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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu Programı okundu; Program üzerin
deki görüşmelerin 15 . 1 . 1978 Pazar günü saat 15.00' 
te yapılacağı açıklandı. 

6/1, 6/10, 6/14 esas numaralı sözlü sorular ilgili 
bakanların; 

6/9, 6/11, 6/16 esas numaralı sözlü sorular soru 
sahipleri ve ilgili bakanların Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

6/15 esas numaralı sözlü soru da, soru sahibinin 
isteği üzerine geri verildi. 

15 Ocak 1978 Pazar günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.46'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Cahit Karakaş Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaath 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztonın (Adana), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 nci Birleşimi
ni açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz 

II. — HÜKÜMET PROGRAMI 

/. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kuru
lan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan Sa
yın Bülent Ecevit Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu
nun Programı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce dinleyicilere bir 
uyarıda bulunmak istiyorum: 

Dinleyicilerle ilgili İçtüzüğümüzün 145 nci mad
desini okuyorum: 

«Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendi
lerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zo
rundadırlar. Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya 
ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle 
kendi görüşlerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uy
mayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olan
lar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.» 

Saym dinleyicilerden ricam, herhangi bir müda
haleye meydan vermemeleridir. 

Görüşmelerde İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine 
göre, siyasî parti gruplan adına 1 sayın üyeye, kişisel 
konuşmalar için 2 sayın üyeye, hükümet adına da 1 
sayın üyeye söz verilecektir. 

Siyasi parti gruplan adına şu ana kadar müracaat 
olmamıştır. 

Şahıslan adına söz talebinde bulunanlan, talep 
sırasına göre okuyorum: 

Sayın İsmail Özen, Sayın Rahmi Kumaş, Saym 
Mevlüt Güngör Erdinç, Sayın Şener Battal, Sayın Te
mel Karamollaoğlu, Saym Celâl Doğan, Sayın Sabri 
Öztürk, Sayın Turan Fırat, Sayın İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu, Sayın Zeki Efeoğlu, Sayın İhsan Ataöv, Sa
ym Ali Gürbüz, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Nuret
tin Yılmaz. 
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Şu anda Başkanlığımıza bir tezkere ile Saym Bur
han Şavk söz talebinde bulunmuştur. 

Ayrıca, Sayın Rahmi Kumaş, kendilerinin'ikinci 
sıradaki konuşma haklarını, Mardin Milletvekili Sa
ym Nurettin Yıîmaz'a bıraktıklarına dair tezkere gön
dermişlerdir. 

Grupları adına söz talebinde bulunanlar: Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hayrettin Uy
sal. 

Görüşme süreleri, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesi
nin son fıkrası gereğince; siyasi parti grupları ve hü
kümet adına 20'şer dakika, şahıslar adına 10'ar daki
ka ile sınırlıdır. 

Buyurun Sayın Uysal; konuşma süreniz 20 dakika
dır. 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Demokratik rejimi tehlikeye sokanları, milli ira
denin Meclis çoğunluğu iktidardan uzaklaştırmıştır. 
(AP sıralarından gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hadi oradan 
sen de. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, Türk 
Ulusu onulmaz yaralarla dolu yüreğinde ülkeyi ve in
sanını aydınlığa çıkaracak umudunu alkışlıyor. Bu 
umut, şu anda programını görüştüğümüz Cumhuriyet 
Hükümetidir. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıraların
dan gürültüler) 

Akıl almaz korkunç bir sorumsuzluk dönemini ge
ride bırakarak bugüne geldik. 

ADEM ALİ SARIOGLU (Kocaeli) — Bir hafta
da kaç kişi öldü? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ulus adına 
iktidardan düşürülenlerin bir kısmı bugün, hırçın (AP 
sıralarından gürültüler), alabildiğine saldırgan.. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Hadi sen de oradan. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Demokrasi
nin değerlerini tahrip etmekten çekinmiyorlar. (AP 
sıralarından gürültüler). 

Sayın üyeler, «Ben gidiyorum, ama yanlarında bı
rakmam» diyenlerin her türlü hırsları şaha kalkmış gö
rünüyor. (AP sıralarından gürültüler.) Bombaları pat
lamaya devam ediyor. Totaliter rejim özlemlerini ta
hakkuk ettirmek için uyguladıkları taktik ve planları 
sürüyor. (AP sıralarından gürültüler). 

Bugün Parlamentodaki millet iradesini karşısına 
alarak «İktidar benim, Cepheden başka iktidar tanı
mam» tutkusuyla yanıp tutuşanlar Anayasa, demokra-
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si, hukuk, barış ve kardeşlik düzeninin kurulmasını 
değil de, demokrasinin yozlaşmasını isteyen ve bekle
yenler, tertipler düzenleyenler bilmelidir ki, hep bera
ber korumak durumunda olduğumuz ülkemiz ve de 
hep beraber kökleştirmek, yüceltmek ve sağlamlaştır
mak zorunda olduğumuz demokrasimiz için, bizim 
yurtseverlikle yapmak sorumluluğunda olduğumuz 
görevimizi engellemeye girişmemelidirler. 

Saym milletvekilleri, bir hükümet için hastalıkların 
en kötüsü, en azılısı, en ağrılısı, en onulmazı uyum
suzluktur. Böyle bir hastalığa yakalanan çok başlı hü
kümetler, yönetimleri süresince milletin başına çok 
belalar getirmişlerdir. (CHP sıralarından alkışlar) Bu 
dununda artık ülke ve toplum söz konusu değildir. 
Söz konusu olan, yalnız parti çıkarıdır; yağmadır, salt 
iktidar tutkusudur. Bu durumda bir başka tehlikeli 
kavşak ise, demokrasinin süreklendiği bunalım nokta
sıdır; ülke bir karmaşaya, bir karışıklığa itilir, ülke 
içte ve dışta ortaya çıkan her sorun karşısında hükü
metlerin düştüğü acz ile sarsılır, demokrasi dışı görüş
ler önemli mesafeler alır. Bu tehlikeli kavşağı sarsın
tısız, esenliğe doğru geçmek ve dönmek gerekir; yok
sa kurşun gibi totaliter bir rejim gelebilir, ulus büyük 
felâketlerle karşılaşabilir. 

Saym üyeler, Cumhuriyet Parlamentosu, işte böyle 
bir duruma müsaade edemezdi. Sonucu halkı hayal 
kırıklığına uğratacak, dehşet verici bir ortama itecek, 
bir nemelazımhğı yurtseverlikle asla bağdaştıramazdı. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu Hükü
met bir dirilişin ve dopdolu bir yurtseverliğin inancıy
la kuruldu. Tehditleri ve asılsız en çirkin karalamaları 
göğüsleyerek kuruldu. (AP sıralarından «Allah, Allah» 
sesleri) Bu Hükümet, taşkın ve azgın ihtiraslarla so
rumsuzluk batağına saplanmış olanları da kurtarmak 
için kuruldu. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Saym milletvekilleri, bu Hükümetin ilk görevi, sar
sılmış ve değer yitirmiş Cumhuriyet kurumlarını yüce 
ve etkin yerine oturtmaktır. 

Bu Hükümetin bir başka görevi de, geçtiğimiz do* 
nemden kalan yıkıcı şiddet eylemlerinin bütün unsur
larını kaynağında kurutmaktır. 

Bu Hükümetin bir başka ödevi de, hukuk devleti 
olmanın özelliği, hukuk devleti olmanın önemli özel
liklerinden biri ve belki de en başhcası, kimsenin, han
gi makamda olursa olsun, herkesin yaptığının yanın
da kalmayacağına tüm toplumun inanmasını sağla
maktır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Devlet ve millet soygunlarından, soyguncularından 
hesap sorulmalıdır. Yasaları çiğneyerek, hukuk devle
tini yok sayarak göz yaşı döktürenlerden, kamu hak
kına el atanlardan yargı önünde hesap sorulmalıdır. 
Huzurun ve barışın temel koşulu, hukuk devletindeki 
bu yargı unsurunun etkin bir biçimde işlemesidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında «Hiç 
bir gerekçeyle hiç kimseye devlet denetimi ve sorum
luluğu dışında kamu görevi yapma, zor kullanma, gü
venlik sağlama, kendi kendine hak alma yetkisi ve 
olanağı tanınmayacaktır.» (AP sıralarından gürültü
ler) «Hangi yönden ve nereden gelirse gelsin, hukuk 
devleti kurallarıyla bağdaşmayan bu tür davranışların 
kaynakları hızla kuru tutacaktır.» (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu yaparken, bir yandan 
da haksızlıklar onarılacak ve geçmişin yaralarını te
davi yolları aranacaktır; fakat hükümetin iyi niyetli 
davranışına karşı en küçük bir direniş olursa, gereği 
tereddütsüz yerine getirilecektir» denilmektedir. Ka
rarlı bir hükümet düşüncesinin huzur ve barış içeriği
ni de kapsayan bu kesin görüş ve çağırışını bu neden
lerle yürekten alkışlıyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet Programı ülke
mizde ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan so
mut çelişkileri ortadan kaldırmayı amaçlamakta, Türk 
toplumunun özlemlerini ve birikimlerini yansıtmakta
dır. Program sanayi toplumuna geçişe önemli bir ağar-
lık vermektedir. Program hayal ve aldatmacayla de
ğil, gerçek olarak makine, motor, metalürji, elektro
nik gibi sanayi toplumunun ihtiyaçları olan teknoloji
ye, yoğun sanayilere ulaşmayı başlıca Hedef olarak 
saptamıştır. Program, silahlanma yarışına ve de her 
türlü emperyalizme karşı çıkmayı da kesinkes vurgu
luyor. Diğer taraftan, yeni bir ekonomik dünya dü
zeni kurulması sırasında genç toplumların sömürül
mesine son vermek için bu yöndeki çabalara öncülük 
etmek zorunluğunu da açıkça belirtiyor. Devleti tüm 
etkinliği ile, tam bir devlet olarak yerine koyan prog
ram, milli birliğimizi başta gelen iç barış koşuluyla 
birlikte yalnızca insanlık ve demokrasi anlayışının 
değil, Atatürk milliyetçiliğinin de gereği sayıyor. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler, bu programı içtenlikle ve bütünüyle 
okuyunuz, değerlendiriniz; parti hesaplarının dışında 
kalarak programdaki önerilere ve çözümlere dikkatle 
bakınız: Bu programda Türk Ulusunun özlemleri var
dır; bu programda Türk Ulusunun onuru vardır, bu 
programda Türk Devletinin yüce saygınlığı vardır. 
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(CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından «Koltuk 
vardır» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, öfkeden arınarak, öfkeden 
kurtularak, hasetlerden koparak teşhis ve önerilere ba
kınız. Görecekcsiniz ki, bu vatan ve bu millet için bu 
programa evet demek gerekir. Çoğulcu demokrasinin 
ilkeleri gereği Parlamentoda bir araya gelip hükümet 
kuranların halk iradesini yansıtanların, bu ülke için or
taya koyduklarının karşısına çıkmak, bu görüşlerin uy-
gulama sonuçlarını- beklemeden ön yargı ile saldır
mak sadece anlayışsızlıktır, sadece öfke ürünüdür. (AP 
sıralarından «Koltuk satarak» sesleri) 

Sayın üyeler, Türkiye ekonomik bakımdan Cum
huriyet çağının en zor dönemini geçirmektedir. Geliş
me hızı ve üretim büyük ölçüde düşmüştür. Gerekli 
sanayi girdileri sağlanamadığı için, ya da enerji yeter-

i sizliğinden ötürü fabrikalar, işyerleri kapanmıştır. İş
sizlik görülmemiş şekilde artmıştır. Yatırımlar yavaş
lamıştır; birçoğu tümden durmuştur. Elektrik kısıntı
ları kalkınmayı olduğu kadar, günlük yaşamı da aksa
tacak ölçülere varmıştır, yoklar artmıştır, kuyruklar 
uzamıştır. 

Birkaç yıl önce 2 milyar dolan bulan dövizlerimiz 
tükenmiş, düşürülen Başbakanın deyimiyle, Türkiye 
kendi yönetiminde 70 sente muhtaç duruma getirilmiş
tir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yaşam pahalılığı dar ve orta gelirliler için daya
nılmaz ölçülere varmıştır. Kentlerde yiyecek fiyatları 
alabildiğine yükselirken, ürünleri yetiştiren köylülerin 
gelirleri artmamaktadır. Köylülerin ellerine geçen para 
ile, birkaç yıl öncenin geçim düzeyine bile erişeme
dikleri görülmektedir. 

Toplu sözleşme ile sağlanan gelir artışları büyük fi
yat zamlarıyla işçilerden daima geri alınmaktadır. 

Dağı taşı tuzla dolu Türkiye, tuzunu bile dışarıdan 
getirtecek duruma düşürülmüştür. 

Bür taraftan, silahlı siyaset eşkiyalığı Devlet içinde 
tehlikeli tırmanışını sürdürürken, diğer yandan, be
ceriksiz ve kasıtlı yönetim ülkeyi soyguna ve sömürü
ye açık hale getirmiştir. (AP sıralarından «TIR'lardan 
bahset» sesleri.) 

Sayın üyeler, bu Hükümet, böyle bir ortamı ve 
böyle bir mirası devir almıştır. (AP sıralarından, 
«TIR'lardan da bahet, TIR'lardan» sesleri) Biz bu Hü
kümetin, ulusumuzun üstün niteliklerine, Devletimizin 
sağlam temellerine dayanarak tüm bu güçlüklerin, 
yoklukların üstesinden geleceğine inanıyoruz. 

Sayın üyeler, baskı rejimleri modern biçimleri için
de her zaman bir akide ile birlikte görülür. Baskı 
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olan her yerde, gençlerin kafasına, daha onlar düşüne
bilecek hale gelmeden birtakım inançlar yerleştirilir ve 
bu inançlar öylesine sürekli, öylesine ısrarlı bir şekil
de tekrarlanarak öğretilir ki, öğrencileri, ilerde, çocuk
luklarında edindikleri bu derslerin büyüleyici etkisin
den kurtulabilmeleri beklenemez. (AP sıralarından, 
«Gemilerden bahet, gemilerden» sesleri) 

Bu inançlar, o inançları hiç değilse gerçek gibi gös
terecek nedenler bile ileri sürülmeksizin, sadece papa
ğan gibi tekrarlama yoluyla yığın isterisi, yığın telkini 
yoluyla yerleştirilir kafalara. Bu yoklan, biribirine 
karşıt iki akide öğretildi mi insanlara, bu akideler 
karşılıklı geçip tartışılabilecek iki düşünce değil, dövü
şülecek hasım kamplar ortaya çıkarır. 

Çocukların ve gençlerin eğitimini, korkmadan el
lerine verebileceğimiz eğitimciler, çocukları herhangi 
bir davanın propaganda ordusuna katılacak birer as
ker olarak görmemelidir; onları birer insan olarak sev
melidir. Oysa üzerinde Führerlerinin ideallerini mi
ras alan iktidar sahipleri, «İşte avucumun içinde yo-
ğurabileceğim, amaçlanma hizmet edecek ve bir ma
kine gibi kullanabileceğim, öğretebileceğim hammad
de» diye düşünür çocukları ve gençleri. Bunun sonucu, 
totaliter bir devlet düzeni çıkar ortaya. Hayal gücü, sa
nat gücü, düşünce kudreti hep «İtaat» tarafından yok 
edilir; neşe ve sevgi öldürülür, bağnazlığın kolaylıkla 
benimsenmesi kolaylaştırıhr ve sonunda bu gençlerin 
sürüklendiği iç kavgalarda, dövüşlerde insanların üze
rine yürütülen bu gençlerin kimi ölür, kimi kalır. Ölen
ler birer kahraman gibi yüceleşmişlik duyularak ölecek
ler, kalanlar da bu okulların kendilerine alıştırmış okluğu 
kopkoyu bir zihinsel kölelik içinde hür ellerinin köle
leri olarak yaşamaya devam edeceklerdir. (AP sırala
rından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Parti
si olarak otomat ya da hipnotize edilmiş bir nesil iste
miyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Cephe Hükümetlerinin demokrasiye değil, korkunç 
iktidar aşkına dayanan açık ve gizli eğitim felsefeleri 
bu idi Korkunç bir iktidar aşkıyla totaliter devleti, 
ölüm kusan makineler avazıyla sözde güçlü devleti bu 
düşüncelerle amaçlıyorlardı. Uyguladıkları kıyımlar
la, işkencelerle milliyetçilik adına Atatürkçü kuşakları 
yok etmeye, çalışmışlardır. Atatürkçülüğü, çağdaş ve 
gerçek milliyetçilik kavram ve yaşamını sahte ve şoven 
milliyetçilik uydurusuyla boğdurmaya uğraşmışlardır. 
Ne var ki, bu karanlığın içinden Türk Ulusunun hür 
ve aydınlık sesiyle dolu Parlamento, halkm iradesiyle 
bu gidişe karşı «Dur» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, iki dakikanız var. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Gaddarlığı, 

bağnazlığı, şovenizmi Yüce Türk Parlamentosu yen
di; onun yerine bu Parlamentodan demokrat bir hü
kümet meydana getirdi. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Bu Hükümet Programı, kana susamışhğa, zorbalı
ğa, robotluğa karşı ülkemiz kaçaklarına aktaracak 
çağdaş değerler taşıyor, öyle ki, çocuklarımıza nasıl 
otomobil altında kalmamayı, ezilmemeyi öğretiyorsak; 
bu Hükümet Programı, eğitim kuşaklarına, zalim fa
natikler tarafından ezilmemeyi de öğretecek eğitim 
değerleri getiriyor. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayuı milletvekilleri, çağdaşlığım hiçbir zaman yi
tirmeyen bir bilge, bir mezarın başında acı acı ağla
yan bir kadına rastlar; «Senin ağlaman acı üstüne acı 
acı çekenlerin ağlamasına benziyor» der. , Kadın; 
«Evet» der, «öyle.. Bir seferinde kocamın babasını 
bir kaplan öldürmüştü; sonra bir başka kaplan, kocamı 
öldürdü; şimdi aynı şekilde oğlumu da bir kaplan öl
dürdü.» Bilge, «öyleyse neden bu diyardan gitmiyor
sun» diye söyler. Kadın, bilgeye şu cevabı verir: 
«Burada hükümet baskısı yok da, ondan gitmiyorum.» 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunun üzerine Bilge «Yurt
taşlarım» der, «Unutmayınız, baskı yapan hükümet
ler kaplanlardan daha dehşet vericidir.» 

Değerli arkadaşlarım Türkiye bizimdir. (AP sıra
larından gürültüler) Biz ne bu ülkeden gideriz ve ne 
de bu ülkeye başkaları gelebilir. Biz bu Hükümetin, 
Programında söylediklerini yapmasını istiyoruz, başar
masını istiyoruz, ve bu Hükümete güveniyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, müddetiniz doldu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Analar, acı 
üstüne acı çekenler gibi ağlamamalıdır. Özgürlüğümü
zün ve haklarımızın üstüne saldıran ve bizi canımız
dan eden dehşet verici kaplanlar yok edilmelidir. Kar
şı karşıya kaldığımız sorun, Hükümetin kaplanlardan 
daha az dehşet verici olmasını sağlama sorunudur. 
Büyük ümitler bağladığımız bu Anayasa Hükümetine 
başarılar diliyor, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak bu Hükümeti yürekten desteklediğimizi belirtiyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum değerli arkadaşla
rım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Dr. 

Agâh Oktay Güner. Buyurun efendim. (MHP sırala
rından alkışlar) Sayın Güner, görüşme süreniz 20 da
kikadır efendim. 
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MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ-
NER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; muhterem Heyetinizi Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupu ve şahsım adına saygıyla selâmlıyo
rum. Milliyetçi Hareket Partisinin, Hükümet Prog
ramı halkkmd» görüş ve kanaatlerini ifade etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Ecevit'in, Büyük Millet Meclisinde oku
muş oldukları Hükümet programları, 1978 yılı Tür
kiye'sinde hükümet olma yönünden yeni bir anlayış 
ve yeni bir model getirmektedir. Bu yeni 'anlayışın 
özü, esas İtibarlıyla memleketin içimde bulunduğu 
şartlardan şikâyettir. Modelin özü ise, hükümet ola
bilmek için kendisine ait öz düşünceleri terk etmek, 
mümkün olduğu kadar taviz verebilmek, mümkün ol
duğu kadar kendi kendisinden uzaklaşabilmektedir. 
Bir hükümet kurulurken, ülkenin içerisinde bulundu
ğu sosyo-ekonomik şartları tespit etmek ayrıdır, bu 
şartlardan şikâyet etmek ayrıdır. Sayın Ecevit'in şi
kâyetleri, esas itibarıyla, anarşide ve iktisadi problem
lerde toplanmaktadır. Hükümet etmek, hiç bir zaman 
ağlama duvarı önünde gözyaşı dökmek demek de
ğildir. Sayın Ecevit'in, bu Hükümeti nasıl kurduğu, 
bu Hükümeti ne şartlarda meydana getirdiği, yarın 
Türkiye'nin siyasi tarihi yazıldığı zaman maalesef 
«tezgâhlanma» ifadesiyle tespit olunacaktır. 

Biz, bizden sonra konuşacak sayın parti temsil
cilerinin bu konuda daha geniş bilgiler vereceklerini 
ümit ederek tekrar programa dönüyoruz. 

Anarşiyi meydana getirenlerin, anarşiyi kundak-
layanların, anarşiyi kaynaklayanların kimler olduğunu 
tespitte, teşhiste, ifadede, biraz önceki sayın CHP 
sözcüsünün tekyanlı mütalaası Sayın Ecevit'in ana-
stratejisi olmaktadır. Türk Milletinin büyümesini, 
Türk Milletinin güçlenmesini istemeyen bütün mer
kezler Türk gençliği üzerinde çeşitli oyunlar oyna
maktadır. Eğer vaat ettikleri ölçülerde, milli ölçüler 
ve milli ciddiyetle anarşinin üstüne yürürlerse, bu 
büyük tehlikeyi ezme yolunda irade sarf ederlerse 
en yakın yardımcıları olmayı görev bileceğiz. 

Ancak, Hükümet Programında, milli varlığımızı 
tehdit eden tehlikelere, komünizmin yıkıcı faaliyet
lerine, komünist çetelerin bombalı, silâhlı saldırılarına 
açıkça cephe alınmaması büyük noksanlıktır. 

Anarşist, komünizm, kendisini küçük tehlike gö
renleri daima yutmuş ve yok etmiştir. Devlet Gü
venlik Mahkemelerinden programda bahsedilmemesi, 
açıkça, Anayasanın amir hükmünün yerine getiril-
memesidir. 

— 292 

15 . 1 . 1978 0 : 1 

Sayın Ecevit, iktisadi şartları «enkaz» olarak ifa
de buyuruyorlar, tıpkı güvenoyu alamayan hükümet 
döneminde Maliye Bakanının, Türkiye Hazinesini 
dünya kamuoyuna «iflâs etti» diye ilân etmesi gibi. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milletinin milli bü
tünlüğünden, gücünden, büyüme potansiyelinden bah
seden Sayın Ecevit'in, Hükümet Programında bah
setmiş oldukları gelişme boyutlarının bir enkazla bir
leştirilmesi maalesef mümkün değildir. Ancak Sayın 
Ecevit geçmiş hükümetlerin bu enkaza sebep oldu
ğunu söylüyorlarsa, geçmiş hükümetlerin Başbakan 
Yardımcısı bugün kendi. Hükümetlerinde Başbakan 
Yardımcısıdır. Eğer bir enkaz var ise, bu enkazın 
mimarlarından olarak kendisine enkazı kaldırma yo
lunu çok rahat gösterecektir. (AP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Ecevit, Hükümet programlarında milliyet
çilikten bahsetmişlerdir. Sayın Hükümet üyelerinden 
birisinin 1934 yılında Bakanlık girişine Aziz Atatürk' 
ün emriyle konulan ve Türk Milletinin demirden 
dağları nasıl erittiği efsanesini dile getiren Birinci 
Ergenekon tablosunu, Anadolu'ya tarımın, Anado
lu'ya makinenin girişini dile getiren İkinci Ergenekon 
tablosunu kaldırtması, bu milli ölçülerle Hükümetin 
birtakım üyelerinin ne derece çatıştıklarının talihsiz 
bir ifadesidir. (CHP sıralarından gürültüler, «Masal, 
masal» sesleri) Duvarlardaki tablolarda milli sembol
lere tahammül gösteremeyenlerin hükümet icraatın
da ne ölçüde milliyetçi olabileceklerinden endişe duy
maktayız. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kurt 
mu milli? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, Sayın Ecevit bugüne kadar hü
kümet olabilmek için önüne gelen her engeli tahrip 
etmiştir. Gerektiği zaman devlet tahrip edilmiştir, 
hükümet tahrip edilmiştir ve son Hükümet kuruluşun
da insana ait değerler tahrip edilmiştir. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Parlamenterler, Tür
kiye'de söz hürriyeti varken, Avrupa Konseyinde 
Türk Devletini dünya kamuoyuna şikâyet etmişlerdir. 
Yine sayın CHP'Ii parlamenterler yurt dışındaki va
tandaşlarımıza «Paralarınızı Türkiye'ye gönderme
yin, mevcut hükümet paralarınızı çarçur edecektir» 
diyerek vatandaşların Devlete olan itimadını perişan 
etmişlerdir. (CHP sıralarından «Doğru, doğru yalan 
mı?» sesleri) Ancak, bu Hükümet kuruluşunda, bu
gün heyecanla saiFunucu olanların, Hükümetin bünye
sindeki tezatları, tavizleri birer birer görerek, bizler-
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den önce Hükümeti tenkit edeceklerine ve Hükümete | 
isyan edeceklerine bütünümüzle ümit bağlıyoruz. I 

Sayın ımiMetvekîIleri, solcuların nefe^inü dinlemek- I 
le ün yapmış bir eski bakanımızın bu Hükümette so- I 
lunum ve hava kirliliği işlerine getirilmesi Hükümet 
kuruluşunda ihtisasa gösterilen saygının ifadesi mi- I 
dir? (AP ve MHP sıralarından alkışlar) Dün bu sa- I 
londa birbirlerine en ağır hücumları yapanların, aynı 
Hükümetin çatısı altında neden ve nasıl toplandık
larımı siyasi olaylar birer birer gösterecektir. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Örnek ver
diniz; onun için. I 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
Başbakan, her yurt dışı geziden dönüşünde, basına I 
verdikleri demeçlerinde ekonomik model arayış gay- I 
reti içinde olduklar nı ifade buyurmuşlardır. Acaba I 
bu son Hükümet modeli de yeni bir arayış gayreti 
midir? Türkiye'de milliyetçi kalkınma modelinin sa
vunucusu olan bizler, Milliyetçi Hareket Partililer, I 
İslâm - Türk kültür sentezine dayalı, milli kültür po
litikaları ve milliyetçi stratejilerle Türkiye'nin topye-
kûn iktisadi kaynaklarını seferber edeceğine inanıyo
ruz. Bu inanç ve ölçüyle emperyalizmin her türlüsüne I 
karşıyız. İktisadi emparyalizme, kültür emperyalizmi- I 
ne ve hele dışardan kalkınma modeli getirme anlayı- I 
şma temelden karşıyız. I 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Faşizme de karşı- I 

y»z- I 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Elbette 
karşıyız. I 

Bu Hükümet Programında, dış ülkelerdeki Türk- I 
lerin meseleleriyle, onların kültür problemleriyle uğ- I 
raşılacağı belirtilmiştir. Hükümet Programında bu ko- I 
nuya yer verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. An- I 
cak, Sayın Ecevil'in Sosyalist Enternasyonalda yakın I 
dostu olan Sayın Brandt, «Bizim Doğu Berlin me- I 
selemiz, dış Aümanlar meselemiz yoktur» demiştir. I 
Acaba Sayın Ecevit'iın bu beyanları, Sosyalist Entcr- I 
nasyonalin kapısında kendisini hangi güçlüklerle, I 
hangi problemlerle karşılaştıracaktır? I 

«aynı mlileitvekiîlleni, itiz Türkiye'de dün Hava Kuv- i 
vetflerinin güçlenme'sine, fanfoım uçaklarının alınmasına I 
karşı çıkan zilhniye'dn, mi'Hi saivaş samayuİrfi benimseme- I 
sitili müspet b-r gelişme Olarak görüyoruz. Hükümet I 
Programınlda, IbürokraSidien, Türk Mifletünin gelişme di- I 
namizimine ayak uyduramaıyan bürokrasiden haklı ola- I 
rak şikâyet ediliyor; ancak sayıları 10'a varan Dev- I 
let Bakanlıkları, yeni ihdas edilen henüz görevleri I 
belirtilmemiş bakanlıklar bürokrasi çarkını, acaba | 
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ağırlaştırmayacak mıdır? Ayrıca Türkiye'nin bugün 
gelmiş olduğu ıriiHetlerarası münasebetler çlizgllfilinide, 
Devletteki dağınıklığı ortadan kaldırmak şarttır, el
zemdir. Özellikle dış ekonomik münasebetlerin, Or
tak Pazarla olan ilişkilerin, temelleri Hükümet dö
nemimizde atılan İslâm Ülkeleri Çelik Birliği ve İs
lâm Ortak Pazarının Devlet bünyesinde takipçisi ve 
sorumlusu kim olacaktır? 

Bürokrasi, koltuk ihtiyacına göre düzenlendiği 
için, maalesef gerçek ihtiyaçlar havada kalmıştır. Hü
kümet Programında ifade edilen, insan anlayışına 
saygı duyuyoruz, ancak güvenoyu alınmadan geçen 
kısa dönemde Sayın Başbakanın «15 gün hiçbir ta
yin yapılmayacaktır.» yolundaki açıklamasına rağ
men bazı bakanlıklarda akıl almaz bir biçîmde insa
nın ezildiğini, sürüldüğünü görüyoruz. İki satırlık 
emirlerle genel müdürler görevlerinden alınmış, Çu-
kobirliğin kârlı ve verimli çalışan fabrikaları durdu
rulmuştur. Kâinatın özü insandır, insana saygı duy
mayan, insana emniyet duygusu 'vermeyen bir geliş
menin ve bir yücelmenin mümkün olmadığı inancın
dayız. 

Türkiye, Sovyetler Birliği ve Ortak Pazar ülkeleri 
içerisinde en genç nüfusa sahip olan ülkedir. Bu 
gençlik, topyekûn milletin geleceğidir, bu gençlik bü
tündür, bu gençlik yarınlar imizdir. Biz bu gençliğe 
çağın eğitimimi, bu gençliğe yarınları kuracak iradeyi 
verirsek Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve yarın
ların güçlü devleti olması mümkündür. 

Taban fiyatlan konusunda, geçen hükümet dö
neminin programda karanlık ifadelerle paralanmak 
istenmesi, gerçekler karşısında üzücüdür. Taban fiyat
larında vatandaşın malının bedeli, emeği ve dünya 
piyasası şartları değerlendirilerek anında ödenmiş ve 
50 milyar Türk Lirası, Kürk köylüsünün hakkı ola
rak kendisine sunulmuştur. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Düştükten sonra öde
diniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ayrıca, 
aracı ve tefecilerden şikâyet edenlerin gözönünde 
tutması icap eden fon müessesesi, ilk defa en iyi bir 
biçimde işletilmiş ve ihracatçıya kârı tanınarak, dün
yada ara fiyatlarında meydana gelen aşırı kârlar 
üreticiye ödenmek üzere ihracat fonunda toplanmış 
ve 500 milyon Türk Lirasının incir, üzüm, fındık 
üreticisine dağıtılmasına imkân sağlanmıştır. 

Yine geçen dönemde zaruri olan zamlar cesaret
le yapılarak KİT'lerin 70 milyar Türk Lirası açığı 
kapatılmış, enflasyon belli bir ölçüde frenlenebilmiş-
tir. 
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Taban fiyat uygulanan malların ihracı sağlanmış 
ve 5 aylık Hükümet döneminde 2 250 000 000 dolar 
dış satış bağlantısı yapılmıştır. Tütünün dışında hiç 
bir malın satış sıkıntısını, güvenoyu alırsanız, çekme
yeceksiniz; ama 7 aylık hükümet döneminin sonun
da 440 bin ton pamuğu yağmura, 110 bin ton üzümü 
alkole terk eden sizlersiniz. 

Bugün 150 milyar dolar, evet 150 milyar dolar 
üretim sermayesine sahip; Türkiye ekonomisinde bü
yük yeri olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin karlı ve 
verimli hale getirilmesi içlin, Yugoslavya'da iflâs et
miş «Özyönetim» modeli yerine, milli tecrübemizi 
değerlendirerek, mili sanayi holdingi projesinün sa
yın Hükümet tarafından da benimsenmesi, bu büyük 
kaynağın Türk ekonomîsine (hayırlı hale getirilmesi 
tek ve başlıca çamur. 

Türkiye'de grevler, işçi hakkı dışında, ideolojik 
amaçlarla kullanıldıkça, grev kışkırtıcılığı yapıldıkça, 
Türkiye'de lokavtlar bir zündr halkası gibi birbirine 
eklendikçe, Sayın Başbakanın şikâyetçi Oldukları işçi 
kuruluşlarının 'Siyasi amaçlar için, keridli öz gayele
rinden ayrılmaları, bizzat kertdliîerince teşvik edildik
çe, özel sektörün yatırını bizini artırması, programın 
bütün pembe beyanlarına rağmen düşünülemez. Ay
rıca, hür sendikacılık, Sayın Ecevit^ten emir alan sen
dikacılık da değildir. 

Türkiye, hiç şüphesiz büyüyor ve büyüyecektir. 
1950'lerin 40 katı elektrik enerjisi üretilen Türkiye 
500 milyon kilovat/saattan, 20 milyar kfilovat/saalt 
elektrik enerjisine gelmiştir. Ama Ibu yetmemektedir. 
Bu yolda Karakaya Barajı dev bir adımdır. Bliz dev 
adım atanları kıskanmayız, tebrik ederiz, takdir ede
riz. Güvenoyu alırsanız sizlerden de böyle adımlar 
'bekleriz. (AP, MHP saralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Hükümet Programında bahsedilen tedbirlerin bü
yük 'bir çoğunlukla; milli stok müessesesi, mili mes
ken kurumu projesi, tüketiciyi koruyucu mevzuat, 
<müli sanayi holdingi projesi, mili istihdam projesi, 
•Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye katleden 
karayolları projesi ile geçen Hükümetimizin progra
mlında mevcut olduğunu ve bunların uygulamaya ko
nulduğunu ifade etmek gerçeklerin beyanıdır. Sayın 
Başbakan, kendi programlarında bunların pratik so
nuçlarını dile getirmişlerdir. Burada kesin bir gerçe
ği ifade etmek istiyorum. Bu keşlin gerçek şudur: 

Artık Türkiye'de bütün meseleler bir örümcek ağı 
g!jbi birbirine bağlıdır, ancak bir mitti model bütün
lüğünde bu meselelere eğilirsek, bu meseleleri çöz

memiz mümkündür. Hiç kimsenin elinde sihirli değ
nek yoktur. Sayın Başbakanın elinde sihirli değnek 
olmadığı gflbi, kendisinden önceki başbakanların ve 
kendirlinden sonra gelecek başbakanların ellinde de 
sihirli değnek yoktur. Bu sebeple, Türkiye'nin meşe-, 
lelerine simsJîyah gözlükleriyle bakanlar kendilerini 
aldatanlar; tıpkı pembe gözlüklerle bakanların kendi
lerini aldattıkları gibi. 

Türkiye, büyük potansiyelli olan, süyasi istikrar, 
milli birlik ve tutarlı, kararlı patikalarla, hızla, ça
ğın güçlü devleti Olmaya sahip büyük kudreti ifade 
etmektedir. Ancak, siyasi kadrolar Türk Miletünin 
büyük gücünü, kalkınma şevkini siyasî alanda basan 
sağlama uğruna yaralamaktan nıultîak ve mutlak vaz
geçmelidirler. 

Açıkça İfade ediyoruz; başında bulunduğunuz 
Hükümetin, mrtyetçi, açık, namuslu icraatını gördü
ğümüz zaman, millet önünde tebrik etmeyi görev bi
leceğiz. Ancak, bundan önceki hükümet döneminde 
yaptığınız gibi, korkak, basiretsiz, yetersiz karar ve 
politikalarla meselelerin altında kalıp ezildiğiniz za
man; «Ne yapalım düzenli değiştiremedik, bu düzen
de işler ancak <bu kadar yürüyor» dediğiniz zaman, 
bizi karşınızda bulacaksınız. Bu peşin mazeret psiko
zundan, bu peşlin savunma tutumumdan kendinizi kur
tarınız ve cesaretle meselelerin üzerine yürüyünüz. 

Türkiye'nin iktisadi potansiyeline kısaca bakmak, 
enkaz heveslelerine bile karanlığı aydınlığa çevirecek 
gücü verecektir. Türkiiye su rezervleri bakımından 
Avrupa'nın birinci ülkesidir. 88 milyar metreküp 
suyumuz, 473 büyük baraj kuracak iradeyi bekle
mektedir. 

Türkiiye orman zenginliği yönünden Avrupa'nın 
üçündü büyük ülkesidir. Bu büyük orman zenginliği 
ile, yılda 1 milyar dolar ihracat yapmak, 22 büyük 
kâğıt fabrikasını kurmak, 26 büyük sanayi kolunun 
hammaddesini sağlamak mümkündür. (CHP sırala
rından gürültüler) 

SÜUEYMAN SABRI ÖZNAL (Edh-ne) — De-
mirel'in kardeşlerinden bize kalmıyor ki. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — DAKO' 
da var DAKO'da var. 

Türkiye Ortak Pazar ülkeleri içlinde hayvan var
lığı en yüksek olan ülkedir. Türkiye'nin hayvancılık 
dalında büyük problemleri vardır; ama bu varlığın 
değerli 300 milyardır. 

Yeraltı zenginlikleri bakımından, 106 dünya ül
kesi arasında bor tozlarında 3 ncü, kromda 11 ncl 
sıradayız. Stratejik madenlere sahibiz. Volfram var, 
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krom var. Türidye*nin 650 milyon ton demir, 123 
milyon ton bakır, 876 milyon ton krom rezerv* var
dır. 

Türkiye bütün dünyada besin maddesi ithal et
meyen, kendi kendiline yeten 7 ülkeden birisidir. En 
geç 10 yd sonra, bugün alınmış ciddi politikalara da
ha iyisi, zaananrn getirdüği daha güçlüsü eklenirse, bu 
vatan bize yılda 50 milyon ton buğday, 45 milyon 
ton sanayii bitkisi, 35 milyon ton sebze, 30 milyon ton 
meyveci rahat verebilecektir. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşktflatı raporları, son 
5 yılda, kişi başına miHi gelirin Türkiye'de % 26,2 
ile, Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkesi olduğunu gös
teriyor; ama ekonominin genel bünyesi, henüz tarı
ma ve dolayısıyla tabiata bağn olmaktan kurtulama
mıştır. Bunları, eğer kısmet olur Devlet sorumluluğu 
alırsanız, siz ide aynı biçimde tespit edeceksinliz. 

1966-1976 döneminde, Avrupa İktisadi İşbirliği 
Teşkilatı raporlarına göre, Türkiye, 10 ülke içinde 
milli gelMnli % 41,2 artırarak ilk sırayı almıştır. 

Sayın milletvekilleri, milletlerarası araştırmalar, 
Türtkiiye'de İç piyasanın dünya üzerinde en büyük 
hızla gelişen 3 ncü ülkesi olduğunu gösteriyor. Geçen 
hükümet döneminde, kısa süreli darlıkların dışında, 
iç piyasada ma] yokluğunun olmaması için her türlü 
tedbir alınmıştır ve bizim savunduğumuz, ekonomiyi 
temelden, ekonomiyi kökten değiştirecek tedbirler 
alındığı zaman, milli stok müessesesi kurulduğu za
man ve Türkiye bütün milleti birleştiren stratejileri 
gerçek kıldığı zaman, bu darlıkların görülmemek üze
re hafızalara terk edüdUğinli göreceğiz. 

Bugün sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
programı okurken, Sayın Başbakan bazı mevhum 
merkezleri veya kendilerine göre belli merkezleri teh-
diit ettiler. Sayın Başbakan, «Bunların yeni kanunsuz
luklarını gördüğümüz zaman, kendilerinin eski suç-
larmı da açıklayacağız» diyorlar. 

Miaiyetçl Hareket Partililer olarak, bu çattmn al
tına milletin oylarıyla gelmiş mllletvekjiaeri olarak, şu 
kesin gerçeği açıkça İfadeyi bir namus borcu biliyo
rum; bu gerçek şudur: Türkiye'de ne barbakanların, 
ne başbakan adaylarının, ne de parti liderierinin veya 
sözcülerinin suçluları affetme yetkisi yoktur. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri) Hükümettirler, Devletin 
dosyaları emrindedir, arşivleri ellerindedir. Ne varsa, 
neyi biliyorlarsa kanun önlüne gethroeHdıirler. Attığı
mız her imzanın, yaptığımız her icraatm hesabını şe
refle verecek kadrolarız. (MHP ve AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güner, 1 dakikanız kaldı. 
ETEM EKEN (Çorum) — O hesaplar sorula

cak. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, biz bu Hükümetin Programını Tür
kiye meseleleri karşısında tavizci, dengesiz, samimi
yetsiz ve tutara buluyoruz. Bu Hükümet, kuruluşuy
la güçsüzdür. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sizinkinden 
çok güçlüdür. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bu Hü
kümet vaatlerini nasıl gerçekleştireceğini, döviz dar
boğazını nasıl aşacağım, finansman kaynaklarım na
sıl sağlayacağını ortaya koyamamıştır. 

Bu Program fakirliği, yoksulluğu yenecek tedbir
lerden mahrumdur. 

Bu Program, ekonominin temel yapısını değiştire
cek sağlam stratejilerden mahrumdur. 

Bu Program, köylünün sefaletine, işsiz vatandaş
ların çilesine yabancıdır. 

Bu Program, hükümet olma uğruna bir siyasi kad
ronun kendi özünden ne ölçülerde kopabileceğinin 
belgesi olacaktır. 

İşte bu sebeplerle Hükümete güvenoyu vermeye
ceğiz. Eğer güvenoyu alırlarsa, memleketimizin fay
dasına olan teşebbüslerinde kendilerine ciddi, tutar
lı, ağırbaşlı bir muhalefet olarak yol gösterici olaca
ğımızı beyan ediyoruz. 

Muhterem Meclisi, Milliyetçi Hareket Partisi Gru-
pu ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. (MHP 
ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Diğer gruplar adına söz isteyen?.. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Adalet Partisi Grupu adına, yetki belgesini gönde
riyorum, Ali Naili Erdem. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına İzmir 
Milletvekili Sayın Ali Naili Erdem, buyurun efen
dim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Erdem, görüşme süreniz 20 dakikadır; bu
yurunuz. 

AP GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM (İz
mir) — Biliyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyeti
nizi Adalet Partisi Meclis Grupu adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Hükümetlerin hukuki ve siyasi dokusunu tetkik 
etmeden icraatlarını eleştiriye tabi tutmak doğru ve 
sıhhatli bir yol değildir. Bu itibarla biz, öncelikle 
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Hükümeti, kuruluşundaki safhaları ve ortaya çıkan 
sonuçtaki yapısıyla bilgilerinize arz edeceğiz. 

Kanaaümızca, bu Hükümetin kurulmasıyla hü
kümet müessesesi Cumhuriyet tarihimizde görülme
miş ağır bir darbeye uğramıştır. Hile, desise, tertip 
ve entrika itibar görmüştür; Devletin en yüksek mev
kileri ulufe dağıtılır gibi dağıtılmıştır. «Doğa kanun
ları» diye diye hukuku inkâr ve ihlal edenler, bu kere 
de «İlle de Hükümet olacağız» diye diye rejimin de, 
milli iradenin de ve ahlakın da hançerlenmesinde 
beis görmemişlerdir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi bir hükümet vardır; bakanlarıyla, prog
ramıyla bir hükümet. Bu iki unsur, gerçek manada 
hükümet olmaya yeter değildir. Kanaatımızca bu 
Hükümet, hukukilikten yoksundur; zira, hürriyetin 
de hukukun da temelinde ahlak vardır. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından 
gürültüler) 

Bu, fikirde, ruhta, kafada, gönülde, siyasette ve 
devlet idaresindeki ahlâktır. Toplulukları millet ya
pan budur; devletleri büyük ve güçlü kılan da bu
dur. Şimdi bunları hiç dikkate almadan bir ömür 
sürmek, belki bazı kişiler için mümkündür; ama dev
letler için mümkün değildir. Kuruluşunda hile, ent
rika ve tertip olan hükümetler iktidar olamazlar; 
sadece millet iradesine rağmen kendisim hükümet 
edenlerin menfaat pazarı olur. (AP ve MHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYDAR DEMÎRTAŞ (Hatay) — Danıştay ka
rarlarını ne yaptın? 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Danıştay ka
rarlarıyla mahkûm oldu? 

HASAN CERİT (Adana) — Sizin iktidar olama
dığınız gibi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Kati inancı
mız odur ki, siyaset entrika değildir. (CHP sıraların
dan gülmeler, «Bravo» sesleri, alkışlar) İnsanlar var
dır... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Demirci gibi, De
mirci... 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — İnsanlar var
dır, sârdalya misali okka ile alınıp satılırlar ve kese-
kâğıiîarına okkayla doldurulurlar. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Senin gibi. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, Büyük Atatürk; «Demokrasi bir kafa me
selesidir, herhalde bir mide meselesi değildir» bu

yurmuşlardır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Onu senin 
kafan almaz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Saygıdeğer 
milletvekilleri, devlet, hükümetten önce devlet; yüce 
olan devlet... Devlet varsa hükümet vardır. Bu iti
barladır ki, devlete saygıyı, hükümet kurma pahası
na şahsi menfaatlerinin zelil ellerine teslim etmek, 
ne devlet adamlığıdır, ne de vatanseverliktir. Bunun 
adı başkadır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Tarihin her devresinde karanlık emellerin peşin
de koşan kişiler ve müesseseler olmuştur. Bunlardan 
bir kısmı başarılı olmuş intibaını dahi verebilmişler
dir; ama ne fiziki ömürleri, ne de fikri ömürleri ya
şamalarına yetmemiştir. Bu Hükümet ömürlü olma
yacaktır. Çünkü, Sayın Ecevit'in ifade ettikleri gibi, 
«Küçük araçlarla yüce amaçlara erişildiği görülme
miştir» (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Senin kafan 
almaz bunları. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Utanç verici 
yollardan entrikayı bir marifetmiş gibi benimseyerek 
yola çıkanların sonu başladıkları gibi olacaktır. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Yahya De
mirel gibi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ya Florya'da, 
ya Tarabya'da, ya da bilmem hangi odada bitecek
tir. (AP sıralarından Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kuruluşunu gazete sayfala
rından boy boy resimleriyle takip ettiğimiz bu Hükü
metin hiçbir yerinde demokrasi sevgisi, millet ira
desine saygı, devletin itibarına inanç olmadığı gibi, 
Atatürk ilkelerine sadakat da yoktur. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Atatürk'e 
sadakati sen indirdin. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bir adım da
ha ileriye giderek söyleyelim; bırakınız Atatürk ilke
lerine sadakati, bütün bir programın herhangi bir 
yerinde Atatürkçülüğü kelime olarak dahi görmek 
mümkün değildir. Anlaşılıyor ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi reddimirası ısrarla devam ettirmektedir. 

Milliyetçiliğin gürül gürül aktığı, «Bütün serve
tim ve iftiharım Türklükten başka bir şey değildir» 
diyen Atatürk'ü bu Programda buluruz umuduna ka
pıldık. Ne boş hayal... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 
Programını okumamışsınız siz; hemen çıkarmışlar 
seni oraya. 
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ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Zira, enter-
nasyonalcüiğin bir başka türlüsünü yapmasının müm
kün olmadığım düşünmeliydik. (CHP sıralarından 
«Vah, vah» sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin kurulması için 
şahsi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bazı kişi
lerin yaptığı bu hareket, en azından reye ihanet (AP 
sıralarından «Bravo, doğru» sesleri) Eğer buna iha
net denilmez deniliyorsa, bu takdirde kandırılmış ba
zı kişilerin oluşturduğu bir hükümet modeliyle karşı 
karşıyayız demektir. 

Bize göre, bakan olma pahasma her çirkinliğin 
mubah görülmesinden daha acı olan tarafı, bu iha
netin mükâfatlandınlmasıdır. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Mamafih, olayı, Sayın Ecevifin 30 Mayıs 1977 
günü yaptığı radyo konuşması içinde değerlendirir
sek, yadırgamamamız lazım gelir. Çünkü Sayın Ece-
vit bu konuşmasında bakınız neler ifade etmişler : 
«Halkın ekonomik gücüyle birlikte, siyasi gücü de 
artacağından demokrasimiz daha çok geçerlilik ka
zanacaktır» 

HASAN CERİT (Adana) — Doğru, doğru. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Demek isti
yorlar ki, halle ekonomik bakımdan güçsüzdür, do
layısıyla da demokrasimiz yeteri kadar geçerli değil
dir; doğru. Bu vaziyet karşısında bir tavır takınmak 
lazımdı. O da yapıldı. Bu Hükümetin kuruluşunda 
da görüldüğü gibi, ekonomik bakımdan güçsüz olan 
halkın demokratik tercihi geçersiz kılındı. Bu itiraf
larından dolayı Sayın Ecevit'e teşekkür ederiz. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sen anlayama
mışsın. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şunu katiyetle ifade etmek isteriz ki, mille
tin vermediğini Cumhuriyet Halk Partisine verenleri 
millet de, tarih de affetmeyecektir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Türkiye'de 18 
milyon anladı, sen anlayamamışsın. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Size ne verdi 
millet?.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Saym millet
vekilleri, Hükümet üyelerinin atanmasında Saym 
Cumhurbaşkanının davranışına da temas etmek isti
yorum. 

Anayasamızın 97 ncS maddesine göre, Cumhur
başkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cum
huriyetini ve Milletin birliğini temsil eder. 

Bundan dolayıdır ki, Sayın Ecevit, bir genel mü
dürün atanmasıyla ilgili olarak şunları beyan etmiş
tir, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir genel mü
dürün hakkından gelemediniz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — «Sayın Cum
hurbaşkanının TRT Genel Müdürlüğüne yeni bir ata
ma yapılması karşısında Hükümetin Anayasa dışı 
istemine uymasını üzüntüyle karşıladık. Bu karga
şa ortamında Cumhurbaşkanının gerek tarafsızlığı, 
gerek Anayasa ve hukuk devleti kurallarına saygı ba
kımından örnek bir davranışın içinde bulunması, 'bir 
huzur ve güvence unsuru olabilirdi Şimdi bu unsur 
oltadan kalmıştır.» diyorlar ve devamla «Türkiye'de 
demokratik hukuk devleti ne yazık ki, Sayın Cum
hurbaşkanının elinden bir darbe daha yemiştir» diye 
ifadelerini tamamlıyorlar, 

Şimdi, o tarihte darbe yiyen demokrasi, peki şim
di ne yedi?... 

AHMET KARAMAN (Gaziantep) — MC'nin ba
şını yedi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın mîHet-
vekilleri, mevcut Hükümetin hukuki yapısı kanaati
mizce budur. 

Siyasi yapısına gelince, bu bir azınlık hükümeti
dir; payandalara dayatılmış bir hükümettir, eksantrik 
olarak bizatihi kendisidir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Devlet Bakanlığı icrai fonksiyona sahip değildir; 
ama 10 Devlet Bakanlığı kurulmuştur; bu hal kanuna 
aykırıdır, hiç gizlenmeyecek şekilde aykırıdır, ayıp
tır da, ayıp. 

Sayın Ecevit'in söylediği gibi, «Bir parlamento
nun üyelerine hesapsız çıkarlar vaat edilmesi, çıkar 
vaat edenlerin ayıbıdır.» Elhak doğru. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Doğru, doğru. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — 10 Devlet Ba

kanlığının ihdasındakü sebep açıktır. Hükümet kur
mak için 'ihtiyaç duyulan 13 parmağa 10 bakanlık ve
rilmesi gerekiyordu; yapılan budur; geriye kalanı lafı 
güzaftır, aldatmacadır, 

Şimdi 10 Devlet Bakanına ne yaptırılacaktır? Bu 
ülke ihtiyacından doğmamıştır İd. 

İSMET ATALAY (Kars) — Enkaz kaldırılacak
tır. (CHP şualarından gülüşmeler.) 
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ALİ NAÎLt ERDİM (Devamla) — Bu, İhtirasın, 
ikbalin taksimatıdır. Cumhuriyetin hiçbir devresinde 
Hükümet, küçük duyguların eseri kılınmamıştır. Bizim 
şikâyetimiz budur. Mahkeme kadının mülkü değildir. 
Hükümetler gelir gider; ama her defasında kurallarına 
uygun olarak. 

Hükümet, mevcut programı İtibarıyla tutarsız vaat
lerle doludur; samimiyetten uzaktır. Bu bir bonmar-
şedir; eh olmayacak şeyler yanyanadır. 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Yani MHP, MSP 
ve sen değil mi; yanyanasınız... (CHP sıralarından gü
lüşmeler.) Erbalkan, Türkeş ve sen... 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Kendi prog
ramım dahi getiremeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi" 
ni görüyoruz ve kendi programını getirme cesaretini 
dahi içinde duyamayan Cumhuriyet Halk Partisinin Ge
nel Başkanım görüyoruz. Bu haliyle Hükümet Prog
ramı öylesine yuvarlak, öylesine yuvarlaktır ki, foilya 
dahi bu programın yanında köşeli kalır. (CHP sırala
rından gürültüler.) 

Prensipleri yoktur, felsefesi yoktur, baştan sona 
bir düşünce enkazıdır. Arısı boşalmış kovan gibidir; 
yalnızca bakanlıklar ve koltuklar vardır. 

Esasında beli bir zamandan beridir ki, Sayın Ece-
vit'in rüyasında da, hülyasında da olan tek şey hükü
met koltuğudur. Bu tutku, Sayın Ecevit'i çok daha 
fazla tutarsızlıklara sürüklemiştir. Hemen bir iki mi
sal vermekle yetineceğim. 

Bir ara halk iktidarının ne olduğunu anlatırken; 
«Bizim kuracağımız düzende Devlet de servet de hal
kın olacaktır» 'ifadelerini kullandılar. Sonra bir ara 
Hükümet oldular ve aynı konuda «Halk iktidarı, fu
kara çocuğuna burs vesaire vermekten ibarettir» di
yerek kaldılar. 

«Bu toprak Allahındır, bu toprağı insana Allah 
vermiştir. Bu toprağın üzerinde kulların yaptığı ada
letsizliğe kanun boyun eğemez» diyen Sayın Ecevit... 

İHAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Utan utan, 
yalan söyleme. Bir daha oku da iyice anla. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — ... Ama bakın 
Hükümetin şimdi bu programının 5 nci sayfasında, 
Halk Partisinin sayın sözcüsü de okudu onu, ne gü
zel tesadüf, ne deniyor: «Hiçbir gerekçeyle, hiçbir 
kimseye kendi kendine hak alma yetkisi ve olanağı 
tanınmayacaktır. En küçük bir direniş olursa gereği 
tereddütsüz yerine getirilecektir.» 

İSMET ATALAY (Kars) — Sen anlayamamışsın. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şimdi bu 2 

Ecevit'ten hangisi yazı, hangisi turadır; hangisi dev

rimci» hangisi tutucudur? (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Hangim 
MHP'li, hangisi MSP'li? 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Sen şimdi 
kaç kişi ile MHP'ye geçiyorsun? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bu tutarsız
lık örnekleri yanında, müsaadenizle bir tutarlılık 
örmeği vereceğim: 

«Sosyalistlerin nefes acarını bile takip ediyo
ruz»! diyen bir sayın kişi bu Hükümette yer aldı ve 
vatandaşların nefes alışıyla görevlendirildi. (AP sı-
ralarınldan gülüşmeler, CHP sıralarından gürültüler) 
Antik sayın kişi hava kirliliği ile uğraşacaklardır. Böy
lesine tutara bir görüşü mizah sayfalarında dahi 
göremezsiniz. (AP sıralarından alkışlar, CHP sıra
larından gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp ayıp. 
DURMUŞ ALİ ÇALK (Konya) — Hep sizin 

pisliklerinizle uğraşıyoruz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın IMÜ-
îeivekiEeri, Hükümet Programında «Komünizmle 
mücadele edilecektir» ifadesine raıslaanıak mümkün 
değindir. Yadırgamıyoruz; çünkü Sayın Ecevit, «Ba
na sosyalist derseniz bundan şeref duyanın») derken, 
kabinesindeki bir üye de; «Türk solunun, yahut sos
yalizmin her türlüsü Maırksizme dayanmaktadır. 
Demokratik sosyalizm de, yahut sosyal demokrasi 
de Maırksizme dayanmaktadır» diyordu. Yadırgamı
yoruz; çünkü komünizmi tehlike saymayanların 
mücadelesi olmaz ki programlarını almış olsunlar. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — SMn Hüküme
tinizde Baas Partisine kayıtlı üye vardır. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ama fevka
lade önemü bulduğumuz bir eksikliğe işaret edi
yoruz. (Gürffitüîer).. O programda Türk miliyetçi-
lîğine yer verilmemiştir, bu programda Türk milli
yetçiliği yoktur. 

Sayın Ecevit dünkü Senato konuşmalarında di
yorlar ki; «Biz Türkiye'yi bu Anayasayla yönetece
ğiz.», iyi, peki ama, Anayasa baştan sona kadar Türk 
mi2£yetçiliğiyHe doludur. Nereden çıktı bu çağdaş 
mlüyetçilük? Anayasanın neresinde? Gayet açık, msl-
liyetçiliği dava edenler, 1750 sayılı Üniversiteler Ka
nunundaki ınıiiiyetçiliğin varlığına tahammül ede
meyenler, Türk milliyetçiliğinden de, Atatürkçülük
ten de uzaktırlar. Burada bir şey öğrenmek isteriz: 
Acaba Sayın Feyzioğlu ve Sayın Sokan Türk mifit-
yetçiiiğinden vaz mı geçtiler?.. 
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BAŞKAN — Sayın Erdem, 2 dakikanız kalmış- ı 
tır. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Cumhuriye
tin temelindeki milliyetçilikten uzaklaştınız mı? 
Büyük Atatürk'te, en yüce noktasına ulaşan Türk mil-
îiyetçKüğJnden rahatsız olan kimlerdi ki, siz bunu 
Hükümet Programına koymaktan kaçındınız? 

Sayın mıilîetvekiKeri, müsaadenizle Sayın Ecevit'in I 
«Enkaz devraldık» kısmına da temas etmek istiyo- I 
rum. (CHP sıralarından «Doğru», sesleri) 

Bundan çıkan mana şu: Sayın Ecevit diyorlar ki; 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sîze mamur ve I 
müreffeh bir Türkiye bırakmıştık. 45 bin köy elekt
riğe kavuşmuştu. Anadolu insanının bir eli yağda, I 
bir eli baldaydı. (CHP sıralarından gülüşmeler) Kuş 
uçmaz kervan geçmez yöreler kalmamış, her yer gül, I 
gülistan olmuştu. Bütün üEke fabrikalarla donatıl- I 
mıştı. Bütün temel maddeler ihtiyaçtan faz*& üretili
yor ve hatta dışarı ühraç ediliyordu. Modern tekno
loji sanayiin bütün dalarında yer almıştı. Refah, 
köyde efe dokunulur hale* gelmişti. Siz geldiniz di
yor, ve 1950rden beri yıka yıka^ yok ede ede bizim 
bıraktıklarımızı enkaz haMne getirdiniz. 

Şimdi bu konuşmamın neresini düzeltelim? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya)) — MİBi Eği

timde senin enkazım 3 yılda temizleyenleyiz, bırak- I 
tığın enkazı. (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bu lafuı dü
zeltilecek tarafı yoktur; ama, doğru olacak bir tek 
şey vardır. Türkiye'nin imarında* nerede bir eser var
sa, orada ya Demokrat Partinin, ya Adalet Partisi- I 
nin damgası vardır. (AP sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından gülüşmeler) Size enkaz değil, size dina- I 
riizm bıraktık. (CHP sıralarından gülüşmeler) I 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Dinamit, o, di
namit I 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Dinamit 
bıraktınız, bomba bıraktınız. (CHP sıralarından gü
rültüler) ! 

BAŞKAN — Sayın Erdem, lütfen bağlayınız. I 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın Baş

kan, ben bunlara daima uyan bir arkadaşınızım; ama 
her laf atmanın ne kadar zamanımı oMığmı da tak
dirlerinize bırakıyorum. I 

BAŞKAN — Aynı müdahaîe bütün hatiplere ol-
'duğu için, hiç sesimi çıkarmadım. 

Lütfen buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin gru-

punuz da bana aynı şeyi yapıyordu. j 
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ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben M dakikada toplayacağım. 

BAŞKAN — Lütfen toplayınız. 
NEDİM TARHAN (Adana) — Kaç kişiyle, ne 

zaman Hareket Partisine geçiyorsunuz? (Gürültüler) 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şimdi anar

şiyle iSgii bölüme geldim. 
Sayın Ecevit Senatoda dünkü konuşmasında di

yorlar ki: «Bunalımın sebebi, Anayasaya ve anaya
sa] kuru'uşîara ters düşenlerin yulardır idare mev
kilerinde ohnaJarmdandır.» 

Bu iddiaya şapka çıkarıyorum. (CHP sıraların
dan «Kaç defa?», sesleri) Birkaç defa... (CHP sırala
rından gülüşmeler) 

Bunalımın - gelin şimdi birilikte bakalım - su yü
züne çıktığı tarihten bu yana 10 hükümet gelmiş geç-
m'şlıir. Sayın Erim*ler, Sayın Melen'ler, Sayın Naim 
Talû'lar, Sayın Sadi Irmak'Iar, Cumhuriyet Halk 
PaıCsMn üye verdiği HükümetFer, bizzat Sayın Ece
vit tarafından kurulmuş olan hükümetler hep bu 
müddetin içindedir. Bu beyanı düzeltmeye 20 daki
ka yetmez, ama gayret sarf edeceğim. 

Sene 1968; o tarihte, Sayın Sükan İçişleri Baka
nı, Sayın Alp Bayındırlık Bakanı, Sayın Feyzioğlu 
en öneraîi sorumluluk mevkilerinde daha düne ka
dar görev almıştır. Adalet Partisinden koparılıp, ken
dilerine bakanlık verilen Hükümet üyeleri de, o hü
kümetlere hep güvenoyu verip gelmiştir., Şimdi, aca
ba hepsi de hidayete mi erdiler ki, yeni bir noktaya 
geldiler? Bakınız, Türkiye'de bunalımın sebebini 1976 
Bütçesinde Sayın Ahmet Karaaslan nasıl anlatıyor 
ve ne diyor: «Davranışı ve beyanlarıyla Sayın Ece
vit, anarşiden değil, onun önlenmesinden tedirgin 
ve endişelidir. Bu bir yanılgı mıdır, yoksa af kamunu 
ile salıveriknlere karşı duyulan bir vefa hissinin 
gereği midir?». Sayın Karaaslan'ın ifadesi... 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Selâhattin 
Kılıç ne dedi 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın Fey-
zioğlu'aıun aynı bütçe münasebetiyle yapmış oldu
ğu konuşma; aynen okuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Erdem, müddetiniz 2 dakika 
geçmiştir, lütfen bağlayınız. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bitiriyorum, 
(CHP sıraferıridan gürültüler) Bir dakika, bir daki
ka... Gerçeklerden korkuyor musunuz? Bırakın da 
söyleyeyim* 

BAŞKAN — Sayın Erdem, lütfen bağlayınız. 
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ALİ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Hürriyet Ga
zetesinde «Anarşi hortladı» başlığını taşıyan yazı: 
«Biz o tarihte Hükümette değildik ki - Saym Fey-
zioğSu konuşuyor - biz muhalefette idik; Hükümet
te Sayın Ecevit vardı. Anarşi hortkdı; çünkü» aftan 
yararlananlar, derhal örgütlerin hepsini tek tek ye
niden kurmuşlar ve ey2eme birilikte geçmişlerdir.» 

«Biz o zaman muhalefette idik» diyor yine Sa
yın Feyzioğlu, «İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi 
vardı; ama biz, iktidardayız, muhalefetteyiz deme
den bunların karşısına çıktık. En ufak bir teşvik sö
zü, devrimci gençler diye, kimsenin sırtlarını sıvaz
layan tek bir söz bizim ağzımızdan çıkmadı. 1968 
yılı, yükseköğretim kurumlarının çağdaşlaşması de
ğildir» diyor Sayın Feyzîoğlu ve devam ediyor: 
«John Bendlt'ierin, Kızıl Rudy'îerin ve Türkiye'deki 
taklitçilerinin, mıüsvetteîerıiınin zorbalığı, tedhişçiliği, 
kızıl tedhişçiliği, gelmeye başladıkları değişik nokta
lardan bir tek noktada toplanan, aynı peygamlberey 

Marx'a bağlı olarak yürütülen tedhiş hareketimin 
başladığı yıldır», diyor. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Saym Erdem, müddetiniz beş daki
ka geçti, lütfen bağlayın. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Son sayfam. 
Sayın Ecevit, sizler gerçi bu teşhiste bMeşeeek-

sâniz, siz de bu teşhise gelecek ve kabul edeceksiniz; 
ayaklarınız mutlaka toprağa değecek, hayaller tü
kenecek, gerçekler kapınıza dayanacaktır. Ne var ki, 
bunlar olurken zaman geçecektir ve kaybeden yine 
bu millet olacaktır. 

Saym miiletvekileri, bu Hükümet, koltuğa otur
ma Hükümetidir. Bu Hükümetin, ülkemizin hiçbir 
meselesini çözmeye inle takati, ne gücü, ne inancı var
dır. Sonuç bu... Sonuç, Abdülhak Hamit'in Eşberi-
dir: Zafer veya biç. (AP sıralarından «Bravo» ses
len, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Erdemi 
Milli SeSâmet Partisi Grupu adına Sivas Millet

vekili Sayın Teımeî Karamolteoğlu; buyurunuz efen
dim. (MSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Karanı o'Ja oğlu, konuşma süreniz 20 da
kikadır, buyurunuz. 

MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOLLA-
OĞLU (Sivas) — Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri; 6 Ocak 1978 tarShinide Saym Cumhurbaş-
kann tarafından onaylanan ve 12 Ocak 1978 tarihin
de, Programı meclislerde okunan Sayın Ecevit Hü
kümeti ve Programı hakkında, MSP adına görüşle
rimi arz etmek üzere huzurlarımızda bulunuyorum. 

Sayın miEetveküIeri, her şeyden önce, bu Hü
kümetin kuruluşu ve yapısı bakımmdan Uç husus 
üzerinde durmak istiyorum: 

1. Bu Hükümetin dayanmış olduğu oy tabanı, 
CHP tabanıdır. Genel seçimlerde Halk Partisinin 
almış oMuğu oy % 41*dir, mahalli seçimlerde bu 
nispet % 42 örmüştür; muhalefette bulunan parti
lerin oy tabanlarının yekûnu ise % 5(Fnin üzerinde
dir. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Ondan başka bir şey bil̂  
mez misimiz? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Millet tabanında azınlığa dayalı bir Hükümetin ço
ğunluğu idare etmesi, demokrasinin temel prensip
lerine aykırıdır. 

2. Hükümetin teşekkül tarzı yadırganacak ma
hiyettedir. Birtakım kimselere yer bulmak için, Hü
kümet yapısı dejenere edilmiştir. Bu Hükümetin ku
ruluşunda, işe adam değil, adama iş bulma prensibi 
tsâh'-k edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bizden başka hangi ül
kede bir Meteoroloji Bakanlığı vardır? (CHP sıra
larından, «Senin sakalında vardır» sesleri) Ayrıca, 
deneme mahiyetinde bazı bakanlıklar kurulmuştur. 
Meseüa İşletmeler Bakanlığının ne ile uğraşacağı, han
gi İktisadi Devlet Teşekkülflerînlden mesul olacağı, 
Hükümet ortakları arasında tespit edilememiş olduğu, 
Programda açıkça, belirtilim ektedir. 

Bu tutum, deneme mahiyetinde bir Hükümetin 
kurulduğunu göstermektedir. Bunu gayri ciddi bu
luyoruz. 

3. Seçimlerden yeni çıkılmıştır. Seçim neticeleri, 
oy tabanına dayalı olarak hangi çeşit hükümetlerin 
kuruîabİEeceği hususunda nazari çözümleri orta ye
re koymuştur. BunEar bir kenara itilerek, istifalar
da ve bakanlık dağıtılarak bu meselenin hali yanlış
tır. Böylece suni yoîSarla millet iradesine ters düşül
mek ted îr. 

Sayın mi&tvekilîeri, okunmuş oîan Program, 
memleket meselelerini bir tasnife tabi tutmadan, 
alelusul ve beceriksizce hazırîanımıştır. Meselelerin 
haSedilmıesinde bir öncelik sırası tespit edilememiş, 
ehemmi mühime tercih etme insiyatifi dahi ortaya 
konulamamıştır. Türkiye'nin yıllardan beri birikmiş 
meseîeled vardır; Programın taihKîline geçmeden önce 
bu meseSeîeri sıralamakta fayda mütalâa ediyorum. 

3,5 milyon işsiz, kâfi yatırım yapılamadığından; 
3,5 milyar dolar döviz açığı, ihracatımız geliştirileme-
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tiiğînden. Mili gelir itibarıyla, dünyada 30 ncu sı
radayız. Fert başına müffii gelirimiz ise, daha da dü
şük; dünyada 50 net sırayı işgal ediyor. Coğrafi ve 
zümreyi dengesizlikler, yanlış yatırım politikasıyla 
giderek artmıştır. ABiyapı bakımından büyük noksan
lıklarımız vardır. Yanlış bir vergi sistemliyle köylü, 
işçi, memur ve esnaf ezilmekte; vergi, fakirden alın
makta ve kalkınmaya mani olunmaktadır. Kapitalist 
düzenin bozuk bir taklidi uygulanarak, yanlış kredi 
poBtikası ve koyu faizler her şeyi pahalılaştırarak iş
sizliği artırmakta, ihracatı' önlemekte, yatırımları kü
çültmekte ve fakiri ezmektedir. Yılardan beri kalkın
maya mani bir mevzuat yığını teşekkül etmiş, dev
let çatkı işlemez hale gelmiştir. Uzun vadede Türki
ye'nin menfaatlerini gözeten şahsiyetli bir dış politi
ka tatbik edilememiştir ve nihayet, materyalizme sapı
larak, manevi kalkınma ihmal edilmiş, iç barış, kar
deşlik, huzur bozulmuş, anarşi büyük boyutlara ulaş
mıştır. 

Muhterem mîEetvekisIeri, milletin ferahlığa kavu
şabilmesi için bu meselelerin çözülmesi gerekir. Bu 
ise, esas itibariyle birçok yeni kanun gerektirmekte
dir. Bunun için, Hükümetin, Parlamentoda asgari ye
ter bir çoğunluğa sahip oüması icaibetmektedir. (CHP 
sıralarından «O da var» sesîeri) Halbuki, bugünkü 
Hükümetin teşkil tatzmdan, Mecliste bu çoğunluğu 
devamlı olarak sağlaması mümkün değildir. Parlamen
toda yeterli çoğunluğa sahip olamayan bir Hüküme
tin, miEtetin beklediği meseleleri halletmeye güç ye-
Krmesi mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bu hususları belirttikten 
sonra, bizzat Programın muhtevasına geçiyorum: 

Yıllardan beri CHP bozuk düzenden bahsetmiş, 
düzeni değiştireceğini ileri sürmüştür. 

Düzen, ancak kanunla ve icraatla değişir. Bir za
manlar, «Biz artık eski CHP değiliz», derken, Sayın 
Başbakan son beyanatlarıyla eski CHP'ye sahip çık
mıyor mu? Yoksa, düzen değişikliğinden vaz mı geç
ti aniden? Zira, Halk Partisi son beş yıldır bu düzeni 
nasıl değiştireceğini gösteren tek bir kanun teklifi ge
tirmemiştir. Bu durum karşısında, CHP'nin ne yap
mak istediğini bildiğinden emin olmak mümkün de-
ğiMir. CHP, bu durum karşısında, ya hakikaten ne 
yapmak istediğini bilmiyor veya ne yapmak istediği
ni milletten gizliyor. 

Sayın Ecev't son beyanatlarıyla, 27 yıldır ilk dera 
İktidar oSacaklamnı ifade ettiğine göre, bu Hüküm/el 
CHP'nin kenldî Hükümetidir ve solcudur. Bu Prog
ram da CHP'nin Programıdır; bundan, doğrudan 

doğruya CHP sorumludur; başarısızlığını başkasına 
yüklemeye hakkı yoktur. Ancak biz, bu Programın 
içinde, kendi öz kaideleri olan, «Su kullananın, tarla 
sürenindir» hükmünü açıkça göremedik. 

Sayın milletvekilleri, Program da çoktan karara 
bağlanmış, Programa alınmış ve icraat safhasına gir
miş olan meseleler, sanki yeni düşünülüyormuş gibi 
taksim edilmektedir. 

Sanayi, memleketin bütün sathına yayılmıştır. Yurt 
dışındaki işçilerimizin ve geniş halk kitlelerinin ta
sarruflarının değerlendirilerek, yaygın sanayi yatırım
larına kanalize edilebilmesi için, DESİYAB kurulmuş 
ve çalışmalarına başlamıştır. 

Güney ve Güneydoğu sınırlarımızdaki mayınlı sı
nır topraklarının mayınlardan arındırılacağı daha ön
ce kararlaştırılmıştır. 

Programda, anarşinin kökten halledileceği söyle
niyor; ancak, nasıl önleneceğinden hiç bahsedilmiyor. 
Muhalefette iken, «Her kanunun üzerinde bir doğa 
kanunu vardır» prensibinizi, hükümet olunca, «Hiç 
kimseye kendi kendine hak alma yetkisi tanınmaya
caktır» şeklinde değiştirmekle anarşi önlenemez. Anar
şi bir defa vatan sathım kaplayınca, ne güvercin 

( uçurmanın faydası vardır, ne de sadece devlet kuv
vetlerine, «Anarşiyi durdurun!» emrini vermenin. 
Anarşi, partilerarası bir polemikle halledilemez. Bu, 
parti meselesi değil. Devletin ve milletin kanayan bir 
yarasıdır; köklü tedbirler gerektirir. Millet fertlerinin, 
milli ve manevi değerlerine bağlı yetiştirilmesi ile an
cak halledilebilir. Polis ve jandarma ancak hadiseler 
meydana geldikten sonra hadiselere müdahale edebi
lirler, fakat millet fertlerinin kalbine iman yerleştiri
lebilir ise, ancak o zaman anarşiyi kökünden önle
mek mümkün olabilir. Merhametle, şefkatle, iffetle, 
diğer - kamltkla, insan sevgisi de ve daha ne kadar 
iyilik varsa, hepsinin temeli maneviyatçıhktır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sizinki ya? Sizinki İç
işleri Bakanıydı. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Onu siz anlamazsınız. (CHP sıralarından gülüşme
ler). 

Bunun için, biz, Mili Selamet Partisi olarak dai
ma, manevi kalkınmayı en ön planda tutmuşuzdur. 
Bunun için, okullara ahlak derslerini koyduk; iman 
hatip okullarını yeniden açıp, adetlerini artardık; yük
sek islam enstitülerine ve islami ilimler üniversiteleri
ne büyük ehemmiyet verdik. Ne yazık kf,, sizlerden 
bazıları bunları göremediniz. 

İSMET ATALAY (Kars) — Biz, sizden daha çok 
ehemmiyet verdik. 
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Arada sırada 
Atatürk'ün ismini ağzına aL Sakalım kes adam gibi; 
öyle konuş. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, Hükümet Programında manevi kalkınmadan 
bahsedilmesi hakikaten memnuniyet vericidir. Şimdi
ye kadar bunları başlattıysak, nasıl başlattıysak, ay
nen öylece takip edeceğiz. Bunların yürümesi bizim 
temennimizdir. 

Meclislere sevk ettiğimiz, karaborsa ve rüşvetin 
önlenmesiyle ilgili kanunun ve milli ahlak kanunu
nun elbirliğiyle çıkartılması, bu hastalıklardan kurtul
manın tek çaresidir. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Akgün Erbakan ne 
olacak? 

AKIN SİMAV (İzmir) — Selanik Caddesi 25/5. 
Adalet Partisinin tam karşısı. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, demokrasinin temelini teş
kil eden inanç ve fikir hürriyetine Programda yer ve
rilmiş olmasını Milli Selamet Partisi olarak memnu
niyetle karşılıyoruz. Bunun, sözde kalmayıp, gerçek
ten tatbik edilmesi, antidemokratik kanun ve hüküm
lerin tümüyle ayıklanması, Mills Selamet Partisi ola
rak en çok ehemmiyet verdiğimiz konulardan birisi
dir. 

Din ve vicdan hürriyetinim kâmil manada, hiç de
ğilse batı ülkelerinde olduğu gibi tatbik edilmesine 
MSP daima öncü olmuştur ve olacaktır. 

Basın suçlarının affına ve fikir hürriyeti yanında, 
basın ahlakı ve müstehcen neşriyatla mücadele husu
suna hiç değinilmemiş Programınızda. Bu meseleler, 
en az fikir hürriyeti kadar mühimdir. 

Çocuk mahkemeleri kurulmasına verilen ehemmi
yet kadar, çocukların, suç işlemelerini önleyecek şe
kilde yetiştirilmelerine de ehemmiyet verilmesi gere
kirdi. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında, 
sendika üst yöneticileriyle işbirliği yapılacağı, bölün
me ve rekabetleri teşvik edici davranışlara son verile
ceği belirtilerek, fikir ve sendikalaşma hürriyetine ters 
düşülmektedir. 

Bugünkü birtakım sendika ağalarının durumu or
tadadır. Şunu biliniz ki, sol propaganda yapan veya 
işverenlerden yana olan sendikalara karşı milli sendi
kalar muhakkak gelişecektir. Türk işçisi milli değer
lerine sahiptir. Biz, Programda, milli geliri artırmak 
için köylerde balık çiftliklerinin kurulması teklifinin» 
döviz meselemizi halletmek için çiçek ihracatının yer 

almamış olmasını biraz garipsedik. Yabancı sermaye
den yararlanma hususunda gösterileceği ifade edilen 
titizlik, inşallah Osmanlı Bankasının meselesine ben
zetilmez. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Programı okumamış
sın. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Programda ağır sanayi yatırımlarından, hızlı, dengeli 
ve yaygın tabirlerini de kullanarak bahsedilmiş olmar 
sı memnuniyet vericidir. MSP'nin yıllardan beri birik
miş meselelerimize anaçözüm olarak ortaya koydu
ğu ve bir reçete olarak ele aldığı ağır sanayi hamle* 
sine sahip çıkılmasının ve bu tesislerin tamamlanaca
ğının vaat edilmesinin üzerinde ehemmiyetle duraca
ğız. 

1976 yılında başlatılan ağır sanayi yatırımlarının, 
1976'da 15'inıi işletmeye açtık. Bunlardan 40'ınm 
1978'de işletmeye açılması için bütün hazırlıklar ta
mamdır. 1978 bütçesinde ağır sanayi yatırımları için 
50 milyarlık harcama öngörülmüştür. İşsizliğin, döviz 
sıkıntısının, dengesizliklerin giderilmesinin ve iktisadi 
bağımsızlığımızın tek çaresi olarak gördüğümüz bu 
yatırımların en ufak aksama meydana gelmeden yü
rütülmesinin, Milli Selamet Partisi olarak takipçisi
yiz. 

Programda, döviz ihtiyacının karşılanması sadece 
bir temenni olarak yer almaktadır. Bunun için Milli 
Selamet Partisi olarak geceli gündüzlü çalışarak ha
zırladığımız, ihracaaıt seferberliğini tatbikat safhasına 
koymaktan başka çözüm yolu yoktur. Tarım mallan 
yanında, bilhassa ihracata dönük ve ithal ikamesi 
sağlayan her türlü sınai yatırımlara hız vermeye ve 
sınai üretimi her türlü teşvikle ihraca dönük olarak 
artırmaya mecburiyet vardır. 

Milli Selamet Partisi olarak, 44 milyon insanın 
hepsine insanca yaşama imkânının temini anamesele-
mizdir. Bunun için, devlet gelirlerinin, fakiri ezen ver
gilerden değil, milletin Devlete emanet ettiği tabii zen
ginliklerden temini gerektiğine inanıyoruz. Bu husus
ta, Programda hiçbir açıklama yoktur. Geçen Mec
lis döneminde Milli Selamet Partisi olarak en son 
noktaya getirdiğimiz Asgari Geçim İndirimi Kanu
nunu yüzüstü bırakıp erken seçime gittiniz. Şimdi, bu 
Meclisin ilk işi bu kanunun çıkarılması olmalıdır. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Biraz manevi kalkın
madan söz etseniz memnun oluruz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Biraz da Ata
türk'ten. 
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Diğer yandan, yatırımları önleyen ve verimsiz hale 
getiren vergilerin bir an evvel kaldırılmasında zaruret 
vardır. Programda bu hususta bir işaret yoktur. Ver
gi kanunları toptan ıslah edilmeden, hiçbir meseleyi 
halletmek mümkün değildir. 

Programda, bugün Türk ekonomisinin en büyük 
hastalığı olan ve dünyanın hiçbir ülkesinde görülme
miş derecede sürdürülen koyu faiz tatbikatım ortadan 
kaldıracak bir fikre de rastlamadık. Faiz, ancak sö
mürü, pahalılık ve ahlaksızlık getirir. Bu temel me
sele halledilmeden hiçbir mesele halledilemez. 

Kredi dağıtımında birçok vaatte bulunmasına rağ
men, Türkiye'nin belli kredi imkânlarının hangi hak
kaniyet ölçülerine göre dağıtılacağından hiç söz edil
miyor. 

Enflasyonun, yani pahalılığın önleneceğinden bah
sedilirken, pahahlığı artırıcı birçok vaatlerde bulunul
maktadır. 

Gelirlerin hayat pahalılığının önünde artması için 
hangi kaynaklardan yararlanılacağından hiç bahis 
yoktur. Program, aslında, kaynak fikrinden bihaber 
olarak hazırlanmıştır. Bu itibarla, paragraf paragraf, 
karşılıksız kesilmiş çekler mahiyetindedir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi, Programın dış 
poliıtika kısımlarına değinerek tamamlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karamolkoğlu, 2 dakikanız 
kaldı efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Tamamlayacağım Sayın Başkan. 

Kıbrıs meselesinde de, Programda bir açıklık gö
rülmemektedir. Kazanılmış haklarımızdan feragat et
memiz veya Ada'mn adım adım Yunanistan'a iade
sine yol açacak birtakım şartları kabul etmemiz müm
kün değildir. 

Kardeş Müslüman ülkelerle, dört yıldır gösterdi
ğimiz gayretle çok iyi münasebetler geliştirmiş ve 
bunlar taraflara fayda sağlayacak en verimli safhaya 
gelmiştir. Bunların zedelenmeden, suni kılıklara sokul
madan, samimi bir şekilde devamı ve geliştirilmesi son 
derece zaruridir. 

Ortak Pazar ite münasebetlerimize müh' menfaat
lerimiz doğrultusunda Milli Selamet Partisi olarak ilk 
defa el koyduk. 

AET ite olan münasebetlerimize Programda bir 
açıkbk getirihnemiştir. Sadece, tek meselemiz işçilerjn 
serbestçe dolaşımı imiş gibi, meseleler geçiştirilmeye 
çalışılmıştır. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Kardeşim, biraz 
da Atatürk'ten bahset lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Milli harp sanayimiz ve savunma politikamız hakkın* 
da hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Türkiye'nin ge
reksinme ve olanaklarına uygun bir ulusal güvenlik 
kavramı oluşturulacağı bahsedilmektedir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu, yuvarlak bir sözdür. Uçağım, tankım, motoru
nu ve elektronik sanayii ile yeniden büyük Türkiye'yi 
kurmalıyız. Güçlü olmadan, bizi dışa bağlayan sınai, 
içtimai ve iktisadi bağlardan kurtulmadan sağhklı 
bir milli müdafaa stratejisi geliştirenleyiz. -

Sayın milletvekilleri, Programda, «Bölge sorunla
rının, uzak ve büyük devletler kanşmaksızın çözüle
bilir duruma gelmesi için gereken özen gösterilecek
tir» denilmektedir. 

Bunu ancak, manen ve maddeten kalkınmış büyük 
Türkiye'yi kurarak yapabiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümeti, demokra
sinin temel prensiplerine uygun görmediğimizden, 
millet tabanında azınlığı iktidar, çoğunluğu muhale
fet yapan bir hükümet olduğundan, hükümet tarzının* 
bazı kimselere koltuk verme esasına dayandığından, 
memleket meselelerini çözecek bir zihniyete ve Mec
lis çoğunluğunu koruyacağına inanmadığımızdan, Mil
li Selamet Partisi olarak güvenoyu vermeye imkân 
görmüyoruz. 

Aziz milletimizin bu geçici devreleri en kısa za
manda aşmasını, başlatılmış «Yeniden büyük Türki
ye» hamlesini gerçekleştirebilecek daha verimli hükü
metlerin kurulmasını temenni eder, Milli Selamet Par
tisi, Grupu adına saygılar sunar, Cenab-ı Hak'tan aziz 
milletimize saadetler düer ve selametler temenni ede
rim. (MSP ve MHP şualarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolla-
oğlu. 

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir; şimdi, şahıs
lan adına konuşacak arkadaşlara geçiyoruz. Şuası ile, 
Eskişehir Milletvekili Sayın İsmail özen, buyurunuz. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

Sayın özen, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Ocak 1978 

Perşembe günü, Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit 
tarafından okunan Hükümet Programı üzerinde kişi
sel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 
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46 sayfalık Programda bazı konuların bulunma
sını, bazı konuların da bulunmamasını isteyen arka
daşlarımın olacağı muhakkaktır. Mühim olan. Prog
ramın, uygulanabilir nitelikte olmasıdır; anasorunlarm 
Programda, yer almış olması önemlidir. Anasorun ola
rak gördüğüm : 

1. Can güvenliği, 
2. Ekonomik sorunlar, 
3. Sosyal tedbirler, 
4. Enerji ve madenler, öğrenim özgürlüğü ve 

gençlik sorunları, insan sağlığı, anormal fiyat artışla
rı, kalkınan Türkiye, itibarlı dış politika sorunlarının 
Programda yer almış olması memnuniyet vericidir. 

Konuların, Programda bulunması kadar, Hükü
metin, konuları tutarlı olarak çözecek yapıda olması 
önemlidir. 

Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'le, Hükümetde 
görev alan bakan arkadaşlarımın, Programda bulunan 
konuları gerçekleştireceğine inancım tamdır. 

Can güvenliğinde, hangi yönden gelirse gelsin, hu
kuk devletinin kuralları ile bağdaşmayan davranışla
rın kaynaklarının hızla kurutulmasında yurttaşların 
devlet güçlerine güvenmelerinde, bu güçlerin tarafsız
lığını artırarak, güvenlik kuvvetlerinin etkinliği ve 
yetkileri ile, bağımsız yargı organlarının etkinliği yo-
ğunlaştırılıp, yargılanmaları hızlandıracak, Milli İs
tihbarat Örgütünün siyasete karıştırılmaması hususla
rının sağlanması için İçişleri Bakanlığında görev alan 
Sayın Özaydınlı paşamız ile çalışma olanağı bulmuş 
bir arkadaşınız olarak huzur ve güven içerisindeyim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Doğru doğru. Yağ
mur duası gibi... 

ISMAlL ÖZEN (Devamla) — Dinlersen arkada
şım, göreceksin, hem de, Adalet Partili bir arkadaşı
mın ifade ettiğini. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin Sayın Özen. 
ISMAÎL ÖZEN (Devamla) — Eskişehirde Ziraat 

Odaları Başkanlığı yapan.Adalet Partili Sayın Hacı 
Ali Mertler ağabeyimizin» 10 Ocak 1978 tarihli Cum
huriyet Gazetesindeki beyanlarında ifade ettiği gibi, 
Eskişehir'e huzuru getiren paşamızın, Türkiye'ye hu
zuru getireceği kadar, kardeş kavgasına da son vere
ceğine inanmaktayım aziz arkadaşlarım. (CHP sırala
rından alkışlar). 

Diğer bakan arkadaşlarımızın başarılı olacakların
dan şüphem yoktur. 

BMeşimiş Milletler Genel Sekreterinin memleketi
mizi ziyaretleri sırasında etkin bir politika izleyen 
Daşisieri Bakamınız Sayın Gündüz Ökçün'ün, Türk 
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Devletinin dışta onurlu, güvenilir bir devlet olduğunu 
kabul ettireceğinden eminim. 

Ekonomik sorunların çözümünde, dar ve sabit ge
lirli halita sıkıntı çektirmemek (AP sıralarından «Yağ 
darlığı» sesleri), asgari geçim indirimi, asgari ücretin 
gözönünde tutulmasında, vergi yükünün dar gelirlile
rin üzerinden kaldırılmasında; mali politikanın ana-
hedefi, enflasyonun önlenmesi; İYAK, MEYAK gi
bi sosyal güvenlik kurumlarının gerçekleştirilmesi, 
dul ve yetimlerin gelirlerinin artırılması; sosyal ted
birlerden, tarım alanında çalışanlar için tam sigorta 
yasasının çıkarılması, geçici işlerde çalışanlar ile ev 
kadınlarına» sporcu ve sanatçıların sosyal güvenliğe 
kavuşturulması, işsizlik sigortasının kurulması» sigor
ta sistemi dışında kalan, çalışamayacak yaşlarda sa
katlara sosyal yardımın yapuması; sağlık hizmetleri
nin, ücretsiz, halkın ayağına götürülmesi; enerji ko
nusunda, suya, kömüre dayalı enerji santrallerinin ya
pımındaki gecikmenin giderilmesi, linyit yatakları ve 
bor tuzlarının kamu kuruluşlarınca işletilmesi, petrol 
yasasının ulus yararına değiştirilmesi, maden yasası 
yeraltı kaynaklarının ulus yararına Anayasa doğrul
tusunda ele alınması gibi anasorunlarm Programa alın
ması ve bunların üstesinden gelinecek hususların be
lirtilmesi... 

. Güvenoyu aldığı günden, Gensoru görüşmelerinin 
yapıldığı güne kadar hiçbir gün Meclise gelmeyen De
mire! Hükümetinin yerine, gerek Meclise gelerek, ge
rekse bakanlıklarda hizmetleri aksatmadan yürütecek 
Ecevit Hükümetine ulusça inanıyoruz aziz arkadaşla
rım. (CHP sıralarından alkışlar). 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Nerede si
zin bakanlar, nerede? Daha yeni başladınız. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Feyzioğlu'na ina
nıyor musun? 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, 2 nci Miîlfyetçi Cephe Hükümeti, güvenoyu al
dıktan sonra bir gün dahi topluca Meclise gelmemiş
tir. Meclis yoklama tutanaklarına bakılıp, bu tutanak
lar televizyondan Türk ulusuna açıkça gösterilip, du-
yıırulursa, göreceksiniz ki, Hükümet ve Başbakanın, 
bir gün olsun, hükümet sıralarına gelip oturmadığı 
açıkça ortaya çıkacaktır. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Nerede si
zin bakanlar, nerede? 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Hizmet etmeleri, 
Meclise gelmeleri için kendilerine görev veren, oy ve
ren yurttaşlarımız, eminim ki, bizden çok üzülecekler
dir. Mecliste 15'in üzerinde araştırma önergesi görü-



M. Meclisi B : 92 15 . 1 . 1978 0 : 1 

şülmüş; ama Hükümet olmadığı için, daima Hükü
metin gıyabında görüşmeler karara bağlanmıştır. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, saate dikkat ediniz lütfen. 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Okul kaçağı tale
be, asker kaçağı er gibi, Hükümet Meclisten kaçmış
tır. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Bunfcırın alakası 
ne? 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Gelen birkaç ba* 
kan da, yoklamadan sonra kayıplara karışıp, Meclis
ten gitmişlerdir. Bunlar yürekler acısı; ama acı ger
çeklerdir. Yoklama tutanakları incelendiğinde hepsi 
gözler önüne serilecektir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Senin ba
kanların nerede? 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Sayın Faruk Sü-
kan'ın, sivil savunma binalarının alınmasındaki yapı
lan yolsuzlukların görüşülmesi önergesi sırasında, 
yalnız Sayın Korkut Özal bulundu, başka hflçftk ba
kan yoktu. Sayın Elazığ Milletvekili Faik Özflürk ve 
Sayın Van MiHetvekliiÜ İhsan Bedir hanoğlu'nun, Do
ğudaki depremle iJgiîi Meclis Araştırması önergeleri 
görüşülürken, Sayın İmar ve İskân Bakam Recaii Ku
tan vardı, diğer balkanların hiçbirisi yoktu. Aşkale Kö
mür İşaetaıeleı̂ îyîe ilgili Meclis Araştırması önergesi 
görüşülürken, Sayın Kâmran İnan'dan başka hliçlblir 
'bakan yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Özen, 2 dakikanız var, lüt
fen... 

ÎSMAİL ÖZEN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Demire!, zaman zaman çıkıp, «Ne biliyor
sanız, bu kürsüden söyleyin diyor. 

Gerek Adalet (ParüiSİ, gerek düğer partilere men
sup değerli arkadaşlarım, Ibu kürsüden zaman zaman 
her şeyi söylediler. Yine, Türk ulusunun mufhterem bal
kı, zaman zaman her şeyi söyledi, bunları Mısır'daki 
sağır sulan duydu, ama Sayın Süleyman Demire! 
tiuymak İstemedi azüz arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, siz, Hükümet başkam ola
rak, «fatanbuFda Saym Bülent Ecevît'e falan otelin 
falan penceresinden, falan namlulu «ilahla ateş edile
cektir» dliyeceJk̂ inliz, ondan (sonra da, hukuk devleti
nin Başalbakam olarak, gelip burada oturacaksın; böy
le hukuk anlayışı olmaz aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özen, müddetiniz bitmiştir, 
lütfen Ibağlayınız. 

ÎSMAİL ÖZEN (DevamSa) — Toparlıyorum be
yefendi. 

Değerli arkadaşlarım, bunları yapmış bir başba
kan olarak hiç değilse bunların renkli birer de fbto-
kopMitt bizlere dağıttırsaydı da, demokrasiriin utanç 
hatıraları olarak Türk ulusuyla 'birilikte bizijier de sak-
ksaydık aziz arkadaşlarım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesledi, alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Özen. 
İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Bu görüş ve inanç 

içerisinde, her türlü 'hizmeti Türk ulusuna getürece-
ğ.'ne inandığım Sayın Ecevît'e ve onun KaMnesİnde 
görev aOan Hükümete, ulusça inanıyor, benlim gjilbi dü
şünen ve inananlar ile güvenoyu vereceğimizi belirti
yor; hepinizi Cenabı Allah'ın birliğine emanet edliyö-
rum. 

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (GHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Şahsı adına, Mardin Milletvekili Sayın NureMm 

Yılmaz. 
Sayın Yılmaz, görüşme süreniz 10 dakikadır; bu

yurunuz. 

NURETTİN YLMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Eşyanın taht ına uygunluğunun Ibtir sonucu oîarak, 
tütm hükümet programlarında olduğu gîbi, Sayın Ece-
vit Hükümetimle ve Hükümet Programında da bazı 
eksiklikler dışında bu Programı olumlu buîdunı. 

Eksikliklerin başİıea'sı, meşhur Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddelerinin Programa alıın-
mayıştâır. (AP sıralarından gürültüler) 

Koltuk istemiyoruz beyefendi, koltuk isteseydik 
burada konuşmazdık; evet.. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Koltuk is
teyenler oradan konuşamayacak mı? 

NURETTİN YILMAZ (DeVamSa) — Değerli ar
kadaşlar, lütfen, kendim için konuşuyorum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanlbul) — Atın nalları düş
tü kardeşim, konuş sen konuş. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, özgürlükçü demokratik parlamenlter rejim
lerle yönetilen tüm ülkelerde, bırakınız fikir özgürlü
ğünü, A'dan Z*ye kadar tüm özgürlükler halledilmiş
ken, bu sorunlara çare bulunmuşken ve tartışma ko
nusu olmazken, maalesef 20 ncî asrın 4 ncü çeyreğin
de Türkiye'de hâlâ kişiler fikirlerini söylemekten do-' 
layı; düşünürler, yazarlar fikirlerini kamuoyuna yan
sıtmadan dolayı kelepçe altına alınıyor ve tütukila-
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hıp mahkûm oluyor. Bu, Türkiye için bir yüzkarası
dır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kişiliğinin mayasında ftükür özgürlüğüne sonsuz 
saygı duyduğunu bildiğiniz ve bu nedenle kendisine 
saygı duyduğumuz Sayın Ecevitlin bu çağ dışı 'mad
delere el uzatarnıayışHim ciddi ve meşru nedenleriyle 
haleli sıkıntıilannın Olmasını temenni ediyoruz. Faşist 
bir üÜkeden kopya edilerek getirilen !bu 141 ve 142 
nci maddelerin demokrasimiz için bir engel olabile
ceğini, tüm sayın mlille t vekillerinin unutmaması ge
rekir. 

KEKEM ŞAHİN (Ağrı) — W3\m bahsetmiyor
sun. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — 163 de da
hil Olmak üzere tüm olarak fikir özgürlüğüne saygı 
duyan bir arkadaşınız, herkesin özgürce fikirlerimi 
Türkiye'de söylemeye taraftar bir arkadaşınızım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesledi alkışlar) 

HASAN GÜRSOY (Adana) — Komünizme ha^ 
yır, komünizme hayır. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, Hükümetin can güvenliğinli sağlayacağı, 
haysiyetli bir dış politika götirehileceği, ekonomümaze 
Olumlu önlemler getirebileceğimi sanıyoruz ve bu yön
de Sayın Hükümete yürekten basanlar diliyoruz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bölgeler arasındaki dengesizliğe ve mayınların te
mizletti A p , yaklaşık 400 bin dekarlık bir arazinin iş
letilir hale geiirlmesi yönündeki önlemlerini yine 
takdirle karşılıyor ve alkışlıyoruz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu mayınlar nedlir? Dünyanın hiçbir ülkesinde, 
hiçlbir hükümet ve hiçjbir devlet kendi vatandaşının 
bir suç işlemesini önlemek için, vatandaşını öldür
mek önlemM alamamıştır, almaya cesaret edememiş
tir; ama Türkiye'de bu ihanetler çerçevesinin içeriısin-
de, maalesef gelmiş idareler bulunmuştur. Sözde ka
çakçılığı menetmek için sürülen, ortaya atılan ve oro-
binlerce kişinin ölümüne, yüzbhıleree kişinin ocağının 
Sönmesine neden olan bu mayınîarı, ancak bir düş
man devlete karşı, o topraklara konulduğunun bilin
mesi gerekir. (AP sıralarından gürültüler) 

Türkiye'de kaçakçılık sadece Güneydöğu'da ya
pılmıyor, kaçakçılık TIR arabalarıyla Trakya'dan ya
pılıyor. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kaçakçılığı, 250 - 300 lira uğruna sırtıyla 250 - 300 
metre öteye giden; karısını dul, çocuklarını yetim bı
rakmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalan, kendisi
nin can güvenliğini ortadan kaldıracak, ölümünü gö

ze alabilen bir kişi suçlu değildir. Suçlu olan, o kişi
yi ölüme sevk eden idarecilerdir ve geçmiş hükümet
lerdir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Lütfen Güneydoğunun o çilekeş halkım kaçakçı 
olarak kabul etmeyiniz. 1955 yıllarından bu yana gel
miş geçmiş tüm hükümetler buna «evet» demişlerdir; 
tik defa Sayın Ecevit Hükümeti, bu mayınların kaldı
rılması önerisini kendi programına almıştır; bundan 
dolayı kendisini de kutluyorum* (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz, kaçakçılığın zoraki., zecri, polisiye ve jandar
ma tedbirleriyle önlenemeyeceğini defalarca burada 
arz ettik. Kaçakçılık sosyo * ekonomik önlemlerle an
cak önlenebilir. 

Bir kişi ki, hayatının, çoluk çocuğunun hayatının, 
aile ocağının sönmesini 200 -• 300 lira uğruna göze 
alabiliyorsa, bunun altında öyleyse bir sorun vardır; 
ekonomik bir sorun vardır, sosyal bir sorun vardır; 
Hükümet lütfen bunu uygulamaya koysun. 

Ben, 1974 yıllarında 57 arkadaşımla birlikte bu 
Mecliste o arazinin işler hale getirilmesi için mayın
ların kaldırılmasını talep ettim; tüm partiler ve Hükü
met buna olumlu oy kullanmalarına rağmen, maale
sef o günden bu yana 400 bin dekarlık arazi Türkiye 
topraklarından koparılmış vaziyettedir. 

Lüksemburg gibi bir devletin toprakları ölçümün
de olan bu topraklar, Türkiye'ye senede milyarlar de
ğerinde ekonomik katkısı olabilecektir. Hem ekono
mik katkıdan mahrum bırakacak Türkiye'yi, hem de 
insanları öldürecek bir ölüm tuzağı olacaktır; bu, 
Türkiye için gerçekten bir yüzkarasıdır arkadaşlarım, 
evet yüzkarasıdır. 

Sayın arkadaşlarım, sayın arkadaşlarım, bugün 
idareler bizim bölge halkına karşı, ne acıdır ki, dai
ma kuşkuyla bakmışlardır. (AP sıralarından «Sayın 
Bakan, orada oturacağına gel burada otur» sesi). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım... 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sen bakan
lara bakacağına gelmiş geçmiş hükümetlerin bizim 
Doğu ve Güneydoğu halkı için düşündüklerini anla 
ve ondan sonra bizim halkımız ne gibi şartlar altında 
yaşıyor onu anla. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Bakınız, elimde bir vesika vardır; hem resmen ve
rilmiş kâğıt, izin belgesi, izin kâğıdı. 

«11 . 10 . 1977'den 18 . 10 . 1977 tarihleri arası, 
gece, Pejo sahibi Osman Yıldırım, tepe üstüne giriş -
çıkış yapabilir. (İmza: Hasan Şeker. Piyade Asteğ
men, Nergiz Karakol Komutanı). 
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Ve Türkiye'de vatandaşlar gece, köyüne ancak 
izin belgesiyle girebiliyor, Türkiye'nin güney doğu
sunda. Bu mudur özgürlük Türkiye'de? (CHP sarala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Ve biz, «Vatandaş
larımız üzerinde faşizan baskılar vardır» dediğimiz 
zaman, maalesef bizler çok sefer itham ediliyoruz; 
komünistlikten itham ediliyoruz; kürtçülükten itham 
ediliyoruz. Kürtçülükle, komünistlikle itham ediliyor 
aydınlarımız ve ceza evlerine giriyorlar ellerinde ke
lepçelerle ve mahkûm oluyorlar. (AP sıralarından gü
rültüler). Ama ne var ki; o aydınlar için de, bizler 
için de mühim olan, bu kâğıtları tertip eden kişilerin 
hakkımızdaki raporları değil; halkın hakkımızdaki sa
mimi kanaatleridir. Tüm Doğulu aydınlar bu inançla 
hareket ediyorlar. Bunu tüm milletvekili arkadaşları
mız bilmelidirler. 

BAŞKAN — Sayın Ydmaz, bir dakikanız var. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın arka-
daşlarım, bugün Doğu ve Güneydoğu'da gece sokağa 
çıkma' yasağı vardır, resmen. Akşam saat 7.00'den 
sonra bir köyden bir köye gitmenin olasılığı yoktur 
ve gittiği takdirde vatandaş yakalanıyor, çok sefer 
kurşunlanıyor ve de jandarma... 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Kürt devleti nü... 

NURETTİN YDLMAZ (Devanda) — Kürt devleti 
kurulmasını isteyen yoktur. Türkiye'de sadece Türk 
bayrağının esmesini isteyen bir parlamenter olarak 
ben diyorum ki size, siz eğer doğudan batıya, kuzey
den güneye kadar her vatandaşa aynı muameleyi yap
mazsanız ve doğu « batı ayırımı yaparsanız ve siz... 
(AP sıralarından gürültüler). Türk -. Kürt tefriki ya
ratırsanız, bir gün bir kurt isyanı çıkarsa, bundan siz
ler mesulsünüz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen bağlayınız. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Evet, bağlı
yorum^ 

Halkına kuşkuyla bakan bir hükümet ve devlete, 
halkı da kuşkuyla bakar. (AP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın Efeoğhı, lütfen oturunuz, mü
dahale etmeyiniz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Halkına gü
venle bakamayan bir hükümete halk da güvenemez. 
Halkın ve devletin birbirlerine kuşkuyla veya güven
sizle baktığı bir ülkede ve bir bölgede özgürlükten 
bahsedilemez, olsa olsa faşizm vardır o ülkede. Bu
gün Doğu'da Güneydoğu'da faşizm esiyor, faşizm, 

sevgili arkadaşlarım. (AP sıralarından «CHP'ye ya* 
ranmak için konuşuyorsun» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Ydmaz, vaktiniz doldu bağla
yın efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Hükümet 
buhranının yaratılmasına hiçbirimizin hakkı yoktur. 
(AP sıralarından «CHP'ye girme yolunu açtın» ses
leri gürültüler). Evet, söylüyorum arkadaşlar; eğer 
duygusal hareket etmem gerekiyorsa, bu çatı altında 
en başta Nurettin Ydmaz'ın duygusal hareket edip, 
bugünkü Hükümete kırmızı oy vermesi gerekir; ama 
ben duygusal hareket etmiyorum. Kendi aklımın, 
kendi vicdanınım kendi akıl ve vicdanımın ve Türki
ye'yi, halkımı ve Türkiye'min geleceğini, rejimin ge
leceğini düşünerek ben bugünkü Hükümete beyaz oy 
verme gereğini duyuyorum. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Hiçbirimizin dikta heveslerine davetiye gönderme
ye ve prim yollamaya hakkımız yoktur. Bunu sezdi
ğim için bugünkü Hükümete beyaz oy vermeye ka
rarlıyım. 

Bu duygularla; Hükümetin ülkemiz için, tüm hal
kanız için ve tüm dünya halklarının mutluluğu için 
başardı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunar, 
hepinize basanlar dilerim sevgili arkadaşlarım. (AP 
sıralarından «Yuh» sesleri, CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurunuz efen

dim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri sürekli alkış
lar). 

Sayın Başbakan, görüşme süreniz, 20 dakikadır; 
buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; gerek 
grupları adına, gerek kendi adlarına konuşan de
ğerli üyelerin uyarıcı sözleri için, bize güç katan 
sözleri için veya eleştirileri için şükranlarımı suna
rım ve hepinizi Cumhuriyet Hükümeti adıma say
gıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sözlerime başlarken bir yamlgıyı düzeltmek is
terim: Adalet Partisi sözcüsü Ali Naili Erdem, Hü
kümet Programında Atatürk adının bulunmadığım 
söyledi. Hükümet Programında 5 yerde Atatürk'ün 
adı ve yalnız adı değil, Atatürk'ün düşünceleri, il
keleri, dünya görüşü yer almaktadır. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Anlaşılaln dikkatli okumamışlar, Hükümet Prog
ramının 3 ncü sayfasında, yani en başında, 32 nci say-
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fasında, 38 nci sayfasında, 40 nci sayfasında Ata
türk'ten yalnız laf olarak değil, bilinçli olarak, onun 
ekonomi anlayışıyla, milliyetçilik anlayışıyla, genç
lik anlayışıyla ve dünya anlayışıyla ilgili olarak söz 
ediliyor. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler, kimsenin endişesi olmasın; bu Hü
kümet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyette, Hükümet
ten Devletten güç alarak, Atatürk'e ihanet dönemi
ne son verecektir. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu Hükümetin içinde, Osmanlı İmpa
ratorluğunun çöküş döneminin padişahlarım Ata
türk'ün karşısına çıkarmağa kalkışan bir-tek kişi 
yoktur, (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu hükümette, bir yandan halkı yoksul bırakıp, 
bir yandan da kendisine yabancıların takdığı lakapla 
bir muhteşem padişahım lakabını taktıran bir tek üye 
yoktur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu Hükümet, iç politikasında, eğitiminde, gençli
ğe karşı yönelişinde, yurtta da dünyada da barış ara
yışında Atatürk'ün izinde gideceğini şu Programda 
açık açık belirtmiştir. (CHP sıralarından («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yline Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü, bu Hükü
met Programında demokrasiden söz edilmediğini söy
lüyor. 

Bu Hükümet Programı baştan aşağı demokrasi
dir. Bu Hükümet Programı, baştan aşağı, çağımızın 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. (De

vam) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, lütfen yerle
rinize oturunuz. Görüşmelerin selametle yapılabil-

üeri demokrat ülkelerinin ve Anayasamızın belirle
diği demokrasiyi tanımlamaktadır; ama, Adalet Par
tisi Sayın Sözcüsünün, «bu Programda demokrasi 
yok» sözü de bir bakıma çok doğrudur; kendi an
ladıkları soygun demokrasisi, bıçaklı demokrasi, sal
dırılı demokrasi yoktur. (AP sıraları ve Bakanlar Ku
rulu sıralan arasında gruplaşmalar, şiddetli gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen oiuru-
nuz...î 

(Bakanlar Kurulu sıralarında gruplaşmalar, şiddet
li gürültüler) 

Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri lütfen 
oturunuz. 

İdare Amirleri lütfen göreve... (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri... ^Gürültüler) Sayın millet

vekilleri lütfen oturunuz... 

Sayın milletvekilleri lütfen oturunuz... (Şiddetli gü
rültüler). Oturumu kapatmak durumunda kalacağım... 
(Şiddetli gürültüler, gruplaşmalar). 

Oturumu kapatmak durumunda kalacağım... Lüt
fen oturunuz... (Şiddetli gürültüler) 

Lütfen oturunuz... 
Oturuma yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,07 

mesi için bugün ve bundan sonra bütün saym üye
lerin karşıhklı saygı ve sevgi içinde, hiç bir sataş
maya, hiç bir siteme meydan vermeden -Bakan
lar Kurulu üyeleri de dahil- görüşmelerin selame
tini sağlamalarını hassaten rica ederim. (Alkışlar) 
AP sıralarından «Ceza verin, ceza» sesleri) 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Halü Karaath (Bursa), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — HÜKÜMET PROGRAMI 
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Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere de- j 
vam ediyoruz. Hükümet adına Sayın Başbakan... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Başbakan Yardım-
cısı çıksın. I 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, 50 yıllık Cumhuriyet tarihinde Ok defa Başba
kan bulunmuyor. (CHP sıralarından «Sayenizde, I 
sayenizde» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Btddanh, lütfen oturunuz, I 
Başkanlığa yardımcı olunuz. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. Görüşmelerinize 
bıraktığınız yerden lütfen devam buyurunuz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın milletvekilleri; sözlerime bıraktığım yerden 
devam ediyorum. 

Yine Adalet Partisi Grup Sözcüsü, programda 
demokrasiden söz edilmediğini belirtti. Oysa bu 
Program baştan aşağı demokrasidir, baştan aşağı 
çağımızın demokrasisini yansıtmaktadır. Ama bir 
bakıma, Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün, bu Prog
ramda demokrasiyi görememesi de doğal bir şey
dir; çünkü, sanırım kendi anladddarı anlamda bir 
demokrasi yoktur bu Programda. (CHP sıraların- I 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu Programda, her türlü düşünceye en geniş 
özgürlük tanıyan, insanları, gençleri, daha çocuk
luk çağından tek bir düşünce kalıbına zorla sokma
ya, dökmeye kalkışmayan, gerçek ve insanca bir 
demokrasi anlayışı vardır ve bu Programda taşsız, 
sopasız, silahsız bir demokrasi anlayışı vardır. 

Değerli arkadaşım Sayın Nurettin Yılmaz, Prog
ramda 141 - 142 nci maddelere . değinimıediğînden 
dolayı üzüntüsünü belirtti. Bu Programda, yasala
rın ayrıntısına girilmedi; fakat, özgürlükçü demok
rasi anlayışımızın ayrıntılarına girildi. Değerli ar
kadaşımın her halde takdir edecekleri gibi; bu Prog- I 
ramın düşünce ve inanç özgürlüğü konusunda söy
ledikleri, çağımızın en ileri özgürlükçü demokra
sisine uygundur, en ileri demokrasi anlayışı ölçüleri
ne uygundur ve uygulaması da öyle olacaktır. Sa
yın Yılmaz arkadaşımın bu konuda müsterih olma
sını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, bu Programın yaptığı şu
dur: Bu Program; düşünce özgürlüğü ile devletin, 
milletin bütünlüğüne yönelmiş, vatandaşın can gü- I 
veliliğine yönelmiş, başkalarının özgürlüğüne yönel
miş her türlü saldırı ve eylemi, kavram olarak bir
birinden ayıran bir Programdır. J 
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Saym arkadaşlarım, hu Hükümetin neden, na
sıl oluşabildiğini Adalet Partisinin saym yöneticileri 
hala anlayamamış görünüyorlar. Bunu anlayama
maları, Türk toplumunun bugün nerede bulundu
ğunu anlayamamalarının doğal sonucudur. . (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu anla
yamadıkça daha çok yakınacaklardır, kendi deyim
leriyle daha çok feryat edeceklerdir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu Hükümetin kuruluşuyla Türk demokrasisi 
bir kez daha gerçekliğini ve yaşayabilirliğim kanıt
ladı; bu Hükümetin kuruluşuyla bir bakıma, kaçı
nılmaz olan gerçekleşti. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin cephe hükü
metleriyle bir yere gidemeyeceği, olduğu yerde du
racağı, hatta bir süre sonra gerilemeye başlayaca
ğının kaçınılmaz olduğu iki kez, iki deneyle kanıt
landı ve bugünkü hükümet çözümü -pek çok kim
se biliyor ki- milletin büyük kesiminin istediği bir 
çözümdür. Büyük Millet Meclisi, milletin istek
lerini yansıttığı oranda gerçeklik kazanır ve etkin-
leşir. 

Türkiye'de çok daha hafif bunalımlar bile de
mokrasiye, demokrasiyle bağdaşmayan bunalım
lara yol açmıştı; fakat bu kez, çok şükür, Cumhu
riyet tarihinin en ağır bunalımından, parlamenter 
demokrasi kuralları bütün etkinliğiyle işleyerek bir 
çıkış yolunu bulma imkânım elde ettik ve bunu da, 
bazı bağımsız arkadaşlarımızın değerli katkıları sağ
lamış oldu. 

Böylece, Parlamentodan kaçanların uzun süre 
devreden çıkardıkları Parlamento, Türk siyasal ya
şamında yeniden devreye girmiş ve Türk siyasal 
yaşamının ağırlık noktasını teşkil eder duruma gel
miş oldu. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu hükümetin kuruluş biçiminin ve bu hüküme
tin davranış biçiminin, Türk demokrasisine en bü
yük katkısı, Türk Parlamentosuna en büyük kat
kılarından biri, Türk Parlamentosunu yeniden bir 
parlamenter demokraside sahip obuası gereken ger
çek yerine bütün etkinliğiyle kavuşturmuş olmasıdır. 
Bundan sonradır ki siyaset, sorumsuz sokak eylem
lerinde değil, demokrasinin sağhkh kurumlarında 
ve demokrasinin gerçek kuralları içinde işlemeye 
başlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, daha bir süre feryat eden
ler böyle bir hükümetin oluşmasına her türlü bas
kıyı, tehlikeyi göze alarak katkıda bulunan değerli 
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bazı parlamenterlere ağır saldırılarda, haksız suç
lamalarda bulunmaya devam edeceklerdir. Yalnız 
tarih şunu yazacaktır ki, bizler - aylar önce söyledi
ğim gibi- insanları küçülten değil, insanları yücel
ten seslere kulak verdik ve bu adımı atan, bugün ba
ğımsız olarak bu Hükümetin ohışmasım sağlayan 
değerli üyeler de -dün gece Senatoda söylediğim 
gibi- çıkar çağrılarına kulak vererek değil, silah 
tehdidine boyun eğerek değil, kurt sesini dinleyerek 
değil, insan sesini dinleyerek bu yola girdiler. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, burada entrikadan söz edil
di. Bu sözü söyleyen sayın parlamenterin dün ge
ce Senatoda bulunmasını isterdim. Dün gece Cum
huriyet Senatosunda Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü Sayın Hasan Fehmi Güneş, Adalet Partisinin 
inşam küçülten, en çok küçülten duygulara sesle
nerek yürüttüğü bazı çirkin entrikaların; yer belir
terek, bazen miktar belirterek somut örneklerini 
verdi ve o entrikaların tanık ve aracılarından bir 

. Adalet Partili de oturduğu yerden hepsini bir bir 
doğrulamak zorunda kaldı. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi 
Sözcüsü Sayın Güner arkadaşımızın partisi adına 
yaptığı konuşmadaki, ileriye dönük olarak belirttik
leri iyi niyet ifadeleri bizi ancak sevindirir. Fakat 
bu ifadeleri belirtenlerin sözleri, bu sözlerin içten
liğine biz inansak da -ki ben şahsen inanmaya ha
zırım - bu sözler ancak kendi yandaşlarınca da din
lendiği, uyulduğu oranda pratik değer taşır; yoksa, 
sadece boşlukta iyi niyet ifadeleri olarak kalır. (CHP 
saralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir insan çok iyi niyetli olabilir, fakat günün bi
rinde kendi yarattığı robotlar veya Frankeştayn'lar 
onu dahi üzücü olaylara yol açtığı vakit (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar), onların iyi niyet 
ifadeleri yine bir ölçüde anlam taşır tabii, ama bir 
pratik değer ne yazık ki taşımaz. (AP sıralarından 
«İki uç ibir noktada birleşin» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, bunu siz söylüyorsunuz. Ben 
söylemiyorum iki ucun bir yerde birleştiğini. 

Değerli arkadaşlarım, öteden beri, ancak Meclis
te 226'yla iktidar olunabileceğini söyleyenler, şimdi 
% 42 oyla iktidar olunamayacağım söylemeye baş
ladılar Mecliste 226 veya onun üstünde bir saltço-
ğunluğun desteği, katkısı sağlansa bile. Oysa seçim 
sistemimiz gereği Adalet Partisi 1969'da % 46,5'Ia 
İktidar olmuştu, hem de 226'nın bir hayli üstünde 

milletvekiliyle. Eğer biz Adalet Partisinin yıllar bo
yunca, küçük partileri yok etmek amacıyla bize ıs
rarla yaptığı teklifleri kabul etmiş olsaydık ve seçim 
sistemini ona göre değiştirmiş olsaydık; bugün Cum
huriyet Halk Partisi % 42 oyla saltçoğunluğun çok 
üstünde milletvekiline bu Mecliste sahip olacaktı. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Kaldı ki, Adalet Partisi yalnız % 46,5'la değil, 
demokratik kurallar içinde kabul ediyorum; % 29 
oyla iktidar olmuştur, °/Q 38 oyla iktidar olmuştur. 

Bir de bu % 42 sözü üzerinde şu açıdan durmak 
isterim: Cumhuriyet Halk Partisinin % 42'yi bulan 
oylarına bu Hükümete katkıda bulunan Cumhuri
yetçi Güven Partisinin, Demokratik Partinin oyların
dan başka, acaba bağımsız olarak bu Hükümetin 
oluşmasına katkıda bulunanlar ne kadar seçmenin 
eğilimlerini, özlemlerini temsil ediyor? Bunu da kat
mak gerekir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu konuda ben bir iddiada bulunuyor değilim. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir iddiada bulunu
yor değilim, ama kimse bu konuda iddiada bulunma
yacak, bunun hesabı bundan sonraki seçimlerde gö
rülecek. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yine Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü 
Güner arkadaşımız, konuşmalarında şöyle bir cümle 
kullandılar: «Dün bu salonda birbirlerine en ağır 
hücumları yapanlar şimdi aynı Hükümet çatısı altın
da» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet çatısı altında 
bulunanların birbirlerinden ayn düşündükleri, birbir
lerini eleştirdikleri olmuştur; ama birbirlerine daima 
saygılı olmuşlardır. (AP sıralarından gürültüler) Evet 
arkadaşlarım, biz, daha birkaç hafta Önceye kadar 
aynı Hükümette bulunanların, Cephe Hükümetlerin
de bulunanların bu salonda birbirlerine karşı aynı 
Hükümetteyken neler söylediklerini tekrarlamaktan 
hicap duyarız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Yalnız onu değil, birbirlerini yurt dışına, 
dünyaya jurnal ederken kullandıkları tabirleri tek
rarlamaktan, Hükümetleri için, Hükümetlerini tanım
lamak için kullandıkları tabirleri tekrarlamaktan hi
cap ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz ayrı düşünceleri, bu Hü
kümette bulunan bizler, zaman içinde ayrı düşünce
leri uygarca tartışabilmiş insanlarız; aynlddttan son
ra da birbirleriyle dost kalabilmiş insanlarız ve inşal
lah bu geleneği, bu kuralları, bu Hükümet Türkiye' 
nin bütün siyaset alanına, giderek yerleştirecektir. 
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Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü arkada
şımın ÇUKOBÎRLÎK ile ilgili olarak söylediği söz
lere ben cevap vermeyeyim ama, TARİŞ konusunu 
Adalet Partililerle tartışmaya devam etsinler. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devlet bakanlıkları konusunda dün aynı eleşti
riler yöneltildi, Cumhuriyet Senatosunda söyledikle
rimi (vaktim çok dar) özetleyerek söylemek isterim: 
Devlet Bakanlıklarını 7'ye çıkarmak ayıp olmuyor 
da Birinci Cephe Hükümeti döneminde olduğu gibi, 
nedense 10'a çıkarmak ayıp oluyor ve bu arada çok 
garip bazı düşünceler öne sürülüyor; bir Başbakan 
Yardımcısının çevre sağlığıyla görevlendirilmesi alay 
konusu yapılmak isteniyor. (AP sıralarından gülüş
meler) 

Gülüyorsunuz arkadaşlarım, gülerken bile zehir
leniyorsunuz Ankara'nın havasından. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Ankara'da kaç çocuğun hava kirliliğinden, küçü
cük yaşta hayattan ayrıldığını bilmiyoruz ama; bil
mem biliyor musunuz, dün Senatoda da söyledim, 
Ankara sokaklarında her gün çöpçüler, hava kirlili
ğinden zehirlenip ölen kuşları topluyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bizden önceki hükümetler, 
yıllar boyunca Türkiye'nin en önemli ve insani, en 
hayati sorunu haline gelmiş olan bu konuyla ilgili bir 
çift söz söylemediler ve bir tek çözüm getirmeyi bile 
akıllarından geçilmediler. 

Bu konu bir Devlet Bakanına, Başbakan Yardım
cısına verilebilir miymiş? Bu konuyla ilgili ayrı ba
kanlıklar kuruluyor, örgütlü bakanlıklar kuruluyor 
dünyanın uygar ülkelerinde. Biz de inşallah çok ya
kında o aşamaya geleceğiz. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Mesela «Pis
likleri Temizleme Bakanlığı» gibi. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
«Pislikleri Temizleme Bakanlığı» dedi bir arkadaşı
mız; onunla ilgili olarak da bütün yolsuzluk dosyala
rını sonuna kadar incelemek üzere bir Başbakan Yar
dımcısını görevlendirmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

İnşallah o arkadaşımızın katkısıyla pislikleri te
mizleyeceğiz - sizindir tabir, benim değil - Cumhuri
yetimize sürülen bütün lekeleri temizleyeceğiz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Kendi leke-
rii nasıl temizleyeceksin? (AP ve CHP sıralarından gü
rültüler, yer yer ayağa kalkmalar.) Ondan lekenin en 
kralı var, Bakan hırsızı, şerefsiz.., (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Oturunuz sayın milletvekilleri. 
Sayın Barutçu, yerinize oturunuz lütfen. (Gürül

tüler.) 
Sayın Barutçu, Sayın tdare Amirleri... 
Sayın milletvekilleri lütfen oturunuz. (AP ve CHP 

sıralarından karşılıklı, ayakta gürültüler.) Sayın tda-ı 
re Amirleri... Sayın milIetvekUIeri lütfen oturunuz. Sa
yın Grup yöneticileri, Sayın tdare Amirleri, lütfen 
milletvekillerini oturtunuz. Sayın grup yöneticileri, ri
ca ediyorum. Sayın Kumaş, lütfen oturunuz... Lütfen 
oturunuz. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla). — 

Ne kadar vaktim olduğunu sorabilir miyim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 10 dakikanız var efendim. (AP sırala
rından gürültüler.) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Teşekkür ederim* 

Sayın milletvekiHeri, Adalet Partisi sayın sözcüsü, 
Hükümet Programında komünizm tehlikesinden söz 
edilmediğini belirtti. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica 
edeyim; 6 dakikanız kalmıştır efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Hay hay efendim. 

iDeğerli arkadaşlarım, dünyada komünizm tehlike
si de, faşizm tehlikesi de, her türlü totaliter rejim teh
likesi de her zaman vardır ve var olacaktır. Önemli 
olan, memlekette sağlam bir ekonomik ve sosyal yapı 
ve demokratik anlamda güçlü bir hükümet kurup, ne
reden gelirse gelsin bu türlü totaliterlik tehlikelerîyle 
başa çıkabilmektir, toplumu buna karşı koruyahil-
mekdir. (CHP sıralarından alkışlar.) önemli olan 
tehlike değil, önemli olan çaredir. Siz o çareyi getire-
mediniz, inşallah biz getireceğiz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Ve taşla, sopayla, baskıyla 
değil, özgürlükçü demokrasinin kendi kuralları içinde 
getireceğiz. Milleti düşman cephelere bölerek değil, 
sevgiyle getireceğiz, miHi birlik içinde getireceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, Milli Selamet Partisi sözcüsü 
Sayın Karamollaoğlu arkadaşımız, bu Hükümeti veya 
Programını karşılıksız çeke benzetirken, çok talihsiz 
bazı çağrışımlara yol açmış oldu. Bu Hükümet, karşı
lıksız çeklerle Türkiye'nin dünyadaki itibarının sar
sılmasına son veren bir Hükümet olacaktır. ^CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Türkiye'nin dö
vizini tükettikten sonra iki yıldır Türkiye'yi para pi
yasası oyunlarıyla idare etme dönemine son veren Hü
kümet olacaktır^ 

- 311 — 



M. Meclisi B : 92 15 . 1 . 1978 O : 2 

Sayın arkadaşlarım, evet, bir enkaz devraldık; ama 
bu enkazdan korkmuyoruz. Çünkü hem tutumumuzun, 
yolumuzun doğruluğuna, hem Türk ulusunun üstün 
yeteneklerine ve hem de Türkiye'mizin şimdiye kadar 
yeterince değerlendiriimemiş olanaklarına güveniyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, artık tekrarlamaya bile ge
rek yok; Türkiye cephe hükümetlerinin elinde, giderek 
dünyanın hayatın en hızlı pahalılaştığı ülkelerinden 
biri haline geldi; işsizliğin en ileri ölçülere vardığı ül
kelerden biri haline geldi; yatırımların ve üretimin en 
çok düştüğü ülkelerden biri haline geldi. Resmi endeks
lerden çıkarılan sonuca göre, kentlerde yıl sonu iti
barıyla yaşam pahalılığı % 50*yi bulmuş olacaktır, 
gerçekse bunun çok üstündedir. Çünkü, bu rakamların 
hesaplanışında, kiralardaki 2-3 katına varan artışlar 
dikkate alınmamaktadır; demirin, çimentonun, lasti
ğin, traktörün karaborsadaki değeri dikkate alınma
maktadır. O zaman hayat pahalılığının % 50'nin çok 
ötesine çıkmış olacağı görülecektir. 

«Büyük Türkiye», «Ağır sanayi hamlesi» lafları 
eden cephe hükümetleri döneminde Türkiye'nin bü
yüme hızı %4,8'e düşmüştür. Bundan nüfus artışımı
zı da çıkaracak olursanız ancak % 2 katır. Bu durum
da korkarım ki, Türkiye'nin olanaklarına göre çok 
mütevazi bir hedef olan, 200$ yılında Almanya'nın 
bugünkü düzeyine varma hedefini bile gerçekleştire
meyecekti Türkiye, eğer bizden önceki Hükümet bir 
süre daha işbaşında kalsa idi. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim kalmadığı için eko
nomik durumun ayrıntılarına girmiyorum; yalnız, or
tada şu gerçek var: 

Bizden önceki iki hükümet sadece enerji alanında, 
yatırımlar alanında, genellikle ekonomi] alanında şaşı
lacak başarısızlıklar göstermekle kalmamış, Allah'ın 
bereketfiyle ve köylümüzün el emeği ile yetiştirilen 
ürünleri bile ne yapacağını bilememiştir. Türkiye'nin 
buğday bölgeleri iki yıldır toprak altında gömülü çü
rüyen buğdaylarla doludur, onu ihraç etmeyi becere-
memiştir, sayın Erdem'in «dinamik» dediği Cephe Hü
kümetleri. Çayı ne yapacağını bilememiş, denizlere 
dökmüştür, Pamuğu, patatesi tarlalarda çürütmüştür, 
ayçiçeği yığınları da Trakya'da bir yıldır toprağa gö
mülüdür ve tuz ülkesi Türkiye'yi tuzsuz bırakmıştır 
Cephe Hükümetleri. (CHP sıralarından alkışlar.) 

iSayın Milli Selâmet Partisi Sözcüsü arkadaşım, 
bizim, TürkiyeVle çiçek yoluyla veya sunî göllerde ba
lık yetiştirerek de döviz sağlama düşüncemizi küçüm
ser bir eda ile konuştu. 

Değerli arkadaşlarım, biz, ülkemize Allah'ın ver
diği nimetlerden hiçbirini küçümsemeyiz ve küçüm-
semeycceğiz. Türkiye'nin çiçeğinden, balığından, bali
na, kuşuna kadar, madenlerine kadar her şeyi akıllıca 
değerlendireceğiz. Ağır sanayi hamlesini, ağır yürü
yen sanayileşme hamlesi olmaktan öyle kurtaraca
ğız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bi
zim gözlerimiz ileridedir ama, ayaklarımız yerdedir. 
Ayaklarımız, hayallerimizin göklerinde dolaşmıyor. 
Ayaklarımız bu bereketli yurdun topraklarındadır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonuna geli
yorum. Kısa konuşma durumunda kalmaktan şikâ
yetçi değilim; Adalet Partisi merak etmesin, bu yol
dan bizi cezalandıramazlar. Türkiye'de şimdiye ka
dar çok laf edildi; artık, az laf edip çok iş yapaca
ğız. Onun için 20 dakikadan şikâyetim yok. 

Sözlerimi bitirmeden önce şunu da eklemek isti
yorum : Sayın Adalet Partisi Sözcüsü dedi ki : «Size 
dinamizm bıraktık» Hayır, bize durmuş bir ekonomi 
bırakıldı. Bize dondurulmuş bir dış politika bırakıl
dı. Bize, kendi deyimleri ile «70 sente muhtaç» bir 
Hazine bırakıldı. Bize, şişkin kadrolar bırakıldı. Bi
ze, kin, kan ve düşmanlık bırakıldı, gözyaşı bırakıl
dı. Biz, inşallah mutlu bir toplum, demokratik an
lamda güçlü bir devlet yönetimi kurarak, ekonomi
mizi canlandıracağız; dış politikamızı, şimdiden baş
ladığımız gibi donmuşluktan kurtaracağız ve hızlı 
olarak sağlıklı biçimde gelişen güçlü bir ülke yöneti
mini gerçekleştireceğiz. 

Son olarak, sözlerimi bitirmeden, Milliyetçi Ha
reket Partisi Sözcüsünün bana yönelttiği bir tarizi de 
kısaca yanıtlamak isterim. Bana diyorum, çünkü söy
lediği sözlerin Başkanı bulunduğum bu Hükümetle 
bir ilişiği yok. Bizim, sosyal demokrat doğrultudaki 
partilerden oluşan, sosyalist enternasyonalla parti 
olarak ilişkilerimizi kınadı. Genellikle Milliyetçi Ha
reket Partisi ve başka bazı partilerin, bizim, bütün 
dünyada gelenekleşen, âdet haline gelen uluslararası 
partiler ilişkileri konusunda attığımız, ülke yararına 
attığımız uygarca adımları kınadığını biliyorum; fa
kat bunu en çok kınayan partilerden birinin bir ba
kanı - bilmem bunu Saym Agâh Oktay Güner ar
kadaşımız biliyorlar mı - son Cephe Hükümetindeki 
bir bakanı, rejimi bizimkinden çok farklı bir ülkeye 
resmi ziyarette bulunmaya giderken bana haber gön
derdi; «Acaba o devletin başkanına Ecevit'ten bir 
mesaj göndermeme müsaade edilir mi?» diye. Ben de 
bu müsaadeyi vermediğim halde, kendisi öyle bir 
mesaj götürdü. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bu, tabii, bir bakıma beni 
sevindirdi. Çünkü,' bizim uluslararası ilişkilerimiz, 
başkaları hükümetteyken de Türkiye'ye ne kadar ya
rarlı olabilirmiş, bunu bize göstermiş oldu. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin Programını ve 
bu Programla ilgili olarak ileri sürülen görüşler ko
nusunda düşüncelerimizi Yüce Heyetinize sunmuş 
bulunuyoruz. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu 
ağır sorunlardan ürkmüyoruz. Sizlerden, Parlamen
tomuzdan ve milletimizden alacağımız güçle bu so
runların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. 

Hepinize bu inançla saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
«Son söz milletvekilinindir» kuralına uyarak, sı

radaki bir milletvekili arkadaşıma söz vereceğim. 
Yozgat Milletvekili Sayın Mevlüt Güngör Erdinç, 

buyurun efendim. 
Sayın Erdinç, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 12 Ocak günü Yüce 
Meclisimize sunulmuş bulunan Sayın Ecevit Hükü
metinin Programı üzerinde kişisel görüşlerimi açık-
atnak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi; ülkemiz, özellikle İkinci Cephe 
Hükümetinin yönetiminde sıkıntılı, çalkantılı ve 
huzursuz bir dönem yaşadı. Bu dönemde Devlet 
dairelerinden işyerlerine, üniversite ve yüksekokul
lardan lise ve ortaokullara kadar yayılan, sokak
ları ve meydanları kana bulayan anarşi durdurula-
mamış; anarşi girdiği yeri kurutmuş, çoraklaştır-
mış, tüm okullarımızda özlenen ve gözlenen öğre
tim yapılamamıştır. Anarşinin devlet dairelerinde 
boy göstermesi üzerine, yurttaşların işleri görülemez 
ohnuş, işlerini gördürebihnek için rüşvete ve ilti
masa iltifat eder duruma girmişlerdir. Birçok fakül
te ve okullar o hale gelmiş ki, ancak anarşi izin ve
rirse çahşabilmiştir. Üniversite ve okullarımız anar
şinin ipoteği altına girmiştir. Her türlü kötülük bek-
çisiz köy bulmuş, pervasızca, korkusuzca dolaşır ol
muş. 

Yine bu dönemde bir anarşist öğrenci, bir sınıftaki 
tüm öğrencilerin; bir anarşist öğretmen de bir okul
daki tüm öğretmenlerin huzurunu bozar olmuş. Bir 
damla Jchii suyun bir bardak temiz suyu kirlettiği 
gibi, bir faşist öğrenci ya da öğretmen, tüm okulun 
huzurunu bozmuş, gün kötünün günü olmuş;' vur
guncu, soyguncu, partizan, anarist bayram etmiş. 

1 Sayın üyeler, Türk Mileti bir bütündür. He
pimiz, her karış toprağı şehit kanlarıyla kutsallaşmış 
bu toprakarın Türk - Müslüman evlatanyız. Dü
şünce ayrılıkları yüzünden insanlarm çatışması bir 
milleti böler, zayıflatır ve geri bırakır; ama insan
larm değil de düşüncelerin çatışması olursa ve de
mokrasi kuralları içerisinde özgürce tartışılırsa, bu 
durum devlet yönetiminin de, toplum yaşamının da, 
bilimde ve teknolojide bir milletin yaratıcı gücünü 
artırır, güçlenip gelişmesini hızlandırır. 

Hal böyle olunca, milli birlik ve beraberliğimizi 
zedeleyici mezhep ayrılıklarına hiç iltifat etmeden, 
milli birliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Bunu yap
maya da mecburuz. Asgari müştereklerimizin ol
ması Türk ulusunun var olması için şarttır. Bunun 
için bölücü değÜ uzlaştırıcı, kırıcı ve çatıştırıcı değil 
barıştırıcı olmalıyız. Düşünce ayrılıkları demokra
sinin gereğidir. Herkesi bir düşünce etrafnda topla
maya uğraşmak eşyanın tabiatına ters düşeceği gibi, 
insan kişiliğinin de, toplumun da gelişmesini engel
ler. Hamdolsun Türk Milleti her türlü kötülüğü ve 
tehlikeyi yenebilecek bir seviyeye ve seciyeye sahip
tir. Milletimiz sağlam bir hizmet kadrosu yetiştir
miştir. Yetişmiş işçilerimiz, uzmanlarınız, iş adam
larımız, mimar ve mühendislerimiz, teknisyenleri
miz, öğretmen ve hâkimlerimiz var. İçte huzuru 
bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek derecede ye
tişmiş polislerimiz ve jandarmamız var. Dışta düş
mana aman vermeyecek derecede yetişmiş Şanlı Or
dumuz var. Yeter ki, bütün bu değerleri en iyi bir 
biçimde yönetebilen bir hükümet mevcut olabilsin. 

Değerli milletvekilleri, devlet hayatı şahıslarla 
kaim değildir. İyisi de kötüsü de bir gün gidecek, 
genç nesiller devlet yönetiminde görev alacaklar. 
Yeter ki, dama çıkanlar merdiveni yukarı çekme
sinler; yetişip gelen yavrularımız yükselme ve ilerle
me imkânı bulsunlar, tümde, sanatta ve siyasette 
genç kabiliyetlerin yollan tıkanmasın. İnanç ve 
imanım odur ki, demokrasimiz, ancak ve ancak 
iyi yetiştirilmiş genç kabiliyetlerin kollarında layık 
olduğu seviyeye erişecek ve rayma oturacaktır. Yine 
inancım odur ki, Türk ulusunun demokrasiye bağ
lılığım en iyi anlayan, değerlendiren, taassubun di
rilmesine din ve mezhep ayrılıklarının körüklenmesi
ne, totaliter ve teokratik rejim heveslilerine fırsat 
vermeyecek olan, uygar ve bilinçli gençler olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, milli huzur ve güvence 
sağlanmadan yapılan her şey yıkılmaya ve yok olma-

| ya mahkûmdur. Yol yapmak, köprü yapmak, fab-
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rika yapmak ve baraj yapmak, elbette önemli ve 
güzel şeylerdir; ama bunların da ötesinde, can ve 
mal güvenliğini koruyacak bir devlet yönetimi kur
mak çok daha önemlidir. Herkes hakkından emin 
olmalıdır, anaların gözyaşları dinmeli, okullar 
ve öğretim, üniversitelerde ilim ve araştırma, sanat 
çevrelerinde sanat ürünleri gençlerimizin kafasını ve 
gönüllerini süslemelidir. Hâkimlerimize, jandarma
mıza, polisimize öğretmenlerimize güvenmeliyiz; 
devlet dairelerinde işi olan yurttaşlarımız, etiketleri
ne ve parti belgelerine göre değil, Türk Devletinin 
vatandaşlarına armağan ettiği şeref belgesi olan nü
fus kâğıdına göre işlem görmelidirler. Hükümet 
bir partinin, ya da belli düşündeki çevrenin hükümeti 
değil, tümüyle milletin hükümeti olarak çalışmalı
dır; iktidara gelen parti ya da partiler, devlet ka
pısında kendi partisinin bayrağını çekemez; Türk 
Bayrağı çekilir, o bir tanedir ve hepimizindir. 

Değerli milletvekilleri, genellikle Birinci Cephe 
Hükümeti döneminde inkârı mümkün olmayacak 
derecede demokratik müesseseler tahrip edilmiş, dev
let yönetimi büyük ölçüde zedelenmiş, ülkemiz 
siyasal ekonomsal ve sosyal bunalıma sürük
lenmiştir. Milli bütünlük inancı, ortak ülkeler et
rafında eğitim görme olanakları ve milletçe top 
yekûn kalkınma heyecanı yitirilmiş, Türkiye sosyal 
bunalıma sürüklenmiştir. Yatırımlar, ihracat, büyü
me ve gelişme durmuş, helal kazanç kapıları daral
mış, işsizlik, pahalılık ve gayri meşru kazanç im
kânları artmış ve bunların neticesi olarak da ekono
mik bunalım kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yeraltı kaynakları bakı
mından Türkiye'mizin geniş olanakları bulunduğunu, 
ancak bu hazinenin şimdiye değin yeterince değer
lendirilmediğini biliyoruz. Her ne kadar yer yer 
özel şirketler eliyle yapılan girişmler olmuş ise de, 
bu durum yetersiz bir düzeyde kalmış, bazen de 
kaynak israfına yol açmıştır. Hal böyle olunca; 
yeraltı kaynaklarının, bütün yurtta hızla ve ulusal 
yarara en uygun bir biçimde değerlendirilmesine 
çok büyük önem verilmeli ve böylece de tümüyle 
Türkiye'nin, özellikle geri kalmış yörelerimizin ge
lişmesi hızlandırılmalıdır. 

Bizden ucuz bir fiyat ile alıp, küçük bir işlem 
ve ameliyeden sonra Avrupalıların bize tekrar bü
yük bir fiyat karşılığı satmakta olduğu madenleri
mizi öncelikle, ulusal sanayimizde değerlendirip ve 
işlenmiş olarak ihracata hazır hale getirecek gerekli 
yatırımları hızla gerçekleştirmek zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, 1 dakikanız kal-
mışür. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDlNÇ (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, dış ekonomik ilişkilerde, 
ihracatta geleneksel pazarlar geliştirilirken, yeni 
yeni pazarlar bulunması; özellike Ortadoğu, Asya 
ve Afrika ülkeleriyle karşılıklı ilişkilerimizin gelişti
rilmesi yoluna gidilmelidir. 

İşte üretimi teşvik için, gerçek anlmıyla para
sal açıdan gerçek yatırımın ve üretimcilerin destek
lenmesi gerekmektedir. 

Dar ve orta gelirlilere, bu arada bu gelir düze
yindeki ücretlilere düşen vergi yükü oranı azaltıla
rak, daha adaletli ve dengeli bir vergi düzeni ku
rulmalıdır. Bu arada, vergi tahsili ıısıılündeki eşit
sizlik de dikkate alınmalıdır; esnaf ve sanatkârların 
vergi işlemleri sadeleştirilmeli ve vergi defteri tut
mada kolaylıklar sağlanmalıdır. Verimi düşük ve 
idari külfeti büyük bazı dolaylı vergiler kaldırılma
lıdır. Herkesin dürüstçe ve rahatlıkla vergisini öde
yebilmesi için en etkin çözüm yolları bulunup yasa-
laştırılmalıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Erdinç. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, İslam dini gelişmeye ve her 
türü alanda ilerlemeye, toplumun bütünlüğünü ve 
manevi düşüncesini artırıcı niteliklere sahip yüce bir 
dindir. Yüce dinimizin zedelenmemesi için, dinin 
mutlak surette siyasetin üstünde tutulması gerek
mektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın işlemlerini etkili 
bir biçimde yerine getirmesi bakımından, din adam
larımızın da halkımızı din, ahlak ve maneviyat yö
nünde oluşturması bakımından gereken desteği gös
termesi gerekmektedir. Toplumdaki üstün yerlerinin 
ve kutsal görevlerinin bilincine varan, milli birliğin 
ve toplumsal huzurun sağlanmasında kendilerine dü
şen görevi gerektiği gibi yerine getiren din görevli
leri, hükümetten özledikleri ve gözledikleri desteği 
görmelidirler. 

Vekil imam hatiplerin yılan hikâyesini andıran kad
ro intibakları mutlaka yapılmalı, tüm din görevlile
rinin maddi ve manevi huzurunu sağlayıcı tedbirler 
mutlak surette alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, lütfen bağlayınız. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — 
Bitiriyorum. 

Sözlerimi bitirirken, bütün bunların Sayın Ece-
vit Hükümetinin yönetiminde cevap bulacağına inan-
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dığım için, milli bütünlüğün, milli tarih şuurunun, 
milli ve manevi değerlerin yeniden dirileceğine gü
vencemiz tam oduğu için, kardeş kavgasının olma
sına fırsat verilmeyip, anaların ve bacıların göz
yaşlarının dökübneyeceğine inandığını için, kana
yan bir yara ve uluslararası bir sorun olmakta de
vam eden Kıbrıs çıkmazının Ada Türkleri lehine en 
iyi bir biçimde netice bulacağına inandığım için, ak 
oyumu, kutsal oyumu Sayın Ecevit Hükümeti için 
«kabul» olarak kullanacağımı teyit eder, sizleri 
saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdinç. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programı üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Güvenoylaması, Anayasamızın 103, İçtüzüğü
müzün 105 nci maddesi gereğince, görüşmelerin ta
mamlandığı günden 1 tam gün sonra yapılacaktır. 
Buna göre güvenoylaması, 17 Ocak 1978 Sah günü 
saat 15.00'te yapılacaktır. 

Başbakan Sayın Bülent Ecevit Başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu hakkında güvenoylamasını yapmak 
ve gündemde yer alan sözlü soruları sırasıyla görüş
mek için, 17 Ocak 1978 Sah günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.19 
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