden giderse, o, vali değil, o uşaktır; 
(C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) bunlar 
var!... Onun için, bunlara dikkat etmek lâzım. 
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Bunlar yapabilecekler mi? Hay hay, alkışlarız. Ben 
bunları bilerek konuşuyorum; böyle olmadığı takdir
de huzur, asayiş sağlanamaz arkadaşlar. 

Programda var, yazılı güzel şeyler varr ama iş 
tatbikatta. 

Bugün zabıta teşkilâtı morahtıan çöküktür; bu
gün bu âciz idareciler yüzünden zavallı Türk polisi 
sahipsiz ve perişandır; esasen Türkiye'nin bugün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda da değildir. 

Halk Partililer, Adalet Partililer, geçen sene ben 
POLDER'in (Polis Derneklerinin) toplantısına gittim, 
bu sene gMeniermiz de var mı bilmiyorum; ne bir 
hükümet adamı, ne bir iktidar partisinden bir kim
se yoktu. Orada üzüîmemeniz, tüylerinizin diken di
ken olmaması mümkün değildi. Polisin içerisine iki
lik girmiş, sağ - sol kavgasının ötesinde aşınhk girmiş, 
mezhepçilik girmiş, tarikatçılık girmiş; bugünkü du
rum bu. Daha üç gün evvel Mehmet Ali Aybar'ın, 
Hafit Çelenk'in POLDER toplantısındaki konuşma
sını radyo verdi, haberiniz var mı bilmiyorum, Hü
kümete ithaf ediyorum; tedbir alınmadığı takdirde 
huzuru asayiş temin edilemez. 

Değerli arkadaşlarım, o itibarla, nazarî olarak 
konuşmayalım. Dünyanın hiçbir demokratik mem-
lektinde, Türkiye'de olduğu kadar asayiş, bu ka
dar iç huzur bozulmuş, böyle zayıf bir güvenlik 
teşkilâtı olsun, görülmüş şey değil. Üstelik, güven
diği kimse de yok; vekili, valisi polise sahip çık
mazsa, jandarmaya sahip çıkmazsa, vazife görmez 
arkadaşlar; bunlardan evvelki durum buydu. İşte, 
Sayın Başbakan seçimlerden evvel çıktı, burada, 
bu anarşik oraylar dolayısıyle Cumhurbaşkanını zi
yaretten sonra dedi ki: «Anarşi, siyasî cinayetlere 
dönüştü. Hükümet olarak bütün tedbirler alındı, iki 
tedbir kaldı: Birisi sıkıyönetim, diğeri üniversitele
re el koymak». Hemen o akşam Say m Başbakan 
Yardımcısı,« «Hayır, sıkıyönetime de, üniversitelere 
elkoymaya da lüzum yoktur» dedi. Değişti mi ar
kadaşlar bunlar? Sayın Başbakan, «Türkiye'de 3 
yılda komünizm 50 yıllık mesafe katetmiştir» bu
yurdular. Doğru ama, hemen arkasından Millî Ga
zete de bu manşeti attı «Sayende!» diye, arkasından 
tekzip etti. 

Sevgili arkadaşlar, Sayın Başbakan, «Anarşi 
Hükümetin üstünü aştı, Devlet meselesi haline geldi» 
dedi Bu kadar ağır... Komünizm tehlikesinden bah
sediliyor... EEhak, Türkiye'nin bir numaralı millî 
meselesi, millî felâketi komünizmdir inancındayım. 
Türkiye, enternasyonal komünizmin her şeklinin 

(A.P. sıralarından alkışlar) dinleyin lütfen, her şek
linin tatbikat merkezidir bugün; ama, Hükümetten 
soruyorum; bugüne kadar mahkûm olmuş kaç tane 
komünist vardır, 2,5 sene zarfında? 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Aftan çıktı. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Nerede Dev

let Güvenlik Mahkemeleri? Devlet Güvenlik Mah
kemelerini kim kurdu, kim kaybetti? Neden kura
madınız? Nöbetçi onbaşısı gibi biz burada bekledik. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — (C.H.P. sıralarım 
göstererek) Berabersin. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Ben beraber 
falan değilim İsmet. Ben eski adamım; benim mev
ki ihtirasım yok; ama Devleti düşünüyorum, Dev
leti % 42 rey almış bu, sayenizde... Bunların hep
si komünist falan değil; varsa komünist, getirin bu
raya, vesikalarıyla delillendirin, verin mahkemeye. 
Dedikodu yok.. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bunu yapar hükümet... Ben bunun kav
gasını yapıyorum. Mahkemelerin huzuruna hukukî 
delillerle, vesikalarla çıkamazsanız ve komünizm 
edebiyatı yaparsanız arkadaşlar, komünizm şimdiki 
olduğu gifbi gelişir. Cumhuriyet tarihinin hiçbir dev
resinde, Birinci MC Hükümıoti zamanında olduğu 
kadar komünizm tahribat yapmamıştır; komünizmin 
her şekli Türkiye'de büyük tahribat yapmıştır saye
nizde; aczinden, tutarsızlığından, ciddiyetsizliğinden 
olmuştur Hükümetin, skin değil. (C.H.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ADİL DEMİR (İzmir) — Sebep sizsiniz, kaçtınız 
o zaman. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Onun için değer
li arkadaşlarım, millî birlik tehlikede... Gidin, Şark'ta 
bazı vilâyet konaklarının üzerinde «Burada Türkçe 
konuşulmaz» lâfı var. 

Şimdi değerli arkadaşlarını... (CH.P. ve A.P, sıra
larından karşılıklı lâf atmalar, gürültüler, sıralar ara
sında toplanmalar) 

BAŞKAN — Sayın Güngör Hun... Sayın Gön-
gör Hun... (Başkanın tokmağı vurması) 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, burada... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güngör Hun... 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, 40 milyonluk büyük Türkiye, Amerika'dan 
sonra 500 bin kişilik büyük bir orduya sahip bir 
devlet, bugün âdeta tecrit edilme durumundadır. Tür
kiye'nin iç ve dış düşmanları, Ortadoğuda emel bes
leyen süper devletler, Ortadoğunun zengin kaynakla-
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rai istismar ederek TiMuye'ıiin, büyük devlet olma
sını istemeyen Amerikası da, Rusyası da Türkiye'yi 
abluka altına almış vaziyetteler. 

Değerîi arkadaşlarım, silâh ambargosunun yanın
da iktisadî ambargo da var. Başka kaynaktan temin 
edeceğiz» diyorlar. Edemezsiniz! Türk Ordusunun si
lâhlarının % %'ından fazlası Amerikan yapısı ve 
Amerikan silâhı. Avrupa, Amerika'dan vize almadan 
silâh vermez; kaldı ki, dövizimiz falan da yok. 

Bu vaziyet karşısında, «Kıbrıs meselesini Ameri
ka'dan ayırıyoruz» mütalaası yanlıştır. Kıbrıs'ı hay
siyetli bir şekilde, Türkiye'nin şartları içinde mu
hakkak bir çözüme bağlamak mecburiyetindesiniz. 
Aç:k söylüyorum, gerekirse, haysiyetlice taviz vermek 
surctiyîe, ama uzun vadeli... Türk Ordusu orada... 
Çok akıllıca millî hedefleri tespit edilmiş bir plan 
içinde Kıbrıs meselesi halledilmelidir, ambargo mese
lesi halledilmelidir.' Bu Hükümet bunu yapmadığı 
takdirde, Türkiye Rusya'nın kucağına gidiyor; îktisa-
den demirperde memleketlerinin ipoteği altına girmiş 
oluyoruz değerli arkadaşlarım. 

Bu itibarla, bunun tedbirlerini almalı ve bu Mec
liste bunların müzakereci yapılmalı idi. Rica ediyo
rum, kimler bunların münakaşasını bugün dile getir
miş oldular? 

Değerli arkadaşlarım, zamanım az, onun için acele 
ile satır başlarını arz etmeye çalışıyorum. 

Türkiye'de siyaset girmeyen her yere siyaset gir
di : Ordu'ya da siyaset girdi, mektebe de kiyaset gir
di; camiye de siyaset girdi; eskiden tek imam, tek ce
maatti, kahveler ayrıldığı gibi, şimdi camilerin ima
mı da ayrılıyor arkadaşlar. Orduya da siyaset girdi; 
kışlalarda bugün politika konuşulmaktadır. Böyle na
zarî konuşmuyorum, müsaade ederseniz bazı şeyleri 
bilerek konuşuyorum... Lookheed rüşvet olayından 
sonra, Hava Kuvvetleri Komutam Emin Aîpkaya'mn 
ayrılmasından sonra yapılan kanunsuzluklar, usulsüz
lükler ve ondan sonra da Kara Kuvvetleri Komuta
nının yine aynı şekilde ayrılması olayı, Ordu'yu po
litikaya çekme hareketidir ve Ordu'da bugün açık 
siyaset yapılmaktadır. Bu itibarla, kışlada da politika 
var, camide de politika var, okulda her şekliyle var 
değerli arkadaşlarım. 

Bu vaziyet karşısında milî birliğin tesisi, bu vazi
yet karşısında 'Hükümetin, Programda vaadettiği hu
susların, yani iç barışın, kardeşliğin ve ilân ettikleri, 
serdettikleri hizmetlerin nasıl yapılabileceğini elbette-

I ki düşünmekte 'haklılık görüyorum ve bu düşünceler 
I içerisinde de bu Hükümetin tutarlılığına güıvencmiyo-
I rum. 
I Değerîi arkadaşlarım, bir hususu arz edeceğim, 

Sınmasınlar : 
Şu para bir fotokopi, 500 lira. (Paranın fotokopi-

I sini milletvekillerine göstererek) Bu, Ermenek M. S. P. 
İ'çe Başkanının kasasından 31 500 lira; 100 liralık ve 
500 liralık üzerinde aynı kalemle ve aynı şahıs - İlçe 
Başkanı -. tarafından seçim arefesinde yazılmıştır. 

Burada, «Tek önder Peygamber». Altında 
I «M. S. P.». Sayın Profesör... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Biz onun kimler ta
rafından yazıldığını biliyoruz; sen yazdırdın, yazdı-

I ranlar da yakalandı. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, ben 

I ajan provakatör, yabancı ajan!.. Müsaade ederseniz 
bir, gördüklerim var; ben bunu intikal ettiriyorum; 
mahkemeye intikal etmiş, başka bir şey söylemiyorum. 
Yalnız, (Konya'da Kızılören'de ve bazı ilçelerde sa
yın... 

DEVLET (BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI 'NECMETTİN" ERBAKAN (Konya) — Sizin yap
tırdığınızı söylediler, biz bunu tahkik ettiriyoruz. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, bu 
M. S. P. İlçe Başkanının el yazısı. Fardk Sükan'ın 
el yazısı ise, mahkemeye verirsiniz, bu milletin hu
zurunda ben de şerefsiz insan olarak gezerim ve bu 
Parlamentoyu da terkederim; ama yapanların ceza-

I sini Hükümetin takip etmesini istiyorum. 

DEVLET 'BAKANI - 'BAŞBAKAN YARDIMCI
SI (NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sizin yap-

j tudığınızı söylediler, biz bunu tahkik ettiriyoruz. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Benimkisi er-

kekeedir... Şimdiye kadar gizli kapaklı işim yok Ho-
ı ca. (C. H. P. sıralarından, «İBravo» sesleri) Hiçlbir 

zaman çıkıp seçim meydanlarında, kahvelerden son
ra, «(Başbakan Erhakan, peygamber Erbakan» diye 

I biz politikaya... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
j HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Bunları sen yazdır

dın, ayıp ayıp! (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Faruk Bey, süreniz bitmiştir. 

I SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK '(Ankara) — Ve yazılarım da sen 

j yazdırdın. Ayıp! (Gürültüler) 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Hakkından, da . 

I vasından emin olan insanlar... 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Bir insan peygamber 
olmaz. Bir insan, insandır; peygamiber başka şeydir. 
Nasıl yaptın bunu Allah'tan korkmadan? 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
nasırınıza dokunduysam başka, ama lütfen sükûnetle 
cevap verin; 'ben sükûnetle söylüyorum; ben, olanı 
söylüyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Yalan 
Söylüyorsun. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Terbiyeli konuş Sa
yın Sükan, kimsenin nasırına dokunmadın. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Bey, süreniz dolmuş
tur. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
ÎÎAN ASİLTÜRK (Ankara) — «Erbakam peygam
ber» diye yazdıran da sensin. Kendi inancına ve din 
anlayışına göre konuşuyorsun. (C. H. P. sıralarından 
«Otur, bağırma» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Süreniz tamam Faruk Bey. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, ben... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sen 
yalan söylüyorsun; inanmadığın bir şeyi söylüyor
sun, uyduruyorsun. Bu memlekette, bu kürsüde bu 
kadar yaîan •Söylenmez. (C. H. P. sıralarından «Sa
kal bırakmadığı için mi?» sözleri) Sakal bırakmak 
meselesi değil; inanca karşı, dine karşı konuşuyor. 
(C. H. P. sıralarından, «Ayıp, otur» sesleri, gürültü
ler) 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Şimdi arkadaşla
rım, ben... 

BAŞKAN — Sayın Faruk Bey, süreniz tamamlan
mıştır. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larını, imanın, inanan insanın kim olduğunu Cenabı 
Hak bilir; onu Allah'a havale ederim. Yalnız, 'ben, 
duyduklarımı söyledim. Eğer iftira var ise, iftiranın 
bütün cezasını Allah'ın huzurunda vicdanen çekmeye 
amadeyim. 

Bu itibarla... (A. P. sıralarından, «Millet huzurun
da, millet» sesleri) Keza, millet huzurunda da çeke
lim. Ben, duyduklarımı ifade ediyorum, hiç sinirlen
meyin; ben, salisen duyduklarımı intikal ettiriyorum, 
kızmayın. (M. S. P. sıralarından gürültüler) Kızmayın 
arkadaşlar... Eğer mahkemede bunlar çıkarsa, mesele 
yok; neden sinirleniyorsunuz yani? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İftira ediyorsu
nuz; siz iftira ettiniz. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, iftira 
ediyorsam, iftiranın cezasını, arkadaşımın söylediği gi
bi, ben çekerim; lütfen sakin olunuz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İftira, iftira. 
(M. S. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Faruk Bey, lütfen... Süreniz bitmiş
tir. (M. S. P. sıralarından gürültüler) Lütfen beyefen
di, kesiniz. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, değer
li milletvekili arkadaşlarım, bunu şunun için arz edi
yorum : Dini siyasete afet etmeyelim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Dinden korkma
yın. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Müsaade eder
seniz... Lütfen... 

Dini siyasete afet etmeyelim. Bunu şunun için arz 
ediyorum : Arkadaşlar, bir taraftan, birlik ve bera
berlikten bahsediyoruz; bir taraftan, birliği ve bera
berliği tahrip eden hususlara, yollara, yöntemlere ken
dimiz tevessül ediyoruz; önlememiz lâzım gelen kim
seler olarak. Ciddî söylüyorum... Burada ben fazla 
bir şey Söylemeyeceğim. Yalnız, eğer bu memleketin 
Millî İstihbarat Teşkilâtı varsa, bu memleketin siyasî 
polis teşkilâtı varsa, seçimler esnasında herkesin, kim
lerin ne tarzda propaganda çalışmasında bulunduğu
nu, nasıl faaliyet gösterdiklerini, Anayasa, Cumhuri
yet ve demokratik prensiplere ve kaidelere sadık ka
lıp kalmadıkları hususunu, Devletin arşivleri eliniz
de,- tetkik edilir, o zaman müfteriler de meydana çı
kar, hakikaten suç işleyenler de meydana çıkar. 

Benim son olarak istirhamım şudur : Hükümet, 
geçen yıllar, geçen 2,5 sene zarfında, Devletle ilgili 
temel meseleleri Meclise getirmedi. Arkadaşlar, bun
dan sonra Hükümet çok önemli devlet meselelerini 
- komünizmden tutunuz da, her türlü bölücülüğe yıkı
cılığa kadar - her meseleyi Türk milletinin mümessil
lerinin huzuruna getirsin, burada vesikaları ile Mec
lise arz edilsin, Meclis ikna edilsin ve ondan sonra da 
gerekli kanunlar çıkarılsın ve icabına tevessül edil
sin; ama daima bunun dedikodusu yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu arz ede
yim : Ben 1 Mayıs günü Taksim'de 3,5 saat olayları 
takip ettim, 3,5 saat. Mao'mın, Marks'm, Lenin'in, 
Staün'in panoları oraya asıldığı zaman oradaydım. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Bey, süreniz dolmuş
tur, geçmiştir. 
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FARUK SÜKAN (Devamla) — Bu memleketin 
siyasî polisi, bu memleketin diğer polisi acaba neden 
onları asan adamları alıp da yakalayıp getirip Hükü
metlin yetkili makamlarına ve mahkemelere tevdi et-
memişiir? Yani Hükümet bu kadar önemli devlet me
selelerini çok ciddiyetle takip etmeli ve kanunî ku
ruluşlara ve makamlara tevdi etmelidir. Bunlar ya
pılmadan işin lâfını yapmak, edebiyatını yapmak, şu 
veya 'bu şekilde konuşmak, zannediyorum ki, bizim 
kendi aramızda anlaşmaları önler ve Mecliste böyle 
kavgaların çıkmasına da sebep olur. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmeye mecbur olaca
ğım; Sayın Sükan Bey, süreniz çoktan dolmuştur. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Ben bu 20 daki
kalık süre içerisinde bunları arz ediyorum. Arkadaş
larımdan özür diliyorum; ben hiç kimseyi itham ede
rek söylemedim, bilgi ve görgülerimi dile getirerek 
arz ettim. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Başkan, sataş
ma nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan söz istemişlerdir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Sa

yın Başkan, müsaade buyurursanız, Başbakandan 
önce, Grupumuza, Partimize sataşma var; Grup adı
na cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları inceleyelim, ona göre size 
de söz veririm. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

SANAYİ VE TEKNOLOJt BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sataşmadan dolayı 
söz veriniz; önemli bir hususun açıklanması lâzım; 
çok kısa olarak rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları inceleyelim, başüzerine... 
Bir şey demiyoruz; zabıtları inceleyelim, sataşma 
varsa hay hay. 

Buyurun Sayın Başbakan. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
Hükümet Programı dolayısıyle cereyan eden mü

zakerelerde ortaya konan fikirlere, tenkitlere cevap 
vermek üzere huzurunuzdayım. Hemen şunu ifade 
edeyim ki, konuşmamın başında, bu fikirlerin yapıcı 
olanlarından faydalamnayı en başta gözönünde tu
tacağız. Vakit dardır, mümkün olduğu kadar gece' 
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nin bu saatinde düşüncelerimizi kısaca söylemeye 
çalışacağız. 

Huzurunuzda bulunana koalisyon Hükümeti, iyi 
niyetlerle bir programı önünüze getirmiştir. Bu Hü
kümet, 26,5 ay icraat yapmış bulunan Hükümet de
ğildir; bu yeni bir Hükümettir. Aslında 26,5 ay ic
raat yapmış bulunan Hükümet huzurunuzda olsa, 
bir program tartışmasına hacet yoktur. Evvelâ şunu 
söyleyeyim ki, 26,5 ay icraat yapmış bulunan Hükü
metin başı olarak o Hükümetin bütün icraatının so
rumluluğunu üstüme alıyorum ve savunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

Bugün cereyan eden tartışmalar sanki bir genso
ru verilmiş de, bu gensoru üzerinde 26,5 ay devam 
etmiş bulunan, yani 31 Mart 1975 tarihinde kurul
muş olup 13 Haziran 1977 tarihinde istifa etmiş bu
lunan Hükümet hakkında bir gensoru verilmiş de, 
sanki o gensoru görüşülüyor; öyle cereyan etti müza
kereleri; Hükümet Programı falan bir kenara atıldı, 
hatta Hükümet Programına % 10; % 5 bile temas 
olunmadı; daha çok, seçim meydanlarında bitireme
diğimiz bir kavga, Millet Meclisinin zemininde yer 
aldı. Burada söylenen şeylerin hepsi defalarca söy
lendi; burada söylendi, radyolarda söylendi, televiz
yonlarda söylendi, seçim meydanlarında söylendi. 
Hesaplaşma yapıldı, hesaplaşma yapılmıştır. Bu he
saplaşmanın bir hakemi var (Biz tarafız, siz de ta
rafsınız; bütün partiler taraftır). Bu hesaplaşmanın 
hakenli Yüce Türk milletidir, 5 Haziranda onun 
önüne gidilmiştir; siz bunları söylemişsinizdir, biz de 
başka şeyleri söylemişizdir ve onun hakemliğine rıza 
göstererek, onun iradesine, oyuna müracaat etmişiz
dir. Neticede... 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Siz 
üç partisiniz, biz bir partiyiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir şey mi dediniz efendim? 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Siz 
üç partinin genel başkanlarısınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Karşılıklı mı konuşacağız? 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — 
Evet. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Daha evvel konuştunuz, konuşma sıranız var
dı; şimdi sıra benim. Karşılıklı konuşacaksak ben bu
na çoktan razıyım; ama böyle bir usul yok. (A. P. 
ve M. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Bu hesaplaşma yapıldı. Bu hesaplaşma sonundu 
8 parti, 8 siyasî parti seçime girdi hesaplaştı, hesap
laşmadan çıkıldı. Bir tablo meydana çıkmıştır. Bu 
tablonun içinden hükümet çıkacaktır. Burada ne tar
tışılıyor, neyin tartışmasını yapıyoruz? Türkiye'nin 
bir hükümete ihtiyacı yok mudur? Vardır. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Tar
tışma yapmayacaksak kapatalım Meclisi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yapıyoruz işte tartışma, siz geldiniz konuştu
nuz, ben geldim konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen beyler, müdahale etmeyi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 3 saat sizin sözcünüz konuştu burada, şimdi 
ben konuşuyorum. 

8 parti seçime girdi; 8 partiden her parti muay
yen miktar oy aldı, muayyen miktar milletvekili ge
tirdi. Hükümet olmanın tek şartı vardır, o da, mille
tin çoğunluğunun oyunu almak veya güvenoyu ala
bilecek sayıda milletvekiline sahip olmak; ikisi birbi
rine bağlıdır. 

Bu seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidar ola
cak kadar rey alamadı, hiç bir parti iktidar olacak 
kadar milletvekili getiremedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar ola
cak kadar oy alamadığı ve milletvekili çıkaramadığı 
halde, tek başına hükümet kurdu ve diğer partilerin 
parti disiplinlerini tanımamalarını ve kişiliklerini, 
partilerini aşmalarını, kendilerine yardımcı olmaları
nı istedi; oy alacağı umudunu izhar ejti. Biz ise, böy
le bir hükümetin oy alamayacağını söyledik, güven
oyu alamayacağını söyledik. Neticede bizim dediği
miz çıktı; 3 Temmuz günü, Cumhuriyet Halk Parti
sinin kurmuş bulunduğu hükümet güvenoyu alamadı. 
Şimdi, ondan sonra Türkiye'de hükümet kurulması 
duramazdı; demokratik mekanizma vardı, demokra
tik mekanizma işledi; 3 parti bir araya geldi, hükü
met kurma görevi Adalet Partisi Genel Başkanı ola
rak bana tevdi edildi; 3 parti bir araya geldi, Adalet 
Partisi, Millî Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket 
Partisi bir koalisyon hükümeti kurmayı başardı. Bu 
Hükümet önünüzdedir, bu Hükümeti beğenip beğen
memek elinizdedir, ama bu Hükümeti tanıyıp tanı
mamak elinizde değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Esasen, yapacağınız şey, bu Hükümetin Progra
mı hakkında söyleyeceklerini söylemek, ondan sonra 
da, işte buraya sandıklar konacak, oraya reylerinizi 

atmaktır. Bunun ötesinde sabahtan beri neyin kav
gası yapılıyor? Söylenmedik laf kalmadı bu kürsü
lerden : Programı hakkında söz söylüyoruz diye, hü
kümeti teşkil eden kimselerin kişiliğine dil uzatmaya 
kimsenin hakkı yoktur, kimsenin hakkı yoktur. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sandık 
yeterli midir yalnız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Onların münakaşasını çok yaptık, yine yapa
rız. 

Şimdi, başka bir hükümet kurma şekli yok; baş
ka bir hükümet kurma yolu da yok. Yani, üç parti 
gelmiş huzurunuza, «Koalisyon olduk, işte progra
mımız» demiş; buna rey verirseniz, güvenoyu verir
seniz, yani beyaz oylar kırmızılardan fazla çıkarsa 
- yeşiller sayılmaz - bu Hükümet hükümettir. (Gü
lüşmeler). Kaide bundan ibarettir. 

Binaenaleyh, hiç yormayın kendinizi bu çerçeve 
içerisinde kalmaya mecbursunuz. 

Bir genel seçimden çıkılmıştır; yeni bir hükümet 
önünüzdedir, deyişimin sebebi bu. 

Şimdi, ülkenin bir hükümeti olacaktır. Ülkenin 
hükümetinin meydana çıkmasının da yegâne yolu 
budur; bundan başka bir yolu yoktur. 

«Bu Hükümet başarılı olacak mıdır, başarılı ol
mayacak mıdır?» tartışmaları yapılıyor. 

Demokratik mekanizma açık bir mekanizmadır. 
Bu Hükümet başarılı olmazsa, bu Hükümetin görev
den uzaklaştırılması da yine Millet Meclisinin elin
dedir. Başarısızlığı siyasette savunmak mümkün de
ğildir. 

Ben, 26,5 ay hükümet etmiş bulunan eski Hü
kümetin, yani 31 Mart - 13 Haziran Hükümetinin 
(ki, 21 Haziran 1977'de görevi bırakmıştır) başarı!t 
olduğunu iddia ediyorum. Bunun tafsilâtına girmeye 
ceğim. Şayet o Hükümet başarılı olmasaydı, kuru
luşta 213 milletvekili ile başlayıp, sonra güvenoyu 
alacak sayıyı bulan o Hükümet, bugün hükümet ola
rak seçime girmiş değildir; ama o Hükümet başarı
sız olsaydı, o Hükümeti teşkil eden partiler 213 mil
letvekili ile gidip, 232 milletvekili ile gelmezlerdi, siz 
gelirdiniz. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Huzurunuzda bulunan Koalisyon Hükümetinin 
arkasında milletin % 52 oyu vardır. Binaenaleyh, 
herkesin... (Gürültüler). 

BAŞKAN, — Lütfen beyler, müdahale etmeyi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Huzurunuzda bulunan Koalisyon Hükümetini 
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teşkil eden üç partinin % 52 oyu vardır. Ben burada 
Koalisyon Hükümetinin başı olarak konuşuyorum, 
ben burada Adalet Partisinin Genel Başkanı olarak 
konuşuyorum ve o eğer öyle olmasa zaten bu kürsü
ye çıkamam; onun için, söyleyeceğim şey gerçektir. 

Binaenaleyh, % 52 oya herkesin saygı göstermesi 
lâzımdır; göstermeyene göstertmek de bizim görevi
mizdir. (A. P. şualarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu kadar kötülenen, 26,5 ay devam eden Hükü
met kendiliğinden mi ayakta durdu? 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Çankaya'dan 
görev aldınız mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Çankaya'dan görev aldınız mı?» diyor. 

Çankaya'dan görev verilmesi, Anayasanın 102 
nci maddesinin gereği. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Ne yüzle gitti
niz Çankaya'ya? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çankaya bizi tayin etmiyor, Çankaya 
bizi tayin etmiyor ki; Çankaya niye size görev ver
medi de, bana verdi görevi? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz, parti 
olarak kaç oy aldınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın milletvekilleri,, 26,5 ay görev yap
mış bulunan Cumhuriyet Hükümeti sizin tabirinizle 
1 nci MC... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sizin tabirinizle. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Hiç Cumhuriyet Hükümetini tabir etme
diniz daha, hep MC dediniz. 

Sizin tabirinizle I nci MC, 26,5 ay kendiliğinden 
mi durdu ayakta?. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Destekle durdu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — 26,5 ay bu Meclisin güvenoyuyla durdu. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 2490 sayılı 

İhale Kanunuyla ayakta durdu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Ve 26,5 ay bu Meclisin güvenoyuyla du
rurken, 1976 bütçesini geçirdi, 1977 bütçesini ge-, 
çjrdi; gensoruya muhataboldu; 10 defaya yakın gü
venoyu aldı, 10 defa güvenoyu alarak durdu. Gü
venoyu sizin kararınızdır, bu Meclisin kararıdır. 
Güvenoyunun küçümsenmesi halinde, o zaman te
ker teker her birinizin iştirak ettiği bir karar kü
çümsenmiş olur ki, bunu mantıkla bağdaştıramıyo
rum. Güvenoyu sizin kararınızdır, bu Meclisin ka

rarıdır. Binaenaleyh, açdt rejimin bulunduğu Tür
kiye'mizde! her şeyin hür ve serbest olduğu Türki
ye'mizde 26,5 ay duran bir Hükümetin zorla dur
duğunu, Meclisi tazyik ederek durduğunu veya bu
lunduğu yeri işgal ettiğini iddia etmek gülünçtür. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Var mısın bir erken 
seçime? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Erken seçim başka bir iştir. Erken seçi
me her zaman gidilir, her memlekette gidilir. Erken 
seçim kınanacak bir iş değildir. Erken seçim, Mec
lislerin milletten yeni bir güç alma ihtiyacının du
yulduğu, bu ihtiyacı duyan partiler bir araya gel
diği zaman erken seçime gidilir; dünyanın her ta
rafında gidilir. Erken seçim o Meclis için bir na-
kise değildir, o Meclis için bir başarıdır erken se
çime gidebilmek ve 20 senede bir defa Türkiye er
ken seçime gidebilmiştir : Bir 1957'de gitmiştir, bir 
de 1977'de gitmiştir. Ne olmuştur? İşte, milletten 
yeniden bir güç aldık geldik, alındı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bir koalisyon hükümeti ola
rak kurulmuş; % 52 oy arkasında ve 230 milletve
kiliyle huzurunuzdadır, üç partiyi teşkil eden millet
vekillerinin sayısı da 230'dur. 

Şimdi, bu Hükümet buraya zorla gelmiş otur
muş değil; iç ve dış çıkar çevrelerinin arzusu üze
rine de gelmiş oturmuş değil; sayısal eksikliğini si
yasal üstünlükle tamamlayarak gelmiş oturmuş da 
değil. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Buraya usulüne, kaidesine göre gelmiş oturmuş. 

Binaenaleyh, şimdi bugün burada söylediğiniz 
şeylerin hepsF meydanlarda söylendi. Millet, Cum
huriyet Halk Partisini tek başına iktidar yapmadı. 
Hükümet olmanın tek kaidesi vardır; o da, mille
tin iradesidir. Millet iradesine ortak iradeler veya 
güçler veya millet iradesinin üstünde güçler tasav
vur olunamaz. Şayet, seçim bir memlekette hükü
meti tayine yetmiyorsa, seçim niye yapılıyor seçim 
niye yapılıyor? 

Millet iradesinin tecellisinin tek yolu vardır : 
Genel oy. Hükümetler genel oyun kaidesine göre, 
genel oyun neticesine göre teşekkül eder. Genel 
oyun eksiğini anketlerle tamamlamak mümkün de
ğildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda bulunan bu 
Hükümet iyi niyetlerle işe başlamıştır. Memleketin 
meselelerine teşhis koymuştur, memleketin meseleleri
ne çare koymuştur ve Hükümet Programı eğer hulûsu 
kalple tetkik edilirse görülecektir ki, 120'ye yakın 
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memleket meselesi bu programın içerisinde çareleriyle 
beraber yer almıştır. Bunlardan hangilerine iti
raz ediyorsunuz hangilerine neden itiraz edi
yorsunuz? Bunları öğrenemedik. Doğrusunu isterse
niz, bunlar bizce şu anda muhalefetin fikirleri olarak 
meçhul kalmıştır. Ana Muhalefet Partisi sanki 5 Ha
ziran öncesindeymiş gibi, sanki bir gensoru konuşma
sı yapıîşyormuş gibi fevkalâde hırçm, öfkeli isyan duy
gularıyla dolu bir görüşmeyi ortaya koydu. «Bu Cum
huriyet Hükümeti» demeye bile dili varmadı. Bundan 
başka hükümet yok, bir tane hükümet var. Eğer buna 
«2 nci M. C.» derseniz, Cumhuriyet Hükümeti hangi
si olacaktır, onu aramaya gidersiniz. Ne derseniz de
yin, ben sadece Cumhuriyet Hükümetinin öneminden 
bahsediyorum. Gerçekten esef verici bir konuşmayı 
yapmıştır Ana Muhalefet Partisinin sözcüsü, çok esef 
verici bir konuşma yapmıştır. İktidar alternatifi ol
ma, hatta tek başına iktidar olma iddiasında bulunan 
bir partinin buraya hiç bir fikir koymaması, sadece 
polemik koymasından üzüntü duyduğumu huzurunuz
da ifade etmek istiyorum. (A. P. sıralarından sürekli 
alkışlar.) 

Ana Muhalefet Partisinin tenkitlerine bakarsanız, 
bu çeşit şeylerle dolu: Evvelâ, koalisyonu kurmuş bu
lunan 3 partiyi birbirine düşürme gayreti vardır. Efen
dim, «Vaktiyle koalisyonu teşkil eden partiler seçim 
alanlarında o ona bunu demiş, bu buna bunu demiş, 
bu buna bunu demiş; nasıl bir araya geldiniz ve otu
ruyorsunuz?» diyor. 

Seçim meydanlarında hiç kimse hiç kimseye rah
met okumadı; herkes birbirine diline geleni söyledi; 
iyi kötü. Zaten, seçim eğlenceden ibaret değil ki; se
çim bir mücadele bu mücadeleyi verirken, partilerin 
içinde dahi önseçim yapılırken ne kadar sert mücadele 
oluyor. Partilerin seçiminde mücadele zaten kaçınıl
maz bir şey; o, onu söylemiş, bu bunu söylemiş. Se
çimden sonra, şayet seçim meydanlarında söylenen şey
ler kan davası sebebi olacaksa hükümet kurulamaz 
Türkiye'de. Kim kiminle kuracak hükümeti? Herkes 
birbirine söyledi. Kim kiminle kuracak? Hükümet ku
rulamaz, Türkiye hükümetsiz kalır. Halbuki, siyasî 
mücadeleyi medenî ölçüler içinde yaparsak, yüzyüze 
bakacak halimiz daima kalır. Millet bizi buraya dö
vüşün diye göndermedi, «bir uzlaşma arayın» dedi, 
«bir diyalog kurun.» Devir, uzlaşma devridir; aslında 
demokrasi de bir nevi uzlaşmadır, uzlaşma. «Makul 
bir uzlaşma bulabiliyorsanız, o uzlaşmalar içerisinde 
memleketi hükümetsiz bırakmayın, memleketin hizmet
lerini görün» dedi millet bize; böyle anladık milleti ta-
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I limahnı, buraya geldik. Aslına bakarsanız, eğer derse
niz ki, «Birbirinize neler söylediniz?». E, Cumhuriyet 
Halk Partisi de bize neler söyledi, biz de Cumhuriyet 

I Halk Partisine neler söyledik; Cumhuriyet Halk Par-
I tisi diğer partilere neler söyledi, Ondan sonra Cunı-
I huriyet Halk Partisi kendisine görev verildiği zaman 
I ortak aradı. Gitmemesi lâzımdı kimseye. Sonra biz 
I hükümet kurmaya kalktığımız zaman Cumhuriyet 
I Halk Partisi bize ortaklık teklif etti; etmemesi lâ-
I zmıdı (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
I Ve 8 Mayıs 1977 günü Cumhuriyet Halk Partisinin 
I Sayın Genel Başkanı İzmir'de yaptığı konuşmada 

«Adalet Partisiyle koalisyon kurmak halka ihanettir» 
I demiştir. 14 Haziran günü kendisine hükümet kurma 
J görevi verildiği zaman Köşkten çıkarken Cumhuriyet 

Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, Adalet Partisi 
ve Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret etmeyeceğini, 
çünkü bu iki partiyle derin farkları bulunduğunu ifa
de etti ve bu suretle bizi daha, barış kurmak, memle
kete barış getirmek iddiasıyle ortaya çıkmış olmasına 
rağmen, 6,5 milyona yakın oyun sahibi iki partiyi bir 
kenara itti. E, bütün bunlardan sonra, «Bizimle gelin, 
sizinle ortak hükümet kuralım» dedi bize 8 Temmuz 
günü. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi açmaya çalışmayın. Çünkü biz birbirimize 
ne söylediğimizi sizden öğrenecek değiliz; biliyoruz 
biz birbirimize ne söylediğimizi: (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Aslında, bu kürsüden, Ana Muhalefet Partisinin 
sayın sözcüsü o kadar çok şey söyledi ki, bunların 
hepsini teker teker cevaplandırmak mümkün, hem 
çok iyi cevaplandırmak mümkün yani böyle vurucu 
bir şekilde cevaplandırmak mümkün, fakat zaman 
müsait değil; nasıl olsa bu sözleri tekrar söyleyecek
tir ve o zaman cevaplandırmayı tercih ederiz. 

Mecmualardan, gazetelerden, yazılı olan birtakım 
] şeyler okudular burada. Bunlar bizim Hükümet Prog-
I ramımızın eki değil ki? Şu mecmua bunu yazmış, Dev

let memcuası onu yazmış, millet mecmuası bunu yaz
mış, şu gazete bunu yazmış... E, burada bunları mü
nakaşa ediyor değiliz ki... Eki falan olmayan bir Hü
kümet Programı var; işte budur diyoruz Hükümetin 
programı. Onları getirdi, burada Hükümetin progra
mının eki imiş gibi ortaya koydu; ve bir tavır takındı, 
adetâ bizden, kendi programlannı tatbik etmemizi is
ter gibi bir tavır takındı. Bizim programımızı tenkit 

I etmek yerine, kendi programlarını bizim tatbik etme-
} mizi ister gibi.,. Bunlar mümkün değildir. 
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Ana Muhalefet Partisi sayın sözcüsünün burada 
söylediği şeyler var; söylediği şeyler içinde çok kendi; 
kendini nakzedenleri var. Suçu ve suçluyu kim tayin 
edecek? Hâkim, Ama burada suçluluk ithamlarında 
bulundu kendisi; yani, kendisi suçlu tayin etti bura
da. Kendisi dedi ki: «Kaynağını Anayasadan alma
yan bir yetkiyi kimse kullanamaz». Kendisi kullandı 
ama, «Faşist» derken, «Katiller» derken, «Soyguncu
lar» derken, «Vurguncular» derken. Bunların hepsi suç. i 
Bunlar suçsa, bu suçîann suç olduğunu tayin edecek 
merciler var. Eğer ellerinde deliller varsa bunlara ait, 
bu delilleri mahkemeye ibraz etmeleri lâzım. Hem 
burada, «Kaynağım Anayasadan almayan hiç bir yet
kiyi kimse kullanamaz» dedi, hem burada hâkim gibi 
kararlar verdi, ithamlar yaptı, yaftalar yapıştırdı gitti. 

Ben bunların teker teker teferruatına inmiyorum; 
nelerdir bunlar, neler değildir? Yalnız, bazı şeyler var 
ki, bunları burada gerçekten hazmetmek mümkün de
ğildir. 

«Hükümet kurarsınız; ama hükümet olamazsınız» 
diyor Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, «Halk 
Partisinin istemediği hiç bir kanunu bu Meclislerden 
geçiremezsiniz» diyor* 

Acaba, bu yetki Halk Partisine Anayasanın nere
sinde verilmiş? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Millet verdi o yet
kiyi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Anayasanın neresinde, «Halk Partisinin müsaa
desi olmadan bir kanun geçiremezsiniz» yazılı? 
(C. H. P. sıralarından «Sayımız, gücümüz» sesleri.) 

Gücünüz belli, bu; azınlıksınız, azınlıksınız... 230, 
214'ten büyüktür, tamam mı? (A. P. sıralarından al
kışlar.) Azınlıksınız. 

Şimdi, «Kanun çıkaramazsınız.» Niye? «Çünkü, 
Cumhuriyet Senatosunda biz çoğunluktayız» diyorsu
nuz. 

Cumhuriyet Senatosunda, seçilmiş üyelerden 75'i 
sizindir. (C. H. P. sıralarından «78» sesleri.) Seçilmiş 
üyelerden, dikkat buyurun, hesapta hata yapmam; 
seçilmiş üyelerden 75'i sizindir, 3 tane de Kontenjan 
üyesi sizindir, 78 eder. Söylediğiniz sözler 75'i 80 yap
maz ki; 75 tane seçilmiş üyeniz var, 3 tane de Kon
tenjan üyeniz var, 78 eder. İşte, budur Cumhuriyet 
Senatosuridaki glklinüz. 

Cumhuriyet Senatosundaki Millî Birlik Grupunu 
ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilen senatörlerin 
tümünü kendi tarafınızda saymaya ne hakkınız Var? 
(C. H. P. sıralarından «Oy meselesi» sesleri) Neden 
kendi., 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Onlar Sadettin Bil
giç değil ki, transfer edebilesin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben size seslenmiyorum, millete sesleniyo
rum. Cumhuriyet Halk Partisinin diyorum, 18 tane, 
17 senedir senatörlük yapan Millî Birlik Grupu üye
leri ile, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçilen -
ki, çoğunun tarafsız olması lâzım - üyeleri kendi ta
rafında saymasına ne hakkı var? (C. H. P. sıraların
dan «Sen sayıyorsun ama» sesleri) O ne olur, biliyor 
musunuz? Seçilmemiş üyeler, seçilmiş Meclisin irade
sini aksine çevirir. (C. H. P. sıralarından «Anayasa, 
Anayasa» sesleri) Anayasa, Türk demokrasisini çar
pık yapmış değildir; binaenaleyh, Türk demokrasi
sini böylece çarpıttırırsınız. Gelin, hakkınız olmayan 
şeylere talip çıkmayın, onları kendinizden saymayın. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Sayın üyeler, yapmayın; 
Sizin partinizin üyeleri olmayan kimseleri, siz kendi 
fiîiyalinizmiş (filial) gibi saymayın, bunu yapmayın. 

Binaenaleyh, 75 tane seçilmiş üyeniz var. Kanun 
Millet Meclisinden geçti.. (C. H. P. sıralarından 
«62'ye düştünüz» sesleri) 64'üz 64, 62 değil; siyaset 
bu, iner de çıkar da beyler, iner de çıkar da. Onun 
için, bunlara alışılacak, bunlara alışılacak. 

Şimdi, müsaade ederseniz, ben bakınız kimseyi 
incitecek bir şey söylemiyorum; söylediğim şeyler 
gerçeklerdir. «Halk Partisinin müsaadesi olmadan 
kanun çıkaramazsınız» diyorsunuz. Bu, azınlığın ço
ğunluğa tahakkümüdür, demokrasi değildir bu; bu, 
tahakkümdür. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Biz demokrasinin 
sunucuyuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bu taraftakiler demokrasinin sonucu da, öbürleri 
demokrasinin nesi? Onlar demokrasinin sonucu değil 
mi 2301 kişi? 230 milletvekili var. Kanun çıkar, ka
nunları çıkarırız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hatibe müdahale etme
yiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kanunları Millet Meclisinden çıkarırız, Cum

huriyet Senatosuna götürürz; Cumhuriyet Senatosun
da kanunun ne olduğuna bakmaksızın, millete ne sağ
ladığına bakmaksızın, memleketin hangi yüce men
faatini kolladığına bakmaksızın reddederseniz, kanun 
buraya gelir, buradan çıkar. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Kanun çıkar, işte böyle çıkar 
kanun. (A. P, sıralarından alkışlar). 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 214 kişi size | 
kanunun nasıl, çıkacağını gösterir. I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — E, azınlık tahakkümü olur o? 214 milletvekili, I 
230 milletvekilinden fazla sayılacaksa.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 230 değil
sin sen, lWsın sen. I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben Hükümet olarak konuşuyorum. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 
olmaz, oy olur bu, oy olur. I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kanunları Hükümet getirecektir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Getirince 
görürüz. (A. P. sıralarından «müdahale etme» sesleri). I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim demek istediğim şey şudur: Biz burada 
milletin hukukunu savunuruz. 8 milyon oy var bu- I 
rada oturan Hükümetin arkasında, millet oyu.. İkinci 
sınıf oy falan değil, birinci sınıf oy. Sizin ki de birin
ci sınıf oy, bizim ki de birinci sınıf oy; İkinci sınıf oy I 
yok Türkiye'de. 

Binaenaleyh, 8 milyon oyu siz 6 milyon oyla ta- r 
hakküm altına alamazsınz; biz bunu size aldırma
yız; bu mümkün değildir. I 

Değerli milletvekileri, efendim burada görülüyor I 
«Hükümet olursunuz, ama hükümet yapamazsınız». I 
Bu ne demek? Yani, şimdi güven oylamasına gidile-
lecek, güven oylamasında bu Hükümet Pazartesi gün 
Yüce Meclisin güvenoyuna mazhar olduğu takdirde I 
siz Hükümet mi yaptırmayacaksınız buna? Yani 
Halk Partisi olarak Hükümet yaptırmayacak mısınız? 
Buna ne hakkınız var? O zaman kanunların karşısına 
çıkmış olursunuz. I 

Onun içindir ki, gelin, bu düşünceler antidemok
ratiktir, şu demokrasiyi hazmedin ve kafanızı demok
ratik düşüncelere ayarlayın; mesele budur. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). . 

Burada Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, 
adeta veto hakkı kullanıyor - olmayan bir veto hak
kını - «Meclis çatısı altında böyle insanlarla bulun
maktan memnun değiliz» diyor. Bizi buraya millet 
gönderdi. Yani, biz sizin müsaadenizle gelmedik ki 
buraya. Gelin, birbirimize tahammülü öğrenelim; bu
nun başka yolu yoktur. , 

Şimdi, bizi, yani koalisyonu kuran partileri birbi
rine düşürmek için üç türlü nifak kulanıldı burada: 
Birisi ufkî nifaktır. Ufkî nifak, «İktidar ile, ikti
darı oluşturan parti gruplarını kastetmiyoruz; diyor; I 

[ yani, hükümetle parti gruplarından ayırıyor. Parti 
grupları olmazsa hükümet olmaz zaten. Burada otu
ran parti grupları teker teker buraya geldUer, bu 

I hükümeti destekleyeceklerini, beyaz oy vereceklerini, 
programı yürüttüğü sürece de bu programı kabul et
tiklerini, desteklerini devam ettireceklerim söylediler. 
Şimdi burada parti gruplarından çıkan hükümetle, 
parti gruplarını ayırmak.. Bu, ufkî nifaktır. 

I Şakulî nifak da şöyle: (C. H. P. sıralarından gü-
I lüşmeler) Sayın Erbakan bana ne demiş? Sayın Tür-
I keş Sayın Erbakan'a ne demiş? Bu şekildeki nifaka 
I da şakulî nifak diyoruz. Bir de burgu biçimi nifak 

tatbik etti Halk Partisinin sözcüsü; o da şudur: Bi-
I zim partinin içine üfledi; yani, siz bunların arka

sına düşmeyin gibi, filân; bizim partinin içine, Ada-
I let Partisinin içine üflemeyi bir süredir âdet haline 
I getirdiler. Her defasında da, üfledikleri zaman taş 

duvara üflediklerinin farkında değilerdir (A. P. sıra
larından alkışlar) ve döndü Cumhuriyet Halk Parti
sinin sözcüsü, bu defa bana vurdu işi. Çünkü, ben 
bütün bu şeylerin, husumetin mihrakıyım. «Husu-

I met» tabirini belki çok sert bulabilirsiniz. Maksadım, 
\ yani bu fırtınanın ortasıyım ben; öyle diyeyim daha 

iyi. «1965'ten beri Partisini de, kendisini yanılttığını 
görüyoruz» diyor. 12 senedir hem kendimi, hem Par-

I timi yanıltıyorum da, nasıl ayakta duruyorum; Par
tim nasıl ayakta duruyor, kendim nasıl ayakta du
ruyorum? Buna şamak lâzım. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

ALEV COŞKUN (İzmir) — % 56 oydan % 36'ya 
indiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gelin, bizim Partiyi de siz idare edin bari de, 

I rahatlayalım. (A. P. sıralarından gülüşmeler). 

Partinin iç yapısı.. Bakınız bu, üfleme metodunda 
burgu.. «Partinin iiç yapısı liderin kafasına uygun bir 
şekilde olmayacaktır» diyor. «Liderin kafası nasılsa, 
Partinin iç yapısı öyle görünüyor; ama öyle olmaya-

I çaktır» diyor. Bunu bir ihbar telâkki etmiyorum. Ta
sası sayın sözcüye düşmemeli bu çeşit işlerin. Bun
lar, komşunun, komşunun evini dikiz etmesi gibi bir 
şeydir; (A. P. sıralarından gülüşmeler) kendi işinize 
bakın!. 

Efendim, bu Hükümeti biz niye kurmuşuz? So
ruşturma komisyonları varmış da, onlardan kaçmak 
için Hükümeti kurmuşuz. Cenabı Allanın huzurunda, 
dünya âlemin huzurunda ve bütün milletin huzu-

j runda söylüyorum: Bana soracağınız bir hesap var da 
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sormazsanız nâmertsiniz, nâmertsiniz, nâmertsiniz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kaçan nâ
merttir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kimseden korkmam; Cenabı Allahtan başka 
kimseden korkmam; Sizden de korkmam, başkasın
dan da korkmam, kimseden korkmam. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nasıl kaç
tın, nasıl? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Mobilyalar ne oldu? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Sayın milletvekilleri, 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü köp
rü ile ilgili bazı hususları burada ortaya koydu. 
Tabiî bu sahalar kendisinin de bildiği işlerdir. Ger
çekten, bu çeşit konulan kendisiyle tartışmaktan 
memnun olurum. Yalnız, burada söylediği şeylerin 
tümü yanlıştır; fennen de yanlıştır, ilmen de yan
lıştır. Efendim, köprü yapılmış ama, bu köprünün 
üstünden tren geçmeliymiş. (A, P. sıralarından gü
lüşmeler) Haa! Bu köprünün üstünden, bugün ya
pıldığı yerde treni geçirmek mümkün değildir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu yerde 
niye yapılsın?. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu köprünün yeri böyle keyifle, keyif 
içinde tayin edilmiş değildir. Dünyanın en ünlü, 
Türkiye'nin en ünlü mühendisleri bir araya gelmiş, 
bunu tayin etmişlerdir. Haa! Planlama Teşkilâtın
da bir uzman oturup bir rapor yazmış olabilir; tfy-
de diyebilir, böyle de diyebilir ama, bunların mev
kii vardır, bunların mercii vardır. Bu köprü, yapıl
mış bulunan köprü, sadece bir köprü de değildir; 
köprü ve çevre yollandır. Çevre yollan, İstanbul 
için fevkalâde önemlidir; bu çevre yolları olmasa, 
İstanbul'da kıpırdamak bugün mümkün değildir; 
binaenaleyh, köprüden daha önemlidir çevre yol
lan, Çevre yollannm bittiği yerde, iki uçtaki çevre 
yolunu bağlamak için köprü yapılmıştır. Köprü 
doğru yerde yapJnnştır, doğru yapılmıştır. O ka
dar doğru yapılmıştır ki, köprüye sarf edilen para
yı 2 sene zarfında köprü ödemiştir. Bu doğrudur. 
Şimdi, demiryolu için boğazı bir defa daha geçmek 
lâzım; ikinci köprü geçişi hazırlanıyor. Bunun da 
avan projesi hazırlanmıştır. Avan projesinde de, 
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ikinci köprüde de demiryolu ile yolu aynı yerden 
geçirmek mümkün değil; demiryolunu başka bir 
yerden geçirmek mümkün. Çünkü, demiryolunun 
yaklaşımı birbirine uymuyor; demiryolu, meyil me
selesidir, başka zorlukları vardır, birçok sıkıntıları 
vardır. Yapılmış etütleri daha 2 gün evvel gözden 
geçirdim; dünyanın en meşhur firmaları yapmıştır, 
bizim karayollarmuzın uzmanları tetkik etmiştir; 
demiryolu için ayrı bir geçiş, su altı geçişi olacak
tır; ikinci bir çevre yolu, ikinci bir boğaz geçişi 
şarttır; öyle yapılacaktır. Binaenaleyh, bugün sayan 
sözcünün ortaya koyduğu hususlar yanlıştır. 

6 karayolu uzmanını atmışız görevinden, ondan 
sonra Demiryolları Genel Müdürünü uzaklaştıran-
ş?#s.. Bu çeşit münakaşalara girmek istemiyorum, 
Aradan 10 seneye yakın zaman geçti, kim bilir ne
den yapmışızdır? İşe yarayan kimseleri işinden niye 
uzaklaştıralım? Kim bilir, belki yapılmasın diye 
köprüye karşı çıkmışlardır, şudur, budur, kafaları 
almamıştır, bir şeydir; ne bileyim ben, (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sayın sözcü, elektrik me
selesine de dokundu. Bu hususta söylediği şeylerin 
de tümü yanlıştır. Şöyle yanlıştır : Efendim, 1965'îe 
Türkiye'nin kullandığı elektriğin °/0 45'i sudan ekle 
ediliyordu. Ona bakarsanız, 19S0'de de Türkiye'nin 
kullandığa elektriğin °/0 4'ü sudan elde ediliyordu. 
Sıı santraSlarmı yapmak kolay değildir. 1971'de bu 
% 27'ye inmiş. E, başlanmış bulunan su Eaııtraüları 
zamanında bitirilememiş, memleket elektriksiz kal
masın diye fuel - oil santralı yapılmış; çünkü, bir 
kilovat/saat elektriğin yokluğu Türkiye'ye 100 lira
ya maloiuyor. Fuel - oil santralı yapmak suretiyle, 
yaptığınız tesisler de o zamanın parası ile 15 kuru
şa maloluyordu; şimdinin parası ile 30 - 35 kuru
şa, 40 kuruşa maloiuyor. Eğer bunu «pahalı» der
seniz, 40 kuruşa ürettiğiniz bir enerjiye, o zaman bir 
kilovat/saat elektrikten mahrum kalacaksınız ve 100 
Mra memleket zarar edecek. Elektriğin değeri hava 
gibidir; olmadığı zaman belli olur. Bakın, elektrik kı-
sînüılarınm memlekete verdiği zarara; yalnız memle
ketin sanayiine değil, memleketlin ev hayatına verdiği 
zarara bakın. Bu elektrik kısıntıları da aslında elek
trik yokluğundan meydana gelen bir durum değildir; 
Ambarlı santralinde üç ünite yanmıştır. Üç ünitenin 
kabloları yanmasaydı, bu sıkıntılar olmazdı. Ege böl
gesindeki göllerimizde de çok az su vardır; sonra, 
Keban barajının döı'î ünitesi (konsmış'.ur, ikinci dört 
ümtesi de sipariş 'edilmiştir; bunlar konacaktır ve Ye-
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şlkrınak üzerinde yapmakta okluğumuz Ayvacık - Ba-
k>hır barajları hizmete girmekte gecikmiştir; Seyîtö-
mer'de yapmakta olduğumuz bir ünite gecikmiştir, 
Gökçekaya'da yaptığımız ünite gecikmiştir. (Bunlar 
büyük tesislerdir, bunlar böyle hemen hallolacak iş
lerden değildir; tren bile bir istasyondan bir istasyona 
giderken gecikiyor; zorluklar vardır. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Bu ge
cikmelerin l>ir sorumlusu vardır her halde Sayın Baş
bakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir sorumluluk varsa, sorumluyu arayalım, hep 
beraiber arayalım sorumluyu. 

Bunlar gecikmiştir, onun için, bunlar en kısa za
manda hizmete girecektir. 1975 Hükümetinin ele al
dığı elektrik tesisleri tamamlandığı takdirde, 60 mil
yar kübvatsaat elektrik çıkacaktır ve nasip olur da 
biz hükümet icra etmeye devam edebilirsek, AHah 
nasibederse, 1977 yılında yapacağımız yeni tesislerle 
100 milyar IrîloVaÜJsaate giden !bir sistemi meydâna ge
tireceğiz. 100 milyar kÜSovatsaat bu programın içine 
beyhude yazılmamıştır, 20 milyardan 100 milyara çı
kıyoruz. Efendim, Romanya ile, Bulgaristan ile, Yu
goslavya ile Türkiye'yi mukayese ederek bir yere va
rılamaz. Türkiye'nin, o memleketlere gıpta edecek ha
li falan yoktur; Türkiye, o memleketlerin hepsinden 
çok daha iyi bir memlekettir, çok daha güzel b.'r 
memîekeiltir. (A. P. sıralarından alkışlar) O memle
ketlerde bulunmayan insan haysiyetini teminat altın
da tutan hürriyetler bu memlekette vardır. (A. P. sı
ralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Şu sözleri de, doğrusunu isterseniz, sözcüye ya
kıştıramadım : Yok efendini, 1965 ydına kadar fuel -
oil Türkiye ihraç edermiş de... Türkiye büyüdü; 1965 
senedinde Türkiye'nin kullandığı petrol 4 milyon ton
du, 1965 senedinde ham potrol 4 milyon tondu; 1977 
senesinde Türkiye'nin kullanacağı petrol 18 milyon 
ton, 1982 senesinde 30 milyon Iton, 1987 senesinde 54 
milyon ton ve 1982 senesinde Türkiye petrol bulmaz
sa, denizde ve karada bir yerde petrol bulmazsa, ibu-
günkü rayiçler üzerinden 4 milyar dolar, petrol için 
para ödemeye mecburdur. 

Demir - Çelik meselesi de aynı şekildedir. Türküye' 
ye bir demir - çelik fabrikasının 1 milyon tonluğunu 
yaymak, 15 milyar liraya mal oluyor. 

Türkiye büyümüştür, imkânları da büyümüştür. 
Türkiye, Birinci Beş Yıllık Planda, 1963 - 1968'de 
60 milyar lira; İkinci Beş Yıllık Planda, 1968 - 1973'te 
120 milyar; Üçüncü Beş Yıllık Planda 190 milyar; 
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j Dördüncü Beş Yılhk Planda ise 1 trilyonum üzerinde 
I yatırım yapacak hacme erişmiştir. Türkiye'ye huzur 
I îâzmı, iaükrar lâzım; huzur ve istikrar içerisinde bü-
I ilün bunları yapmak mümkün, ama düşünün, 1971'den 

1977'ye kadar on tane hükümetin değiştiği Türkiye' 
I de bu işlerin düzgün götürülmesinin kolay olmadığını 
I herkes kabul etmeli. 
I Sayın sözcü «Bu Hükümete güvenimiz yoktur» 
I diyor. 

I Esasen bunu gayet tabiî karşılıyorum. Yani, «Gü-
I veriiıriiz vardır» demesi mümkün değil ki. Ve aslında 
I bu Hükümete güveniniz olsun demiyorum; Türkiye 
I Cumhuriyeti hükümetlidir; görev yapacaktır. Kamın-
I larıın size verdiği yetkilerin tümünü kullanarak denet-
I lersiniz. Bu görevleri başarı ile yapmaya çalışacak 
I olan bu Hükümet, umuyorum, ülkeye güzel hizmetler 
I verecektir* 

I Sayın sözcünün beyanları içerisinde hilafı haki-
I katler var. Bunlardan bir iki tanesine dokunmak is-
I tiyorum 
I Sayın sözcü buraya geldi, bir fotoğraf çıkardı, de-
I di ki, «Hasan Aksu» «Hasan Aksu» diye zapta geç-
I miş, ama bizdeki resmî kayıtta Hasan Tosun olması 
I lâzım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İkisi ayrı. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-

I la) — İkisi ayrı olabilir; Hasan Aksu ise mesele baş-
I kadir, Hasan Tosun ise mesele başkadır; onu soruyo-
I rum.... 
[ DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
I İkisi aynı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — Aldığımız netice şudur: Bu Zeytinburnundaki 
I olayda Hasan Aksu diye birisi yok, Hasan Tosun diye 
I birisi var. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İkisi de var 
i efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam -
I la) — Hayır! İşte Devletin resmî belgesi elimde. «Ha-
I san Aksu» diye birisi yok, «Hasan Tosun» dîye bilgi 
I var. Eğer yanlış bir şey söylersem, onu tashih etme 
I imkânım bana verin, ama burada sizin dediğiniz şöy-
I le: «Zeytinburnu olaylarına karışan Hasan Aksu adlı 
I gencin....» «Hasan Aksu» değil bu Zeytinburnu olay-
I larına karışan; bu. Hasan Tosun'dur. 
I Hasan Tosun, 1953 doğumlu, Kartal Lisesi Ede-
I biyat bölümü öğrencisi bir gençtir. 17 . 1 . 1976 günü 
I gecesi İstanbul Zeytinburnu semtinde asayiş ekiplerin-
{ ce umuma açık yerlerde yapılan aramalar esnasında 
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Hasan... Evet, burada - Hasan Aksu - Hasan Aksu, 
Hasan Tosun ayrı ayrı kimseler - adlı bir şahsîn üre
rinde... (C. H. P. sıralarından «Ne oklu?» sesleri.) 
Müsaade buyurun, aşağısında başka, yukarısında baş
ka yazılmış. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Bakan ikisi de 
aynı diyordu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Müsaade buyurun, söylüyoruz size olduğu gibi 
her şeyi, 

Baknıııız ne diyor: «1 adet 7.65 çapında Fransız ya
pısı tabanca, üzerinde 35 adet Geco marka mermi, 1 
adet patlamaya hazır dinamit lokumu bulunması üze
rine, adı geçen yakalanarak gözaltına alınmıştır». Ha
san Aksu... 

«Sanığın yapılan ilk sorgusu sırasında, kendisinin 
yasa dışı. TİKKO adlı örgüt mensubu olduğu, Zeytin-
burnu Mithatpaşa Mahallesi Tepcbağı 3 ncü sokak 52 
sayılı evde arkadaşları ile birlikte faaliyettte bulun
duğu bildirilmiş; bunun üzerine, 18 . 1 . 1976 günü" 
gizli örgüt mensuplarısın ele geçirilmesi için güvenlik 
mensuplarınca mezkûr adrese gidilmiş, eve girilmek is
tenildiğinde, içeride bulunanlar güvenlik kuvvetlerine 
silâhla karşı koymuşlardır» Meydana gelen çatışma 
esnasında Atilla Özkan adlı şahıs yaralanmış ve has
taneye götürülürken ölmüştür. Bahsi geçen gizli örgüt
le ilgisi oldukları anlaşılan 1.5 kişi meyanında, Hasan 
Tosun da gözaltına alınmıştır. Evde yapılan aramada 
3 adet tabanca, 2 adet sustalı bıçak, bol miktarda mer
mi ve elde yapılmış patlamaya hasır bombalar ele ge
çirilmiştir. 

yakasına yapışılmış değildir. Tabanca ile, mermiyle, 
dinamitle, patlamak üzere olan tlinamâUe yakalanmış
tı;-. Başka birisini yaralamaktan da suçludur, kendi
sine de bir işkence yapılmadığını resmî kayıtlar gös
termektedir. 

Şimdi, resmî bilgi bu. Eğer bu bilgi ile iktifa et
mezseniz, bıı bilgi doğru değilse, tekrar meseleyi dile 
getirirsiniz, tekrar cevap veririz. (C. H. P. sıralarından 
gürültüüej •.) 

Şimdi sayın sözcü burada... 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Ya fotoğraf? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Manisa'da Battal Öz'ün 27 , 2 . 1975 tarihinde 
öldürüklüglkıden bahsediyor, öğretmenlerin öldürül
mesiyle ilgili olarak; keza Adapazarı'nda. da Hikmet 
Demir ta 4 , 6 , I97S tarihinde öldürüldüğünden bah
sediyor. 

Bu iki olay hakkında da Yüce Medıîse bilgi ver
mek istiyorum; çünkü bunlar veriliyor, veriliyor, son
ra yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Şimdi bakalım ne 
olmuş : 

Manlsa'daki Battal Öz hâdisesi şudur : Battal Öz, 
Manisa'nın Turgutlu kazasının Ahmetli bucağında 
Barbaros İlkokulu Öğretmeni; aynı oku! öğretmeni 
İbrahim Başar... Cinnet getirmiş, evvelâ gitmiş baba
sını öldürmüş; sonra önüne çıkan kardeşin:, anasını, 
kimi bulduysa öldürmeye kalkmış, sonra önüne bu ar
kadaşı çıkmış;'Battal Öz, bu bahtsız insanı da öldür
müş. Babasını öldürmüş, sonra öz kardeşini öldür
müş; halen de akı! hastanesindedir. (C. H. P. sırala
rından «Ölmemiş» seslen.) Ben bunu 10 Aralık 1975 
günü yapmış bulunduğum basın -toplantısında beyan 
etmişim. Sonra, gelmişiz bütçe müzakerelerinde, bu
rada beyan etmişiz; yine geliyor Battal Öz... Cinnet 
getirmiş, anasını öldürmüş, babasını öldürmüş, başka
sını da öldürmüş; gitmiş akıl hastanesine... E, «Bu 
Battal Öz'ü öldürttünüz» diyor. E, bunun içinden çı
kamayız. (C. Iî. P. sıralarından «Ya diğerleri?.» sesi.) 
Ondan sonra, evet diğerini de söyleyeceğim, Hikmet 
Demir'ı de söyleyeceğim: Sakarya ilkokulu öğretmen
lerinden; bir içkili gazinoda masa arkadaşlarıyie bir
likle çıkan kavga sonunda ölmüş; vükubulan silâhlı 
çatışmada ölmüş; Sapanca gölünün kenarında bir ga
zinoda çıkan kavgada birbirlerini vurmuşlar. Hikmet 
Demir bu... 

İSMAİL HAKKİ ÖZTORUN (Adana) — Yalan 
o, yalan. 

Sanıkların sorguları tamamlandıktan sonra. Dev
let Güvenlik Mahkemesine sevk edilmişler ve 17.1.1976 
günü Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmış
lardır. Soruşturma esnasında, 27 . 11 . 1975 günü, is
tanbul Üniversitesi Turan Emeksiz lokantasından 
çıkıp merkez binaya giderken, Süleyman Bulut adlı 
öğrenciyi yaralamak suçundan da, hakkında yine 
Devlet Güvenlik Mahkemesince ayrıca tutuklama 
kararı verilmiştir.» 

Bu gibi olaylarda ele geçirilen bütün sanıklar iş
kence gördüklerini iddia etmektedirler. Tahkikat yap
tırılmıştır, müfettişler gidip tahkikat yapmıştır. Bu 
tahkikat sonunda, bir işkence söz konusu olmadığı 
açıklıkla İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

Binaenaleyh, savunduğunuz veyahut problemini di
le getirdiğiniz Hasan Aksu, TİKKO örgütünün men
subudur. Bu TİKKO örgütü Türkiye'de anarşinin nü
velerinden birisidir. Kendisinin, gezip tozduğu yerde 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
la) — işte, 10 Aralık 1975 tarihinde de bunu beyan 
etmişiz, söylemişiz. 

ÎSMAÎL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Hikmet 
Demir kurşun yağmuruna tutuklu; yalan o. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Binaenaleyh, yani birbirini öldürecek; Hükü
metin üstüne... Hükümet adam öldürmez ve öldürt-
mez, life bîr Hükümet adam öldürmez ve öldürtmez. 
Bunlar iftiradan ibarettir, iftiradan ibarettir. Kim ne 
biliyorsa.., Türkiye'de yargı organı yok mu? Var. Ba
ğımsız yv-gı yok ma? Var. E, oralara verin bunlan, 
bağımsız yargıya verin. Onun içindir ki, Battal -
Demir hikâyesi de bundan ibarettir. (C. H. P. sırala
rından «Yargı organı kararlanın ne yaptınız?» sesi.) 

Yargı organının,.. Sayın 'milletvekilleri, huzurunuz
da bulunan Hükümet, Türkiye'nin bütün haklarına sa
hiptik*. 

Efendim, «Dış meseleler çözülememiş». Hangi dış 
mesele çözülememiş? (C. H. P. sıralarından «Aaa!» 
sesleri.) 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Ege çö
züldü mü? Kıbrıs çözüldü mü? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tamam, ben de onu öğrenmek istiyorum zaten. 

Çözülemeyen dış meseleler, nasıl çözülmesi lazım
mış ki de, Hükümetin ne yapması lazımmış ki de, 
yapmamış? Dış meseleler sadece bizim irademize bağ
lı değildir, dış meseleler karşı tarafın da iradesine bağ
lıdır, Dış meseleleri çözmüş olmak için Türki
ye'nin haklarını feda mı edelim? «Çözüldü» denmiş 
olması için, Türkiye'nin haklarından vaz mı geçe
lim? Bu mümkün değildir. 

Kaldı ki, «Kıbrıs» diyorsunuz; Kıbns, 1975 sene
sinin Martındakinden bugün daha iyidir. Neden? 
Çünkü, Kıbrıs'ta bir Federe Devlet kurulmuştur 1974 
senesinin Eylülünde; Ekfminde yoktu, bir federe dev
let kurulmuştur. Bu federe devlet seçim yapmıştır; 
bu federe devlet Anayasa yapmıştır; bu federe dev
let kendi kendisini idare etmektedir, bir. 2 : Kıbns'-
ıa ekonomisi bugün 1974'ten ve 1975'teıı çok daha 
iyidir; ekilmedik bir karış toprak yoktur, arazi kuru-
mamıştır, ekinler iyidir, ağaçlar kuramamıştır. 3 Kıb
rıs'ta 12ö'ye yakın fabrika var; bu fabrikaların hemen 
tümü işletilmeye başlanılmıştır. Kıbrıs'ta siyasi solüs
yon bulunacakta'; Kıbrıs'ta siyasî solüsyon bulunması 
fevkalâde zordur, halledilerneyen odur. 
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Ege meselesi, dün, 1974'te «Bizim bir Ege mesele
miz yoktur» diyen Yunanistan, «Ege bizim gölümüz-
dür» fiiyen Yunanistan, masanın başına oturmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri bu meseleleri 
barış yoluyle halletmeyi göze almışlardır. 

Değerli milletvekilleri, söylemek istediğim şey şu
dur : Tüşrkiye'de... 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Gizli proto
kolden ne haber? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Protokolde bunların hepsi vardır, bizim proto
kolümüzde de. Hükümet Programında da bunlarm 
hepsi vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin zor meseleleri 
var. Bu meseleleri bağırarak çağırarak halletmek müm
kün değ'l; bunlan düşünerek, taşınarak ve gönül ve 
elbirliği yaparak halledebiliriz. Biz bu niyetlerle Yü
ce Meclisin önünde bulunuyoruz. Hükümet, Türki
ye'nin bütün meselelerini göğüsleyecek güce sahiptir; 
evet, Hükümet olmak iddiadır; Türklyen'in bütün me
selelerinin altından kalkacak güce sahiptir. Bu güçle 
önünüzde bulunuyoruz. Türkiye'nin bütün meselele
rini tadat etmiş, bunların her birisiyle uğraşmak için, 
azimle, şevkle uğraşmak için büyük bir kararlılığa 
sahiptir. 

Hükümet huzurunuzdadır; Hükümet, Cumhuriyet 
Hükümetidir. Hükümeti tahkir ve tezyif etmeyiniz, 
tenkit ediniz, aydınlatıcı yol gösteriniz, bildiğiniz 
şeyleri söyleyiniz. Nihayet, Türkiye'nin başka Hükü
meti yoktur; bu Hükümet sizin de hükümetinizdir, 
yani Türkiye Cumhuriyetinin hükümetidir. Onun için
dir ki, bunlardan bir şey çıkmaz; Türkiye'nin bütün 
meselelerinin hallini istediğiniz Hükümeti küçük dü
şürmekle elinize bir şey geçmez. Beğenmediğiniz şey
leri dile getirin, bütün denetim yoîlannı da kullanın; 
ama ağıza alınmayacak sözleri söylemekle bir şey 
çıkmaz; çünkü çirkinlikte yarışın sonu yoktur. (A. P. 
sıralanndan «Bravo» sesleri.) 

Burada komünizm tehlikesi dile getirildi; savun
mamızın ihtiyaçları dile getirildi. Bunlar birtakım 
şiddetli üslup içerisinde, yumuşak üslup içerisrnde 
dile getirilmiş, bunun önemi yoktur; bunlar Türkiye'
nin meseleleridir. Yalnız, Türkiye bugün için 42 mil
yondur, yarın, beş sene sonra Türkiye 50 milyon ola
caktır ve birçok zorluklan bulunan Türkiye, birçok 
yanlan bulunan Türkiye'nin başka memleketlerin 
önünde eğilmesi mümkün- değildir; bunun içindeyiz. 
(A. P. sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye 
bunu göze almaya mecburdur; Türkiye, eğilmeden bu 
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meseleleri halletmeyi göze almaya mecburdur. Zorla, 
başka devletlerin baskısı ile Türkiye'nin bir meseleyi 
halletmesi mümkün değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul etmeyece
ği ve milletin kabul etmeyeceği bir solüsyonu da, 
bir ha! şeklini de, hangi meselede olursa olsun, Cum
huriyet Hükümeti olarak biz, ne milletin önüne koruz, 
ne de Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne koruz. 
Sorumluluk anlayışımız budur ve bu sorumluluk anla
yışımızdan ayrılmayacağız. Zor meseleler üslendik, 
desteğinize, irşadınıza, aydınlatmanıza, denetlemenize 
muhtacız. 

Cenabı Allah yardımcımızdır, hepinize saygılar su
nuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar.) 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASÎLTÜRK (Ankara) — Değerli arkadaşlarım, 
gecenin bu saatinde vaktinizi fazla almayacağım. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, grup 
adına konuşamaz Bakan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, ne konuşuyor? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİL/TÜRK (Devamla) — Sayın Demokratik 
Parti milletvekilinin... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asâltürk. 
Sayın Faruk Sükan'ın konuşmasıyla ilgili zabıtlar 

tölıkîk edilmiştir. Sayın hatibin konuşmasında geçen! 
Sbare ile ilgili sözlerden dolayı İçtüzüğün 70 nci mad
desine göre açıklamada bulunmak üzere söz verece
ğim. 

Buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kime efen
dim, hangi sıfata, kime? 

BAŞKAN — Saym Asiltürk'e, M. S. P. Grupu 
adına Sayın Asİltürk. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Grup adına 
konuşamaz ki! Parlamentoyu dejenere etmediniz. Şe
ner Batta! Bey söz istedi Grup adına ona söz verin. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Grup adına 
konuşamaz, ona söz veremezsiniz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, burada bir Hükümet programı konuşulurken... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Meclisin ku
rallarım aülüst etmeyin; İçtüzüğü çiğnetmeyin; Mec
lislerin kurallarını altüst ettirmeyin, İçtüzüğü çiğnet
tirmeyin Sayın Başkanım, çok rica ederim. 

BAŞKAN — Çiğnenmiyor kardeşim; rahatsız ol
ma, rahatsız olma, çiğnenmiyor. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Grup adına konu
şuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yapma Sa
ym Bakan, Grupunuz adına konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Genel Başkan, kime müsaade 
ediyorsanız o konuşsun. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Partime yapılan sa
taşma ile ilgili olarak, Grup Başkanvekili sıfatı da üs
tümde olduğundan ve şahsımla İlgili... Aynı şekilde 
vali ilayinîeri dOlayısıyîe birtakım sözler söylendiğin
den cevap vernııe hakkım doğmuştur. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade etmiş olsaydınız, 
şimdiye kadar zaten bitirirdim. 

Burada Hükümet Programı konuşulurken, aslında 
Hükümet Programıyla uzaktan yakından alâkası ol
mayan bazı mevzularda talihsiz 'beyanlarda bulunul
du. Birtakım sunî heyecan gösterilerinin arkasında 
bazı şeyleri söylemek, onların doğru »İmasını gerek
tirmez; 

Değerli arkadaşlarım, bir paranın üzerinde, o pa
ranın kimin tarafından kullanıldığı, kimin tarafından 
onun üzerine yazı yazıldığı bilinmeden, bir işçi gehnîş, 
bir parayı almış, sayın parlamerJ.'ere götürmüş; bu
nun üzerinde de, «Tek önder Peygamber» yazılıymış, 
işçi bunu sayın parlamentere götürünce, bu parlamen
ter kendi yargısıyla bunu Partimizin ilçe başkanının 
kendisini yazdığı bir para olaralk değerlendirip bura
ya getirmesi fevkalâde üzücü bir olaydır. 

FARUK SÜKAN (Konya) — İşçinin değil efen
dim, savcılıktan aldım. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, buraya olayı getiren saym arkadaşım da farkında 
değil, meseleyi bilmeden konuşuyor. 

Bir işçi geliyor, bir para getiriyor; bu paranın üze
rinde «Tek önder Peygamber» yazılı imiş; yazar ya. 
Bu işçi savcılığa müracaat ederek «Bu paranın üze
rindeki yazıyı M; S. P. Ermenek ilçe Başkanı yazdı» 
diyor. 
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Hadise adliyededir; neyse, neticeye varacakta-; 
ama üzücü olan taraf budur : Bir parlamenter bura
ya gelip, bir işçinin paranın üzerinde yazdığı bir ya
zıyı doğrudan doğruya kendisini yargı organımın ye
rine koyarak, «Bunu filan adanı yazmıştır» diye bu
rada aîiını damgalıyor. Hadise adliyeye intikal et
miştir, ne olduğu belli değildir, kimin yazdığı belli 
değildir, netice alınmamıştır. Burada bunların üze
rinde konuşmak fevkalâde ayıptır. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Aynı şeyi söylü
yorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Aynı şeyi söylüyor
sanız, niye burada söyHiyorsuJiuz? Gidin savcılıkta 
söyleyin. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir husus; 26,5 ay bu 
Hükümet?.. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Neden alınıyorsu
nuz beyefendi?. Ben sannimüyelîle ortaya koydum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim 
sayın parlamenter. 

26,5 ay bu Hükümet görev yaptı. Bu görevi ya
parken bir kaymakam vaktiyle ezan okumuşımış, onu 
biz vali yapmışız! 

Ben şahsen bilmiyorum; samimî olarak itiraf ede
yim, ben biliniyorum böyle bir şey var mı, yok mu 
bilmiyorum; ancak burada üzerinde durulması gere
ken başka bir husus var. Değerli arkadaşlarım, di
yor ki: «Namaz kıldı diye vali oluyor kaymakamlar». 

Şimdi, burada temel bir meseleye geliyoruz : 
Hani laytiklik vardı, hani layikliğe hepimiz riayet 
ediyorduk? Demek, kaymakam namaz kılarsa, bü
tün vasıflarına rağmen vali olamaz; vali olmaması 
için namaz kılmaması lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, layikliğin gereği... 
'BAŞKAN — Saym Bakan, konu dışına çıkma

yalım. Sayın Bakan... 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-

HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, layikliğin ne olduğunu bilmemiz lâzım. Bu ar
kadaşım, Konya'da kaybettiği oyların hesabını ben
den soracaksa, onun mesulü ben değilim. 

FARUK SÜKAN ptonya) — Müfettiş raporla
rıyla söyleniyor. 

, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Başka yerlerden he
sap sormalıdır; ancak, Tayîkiik bir devlet sistemidir; 
fert layîk olmaz... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, ne için söz aldı? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ferdin bir inancı 
vardır, o inanç şöyledir veya böyledir, ama... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konu dışına çıkmaya-
lımu 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Devlet layiktir; 
devletin prensipleri inançlara göre değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konu dışına çıkma
yalım, ben bundan dolayı söz vermedim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — İster şuna inansın, 
ister buna inansın, devletin nazarında o kişi aynı 
muameleyi görür; ister namaz kılsın, ister kılmasın, 
aynı muameleyi görür... 

FARUK SÜKAN (Konya) — Oğuz, sen Türk 
adaletini mahvettin. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI OĞUZ-
HAN ASİLTÜRK (Devamla) — Devletin valisi na
maz kılarsa, o reddedilmez; kılmazsa, onun hakkın
da cezaî işlem yapılmaz, layiklik budur; devletin pren
sibidir, devletin sistemidir, yoksa, fert laylk değildir; 
ferdin bir inancı vardır, ya Hırisüiyandır, ya Müslü-
mandı-r, ya başka bir şeydir. E, bunu anlamadıktan 
sonra ben ne anlatayım değerli arkadaşlarım? 

Bu kabil konuşmaları yersiz buluyorum. 
İfade etmek istiyorum ki, haksız, art maksatlı 

bu kabil iftiralar, onları yapanlara, ancak iade edilir. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Şahsı adına söz Sayın İsmail Özen' 

in, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; 
Sayın Demire] Hükümetinin 36 sayfalık Hükümet 

Programını dikkatle dinleyip takip eden arkadaşla
rımla ben de satır satır, nokta ve virgülüne varıncaya 
kadar takip ettim. Görüşlerimi belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Geçmiş dönemlerdeki hükümet programlarıyla 
karşılaştırma olanağını yasal süre içerisinde buldum. 
Programın kaleme alınmasından daha çok önemli 
olanı, uygulanmasıdır. Bu bakımdan, programı uygu
layacak olan hükümet üyeleri, bakanların büyük bir 
çoğunluğunun, önceki Demire! Hükümetlerinde gö
rev almış kimseler olması, maalesef daha önceki prog
ramı uygolamamış, plan - program yerine hissî uygu-
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lamalara öncelik ve önem verilmiş; bu nedenle Koa
lisyon Hükümeti içerisinde dayanışma kalmamış, bir
birine güven, saygı duyulmadığından, Millî Cephe 
Hükümeti üyelerinin bazılarınca bir çeşit yorgana ben
zetilmiş; Hükümet içte ve dışta itibarını yitirmiş, 
hükümet olma gücünü kaybetmiş; onun için de, baş
ta Hükümet Başkanı' ve diğer Hükümet üyeleri ve 
bağlı bulundukları siyasî parti grupları bunu ka'bul 
ederek, Sayın Ecevit'in 2,5 sene önce önermiş oldu
ğu erken seçim önerisini, 2,5 sene geçtikten sonra an
layabilmiş ve görebilmiş olduklarından- erken seçime 
gidilmiştir. 

Niçin, neden erken seçime gidildiği açıkça orta
dadır. Demokrasi idaresinde yasalar çiğnendiği, hiçe 
sayıldığı, mal ve can güvenliği kalmadığı, eğitim öz
gürlüğü kalmadığı, içte huzur, dışta onurlu Türk 
Devletine gölge düşürüldüğü, demokrasi Haresi nepo-
tizm idaresine dönüştürüldüğü, demokratik hukuk 
dövMine gölge düşürüldüğü için, 2 sene 3 ay içeri
sinde 314 yurttaşımızın öldürüldüğü, siyasî cinayetlerin 
işienildiği, 2 400 yaralama olayının olduğu, hadise 
yapanların °/0 80'inin bulunmadığı, suçluların Hükü
metçe müdafaa edilip, suçları örtbas edilmeye çalışıl
dığı için, demokrasiyi yaşatma kararında olan güçle
rin ve halkın tepkileriyle dayanılmaz durum içerisin
de bulunan Türk halkının tepkilerine koalisyon içe
risinde bulunan vicdan ve ahlâkından emin olduğu
muz arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Halk Partisinin 
2,5 sen» evvel söylemiş olduğu erken seçimden baş
ka çarenin kalmadığını gören Yüce Meclisin aldığı 
karar gereğince erken seçime gidilmiştir. 

Sayın 'Cumhurbaşkanınca, Anayasa gereği, hükü
met kurma görevi Sayın Ecevit'e verildiğinde, Tür
kiye'yi nepotizm idaresine dönüştürenlerin yaygarala
rı ayyuka çıkmış, «Çankaya Hükümeti» diye bağır
maları, Türk ulusunun, sağduyu sahibi milletimizin 
gözünden kaçmamıştır. 

Türkiye'de hükümet atama mercii yalnız Çanka
ya'dır, Sayın Cumhurbaşkanıdır. Siz de bu Hükü
meti oradan onay alarak kurdunuz ve bu progra
mınızı burada Mecliste görüşüyoruz. Güvenoyu alır
sanız Hükümet olmaya devam edeceksiniz, alamaz
sanız ki - inşallah alamayacaksınız - tıpış tıpış Çan
kaya'ya gîdip, emaneti Cumhurbaşkanına teslim ede
ceksiniz. 

Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi içerisinde vicdanlı» ahlâklarından .emin 
olduğum bütün arkadaşlarımın, Demire! Hükümetinin 
nepotizine dönüşmesinde, sapmasına engel olacakla-
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nıu da ümit ediyorum. Genel Başkanlarının her de
diğine gözü kapalı «Evet» demeyecek, yüce milletin 
geleceğini endişeli günlere götürecek bu tutuma grup
larca karar alınmış olmasına rağmen, «Hayır» diye
cek arkadaşlarımız elbette olacaktır. Onların vicdan
ları size güvenoyu vermeye razı olmayacaktır. Siz 
her ne kadar, «Vicdanım razı olmuyor» diyen bir ar
kadaşımıza, «Vicdanım razı olmuyor demek ayrı, 
güvenoyu vermiyorum demek ayrı» diye, geçmişte, 
<<Dün dündü, bugün bugündür» deyimini Türk poli
tika hayatına getirerek politikaya devamı düşünü
yorsanız da, devlet adamlığına yakışmayan bu "ade-
Icrinizden dolayı Türk ulusunun vicdanlarında sayın 
Demire! herhalde suçlusunuz. Sizin durumunuzda 
oliiıf da politikaya devam eden, dünyanın hiçbir 
yerinde hiçbir kimseye rastlanılmamıştır ve yoktur. 

Ayrıca, Hükümet Programında ve yukarıda say
dığım nedenlerden ve 'bazı bakanların geçmişteki tu
tumlarından dolayı da program uygulanacak nitelikte 
değildir. Çünkü, daha evvelki programda, hükümet 
programlarına almış olmanıza rağmen, bu programın 
da 10 ncu sayfasındaki seçim birliğini neden evvelki 
hükümetlerinizde ele almadınız? Seçime gidinceye ka
dar ortaklarınıza seçim birliği vaat ettiniz; ama, se
çimde onları kaderleriyle başbaşa bıraktınız, en bü
yük kötülüğü onlara siz yaptınız. Millî Selâmet Par
tisine verilen her oyun > Cumhuriyet Halk Partisine 
verilmiş olacağını siz söylediniz. Onun için de, Cum
huriyetçi Güven Partisinin bu duruma gelmesine siz 
sebep oldunuz. Şimdi, gerçekten o partileri sevenleri 
inandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Bu Hükümetin 
devam etmesinde, diğer partilerin gelecekte müşkül 
duruma düşeceklerini bilmediklerini mi sanıyorsunuz? 

Yine Programın 12 nci sayfasında, «Devlet Mü
hendislik Mimarlık Akademilerini ülke ihtiyaçlarını 
da nazara alarak artıracağız ve öğretim üyelerinin 
yurt dışında yetişmelerine öncelik Vereceğiz» şekli ya
zılır. 

Öğretim görevlisi bulunmadan, bir mühür bir mü
dürle okul açılmasının anlamı yoktur. Daha evvelki 
hükümet programlarında da bu hususlar vardı. Neden 
gerçekteştirmediniz? Şimdi buna inandıracağınızı mı 
zannediyorsunuz? 

Yine, Programın 15 nci sayfasında, «Kalkınma mo
delimiz millîdir ve memleket gerçeklerine dayanacak
tır. Kalkınma planlı ve dengeli olacaktır» deniliyor. 

Devlet Planlama Teşkilâtını ikibuçuk yıldır fonk
siyonsuz hale getirdiniz. Zira, daha önceden sizin, 
plan yerine pilav istediğinizi Türk halkı bilmektedir. 
Bu çelişki nedeniyle size güvenoyu vermeyeceğim. 
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Yine Programda, Ziraat Bankasının öncelikle ta
rım kesiminde gerekli etkinliğe kavuşturulacağı İfa
desi vardır. Bugün 350 dekar tapu ipoteği ile 75 bin 
îira traktör kredisi, 1 000 dönüm tapu ipoteği ile 
200 bin lira biçer - döver kredisi, bin liradan on bin 
liraya kadar çevirme kredisi alan, Türk çiftçisinin içe
risinde °/0 10 kişidir. Elinde imkân olmayan °f0 90 
Türk çiftçisi vatandaşımıza ne vereceksiniz; bugüne 
kadar ne verdiniz? 

Halk Bankası kanalıyla 6 milyar kredi alan es
naf ve sanatkârlarımızın durumu ne olacaktır? Tür
kiye'mizde dağıtılan 115 milyar kredinin 18 ilâ 21 
milyarını Ziraat Bankası kanalıyla ziraatçi kesim al
maktadır. 6 milyar krediyi küçük esnaf ve sanatkârı
mız Halk Bankası aracılığı ile kullanmaktadır. Bakiye 
kalan 80 - 85 milyar krediyi bir avuç mutlu azınlığın 
aldığından ha'beriniz yok mu? Bunları açık ve seçik 
olarak Programa almadığınız için güvenoyu verme
yeceğim. 

Yine, PrograiHin 18 nci sayfasında, topyekûn kal
kınmayı hedefine ulaştıran köyün ve köylünün önce
likle kalkınmasına önem vereceğiniz ibaresini kulla
nıyorsunuz. Daha önceki Sayın Ecevit Hükümeti 
Programında kalkınmayı köylüden başlatacağı ifa
desinden esinlenerek kopye edilmiş bu ifadeyi nasıl 
iza!h edeceksiniz? 

Yine, Program okumanız sırasında, 24 ncü sayfa
da yazılı olmasına rağmen, okumadan geçtiğiniz, 
«yafbancı sermayeye devir imkânlarını geliştirecektir» 
cümlesini nasıl izah edeceksiniz? 

Türkiye nüfusunun °/0 52'sinin belediyeler bölge
sinde yerleşmiş olmasına rağmen, Programda bele
diyelere ait gerekli ifade birkaç cümleden ibarettir : 
«Belediye hudutları içerisindeki yolların yapım ve 
onarım, bakım çalışmalarını hızlandırmak için gere
ken tedbirler alınacaktır» denilmektedir. 

Bundan önceki hükümetiniz dönemlerinde kay
bettiğiniz belediyelerin normal alacakları kredileri 
verdirtmeyip, o belde halkına, size oy vermediği için 
ıstırap çektirdiğinize hakkınız var mıdır? 

Kazanamadığınız belediyelerin yol yapımlarına 
da yardımcı olacağınızı, kredilerini verdireceğinizi 
Yüce Meclis ve Türk ulusu huzurunda söyleyemeye
ceğiniz için size güvenoyu vermeyeceğim. 

Tüm belediyelerimizin bütçesi 8 - 9 milyardır. Bu 
para ile 22 milyon insana ve her şeyin var oluşun
dan, yok oluşuna kadar her canlı ve her cansıza hiz
met götüren belediyelerimizin hâlâ 1930 yılında çı
kan 1580 sayılı Yasa île yönetildiği, 1977 Türkiye'si 

ve daha sonrası Türkiye'sinin belediyelerine ba ya
sa ih hizmet yapmaları olanaksızdır; hizmet yapılı
yor ise de, çok zordur. Görev yapan arkadaşlarımız 
bunu çok iyi bilirler. 

Programda açık ve seçik olarak bu konulara yer 
verilmediği için, 1580 ile, 5237 sayılı Yasa değişiklik
leri ve 1930 yıllarında çıkan Köy Kanunu ile Çiftçi 
MaKarım Koruma Kanunları tadiîi ve ele alınacağına 
dair Programda hiçbir ifade bulunmadığı için güven
oyu vermeyeceğim. 

Programda bulunan, Edirne - Gürbuîak ile İstan
bul - İskenderun yollarının geliş gidiş şeklinde yapı
lacağı var; ama 1 2 - 1 3 senedir İstanbul'dan Geb
ze'ye kadar olan yolu yaptıramayan Hükümetin, İs-
tanbuPdan İskenderun'a kadar olan yolu yaptıracağı 
inandırıcı değildir. Bu yol için 9 milyar doîar karşı
lığı 150 milyar parayı iç huzursuzlukları nedeniyle 
ba Hükümetin harcama yapıp, yolu tamamlayacağı 
inancında olmadığım için güvenoyu vermeyeceğim. 

1977 yılından bu yana ambargo konusunda hiç
bir tedbir aîmanuş, devamlı efpençe divan duran Hü
kümet, Amerika ve Rusya ile iyi ilişkiler sürdürüp, 
dostluğu de^am ettireceği şeklindeki, Programa alı
nan metne yabancılar dahil, hiç kimse inanmadığı 
için güvenoyu vermeyeceğim. 

Knmu görevlisi devlet memurları dahil, yurt için
deki ve yurt dışındaki işçi kardeşlerimizin, işveren ve 
sanayicilerimizin, bu kurulacak Hükümete güven duy
madıkları için, Türk öğretmeninin büyük bir çoğun
luğuna bu Hükümetin ıstırap çektireceği için, ana ve 
balbaların evlât acılarına tahammüHeri kalmadığı için, 
kardeşi kardeşe vurdurduğu için bu Hükümete gü
venoyu vermeyeceğim. 

Adalet Partisinin yekdiğerine Hükümet kurduğu 
veya Demire! koalisyonlarında devamlı hükümette 
görev a!an benim hemşerimin bu Hükümette görev 
almış olmasını üzülerek görüyorum. Hükümette gö
rev aldığı sürece Türkiye'mize hiçbir yararı olma
mış, Olmadığı gibi, benim vilâyetime de hiçbir yaran 
olmayan, yalnız sayın Demirclln koruma görevlisi 
gîbi yanından ayrılmamış, hizmet getirilmesi yerine 
kilometre taşı gibi durduğundan, akıl hocalığı yapma
nın ötesinde hiçbir icraatı bulunmayan, hani bir de
yim vardır, «Yarım hoca insanı dinden, yarım doktor 
insanı candan eder» misali bundan başka hiçbir şeyi 
oümayan, geçmiş dönemlerde Demokrat Partili yurt
taşlarımıza ağzına gelen her şeyi Söyleyen, bizim söy
lediklerimizi de söyleyen bu hemşehrimizin tekrar 
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HiMimette görev almasını üzülerek gördüğüm için 
güvenoyu vermeyeceğim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, en az karşımızdakiler kadar 
imanlı ve inançlı Müslüman olduğumuzu, Türk ulu
sunun refaîıı ve huzuru, geleceği için bu kürsüden 
doğru dürüst hizmet edeceğimize namusumuz üzerine 
and içüp, yemin eden kişi olarak üzerime düşeni yap
tığımın huzuru ve inancı içerisinde güvenoyu verme
yeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Baş/ba
kanı dinledik : Ülkenin gerçekleriyle, mantıkla, De
mokrat Partinin devamı olan Adalet Partili arkadaş
larımın ne olur aklıselimle dinlemesini rica edece
ğim. 

Hükümeti ve Başbakanlığı devraldığı zaman Ada
let Partisinin oyu % 56 idi. Bugün millî cepheyi 
oluşturanların oyunun % 52'ye çıkışıyla iftihar eder 
görünmesinden dolayı güvenoyu vermeyeceğim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sizi ve inanmış gibi görü
nenleri elbette inanmış gibi parti grup kararlarına uy
durulması gereken disipline uyması bakımından gere
keni yapabilir, ama ıbizim gibi düşünen, bu memleke
tin geleceğine, ülkenin selâmete çıkması için düşünen
lere bunu yutturamayacağı için güvenoyu vermeye
ceğim. (C. H. P. sıralarmdan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin güvenoyu alaca
ğa, elbette güven oylamasına geçildiği gün belli ola
caktır. Elbette bunun kesin olmadığını inşallah Ce
nabı Allah size gösterecektir. 

Yüce Meclisimize ve Türk Ulusuna saygılar su
nar, hepiniz! hürmetle selâmlarım aziz arkadaşla

rım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Konuşmaların devam etmesine 
dair bîr Önerge vardır; okutup, oylarınıza sunaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ancak saygı gereği adına Hükümet programı 

demek zorunda bulunduğum, 2000 yılına kadar bile 
yerine getirmesi mümkün olmayan, dayanak ve 
kaynak gösterilmeyen vaatler yığınağının oluştur
duğu Hükümet belgesinin, bir başka deyimle prog
ramsız, programın değer kazanmasına yönelik eleş
tirilerin devamında yarar göründüğünden, Sayın 
Başkanlığınızdan görüşmelerin devamını, söz iste
miş bulunan sayın milletvekillerinin konuşmaları 
için olanak tanınmasını saygıyle arz ve talep ede
rim. 

Yozgat 
Mevlüt Güngör Erdinç 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

""Hükümet programı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Güvenoylamasının, Anayasanın 103 ve İçtüzü
ğümüzün 105 nci maddeleri gereğince, görüşmele
rin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapıl
ması gerekmektedir. Buna göre, Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Ku
rulu hakktnda güvenoylaması yapmak için 1 Ağus
tos 1977 pazartesi günü saat Î5.0ö'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma saati : 23.56 
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