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Sunu!

24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi tarafından seçilerek görevlendirilmi! olan “Mu-
vakkat "cra Encümenleri Heyeti’nden” Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede, 5, 1923’den 
bugüne kadar 61 hükümet görev yapmı!tır. Hükümet Programları ve TBMM Genel Kurul 
Görü!meleri isimli bu kaynak eserde bugüne kadar görev yapan bütün Hükümetlerin Bakan-
lar Kurulu listeleri, hükümet programları ve programların Genel Kurul görü!meleri ile güven 
oylaması sonuçları yer almaktadır.

Programların yanı sıra Genel Kurul görü!meleri ve oylama sonuçlarını da içermesi ba-
kımından ilk olan bu eser ara!tırmacılar için temel bir kaynak olacaktır. Hükümetlerin belli 
alanlardaki politikaları üzerine kar!ıla!tırmalı çalı!ma yapmak artık daha kolay olacaktır.

Bu eser aynı zamanda, yakın tarihimize ait olayların, ülke ve dünya gündemi hükümet 
politikalarına, dolayısı ile parlamentoya nasıl yansıdı#ının en güzel ve özet sunumu niteli#in-
dedir.

Yasama ve parlamento tarihi literatürüne oldukça önemli katkı sa#layaca#ını umdu#u-
muz “Tarihe Dü!ürülen Notlar” kitap serimizin 4’üncü eseri olarak 10 cilt halinde yayınlanan 
bu eserin hazırlanmasında birincil kaynak olarak “TBMM Tutanak Dergisi” özgün basımları 
ile referans alınmı!tır. Tutanaklardaki bazı küçük dizgi ve sözcük hatalarının düzeltilmesi 
dı!ında orijinal yapı korunmu!tur.

Ba!bakanların görev yaptıkları dönemlere ait foto#raflarının sa#lanması konusunda 
“Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü#ü” Foto#raf Koleksiyonundan yararlanılmı!tır.

Kitabın içeri#inin tamamına yayınından kısa bir süre sonra TBMM web sayfasından 
eri!im mümkün olacaktır. 

Yakın siyasi tarihimize ı!ık tutacak önemli bir kaynak niteli#indeki bu eserin pek çok 
ara!tırmaya katkı sa#layaca#ına inanıyor, ba!ta Genel Sekreterimiz Dr. "rfan Neziro#lu ile 
Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcısı Dr. Tuncer Yılmaz olmak üzere hazırlan-
masında eme#i geçen tüm personelimize te!ekkür ediyorum.





Önsöz

Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinden birisi de Bakanlar Kuru-
lunu ve bakanları denetlemektir. Bu denetime esas olacak metinlerden en önemlisi hiç !üphe-
siz hükümet programlarıdır. 

Hükümet programı ya da Anayasada kullanılan ifadeyle “Bakanlar Kurulunun progra-
mı”, kurulu!undan en geç bir hafta içinde Ba!bakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna ba!vurulur. 

Programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra güvenoyu için görü!meler ba!lar 
ve görü!melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. 

Bu eserin basıldı"ı tarih itibariyle 25.4.1920 tarihinden bugüne, Cumhuriyetin ilanına 
kadar 5 #cra Vekilleri Heyeti dahil 66 hükümet kurulmu!, hükümet programı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunmu!, Genel Kurulda program üzerinde görü!meler yapılmı! ve niha-
yet güvenoyu ile süreç tamamlanmı!tır. 

Hükümet programlarına çe!itli kaynaklardan ula!mak mümkün ise de görü!me tuta-
naklarına ve güven oylaması sonuçlarına eri!mek daha zor bir süreçtir. Elinizdeki eseri de"er-
li kılan Bakanlar Kurulu listesi, bakanların görev tarihleri, koalisyon hükümeti ise koalisyon 
protokolleri, hükümet programları, hükümet programlarının Genel Kurulda okunan hali, 
hükümet programlarının TBMM Genel Kurulundaki görü!me tutanakları ve oylama sonuç-
larına toplu olarak ve kolayca eri!ilmesine imkân sa"lamasıdır. 

Kitabı Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcımız Dr. Tuncer Yılmaz ile birlikte 
titiz bir çalı!ma sonucunda yayına hazırladık. Gül!ah Erdem Efe ve U"ur saçı ba!ta olmak 
üzere eme"i geçen herkese te!ekkür ediyorum.

Eserin kar!ıla!tırmalı yeni ara!tırmalara kaynaklık etmesini umuyorum.
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Irmak!Hükümeti 
17.11.1974-31.03.1975



Bakanlar Kurulu

Ba"bakan 
Mahmut Sadi IRMAK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Zeyyat BAYKARA (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı 
Mehmet ÖZGÜNE" (C.S. Üyesi)
Devlet Bakanı 
Muslih FER (TBMM dı#ından)
Devlet Bakanı 
Mehmet Salih YILDIZ (Van)
Adalet!Bakanı 
Mehmet Hayri MUMCUO$LU (C.S. Tekirda% Üyesi)
Milli Savunma Bakanı 
MEHMET &LHAM& SANCAR (&stanbul)
#çi"leri!Bakanı 
Mukadder ÖZTEK&N (C.S. Adana Üyesi)
Dı"i"leri!Bakanı 
Melih ESENBEL (TBMM dı#ından)
Maliye!Bakanı 
Bedri GÜRSOY (TBMM dı#ından)
Milli E$itim Bakanı 
Safa RE&SO$LU (TBMM dı#ından)
Bayındırlık!Bakanı 
Vefa TANIR (Konya)
Ticaret!Bakanı 
Haluk C&LLOV (TBMM dı#ından)
Sa$lık!ve!Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal DEM&R (Bolu)
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Baran TUNCER (TBMM dı#ından)
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Re#at AKTAN (TBMM dı#ından)
Ula"tırma!Bakanı 
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Çalı"ma!Bakanı 
Turhan ESENER (TBMM dı#ından)
Sanayi!ve!Teknoloji!Bakanı 
Mehmet GÖLHAN (TBMM dı#ından)



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Erhan I"IL (TBMM dı#ından)
Turizm!ve!Tanıtma!Bakanı 
&lhan EVL&YAO$LU (TBMM dı#ından)
#mar ve #skân Bakanı 
Selahattin BABÜRO$LU (C.S. Kontenjan Üyesi)
Köyi"leri ve Kooperatifler Bakanı 
&smail Hakkı AYDINO$LU (TBMM dı#ından)
Orman Bakanı 
Fikret SAATÇ&O$LU (TBMM dı#ından)
Gençlik ve Spor Bakanı 
Zekai BALO$LU (TBMM dı#ından)
Kültür!Bakanı 
Hayriye Ay#e Nermin NEFTÇ& (TBMM dı#ından)
Gençlik ve Spor Bakanı 
Sadık "&DE (TBMM dı#ından)



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 4 Cilt 7 Birle"im 9

Sayfa 131-144
24.11.1974 Pazar

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN —Kemal Güven

KÂT!PLER: !dris Arıkan (Siirt)
!lhami Çetin (Yozgat)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Hükümet programını okumak üzere Ba#bakan Sayın Sadi Irmak, 
buyurunuz efendim.

BA%BAKAN SAD# IRMAK (C. Senatosu Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sa-
yın Ba#kan, milletimizin aziz vekilleri;

Yüce Heyetinize yeni Hükümetin derin saygılarımı arz ederek çalı#ma progra-
mımızı sunuyorum.

Sayın Ecevit Ba#kanlı%ındaki Hükümetin Yüce Heyetinizce de bilinen ko#ullar 
altında çekilmesinden ve siyasî partilerimizin yeni bir koalisyon kurma hususunda-
ki yo%un çabalarının sonuçsuz kalmasından sonra, partilerin de kabulü ile tarafsız 
bir parlamenter tarafından yeni Hükümetin kurulması çalı#malarına giri#ilmi#tir. 
Bir yandan Parlamento aritmeti%inin do%urdu%u güçlükler, öte yandan siyasî par-
tilerimizin, Hükümetin kurulu#u konusundaki görü# ayrılıkları nedeniyle Ba#ba-
kan adayının Parlamentoda temsil edilen, siyasî partilerimizin ortaklı%ına dayalı 
bir koalisyon Hükümeti kurma konusundaki yo%un çabaları da sonuçsuz kalmı#tır. 
Bunların hepsi Yüksek Heyetinizce bilinmektedir. Böylece, partilere dayalı bir Hü-
kümet kurma çabalarının daha da sürdürülmesinin, bunalımı uzatmaktan ba#ka 
bir sonuç vermeyece%i ve memleketin kar#ı kar#ıya bulundu%u hayatî önem ta#ıyan 
iç ve dı# sorunlar dolayısıyla bu gecikmenin a%ır sakıncalar do%uraca%ı görülünce, 
Anayasa çerçevesinde ba#ka bir alternatif olarak Parlamento içinden ve dı#ından 
atanacak bakanlarla bir Hükümet kurma zorunlulu%u ortaya çıkmı#tır. Hemen 
belirtmeliyiz ki, Yüce Meclisin güvenine mazhar olmak #artı ile özellikle partiler 
arasında bir anla#ma olana%ı kalmadı%ı durumlarda partiler dı#ı Hükümet kurul-
ması ilk defa memleketimizde denenen bir çözüm #ekli de%ildir ve bu yol da de-
mokratik uygulamalar arasında mevcuttur. Anayasamızın 102’nci maddesi sadece 
Ba#bakanın parlamenter olmasını #art ko#makta ve bakanların milletvekili olma 
yetene%ine sahip ki#iler arasından seçilmesine imkân ve cevaz vermektedir. Bu su-
retle Anayasa kuralları içinde kurulan Bakanlar Kurulumuz millî demokratik, lâik 



ve sosyal hukuk devleti ilkelerine ba%lı Atatürkçü bir Hükümet olarak huzurunuza 
gelmi# bulunuyor.

"urasını da belirtmek isteriz ki, Cumhuriyetçi Güven Partisinin Parlamentoda-
ki üyeleri arasından dört bakanın, kabinede yer almı# olması bu partinin Hükümet-
te bir koalisyon orta%ı olarak bulundu%u anlamına gelmemektedir. Daha önce yapı-
lan resmî açıklamalarda da belirtildi%i gibi bu parti sadece Parlamentodaki üyeleri 
arasından bakan seçilmesini engellememek kararını almı#tır.

Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetiniz, Hükümetimizin hangi ko#ullar altında 
ve hangi sorunlar kar#ısında kuruldu%unu yakından bilmektedir. Hükümetimiz de 
bunun idraki içindedir.

Memleketimizin içinde bulundu%u iç ve dı# ko#ullar ve çözümlenmesi gereken 
önemli sorunlar, Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı, istikrarlı, hükü-
metler kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bugünkü Meclis kompozisyonu ve parti-
ler arasındaki görü# ayrılıkları #imdiye kadar bu zorunlu%u kar#ılayacak çözümün 
bulunmasına imkân vermemi#tir. Bu durumda Hükümetimiz, çe#itli sakıncaların 
önlenmesi amacı ile seçimlerin yenilenmesinde ve bunun Yüce Meclisinizce müm-
kün görülecek yakın bir tarihe alınmasında millî yarar, hatta zorunluk bulundu%u 
görü#ünü Yüksek Meclise arz etmek ister.

"üphe yok ki, Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar vermek ve se-
çim tarihini tespit etmek yetkisine sahip de%ildir. Yetki, sadece Yüce Meclise aittir. 
Bu yetkiye sahip bulunan Yüce Meclis seçimi yenileme kararı verirse, Hükümetimiz 
bir “Seçim Hükümeti” olarak görevini yapacak ve seçimlerin tam bir güvence altın-
da sonuçlanmasının gerekli tedbirlerini eksiksiz olarak alacaktır.

Bu arada Devlet i#leri sahipsiz bırakılamayaca%ına ve âcil çözüm bekleyen iç 
ve dı# sorunlar ihmal edilemeyece%ine göre bütün siyasî partilerimizle sıkı temas 
halinde ve Yüce Parlamentonun destek ve denetimi altında elbette ele alınması ka-
çınılmaz olan millet ve Devlet i#lerini #evkle yürütecek, bu anlamda bir hizmet hü-
kümeti de olacaktır.

Arz edilen bu durumlardan da anla#ılaca%ı gibi bir intikal hükümeti oldu%u 
a#ikâr bulunan Hükümetimiz, Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler tarafın-
dan bir koalisyon olana%ı sa%lanabildi%i takdirde, kurulmasını içtenlikle arzu etti%i 
böyle bir hükümete görevi derhal devretme%e hazırdır.

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz partiler dı#ı ve tarafsızdır; bu nedenle de 
icraatından hiçbir siyasî parti sorumlu de%ildir. Güveninize mazhar oldu%u takdir-
de bütün siyasî partilerimize kar#ı e#it, tarafsız ve saygılı bir tutum içinde bulu-
nacaktır. Kamu yönetiminde de kesin bir tarafsızlı%ın sa%lanması ba#lıca amacı-
mızdır. Devlet dairelerine partizanlı%ın sızmasına ve partizan davranı#lara imkân 
verilmeyecektir.

Sayın üyeler, Hükümetimiz vatanda#larımızın günlük hayatta kar#ı kar#ıya 
bulundu%u ekonomik güçlükler hususunda tam bir anlayı# ve duyarlık içindedir. 
Hayat pahalılı%ı, geçim sıkıntısı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin bulunmaması gibi 
önemli problemlerin, vatanda#ı bunalttı%ını biliyoruz. Dı# dünyada son yıllarda 
meydana gelen geli#meler, ekonomik alandaki sorunlarımızı artıran bir etken ol-



mu#tur. Bununla birlikte elimizdeki bütün olanakları kullanarak, ekonomik alanda 
tüketici ve üreticiyi etkileyen sorunları, gerçekçi ve tutarlı bir ekonomi politikası-
nın takipçisi olarak hafifletebilece%imize inanıyoruz.

Ekonomik sorunlara bakı# açımızı belirleyen unsurlar, bir yandan Anayasamız-
da, öte yandan kalkınma planlarımızda yer almı# bulunan karma ekonomi düzeni-
ne ili#kin ilkelerdir. Bu düzende, kamu sektörü ve özel sektörün, kalkınma planları 
ilkeleri yönünde, yurt kalkınmasında birbirlerini bütünleyen kesimler oldu%una 
inanıyoruz. Ayrıca her iki kesimin, ekonomik hayatımıza katkısının tam olabilmesi 
için, muhtaç oldukları güven ve istikrar ortamının kurulmasının hayatî bir önem 
ta#ıdı%ı kanısındayız.

Vatanda#larımızı bunaltan ekonomik sorunlarımızın ba#ında yüksek düzeyde-
ki fiyat artı#ları gelmektedir. Bugünkü dünya ko#ullarında fiyat istikrarını sa%lama-
da kar#ı kar#ıya oldu%umuz güçlükleri biliyoruz. Bununla beraber fiyat artı#larının, 
bir ölçüde üretimdeki tıkanıklıklar, ithalâttaki düzensizlikler ve da%ıtım düzenin-
deki aksaklıklar nedeni ile a%ırlık kazandı%ı kanısındayız. &ç piyasadaki düzensizli%i 
gidermek için her türlü mevzuat de%i#ikli%ini yapmaya, gereken, ekonomik ve idarî 
tedbirleri almaya kararlıyız. Bir yandan üretimi ve piyasada kıtlı%ı çekilen malların 
arzını artıracak tedbirleri alırken, öte yandan spekülatif nedenlerle ortaya çıkan 
kıtlıkları önleyece%iz. Yüce Meclise kanuni süresi içinde sunmaya hazırlandı%ımız 
1975 bütçesi ve uygulamayı dü#ündü%ümüz para ve kredi politikaları, ekonomik 
geli#memizi hızlandırma ve fiyat istikrarını sa%lama amaçlarını destekleyecek #e-
kilde olacaktır.

Bunun yanında, inandı%ımızı belirtti%imiz karma ekonomi düzeni içinde reka-
bet ko#ullarını i#letmek, stokçulu%u ve spekülâsyonu önlemek suretiyle, vatanda#-
larımızın ihtiyaçlarını duydukları malları hem miktar, hem kalite olarak elde etme-
lerini sa%lamak ve böylece sunî olarak yaratılan kıtlıkları da önlemek kararındayız.

Türkiye ekonomisinin dı# dünya ile ili#kileri yıldan yıla artan bir önem kazan-
makta, di%er ekonomilerde ortaya çıkan geli#meler ekonomimizi de etkilemektedir. 
Bu nedenle, dünyada ekonomik alanda meydana gelecek de%i#meleri çok yakından 
izleyerek, muhtemel olumsuz geli#melerin ekonomimiz üzerindeki etkilerini as-
gariye indirecek tedbirleri zamanında alacak ve ülke ekonomisinde dar bo%azların 
meydana gelmesini önleyece%iz.

Fiyat istikrarının bozuldu%u dönemlerde tasarruflar da olumsuz yönde etki-
lenmekte, plan hedeflerinin gerçekle#tirilmesinde birinci derecede önemli olan 
yatırım düzeylerine ula#ılmada güçlük çekilmektedir. Tasarrufların azalması, tü-
ketim talebini te#vik etmek suretiyle aynı zamanda ekonomik istikrarsızlı%ın se-
beplerinden biri olmaktadır. Gerçekle#tirmeye gayret edece%imiz nispî bir fiyat 
istikrarı ortamından yatırımlarımızı artırabilece%imize ve daha çok vatanda#ımıza 
istihdam olana%ı sa%layaca%ımıza inanıyoruz. Aynı zamanda, Devlet yönetiminde 
azamî tasarruf kurallarına uymaya çalı#ırken, halk tasarruflarını te#vik edecek her 
türlü tedbirleri alaca%ız.

Sayın milletvekilleri, Devlet görevlerinin en önemlilerinden biri olan adalet 
hizmetleri üzerindeki dü#üncelerimize geçmeden önce, bazı gerçekleri belirtmekte 
yarar görmekteyiz.



Bugün Türkiye’mizde vatanda#, mahkemelerde hakkın geç elde edilmesinden 
uyu#mazlık konusu olmayan bir kısım sorunların da mahkemeye intikalinden ve 
dava açmak ve davayı sürdürmenin çok külfetli olmasından sanıklık halinin uzayıp 
gitmesinden #ikâyetçidir... Bu #ikâyetlerin, ancak adalet hizmetlerinin çabuk, ucuz 
ve isabetle sa%lanmasını mümkün kılacak tedbirlerin alınması ile önlenebilece%i 
açık bir gerçektir.

Bu bakımdan: Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde, bu amaçların gerçekle#ti-
rilmesi için, usul ve te#kilât yasaları dâhil ba#lıca kanunların yeniden ele alınması 
zorunludur. Bu arada bidayet mahkemelerinde verilen kararların inceleme mercii 
olan Yargıtay’da artan i#leri kar#ılamak için içtihat mahkemesi olarak Yargıtay’ın 
görevini gere%i gibi yapabilmesini sa%lamak üzere istinaf mahkemelerinin kurul-
masını ilke olarak zorunlu görmekteyiz.

Di%er taraftan, hakkın geç elde edilmesinin sebeplerinden biri de, hâkim kad-
rolarındaki münhallerdir. Bunun giderilebilmesi de hâkim ve savcılık mesle%inin 
cazip hale getirilmesiyle mümkün görülmektedir.

Yüce Meclisin güvenine mazhar oldu%umuz takdirde istinaf mahkemelerinin 
kurulması için gerekli hazırlıklara geçilece%i gibi Yüce Mecliste bulunan Hâkimler 
Kanununun da Parlamentodan çıkarılmasına çalı#ılacaktır.

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini olu#turacak tedbir-
ler arasında dü#ündü%ümüz Usul Kanunları, Medenî Kanun, Çocuk Mahkemeleri-
nin kurulmasını öngören Kanun, Adlî Zabıta te#kiline dair Kanun, &# Mahkemeleri 
Kanunu, Adlî Tıp Müessesesi Kanunu, Ceza &nfaz Kurumlarının iç ve dı# korunma-
sının tek elden yürütülmesine dair Kanun, cezaların infazı sırası ve sonrası hüküm-
lülerin korunmasına dair tasarılar üzerinde çalı#malara devam olunarak bu tasarı-
ların Parlamentoya sunulmasına gayret edilecektir.

Anayasamızla ifadesini bulan vatanda# temel hak ve hürriyetlerinin ku#kusuz 
ve korkusuz kullanılmasının sa%lanmasına özel bir dikkat gösterilecektir.

Sayın milletvekilleri, ülke bütünlü%ünün, millî birli%in ve kamu düzeninin 
korunması, yurtta#larımızın can ve mal güvenliklerinin sa%lanması, anayasal öz-
gürlüklerin rahatça kullanılaca%ı huzurlu bir ortamın yaratılması ve sürdürülmesi 
ba#lıca amacımızdır.

Bunun için güvenlik kuvvetlerimizin modern araç ve gereçlerle güçlendirilme-
leri e%itim seviyelerinin yükseltilmesi yönünde önceki hükümetlerin ba#lattı%ı ça-
baları artırarak devam ettirmek kararındayız.

Yurtta#larımız ile güvenlik kurulu#ları arasındaki ili#kilerde sevgi ve saygının 
egemen kılınmasına önem veriyoruz.

Yönetimin, Atatürk ilkelerine ba%lı, partiler ve vatanda#lar kar#ısında tarafsız, 
yasaların uygulanmasında etkin olması temel prensibimizdir.

&darede uygulanacak tarafsızlık ilkesi yanında vatanda#ların kamu yönetimi ile 
olan ili#kilerinde kar#ıla#tıkları gecikme ve düzensizlikler giderilerek idarenin daha 
etkin çalı#abilir bir duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik tedbirler 
üzerinde önemle durulacak, özellikle vatanda#ın basit i#leri için Devlet kapısına 
günlerce gelip gitmelerini önleyecek tedbirlere öncelik verilecektir.



Sayın üyeler, haber alma araçlarının en etkeni ve büyü%ü olan Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumuna Hükümetimiz büyük bir önem vermektedir.

Çok geni# vatanda# kitlelerine hitap eden bu haberle#me aracının, mutlaka ta-
rafsız bir görü#le idare edilmesinin bir kanun gere%i oldu%u kadar, çok partili de-
mokratik hayatımızın da kaçınılmaz bir sonucu ve kamuoyumuzun hürriyet içinde 
olu#abilmesinin do%al bir #artı sayıyoruz. Bu kurulu#un, yayınlarını, Anayasamızın 
121’nci maddesindeki ilkelere uygun olarak yönetmesi esas olmalıdır.

TRT’nin ancak bu suretle millî kültüre umulan hizmeti ifa edebilece%ine ina-
nıyoruz.

Televizyonun hızla yurt sathına yayılması için TRT yatırımlarının biran önce 
tamamlanması ve halen sipari# edilmi# olan Ankara, Konya, Antalya, Mu%la, De-
nizli, Çanakkale, Adapazarı, Zonguldak, Ordu, Giresun ve Kayseri vericileri için 
malî kaynakların ve döviz transferlerinin sa%lanmasına gayret edece%iz.

Merkez #ebeke yayınının Samsun, Kayseri, Konya, Adana, Gaziantep, Diyarba-
kır yönüne ula#tırılması için hazırlanan projenin tamamlanması öngörülmektedir.

Sayın üyeler; bilimsel ve teknolojik ara#tırma, ekonomik ve sosyal kalkınma-
nın amaçlarına ula#masında etkili bir araç olarak de%erlendirilecektir.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara#tırma Kurumunun memleketimizdeki müspet 
bilimlerle ilgili ara#tırmaları geli#tirme, te#vik etme, düzenleme ve koordine etme 
görevlerini en verimli bir #ekilde yerine getirebilme imkânları sa%lanacaktır. Ara#-
tırma Koordinasyonun sa%lanması bakımından, kurumla ara#tırma yapan di%er ku-
rulu#ların i#birli%i yapmaları için gerekli tedbirlerin alınmasına önem verilecektir.

Sayın milletvekilleri; Toprak ve Tarım Reformu, Anayasada, Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununda ve Üçüncü Be# Yıllık Kalkınma Planında yer alan amaç ve 
hedefler do%rultusunda uygulanacaktır. Uygulamada tarımsal verimlili%i artıracak 
altyapı yatırımlarının tamamlanması ve topraksız ve az topraklı çiftçilerin topra%a 
kavu#turulması amaçlarının uyumlu bir biçimde, bir arada gerçekle#tirilmesi sa%la-
nacaktır. Topraklandırılan çiftçilerin yeter gelirli aile i#letmeleri kurmalarını ve ve-
rimli i#letmecilik yapmalarını sa%lamak üzere kooperatiflerin kurulması tedbirleri 
alınacaktır. Kamula#tırma kar#ılıklarının öncelikle reform bölgelerinde kurulacak 
sanayie yatırılmasını sa%layacak özendirici tedbirler alınacaktır. Yatırımcı kamu 
kurulu#larının reform bölgelerindeki altyapı yatırımlarının gerçekle#tirilmesinde 
birbiriyle ve reform örgütü ile uyumlu bir çalı#ma düzeni içerisinde faaliyet göster-
meleri sa%lanacaktır.

Sayın üyeler; kamu görevi yapan Devlet memurlarının sorunlarına e%ilmek, 
Hükümetimizin üzerinde duraca%ı konulardan birisidir.

Devlet Personel Dairesinin organizasyonu ve çalı#ma usullerini yeniden dü-
zenlemek yolunda kanunî tedbirler alınacak bu konudaki uygulamalarda gereksiz 
tereddüt ve ihtilâfları önleyici ve çabukluk sa%layıcı de%i#ikliklerin gerçekle#tiril-
mesine çalı#ılacaktır.

Din &#leri Yüksek Kurulu ile Din "ûrasının biran önce kurulmasına çalı#ılacak 
din görevlilerimizin meslek içi e%itimine önem verilecektir.



Vekil imam ve hatiplerin sorunlarının adaletli bir çözüme kavu#turulmasına 
gayret edilecektir.

Vakıf malların ve vakıf hizmetlerin geli#tirilmesi için azamî gayret sarf edile-
cektir.

Sayın üyeler; 1975 yılı Bütçesi güç #artlar içinde hazırlanmaktadır. Bu bütçenin 
ekonomik geli#meyi hızlandıracak fiyat istikrarını sa%lamaya yarayacak biçimde ha-
zırlanıp uygulanmasına özen gösterilecektir. Bütçe yapımında oldu%u gibi uygulan-
masında da tasarruf ilkelerine uyulacaktır.

Devlet satın alma ve in#aat i#lerinin günün ihtiyaçlarına ve ekonomik gerek-
lere uygun biçimde yürütülmesini, özellikle yatırımların hızla gerçekle#mesini ko-
layla#tıracak bir kanun tasarısı üzerindeki çalı#maları tamamlayarak kısa zamanda 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunaca%ımızı umuyoruz.

Malî idarenin i#leyi#inin günün ihtiyaçlarına uygun düzeye getirilmesi amacıy-
la hazırlanan Genel Muhasebe Kanunu tasarısı da Yüce Meclise sunulacaktır.

Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durdu%u yüksek düzeydeki fiyat artı#la-
rının önlenmesi konusunda birbiri ile tutarlı politikaların uygulanmasını zorunlu 
görmekteyiz. Bu arada düzenli bir gelir ve fiyat politikasının yürütülmesinin yararlı 
olaca%ını dü#ünüyoruz. Ayrıca tüketim talebini bir ölçüde kısıtlamak amacıyla ta-
sarrufları te#vik etmek için, faiz politikasını bir araç olarak kullanmayı dü#ünmek-
teyiz. Tasarrufların verimli alanlara yöneltilmesi bakımından yararlı gördü%ümüz 
sermaye piyasasına ili#kin kanun tasarısının hazırlıklarını tamamlamak kararında-
yız.

Kamu &ktisadî Te#ebbüslerinin verimli kurulu#lar haline getirilmesi esas ola-
cak ve bu amaçla özkaynakları geli#tirecektir. Adı geçen kurulu#ların ihtiyaç duya-
cakları finansman imkânlarının, sa%lam kaynaklardan sa%lanmasına özen gösteri-
lecektir.

Özel ve kamu kesimi te#ebbüslerinin uluslararası piyasada rekabet olanakla-
rını ve etkinliklerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla, geli#mi# ülkelerde-
ki ihracat ve ithalât bankası modellerine uygun bir finansman kurumunun tesisi 
imkânları ara#tırılacaktır.

Hükümetimiz vatanda#lara yeni yükümlülükler getirecek vergiler koymayı dü-
#ünmemektedir. Maliyemiz vergileri daha adaletli, yükümlü için daha kolay, hazine 
için daha verimli hale getirebilmenin çabası içinde olacaktır. &zlenecek politikada ve 
alınacak her mali tedbirde, dar gelirli vatanda#ların zarar görmemelerine özellikle 
dikkat edilecektir.

Kamu gelirleri kaynaklarının merkezi, idare ile mahallî idareler arasında pay-
la#ılmasını Anayasamızın bu konudaki anlayı# ve ilkelerine uygun bir biçimde yeni-
den düzenlemeyi amaç saymaktayız. Özellikle belediyelerimizin, ça%ın gereklerine 
göre gittikçe a%ırla#an finansman sorunlarının en kısa zamanda çözümlenebilmesi 
maksadıyla Belediye Gelirleri Kanunu tasarısını huzurlarınıza getirmek kararında-
yız.



Sayın üyeler; iç ve dı# ticaretimiz, gerek dünya konjonktürünün gösterdi%i de-
%i#iklikler, gerekse ülke ekonomisinin gerekleri göz önünde bulundurularak, ger-
çekçi ve olumlu etkilerini en kısa sürede gösterecek tedbirlerle düzenlenecek ve 
yönetilecektir.

Hükümetimizin ilk hedefi, her #eyden önce, istikrarı sa%lamaya yararlı en et-
kin ekonomik ve idarî tedbirleri almak olacaktır. Bu maksatla halen fiyat artı#ları 
gösteren veya yoklu%u hissedilen malların derhal ithalâtına gidilecek ve en kısa za-
manda ülkemizde mal yoklu%u giderilecektir.

Bu arada rekabet ortamı yaratılarak, ekonominin normal ko#ullar içi de geli#i-
mi sa%lanacak ve tüketicinin yararını sa%layacak tedbirler üzerinde önemle duru-
lacaktır.

Halkımızın zarurî ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında istikrar sa%lanması ve iç 
ticaretimizde gerekli itimadın tesisi amacı ile bir stok rejimi gerçekle#tirilecektir.

Ülke ekonomisinde büyük bir önemi olan taban fiyatları, üreticinin eme%inin 
kar#ılı%ını en iyi #ekilde almasını sa%layacak, tarımsal fiyatlardaki istikrarsızlı%ı 
azaltacak ve belirli üretim türlerini te#vik edecek bir düzeyde tespit edilecektir. 
Taban fiyatlarında uygulanacak politikanın di%er maddelere yansımasında, ülke-
de sunî pahalılık yaratmasını önleyecek tedbirler de beraber getirilecektir. Tarım-
da üretim giderlerinin maliyetlerinin artmaması için gerekli tedbirler alınacak ve 
taban fiyatlarının tespitinde dünya fiyatları, üretim düzeyi ve maliyetler dikkate 
alınacaktır.

Ayrıca çiftçinin üretim planlamasına yardımcı olacak #ekilde taban fiyatlarının 
mümkün oldu%u kadar erken ilân edilmesine çalı#ılacaktır.

Bugünkü dünya konjonktürü kar#ısında, geli#me çabalarımızın dı# kaynaklara 
ba%lı olmaksızın gerçekle#tirilmesi, her zamandan daha büyük bir önem kazanmı# 
bulunuyor.

Bu geli#menin en ba#ta gelen unsuru, hiç #üphesiz ihracatımızın hızla artırıl-
masıdır. Bu bakımdan yurt içi ihtiyacının ve iç fiyat dengesinin sa%lanması pren-
sibine a%ırlık verilmekle birlikte ihracatımızın geli#tirilmesine büyük gayret sarf 
edilecek ve bu yolda bütün tedbirler en kısa sürede alınacaktır.

Öte yandan ülkemizin hızla sanayile#mesine olanak sa%layacak ve piyasanın 
ihtiyacını gere%i gibi kar#ılayacak, aynı zamanda fiyat istikrarını sa%layacak bir 
ithalât politikası izlenecektir.

Tasarruf açı%ımızın kapatılması, yetersiz olan teknolojik düzeyimizin yüksel-
tilmesi yönünden, yabancı sermayeden yararlanılmasına devam olunacaktır. An-
cak, gelecek yabancı sermayenin, plan ve program hedefleri do%rultusunda yurt 
içinde sa%lanamayan bir teknoloji getirmesi, ihracatı artırıcı nitelikte ve uluslara-
rası rekabet olana%ına sahip bulunması ko#ulları aranacak ve üretimde tekel yarat-
ması önlenecektir.

Sayın Milletvekilleri; artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli beslenmesi için ge-
rekli gıda maddeleri üretimi ve tarıma dayalı sanayimizin hammadde ihtiyacının 
kar#ılanması ile üretimin dı# pazar taleplerine uygun biçimde geli#tirilmesi, tarım-
da ana hedefimiz olacaktır.



Yurdumuzun tarımsal potansiyelinden azamî derecede istifade edebilmek için, 
topra%ın korunması ve verimlili%inin arttırılması üzerinde önemle durulacak; üre-
timi artırıcı, maliyeti dü#ürücü tabiat #artlarına ba%lılı%ı azaltıcı, do%al kaynakların 
korunmasını ve geli#tirilmesini sa%layıcı ve ürünlerin kalitesini yükseltici âcil ted-
birler alınacaktır.

Köylüye eme%inin kar#ılı%ında insanca ya#ama imkânı sa%lanacak ve yardıma 
muhtaç küçük çiftçi, imkânlar ölçüsünde korunacaktır.

Üretimin artırılmasında en büyük etken olarak, ba#ta gübre gelmek üzere, iyi 
vasıflı tohum, alet ve makine, mücadele ilâçları gibi üretim vasıtalarının, çiftçinin 
muhtaç oldu%u zamanda, yeteri miktarda ve uygun fiyatla üretim yerlerinde bu-
lundurulmasına çalı#ılacak, bunların yurt içinde üretimi için gerekli giri#imlerde 
bulunulacaktır.

Hayvancılı%ın geli#tirilmesi için, çe#itli hayvan yemleri üretimini artırıcı ted-
birler alınacak, ya%lı tohum küspelerinin, ihracattan önce, yurt içi ihtiyacının ta-
mamen kar#ılanmı# olmasına dikkat edilecek verimi dü#ük hayvan ırklarının ıslah 
çalı#maları hızlandırılacak, hayvan varlı%ımıza ve ihracatına zarar veren hastalık ve 
zararlılar ile etkili bir #ekilde mücadele edilecektir.

Ana gıda maddemiz olan bu%day üretimini arttırmak üzere ıslah edilmi#, dene-
me sonuçları ba#arılı olmu#, yerli ve yabancı tohumlar daha yaygın #ekilde çiftçiye 
intikal ettirilecek, en uygun üretim tekni%inin uygulanması sa%lanacaktır.

Hızla artan bitkisel ya% ihtiyacımız, eldeki geleneksel hammaddelerle kar#ı-
lanamadı%ından, en kısa yoldan bu açı%ı kapatmak üzere yüksek ya% verimi olan 
ayçiçe%i tarımı bugünkü sınırlı üretim bölgeleri dı#ına çıkarılmak suretiyle, di%er 
elveri#li alanlarda ekimi sa%lanacak, bu ürünü te#vik eden ya% sanayiinin yeni böl-
gelere de aktarılmasına çalı#ılacaktır.

Ülkenin #eker talebinin sa%lanması için pancar tarımı yeni bölgelere kaydırıla-
cak ve buna ba%lı olarak #eker sanayiinin daha ekonomik çalı#acak #ekilde pancar 
üretim bölgelerine da%ıtılmasına gayret sarf edilecektir.

Çayda kalitenin düzeltilmesi yanında, zararına yapılan ihracata yer bırakmaya-
cak tedbirlere devam olunarak bu üretim kolunun ulusal ekonomi üzerindeki a%ır 
yükünün azaltılmasına çalı#ılacaktır.

Gıda maddelerinin kalite standardı hazırlanacak, gıda kontrolü ile ilgili mevzu-
at bo#lukları doldurulacaktır.

Ha#ha# konusunda bir yandan üreticinin ma%dur durumuna son verecek çö-
züm yolları izlenirken, öte yandan insanî kaygıları tatmin edici en etkin yöntem ve 
tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Bunlar arasında ekonomik verimlili%in arttırıl-
ması ve üreticinin eline geçecek gelirin yüksek olması #artı ile ha#ha# kapsülünün 
çizilmemesi usulünün uygulanması da yer almaktadır.

Tarım hizmetlerinin da%ınıklıktan kurtarılması sa%lanacak, bu hizmetlerin 
verimli ve koordine bir #ekilde üreticiye ula#tırılması için gerekli görülen organi-
zasyon düzenlemeleri yapılacak, çiftçinin te#kilâtlandırılması çalı#malarına hız ve-
rilecektir.



Sayın milletvekilleri; sosyal ve ekonomik hayatımızda büyük önem ve de%eri 
bulunan ormanlarımızın korunmasına titizlik gösterilecek ve özellikle orman yan-
gınları nedenleri üzerinde hassasiyetle durularak, önleyici tedbirler takviye edile-
cektir.

Çe#itli etkenlerle verimlili%ini kaybetmi# bulunan bozuk yapıdaki geni# orman 
alanlarının, orman sanayiimiz bakımından verimli ormanlar haline sokulabilmesi 
ve mevcut orman alanlarının geni#letilmesi için orman içi ve dı#ı a%açlandırma ça-
lı#maları hızlandırılacaktır.

Orman tahribi sonucunda do%al dengenin bozulmu# olması nedeniyle meyda-
na gelen ta#kınların önlenmesi için tehlikeli bir nitelik almı# olan sel havzalarında, 
erozyonu önleyici her türlü tedbirin alınmasına önem verilecektir.

Ormanların korunması, geli#tirilmesi, geni#letilmesi ve i#letilmesi hedeflerine 
ula#ılmasını sa%lamak üzere ormanlar içinde ve biti#i%inde oturan halkın, ekono-
mik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını kolayla#tırmak üzere katkıda bulunulacaktır.

Orman yolları ba#ta olmak üzere, orman i#letmecili%inin gerektirdi%i altyapı 
tesislerinin yapımına önem verilecektir.

Sayın milletvekilleri; kalkınma planlarında öngörülen geli#me hızlarına ula#ıl-
ması, artan nüfusumuza yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve adil bir gelir 
da%ılımı sa%lanarak toplumumuzun refahının arttırılmasının hızlı bir sanayile#me 
ile mümkün oldu%u görü#ündeyiz.

Dı# kaynaklara ba%lılı%ın azaltılması ve dı# ticaret dengesinin sa%lanması, ül-
kemizde ara mallar ve yatırım malları üreten sanayi tesislerinin kurulmasına ve 
daha çok sınaî ürün ihraç etmemize ba%lı bulunmaktadır. Sanayinin geli#tirilme-
sinde kullanılan te#vik tedbirlerinin, sınaî tesislerin yurt sathına daha dengeli ola-
rak yayılması ve sınaî ürün ihracatının arttırılmasında etken olacak #ekilde i#lemesi 
sa%lanacaktır. Yatırımların geli#memi# bölgelere kaydırılmasında, altyapı hizmet-
lerinin önemi göz önünde bulundurulacak, organize sanayi bölgelerinin kurulması 
daha geni# ölçüde ele alınacaktır.

Sanayile#me alanında önemli yeri olan yatırım malları üretimine yönelen temel 
projelerle ilgili çalı#malar kısa sürede sonuçlandırılacak uygulamaya geçilecektir.

Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve ara malların yeteri miktar ve kalitede 
temini için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

Sanayi mamullerimizin kalite ve fiyat yönünden rekabet #artlarına uygun ola-
rak üretimi ve piyasaya arzı, hem tüketicinin korunması hem de özellikle Ortak 
Pazarla olan ili#kilerimiz bakımından büyük önem ta#ıdı%ından, etkili bir kalite ve 
fiyat kontrol mekanizmasının i#letilmesi konusunda gerekli tedbirler alınacaktır. 
Kurulu ve kurulmakta olan sanayi tesislerimizin finansman ve kredi sorunlarının 
gerçekçi bir #ekilde çözümlenmesine çalı#ılacaktır.

Teknolojik geli#melerin izlenmesi ve ülkemiz #artlarına uygun olanların yur-
dumuza ithali ve yerli teknoloji üretimi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlı%ı çalı#ma-
larını yo%unla#tıracak ve ilgili kurulu#larla i#birli%inde bulunacaktır.



Dünyayı büyük ölçüde tehdit eden açlık sorunu ve her gün yükselen gıda mad-
deleri fiyatları göz önüne alınarak tarıma dayalı sanayinin geli#tirilmesine özel bir 
önem verilecektir.

Yurt dı#ında çalı#an i#çilerimizin tasarruflarını ve aynı zamanda halkın küçük 
tasarruflarını kalkınmamız yönünden de%erlendirmek ve bu yolla da yeni i# sahala-
rı açılmasına yardımcı olmak amacı ile Sanayi ve &#çi Yatırım Bankası kurulu# çalı#-
malarına devam olunacaktır.

Küçük sanayide esnaf ve sanatkârlarımızın kredi, hammadde, e%itim ve özel-
likle altyapı problemlerinin çözümlenmesi için çaba harcanacaktır.

Sayın üyeler; gümrüklerimizin ıslahı ve hizmetlerin düzeltilmesi Hükümeti-
mizin önemle ele alaca%ı konulardan birini te#kil etmektedir. Bunun için gümrük 
i#lemlerini, artan dı# ticaret hacmi, turist sayısı ile yurt dı#ında çalı#an vatanda#la-
rımızın ihtiyaçlarına kar#ılık verecek biçimde kolayla#tırılacak tedbirler alınacaktır.

Gümrüklü e#yanın korunması ve kısa zamanda tasfiyesi konusundaki i#lemler 
asgariye indirilerek, ekonomik israf ve zararlar önlenecektir.

Kaçakçılı%ın önlenmesinde mevzuatın titizlikle uygulanması yanında ekono-
mik tedbirlere ve personel e%itimine önem verilecektir.

Ba#ta sigara olmak üzere, Tekel mamullerinde, tüketici talebinin miktar ve 
kalite yönünden kar#ılanması ve da%ıtımdaki dar bo%azların giderilmesi amacına 
dönük tedbirler hızla alınacak, ileri bir a#amaya gelmi# bulunan Tekel Genel Mü-
dürlü%ünün örgütünün düzenlenmesi çalı#malarının sonuçlandırılmasına çaba 
harcanacaktır.

Öte yandan, ekici tütün satı# piyasalarının desteklenmesinde iç ve dı# kon-
jonktür dikkatle izlenerek, üretici eme%inin de%erlendirilmesi sa%lanacak ve iyi va-
sıflı üretim te#vik edilecektir.

Sayın üyeler, Türkiye’de hammadde ve enerji sorunu sanayile#memizin hız ka-
zanması ile büyük bir öncelik kazanmı# bulunmaktadır. Geçti%imiz yıl içinde dün-
ya ölçüsünde çıkan petrol krizi ve bunun sonunda artan fiyatlar, ülkemizde enerji 
tüketiminin a%ırlı%ı petrole dayandı%ı için, ekonomimizi de etkilemeye devam et-
mektedir.

Bu nedenle petrol arama faaliyetlerine hız verilecektir. Yerli petrol üretimi ar-
tırılmaya çalı#ılırken, elektrik üretiminin yapısı, kömür ve hidroelektrik kaynaklara 
dayandırılacaktır.

Kömür, jeotermal, tabiî gaz, nükleer enerji gibi petrol dı#ındaki enerji kaynak-
larımızın aranması ve geli#tirilmesine a%ırlık verilecektir.

Köylerin elektriklendirilmesine plan ilkelerine göre devam edilecek ve geri kal-
mı# yöreler köylerindeki yurtta#larımızdan katkıda bulunmaları istenmeyecektir.

Do%al kaynaklarımızın, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı amaçları-
na uygun olarak de%erlendirilmesi Hükümetimizin temel ilkesi olacaktır.

Madenlerimizin en yüksek katma de%er ve millî hâsıla verecek biçimde ihracı 
sa%lanacak; madenlerin üretiminden ihracına kadar uzanan etkin bir kontrol me-
kanizması ilgili bakanlıkların i#birli%i ile gerçekle#tirilmeye çalı#ılacaktır.



Petrolde fiyat artı#ları ile birlikte hızlanan hammadde fiyat artı#ları göz önün-
de tutularak, madenlerimizin ihracında dünya piyasalarındaki fiyat dalgalanmala-
rını yakından izleyecek bir satı# politikası gerçekle#tirilecektir.

Son yıllarda milletlerarası alanda ortaya çıkan tarım ürünleri ve özellikle gıda 
maddeleri yetersizli%i, ülkemizin de hızla artan nüfusu, yeraltı ve yerüstü su kay-
naklarından en iyi biçimde yararlanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle büyük 
ve küçük su projeleri hızlandırılarak, yeteri kadar su alamayan bölgelere su geti-
rilmesine özen gösterilecektir. Hızlı sanayile#menin ve #ehirle#menin gere%i olan 
kullanma ve içme suyu sa%lanmasına önem verilecektir.

Sayın milletvekilleri, köy ve köylü sorunlarımızın öncelik ve ivedilikle çözüme 
ba%lanması gere%ine ve bunun ulusal kalkınma çabalarımız içinde büyük yeri ve 
önemi oldu%una inanıyoruz.

Köylerimize getirece%imiz hizmetlerde sosyal adalet ilkelerine ve bölgelerarası 
dengenin sa%lanmasına özen gösterilecektir.

Köy yolları yapım ve bakım hizmetlerini hızla yapabilmek için, mevcut makine 
ve donatımın yenilenmesine çalı#ılacak, olanaklar ölçüsünde yerli kaynaklar kulla-
nılacaktır.

Kırsal ya#amın temel gereklerinden biri olan yeterli ve sa%lıklı içme suyu so-
rununu çözmek üzere, tüm tedbirler alınacak ve özellikle Güneydo%u Anadolu ve 
benzeri yörelere özel projelerle a%ırlık verilecektir.

Devlet sulama #ebekeleri içinde bulunan tarım arazisinin en yüksek verim gü-
cüne ula#tırılmasını sa%layacak geli#tirme çabalarına ve ça%da# tarımın uygulan-
masını sa%layacak tüm ko#ulların yaratılmasına yönelik çalı#malar daha yo%un hale 
getirilecektir.

Kırsal alanda bulunan do%al kaynakları, i#gücünü ve tasarrufları kalkınma için 
yerinde kullanmak ve kırsal nüfusun sosyoekonomik ihtiyaçlarını gidermek ama-
cıyla, çevresinin ekonomik kalkınmasını da etkileyecek kırsal geli#me merkezleri-
nin kurulması çalı#maları hızlandırılacaktır.

Kooperatifçilik hareketinin ve kooperatiflerin geli#tirilmesi için gerekli bütün 
tedbirler alınacak, bu tedbirlerin gerektirdi%i her türlü olanaklar sa%lanacaktır.

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, yurdumuzun turizm potansiyelini en iyi 
#ekilde de%erlendirmek, dı# turizm talebini özendirmek ve iç turizmi de yaygınla#-
tırmak kararındadır. Bu amaçla Üçüncü Be# Yıllık Plan hedeflerine uygun olarak, 
turizmin geli#ti%i alanlarda fiziksel planlama çalı#malarına hız verilecek, kıyılar ve 
turistik yörelerin toplum yararına kullanılması ve korunması çalı#maları tamamla-
nacaktır.

Yurdumuzda daha çok turist barındırmak ve daha fazla gelir sa%lamak için, 
sektörün yatırım ve i#letmecilik konusundaki çe#itli sorunlarının çözümlenmesini 
hedef olarak görmekteyiz. Bu amaçla Devlet, altyapı yatırımlarını gerçekle#tirecek, 
üst yapı yatırımlarını da özendirecek gerekli tedbirleri alacaktır.



Günün gerek ve ko#ullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ba#lanan 
“Turizm Endüstrisini Te#vik Kanunu Tasarısı” en kısa zamanda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine sunulacaktır. Artırılacak arz kapasitesinin, nitelikli personel ihtiyacı-
nın kar#ılanması için, e%itim çalı#malarına hız verilecektir.

Yurdumuzun turistik çekicilik unsurları ve kültürel özellik ve varlıklarının ta-
nıtılması yanında, turizm politikamızda arz kapasitemizin pazarlanmasına önem 
verilecektir.

Son politik olaylar, yurt dı#ındaki politik tanıtma ve haber almaya yönelik 
devlet enformasyon hizmetlerinin çe#itli olanaksızlıklar nedeniyle, etkili biçimde 
yürütülemedi%ini ortaya çıkarmı#tır. Hizmetin gere%ince yapılabilmesi için, Basın 
- Yayın Genel Müdürlü%ü ulusal yararlarımıza uygun rasyonel çalı#ma düzenine ka-
vu#turulacaktır.

Enformasyon hizmetlerinin, gizlilik ta#ımayan kısmının yerli basına ula#tırıl-
masına devam edilecek ve Anadolu basını ile i#birli%i yapılacak, nihayet bugüne ka-
dar yeterli mevzuatı bulunmayan Devlet enformasyon hizmetleri çalı#maları için, 
bir kanun tasarısı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır.

Sayın milletvekilleri, memleketimizde, düzenli, sa%lıklı ve dengeli bir #ehir-
le#me ve sanayile#meyi sa%lamak amacıyla, kalkınma hedeflerinden fedakârlık 
etmeksizin, sanayi yatırımlarının az geli#mi# bölgelere yöneltilmesi çalı#malarına 
devam edilecektir.

Arsa Ofisi bugünkü güçsüz durumundan kurtarılarak güçlendirilecek, kamu-
la#tırma yetkileri ve malî kaynakları artırılacaktır. Kamunun yarattı%ı arsa de%er 
artı#ının kamuya dönmesine çalı#ılacaktır.

Dü#ük gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarına a%ırlık verilmesine ve bir yandan 
Devlet eliyle halk konutu yapılmasına hız verilirken, di%er yandan gecekondu soru-
nuna çözüm yolları aranacaktır.

Hükümetimiz, kıyıların spekülatif amaçlarla ya%ma edilmesine kar#ı tedbirle-
rin etkinle#tirilmesi i#ini ele alacak ve kıyılar halkın istifadesine açılacaktır. Nüfus 
artı#ının da etkisi ile hızlanan #ehirle#menin do%urdu%u ve insan sa%lı%ını tehdit 
eder bir nitelik almaya ba#layan çevre ve hava kirlenmesi önemle durdu%umuz ko-
nulardan biri olacaktır.

Sayın milletvekilleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal geli#mesinde ve ulusal gü-
venli%imizin sa%lanmasında önemi büyük olan ula#tırma ve haberle#me hizmetle-
rini, ülke #artlarına uygun, güvenli bir #ekilde halkımıza sunacak tarzda yeniden 
düzenlemek, bunun gerektirdi%i hukukî, ekonomik, malî ve idarî her türlü tedbiri 
almak amacımız olacaktır.

Demiryolu a%ının altyapı, üst yapı ve araçlar yönünden yenilenmesine önem 
verilecektir.

Ülkemizde her yıl binlerce vatanda#ımızın can kaybına ve milyonlarca lira tu-
tarında ekonomik kayıplara sebep olan karayolu ta#ımacılı%ı hizmetlerinin, tesis, 
yönetim, i#letme ve trafik kontrolü yönlerinden da%ınıklı%ını önlemek üzere gerek-
li kanunların çıkarılmasına çalı#ılacaktır.



Memleketimizde güçlü, kendi ihtiyaçlarına yeterli ve dı#a dönük bir gemi in#a 
sanayiinin süratle kurulmasına ve mevcutlarının daha verimli çalı#masını sa%la-
mak ve üretimlerini artırmak amacıyla ba#lanmı# olan hazırlıkların sonuçlandırıl-
masına çalı#ılacaktır.

Hava ula#tırma sektöründe, temel hizmetler olarak hava alanlarının ve uçu# 
emniyet ve e%itim sistemlerinin uluslararası standartlara uygun olarak modern 
araç ve gereçlerle donatılması ba#lıca amaçlarımızdan olacaktır.

Sayın milletvekilleri; ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasında alt-
yapının önemine inanan Hükümetimiz, bu alandaki yatırımlara da de%er vermek-
tedir.

Devlet idaresinin etkinli%i, kamu hizmetlerinin bütün vatanda#lara hızla ve 
e#it olarak sa%lanması, üretici malının tüketim merkezlerine aktarmak yoluyla de-
%erlendirilmesi genel amaç olacaktır.

Günün ihtiyaçlarını kar#ılamayan kanunların, yatırımları hızlandırıcı bir nite-
li%e kavu#turulması gereklidir. Buna ba%lı olarak kaynak israfını artıran veya verimi 
azaltan bürokratik i#lemler, mevzuatta gerekli de%i#iklikler yapılarak tıkanıklıklar 
giderilmeye çalı#ılacak, idarelere daha geni# yetki verilerek yatırımlar hızlandırıla-
caktır.

Programlar yapılırken i#lerin en kısa zamanda bitirilmesini sa%layacak tedbir-
ler alınarak, uzun yıllara uzanan i#lerin maliyetlere yaptı%ı olumsuz etkilerin ön-
lenmesine çalı#ılacaktır.

Sayın milletvekilleri, e%itim sistemimizin ve yapısının ça%da# bilim ve tekno-
lojinin gereklerine uygun olarak geli#tirilmesi, ö%rencilerin ilgi ve yeteneklerine ve 
toplumumuzun yeti#mi# insangücü ihtiyacına göre yüksekö%retime, hayata ve i# 
alanlarına yöneltilmesi çalı#malarına devam olunacaktır. Sınaî geli#meye paralel 
olarak meslekî ve teknik ö%retime a%ırlık verilecektir.

Genç ku#akların Atatürkçülük, Anayasamızda ifadesini bulan ça%da# uygarlık 
bilinç ve anlayı#ına sahip, üstün yetenekte insanlar olarak yeti#tirilmesi için gerekli 
bütün tedbirler alınacaktır.

Ülkemizin her kö#esinde, çe#itli güçlüklere gö%üs geren büyük fedakârlıklarla 
görev yapan ö%retmenlerimizin maddî ve manevî sorunlarını çözümlemeye, meslek 
içinde yeti#melerini ve ilerlemelerini sa%layacak ko#ulları yaratmaya özellikle çaba 
sarf edece%iz.

&lkö%retimde, okulla#manın kısa sürede yüzde yüz gerçekle#mesi için gerekli 
yatırımlara devam edilecek ve bu amaçla yeni yatılı bölge okulları açılacaktır.

Ortaö%retimin araç ve laboratuvar ihtiyacını kar#ılayacak çalı#malara hız veri-
lecektir. Ortaö%retimde mevcut büyük ö%retmen açı%ını kapamak ve yüksekö%re-
tim kurulu#larına yerle#tirilmesi mümkün olamayan ö%rencilerin ö%renime devam-
larını sa%lamak amacıyla, Meslekî ve Teknik Yüksek Ö%retmen Okulları ile E%itim 
Enstitülerinde uygulanmasına ba#lanan “Mektupla Ö%retim”’in ba#arıyla yürütüle-
bilmesi için ciddî bir gayret sarf edilecektir. Mektupla ö%retimin gerekli kıldı%ı ki-



tapları kısa sürede ve belli bir bilimsel düzeyde hatırlanabilmesini mümkün kılmak 
üzere üniversite ve di%er yüksekö%retim kurulu#larıyla i#birli%i yapılacaktır.

Ö%retimin her kademesinde fırsat ve imkân e#itli%inin sa%lanmasına özel bir 
önem veriyoruz. Bu amaçla, ö%retmen ihtiyacını yeterli ölçüde kar#ılayamadı%ımız 
bölgelerdeki il merkezlerinde 1975 yılında yapılacak merkezî seçme ve yerle#tirme 
sınavlarından önce “Üniversite hazırlık kursları” açılacak ve bu kurslarda gerekti-
%inde büyük merkezlerden gönderilecek ö%retmenler görev alacaklardır. Seçme sı-
navlarında ba#arı gösteren; fakat malî imkânları sınırlı bulunan üstün yetenekteki 
ö%rencilerimizin yabancı dile a%ırlık veren ortaö%retim kurulu#larında da okuyabil-
me imkânları geni# ölçüde artırılacaktır.

Yüksekö%retim sorununun çözümlenmesinde üniversite ve di%er yüksekö%-
retim kurulu#ları ile i#birli%i yapılacaktır. Yeni üniversitelerin açılması bu üniver-
sitelerle yeti#mi# insan gücü ihtiyacı arasındaki paralelli%in sa%lanması bir plana 
ba%lanacaktır.

Bütün üniversitelerimizin özerk kurulu#lar haline getirilmesi yasalarda mev-
cut üniversite özerkli%i ile ba%da#mayan veya uygulamada sakıncalar yaratan hü-
kümlerin kaldırılması, üniversitelerimizin ve di%er yüksekö%retim kurulu#larının 
çalı#malarında kar#ıla#tıkları çe#itli güçlüklerin giderilmesi ve mevcut ö%retim 
üyelerimizden ve üniversite tesislerden en geni# ölçüde yararlanılması için gerekli 
çalı#malara derhal ba#lanacaktır.

Sayın milletvekilleri; Milletimizin ümidi, millî varlı%ımızın en dinamik ve güç-
lü unsuru, gelece%imizin güveni olan Türk gençli%inin sorunları ve ihtiyaçları, eko-
nomik ve sosyal yönden oldu%u kadar toplumun huzuru, güvenli%i ve mutlulu%u 
ile hür ye demokratik rejim açısından da büyük de%er ta#ımaktadır. Yurtta#ların 
beden, fikir ve ruh geli#melerinin dengeli olarak sa%lanması ve Türk sporunun aynı 
zamanda millî birlik ve bütünlü%ü güçlendirecek #ekilde yurt içinde yayılması ve 
yurt dı#ında #erefli yerini alması için beden e%itimi ve spor hizmetlerinin düzenle-
nip desteklenmesi önemli bir kamu görevi olmaktadır.

Bu nedenle, gençlik ve spor sorunları Atatürk ilkeleri ve Türk Millî E%itiminin 
genel amaç ve temel uygulamaları do%rultusunda ele alınacak; ba#ta millî e%itim 
sistemi olmak üzere sosyal ve ekonomik di%er ilgili kesimler ile ça%ımızın ve ülke-
mizin ihtiyaçlarına ve #artlarına uyan sistemli bir yakla#ımla bütünle#tirilecektir. 
Çe#itli kurumlar arasındaki ili#kiler bu bütünlük içinde düzenlenecek ve bugüne 
kadar yapılan çalı#malar bu görü#le de%erlendirilerek Gençlik ve Spor Bakanlı%ı Ku-
rulu# ve Görevleri Kanununun çıkarılmasına çalı#ılacaktır.

Yine aynı görü#le, gençlik ve spor hizmetleri için gerekli sayıda ve nitelikte 
insan gücünün yeti#tirilmesinde ve mevcut elemanların sürekli ve e%itim anlayı#ı 
içinde geli#tirilmesinde ça%da# bilim ve tekni%in geni# ve sonsuz katkısını getirecek 
olan Gençlik ve Spor Akademisinin kurulması sa%lanacak ve akademi, mevcut spor 
alan ve tesislerinin geni# imkânlarından yararlanılarak, deneme niteli%inde ba#la-
mak üzere ve en kısa zamanda faaliyete geçirilecektir.

Yüksekö%renimde artan ö%renci sayısı göz önünde bulundurularak, yüksekö%-
renim gençli%inin yurt ve kredi ihtiyaçlarının kar#ılanması yanında ö%rencilerin 



huzur ve güven içinde ya#antılarını ve ö%renimlerini sürdürebilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. Bu maksatla, Yüksekö%renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka-
nununda, günümüz ihtiyaçlarına ve #artlarına uyumlu yönde daha etkili, verimli, 
dengeli ve yaygın hizmetler verebilecek imkânlara kavu#turulmak üzere gerekli de-
%i#iklikler yapılmaya çalı#ılacaktır.

Gençlik ve spor hizmetlerinin en önemli sorunlarından biri olan kaynak ihti-
yacının artırılmasıyla ilgili vakıf ve benzeri malî tedbirler ara#tırılacak, bu ihtiyacın 
Devlet gelirleri dı#ında ek kaynaklarla da sa%lanmasına ve takviyesine çalı#ılacaktır.

Sayın milletvekilleri; Anayasamız iktisadî ve sosyal kalkınma yanında, kültü-
rel kalkınmaya da büyük önem vermi#tir. Yeniden kurulmu# olan Kültür Bakanlı%ı, 
bu Anayasa gere%inin gerçekle#tirilmesi do%rultusunda atılmı# önemli bir adımdır. 
Bu bakanlık millî kültürümüzü, sanatımızı, de%erlerimizi korumak ve geli#tirmek 
amacını güdecektir. Kültürel de%erlerimizi içte ve dı#ta tanıtmak bu Bakanlı%ın 
görevleri arasında yer alacaktır. Yurt dı#ındaki vatanda#larımızın kültürel ihtiyaç-
larının kar#ılanması ve dı# ülkelerde Türk varlı%ının tanıtılması konularında, ilgi-
li bakanlıklarla i#birli%i yapılarak gerekli faaliyetler bu bakanlıkça yürütülecektir. 
Üçüncü Be# Yıllık Kalkınma Planında bu konuda öngörülmü# tedbir ve hizmetlerin 
gerçekle#tirilmesi için, bu yeni bakanlı%ın kurulu# kanunu tasarısı bir an önce ha-
zırlanarak Yüce Meclise sunulacaktır.

Sayın milletvekilleri; üzerinde büyük hassasiyetle durdu%umuz sosyal barı# ve 
refah, büyük ölçüde i#çi ve i#veren ili#kilerinin ahenkli bir biçimde düzenlenmesi-
ne ba%lıdır. &#çi ve i#verenlerimizin kar#ılıklı saygı ve güven duygusu içerisinde en 
verimli #ekilde çalı#masının, ekonomimiz ve sosyal geli#memiz yönünden büyük 
önem ta#ıdı%ı kanısındayız. Bu ili#kilerin amaca en uygun #ekilde yürütülmesi için 
çaba harcayaca%ız.

Sendikalar Kanunu ile Toplu &# Sözle#mesi Grev ve Lokavt kanunlarının uygu-
lanmasında kar#ıla#ılan aksaklıkların giderilmesine çalı#aca%ız.

Toplu i# sözle#mesi yapmaya yetkili sendikanın tespitinde anla#mazlık oldu%u 
takdirde, hâkim denetimi altında i#çilerin gizli oyuna ba#vurulması yönünde yapıl-
maya ba#lanmı# olan uygulama bir sisteme ba%lanacaktır.

&#çilerin ya#ayı# ve hayat seviyelerinin yükselmesi, i#in devamlılı%ı gibi çok 
önemli sorunlar, ekonomik hayattaki canlılı%a ba%lıdır. Sa%lıklı olmayan bir eko-
nomik konjonktür içerisinde sadece ücretlerin artırılması ile sosyal geli#melerin 
sa%lanamayaca%ı kanısındayız. Sosyal reformlarla ekonomik kalkınma arasındaki 
hassas dengenin sa%lanması ba#lıca amacımız olacaktır. &#çi i#veren kurulu#larının 
yöneticilerine bu konuda büyük görevler dü#tü%üne ve memleket yararlarını her 
zaman göz önünde bulunduracaklarına inanıyorum.

Toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunları arasında en önemlilerinden bi-
risi olarak i#sizli%i görüyoruz. Nüfusumuzun hızlı artması sonucu, her yıl yeniden 
yarım milyon vatanda#ımıza i# olanakları sa%lamak ihtiyacı do%maktadır. Ancak, 
bugünkü ko#ullarda ekonomimizde yaratılabilen verimli i#lerin sayısı bunun yarı-
sını bile bulmamaktadır. &#sizlik, do%uraca%ı ekonomik sosyal ve siyasal sorunlarla 
toplumumuzu bugün oldu%undan daha çok etkileyecektir.



&#sizlik sorununun çözümlenmesi amacına yönelik bütün tedbirleri almak ka-
rarındayız. Bu tedbirlerin önemli bir kısmının uzun dönemde etkili olabilece%ini 
biliyoruz. Ancak bugün anlamlı bir ba#langıç yapmaksızın ilerde sonuç beklemenin 
olanaksız oldu%unu dü#ünüyoruz. Kısa dönemde ise gerek kamu, gerekse özel ya-
tırımları hızlandırmak ve proje seçiminde istihdam faktörüne a%ırlık vermek sure-
tiyle sorunu kısmen olsun hafifletebilece%imizi ümit ediyoruz.

&#çi-memur ayrımı konusunda, çalı#anların statülerinin belirlenmesinde zo-
runluluk bulundu%u kanısındayız. Bu amaca ula#mak için durumun, 12 Sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki müzakerelerin-
de bir çözüme kavu#turulmasına çalı#ılacaktır.

Üretime, eme%i ile katılanların meslek öncesi ve meslek içi e%itimlerine hız 
verilecek, böylece ekonomik kalkınmamızın büyük çapta muhtaç oldu%u nitelikli 
i#gücünün yeti#tirilmesi sa%lanacaktır.

Tarım i#çilerinin durumu önemle ele alınacak ve hazırlanmı# bulunan Tarım &# 
Kanunu tasarısının kanunla#tırılmasına çalı#ılacaktır.

Genç i#çilerin korunması konusu üzerine e%ilece%iz.
Öte yandan, istihdam açı%ımızı bir ölçüde azaltan, ülkemiz ekonomisine ve 

özellikle dı# ödemeler dengesinin sa%lanmasına büyük katkısı bulunan yabancı ül-
kelerde çalı#an i#çilerimizin sorunları yakından izlenecek, hak ve çıkarları koruna-
caktır.

Hükümetimiz, i#çilerin kıdem tazminatlarına ili#kin kanun tasarısı üzerindeki 
çalı#malara devam edecektir.

Sayın Milletvekilleri; ça%ımızda sosyal devletin ba#ta gelen görevi, ki#inin sos-
yal adalet içinde maddî ve manevî geli#mesini sa%lamak, gelece%ine güvenle baka-
bilmesi olanaklarını yaratmaktır.

Bu nedenle ülkemizdeki sosyal güvenlik müesseselerinin belli ba#lılardan olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandı%ı ve Ba%-Kur kurumlarının çalı#ma ve i#-
leyi#ine bugün her zamankinden daha çok önem verilmesi, çalı#maların teker teker 
gözden geçirilerek birbirleriyle uyarlı kurulu#lar olmalarının sa%lanması önemli bir 
konu olarak ortadadır.

Bu nedenlerle tüm sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplamak, ta-
rım ve orman kesimi ba#ta olmak üzere tüm çalı#anları sosyal güvenlik kapsamına 
almak olanaklarını tespit etmek amacıyla Hükümetimiz “Sosyal Güvenlik Bakan-
lı%ı” adı altında bir bakanlı%ın kurulmasını yararlı görmü#tür. Böylelikle bugüne 
kadar çe#itli sosyal güvenlik örgütleri tarafından de%i#ik #ekilde uygulanan sosyal 
güvenlik yöntem ve ilkeleri yeknesak hale getirilecek ve çe#itli sosyal güvenlik ör-
gütleri tarafından toplanan sosyal güvenlik fonlarının ekonomik geli#menin amaç-
larına daha uygun olarak kullanılması ve toplumun tümünün yararlanaca%ı #ekilde 
de%erlendirilmesi imkânı sa%lanacaktır.

Ayrıca ülkemiz #artları göz önünde tutularak, giderek bütün i# kollarını içine 
almak üzere i#çiler için i#sizlik sigortası kurulması çalı#maları hızlandırılacaktır. 
Bütün vatanda#larımızın sa%lık güvencesinden yararlanmasını sa%layacak genel 
sa%lık sigortası çalı#maları hızlandırılacaktır.



&htiyarlık, maluliyet, dul ve yetim aylıklarını en az miktarının belli asgarî dü-
zeylerde tespitini sa%layacak yöntemler geli#tirilecektir. Ücretleri donmu# olan 
emekli i#çilerin, i#çi dul ve yetimlerin durumunu, a%ırla#an geçim #artlarına uydu-
racak yasal tedbirler alınacaktır.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin sosyal güvenlik haklarını daha sa%lam bir teminata 
ba%lamak için ilgili hükümetlerle sıkı temaslar devam ettirilecektir.

Bu maksatla; sosyal güvenlik ve i#gücü sözle#meleri ülkemizin ve yabancı ül-
kelerin ilgili yasalarında meydana gelen de%i#iklik ve geli#melerin ı#ı%ında yeniden 
gözden geçirilecektir. &#gücümüzün mevzuat dı#ı akı#ını önlemek ve i#çilerimizin 
sosyal güvenliklerini teminat altına almak amacıyla, gerekli ülkelerle sosyal güven-
lik ve i#gücü anla#maları yapılacaktır.

Planın toplu konut ilkesi ve sosyal konut ve kredi olanakları günün ihtiyaç ve 
ko#ulları çerçevesinde artırılacaktır.

Hizmetlerin birle#tirilmesi konusunda mevcut mevzuat hızla düzenlenecek, 
i#ler hale getirilecektir.

Sayın milletvekilleri; sa%lık hizmetlerinde temel ilke, halkın sa%lık seviyesini 
yükseltmek ve bu hizmetlerin yurt düzeyine dengeli bir #ekilde da%ılımını sa%la-
maktır.

Bu amaçla; koruyucu sa%lık hizmetlerine öncelik verilecek, tedavi edici sa%lık 
hizmetleri, koruyucu hizmetlerin tamamlayıcısı olarak yürütülecektir.

Sa%lık hizmetlerinin sosyalle#tirilmesi programının uygulanmasına devam 
edilecek, bu programın henüz uygulanmadı%ı illerde özellikle köy hizmetlerinde 
verimin artırılmasına çalı#ılacaktır.

Daha çok sayıda sa%lık personeli yeti#tirilmesine çalı#ılacak ve bu personelin 
dengeli da%ılımını sa%lamak için yoksunluk bölgelerine gitmesini özendirici tedbir-
ler alınacaktır.

Aile planlaması hizmetleri, ananın ve çocu%un sa%lı%ını koruyacak #ekilde uy-
gulanacak ve her iki hizmet içice yürütülecektir.

&lâç fiyatlarının tespiti sınaî maliyet sistemine uygun olarak yürütülecek, e#de-
%erdeki ilâçların gereksiz #ekilde ço%almasını önleyici tedbirler alınacak, kalite ve 
fiyat kontrolünün etkin olması sa%lanacak, ilâç sanayiinin geli#mesi ile hammadde 
imaline yönelmesi ve ihracı te#vik edilecektir.

Sosyal yardım hizmetlerindeki da%ınıklı%ı ve ahenksizli%i giderici tedbirlerin 
alınmasına çalı#ılacak, korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yeti#tirilmesine 
önem verilecektir.

Sayın üyeler, Cumhuriyet ve istiklâlimizin insan hak ve hürriyetleri üzerinde 
kurulan demokratik, parlamenter rejimimizin teminatı, ulusal varlık ve bütünlü%ü-
müzün iç ve dı# tehdit ve tecavüzlere kar#ı koruyucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerini; 
barı# ve sava#ta, yurt güvenli%i görevini en müessir bir #ekilde yerine getirebilmesi 
için te#kilât, harp Silah ve vasıtaları, e%itim ve moral gücü yönünden ça%da# tek-
nolojinin gerektirdi%i en yüksek düzeyde bulundurmak, temel hedefimiz olacaktır.



Bu maksatla; 1970 yılından beri yürütülmekte olan modernizasyon programı, 
hızla sonuç alacak #ekilde yeniden gözden geçirilecektir. Özellikle Kıbrıs ihtilâfı ile 
birlikte bölge memleketlerinin mevcut askerî dengeyi bozacak nitelikteki Silahlan-
ma gayretleri ve dâhil bulundu%umuz ittifakın savunma stratejisinin yeni gerekleri 
harp stoklarımızı takviye zorunlu%u ve maliyet fiyat artı#ları muvacehesinde mo-
dernizasyon programımıza yeni kaynak tahsisleri için her türlü imkân kullanıla-
caktır.

Silahtardaki hızlı teknolojik geli#me, harp Silah ve araçları imalâtındaki ba# 
döndürücü fiyat artı#ları, harp Silah ve vasıtaları tedarikindeki güvensizlikler, dı# 
yardım kaynaklarında beliren tahdit ve dı# ödemelerin dengede tutulması zorunlu-
%u göz önünde bulundurularak millî harp sanayii sektörünün tahakkuku öncelikle 
ele alınacaktır.

Üyesi bulundu%umuz Kuzey Atlantik &ttifakı çerçevesinde yaptı%ımız ikili sa-
vunma i#birli%inin, ittifak amaçlarına ve i#birli%i vecibelerinin kar#ılıklı ve dengeli 
olması esasına uygun olarak yürütülmesine azamî itina gösterilmesine devam edi-
lecektir.

Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç fazlası kalmı# yüksekö%renim görmü# yüküm-
lülerin problemlerini halleden 1833 sayılı Kanunun tatbikatının aksamadan yürü-
tülmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

Silahaltına alma i#lemlerinin, bugünün ihtiyaçlarını kar#ılayacak düzeye çı-
karılması için çalı#malar yapılacak ve hizmeti vatanda#ın aya%ına götürmek üzere 
bazı yerlerde evvelce mevcut olan askerlik #ubelerinin yeniden bir plan içinde açıl-
maları sa%lanacaktır.

Sahip bulundu%umuz kısıtlı kaynaklara ra%men ekonomik ve sosyal alanda sü-
ratle geni# hamleler yapmak mecburiyetini müdrik bulunarak, Yüce Meclisimizin, 
millî bekamızın oldu%u kadar dünya barı#ının da teminatı olan Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin her yönüyle güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin gerçekle#mesi istikame-
tinde hiçbir fedakârlıktan kaçmayaca%ına inanıyoruz.

Sayın üyeler; Atatürk’ün her tarihi ça%da geçerli kalacak dı# siyaset ilkelerinin, 
bugünkü dünya ko#ullarında yeni anlamlar ve yeni önem kazandı%ını görüyoruz. 
Hükümetimiz, bugünkü dünya gerçekleri kar#ısında bu ilkelerden ilham alacaktır. 
Bu bakımdan bugüne kadar Cumhuriyet Hükümetlerinin, bu ilkeleri uygulayarak, 
dı# ili#kilerimizde olumlu yönlerde yaptıkları çalı#maları devam ettirmemiz tabiî 
olacaktır.

Her #eyden evvel #unu belirtmemiz gerekir ki, son yıllarda milletlerarası ili#-
kilerde hüküm süren yumu#ama, “détente” siyasî ikliminin devamının sa%lanması 
ve “détente”nin kuvvetli temellere dayandırılması hususundaki çabalara Hükü-
metimiz açık kalplilikle i#tirak edecektir. Çok özel jeopolitik durumu dolayısıyla, 
Türkiye’nin “gerginli%i hafifletme” siyasetine önemli bir katkısı oldu%unu ve olaca-
%ını müdrikiz. Ülkemiz, Batı Avrupa ülkeleri ile sa%lam dostluk ili#kileri kurmu#tur. 
Kendi bölgesinde, Do%u Avrupa ülkeleri ile kurdu%u “iyi kom#uluk” ili#kileri de hız-
la geli#mektedir. Orta - Do%u ülkeleri ile çok kuvvetli tarihi ve kültürel ba%larımız 
mevcuttur. Dünyanın di%er kıtalarında yeni ba%ımsızlı%a kavu#an ülkelerle yepyeni 



ba%lar kuruyoruz. Biz, bütün bu ili#kileri, gerek siyasî ve gerek iktisadî alanlarda, 
hızla geli#tirmek kararındayız. Bunu yaparken, Atatürk’ün siyasî dü#üncelerini ça-
%ımızın gerçeklerine uyguladı%ımıza ve aynı zamanda, Détente’ye, barı#a önemli 
katkıda bulundu%umuza inanıyoruz.

Yumu#ama havasının, askerî ve siyasî alanlarda kurulan hassas ve nazik bir 
dengeye dayandı%ını biliyoruz. Dolayısıyla gerçekçi bir davranı#la, bu dengenin 
muhafazasının gerektirdi%i fedakârlıklardan kaçınmayaca%ız. NATO &ttifakı için-
de dayanı#manın icaplarını ön planda tutmak zorunlulu%una inanıyoruz. “Siyasî 
yumu#ama” siyasetinin Avrupa kıtasında daha güçlü temellere dayandırılması için 
giri#ilen, Avrupa Güvenlik ve &#birli%i Konferansı ile kar#ılıklı ve dengeli kuvvet in-
dirimleri konferansı te#ebbüslerinin ba#arısı için içtenlikle çalı#ırken, bu gerçekleri 
de göz önünde bulunduruyoruz.

Bu nâzik “yumu#ama” ko#ulları içinde Kuzey Atlantik &ttifakının savunma 
azim ve gücünün muhafazası gere%ine inanıyoruz. Türkiye bu yönde kendisine dü-
#en sorumlulukları, üye ülkeler arasındaki savunma i#birli%inin kar#ılıklı ve dengeli 
vecibelere dayanması gerekti%i anlayı#ı çerçevesinde, yerine getirme%e devam ede-
cektir.

Amerika Birle#ik Devletleri ile ili#kilerimizin, bugünkü ko#ullarda kar#ılıklı an-
layı#, saygı ve dengeli i#birli%i anlayı#ı içinde devam edece%ini ve giderek daha da 
güçlenece%ini ümit ediyoruz.

AET ile ili#kilerimiz, katma ve tamamlayıcı protokol çerçevesi içinde yürütül-
mektedir. Bu çerçevede, Türkiye’ye sa%lanmı# olanakların köklü biçimlerde düzel-
tilmesine gayret sarf edilecektir.

Öte yandan, AET ile olan tüm ili#kilerimizde, Türkiye ile benzerlik gösteren 
di%er ülkelere verilmi# ve verilecek tavizler, dengeyi aleyhimize bozacak bir nitelik 
ta#ımaktadır. Bu bakımdan toplulu%un dı# ticaret politikası uygulaması dikkatle 
izlenecek ve bahis konusu güçlüklerin giderilmesine çalı#ılacaktır.

Do%u Avrupa ülkeleri ile ve özellikle Balkanlarda kom#umuz bulunan ülke-
lerle mevcut ili#kilerimizin devamına ve geli#mesine Hükümetimiz önem vere-
cektir. Sovyetler Birli%i ile gerçekçi ilkelere dayandırılmı# bulunan “iyi kom#uluk 
ili#kilerimiz”in bu ilkeler çerçevesi içinde, çe#itli alanlarda geli#meler kaydedece%ini 
umuyoruz.

Orta Do%u’da, karde# &ran ve Pakistan ile aramızda mevcut geleneksel dostlu-
%un sa%lamlı%ını muhafaza etmesi, kanımızca, bölge istikrarına önemli bir katkı 
te#kil etmektedir. Bu ülkelerle CENTO ve RCD içindeki i#birli%imiz her üç ülkenin 
yararına olmakta ve çe#itli sorunların birlikte ele alınmasına ve çözümlenmesine 
yardım etmektedir.

Orta Do%u ihtilâfında, Arap ülkelerinin haklı gördü%ümüz davalarını destek-
leme%e devam edece%iz. Genel olarak dünyada ve özellikle Orta Do%uda, kuvvet 
kullanılarak arazi ilhakına kar#ı çıkmamız, dünya barı#ı ve istikrarı bakımından 
inandı%ımız bir ilkeye sadakatin gere%idir. Filistin halkının yıllardan beri maruz 
kaldı%ı ıstıraplara ilgisiz kalmamız da mümkün de%ildir: Orta Do%u ihtilâfının çö-



zümünün, bir esas ko#ulunun, Filistin halkının me#ru millî haklarının tanınması 
oldu%una inanıyoruz. Kudüs mukaddes #ehrinin statüsünün, ilhak neticesinde de-
%i#tirilemeyece%i hususundaki kanımızı da muhafaza ediyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan ili#kilerin önümüzdeki dönemde çe#itli alan-
larda memnuniyet verici bir #ekilde geli#ece%ini ümit ediyoruz.

Genel olarak milletlerarası ili#kilerin büyük hızla geli#ti%i bir devrede, tarihte 
asırlar boyunca birçok ortak de%eri payla#tı%ımız Arap ülkeleri ile ikili ili#kiler çer-
çevesi içinde temaslarımızı ve her alandaki mübadelelerimizi artırmanın do%al bir 
geli#me olaca%ını dü#ünüyoruz. Bizden evvelki hükümetlerin bu yoldaki gayretleri-
ni devam ettirece%iz. Tarihî ba%ların yanında, Orta Do%u - Arap ülkeleri ve Ma%rip 
ülkeleri ile birçok ortak çıkarlarımıza hizmet edecek geni# i#birli%i olanakları mev-
cuttur.

Bölge dı#ındaki ba%lantısız ülkelere ve özellikle ba%ımsızlıklarına yeni kavu#an 
ülkelere gelince: Atatürk Türkiye’sinin bu ülkelere do%al bir yakınlık duyması ko-
layca anla#ılır. Hükümetimiz, co%rafî engellere bakmadan bu ülkelerle ili#kilerimizi 
hızla geli#tirme%e önem verecektir. Aynı siyasî dü#ünce içinde ırkçılık ve sömürge-
cili%in tasfiyesi çabalarına elimizden gelen deste%i esirgemeyece%iz.

Ülkemizin eski uygarlıklarını ve ça%da# Türk millî kültürünü dı#arıda en geni# 
#ekilde tanıtmak üzere devamlı ve sistemli çalı#malar düzenlenecektir.

Yurt dı#ındaki soyda#larımıza da öz kültürlerini korumak ve geli#tirmek ola-
naklarının sa%lanması sorunu önem ta#ımaktadır. Di%er taraftan ba#ka ülkelerde 
ya#ayan vatanda#larımızın, bulundukları ülke yasalarının bah#etti%i bütün hak ve 
imkânlardan e#it olarak faydalanmaları sorunu üzerinde de duraca%ız.

Yabancı ülkelerdeki Türk vatanda#larına ait emlâk ve haklarla ilgi sorunların 
çözümlenmesi hususundaki çalı#malar, ivedilikle devam ettirilecektir.

Yabancı ülkelerde çalı#an Türk i#çilerinin her türlü haklarının korunması ve 
yabancı ülkelerdeki ya#amalarının kolayla#tırılması için ihtiyaçlarının sa%lanması 
hususunda azamî dikkat ve titizlik gösterilecektir. Bu meyanda, dı#arıdaki i#çile-
rimizin bo# zamanlarının de%erlendirilmesi ve memleketle olan ba%larının sürdü-
rülmesini sa%lamak amacı ile yabancı merkezlerde “Türk Evleri” kurulması projesi 
programlı olarak gerçekle#tirilecektir.

Ayrıca, yurt dı#ında çalı#an vatanda#larımızın çocuklarının Türk kültürü ve 
dili alanlarında etkili bir #ekilde e%itilmeleri, bu vatanda#larımızın ve tüm aile bi-
reylerinin vatan ile ba%larının korunması hususları da, programımızın di%er önem-
li amaçlarını te#kil etmektedir.

Sayın milletvekilleri;

Türkiye’nin, bütün dünya ülkelerine kar#ı barı#çı bir dı# siyaset izlemesine 
ra%men, kom#ularından biri ile Yunanistan ile maalesef halledilmemi# bulunan 
birtakım sorunları bulundu%unu biliyorsunuz. Bunların ba#ında, gayet çetin bir 
nitelik arz eden Kıbrıs ihtilâfı, ciddiyetini muhafaza etmektedir. Ege kıta sahanlı%ı 
ile ilgili anla#mazlık da önemini kaybetmemi#tir. Yunanistan ile birçok sorunun ve 
anla#mazlı%ın halledilmemi# bulunmasında Cumhuriyet Hükümetlerinin kusurla-



rı olmamı#tır. Gayet iyi bildi%iniz gibi, Türkiye bu sorunların çözümlenmesi için 
her vesile ile müzakereyi önermi#se de, bu konudaki telkin ve istekleri akis bula-
mamı# ve kar#ılıksız kalmı#tır. Bu uzla#maz tutumun sonucu patlak veren Kıbrıs 
bunalımının bugün eri#ti%i noktada dü#üncelerimizi ve genel olarak Türk-Yunan 
ili#kilerinin gelece%i hakkındaki görü#lerimizi açıkça ifade etmekte fayda görüyo-
ruz. Türkiye’nin, antla#malardan do%an vecibeleri yerine getirmek amacıyla giri#ti-
%i Barı# Harekâtının dayandı%ı siyasî felsefede de%i#iklik yoktur. Türkiye, Kıbrıs’ta 
arazi ilhakı pe#inde de%ildir. Bu, dı# siyasetinin temel ilkelerine aykırı olurdu.

Sayın milletvekilleri; Kıbrıs sorununun çözümünde biz #u noktaları göz önün-
de bulunduraca%ız: Kıbrıs sorununun siyasî çözümünün, Kıbrıs’ın milletlerarası 
alandaki statüsünde bir de%i#iklik getirmesini istemiyoruz. Türk Barı# Harekâtı ile 
ba%ımsızlı%ı ve egemenli%i korunan ve teyit edilen Kıbrıs Devletinin yeni Anayasa 
düzeni, Akdeniz’de dengeyi ve istikrarı bozan bir geli#meye yol açmamalıdır. Bu 
görü#ümüz, genel olarak milletlerarası toplulu%un da arzularına uyumlu dü#mek-
tedir.

&kinci nokta, Kıbrıs’taki Türk Toplumunun güvenli%inin e#it haklara dayanan, 
yeterli güvenli%i kapsayan, sa%lam ve sürekli bir Anayasa düzeni içinde sa%lanma-
sıdır. Geçmi#in tecrübeleri ı#ı%ında co%rafî temele dayanan federasyon sisteminin 
tek hal çaresi oldu%u gerçe%i bugün artık genellikle kabul edilmektedir. Bu esaslar 
dâhilinde, bu sorunun müzakere yolu ile bir çözüme ba%lanmasını arzu ediyoruz. 
Genel olarak diyebiliriz ki, Yunanistan ile ihtilâflarımızın gerçek çözümü ancak 
kar#ılıklı iyi niyet ve hakka saygı gösterildi%i takdirde mümkün olabilecektir. Türk-
Yunan ili#kilerinin gelece%i kesinlikle bu ko#ulların gerçekle#mesine ba%lıdır. Son 
seçimlerle iktidara gelen Yunan Hükümeti de bu dü#üncelerimizi payla#tı%ı takdir-
de gerek Kıbrıs’ın, gerek Türk Yunan ili#kilerinin gelece%ine daha büyük güvenle 
bakabiliriz.

Sayın milletvekilleri; Sayın Ecevit Hükümetinin istifasından sonra, yeni bir 
hükümetin kurulması amacıyla siyasî partilerimiz yetkilileri arasında cereyan eden 
uzun görü#me ve tartı#malar sonunda bir anla#ma noktasına varılmaması nedeniy-
le, daha önce de etraflıca belirtti%imiz çok zor ko#ullar içinde görev alan Hüküme-
timizin çalı#ma programını sunmu# bulunuyoruz.

Hükümetimiz, kurulu#undaki bu özelli%i dikkate alarak huzurlarınıza uzun sü-
reli uygulamaları kapsayan bir programla çıkmamaya gayret harcamı#tır.

Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı hükümetlerin etkinli%ine 
inanmı# kimseler olarak, er geç, Parlamento ço%unlu%una dayalı bir koalisyon hü-
kümeti kuruluncaya kadar veya Yüce Meclisçe karar verildi%inde, yeni bir seçim 
yapılıncaya kadar i#ba#ında kalacak olan Hükümetimiz, bu ihtimallerden birinin en 
kısa zamanda gerçekle#ecek bu nitelikte kurulacak bir hükümetin hizmeti bizden 
devralmasını en halisane dileklerle beklemektedir.

Sayın üyeler, Hükümetimiz ülkemizin âcil çözüm bekleyen iç ve dı# sorunları-
nın a%ırlı%ını bilmekte ve bunun bilinci içinde görev almı# bulunmaktadır.



Yüce Meclisin güvenine mazhar oldu%umuz takdirde Parlamentomuzun des-
tek ve denetimi altında ve tüm siyasî partilerimizle sıkı bir i#birli%i içinde mevcut 
güçlükleri yenmede ba#arılı olaca%ımıza yürekten inanıyoruz.

Yüce Heyetinizin takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. (Alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
Sayın arkada#larım, Hükümet Programı Yüce Meclise sunulmu#tur. Anaya-

samızın 103’üncü &çtüzü%ümüzün 105’inci maddelerine uygun olarak, Hükümet 
Programının görü#ülmesi Çar#amba günü yapılacaktır.

Hükümet Programı üzerindeki görü#meler için, 27.11.1974 Çar#amba günü 
saat 15.00’de toplanmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.26



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 14 Cilt 18 Birle"im 8

Sayfa 145-159
24.11.1974 Pazar

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba"kanvekili Mehmet Ünaldı

KÂT!PLER: Mehmet Çamlıca (Kastamonu)
Bahriye Üçok (Cumhurba"kanınca S.Ü.)

Açılma Saati: 16.30

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — 8’inci Birle#imi açıyorum. Yeter sayı vardır, müzakerelere ba#lı-
yoruz.

Ba#bakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının 
okunması.

BA%KAN — Sayın Sadi Irmak, Hükümet Programını takdim edeceklerdir;
Buyurun, Sayın Ba#bakan. (Alkı"lar).
BA%BAKAN SAD# IRMAK (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan, 

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri…

Hükümet Programı Millet Meclisi’nin 24.11.1974 Günkü 9’uncu Birle#i-
minde aynen okundu$undan metin tekrar alınmamı#tır.

BA%KAN — Yüksek Heyetinizin Birle#imin ba#ında kabul etmi# bulundu%u 
önerge gere%ince, 28 Kasım 1974 Per#embe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 
Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.55



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 4 Cilt 7 Birle"im 10

Sayfa 155-235
27.11.1974 Çar"amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN —Ba"kanvekili Rasim Hancıo#lu

KÂT!PLER: !dris Arıkan (Siirt)
Oral Mavio#lu (!çel)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz gere%ince, Pazar günü Genel 
Kurula sunulmu# bulunan Hükümet Programı üzerindeki görü#melere geçiyoruz.

Bu görü#melerde söz alan Sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum: Demok-
ratik Parti Grubu adına Sayın Mehmet Altınsoy, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Mehmet Altmı#yedio%lu; #ahısları adına, Sayın Alparslan Türke#, Sayın 
Zekâi Yaylalı, Sayın Yasin Hatibo%lu, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın &hsan 
Ataöv, Sayın Ali Sanlı, Sayın Nadir Lâtif &slâm, Sayın &brahim Aysoy, Sayın Ahmet 
Buldanlı, Sayın Nazım Ba#, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Mehmet Sönmez, Sayın Ali 
Acar, Sayın &smail Hakkı Köylüo%lu.

Genel Kurulun, 19.11.1974 tarih ve 8’inci Birle#imde aldı%ı karar gere%ince, 
Hükümet programı üzerindeki görü#melerde, Hükümet ve siyasî parti grupları için 
süre sınırı konmamı#, ki#isel konu#malar 20’#er; görü#melerin devamı kararla#tı-
rıldı%ında, gruplar 30’#ar, ki#isel konu#malar da 10’ar dakika ile sınırlandırılmı#tır.

"imdi söz sırasına göre, Demokratik Parti Grubu adına Sayın Mehmet Altın-
soy, buyurunuz efendim. (D.P. sıralarından alkı"lar)

D.P. GRUBU ADINA MEHMET ALTINSOY (Ni$de) — Muhterem Ba#kan, 
de%erli milletvekili arkada#larım;

Sayın Ecevit Hükümetinin istifasından sonra ortaya çıkan Hükümet bunalımı 
uzunca bir süre devam ettikten sonra, nihayet Sayın Irmak Hükümeti Yüce Mecli-
sin huzuruna gelmi#tir. Bugün Sayın Irmak Hükümetinin Programı üzerinde gö-
rü#meler yapılmaktadır.

“Sayın Irmak Hükümetinin kurulu#u ile bunalım bitti mi, yoksa bunalım yeni 
bir safhaya mı girdi?” Tartı#ması, Hükümet Programının Meclislere sunulmasın-
dan önce kamuoyunda ba#lamı#tır. Zira bütün dikkatler, programdan ziyade bu 
Hükümetin kurulu# biçimine çevrilmi#tir. Bu Hükümetin kurulu# #ekli ve terkibi 
ne ölçüde demokrasi ve Anayasa gerçeklerini aksettirmektedir? Bu Hükümetin gü-
venoyu alması halinde, Anayasa ve &çtüzük kuralları içinde Meclislerle nasıl çalı#ma 



düzeni sa%lanacaktır? Gerçekten, iddia edildi%i gibi, Anayasamızda bir bo#luk mu 
vardır? Bu sorular ve cevapları bir müddetten beri kamuoyunda tartı#ılmakta, âlim 
hukukçular çevresinde, birbirlerine ters dü#en de%erlendirmeler ve izahlar yapıl-
maktadır.

Bu konulardaki dü#üncelerimizi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, “Sayın Ir-
mak Hükümetinin kurulmasına kadar geçen zaman içinde neler oldu, bu noktaya 
nasıl gelindi; mümkün olan çe#itli çözüm yolları arasında en isabetli çözüm yolu bu 
mu idi; bu Hükümet, bir acele hal Hükümeti, bir çaresizlik Hükümeti olarak mı kar-
#ımıza çıktı; bu ola%anüstü modeli partiler olarak biz mi davet ettik?” sorularının, 
kamuoyunun dikkatle üzerinde durdu%u ve açıkça cevap bekledi%i sorular oldu%u-
nu belirtmekte yarar görürüz.

Kamuoyunu do%ru olarak olu#turmakla görevli olan TRT’nin kamuoyunu olu#-
turmak yerine karı#tırmak için gösterdi%i gayretler, olayları daha çok anla#ılmaz 
hale sokmu#tur. Kar#ılıklı temas ve beyanat zincirinin uzayıp gitmesi, politik ge-
li#meleri yakından takip eden çevreler için dahi olayların anla#ılması güç bir hale 
gelmesinde tek partiye hizmet etme anlayı#ı ile görev yapan TRT için çok müsait bir 
ortam yaratmı#tır. Bütün bu nedenlerle, olaylara ve geli#melere kısaca göz atmak 
gere%ine inanıyoruz.

11 Kasım 1974 günü Çankaya’da yapılan liderler toplantısından elde edilen so-
nuç #u idi:

1.  Uzun vadede bir icraat Hükümeti kurulabilmesi imkânları oldukça zayıfla-
mı#tır.

2. Bunun tabiî sonucu olarak, erken seçim kaçınılmaz hale gelmi#tir.
3. Erken seçim için dahi bir Hükümetin kurulması gereklidir.
4.  Kurulacak Hükümet, seçim emniyetini bütün icaplarıyla sa%layacak ve va-

tanda# iradesinin hür ve serbest #ekilde tecellisine imkân verecek bütün tedbirleri 
getirmelidir.

5.  Nihayet kurulacak hükümet Parlâmento ço%unlu%una dayalı, gücünü Mec-
listen ve millet iradesinden alacak bir hükümet olmalıdır.

Bütün partilerin hükümete katılması, seçim emniyeti ve seçim tartı#malarının 
belli bir seviyede tutulabilmesi bakımından tercihe #ayandır.

&#te Sayın Cumhurba#kanımız bu tespitlerin ı#ı%ı altında hükümeti kurmak 
üzere Sayın Irmak’a görev verdi. Sayın Irmak, iyi niyetle ve ciddî bir sorumluluk 
anlayı#ıyla i#e ba#lamı#tır. Sayın Irmak iki temel prensipten hareket etmi#tir:

1. — En kısa zamanda bir hükümet kurulmalıdır.
2.— Kurulacak hükümet Parlamento ço%unlu%unun deste%ine dayalı olmalı-

dır.
Bu iki prensip de birbirinden önemli ve vazgeçilmez unsurlardır. Zira Bakanlar 

Kurulu toplantısı bile yapamayan bir hükümet vardı. Devlet ve millet i#leri yüzüs-
tü kalmı#tı. Sabık Ba#bakan, Hükümeti sokak ortasında bırakıp gitmeye hazırla-
nıyordu. Sabık Ba#bakan Yardımcısı ise, iki koltu%a bir bakan oturtma tasavvur-



larını açıklıyordu. Bu #artlar altında, elbette Sayın Irmak, soka%a atılmak istenen 
hükümet sorumlulu%unu biran önce tutup kaldırmak ve #eref nöbetini devralmak 
istiyordu. Bu isticali saygı ile ve takdirle kar#ılıyoruz.

Sayın Irmak ço%unlu%u sa%lamak için temaslar yaptı ve görü#melerini tamam-
ladı. Ancak sonuç yoktu, Parlâmento ço%unlu%una dayalı bir hükümet kurulamıyor-
du. Ço%unlu%a dayalı bir hükümetin kurulabilmesi için Demokratik Parti her türlü 
yardımı ve deste%i Sayın Irmak’a vadetmi#ti.

Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi de ço%unluk hükümeti için 
“Evet” demi#lerdi. Demi#lerdi, ama Demokratik Parti, Millî Selâmet Partisi ve Cum-
huriyetçi Güven Partisinin toplam üyeleri Mecliste bir ço%unluk sa%layamıyordu. 
Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Halk Partisi Irmak Hükümetine katılmayı reddet-
mi#lerdi. Oysa 450 üyeli Meclisimizde Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
toplam üye sayısı 336 ediyordu. Bu iki partiden asgari birisi, Irmak Hükümetine 
katılmayınca ço%unlu%a dayalı kurulu# olamıyordu.

Sayın Irmak’ın ba#langıçta ele aldı%ı iki prensipten birincisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Adalet Partisinin tutumu yüzünden i#lemez hale gelmi#ti.

Elde tek prensip kalmı#tı. Sayın Irmak ya ço%unluk-azınlık demeden Parlamen-
to ve partiler dı#ı bir hükümet kurup hemen hükümet nöbetini devralacak yahut da 
Sayın Cumhurba#kanına verdi%i görevi iade edecekti.

Sayın Irmak birincisini yaptı. Önce bir hükümet kurmalı ve gerisini sonra dü-
#ünmeli. &#te partiler dı#ı hükümet, Meclisimizin kar#ısına böyle çıktı.

Bu modeli Sayın Irmak mı buldu; yoksa hiç aklından geçmedi%i halde onu par-
tiler dı#ı bir hükümete Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu mu 
zorladı? Bu soruların cevabı bize göre açıktır.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisinin uzla#maz ve anla#ılmaz tutumu, 
kar#ımıza seneler sonra bir ola%andı#ı hükümet modeli daha çıkardı. Gerçi Sayın 
Ecevit, istifa etti%i günden beri yeni bir hükümetin kurulması için hiçbir gayret gös-
termedi. Sayın Ecevit’in tek derdi seçim idi. Seçimin Cumhuriyet Halk Partisinin i#i-
ne yarayaca%ı dü#üncesindeydi. “Milletin i#ine yarayan nedir?” o sonra dü#ünülür. 
Hesap buydu ve açıktı. Hatta “Halk iktidarı kuruluncaya kadar, bizim Hükümette 
olmamız veya olmamamız önemli de%ildir” diyor; “Halk iktidarının kurulmasında, 
bize adım attırmayacak hükümetler içinde bulunamayız” diyor.

Cumhuriyet Halk Partisinin, adımlarını rahat atabilmesi için, bir bastona ih-
tiyacı vardır. Ortak aramıyor, baston arıyordu. Erken seçim için dahi anla#maya 
yana#mıyordu. Adımlarını en rahat atabilece%i kesin tarihi ne ise, onu kendisi tayin 
ediyordu.

Adalet Partisine gelince; Sayın Irmak Hükümetine katılmayı neden reddet-
mi#tir? Kabul etse idi, Meclis ço%unlu%una dayalı bir hükümet kurulacaktı, ama 
reddetti. Esasen, “Adalet Partisi neyi kabul etti, neyi kabul etmek istiyor?” bunu da 
anlamak çok güçtür.

Cumhuriyet Halk Partisi - Adalet Partisi ortaklı%ına, hayır; Millî Koalisyona, 
hayır; sa% partiler veya (itina gösterilen bir tabirle) Cumhuriyet Halk Partisi dı#ında 



kalan partiler koalisyonu i#te hazır; görevlendirilmi# bir de tarafsız bir Ba#bakan 
var, ama ona da hayır. &ki büyük parti, hem Parlâmentoda 336 üyeyle temsil edi-
lecek, hem de çözüm yerine, dü%üm üstüne dü%üm getirecek. Elbette Parlamento 
ço%unlu%una dayalı bir hükümet kurulamamı#. Elbette partiler dı#ı bir hükümet 
modeli kar#ımıza çıkar; sonra da sorumlulu%u ba#ka yerlerde ararız.

Sayın Ecevit, “Demokratik Parti, hem erken seçim dedi, hem de sonradan vaz-
geçti” diyor. Bu büyük bir yanlı#tır.

Demokratik Parti, “Erken seçim” dedi ama “Erken seçim tarihini partiler anla-
#arak tespit eder” dedik. Cumhuriyet Halk Partisinin, Parti Meclisi ne karar verirse, 
ona uyaca%ız dememi#tir.

Adalet Partisinin Sayın Genel Ba#kanı da, “Demokratik Parti tarafsız Ba#ba-
kan istedi, sonra da vazgeçti” diyor. Bu da kocaman bir yanlı#tır. Demokratik Parti, 
tarafsız Ba#bakan dedi, ama Parlamento ço%unlu%una dayalı hükümet kurulması 
#artıyla tarafsız Ba#bakan istedi. Hakikatin yarısını söylemek, belki politikada bir 
üslup olabilir; fakat kamuoyunu yanıltmaktan öteye bir de%er ta#ımaz.

Bugün dahi, konu aktüeldir. &#te ba%ımsız Ba#bakan; ço%unlu%a dayalı bir or-
tak hükümet için, Demokratik Parti, Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisi, her türlü yardıma hazır olduklarını beyan ediyorlar. Adalet Partisi de ka-
bul ederse, demokratik, Anayasa kuralları içinde bir çözüm yolu açılıyor demektir. 
Adalet Partisi “Evet” derse, dü%üm çözülüyor; “Hayır” derse, Hükümet sorununa 
dü%üm üstüne dü%üm atılmı# oluyor.

Bu Hükümet, güvenoyu alsa da, almasa da, bize göre bunalım, devam edecek-
tir.

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Hükümeti kuruldu%u zaman, 
bazı çevreler, “Bunalım bitti” demi#lerdir. Hatta Hükümet orta%ı partilerin yetki-
lileri, “Tarihi yanılgı ortadan kalkacak, kimsenin kimseyi ezemeyece%i, ücretlerin 
fiyatların önünde ko#aca%ı, mutlu bir dönem ba#layacak” diyorlardı. Ne oldu? 7 ay 
sonra, mutlu dönem ba#lamadan sona erdi; tarihî yanılgıyı ortadan kaldırmaya ko-
#anların solukları kesildi.

Bize göre; Sayın Irmak tarafından kurulan, partiler dı#ı Hükümet de, bunalı-
mın çaresi de%ildir. Akla gelen bütün çözüm yolları denendikten sonra, hiç akılda 
olmayan bir model kar#ımıza çıktı. Nasıl geldi? Kim getirdi? Kimler sebep oldu? 
Kamuoyu elbette bu suallerin cevabını ö%renmek ihtiyacındadır.

Denebilir ki, “"imdi bir hükümetin programı görü#ülüyor; ortada, kurulmu#, 
Sayın Irmak Hükümeti var. Yeni çözüm yolları aramanın sırası mı?”

Bize göre elbette sırasıdır. Çünkü meseleleri Cumhurba#kanının önünde konu-
#uyoruz, kongrelerde konu#uyoruz, evlerde, Meclis kulislerinde konu#uyoruz da, 
Yüce Meclisimizin huzurunda niçin konu#mayalım? Me#hur tabiri ile platform de-
dikleri yer, burası de%il mi?

Adalet Partisinin Sayın Genel Ba#kanı, “Güvenoyu verenler, Hükümetten so-
rumlu olur” demi#tir. Bu bir görü#tür, ama tutarlı mıdır? Bize göre evet, tutarlıdır.



12 Mart sonrası hükümetlerine hem üye veren, hem de oy verip destekleyen 
partiler; “Biz 12 Mart hükümetlerinden sorumlu olamayız” demi#lerdi de onun için 
hatırlatıyoruz.

De%erli milletvekilleri, biz Demokratik Parti olarak Sayın Irmak Hükümetinin 
programı hakkında bir ele#tiriye girmeyece%iz. Program ele#tirisi yapmayaca%ız. 
Zira bize göre programdan önce ve çok daha önemli olan husus bu Hükümetin ku-
rulu# biçimidir.

Bu hükümet bir partiler dı#ı hükümettir...
Filhakika Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi bu Hükümete üye vermi#tir; ama 

sorumluluk kabul etmedi%ini de bu partinin Sayın yetkilileri açıklamı#lardır. Yeni 
Hükümetin bakanlarının ço%unlu%u Parlamento dı#ındandır. Gerçi Anayasamız 
Parlamento dı#ından kabineye üye alınmasına cevaz vermi#tir. Anayasamız bunu 
bir imkân ve bir istisna olarak tanımı#tır; ama huzurunuza gelen Hükümette bu 
istisna kaide haline gelmi#tir.

Anayasanın temel yapısı, parlamenter demokrasi, partiler demokrasisi esasına 
dayanır. Bir zamanlar Parlâmento dı#ı muhalefeti körüklemek için harekete geçen 
ve faaliyetlerine PDM diye rumuz veren çevrelerden sonra #imdi de kar#ımızda 
“Parlamento dı#ı iktidar”, PD& vardır.

Muhterem arkada#larım, #u hususları da önemle belirtmek isteriz:
Demokratik Parti olarak Sayın Irmak ve onun Hükümetinde görev almı# de-

%erli kabine üyelerine kar#ı ki#isel bir güvensizlik içinde olamayız. &yi niyetle ve 
sorumluluk duygusuyla hareket etmi#ler, bir acele hal hükümeti kurmu#lardır. Bu 
görevi kabul etmekle girdikleri sorumluluk yükünü ta#ımakta Allah yardımcıları 
olsun, ama hükümet modeli demokratik Anayasa kuralları ile ba%da#mıyor.

Hükümetin kurulu#u hakkında #unlar söylenebilir:
Bir Parlamento üyesi Sayın Cumhurba#kanı tarafından görevlendirilmi#tir. 

Ba#bakanlık görevini üzerine alan Sayın üye, Anayasanın verdi%i imkânları kendi 
anlayı#ına göre de%erlendirerek bakan arkada#larını seçmi#tir. Sayın Cumhurba#-
kanı, Bakanlar Kurulu listesini tasdik ve ilân etmi#tir. Hükümet, programını ha-
zırlayıp, Meclis huzuruna gelmi#tir. Bunlar Anayasa içinde ve demokratik kurallara 
uygun biçimdedir. Bu Hükümet güvenoyu almazsa yenisi kuruluncaya kadar göreve 
devam edecektir. Ancak önemli olan bu Hükümetin güvenoyu alması halinde, Mec-
lislerle Hükümet arasında çalı#ma düzeni ne olacaktır? Nasıl bir usul uygulanacak-
tır? En önemlisi, Bütçe Karma Komisyonu nasıl te#ekkül edecek ve nasıl i#leyecek-
tir? Bir hükümetin hükümet etmesinde temel kaynak bütçedir; bütçesine hâkim 
olamayan hükümetin hükümet etmesi nasıl mümkün olacaktır? Meclislerin Genel 
Kurullarında Hükümetin getirdi%i bütçeyi savunma sorumlulu%unu, hangi parti ve 
hangi partinin bütçe sözcüsü üzerine alacaktır? Anayasamızın 94’üncü maddesi te-
reddüde mahal vermeyecek derecede sarihtir. Ulemadan bazı zevat, “Anayasanın 
85’inci maddesindeki genel kaideyi Bütçe Komisyonu için de uygulamak mümkün-
dür” buyuruyorlar. Bu mütalâanın Yüce Meclisimizce kabule #ayan olabilece%ini 
dü#ünemiyoruz. Hele, “Hükümet Anayasaya sı%mıyorsa, Anayasayı geni#letelim, 



94’üncü maddeye bu Hükümetin sı%aca%ı bir yer hazırlayalım” diye dü#ünmek, bel-
ki dü#ünce planında bir de%er ta#ır, ama geçerli bir yol olamaz. Partiler dı#ı hükü-
meti Anayasaya sı%dırmak için sadece 94’üncü maddeyi de%i#tirmek yetmez. En az 
Anayasanın 8-10 maddesini de%i#tirmek gerekir. Partiler demokrasisi, parlamenter 
demokrasi esası üzerine müesses bir Anayasayı, partiler dı#ı hükümete uygun hale 
getirmek, partiler demokrasisine son verme yolunu açar kanaatindeyiz.

De%erli arkada#larım, hükümet bunalımları, bunalımdan çıkma gayretleri, hü-
kümet kurma çabaları ve bütün bu faaliyetler niçin yapılır? Esas gaye nedir? Elbette 
hükümet de, Parlamento da millete ve memlekete hizmet için birer vasıtadır. As-
lolan millet hizmeti, memleket vazifesidir. Millet, hükümetin kurulmasını istiyor. 
Ama normal kurallar içerisinde bir an önce kurulup göreve ba#lamasını istiyor. Bu 
olmazsa bir ba#kasını kurmak. Ama mutlaka milletin temsilcisi olan Parlamento-
nun ço%unlu%una dayalı bir hükümet kurmak mecburiyetindeyiz.

&çinde bulundu%umuz ekonomik #artların vahametini, milletçe yüklenmek zo-
runda kaldı%ımız ko#ulların a%ırlı%ını, en acı #ekliyle bir kere daha dile getirmek 
mümkündür. Ama #imdilik yeri olmadı%ı için bu konuya girmek istemiyoruz. Eko-
nomik ve sosyal #artların, bütün a%ırlı%ı ile geni# halk kütlelerinin omzuna abandı-
%ı cümlenin malumudur.

Millet kendi derdine çare olmak için, seçerek vücut verdi%i Parlamentosundan 
hükümet bekliyor. Parlamentosuna dayalı kurulacak hükümetten müspet icraat 
bekliyor. “Her ne olursa olsun, yeter ki bir hükümet olsun” fikri ile hareket etmek, 
Anayasa bo#lukları arayarak kendinden ba#ka modeli olmayan partiler dı#ı hükü-
met kurmak, millet iste%ine uygun dü#mez inancındayız.

Te#ekkür eder, Yüce Meclisinizi saygı ile selâmlarım. (D.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Altınsoy.
Sayın Mehmet Altmı#yedio%lu, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına. 

(C.G.P. sıralarından alkı"lar)
C.G.P. GRUBU ADINA MEHMET ALTMI%YED#O&LU (Kayseri) — Sayın 

Ba#kan, Millet Meclisinin Sayın üyeleri;
Sayın Sadi Irmak ba#kanlı%ında kurulan Hükümetin programı üzerinde, Cum-

huriyetçi Güven Partisi Grubunun görü#lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu-
nuyorum.

Hemen belirtelim ki, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu bu Hükümete güve-
noyu verecektir. Grubumuz Sayın Ba#bakanın ki#ili%ine güven beslemekte ve saygı 
duymaktadır. Bakanlar Kurulunda çok güç #artlar içinde görev almı# olan zevatın 
pek ço%unun de%erlerini, memleket davalarına bakı# tarzını grubumuz çok yakın-
dan bilmektedir. Hükümetin programında yer alan görü#lerin memleket gerçek-
lerine ve ihtiyaçlarına genellikle uygun dü#tü%ü görü#ündeyiz. Nihayet bu Hükü-
metin Türkiye’yi benzeri görülmemi# bir hükümet bunalımdan, hatta bir hükümet 
bo#lu%undan kurtardı%ı inancındayız.

Gerçekten Sayın Profesör Sadi Irmak tarafından kurulan bu hükümet, çe#itli 
çözüm yolları denendikten sonra Türkiye’yi hükümet bo#lu%undan kurtarmak için 



bulunabilmi# son çözüm yoludur. Bu hükümet #ekli, ba#ka #ekillere tercih edilmi# 
de%ildir. Ortada bir tercih imkânı kalmayınca memleketi bir hükümet bo#lu%unun 
yarattı%ı tehlikelerden koruyabilmek için, zorunlu olarak böyle bir kurulu#a gidil-
mi#tir. Hükümet bunalımı deyimi yerine, hükümet bo#lu%u deyimini kullanmamız 
sebepsiz de%ildir. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selamet Partisi koalis-
yonu #eklinde kurulmu# olan Ecevit Hükümeti istifa etmekle kalmamı#, memleke-
tin günlük i#lerini bile yürütemeyecek hale gelmi#tir.

1973 Ekim seçimlerinden sonra istifa eden Talû Hükümeti, kendi içinde 
ahenkle çalı#ır halde oldu%u için, yüz gün süren yeni hükümet kurma çalı#maları 
sırasında düzenli olarak toplantılar yapabilmi# ve memleket i#lerini, müstafi bir 
hükümetin, kar#ıla#ılması tabiî olan güçlüklere ra%men, yürütebilmi#tir.

Orta - Do%u sava#ının yarattı%ı çetin sorunlar bile bu dönemde istifa etmi# bir 
hükümetle gö%üslenebilmi#tir.

Buna kar#ılık, son hükümet bunalımı kısa zamanda, hükümet bo#lu%u #eklini 
almı#tır. Türkiye, dı# ve iç sorunlar sebebiyle istikrarlı bir hükümete en çok muh-
taç oldu%u bir dönemde bunalıma sürüklenmi#tir. Ecevit Hükümetini, Parlamento 
yıkmamı#tır. Muhalefette olan partiler, Kıbrıs olayları boyunca tam bir vatansever-
likle, millî beraberli%in en güzel örneklerini vermi#lerdir. Hükümet dı#tan de%il, 
kendi içinden yıkılmı#tır. &stifa eden C.H.P.-M.S.P. Hükümeti, tamamıyla da%ılmı#, 
toplanamaz olmu#tur. Hükümetin C.H.P. kanadı, yeni hükümet kurulsa da, kurul-
masa da görevi terk edece%ini ilân etmi#tir. “Devletin güvenli%i, milletin hayati me-
seleleri bir saat bile sahipsiz bırakılamaz” dendi%i halde, bu kararda ısrar edilmi#tir.

Son çare ve zorunlu bir çare olarak kurulan Sayın Sadi Irmak Hükümeti, i#te 
bu #artlar içinde kurulmu#, millet i#leri sahipsiz kalmasın diye göreve ba#lamı#tır.

Bize göre, Kıbrıs davamız çözüme ula#ıp haklarımız bir anla#ma ile tescil edi-
linceye, pahalılık, yokluk, iktisadî durgunluk gibi dertlere el birli%i ile çare bulunun-
caya kadar bir millî beraberlik hükümeti kurulması en sa%lam yol olacaktı. Biz bu 
görü#ü savunduk. Bu fikir yeterli ölçüde destek bulmadı. Millet Meclisi ço%unlu%u-
na dayalı, normal bir koalisyon hükümeti kurulması da kabil olmadı.

Yeni Hükümetin kurulu#u Anayasaya tamamen uygundur. Fakat biz de biliyo-
ruz ki, tarafsız ba#bakan ba#kanlı%ında partiler dı#ı bir hükümet kurulu#u, normal 
#artlarda ba#vurulacak bir yol de%ildir. Programda da belirtildi%i gibi, bu kurulu# 
tarzı bir zorunluluktan do%mu#tur.

Etrafı tehlikelerle çevrili olan Kıbrıs gibi bir millî dava ile kar#ı kar#ıya iken, 
sokaklarda temel ihtiyaç maddelerini satın alabilmek için vatanda#ların saatlerce 
kuyrukta bekledi%i iktisadî durgunlu%un ve bunalımın tehlikeli bir hal aldı%ı, paha-
lılı%ın dar gelirlileri ezdi%i bir ülke, daha fazla hükümetsiz bırakılamazdı.

Millî güvenli%imizle ilgili hayatî meseleler sahipsiz kalamazdı. Sayın Irmak’ın 
kuraca%ı hükümet güvenoyu alarak bir süre hizmet yapabilirse, Seçim Kanunu gibi 
konular ele alınabilir. Meclisin uygun görece%i tarihte seçim yapmak mümkün hale 
gelir, daha normal çözümlerin gerçekle#ebilmesi için zaman kazanılmı# olur.



Bu Hükümetin, kurulu#u bakımından Anayasamızın 102’nci maddesine tama-
mıyla uygun oldu%u, bizce tartı#ılamayacak kadar açıktır. Ancak, bunun hangi za-
ruretlerden do%du%unu Yüce Meclisimiz ve milletimiz bilmektedir.

Bütçe Komisyonunun kurulu#u ile ilgili olarak ileri sürülen kaygıları biliyoruz. 
Ancak buna benzer bir durum, daha önce de olmu#tu: &stifa etmi# Talû Hüküme-
tine üye veren gruplar, elbette artık iktidar grubu sayılamazlardı. Ancak, bütçenin 
gecikmemesi için Bütçe Komisyonunun kurulması zarureti herkes tarafından görü-
lüyordu. Uzun çalı#malardan sonra Bütçe Komisyonunun, siyasî grupların kuvvet 
oranlarına göre te#kilinin makul ve hukukî bir çözüm yolu olabilece%i dü#üncesi 
geni# ölçüde tasvip görmü#tü. Bu yolda bir karara varabilmek üzere iken yeni hükü-
met kuruldu ve bu mesele çözüldü.

Bir özel hükmü uygulamak maddeten imkânsız olursa Anayasadaki genel hük-
mü uygulamak en do%ru çözüm yolu olur, inancındayız.

"unu da belirtelim ki, Irmak Hükümeti her hangi bir dı# zorlama olmadan, 
demokratik usullerle kurulmu#tur. Bu Hükümet üyelerinin ço%unun zaruretler se-
bebiyle Parlamento dı#ından seçilmi# de%erli uzmanlar olması, Parlamento dı#ın-
daki herhangi bir iradenin müdahalesi ile olmamı#tır. Bu durum, Hükümete üye 
vermeme kararlarının sonucu olarak do%mu#tur. Herkes teslim eder ki, Hükümetin 
bu özelli%i Parlamento ço%unlu%unu te#kil eden partilerin kararları dı#ında hiç bir 
sebebe, hiç bir etken, hiç bir zorlamaya ba%lanamaz. Bu Hükümeti i#e ba#latmak 
veya ba#latmamak, diledi%i zaman de%i#tirmek, yeni bir Hükümet modelini ortaya 
koymak, tamamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin elindedir.

Hükümet, Yüce Meclise sundu%u programında demokratik esaslara ba%lılı%ını 
ve Parlamentoya olan saygısını çok açık #ekilde belirtmi# bulunmaktadır. Gerçek-
ten, Irmak Hükümetinin programında aynen #öyle denmektedir:

“Memleketimizin içinde bulundu%u iç ve dı# ko#ullar ve çözümlenmesi gereken 
önemli sorunlar, Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı istikrarlı hükü-
metler kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu günkü Meclis kompozisyonu ve parti-
ler arasındaki görü# ayrılıkları #imdiye kadar bu zorunlulu%u kar#ılayacak çözümün 
bulunmasına imkân vermemi#tir. Bu durumda Hükümetimiz çe#itli sakıncaların 
önlenmesi amacıyla seçimlerin yenilenmesinde ve bunun Yüce Meclisimizce müm-
kün görülecek yakın bir tarihe alınmasında millî yarar, hatta zorunluk bulundu%u 
görü#ünü Yüce Meclise arz etmek ister.

"üphe yok ki, Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar vermek ve se-
çim tarihini tespit etmek yetkisine sahip de%ildir. Yetki sadece Yüce Meclise aittir. 
Bu yetkiye sahip bulunan Yüce Meclis seçimi yenileme kararı verdi%inde, Hüküme-
timiz bir seçim hükümeti olarak görevini yapacak ve seçimlerin tam bir güvence 
altında sonuçlanmasının gerekli tedbirlerini eksiksiz alacaktır. Bu arada Devlet i#-
lerinin sahipsiz bırakılmayaca%ına ve acil çözüm bekleyen iç ve dı# sorunlar ihmal 
edilemeyece%ine göre bütün siyasî partilerimizle sıkı temas halinde ve Yüce Parla-
mentonun destek ve denetimi altında elbette ele alınması kaçınılmaz olan millet 
ve devlet i#lerini #evkle yürütecek bu anlamda bir hizmet hükümeti de olacaktır” 
Arz edilen bu durumlardan da anla#ılaca%ı gibi, bir intikal hükümeti oldu%u a#ikâr 



bulunan Hükümetimiz, Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler tarafından bir 
koalisyon olana%ı sa%lanabildi%i takdirde kurulmasını içtenlikle arzu etti%i böyle 
bir hükümete görevi derhal devretmeye hazırdır.

Yine Yüce Meclisten güvenoyu isteyen Hükümet, programının sonunda yürek-
ten katıldı%ımız #u açık beyanda bulunmaktadır:

“Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı hükümetlerin etkinli%ine 
inanmı# kimseler olarak, en geç Parlamento ço%unlu%una dayalı bir koalisyon Hü-
kümeti kuruluncaya kadar veya Yüce Meclis karar verinceye kadar yeni bir seçime 
Yüce Meclisçe karar verildi%inde, yeni bir seçim yapılıncaya kadar i#ba#ında kalacak 
olan Hükümetimiz bu ihtimallerden birinin en kısa zamanda gerçekle#erek bu ni-
telikte kurulacak bir hükümetin hizmeti, bizden devralmasını en halisane dileklerle 
beklemektedir”

Sayın milletvekilleri, Sayın Sadi Irmak Hükümetinin hangi zorunluluklar-
dan do%du%unu ve Anayasa hükümleri açısında durumunu ve güvenoyu alarak i#e 
ba#lamasının nasıl bir bo#lu%u dolduraca%ını böylece belirttikten sonra Hükümet 
Programının yurt sorunları ile ilgili çe#itli hükümlerine de%inmek istiyorum.

Programda hayat pahalılı%ı geçim sıkıntısı ve bazı temel ihtiyaç maddelerinin 
bulunmaması gibi önemli konulara temas edilerek bütün imkânlar kullanılmak su-
retiyle tüketici ve üreticiyi etkileyen sorunların gerçekçi ve tutarlı bir politika ile 
hafifletilece%ine i#aret edilmi# olmasını memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Fiyatların devamlı artı#ı dikkate alınarak, fiyat artı#larının, bir ölçüde üretim-
deki tıkanıklıklar, ithalâttaki düzensizlikler ve da%ıtımdaki aksaklıklarla irtibatlan-
dırılması ve bu yoldan bazı çözümler dü#ünülmesi ümit vericidir. "öyle ki: Bir yan-
dan üretimi ve piyasada kıtlı%ı çekilen malların arzını artıracak tedbirleri alırken, 
öte yandan karaborsa yüzünden ortaya çıkan naho# durumların önlenece%i vaat 
edilmi#. Vatanda#ların ihtiyaç duydukları malları, hem miktar hem kalite olarak 
elde etmelerini sa%lamak lâzımdır. Dünyada ekonomik alanda meydana gelecek de-
%i#imlerin çok yakından izlenece%ine dair görü#leri olumlu kar#ılıyoruz.

Öteden beri üzerinde önemle durulan bir husus da, devlet yönetimindeki is-
rafları önlemek, azamî tasarrufa riayet etmek ve bu arada halk tasarruflarını te#vik 
edici tedbir almak gibi konulara öncelik tanınması yürekten katıldı%ımız bir görü#-
tür.

Ülkemizde vatanda#ın #ikâyetçi oldu%u konulardan biri de, mahkemelerde 
hakkın çok geç elde edilmesidir. Bu hususta da birtakım isabetli tedbirler dü#ünül-
mü#tür. Bu görü#lere katılıyoruz.

Güvenlik Kuvvetlerimizin modern araç ve gereçlerle güçlendirilmesi, e%itim 
seviyelerinin yükseltilmesi hususlarına programda önem verilmi#tir.

Devlet yönetiminin, Atatürk ilkelerine ba%lı partiler ve vatanda#lar arasında 
tarafsız olması, vatanda#ın bekledi%i en büyük sorundur. Hükümet programında 
bu konuya önem verilmi# olmasını güven verici olarak telâkki ediyoruz.

Vatanda#larımızın çok basit i#leri için, devlet kapısında, günlerce gelip gitme-
lerini önleyen âcil tedbirlere ihtiyaç hissedildi%i a#ikârdır.



Sayın milletvekilleri, TRT’nin, Anayasamızın 121’nci maddesindeki ilkelere 
uygun olarak yönetilmesi lüzumuna programda i#aret edilmi#tir. TRT’nin ancak bu 
suretle millî kültüre hizmet edece%ine inanıyoruz.

Toprak ve Tarım Reformunun uygulanmasında tarımsal verimlili%i artıracak 
altyapı yatırımlarının tamamlanması, topraksız ve az topraklı çiftçilerin topra%a 
kavu#turulması amaçlarının bir arada gerçekle#tirilmesi Anayasamızın gere%idir. 
Bu arada sulama, kredi, ziraî alet ve makine köylünün emrine verilmelidir. Topra%a 
kavu#turulan çiftçilerin aile i#letmeleri kurmalarını ve verimli i#letmecilik yapma-
larını sa%lamak üzere kooperatiflerin kurulması tedbirlerinin alınaca%ı programda 
isabetle belirtilmi#tir.

Muhterem arkada#larım, vekil imam ve hatiplerin içinde bulundu%u çok mü#-
kül ve acıklı durumlarına bir çözüm getirmek gere%ine inanıyoruz. Bu konuda ada-
lete uygun bir çözüm yolu bulunmalıdır. Hükümet programında bu ihtiyaca de%inil-
mi# olmasını memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Yıllardan beri üzerinde durulan Kamu &ktisadî Te#ebbüslerinin kârlı kurulu#lar 
haline getirilmesi, sermaye piyasasına ili#kin kanunun biran evvel çıkarılması gibi 
çok ciddî konulara de%inilmi# olmasına katılıyoruz.

Belediyelerimizin peri#an durumları dü#ünülerek, Belediye Gelirleri Kanu-
nu tasarısının biran evvel Yüce Meclis huzurlarına getirilmesi görü#lerine Gru-
bumuz öteden beri katılmaktadır. Bugün belediyelerimizin halka hizmet etmek 
imkânlarından maalesef mahrum oldu%u bir gerçektir.

Hükümet programında hayvancılı%ın geli#tirilmesi, ırklarının ıslahı ve has-
talıklarla mücadele konusuna önemle de%inilmi#tir. Hayvancılık millî gelirimizin 
önemli bir kısmını sa%lamaktadır. Tarım Bakanlı%ı içinde, hayvancılık konusunun 
üzerinde önemle duruldu%u söylenemez. &leri ülkelerde hayvancılı%a verilen önem 
ve hayvancılı%ın toplam tarım faaliyetleri içindeki nispî yeri bizdekinden çok bü-
yüktür. Hayvancılık alanında daha hızlı bir kalkınma sa%lanmadıkça milyonlarca 
köylü vatanda#ımızın satın alma gücü dü#ük kalmaya mahkûmdur.

Tarım alanında ana gıda maddemiz olan bu%day üretimini artırmak üzere, ıs-
lah edilmi# ve denemesi yapılmı# tohumun zamanında çiftçiye ula#tırılması, #eker 
ihtiyacının sa%lanması için pancar tarımının yeni bölgelere kaydırılmasına önem 
verilmi#tir, bu görü#lere biz de katılıyoruz.

Ormanlar içinde ve biti#i%inde, 8 milyona yakın yurtta#ımız ya#amaktadır. Or-
man köyleri uzun yıllar ihmal edilmi#tir. Orman köylüsünü geçim imkânına kavu#-
turmak lâzımdır. Bu vesileyle bir kere daha tekrar ediyoruz, civarında ya#ayan bir 
insan için orman, bir dert ve ceza kayna%ı de%il, geçim kayna%ı haline gelmelidir. 
Orman bölgelerinde ya#ayan vatanda#larımıza i# sahası açacak yatırımlara öncelik 
verilmesini istiyoruz.

Muhterem arkada#larım, kalkınmamızın büyük ölçüde sanayile#meye ba%lı 
oldu%unu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple ülkemizde ara malları ve yatırım malları 
üreten sanayi malları tesislerinin kurulmasına, sanayinin dengeli #ekilde yurt dü-
zeyine yayılmasına, yatırımların geli#memi# bölgelere kaydırılmasına öteden beri 
taraftar oldu%umuzu ve ısrarla savundu%umuzu belirtmek isteriz.



Hükümet programında isabetli bir görü#le bu gerçeklere önem verilmi#tir. 
Bu arada, yurt dı#ında çalı#an fedakâr i#çilerimizin tasarruflarını, yeni i# sahaları 
açılmasına yardımcı olmak amacıyla kalkınmamız yönünden de%erlendirmek için 
sanayi ve i#çi bankası kurulu# çalı#malarına devam olunaca%ını programda tespit 
etmi# bulunuyoruz.

Küçük sanayide, esnaf ve sanatkârlarımızın, kredi, hammadde problemlerinin 
halledilmesi gere%ine, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu olarak katılıyoruz. Küçük 
esnaf ve sanatkârların, #oförlerin, defter tutma külfetinden kurtarılarak, götürü 
vergi ile vergilendirilmesine dair, Yüce Meclise verdi%imiz kanun teklifinin takipçi-
si olaca%ımızı belirtmek isteriz.

Sayın milletvekilleri, Hükümet programında bizi en çok memnun eden husus-
lardan biri de, köylerin elektri%e, suya, yola kavu#turulmasında köylümüzden kat-
kı parası alınmayaca%ına dair vaattir. Bugün yurdumuzun geri kalmı# yörelerinde 
köylümüz elektrik, yol ve su hizmetlerine para yardımı yapabilecek durumda de%il-
dir. Fakir köylüden elektrik, su ve yol için para almak büyük bir haksızlıktır.

Yurdumuzda en önemli sorunlardan biri de konut sorunudur. Dü#ük gelirli 
fakir ailelerin konut ihtiyaçlarına çare bulmak lâzımdır. Konut ihtiyacının iyi ve 
yeterli bir #ekilde kar#ılanması, sosyal ekonomik ve kültürel geli#meyi de hızlan-
dıracaktır. Fakir ailelere konut yapılmasına hız verilmesi inancındayız. Hükümet 
programında bu önemli soruna yer verilmi# olması, bizce memnuniyet vericidir. 
Bugün ülkemizde hayat #artlarının en büyük baskısı altında olan dar gelirli memur-
lardır. Memurlara uzun vadeli ve dü#ük faizli kredi imkânı sa%lamak ve arsa temin 
etmek suretiyle süratle konut sahibi yapılması görü#ündeyiz.

Sayın milletvekilleri, millî e%itimimizin çözüm bekleyen büyük sorunları ol-
du%unu belirtmek isterim. Bir milletin kalkınmasında e%itim ba#lıca unsurlardan 
biridir. Millî kalkınma, millî e%itim kalkınmasından ayrılamaz. Çe#itli ekonomik 
sistemlerle kalkınmı# ülkeler vardır, fakat e%itimsiz kalkınabilmi# hiç bir millet 
yoktur. Her alanda dünya ölçülerine göre, en ileri seviyede ilim adamları ve uzman-
lar yeti#tirmeye mecburuz. Bu hedefe ula#ılması, kalkınmamızın iktisadî ve asgarî 
kudretimizin, millî varlı%ımızın ba#lıca teminatı olacaktır. E%itimde sayı kadar, 
kaliteye de önem verilmesini istiyoruz. Kalitesiz e%itim yerine, verimli ve kaliteli 
e%itimi getirmek zorunlulu%u vardır. Türkiye’nin muhtaç oldu%u insan gücünün 
yeti#mesinde millî duyguları, fikrî seviyeleri, ahlâkî vasıfları yüksek ö%retmenlerin 
vazifesi büyüktür.

Türkiye’nin kalkınmasında, yükselmesinde çok önemli görev alan ö%retmenle-
rimizin maddî ve manevî huzur içinde çalı#malarını sa%layacak tedbirlerin zarure-
tine inanıyoruz.

Ö%retimin her dalında fırsat ve imkân e#itli%inin sa%lanması en önemli bir ko-
nudur. Ö%renimdeki gençlerimizin yurt ve kredi ihtiyaçlarının kar#ılanması asla 
ihmal edilmemelidir. Atatürk milliyetçili%i etrafında birle#en bir gençlik gerçek ma-
nada milletimizin ümidi olacaktır.

&lkö%retimde yatılı bölge okulları açılmasına öncelikle hız verilmesi yurt ger-
çeklerine son derece uygun dü#ecektir. Merkezî seçme ve yerle#tirme sınavlarından 
önce üniversiteye hazırlık kurslarına önem verilmesi gere%ine inanıyoruz.



Hükümet programında i#çi ve i#veren ili#kileri üzerinde hassasiyetle durul-
mu#tur. Sendikalar Kanunu, Toplu &# Sözle#mesi, Grev ve Lokavt Kanunlarının 
uygulanmasında kar#ıla#ılan aksaklıkların giderilmesi bizim de katıldı%ımız görü#-
lerdir.

&#çi haklarının ve geçim seviyesinin ekonomik kalkınmamızın icapları ile den-
geli bir #ekilde geli#tirilmesini, sosyal adaletin vazgeçilmez unsurlarından sayıyo-
ruz.

&#sizlik konusuna önem verilmesi, i#çi ve memur ayırımı konusunun çözüm-
lenmesi, emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının artan fiyata uydurulması #art-
tır. Emekli i#çilerin 540 lira gibi bir maa#la ölüme terk edilmesini üzüntü ile kar#ı-
lıyoruz, Grubumuzun bu konuda Millet Meclisine vermi# oldu%u kanun teklifinin 
bir an önce gündeme alınmasını ısrarla arzu etmekteyiz.

Programda i#çi davaları ile ilgili konulara verilen önem, memleket hesabına 
bizleri sevindirmi#tir.

Sa%lık hizmetleri konusunda yer alan görü#lere yürekten katılıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Sayın Sadi Irmak Hükümetinin programı çok iyi hazır-

lanmı#tır. Bu program memleketin bugünkü ihtiyacına cevap veren ciddî bir prog-
ramdır. Yurtta#ların çe#itli dertlerine ve memleket sorunlarına isabetle parmak 
basılmı#tır. Ekonomik ve sosyal konulardaki te#hisler do%rudur, ileri sürülen ted-
birler sa%lamdır. Bu Hükümetin kurulu# tarzındaki özellik; normal koalisyon hükü-
metinin kurulmasını imkânsız kılan #artlardan do%mu#tur. Türkiye’yi hükümetsiz 
bırakmamak zarureti vardır, zaruretten do%an bir çözüm yolu yerine, ba#ka bir çö-
züm yolu konmadan reddedilemez.

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu bu nedenlerle Sayın Sadi Irmak Hükümeti-
ne gönül rahatlı%ı ile güvenoyu verecektir.

Cumhuriyetçi Güven Parti Grubu adına Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım.
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Altmı#yedio%lu. Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına Sayın Bülent Ecevit, buyurunuz efendim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)
C.H.P. GRUBU ADINA BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, de-

%erli milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisi dı#ındaki bazı partiler, bu Hükümetin programına 

bakıp ona göre nasıl oy vereceklerini kararla#tıracaklarım bildirmi#lerdi daha önce, 
biz ise; bu Hükümetin nasıl kurulaca%ı belli oldu%u günden ba#layarak, Hükümetin 
programına bakmayaca%ımızı, Hükümetin programı ile bir husus dı#ında ilgilen-
meyece%imizi ve Hükümetin programında erken seçim zorunlu%una yeteri kadar 
a%ırlık verilip verilmedi%ine bakaca%ımızı ve Hükümet Programında bu konuya ge-
reken a%ırlık verildi%i takdirde Yüce Meclisçe bu Hükümete bir “Erken Seçim Hükü-
meti” olma #ansının, hakkının tanınıp tanınmayaca%ına bakaca%ımızı, vaziyetimizi 
ona göre belirleyece%imizi söylemi#tik.

Çok daha önceden açıklanan bu davranı#ımızla ilgili olarak #imdi biz Hükümet 
programı üzerinde hiç durmayaca%ız. Hükümet programı genellikle “nötr” dene-



bilecek bir programdır. Böyle olması bir bakıma do%rudur ve haklıdır. Çünkü Hü-
kümet, Cumhuriyetçi Güven Partisi dı#ında - ki grubu olan partilerden ayrıca en 
küçü%üdür - hiçbir partiye dayanmadı%ına göre, cihetteki Millet Meclisindeki genel 
e%ilimlerin bir ortalamasını almaya, ona göre program hazırlamaya dikkat edecekti. 
Bu acıdan da, bir bakıma en do%ru #eyi yapmı#tır, nötr bir programla Yüce Meclisin 
huzuruna gelmi#tir. A#a%ı yukarı, memleketin ba#lıca hangi önemli sorunları varsa, 
bunları teker teker belirtmi# ve bunlara çözüm aranaca%ını iyi niyetle ifade etmi#-
tir. Çözümlerin nasıl olaca%ı konusunda da fazla bir açıklık getirmemi#tir. Bunda 
da haklıdır Hükümet. Çünkü çözümlerin nasıl olaca%ı konusuna girildi%i takdirde, 
meselelere belli doktrinler açısından yakla#ma zorunlu%u ortaya çıkabilirdi. Hükü-
met dikkatle bundan da kaçınmı#tır.

Programı titizlikle incelersek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerinde dura-
bilece%imiz bazı hususlar elbette vardır. Eksikli%ini belirtece%imiz, bize göre yan-
lı#lı%ım belirtebilece%imiz; örne%in, sosyal adalete gereken önem verilmedi%ine 
dair bazı kanıtlar gösterebilece%imiz yönleri vardır; ama bunlar üzerinde durmayı 
do%ru bulmuyoruz, bunlar üzerinde durmaya kendimizde hak görmüyoruz. Çünkü 
bunlar ürerinde durursak, demek ki, bu Hükümet Programında bizim gördü%ümüz 
eksiklikler, aksaklıklar olmasaydı, biz bu Hükümetin Programına bakıp kendisine 
güvenoyu vermeyi dü#ünebilirdik, gibi bir anlam çıkar.

Oysa kurulu# biçimi bakımından böyle bir Hükümet, ancak memleket yakın 
bir tarihte seçime gidinceye kadar Devlet i#lerini aksatmadan yürütmek üzere ku-
rulmu# ise, bizim demokrasi anlayı#ımızla bir ölçüde ba%da#abilir. Bizim demokrasi 
anlayı#ımız çok önemli olmayabilir; asıl Anayasamızın ortaya koydu%u demokrasi 
anlayı#ı vardır.

Anayasamıza göre siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. De-
mokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasal partilere dayanmayan bir Hükümet 
ise, yalnız bizim demokrasi anlayı#ımıza de%il, Anayasamızın demokrasi anlayı#ına 
da uygun biçimde kurulmu# bir Hükümet sayılamaz.

Tabiî bu söylediklerim, birazdan de%inece%im gibi, ne Sayın Ba#bakanın kusu-
rudur, ne de Bakanlar Kurulu üyelerinin kusurudur. Kendi ellerinde olmayan ne-
denlerle, istemeyerek, iyi niyetle bu noktaya gelmi#lerdir.

Ba#ka bazı partiler, gazeteciler tarafından dü#ünceleri, bu Hükümet kar#ısında 
nasıl tavır takınacakları, nasıl oy kullanacakları soruldu%unda, genellikle “Progra-
mını görece%iz, ona göre hüküm verece%iz” dediklerine göre, demek ki, hiç de%ilse 
Cumhuriyet Halk Partisine oranla, o partiler böyle bir hükümet kurulu#u biçimini 
daha çok içlerine sindirebilmi#lerdir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bunu daha çok içlerine sindirebildiklerinin ba#ka kanıtları da vardır. Örne%in, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, o da bütün yollar denendikten ve çıkmaz oldu%u gö-
rüldükten sonra, ba#ka partiler erken seçimi de kabul etmedikten sonra, çaresizlik 
içinde, tek ba#ına bir hükümet kurmaya talip oldu%u, bunu aklından geçirdi%i vakit, 
bütün ba#ka partiler, ba#ta Adalet Partisi olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisini 
a%ır biçimde kınamı#lardır. Hatta Adalet Partisinin Sayın lideri: “Cumhuriyet Halk 
Partisi hükümeti i#gal etmeye kalkı#ıyor” demi#tir. (A.P. sıralarından “Do#ru” sesleri)



BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli arkada#larım, Sayın Adalet Partilile-

rin de do%ruladıkları gibi, öyle demi#lerdir. Oysa bizim Anayasamız azınlık hükü-
metlerini öngörür. Azınlık hükümetlerini öngördü%ü #uradan da bellidir: Anaya-
samızın Bütçe Komisyonunun kurulu# tarzıyla ilgili hükmü der ki, iktidar grupları 
Bütçe Komisyonunda ço%unlukta olacaktır. E%er bu Anayasa sadece Meclisteki ço-
%unlu%a dayanan hükümetlerin kurulabilece%ini kabul eden bir Anayasa olsaydı, o 
Anayasada böyle hüküm bulunmasına gerek duyulmazdı. Demek ki, Parlamentoda 
ço%unlu%a dayanmayan hükümetler kurulabilece%i; bunun me#ru olması gerekti%i 
de Anayasa tarafından dü#ünülmü#, öngörülmü# ki; azınlıkta bulunacak bir hükü-
metin de kurulabilece%i öngörülmü# ki, iktidar gruplarına Bütçe Komisyonunda 
mutlaka kesin ço%unluk sa%lanması gerekti%i sarih, açık bir hüküm olarak Anayasa-
mızda yer almı#tır. Nitekim daha önce de, 1960’dan sonra Türkiye’de, bilindi%i gibi 
azınlık hükümeti kurulmu#tu, bunun örne%i vardı.

Cumhuriyet Halk Partisi, son hükümet bunalımı çıktıktan sonra, kendisine 
yeniden görev verildi%i zaman hemen bir azınlık hükümeti kurmaya kalkı#mamı#-
tır. Ne zaman böyle bir #ey dü#ünmeye ba#lamı#tır? Bütün ba#ka yollar denenmi#-
tir. Cumhuriyet Halk Partisi, bir çıkı# yolu bulunamadı%ını görünce “O halde bir 
seçim hükümeti kuralım” demi#, bu reddedilmi#tir. Erken seçim için Cumhuriyet 
Halk Partisi kendisine bir koalisyon orta%ı aramı#tır, bulamamı#tır. Cumhuriyet 
Halk Partisi dı#ındaki partiler, koalisyon kurmayı denemi#ler, ba#aramamı#lardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerine siyasetteki ba# rakibi olan Adalet Partisi-
ne ba#vurmu#, “Siz tek ba#ınıza bir hükümet kurun, biz sizin güvenoyu almanıza 
yardımcı olalım” demi#tir, bu da reddedilmi#tir; ancak ondan sonra ve özellikle dı# 
ili#kilerimizi yürütebilmek için bir hükümetin süratle kurulması zorunluluk haline 
gelince, Cumhuriyet Halk Partisi tek ba#ına bir hükümet kurmayı denemi#, dü#ün-
mü#, o zaman derhal “Siz, Hükümeti i#gal etmek istiyorsunuz” denilmi#tir. Demek 
ki, Parlamentoya hemen hemen hiç dayanmayan bir hükümet kuruldu%u vakit o 
i#gal olmayacak; ama Parlamentonun en büyük grubunu te#kil eden bir parti, ba#ka 
çözüm bulunamadı%ı zaman memleketi hükümetsizlikten kurtarmak üzere hükü-
met kurmaya kalkı#tı%ında o i#gal sayılacak. Demek ki, en azından bugünkü hü-
kümet biçimi, Adalet Partisinin demokrasi anlayı#ına, Anayasamızın öngördü%ü, 
bir azınlık hükümetinden çok daha yatkındır. Bize, “Siz i#gal etme%e hazırlanıyor-
sunuz hükümeti” diyenler, bu Hükümetin Cumhuriyetçi Güven Partisi dı#ında hiç 
bir partiye dayanmayaca%ı belli olduktan sonra; hatta daha Cumhuriyetçi Güven 
Partisine bir ölçüde dayanabilece%i bile belli olmadı%ı bir sırada ye#il ı#ık yakmı#lar-
dır. Ne onları i#gale yeltenmekle suçlamı#lardır, ne “Böyle bir hükümet kuramazsı-
nız” demi#lerdir. Daha sonra da “Bu Hükümetin programına bakaca%ız nasıl tavır 
alaca%ımızı ona göre kararla#tıraca%ız”, demi#lerdir. Demek ki, Adalet Partisi, bu 
türlü hükümet kurulu# biçimlerini kolaylıkla içine sindirebilmektedir. Geçmi#te de 
bunun örnekleri görülmü#tür. (Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından “bravo” sesleri, 
alkı"lar) Ben bu sözleri söylemekle asla bu Hükümeti i#galci olarak nitelendirmiyo-
rum, böyle bir #ey aklımdan bile geçmiyor. Adalet Partisinin ortaya koymu# oldu%u 
mantı%a göre konu#mamı yürütüyorum.



RAS#M KÜÇÜKEL (Elâzı$) — Niçin bıraktın da kaçtın?
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — “Niçin bıraktın da kaçtın?” diyor bir arkada-

#ımız. E%er bizim bıraktı%ımız koalisyonun memleket yararına rahat bir koalisyon 
olabilece%i dü#üncesi Sayın Adalet Partili üyelerin içinde varsa, aynı partiyi kendile-
rine ortak edinerek kendileri bir koalisyon kurabilirler, biz de eksiklerini tamamla-
rız. (C.H.P. sıralarından “bravo” sesleri, alkı"lar) O dokuz önerinin içinde bu da vardı.

BA%KAN — Müdahale etmeyin efendim.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Aynı parti, Adalet Partisiyle, Genel Ba#kan-

larının da Ba#bakanlı%ına itiraz etmeksizin koalisyon kurmaya ısrarla talip olmu#-
tu, hâlâ taliptir. “Oyları yetmiyorsa biz oylarının tamamlanmasına yardımcı olalım, 
hiç de bir #art ko#mayalım” dedik. “Erken seçim #artı bile ko#mayalım” dedik. O ka-
dar rahat bir koalisyon kombinezonu idiyse, aynı kombinezonu, aynı tertibi Adalet 
Partisinin bugün de denemesine engel yoktur.

De%erli arkada#larım, Cumhuriyet Halk Partisinin, hükümet kurulmasına 
güçlük çıkardı%ını söyleyenler, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnız seçim üzerinde 
durdu%unu, seçimsiz bir hükümet biçimini öngörmedi%ini ifade ediyorlar; bu da 
yanlı#tır. Biz gerçekten, yalnız #imdi de%il, yalnız Kıbrıs olaylarından sonra de%il, 
hatırlanaca%ı gibi geçen yıl 3 aylık hükümet bunalımı sırasında da, 14 Ekim seçim-
lerinin rahat ve tutarlı, güçlü bir hükümet çıkmasına olanak vermedi%i sonucuna 
vardı%ımız günden beri, erken seçimlerin zorunlu%unu belirtmekte idik; ama son 
bunalımda biz sadece erken seçimli çözümler üzerinde durmadık.

&zniniz olursa bir hatırlatma yapmak isterim. Adalet Partisi Sayın Genel Ba#-
kanına sunmu# oldu%um dokuz öneriden üçü, erken seçimle ilgili olmayan öneri-
lerdir. Erken seçim üzerinde iki parti uyu#amadıkları takdirde, hükümet sorununa 
birlikte çözüm arayabilmelerini öngören önerilerdir. Bunlar da #öyle idi:

Adalet Partisi kendi ba#ına, seçim öngörülmeksizin bir hükümet kurabilir; 
Cumhuriyet Halk Partisi onun güvenoyu almasına olanak sa%layabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir hükümeti kendi ba#ına kurabilir; e%er Ada-
let Partisi o hükümetin güvenoyu almasına olanak sa%layacaksa. Veya Cumhuriyet 
Halk Partisinin dı#ında, bulabildi%i kadar ortakla Adalet Partisi, gene erken seçim 
öngörülmeksizin bir hükümet kurabilir; oy bakımından eksi%i kalır ise, güvenoyu 
alabilmesi tehlikeye dü#erse, Cumhuriyet Halk Partisi o hükümetin güvenoyu al-
masını sa%lar.

Demek ki, kendisi dı#ında dahi seçim öngörmeksizin Hükümet kurulabilmesi-
ne yardımcı olmak vaadinde Cumhuriyet Halk Partisi bulunmu#tur.

De%erli arkada#larım, bugün kurulu# biçimini #u Meclis içinde hemen hepimi-
zin ele#tirdi%i, hatta belki Sayın Irmak Hükümeti üyelerinin de içlerine sindireme-
di%i bu Hükümetin kurulu#u nasıl oldu?

Bu Hükümetin kurulu#una yol açan dü#ünce ki bence çok yapıcı bir dü#üncey-
di, 11 Kasım 1974 günü Sayın Cumhurba#kanımızın ba#kanlı%ında yapılan toplan-
tıda, ilkin Demokratik Parti Genel Ba#kanı Sayın Ferruh Bozbeyli tarafından ortaya 
atıldı.



Dün, Sayın Cumhurba#kanımız tarafından, parti genel ba#kanlarına lütfedip 
gönderdikleri tutanaktan okuyorum:

Sayın Bozbeyli’nin o toplantıda bu konu ile ilgili sözlerinin temel noktalarını 
alıyorum. Sayın Bozbeyli diyorlardı ki:

“Artık çözüm yolunun millet tarafından tayin edilmesi zaruretine inanıyorum”
“Erken seçim kaçınılmaz hale gelmi#tir”
“Esasen erken seçim için de bir hükümet kurulacaktır”
“"imdi #ahsî dü#üncelerim olarak maruzatımı sıralıyorum:
1. Bu hükümet, kurulacak hükümet, seçim i#lerine öncelik verecek bir hükü-

met olmalıdır. Yani, bu hükümet bir seçim hükümeti olacaktır ve seçim i#lerine 
öncelik verecektir”

Daha sonra ikinci #artını sayıyor ve üçüncü #art olarak da Sayın Bozbeyli diyor 
ki:

3. Bu hükümete genel ba#kanlar katılmamalıdır. Hiçbir partinin genel ba#kanı 
katılmamalıdır.

4. Bu hükümet Cumhuriyet Halk Partisi dı#ındaki partilerle de kurulabilir. 
Cumhuriyet Halk Partisi dâhil bütün partilerin katılaca%ı bir hükümet de olabilir” 
Devam ediyor Sayın Bozbeyli:

“Bu kurulacak hükümet, erken seçim tarihini kendi arasında tespit etmelidir”
"imdi, biraz önce konu#an Demokratik Parti sözcüsü de%erli arkada#ımız Sa-

yın Altınsoy, “Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Irmak Hükümetine katıl-
madıkları içindir ki, bu Hükümet partilere dayalı bir hükümet niteli%ini, biçimini 
kazanamaz” dedi. Adalet Partisi açısından cevap vermek bana dü#mez; fakat Cum-
huriyet Halk Partisi açısından duruma bir kez daha aydınlık getirmek isterim.

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi dı#ında ba#ka bir parti Irmak Hükümetine 
katılmadı%ı için hükümete katılmaktan vazgeçmi# de%iliz. Bunu kamuoyu önün-
de birkaç kez söyledim, burada da bütün kesinli%i ile açıklı%ı ile ifade ediyorum. 
Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi de, ba#ka hiçbir parti de katılmasaydı, gene bu 
Hükümete katılabilirdik, katılmak e%ilimindeydik. Ne #artla? Sayın Bozbeyli’nin 
o toplantıda koydu%u #artla. Yani bu Hükümet, Sayın Bozbeyli’nin tabirlerini ay-
nen okuyorum: “Bu Hükümet seçim i#lerine öncelik verecek bir hükümet olmalıdır. 
Yani bu Hükümet bir seçim hükümeti olacaktır, seçim i#lerine öncelik verecektir. 
Bu kurulacak Hükümet erken seçim tarihini kendi arasında tespit etmelidir”

"imdi bu Hükümet, erken seçim tarihini kendi arasında nasıl tespit edebilir? 
&çinde parti olarak, yalnız Cumhuriyet Halk Partisi olursa, Cumhuriyet Halk Par-
tisinin Meclisteki oyları, erken seçim tarihini kendi ba#ına tespit etmeye yeterli 
de%ildir.

Irmak Hükümetinde bugün yer alan veya yer alacak olan ba%ımsız parlamen-
terlerin oyları da eklendi%i vakit gene yeterli de%ildir. Çünkü yanlı# hatırlamıyor-
sam Millet Meclisinden hiç ba%ımsız üye yoktur. O halde, Hükümetin içinde seçim 



tarihine kadar verilebilmesi için, bu kararı vermeye yetecek kadar üyeyi bir araya 
getiren partinin, partilerin, bu Hükümete katılmı# olmaları gerekirdi. Cumhuriyet 
Halk Partisinin tek ba#ına bu Hükümete katılması, Sayın Bozbeyli’nin böyle bir hü-
kümette görmek istedi%i niteli%i ona kazandırmaya yetmeyecekti. Ama Demokra-
tik Parti, seçim tarihini Hükümet kurulu#undan önce bir görü#me konusu yapmayı 
kabul etmediler, öteki partiler; Adalet Partisi, di%er partiler bunu kabul etmediler, o 
zaman bu Hükümetin seçim hükümeti olup olamayaca%ı hususu askıda kaldı. Yani, 
Demokratik Parti dahil bazı partilerin, önceden seçim tarihi, üzerinde bir anla#ma-
yı denemeye yana#mamaları kar#ısındadır ki, bu Hükümet Cumhuriyet Halk Parti-
sinin katılmayı kabul edebilece%i bir Hükümet durumundan çıkmı# oldu.

#HSAN TOMBU% (Çorum) — Sen tarihi empoze ediyorsun.
BA%KAN — Müdahale etmeyin efendim.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Empoze konusuna da gelece%im de%erli ar-

kada#larım.
Ne Sayın Cumhurba#kanımız, de%erli bir ba%ımsız Parlamenter ve tecrübeli 

Devlet adamı olarak Sayın Sadi Irmak’a Hükümet kurma görevini verirken ne de 
bizler, böyle bir hükümet kurulu#u yoluna gidilirken, Hükümetin bugünkü biçimini 
alabilece%ini öngörüyor de%ildik, Sayın Sadi Irmak da bildi%im kadar, Hükümetinin 
böyle bir biçim alaca%ını dü#ünmüyordu, böyle bir arzusu da yoktu bildi%im kadar.

Bizim katılmamız da #art de%ildi. E%er biz katılmadan veya Cumhuriyetçi Gü-
ven Partisi dı#ında her hangi bir parti katılmadan, bu Hükümetin Sayın Bozbeyli 
tarafından 11 Kasım tarihli toplantıda önerildi%i üzere, bir erken seçim hükümeti 
olabilece%i kesinle#mi# bulunsaydı, yani ne diyor Sayın Bozbeyli? “bu hükümet se-
çim i#lerine öncelik verecek bir hükümet olmalıdır” diyor. Öyle bir hükümet olabi-
lece%i istenmese bile veya kendimiz üye verme kararını alamasak bile bu Hükümete 
güvenoyu verebilecektik. Onun içindir ki son dakikaya kadar, düne kadar bunu bir 
aydınlı%a kavu#turmak için u%ra#tık, çırpındık; fakat öteki partiler tarafından, bu 
konudaki giri#imlerimiz yüzünden ancak kınandık. En küçük bir anlayı# görme-
dik, en küçük bir i#birli%i görmedik. Bu sonuçlar alınınca da, daha do%rusu bütün 
giri#imlerimiz sonuçsuz kalınca, bu Hükümete katılamadı%ımız gibi, güvenoyu da 
veremeyecek noktaya üzülerek gelmi# bulunuyoruz.

Bizim, erken seçim tarihinde katı davrandı%ımız, bir seçim Hükümeti ortaklı%ı 
için bizimle i#birli%i dü#ünebilecek hükümetlere tarih dikte ettirmeye kalkı#tı%ımız 
da do%ru de%ildir. Biz tarih dikte etmedik, ancak bizim zihnimizde kafamızda bir 
erken seçim kavramı var. Bize göre, erken seçimin sözü edilmeye ba#landı mı; daha 
do%rusu, erken seçim kararını çıkarmaya sayıları yetecek kadar parti, milletvekili 
parlamenter, erken seçimin zorunlu%u üzerinde birle#ti mi; mümkün olan en yakın 
tarihte erken seçim yapılmalıdır. Hiç de%ilse mevsimin elveri#li oldu%u, en yakın ta-
rihte erken seçim yapılmalıdır Aksi halde ülke, devamlı olarak, ne zaman yapılaca%ı 
bilinmeyen, ya da çok uzak bir tarihlerde olacak bir seçime kadar, sürekli bir tansi-
yon, bir gerilim içinde kalır, Devlet i#leri o yüzden aksar ve ülkede siyasal huzur da 
kolay kolay sa%lanamaz.



Ben, evvelâ Aralıkta seçim olmasını önerdim. Neden önerdim? Çünkü 
Türkiye’de Aralıkta genel seçim yapılabilece%i görülmü#tü. Geçen yıl bu denendi, 
bazı kaygıların do%ru olmadı%ı ortaya çıktı. Hatta o kadar ki, 9 Aralıkta yapılan, 
bütün Türkiye’de yapılan mahallî seçimlere katılma oranı, kırsal alanlarda, 14 Ekim 
seçimlerine oranla daha da yüksek oldu.

Bundan da cesaret alarak, Aralıkta seçimi önerdik. Ama (A.P. sıralarından “Da# 
köyleri, da# köyleri” sesleri) da% köyleri dahi, Aralıkta, geçen yıl seçime katıldılar, 
Türk halkı, Türk köylüsü, demokrasiye o kadar ba%lıdır ki, en zor ko#ullar altında 
bile oyunu kullanmasını bilir. Devlet ona seçim hizmetini götürmekte, tereddüte 
kapılacak, tembellik gösterecek olsa, halk onu zorlar, da% köylüsü, orman köylüsü 
onu zorlar. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın Bozbeyli ile ilk görü#melerimizden birinde, kendilerinin de, hiç de%ilse, 
ki#isel dü#ünceleri olarak bir kez erken seçim gereklili%ini kabul etti%imiz takdirde, 
mümkün olan en erken tarihte, seçimin yapılması zorunlulu%una, bunun faydasına 
inandıklarını görünce; bilindi%i gibi, Aralı%ı, Aralık ba#larını önerdik. “Bunda kesin 
kararlı mısınız?” diye, Sayın Bozbeyli bana sordu. Dedim ki, “Parti meclisimizden 
bu karar çıktı, ama sizden ba#ka bir öneri gelirse, onu da parti meclisine götürürüz 
ve görü#ürüz”

Aralı%ı Demokratik Partinin kabul edemeyece%i anla#ılınca, nitekim meseleyi 
parti meclisimizde görü#tük ve ilkbaharda seçim yapılabilece%ini dü#ündük. Yine 
“Bize bir tarih dikte ediyorsunuz, bizi kö#eye sıkı#tırıyorsunuz” gibi, aklımızdan 
geçmeyen niyetler atfolunmasın diye de; bir tarih, bir kesin gün, ay, hafta belirt-
mekten sakındık; “&lkbahar ayları, günleri içinde, ne zaman isterseniz bizim mak-
bulümüz” dedik, hatta “&lkbaharı da bir ölçüde a#abilir, Haziran ba#larına gidebili-
riz” dedik.

"imdi, bütün bunları dedik. Yalnız Ekim’i söylemedik, “Ekimde erken seçimi” 
söylemedik. Onun için Demokratik Parti bizimle seçim Hükümeti kurmak üzere i#-
birli%ini reddediyor ise; o takdirde seçim tarihi üzerinde katı davranan parti, Cum-
huriyet Halk Partisi de%il - beni mazur görsünler - Demokratik Parti demektir. Çün-
kü Demokratik Parti ancak bir tarih üzerinde durmayı kabul edebiliyor demektir. 
Biz ise, “Aralıktan ba#layarak Hazirana kadar kendi seçecekleri, uygun görecekleri 
her tarihi kabul edebilece%imizi” söylemi# idik ve bugün de söylemekteyiz, bu tek-
lifimiz hâlâ da açıktır.

&lkbaharda, hele Haziran ba#larından sonraya erken seçimi ertelemekte, bı-
rakmakta sakınca görü#ümüzün nedeni ise; partimizle ilgili bir neden de%ildir; 
do%rudan do%ruya memleket, ülke ko#ullarıyla ilgili bir nedendir. Hep belirtti%im 
gibi, ilkbahar ayları Türkiye’de ekonominin canlılık kazandı%ı aylardır; destekleme 
alımlarının yapıldı%ı, Devlet ihalelerinin, özel sektör ihalelerinin ba#ladı%ı, yatırım-
ların hızlandı%ı aylardır. E%er o aylar seçim gürültüsü, patırtısı, karga#ası içinde 
geçerse, memleketin bütün ekonomisi zarar görür. Onun içindir ki, aslında bizim 
dü#üncemize göre, kı#tan çıkar çıkmaz seçimin yapılması gerekir. Haziran ayı da o 
bakımdan geçtir; ama hiç de%ilse Ekim ayı kadar geç de%ildir.



Bize “Seçim için tarih söyleyin” deniliyor. Söylüyoruz bir tarih, o zaman “Sen 
bize tarih dikte ediyorsun” deniliyor. “Daha geni# bir zaman süresi içinde siz söyle-
yin” diyoruz, söylemiyorlar. Bu durumda seçim tarihi üzerinde - beni ba%ı#lasınlar 
- birçok bakımlardan kendileriyle uygar ili#ki kurmakta zevk aldı%ım Demokratik 
Parti ile seçim tarihi üzerinde nasıl olup da birbirimizi anlamanın, bir anla#maya 
varmanın yolunu bulabilece%imizi bugüne kadar ke#fetmi# de%ilim; ama ümidimi 
de yitirmi# de%ilim. Kendilerinin açık sözlü bir insan olarak Sayın Bozbeyli’nin, er-
ken seçimin zorunlulu%una inandı%ını kabul ediyorum. Umarım ki, makul, memle-
ket ko#ulları açısından da makul bir tarih üzerinde, e%er gerekirse, anla#ma olana-
%ını bulabilelim.

De%erli arkada#larım; “Bu Hükümet biçiminin, kendi demokrasi anlayı#ımıza 
ve Anayasanın öngördü%ü demokrasiye uygun olmadı%ını” söyledim. Ama, bu Hü-
kümetle 12 Mart sonrası hükümetler arasında kurulan paralelli%e de katılamıyo-
rum. Çünkü, bu Hükümetin bu #ekilde kurulmu# olması, Parlamento dı#ından ge-
len baskılar nedeniyle de%ildir. Parlamento dı#ından baskı gelmiyor mu üzerimize? 
Geliyor. Ama ne yönde bir baskıdır o? Parlamentoya, partilere dayalı bir hükümet 
kurulması; öyle bir hükümet kurulamıyorsa seçim yapılması için gelen bir baskı-
dır; saygıde%er bir baskıdır, demokratik bir baskıdır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Ve #u veya bu zümreden gelen bir baskı de%ildir; do%rudan do%ruya 
halktan gelen, seçmenden gelen, politika ile ilgilenme hakkına, açıktan ilgilenme 
hakkına sahip halk topluluklarından gelen bir baskıdır. Bu baskı, “Demokrasi ku-
rallarına uygun, Parlamentoya daha çok dayanan, partilere daha çok dayanan bir 
hükümet kurun, ya da seçime gidin” diyen bir baskıdır. Yoksa “partiler i#e yaramaz, 
Parlamentoya dayalı hükümetler i#e yaramaz, uzmanlardan, bilim adamlarından, 
teknokratlardan hükümet kurulmalıdır” diye bir baskı, çok #ükür, bu Parlamento-
nun üzerine gelmi# de%ildir ve gelebilece%ini gösteren bir belirti de yoktur. Dolayı-
sıyla, Hükümetin bugünkü biçimi alı#ı, Parlamento dı#ı antidemokratik birtakım 
baskılar nedeniyle de%ildir. Ama, ona ra%men bugünkü Hükümetin, ister istemez, 
kendi elinde olmayan nedenlerle almı# oldu%u biçim, 12 Mart sonrası hükümet-
lerin biçimine oranla demokrasi kurallarına daha çok aykırıdır. Çünkü hiç de%ilse 
o hükümetler çok daha geni# ölçüde Parlamentoya ve partilere dayanabiliyorlardı. 
Tabiî sözlerimin ba#ında da belirtti%im gibi, bunun kusuru asla Sayın Irmak’ın de-
%ildir, Sayın Ba#bakanın de%ildir ve de%erli Bakanlar Kurulu üyelerinin de%ildir. Bu 
Parlamento aylarca u%ra#mı#tır, kendi içinden bir hükümet çıkaramamı#tır. Kendi 
içinden bir hükümet çıkaramayınca, ba#ka demokratik ülkeler parlamentolarının 
yaptı%ı #eyi de yapmamı#tır; yani, kendi kendini yenilemeyi de kabul etmemi#tir. O 
zaman kaçınılmaz olarak, zaruretlerin sonucu olarak bu Hükümet biçimi, maalesef 
ortaya çıkmı#tır.

O halde yapılacak i#; e%er, bu hükümet biçimini, Parlamento ço%unlu%u olarak 
içimize sindiremiyorsak, ya partilere daha çok dayanan bir hükümeti biran önce 
kurmaktır; ya da derhal seçime giderek kendi kendimizi yenilemek, bu Parlamento-
yu yenilemektir. “Bu Parlamentoyu yenilemek” deyince, elbette bunun birtakım ge-
rekçelerini öne sürmek gerekiyor. Bu gerekçeleri ben öne sürdü%üm vakit bu kusur 
oluyor, bunun için a%ır #ekilde kınanıyorum. Onun için izin verirseniz, kullanmı# 
oldu%u kelimeleri benimsemeksizin, - çünkü o kelimeler benim kullandıklarımdan 



biraz daha a%ır - Sayın Bozbeyli’nin 24 Kasım günü Çanakkale’de söyledi%i sözleri 
tekrarlıyorum, Türk Haberler Ajansı Bülteninden aldım, Sayın Bozbeyli diyor ki:

“Gördü%ümüz tek çıkar yol seçimdir. Mecliste bulunan parlamenterler eskimi#, 
üstleri tozlanmı# ki#ilerdir” Ben bu kadarını söylememi#tim Gençlik Kolları Kurul-
tayında. (Gülü"meler)

“Bunların üstündeki tozları silecek ve eskileri yenilenecek olan Büyük Türk 
Milletidir. Hükümet bunalımından kurtulmanın tek çaresini erken seçimde görü-
yoruz” diyor. Kullandıkları sıfatlara - beni ba%ı#larsa - katılmıyorum; ama vardıkları 
sonuca aynen katılıyorum.

De%erli arkada#larım; bu hükümet biçiminin parlamenter demokrasi kuralla-
rına ve özellikle bizim demokratik Anayasamıza uymadı%ı ba#ka yönlerden de bel-
lidir. Ortada aslında garip bir durum var; kurulu#u bakımından Anayasaya aykırı 
de%il? Ama kurulduktan sonra öyle bir hükümet ortaya çıkıyor ki, o, Anayasaya 
uymuyor. Bu biçimdeki bir hükümetle Anayasanın - tabir caizse - di#lileri birbirine 
uymuyor, bu di#liler bir araya geldi%i vakit ortaya i#leyen bir makine çıkmıyor. Bu-
nun en belirgin kanıtı, Bütçe Komisyonu ile ilgili olarak ortaya çıkan kanıttır.

Biraz önce belirtti%im gibi; Anayasanın açıkça azınlık hükümetleri öngördü-
%ünü göstermektedir. Ama bu türlü, partilere dayanmayan, geni# ölçüde partilere 
dayanmayan hükümetleri öngörmedi%i de Anayasamızda bellidir.

"imdi kendimizi zorlamaya hazırlıyoruz, öyle hissediyorum. Geçen yıl da çok 
zorlamı#tık ama bir noktada gelip durmu#tuk, daha fazla zorlayamamı#tık, kendi 
kendimizi. Neticede de bir koalisyon hükümeti kurulmu#tu; mesele hiç de%ilse ge-
çici olarak ortadan kalkmı#tı, çözülmeden ortadan kalkmı#tı.

Anayasamız ne diyor? “Bütçe Komisyonunda iktidar grupları kesin olarak ço-
%unlukta bulunacak” diyor. Bunu, niçin diyor? Bir hükümet e%er bütçesine sahip 
olamıyorsa, bütçesine hâkim olamıyorsa, istedi%i gibi bütçe hazırlayamıyor veya o 
bütçenin bütünlü%ünü, iç dengesini Mecliste koruyamıyor ise; o hükümet, hükü-
met edemez, hükümet görevini yapamaz. Çünkü bütçe, hükümet etme araçlarının 
en etkinidir, en önemlisidir, en vazgeçilmezidir.

"imdi deniyor ki, “Madem iktidar partileri yok, o halde Bütçe Komisyonu oran-
lara göre kurulsun” Oranlara göre kuruldu%u vakit ne olacak? Bu Hükümete üye ve-
ren gruplardan Bütçe Komisyonunda ancak 2-3 ki#i belki bulunacak, belki buluna-
mayacak. O zaman bu Hükümet, kendi bütçesine hâkim olamayacak. Bu Mecliste 
Hükümetin sorumlulu%unu ta#ımayan partiler ve gruplar bütçeye istedikleri biçimi 
verebilecekler; onun iç dengesini, e%er isterlerse alt üst edebilecekler. Böyle olunca; 
oranlara göre Bütçe Komisyonunu kurmak belki önümüzdeki günlerde kaçınılmaz 
olacaktır; ama bu, Anayasayı fazlasıyla zorlamak olacaktır.

Hükümet güvenoyu alırsa bu durum ortaya çıkacaktır. Hükümet güvenoyu ala-
mazsa bu sefer belki bütçe bile getirilemeyecektir. Gene uzatmalı bütçelerle - tabir 
caizse - zamanımızı geçirmek, yılı geçirmek zorunda kalaca%ız. Hem de nasıl bir 
yılı? Bu yılki gibi a%ır dünya bunalımlarıyla geçece%i #imdiden belli olan bir yılı, 
uzatmalı bütçelerle geçirmek zorunda kalaca%ız.



De%erli arkada#larım; belki Hükümetin programında, seçim zorunlulu%unu 
kesinlikle ifade etmesine ve kendisini bir seçim hükümeti, erken seçim hükümeti 
olarak, görmesine bakarak, onun bu iyi niyetine bir kar#ılık olmak üzere, destek-
lemeyi de dü#ünebilirdik. Fakat kamuoyu önünde bu konuda da yorumlar yapıl-
dı. Sayın Adalet Partisi Genel Ba#kanının yorumları oldu. Ba#ka siyasal e%ilimde, 
Anayasa uzmanlarının yorumlan oldu, bunlar a%ırlık ta#ıyan yorumlardı, ele#tire-
rek söylemiyorum. Bu yorumlarda dendi ki, “Bu Hükümete vücut veren partiler 
olmadı%ına göre, hangi grup bu Hükümeti desteklerse, iktidar o grup olur, iktidar 
sorumlulu%unu o grup yüklenir, Bütçe Komisyonu da ona göre kurulur” Öyle olun-
ca; nasıl bir durumla kar#ıla#ıyoruz? Programının hazırlanı#ında rolümüz olmayan, 
kurulu#unu bizim tayin etmedi%imiz, içinde üye bulundurmadı%ımız bir hüküme-
tin bütün icraatından ve bütçesinden biz sorumlu olaca%ız veya güvenoyu verecek 
ba#ka bir parti sorumlu olacak. Bu da tabiî, üzerinde durulması gereken çok ciddî 
bir durumdu. Ona ra%men e%er, en geç, dün yaptı%ımız toplantıda makul bir erken 
seçim tarihini saptamak üzere bir mekanizma kurulsaydı ve partiler, aralarında bir 
centilmen anla#masına varabilselerdi, kısa bir süre için belki Cumhuriyet Halk Par-
tisi olarak o sorumlulu%u da üzerimize alırdık.

Tabiî, Sayın Irmak Hükümetinin güvenoyu alması için Cumhuriyet Halk Parti-
sinin güvenoyu vermesi #art de%il. E%er bizim dı#ımızda yeteri kadar ço%unluk sa%-
lanırsa, güvenoyu almı# olur. O zaman da belki, güvenoyu verenler kendi araların-
da “Bütçe Komisyonu” sorununu çözerler ve mesele bir ölçüde olsun, Anayasa çok 
fazla zorlanmaksızın, halledilmi# olur. Mesele, hiç de%ilse bugünkü boyutlarından 
daha küçük boyutta bir mesele haline gelir; fakat bu da olamazsa, bu Hükümet de 
güvenoyu alamazsa, o zaman, bize göre yapılması gereken #ey; ya derhal, partilere 
geni# ölçüde dayanan bir hükümet kurulmasıdır; ya da derhal, mevsime bakma-
dan, yaz - kı#, ya%mur - kar demeden seçime gitmektir; e%er, seçime gitmek için bir 
hükümet kurmak üzerinde anla#abilirse, o zaman o hükümeti kurup, (Cumhuri-
yet Halk Partisi dı#ındaki partilerin daha kolaylıkla içlerine sindirebilecekleri) ama 
yine mümkün oldu%u kadar erken bir tarihte seçime gitmektir.

Bu Hükümet, kendi programında da açıkça belirtti%i gibi, ancak bir erken se-
çim hükümeti olarak kendi varlı%ını izah edebilirdi. Bu Hükümetin varlı%ını, bu 
Hükümete güvenoyu verebilmemizi, ancak onun bir erken seçim hükümeti olması 
#artıyla bizler kendi kendimize izah edebilirdik.

“Öyleyse, erken seçim sorununu hemen görü#elim”, dedik, kabul ettiremedik 
öteki partilere. Öyleyse, erken seçim sorununu #u sıralarda hemen görü#meye hazır 
olmayanlar, hazır olmayan partiler, bu Hükümeti erken seçim hükümeti olarak da 
görmüyorlar demektir. O halde, neden bu Hükümete ye#il ı#ık yaktılar? Biz Cum-
huriyet Halk Partisi olarak ye#il ı#ık yaktıysak, hiç de%ilse, daha kurulu#u belli ol-
madan önce, “Belki bu hükümet bir erken seçim hükümeti olabilir” diye dü#ündük, 
onun için ye#il ı#ık yaktık. Ama, hem erken seçimin tarihini #imdiden saptamaya 
hazır olmayacaksınız, hem de böyle bir hükümet kurulu#una ye#il ı#ık yakacaksınız; 
o zaman bu hükümet biçimi, sizin demokrasi anlayı#ınızla ba%da#ıyor demektir. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)



De%erli arkada#larım, Sayın Demirel, hükümet bunalımının çözülemeyi#inde 
Cumhuriyet Halk Partisini ele#tirirken, gerek özel görü#melerimizde, gerek kamu-
oyu önünde, sık sık, “Cumhuriyet Halk Partisi, erken seçimle, hükümet sorununu 
birbirine karı#tırıyor. Bu ikisinin birbiriyle alâkası yoktur. &kisi ayrı ayrı dü#ünül-
melidir. &kisi ayrı ayrı dü#ünülürse halledilir” diyor. Biz ise, “Hayır, ikisi içinde bu-
lundu%umuz ortamda birbirinden ayrılmaz hale gelmi#tir” diyoruz.

Genel olarak, elbette seçim sorunu ile hükümet sorunu birbirlerinden ayrı so-
runlardır; ama bazı hallerde seçim sorunu hükümet sorunu ile ancak bir arada ele 
alınırsa hükümet sorunu çözülebilir.

Sayın Demirel bu konuda #imdiye kadar kamuoyu önünde yaptı%ı açıklamalar-
da bizim görü#ümüze katılmamı#tır; fakat Sayın Cumhurba#kanımızın huzurunda 
11 Kasım günü yapılan toplantıda (Sayın Süleyman Demirel’in sözlerini aynen oku-
yorum) bakınız ne diyor: “"imdi, bugün hükümet meselesi, sadece hükümet kurul-
ması meselesi olmaktan çıkmı#tır. “Ne yapaca%ı” meselesi önemlidir. “Ne yapaca-
%ı” meselesinden de önemli bir hadise orta yerdedir: Bu hükümet ne kadar devam 
edecektir? Yani, niçin hükümet kuruyoruz? &craat, yani, daha do%rusu, seçimi hiç 
kale almayan bir hükümet mi kurulacaktır; yoksa, seçim kaçınılmaz hale gelmi#tir, 
ona göre bir hükümet mi kurulacaktır? De%i#ik alternatifler var. “Seçim kaçınıl-
maz hale gelmi#tir” deniliyorsa de%i#ik alternatifler var; “Seçim kaçınılmaz halde 
de%ildir” deniliyorsa ba#ka alternatifler var” Demek ki, Sayın Cumhurba#kanı’nın 
Ba#kanlı%ında yaptı%ımız toplantıda, seçim sorunu ile hükümet sorununun birlikte 
ele alınması gerekti%ini Sayın Demirel açıkça ortaya koymu#tur. (A.P. sıralarından 
gürültüler)

BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim, çok rica ediyorum.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Diyor ki: “Seçim kaçınılmaz hale gelmi#se 

ba#ka türlü alternatifler var; seçim kaçınılmaz de%ilse ba#ka türlü alternatifler var” 
Ne demektir? “Seçim sorunu ile hükümet sorunu iç içe gelmi#” demektir.

Yine Sayın Demirel “Önemli olan, bu hükümet ne kadar devam edecektir, onu 
bilmemiz lâzım” diyor.

O halde, dünkü toplantıya niçin o kadar kızdı Sayın Demirel? O toplantıda ma-
saya getirdi%iniz soru neydi? “Bu hükümet ne kadar devam edecektir?” sorusunu 
getirdi. Sayın Demirel’in, Cumhurba#kanlı%ında #u tutana%a geçmi# olan, sordu%u 
soruyu getirdik; ama nedense kabahat etmi# duruma dü#tük.

E%er, bu Hükümetin ne kadar görevde kalmak üzere öngörülmü# bir Hükümet 
oldu%u düne kadar, bugüne kadar belli olsaydı, bunun erken tarihte yapılacak bir 
seçime kadar i# ba#ında kalacak bir Hükümet oldu%u, olaca%ı bu sabaha kadar belli 
olmu# olsaydı, ba#ka partilerin ne yapaca%ına bakmaksızın, Türkiye’yi Hükümetsiz 
bırakmamak için biz bu Hükümete yardımcı olabilirdik, destek olabilirdik.

Hükümet sorunu ile seçim sorunu neden, hiç de%ilse, içinde bulundu%umuz 
ortamda ayrılamaz? Bunun en açık nedeni ve kanıtı #u: 1974 seçimlerinden sonraki 
Parlamento kompozisyonu ile geçerli Hükümet kurulamayaca%ı anla#ılmı#tır. De-
mek ki, 14 Ekim 1973 seçimleri geçerli, sürekli, güçlü hükümetler çıkarabilecek bir 



parlamento olu#turmamı#tır. Onun içindir ki, güçlü, istikrarlı, tutarlı hükümetler 
olu#turabilmek ümidi ile seçimleri yenilemek ve hükümet sorununu da seçime göre 
dü#ünmek gerekir.

Erken seçim sorunu ile hükümet sorununun birbirinden ayrılabilece%ini, ayrı 
sorunlar oldu%unu, ayrılması gerekti%ini öne sürenlere saygı duyarız, bir #artla; bu-
nun mümkün oldu%unu göstermelidirler. Yani, erken seçim söz konusu olmaksızın, 
#u Parlamentonun içinden derhal bir hükümet çıkarmalıdırlar. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri ve alkı"lar) Hükümet sorunu ile seçim sorununun, içinde bulundu%u-
muz ortamda birbirinden ayrılamayaca%ının bir ba#ka kanıtı ise, Sayın Sadi Irmak 
Hükümetinin bugün kendini içinde buldu%u durumdur. E%er, Cumhurba#kanlı%ın-
daki görü#mede ön mutabakat sa%landı%ı üzere, erken seçimin a#a%ı yukarı ne za-
man yapılabilece%i üzerinde bir mutabakata varsa idik; bu konuda, seçim isteyen 
partiler, aramızda bir protokol yapabilse idik, o zaman bu Hükümet, belki de he-
pimizin gönül rahatlı%ı ile destekleyebilece%imiz hükümet olurdu, belki de seçim 
isteyen bütün partilerin bakan verdikleri, bakan vermeseler bile güvenoyu verebi-
lecekleri bir hükümet olurdu.

Bu Hükümetin öyle olamayı#ının nedeni, sorumlusu, her halde, Hükümeti 
meydana getiren de%erli zevat de%ildir. Diyelim ki, bu Hükümet güvenoyu aldı; ama 
erken seçim kararı ortada yok. Erken seçim kararı ortada yok; ama C.H.P., A.P., D.P., 
C.G.P. hepsi, (M.S.P. hariç) “Erken seçim yapılmalı” diyor. Demek, ortada, havada 
erken seçim var. Erken seçim olaca%ı biliniyor; ama erken seçimin ne zaman olaca%ı 
bilinemiyor. O halde, bu Hükümet güvenoyu alsa bile hangi i#e ba#layabilecek, han-
gi i#e ne cesaretle ba#layabilecek? Öyle i#ler vardır ki, aynı hükümetin elinde bir yıl 
içinde sonuç verir, öyle i#ler vardır ki, iki yıl içinde sonuç verir, altı ayda sonuç verir. 
“Ben geçiciyim, hem intikal hükümetiyim, ben seçim hükümetiyim; ancak böyle 
bir hükümet olabilirim” diyen bir hükümete makul bir ömür, bir süre biçilmedikçe, 
güven alsa bile bu hükümet uzun vadeli i#lere giri#mek cesaretini belki de kolay 
kolay; yalnız cesaretini de de%il, hakkını da kendinde kolay kolay bulamayacaktır 
diye kaygı duyarım.

Hükümet kurulamayı#ı dolayısıyla bizim #ikâyetlerimizi, ele#tirilerimizi dinle-
yen bazı ba#ka parti liderleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinden sonra, Millet 
Meclisinde en çok üyeye sahip olan Adalet Partisinin Sayın Lideri, “Hükümet soru-
nun çözümü yalnız bizim i#imiz de%il ya” diyor.

Do%rudur, elbette tek ba#ına hiçbir partinin de%ildir. Bu Parlamento içinde 
hiçbir parti tam ço%unlu%a sahip olmadı%ına göre, elbette Hükümet sorunu tek ba-
#ımıza hiçbirimizin i#i, meselesi de%ildir. Ama, en büyük sorumluluk Cumhuriyet 
Halk Partisine dü#üyorsa, bunun kolayı var; Bırakabilirlerdi, Cumhuriyet Halk Par-
tisi hiçbir konuda destek de beklemeksizin, tek ba#ına hükümet kurabilirdi. Erken 
seçim için her türlü koalisyona girebilirdi veya kendisi dı#ında kurulacak hükümet-
lerin, e%er güvenoyu bakımından bir yardıma ihtiyacı varsa o ihtiyacı sa%layabilirdi. 
Bunları açıkça belirtmi#tik.

Yine deniyor ki, “deniyor ki” demem do%ru de%il, özellikle Sayın Demirel tara-
fından deniliyor ki, “Hükümet sorunu daha bir süre çözülmezse çözülmesin, buna-



lım uzarsa uzasın. Bu yüzden, hükümet bunalımı yüzünden rejim, devlet yıkılmaz. 
Niye yıkılsın? Devlet, hükümetten ibaret de%il ya” Bunlar Sayın Demirel’in sözle-
ri. “Devletin, hükümetten ba#ka organları da var. Hükümet bunalımı uzarsa uzar, 
devlet yine de yürür. Bu bunalımın sakıncası yoktur” diyorlar. Hatta anla#amadı%ı 
belli oldu%u için istifa etmek zorunda kalmı# bir hükümet bir buçuk ay nöbeti sür-
dürüyor; sonra öyle bir noktaya geliyor ki, en önemli dı# ili#kilerimizi, kendi için-
de anla#amadı%ı için yürütemez hale geliyor. “Bu durumda artık bizim bu nöbette 
kalmamız memleket yararına aylandır” diyoruz. Yine, “Zararı yok” diyor, “Bunalım 
uzarsa uzar” diyor Sayın Demirel. “Devlet çökmez, yalnız hükümetle ya#amaz dev-
let” diyor. “Bunda mahzur yoktur” diyor.

De%erli arkada#larım, bunlar bizim devlet anlayı#ımızla da, rejim anlayı#ımızla 
da ba%da#mayan dü#üncelerdir ve yalnız bizim rejim anlayı#ımızla, devlet anlayı#ı-
mızla ba%da#maması önemli de%il; bize göre, bunlar bugünkü dünyanın ko#ulları 
ile de ba%da#mayan dü#üncelerdir. Bugün yalnız Türkiye’de de%il, ekonomileri en 
geli#mi# ülkelerde bile etkin hükümetlere, güçlü hükümetlere, kararlı hükümetle 
re, cesaretli kararlar alabilecek hükümetlere gerek duyulurken, Türkiye’de bu gerek-
lilik, bu zorunluluk fazlası ile vardır.

Aslında, “Zararı yok, hükümet bunalımı uzarsa uzasın, uzadı%ı kadar uzasın” 
Böyle dü#ünebilmek güzel bir #ey. &nsanın gönlünü bu kadar ferah tutabilmesi, bu 
kadar gönlü ferah olabilmesi insanı rahat ettirebilecek bir #ey; ama memleket açı-
sından gönlü ferahlı%ın bu kadarının da biraz a#ırı, fazla oldu%u dü#ünüyorum. Bu 
gönlü ferahlıkla, kar#ımıza bir ara; “Yürümekle yollar a#ınmaz” diye de çıkmı#tı. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri; alkı"lar)

Soruna in#aat mühendisli%i açısından bakılırsa, do%ru; yollar yürümekle kolay 
kolay a#ınmaz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

AL# %EVK# EREK (Tokat) — Anlayamamı#sın.

BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim.

BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Yollar yürümekle a#ınmadı; ama rejim a#ın-
dı, devlet a#ındı ve o sözü söyleyenlerin iktidarı a#ındı. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) A#ınmakla da kalmadı o gönlü ferahlık yüzünden; “Yürümekle yol-
lar a#ınmaz” diyenlerin iktidarı, daha süresi dolmadan yıkıldı. (C.H.P. sıralarından, 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Ben yanlı# anla#ılmasın yine, “yürüyenlere niçin baskı ya-
pılmadı?” diye bu tarizlerde bulunmuyorum. Demokraside... (A.P. sıralarından gü-
rültüler)

BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim.

BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Demokraside, belli kurallar içinde elbette 
herkes istedi%i kadar yürür; ama gençli%in sorunlarına, gençli%in çatı#malarına, 
gençli%in birbirini vurmasına, “Yollar yürünmekle a#ınmaz” diye kayıtsız kalınırsa; 
elbette rejim de a#ınır, memleket de a#ınır, gençlik de a#ınır, iktidar da a#ınır; yal-
nız, sa%lam yapılmı#sa yollar a#ınmamı# olarak kalır.. Onun da memlekete büyük 
bir yararı dokunmaz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)



AL# %EVK# EREK (Tokat) — Sen anlayamamı#sın.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli arkada#larım, #imdi, bugünkü top-

lantımızdan sonra taze taze biraz belki acı olacak; ama (evvelâ Sayın Adalet Par-
tili arkada#larımın ço%unun demokrasiye inandıklarını bilirim) kendi içlerindeki 
komando meraklılarından hesap sorsunlar... (C.H.P. sıralarından alkı"lar ve “Bravo” 
sesleri)

BA%KAN — Sayın Ecevit, cevap vermeyin efendim.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — “Hükümet bunalımı uzarsa devlet yıkılmaz” 

deniyor. Devlet kolay kolay yıkılmaz. Türk Devletinin kolay kolay yıkılmayaca%ı ta-
rih boyunca görülmü#tür. Yıkılmaz; ama devletin çarkları duralar, giderek i#lemez 
olur; kıtlıklar artar, yokluklar artar, i#sizlik artar; yatırımlar aksar; asayi# bozulur, 
gençlik çatı#maları büyür; dı# ili#kilerimiz aksar...

&HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayende.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — “Sayende” demekle mesele hallolmaz arka-

da#larım. “Senin sayende” demekle mesele hallolacaksa, “Senin sayende” demekle 
gençlik çatı#maları duracaksa, bunalım uzayıp gitsin. (AP sıralarından gürültüler)

&LHAM& ÇET&N (Yozgat) — Cevap verme Genel Ba#kanım, cevap verme, çat-
lasınlar.

BA%KAN — De%erli arkada#larım, çok rica ederim.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli Adalet Partili arkada#larımız beni 

ba%ı#larlarsa, böylesine, gönlünü bu ölçüde ferah tutmanın Adalet Partisine pek 
de o kadar yaramadı%ı, geride bıraktı%ımız yıllarda görüldü. Onun için hiç de%ilse, 
memleket sorunları, hükümet bunalımları kar#ısında gönlümüzü biraz daha az fe-
rah tutalım, biraz daha kaygılı olalım ve #u hükümet bunalımını bir an önce, elbir-
li%i ile sona erdirmeye çalı#alım.

Bugünkü dünya, Türkiye’nin uzun süre hükümetten, etkin hükümetlerden 
yoksun ya#ayabilece%i bir dünya de%ildir. Hatta, bugünkü Hükümet, renksiz, nötr 
programlarla, ya da uyumsuz koalisyonların çeki#meleri, a#ırı uzla#malarıyla so-
runların çözülebilece%i bir dünyada de%ildir ve bugünün Türkiye’si bu #ekilde so-
runları çözülebilecek bir dünyada de%ildir. Özellikle ekonomik alanda tutarlı ve çok 
cesur kararlar alınması gereken bir dönemdeyiz. Yalnız Türkiye o durumda de%il, 
en geli#mi# ülkeler bile o durumda, kendi içinde tutarlı, birbiriyle iyi anla#an bir 
hükümetin #u Parlâmento içinden çıkamayaca%ı görüldü. Çıksa idi, #imdiye kadar 
kurulurdu. Bir yılın be# ayını hükümet bunalımıyla geçirdik. Hadi diyelim ki, bir 
araya geldik, bir koalisyon kurduk; belli ki, bu koalisyon Türkiye’nin sorunlarını, 
bugünkü dünyada büsbütün a%ırla#an sorunlarını çözecek bir hükümet olamaya-
caktır.

MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Valiler bile #ikâyetçi o durumdan.
BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim, çok rica ederim.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli arkada#larım, Sayın Demirel, diyor-

lar ki: “Bundan 7 ay, 11 ay sonra yapılacak bir seçimin tarihini #imdiden tespit et-



mek, Türkiye’yi felce u%ratır. Sözümüze inanın; biz de erken seçim istiyoruz; ama 
erken seçimi kı# ortasında da yapamayız. 7 ay, 11 ay sonra yapacaksak, onun tari-
hini de #imdiden tespit etmemiz memleketi felce u%ratır”

Oysa asıl, halkın büyük ço%unlu%unun erken seçimi ister veya bekler hale gel-
di%i, partilerden de biri dı#ında hepsinin erken seçimi zorunlu görme durumuna 
geldi%i bir dönemde, bir sırada, bir an önce, hem de yakın bir tarih olarak erken se-
çim tarihi tespit edilmezse memleket i#leri asıl o zaman felce u%rar. Nitekim Cum-
hurba#kanlı%ında 11 Kasım günü yapılan toplantıda bizzat Sayın Demirel bunu 
söylemi#tir. Sayın Demirel demi#tir ki, “Seçim yapılacaksa, seçim kaçınılmaz hale 
geldiyse, gayet tabiidir ki, bir an evvel yapılmalıdır” Yani, seçim yapılması söz ko-
nusu olunca bu uzun müddet gitmez, bir an evvel yapılmalıdır. “Yalnız, Türkiye’de 
seçimin yapılamayaca%ı mevsimler vardır. Bu mevsim biter bitmez seçimler bir an 
evvel yapılmalıdır”

O halde, lütfetsinler bir araya gelelim, bir an evvel yapılabilecek seçimin ta-
rihi nedir; Türkiye’nin iklim ko#ullarına, co%rafya ko#ullarına göre bunu saptaya-
lım. &sterse o seçime bizi Sayın Irmak Hükümeti götürsün, isterlerse seçim tarihini 
birlikte saptayan partiler bir araya gelsinler; bizi, yine isterlerse içlerinde bulun-
dursunlar, isterlerse bulundurmasınlar; bir seçim hükümeti kurulsun ve memleket 
bir an önce daha güçlü hükümetlere kavu#abilme olana%ını elde etsin. Hükümet 
sorununa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha ba#ka bir çözüm göremiyoruz.

De%erli arkada#larım, buna kar#ı bazıları da diyorlar ki, “Böyle ikide bir hükü-
met bunalımları çıktıkça erken seçime gidilmez. Mademki nispî temsili benimsemi-
#iz, koalisyonlara alı#mamız gerekir”

Bu, çok do%ru bir söz; ama Türkiye’nin bugünkü ortamında koalisyonu güç-
le#tiren bazı etkenler de vardır. O nedir? Sorunlarını büyük ölçüde çözmü# memle-
ketlerde seçim kampanyasına girildi%i vakit partilerarası ba#lıca sorun, “&#te, okul 
çocuklarına ne kadar süt verilecek?” gibi sorunlar olan memleketlerde dünya gö-
rü#leri bakımından birbirine kar#ıt partiler bir araya gelip koalisyon kurabilirler. 
O koalisyon çöker, ba#kası kurulur; ama bizim gibi, henüz sorunlarını çözememi#, 
hatta çözüm bekleyen sorunları büsbütün a%ırla#mı# ülkelerde birbirlerine kar#ıt 
görü#leri temsil eden partiler uzun süreli koalisyonlar kuramazlar, kuramamalı-
dırlar, kurmamalıdırlar. Çünkü onlar, memleketin a%ır sorunlarına etkin çözümler 
getiremezler. Nasıl koalisyon kurulur? Dünya görü#leri birbirlerine az çok yakın 
partiler varsa, onlar koalisyon kurarlar. Bugün öyle partiler yok mu? Var. Mecliste 
ço%unluktalar hem de... Buyursunlar birle#sinler, aralarında koalisyon kursunlar; 
ama ortanın, partiler yelpazesinin ortadan solunda, tek ba#ına (grubu olan parti 
olarak) Cumhuriyet Halk Partisi var. Bizim, Türkiye’nin bugünkü ortamında do%al 
bir koalisyon orta%ımız yok; ama bizim dı#ımızdaki partilerin var. Nitekim kendile-
rine, “Sa% koalisyon” adını veriyorlar, “Milliyetçi cephe” adını veriyorlar. Birbirleri-
ne dünya görü#leri yakındır; kendi ifadelerine göre, yakındır. Pekâlâ, bir araya gelip 
kurabilirler; ama kuramıyorlar. Bamba#ka nedenleri var. O nedenleri ileri sürdük-
leri için kendilerini ele#tirmiyorum, bu bizim hakkımız de%il, ama kuramamaları, 
dünya görü#leri birbirine yakın partilerin bir araya gelip de koalisyon kuramamala-
rı, Türkiye’de koalisyonların istemeyi#inin ba#lıca nedenlerinden biri...



Öte yandan, koalisyon, do%al olmayan bir biçimde kurulursa: Bazı bakımlar-
dan hiç de%ilse, bazı bakımlardan dünya görü#leri birbirine yakın olsa bile bazı 
önemli konularda birbirlerinden ayrı partiler arasında koalisyon kuruldu%u vakit 
ne oluyor? Hükümet içinde bir ba#ka parti ile birlikte oluyorsunuz; ama birçok ko-
nularda o partinin üyelerinin ço%unlu%u muhalefet gibi dü#ünüyor. Bunu önleye-
miyorsunuz. Koalisyonun, azınlık hükümetine nazaran avantajı, üstünlü%ü nedir? 
Parlamentoda ço%unlu%un daimi deste%ine güvenemeyecek; ama hiç de%ilse kendi 
içinde tutarlı olacak.

Hâlbuki Türkiye’de birbirine oldukça zıt görü#leri temsil eden iki parti yan 
yana geldi mi ne oluyor? Hükümet içinde tutarlılık olmuyor bir ölçünün ötesinde, 
Parlamentoda da hiç olmuyor. Koalisyonun tek avantajı, Parlamentoda biraz destek 
sa%lama avantajı da ortadan kalkıyor.

"imdi, asla Millî Selâmet Partisini, eski koalisyon orta%ımızı ele#tirmek için 
söylemiyorum; aramızdaki ba#ka bazı meseleleri de burada mecbur kalmazsam 
yeniden de#mek, hatırlatmak istemiyorum; ama hepinizin gözleri önünde cereyan 
etmi# bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonunun 
temel ilkelerinden, dayanaklarından biri, Siyasal suçluları, dü#ünce suçlularını da 
kapsayan bir af çıkarmaktı. Koalisyon protokolünde bunda anla#tık, Hükümet için-
de anla#tık; ama Meclis içinde anla#amadık. Demek ki, Türkiye’de koalisyon yürü-
yemiyor. Dü#ünce özgürlü%ü kanununu çıkaralım dedik, anla#amadık, getiremedik; 
verdik kanunu, bir türlü çıkaramadık. Bunun gibi ba#ka bazı örnekleri de verebili-
rim, eski hatıraları, acıları...

HÜSNÜ CAH#T KOÇKAR (Amasya) — O zaman bozsaydın.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Evet efendim, o zaman da bozabilirdik; fakat 

aramızdaki ayrılıkları süratle kapatmanın yolları üzerinde Sayın Erbakan’la konu#-
tuk. Dedik ki: Hiç de%ilse “Dü#ünce Özgürlü%ü Kanununu” Meclis tatile girmeden 
önce Hükümetten çıkarıp Meclise verebilelim; “18 Ya# Kanununu” Meclise verelim. 
Hangi birisini yapabildik?

Demek ki, ortanın solunda bir partiyle ba#ka bir partinin, ba#ka bir kanatta yer 
alan partinin koalisyonu, bir ölçünün ötesinde do%al de%il, i#lemiyor. O nedenle de 
Türkiye’de, henüz koalisyonlarla memleket idare etmenin bazı güçlükleri oldu%unu 
kabul etmek zorundayız.

De%erli arkada#larım, biz rejim ve ülke u%runa Cumhuriyet Halk Partisinin 
sırtından, Cumhuriyet Halk Partisinin hesabına en a%ır fedakârlıkları, feragatleri 
göze alabiliriz; alabilece%imizi gösterdik. Ne yaptık? Ba#ka, belki, hiç bir memle-
kette #imdiye kadar hiç bir partinin, hele hiç bir sol partinin yapmadı%ı bir #eyi 
yaptık. En büyük rakibimiz olan partiye, sayısı bizden daha az olan bir partiye: “Sen 
hükümet kur, biz senin güvenoyu almanı sa%layalım”, dedik. Bunun ötesinde hiç 
bir #art da ko#madık arkada#larım. (A.P. sıralarından gürültüler) Hiç bir #art da 
ko#madık. Dedik ki, sadece dü#ünce özgürlü%ünü kısacak yönde giri#imlerde bulu-
nursan o zaman hükümetini dü#ürmeye çalı#ırız; ama o zaman da, o çabamızdan 
bir sonuç alınamayaca%ı herhalde #u Parlamento kompozisyonunun ço%unlu%unun 
e%ilimlerinden bellidir.



Biz, dedi%im gibi, kendi partimizin hesabına en a%ır, ülke u%runa, rejim u%runa 
en a%ır feragatleri, fedakârlıkları göze alabilece%imizi gösterdik; ama memleket u%-
runa, ülke u%runa, rejim u%runa, ülkenin, rejimin hesabından fedakârlık anlamına 
gelecek herhangi bir çözümü benimseyemeyiz; öyle herhangi bir çözümün sorum-
lulu%una katılamayız. Onun içindir ki, erken seçimle ilgili her formülün içinde ola-
bilece%imizi, sorumluluk yüklenebilece%imizi söyledik; ama erken seçim formülü-
nün dı#ında, çözümünün dı#ındaki formüllerin dı#ında kalaca%ımızı, ama gerekirse 
hükümet bunalımını sona erdirebilmek için, o çözüm dı#ında ve bizim dı#ımızda 
hükümet kurulmasını da kolayla#tırabilece%imizi söyledik.

Bu arada, hatta memleketteki bazı sol çevrelerden a%ır ele#tirilere u%radık. Ba-
sında gözlerinizin önünde cereyan etti. “Nasıl olur da bir sol parti, kendi elleriyle, 
mecbur da olmaksızın, kendisine göre, bugün artık sa% mı diyece%iz, tutucu mu 
diyece%iz bilemiyorum; her sözden alınganlık oluyor, anla#ılan ancak kendilerine 
belki sol diye hitap edersek sevinecek, kabul edecek Adalet Partililer, ne dersek di-
yelim - bize göre sa%da olan... (A.P. sıralarından gürültüler) Size göre sa%da olan bir 
partiye kendi elinizle hükümeti teslim etmek istediniz; üstelik güvenoyu almasını 
sa%larız” dediniz diye, bizim dı#ımızdaki sol çevrelerden a%ır ele#tirilere de u%radık; 
fakat bize göre, her #eyden önce rejim gelirdi, Devletin esenli%i gelirdi ve içinde bu-
lundu%umuz dünya ortamında Türkiye’nin hükümetsiz kalmaması sorunu gelirdi. 
Onun için o fedakârlı%ı da göze aldık. Kendi ba#larına hükümet kurabilirlerdi; biz 
kendilerini i#galci ilân etmezdik, güvenoyu almalarına kolaylık sa%lardık.

HAL#L A&AR (Adıyaman) — Nasıl sa%lardın? Onu da söyle.
BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli arkada#larım, bunu da kabul etmedi 

Sayın Demirel. Ben öyle anladım ki, ancak 3 yıl boyunca, 1977 seçimlerine kadar, 
tek ba#larına Hükümette kalmalarının güvencesi, teminatı verilirse kabul edecek-
mi# gibi bir havaya girdi; benim anladı%ıma göre. Fakat bu bizim elimizde olan bir 
#ey de%ildi. Geçen dönem, biliyorsunuz Adalet Partisi 250’nin üstünde milletvekili 
ile geldi%i halde, 3 yıl iktidarı elinde tutamadı, Biz ba#ka bir parti olarak nasıl 3 yıl 
iktidarı Adalet Partisinin elinde tutabiliriz; nasıl bunun teminatını verebiliriz?

De%erli arkada#larım, sonuç olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hükü-
met sorununa çözüm bulunabilmesi için, elimizden gelen, aklımızın erdi%i her #eyi 
yaptık. Memlekete zarar vermeyecek, rejime zarar vermeyecek ölçüler içinde her 
fedakârlı%ı, feragati göstermeye hazır oldu%umuzu ortaya koyduk. Bundan sonra 
artık biz, ancak erken seçimin ne zaman yapılaca%ı ve erken seçime nasıl bir hü-
kümetle gidilece%i konusundaki çalı#malara katılabiliriz; yani ancak erken seçimin 
tarihiyle ve erken seçime kadar hükümet sorununun nasıl çözülebilece%iyle ilgili, 
partilerarası çalı#malara katılabiliriz. Bunun dı#ında herhangi bir çalı#maya Cum-
huriyet Halk Partisinin katılmasına artık ihtiyaç yoktur.

Bizim dı#ımızda, i#lerli%i olan, demokrasi kurallarına uygun dü#en bir hükü-
met kurulursa, rejim açısından buna seviniriz. Devletin, hiç de%ilse dı# ili#kileri yü-
rüyebilece%i için buna seviniriz. Kısacası, ya bizim dı#ımızda bir koalisyon kurulur, 
bir hükümet kurulur, e%er bu hükümet güvenoyu alamayacaksa tabiî; ya bizim dı#ı-
mızda daha çok partilere dayanan bir koalisyon kurulur, ya da erken seçime gidilir.



Dün, Sayın Sadi Irmak’ın, lütfedip topladı%ı veya düzenledi%i toplantıda, ben-
ce bo#una zaman geçirmi# olmadık. Sonunda, belki de olumlu bir noktaya vardık. 
Belki de demek ihtiyatlı%ını gösteriyorum; çünkü bir sonuç çıkar mı, çıkmaz mı 
bugünden, tabiatıyla kestirmemiz belli de%il. Erken seçimin zorunlulu%unu kabul 
eden dört parti, yani; Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Demokratik Parti, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi, güven oylaması bittikten sonra, bir araya gelip erken 
seçim tarihini görü#meleri gerekti%i üzerinde mutabakata vardılar. Bu belki de, son 
haftaların en umut verici bir görü#mesi idi. E%er bu Hükümet güvenoyu alamaz ise, 
o takdirde biz ümitle o geli#meyi bekleyece%iz.

Hepinize te#ekkür ederim, saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri 
ve alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ecevit.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Buyurun efendim.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Sayın Ecevit konu#mala-

rı sırasında, bana da bazı beyanlar izafe buyurdular. Bununla ilgili olarak, 70’inci 
madde gere%ince söz lütfetmenizi rica ediyorum.

BA%KAN — Hangi hususta efendim? Beyanlarını tasrih etmek mümkün mü? 
Hangi beyanları efendim?

FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Efendim, birisi erken seçim meselesiyle 
ilgili, birisi de Çanakkale’de yaptı%ım konu#mayla ilgili efendim.

BA%KAN — "ahsınız için istiyorsunuz. Buyurun efendim. Yalnız süreniz 10 
dakikadır, ona göre konu#acaksınız ve mevzuun dı#ına çıkmamak #artıyla.

FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Te#ekkür ederim, bu kayda riayet edece-
%im efendim.

Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;
"imdiye kadar Parlamentomuz, hiçbir zaman, bu #ekilde ortalıkta güvenoyu 

almak için bekleyen bir hükümet varken, bu Hükümetin programının dı#ındaki 
meselelere öncelik verip; sadece onu konu#maya niyet etmi# ve onu yapmamı#tır. 
&lk defa bu oluyor. Onun için, Sayın Ba#kanımız da her halde müsamaha edecekler, 
biraz evvelki müsamahaları gibi Sayın Ba#bakanımız da müsamaha edecekler, Yüce 
Meclisimiz de müsamaha edecekler diye dü#ünüyorum.

Aziz arkada#larım, politikada hakikatin tersini söylemek bir usuldür; ama bu 
usul ne kadar yürür, kaç gün sonra meydana çıkar, bazen belli oluyor, bazen belli 
olmuyor. Hakikatin yarısını söyleyip, di%er yarısını söylememek; o da politikada bir 
usuldür; ama bu da ne kadar devam edecek memleketimizde? Bunu da bilmiyorum. 
Ama bu iki usul de milletin i#ine yaramıyor. Milletin önünde her #ey açık söylenme-
li, açık konu#ulmalıdır. Bir hakikatin yarısını söyleyip, yarısını söylememek, belki 
politik olarak bir netice sa%lama bakımından i#e yarıyor; ama milletin i#ine yara-
mıyor.



Arkada#larım, biraz evvel Sayın Ecevit, Cumhurba#kanımızın huzurunda tara-
fımdan yapılan konu#maları lütfedip okudular; fakat yarım okudular. Yarısını oku-
dular, yarısını bıraktılar. Neden buna lüzum gördüler bilmiyorum. Her halde bir 
yarısı i#ine geliyor, di%er yarısı i#ine gelmiyordu; öyle tahmin ediyorum.

Arkada#larım, Cumhurba#kanımızın huzurunda, ben, gerçekten bir erken se-
çimin lüzumunu belirttim; bugün de bu inançtayım. Esasen erken seçimi ben söy-
ledim, sen söyledin diye bir yarı#maya gitmeye de lüzum yok. Sayın Demirel; “Bu 
erken seçimi herkesten evvel ben söyledim” dedi. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

Bu bir günahsa Sayın Demirel’e aittir. “Herkesten evvel bunu &zmir’de ben söy-
ledim” dedi. Onun için evvelâ Faruk Sükan söyledi...

AR#F TOSYALIO&LU (Çankırı) — Do%ru, do%ru.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Evet, evet efendim, meseleyi tespit et-

mek istiyorum.
Evvelâ Faruk Sükan söyledi, evvelâ Orhan Eyübo%lu söyledi veya meselâ Ecevit 

söyledi gibi bir meseleye, zannediyorum ki artık mahal kalmadı; sahip çıktı birisi. 
(C.H.P. sıralarından gülü"meler)

"imdi arkada#larım, onun için bunu bırakalım. Ama arkada#larım, erken seçim 
bir zarurettir diyen yalnız Demokratik Parti Genel Ba#kanı ve Demokratik Parti 
de de%il. Halk Partisi de söylüyor, Cumhuriyetçi Güven Partisi de söylüyor, Adalet 
Partisi de söylüyor. Hatta biraz evvel Sayın Ecevit ifade buyurdular; “E%er ba#ara-
bilirsek hepimiz bir araya gelece%iz, bu erken seçimin tarihini de bir konu#aca%ız” 
Erken seçimi kabul eden partiler dört tane. Yalnız Sayın Erbakan bunun lüzumuna 
kani de%il.

"imdi arkada#larım, mesele #u: Erken seçim tarihi yine de bir Meclis kararıdır. 
Mecliste ço%unluk olmadan, o kararı alacak bir ekseriyet olmadan bu karar alına-
maz ki... Bu kararı alabilmek için de, asgari o ço%unlu%u sa%layacak olan partilerin 
seçim tarihinde anla#maları zarurettir. Bir taraf derse ki “illâ benim dedi%im tarih-
te; bizim parti meclisimiz karar verdi. Ne yapalım? O kararı size tebli% ediyorum; 
ister kabul edin, ister kabul etmeyin” Olmaz bu.

Ben Cumhurba#kanının huzurunda da, “Kurulacak hükümete i#tirak edecek 
partiler erken seçim tarihini kendi aralarında tespit etmeliler” demi#tim, öyle de 
diyorum yine, bugün için de bu fikirdeyim; ilerde de bir hükümetin kurulması mu-
kadderse yine aynı #eyi söylüyorum. Yani bunda tekanuz te#kil eden ne var? Bil-
miyorum neden bu konuya bu kadar e%ildi Sayın Ecevit? "u var ki bu erken seçim 
sözünü söylemekte, kendisine ait oldu%unu söylemekte bir zorluk çekti%ini anlı-
yorum. Çünkü mütemadiyen, “Bunu ilk söyleyen ben de%ilim, bunu ilk söyleyen 
Faruk Sükan’dır” diye bunu tekrar tekrar söyledi Sayın Ecevit. Her halde bir zorluk 
çekiyor, bunu anlıyorum.

"imdi arkada#larım, Sayın Ecevit bugünkü konu#masında, bundan evvel yaptı-
%ı bir konu#maya kesinlik ve açıklık getirmi#tir. Bundan evvel yaptı%ı bir konu#ma-
da, Sayın Irmak Hükümeti için #öyle söylemi#ti:



“Bu hükümet Anayasaya uygun; ama demokrasiye aykırıdır” demi#ti. Galiba, 
“Demokratik kurallara aykırıdır” demi#ti. O zaman ben dü#ünmü#tüm, bu hükü-
met Anayasaya uygun, ama demokratik kurallara aykırı ise, demek ki bu Anayasa 
demokratik kurallara aykırıdır. Bundan ben bu manayı çıkardım. Her halde bunu 
demek istiyor dedim. (C.H.P. sıralarından “olur mu?” sesleri) &#te efendim, bakınız 
ben de ilkin sizler gibi tereddüt ettim, her halde belki öyle de%ildir diye dü#ündüm; 
fakat bugün Sayın Ecevit bu konu#masında bu hususa açıklık getirdi. Sayın Ecevit 
buyuruyor ki, “Bizim demokrasi anlayı#ımız ba#ka, Anayasanın demokrasi anlayı#ı 
ba#ka”

BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Hayır efendim, aksine ikisine göre de de-
dim. Ona da aykırı, ona da aykırı.

FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Evet dedi%iniz #ekil bu efendim. E%er 
yanlı# ifade ettimse lütfen tavzih buyurun. Yani buyurdunuz ki, Anayasanın de-
mokratik anlayı#ı ba#ka, bizim demokratik anlayı#ımız ba#ka.

"imdi hal böyle olunca, bu Anayasamızın dı#ında bir demokratik anlayı# sahibi 
oldu%u Sayın Ecevit’in kendi beyanlarıyla sabit olmu#tur. Ben bunu tespit etmek 
istiyorum. “Zaten halk iktidarı kuruluncaya kadar biz hükümetin içinde de olsak, 
dı#ında da olsak önem ta#ımaz. Bizim do%rultumuzda halk iktidarı kuruluncaya 
kadar bize adım attırmayacak hükümetlerin içinde olmayız” demek, bunlarla bir-
le#tirilirse, ondan ba#ka bir mana çıkmaz zannediyorum.

BA%KAN — Sayın Bozbeyli, yalnız tavzih hususunda konu#manızı rica edece-
%im.

FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Geliyorum efendim, Sayın Ba#kanım, 
lütfen müsamahanızı rica ederim.

BA%KAN — Azamî müsamahayı yapıyoruz efendim,
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — 10 dakikam bitti mi efendim?
BA%KAN — Hayır bitmedi.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — E, bitmediyse?
BA%KAN — Yalnız mevzuu da%ıtmayalım.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Evet.
"imdi, arkada#larım, bir mesele daha var. Sayın Ecevit bugün buyurdu ki bura-

da, “E%er Irmak Hükümeti, erken seçime gitmek için bir tarihin tespitinde partile-
rarası bir ittifak sa%lasaydı, biz buna yardım ederdik” dedi. Öyle demedi mi Sayın 
Ecevit? “Yardım ederdik” dedi. Hâlbuki aynı hükümetin demokratik kurallara aykırı 
oldu%u kanaatinde Sayın Ecevit. Demokratik kurallara aykırı olan bir hükümet, bir 
gün hizmet etse de aykırı, bir sene hizmet etse de aykırı. Ama onun ucunda bir #ey 
var; seçime girecek ya... Demek ki, benim derdim seçimdir; demokratik de olsa, de-
mokratik de olmasa ben razıyım. Bundan da ben bu manayı çıkarıyorum.

"imdi arkada#larım, #u benim Çanakkale’de yaptı%ım konu#maya gelince: Sa-
yın Ecevit, zatı âlinizi #ahit göstererek konu#mama devam edece%im. Son olarak 
hükümetin kurulmasıyla ilgili, benimle lütfedip konu#mak istemi#tiniz ve Sayın 



Orhan Eyübo%lu Beyefendi de bana telefon ettiler. Ertesi gün saat yarımda zatı 
âliniz te#rif ettiniz ve bir konu#ma yaptık. Bu konu#ma bittikten sonra TRT beni 
konu#turdu. Vaktiyle benim söyledi%im #eyleri söylemezdi; bu defa söylemedi%im 
#eyi söyledi. “Bozbeyli, Ecevit’le görü#me iste%i benden gelmi#tir dedi” Diye söyle-
di. Sayın Ecevit, çok rica ederim, siz görü#mek istemediniz mi benimle?

BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Evet.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Te#ekkür ederim, lütfedip tasdik ediyor-

sunuz. &#te Sayın TRT böyle söyledi. Nedense, neye hizmet etmek istiyorsa; bil-
miyorum. Bana bir cümle kurdurdu ve “Bozbeyli diyor ki, görü#me talebi benden 
gelmi#tir” dedi.

"imdi bu i# bu kadar tersine yürüdü. Bir hususa daha yine zatı âlinizi #ahit 
göstermek istiyorum. Zatı âlinizin gazetelere bir beyanı intikal etti. Buyurdunuz ki, 
“Cumhuriyet Bayram günü, Sayın Bozbeyli ile ayaküstü bir konu#ma yaptık. Bu ko-
nu#mada Cumhuriyet Halk Partisi - Demokratik Parti ortaklı%ı konusunda yeni bir 
ümit görmedim; bir aralık, bir kapı görmedim” buyurdunuz. Bu da gazetelere geçti. 
Ben de zatı âliniz bana geldi%iniz zaman sordum. “Sayın Ecevit, zatı âlinizle biz aya-
küstü #unları konu#tuk. Ben dedim ki, demokratik sol forumda konu#manızı çok 
be%endim. Yalnız, “Halk &ktidarı” diye bir #ey diyorsunuz. “Bugünkü iktidar ne ikti-
darıdır?” dedim. Zatı âliniz de dediniz ki “Te#ekkür ederim, konu#mamı be%endi%i-
nizi söylüyorsunuz; o halk iktidarı meselesine gelince; o, bizim parti kongremizde 
söyledi%imiz bir sözdür” buyurdunuz. Bunun dı#ında sizinle hiç bir #ey konu#ma-
dı%ımız halde, gazeteler yazdılar. Dediler ki, “Ecevit diyor ki, efendim Cumhuriyet 
Bayramı günü Bozbeyli ile ayaküstü konu#tum. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi - 
Demokratik Parti ortaklı%ı konusunda yeni bir ümit görmedim. Bu kapıları kapalı 
gördüm” dedi. Efendim böyle bir #eyi sizinle konu#mamı#tık. Lütfedip #ahadet eder 
misiniz?

BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Hayır efendim, edemem.
BA%KAN — Sayın Bozbeyli, 10 dakikanız doldu.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — "imdi bitiriyorum efendim. Bir dakika 

içinde bitirece%im.
"imdi aziz arkada#larım. (C.H.P. sıralarından “Çanakkale konu#masından bah-

set” sesleri)
Efendim onu da söyleyece%im, Çanakkale’ye de gelece%im. &#te aziz arkada#la-

rım. Sayın Ecevit tabiî bir yerden okudular. Ben bunu Sayın Ecevit’e izafe etmiyo-
rum. Okudukları yer nere ise…

BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Türk Haberler Ajansı.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Türk Haberler Ajansı buyurdunuz... Bu 

konu#ma da yanlı# intikal etmi#tir. Zaten TRT diyor ki, “Bize yazılı beyan vermez-
seniz, vermeyiz” diyor. Yazılı beyan verirsek, “Yazılı beyanı vermeyiz, biz oraya 
muhabir gönderdik, ona söyledi%inizi veririz,” diyor. &kisi de oldu, bizim ba#ımıza 
geldi, sizin ba#ınıza gelmiyor Sayın Ecevit, bizim ba#ımıza geliyor bu i#ler.



"imdi Çanakkale konu#ması için biz yazılı olarak metnimizi TRT’ye verdik; me-
tin de oradadır. Fakat TRT nedense bizim yazılı metnimizi vermedi o gün.

BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Çünkü Türk Haberler Ajansınındı da on-
dan.

FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Onu da söyleyece%im efendim. Türk Ha-
berler Ajansı da bunu vermi#, bu hususu ben de gazetelerde gördüm.

Arkada#lar, benim dedi%im bu de%il. Bu Meclise saygısızlık göstermek, millet-
vekillerine saygısızlık göstermek bana asla yakı#mayan bir #eydir. Onun kime ya-
kı#tı%ı bellidir arkada#lar (D.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi, benim dedi%im #u: Arkada#lar ben açıkça söylüyorum. Sayın Ba#kan 
cümlemi bitiriyorum. Arkada#lar, biz partiler olarak millet kar#ısında zor durum-
dayız. Niçin Sayın Irmak Hükümetinin programı hakkında hiç bir #ey söylemiyo-
ruz? Hepimiz çıkıyoruz, “Sayın muhterem zevat, hepinize saygımız var” diye ba#-
lıyoruz. Elbette öyledir. Neden? Çünkü bu hükümete söyleyecek sözümüz yok da 
ondan. Ama millete söyleyecek, verecek hesabımız var. Biz, partiler olarak toplanıp 
bir hükümet kuramadık. "imdi de kalkıyoruz, “Benim yüzümden olmadı, falanın 
yüzünden olmadı, kabahat #unda, kabahat bunda” diyoruz. Yoksa, bu kadar konu#-
mak, zor gelen bir savunmayı üzerine almak ihtiyacından do%ar.

Ben, sadece #unu söyledim: “Erken seçim bir zarurettir. Birbirimizle toplandık, 
konu#tuk, da%ıldık. Cumhurba#kanı ça%ırdı, orada konu#tuk, fakat bir hükümet 
kuramadık. Biz, milletin huzuruna yeniden çıkmalıyız, #u yorgunluk tozunu üstü-
müzden atmalıyız, milletin önünde silkinmeliyiz. Erken seçim zarurettir”

Benim dedi%im budur arkada#lar. Ba#ka bir #ey söylemek bana yakı#maz. Bu 
tavzihi yapmak ihtiyacını duydum. Yüce Meclise saygılar sunarım. (D.P. sıralarından 
alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Bozbeyli.
Millî Selamet Partisi adına Sayın Necmettin Erbakan buyurun efendim. (M.S.P. 

ve A.P. sıralarından alkı"lar)
M.S.P. GRUBU ADINA NECMETT#N ERBAKAN (Konya) — Muhterem 

Ba#kan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri;
Bugün, burada Yüce Meclisimiz, yeni Hükümetin hükümet programını müza-

kere etmek üzere toplanmı# bulunuyor. Huzurlarınıza, yeni Hükümetin ve onun 
programı hakkında Milli Selamet Partimizin görü#lerini arz etmek üzere çıkmı# bu-
lunuyorum. Sözlerime ba#larken, Yüce Meclisin muhterem Ba#kanını, muhterem 
üyelerini hürmet ve saygıyla selamlıyorum. (M.S.P. sıralarından alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, bilindi%i gibi yeni Hükümet, 17 Kasım tarihinde 
kuruldu. 24 Kasım günü Yüce Meclise geldi, programını takdim etti. Anayasanın 
ilgili maddeleri uyarınca bugün de yeni Hükümetin bu programının müzakeresini 
yapıyoruz.

Yeni Hükümetin programının müzakeresi yapılırken, benden önce konu#an ar-
kada#larımın da hissettikleri bir ihtiyaçtan kaçınmak mümkün de%ildir. O da, yeni 



Hükümetin kendine mahsus bazı hususiyetleri bulunması dolayısıyla, yeni Hükü-
metin programına geçilmeden önce, yeni Hükümetin nasıl kuruldu%u, hangi #art-
lardan dolayı kurulmu# bir hükümet oldu%u ve nasıl bir hükümet oldu%u üzerinde 
durmak zarureti vardır.

Bundan dolayı bendeniz de aynı sebeplerden dolayı önce bu iki önemli konu 
üzerinde durmak ihtiyacını hissediyorum.

Bu Hükümet nasıl kurulmu#tur, buraya nereden geldik; kısaca, geçirdi%imiz 
günlere bir bakı# yapmakta fayda vardır.

Muhterem milletvekilleri, 14 Ekim 1973 seçimleri, demokrasi tarihimizde 
önemli bir olaydır. Bu seçimlerle, bu seçimlere takaddüm eden yıllardaki, “yurdu-
muzda tam demokrasi var mı, yok mu” sözleri ve #üpheleri ortadan kalkmı#tır. Bu 
seçimle memleketimiz yeni, tam demokratik bir yola girmi#tir. Bu seçimler, dürüst 
yapılmı# seçimlerdir; demokratik esaslara uygun olarak cereyan etmi# olan seçim-
lerdir.

Bundan dolayıdır ki, böyle demokratik, dürüst bir seçim yapmı# olmakla, bü-
tün dünya milletleri arasındaki itibarımız artmı#tır. Haklı olarak milletçe büyük bir 
sevinç duyulmu#tur. 14 Ekim seçimlerinden sonra yurdumuzda tam demokratik 
çizgiler üzerinde yürüme ba#lamı#tır. Birinci Koalisyon Hükümetinin kurulması 
çalı#maları yeni devrede önemli bir yer i#gal etti, yüz günden daha uzun sürdü an-
cak normal demokratik bir hükümetin kurulması bu çalı#malarla imkân dâhiline 
girdi%i için demokratik bir çalı#ma yapıldı%ı, bu yüz günlük müddeti asla bir kayıp 
olarak telakki etmiyorum. 25 Ocak 1974 tarihinde Birinci Koalisyonun protokolü 
hazırlandı. 7 "ubat tarihinde bu protokole istinaden te#ekkül etmi# olan Hüküme-
timiz Yüce Meclisin güvenoyuna mazhar oldu. Bundan sonra program ilân edildi. 
Bu program milletimizin büyük mikyasta tasvibine mazhar oldu. Programımızı ilân 
etti%imiz günlerde birçok vatanda#tan aldı%ımız sayısız, binlerce tebrik telgrafları, 
mektupları bendeniz bu programın milletimizce benimsendi%inin açık bir delili sa-
yıyorum. Bütün memleketimizde bu koalisyona katılan ve katılmayan partilerimiz, 
Birinci Koalisyonun kurulmasında bir ferahlık duydular. Normal demokratik bir 
çözümün meydana gelmesinden memnun oldular.

Böylece Birinci koalisyon devresi ba#ladı. Birinci Koalisyon devresinde iyi ni-
yetle çalı#ılmı#tır, geceli gündüzlü çalı#ılmı#tır. Yurdumuzun manevî ve maddî sa-
hada kalkınması için önemli hizmetler yapılmı#tır. Büyük Kıbrıs zaferi bu devrede 
kazanılmı#tır. Bu devre esnasında - bir noktayı Yüce Meclise duyurmaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. O da bu koalisyonu te#kil eden iki parti hükümet ça-
lı#maları esnasında müzakerelerde daima mü#terek bir noktaya gelmek imkânını 
bulmu#lardır. Bu Koalisyonun devam etti%i ilk yedi aylık devrede aslında Türkiye’de 
koalisyonlar ile çalı#manın mümkün oldu%unu gösteren güzel bir örnek verilmi#tir. 
Bu devre esnasında her iki koalisyon partisi de bu hakikatleri, yetkilileri vasıtasıyla 
defaatle ifade etmi#lerdir. Bundan dolayı o gün yapılmı# olan konu#maları bugün 
ters taraftan göstermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Hata etmi# oluruz. Memleke-
timizde koalisyonlarla çalı#maya mecburuz. Bunu te#vik etmeliyiz, bunun gerekle-
rine uymalıyız.



Bundan dolayıdır ki, bu koalisyon devresi yanlı# göstermeye müsamaha et-
memiz mümkün de%ildir. Biraz önce burada konu#an Sayın Ecevit, bu koalisyon 
devresindeki konu#malarının tam aksine olarak, bu koalisyon devresinde her za-
man ahenkli oldu%umuzu ifade etti%i halde, #imdi ba#ka bir maksat güttü%ü için 
bu çalı#maları tersine göstermek istemi#tir. Burada iki misâlden bahsetmi#tir. Af 
Kanunu ve Fikir Hürriyeti Kanunu konusundan bahsetmi#tir.

Yüce Meclisin huzurunda açıklamak isterim ki koalisyon çalı#maları esnasında 
her iki parti Af Kanununun temel meseleleri üzerinde aralarında konu#mu#lardır. 
Bu konu#mada mutabık kalınan husus; anar#istlerin affedilmemesi fakat fikir suç-
lularının affedilmesi hususudur. Bu temel prensipte anla#ıldıktan sonra koalisyon 
kurulmu#, çalı#malarına ba#lamı#tır. Af Kanunu detayıyla ele alındı%ı zaman, acaba 
hangi eylemler anar#ist olaylar sayılmak lâzım gelir, hangileri ise fikirle alâkalıdır. 
Bu konuda iki parti arasındaki görü# ayrılı%ı temel prensipte de%ildir. Bu temel 
prensibin tatbikatından dolayı ortaya çıkmı#tır. Mevcut Ceza Kanununun ilgili 
maddelerinde bu hususta açıklık yoktur. Çe#itli yönlere çekilebilir. Anar#ist olayla-
ra giren bazı hadiseler 141-142 ye dâhil edilmi#tir. Bazıları ba#ka maddelere intikal 
ettirilmi#tir.

&#te iki parti arasındaki detaydaki anla#mazlık bu noktadan ortaya çıkmı#tır. 
Ancak bir koalisyon çalı#masında bu kabil hallerin ortaya çıkması çok normaldir. 
Bu kabil haller ortaya çıktı%ı zaman daima uzla#ma bulunur ve yürünür, yeter ki iyi 
niyet olsun ve yürünmeye arzu ve istek olsun. Nitekim filhal hadiseler de böyle ce-
reyan etmi#tir; bu güçlükler orta yere çıktı%ı halde, bu güçlükler yenilip a#ılmı#tır.

Fikir hürriyeti meselesine gelince, Millî Selâmet Partisinin bu husustaki has-
sasiyeti Yüce Meclisin muhterem üyelerince malumdur. Biz yurdumuzda, Batı ül-
kelerindekinden ne bir miktar az, ne de bir miktar fazla. Buradaki “fazla”yı, fikir 
hürriyetinin bazı hudutları olması lâzım geldi%inden dolayı söylüyorum, Anayasa-
nın gösterdi%i fikir hürriyetinin tatbikatta aynen yürümesine büyük önem veren 
bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi de fikir hürriyetine önem verdi%ini her zaman 
belirtmi#tir. Biz Millî Selâmet Partisi olarak bu hususta hazırlamı# oldu%umuz, i#te 
biraz evvel de temas etti%im gibi, kanunlarımızdaki tatbikat aksaklıklarını orta yer-
den kaldıracak bir fikir hürriyeti kanunu tasla%ımızı Cumhuriyet Halk Partisinden 
daha önce hazırladık ve kendilerine takdim ettik. Cumhuriyet Halk Partisi bizden 
hayli sonra bir mukabil taslak hazırladı.

“Bu iki tasla%ı mü#terek bir komisyon kurarak müzakere edelim” dedik. Koa-
lisyonlarda normal çalı#maların böyle olması lâzım gelir. Bu mü#terek çalı#maya 
iltifat edilmedi. Burada bir noktayı belirtmek istiyorum: &yi niyetle hareket edildi%i 
zaman bütün bu meselelerin hepsi yenilmi#tir. Ancak mesele bir noktaya geldi%i za-
man, yani “Mü#terek komisyon kuraca%ız, amma siz ille bizim dedi%imizi pe#inen 
kabul edeceksiniz; o #artla mü#terek komisyon kuraca%ız” denirse, i#te koalisyon-
larda yürümeyecek husus budur.

“Ben emredece%im, sen uyacaksın” fikri koalisyonda yürümez. Bugün 
Türkiye’nin kar#ıla#tı%ı temel mesele aslında budur. Biraz sonra da temas edece%im 
gibi, ne Seçim Kanunudur, ne seçim mevzuatıdır. Kar#ıla#tı%ımız meselenin güçlü-
%ünü yanlı# yerlerde aramayalım arkada#lar. Bu mesele uyum meselesidir, uzla#ma 



meselesidir. “Dedi%im dedik” prensibiyle bugünün medenî dünyasında kimse gi-
demez. Mutlaka kendisini hizaya getirmeye mecburdur. Gidilecek yol, meselelerin 
halledilmesi için takip edilecek yol budur.

Aziz ve muhterem milletvekilleri, 1’nci Koalisyon devresi, yurdumuzda, aslın-
da o devredeki bütün her türlü iki koalisyon kanadının beyanlarıyla de sabit oldu%u 
gibi partilerin pekâlâ görü#leri arasında büyük farklar oldu%u halde, bir koalisyon 
içerisinde çalı#ıp memlekete hizmet edebileceklerinin açık bir delilidir. Bu devreyi 
asla yanlı# bir manada kullanmamak ve de%erlendirmemek lâzım gelir. Bu devre 
böyle bir devre olmu#tur. Büyük Kıbrıs zaferi kazanılmı#tır; fakat Yüce Meclis üye-
lerinin hepsinin yakinen bildikleri gibi, 1’nci Koalisyon devresi büyük Kıbrıs zafe-
rinden sonra maalesef bozulmu#tur.

Bu koalisyon nasıl bozuldu? Herkes bunu çok yakinen biliyor. Büyük Kıbrıs 
zaferi, milletimizde birlik, tesanüt do%urdu; devlet-millet kayna#masını do%urdu. 
Bütün memleket evlâtlarının gönlünde, büyük itibarlı Türkiye’nin me#alesini yaktı. 
Yeniden büyük Türkiye’nin kurulmasının azmi ve #evki bütün yurt evlâtlarının gö-
nüllerini doldurdu. Dı# ülkelerde itibarımız arttı. Böylesine güçlendi%imiz bir anda, 
bizlere hükümet olarak dü#en vazife, Kıbrıs’ta kazanılmı# büyük, parlak askeri za-
ferleri, memleketimizdeki iktisadî zaferlerle tamamlamak idi. Mehmetçi%i Kıbrıs’ta 
sipere koyduktan sonra bunun arkasından 40 milyon memleket evlâdı nasıl yek vü-
cut bir halde bulunmak mecburiyetinde idiysek, Hükümet olarak da o Mehmetçi%i 
sipere koyan Hükümet olarak da - onun arkasında çelik gibi durmamız lâzım gelir-
di. &#te tam böylesine bir anda, maalesef orta%ımız bilindi%i gibi tek taraflı olarak 
ve bizim kanaatimize göre partizan ve hissi sebeplerle koalisyonu bozmaya karar 
vermi#tir ve ilerisini hesaplamadan koalisyonun bozulması faaliyetine geçmi#tir. 
Bu faaliyet aslında 30 A%ustos tarihinin arkasından ba#lar. Kıbrıs’ta 20 Temmuzda 
ve arkasından da 14 A%ustosta ba#layan iki büyük askerî harekât, iki parlak zaferle 
neticelendikten sonra, 30 A%ustos Zafer Bayramını bütün yurdumuzda birlik ve 
beraberlik içerisinde, iki bayramı bir arada kutlamanın saadetine erdik, fakat 30 
A%ustos Zaferinin hemen arkasında bütün Yüce Meclis üyelerinin yakinen bildikle-
ri gibi, Sayın Ecevit, birdenbire bazı temaslar yaptı, zaman zaman bu hususta kendi 
ifadeleriyle belirttiklerine göre, bu temaslarında kendi koalisyon orta%ına haber 
vermeden yapılmı# bu gizli temaslarda bazı konu#malar yapıldı ve bunun arkasın-
dan koalisyonu tek taraflı bozmak üzere harekete geçti. &stanbul’da yapmı# oldu%u 
bir basın toplantısıyla bu husustaki niyetlerini açı%a vurmaktan çekinmedi. Koalis-
yon bozulurken çe#itli basın toplantıları yaptı Sayın Ecevit.

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisine mensup bazı kimseler, Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup di%er kimseleri tenzih ederek belirtmek istiyorum. Yalnız bazı 
kimseler (ellerimizde vesikalar da mevcuttur) yurdumuzun muhtelif yerlerinde Sa-
yın Ecevit’in bu basın toplantısını bir i#aret sayarak, kendi koalisyon ortaklarının 
aleyhinde çe#itli konu#malar yapmaktan çekinmediler.

Bu esnada biz pamu%u 12 lira fiyat verecektik, ancak koalisyon orta%ımız 8 li-
radan daha fazla verilmesine müsaade etmedi diye, aynı koalisyon içerisinde bulun-
du%u halde birtakım isnatları, haksız isnatları Millî Selâmet Partisine yapmaktan 
çekinmedi koalisyon orta%ımız.



Di%er yandan birtakım meselâ ya% yoklu%unu, efendim Ticaret Bakanlı%ı Millî 
Selâmet Partisindedir dedi, hâlbuki i#in iç yüzünü söylemedi. Ya%ı Köy &#leri Ba-
kanlı%ının getirmesi görevi verilmi# oldu%u halde onun vaktinde getiremedi%ini 
söylemedi, (A.P. sıralarından gülü"meler, “Bravo” sesleri) Öbür yandan pamuk mese-
lesinde, efendim bu kuyruklar Sümerbank piyasadan mal almadı%ı için böyle oluyor 
demekten çekinmedi, hâlbuki Sümerbank pamu%un ancak yüzde 4’ünü alır. Mem-
leketteki bu pamuk darlı%ının orta yerden kaldırılmasında Sümerbank’ın rolü çok 
azdır. Kaldı ki, Sümerbank’ın, pamu%u alması için gerekli nakdî yardımı yapmakla 
görevli olan Maliye Bakanlı%ı bu parayı vermedikçe, Sümerbank’ın bu pamu%u al-
ması esasen mümkün de%ildi. Bunun ilgililerce bilinmesi lâzım gelirdi. Canlı hayvan 
konusunda yine Millî Selâmet Partisine birtakım kusurlar izafe edilmek istendi. 30 
A%ustos 1974 tarihli kararnamemizde Ticaret Bakanlı%ına ba%lı Et Balık Kurumu-
na 1 milyar lira para verilmesini Bakanlar Kurulu kararı olarak, karar altına aldı%ı-
mız halde, bu para Maliye Bakanlı%ı tarafından verilmedi%i için, Et Balık Kurumu 
kendisine çizilen politikayı yürütemedi, hangi noktadan baksak sonunda böyle olu-
yor. Biz her zaman bu konularda açık oturuma hazırız, ifade etmeye, ispat etmeye 
hazırız. (Millî Selâmet Partisi sıralarından alkı"lar) Aslında Cumhuriyet Halk Partisi 
kanadına gelip dayanan birtakım kusurlar tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin 
üzerinden, Millî Selâmet Partisinin üzerine atılmaya kalkı#ıldı. Aynı koalisyon or-
taklı%ı içinde bulundu%umuz halde bu ithamlar daha da ileri götürüldü ve bunların 
neticesi olarak, tek taraflı olarak, koalisyon bozuldu. 17 Eylül 1974 tarihinde Sayın 
Ecevit istifasını götürdü verdi.

Muhterem arkada#larım, bu esnada bir hususu belirtmek isterim. Bakınız, 
Sayın Ecevit istifasını götürüp vermeden önce kendisiyle bir konu#ma yaptık. Bu 
konu#mamda her halde hatırlayacaktır. Kendilerine koalisyon bir kar#ılıklı anla#ma 
ve uzla#madır. Koalisyonlardan ayrılmak mümkündür, ancak koalisyondan da ay-
rılmayı siyasî nezaket kaidelerine uygun olarak, millî menfaatleri ön planda tutarak 
yapmalıyız. Birbirimizi kötülemekten hiçbir fayda gelmez. “Biz bu koalisyonu bu 
noktadan sonra devam ettiremeyece%iz” diye tek bir cümle söyleyerek, millî men-
faatlere uygun bir tarzda koalisyonu bozarız. Yeni bir koalisyonun bulunmasına 
yardımcı oluruz. Bunun için, sizin kendi orta%ınızı millet önünde küçük dü#ürmeye 
kalkı#manıza lüzum yoktur, bu yanlı# bir yoldur, bu yola gitmeyiniz dedim. Kendi-
sine bu tavsiyede bulundum koalisyonu bozmadan önce, fakat O, koalisyon çalı#-
malarının gerektirdi%i #ekilde kendisini tanzim edece%ine, kendi ısrarları üzerinde 
yürümeyi tercih etti ve memleketimizi böylesine bir buhranın içerisine itmekten 
kaçınmadı. Böylece ikinci bir hükümet kurulması dönemine girdik. Bu dönem, bi-
lindi%i gibi 17 Eylül tarihinde resmen ba#lamı#tır fakat, arz etti%im gibi 30 A%ustos 
tarihinden itibaren esasen bu yola yönelinmi#tir. O günden bugüne kadar hesaplar-
sak takriben üç aylık bir devre memleketimizde “yeni bir hükümet buhranı devresi” 
olarak bugüne kadar çıkıp gelmi#tir.

Muhterem arkada#larım, bu devre esnasında yeni bir hükümet kurulması için 
ne yapıldı? &ki kere Sayın Ecevit’e görev verildi, hatta bunlardan ikincisinde Sayın 
Ecevit’in üzerinde, yeni bir hükümet kurmak için bu görev takriben bir aya yakın bir 
müddet tutuldu. Bunun arkasından bir defa da Sayın Demirel’e görev verildi. Bu gö-
rev vermeler esnasında çe#itli denemeler yapıldı, ara#tırmalar yapıldı, bu çalı#malar 



sonunda birtakım hakikatler orta yere çıktı. Pe#inen belirteyim ki, Millî Selâmet 
Partisi Birinci Koalisyon Hükümetinin kurulması çalı#malarında nasıl yapıcı oldu 
ise, ikinci Hükümet kurulması devresinde de aynı #ekilde yapıcı olmu#tur, biraz 
sonraki açıklamalarımla da açıkça ortaya çıkaca%ı ümidindeyim ki, #u çalı#malar 
esnasında kendisine tek kusur atfedilmeyecek parti Millî Selâmet Partisi olmu#tur.

Bakınız bu çalı#malar esnasında #u hakikatler orta yere çıkmı#tır: Cumhuriyet 
Halk Partisi kendisine bir ortak bulamamı#tır. Bir ortak bulamayınca bunun üze-
rine bir Azınlık Hükümeti kurmak istemi#tir. Azınlık hükümeti kurulması di%er 
partiler tarafından uygun görülmemi# ve hele önceden güvenoyu almayaca%ı belli 
olan bir hükümetin kurulması Anayasamıza uygun olmayaca%ı cihetle tahakkuk 
ettirilememi#tir. Bunun arkasından Cumhuriyet Halk Partisi; mademki azınlık hü-
kümeti kuramıyorum, o halde ben hiçbir icraat hükümeti içinde yer almayaca%ım 
demi#tir. Bugüne kadar geçirmi# oldu%umuz çalı#malar bu kesin sonucu orta yere 
koymu#tur, Cumhuriyet Halk Partisi bugün “Ben hiçbir icraat hükümeti içerisinde 
görev almam, mutlaka bir erken seçime gitmek lâzım gelir” demektedir.

&#te geçirdi%imiz takriben üç aylık çalı#ma devresinin orta yere koydu%u kesin 
sonuçlardan bazıları bunlardır.

Buna ilâveten bu devre esnasında, aslında bir sa% koalisyon, halk arasında sa% 
koalisyon denen, Cumhuriyet Halk Partisi dı#ındaki partilerin bir koalisyon kur-
maları ihtimalinin mevcudiyeti orta yere çıkmı#tır. Ancak bizim kanaatimizce bu 
ihtimal gere%i kadar denenmemi#tir, bu ihtimalin üzerine gere%i kadar yürünme-
mi#tir. &#te böyle bir anda, böyle bir seyirle bugünkü noktaya gelmi# bulunuyoruz.

Aziz ve muhterem arkada#larım; bu noktaya gelmekte müsaade ederseniz 
bendeniz kanaatime göre, önce bu buhranın do%masında ba# sorumlu olarak Sa-
yın Ecevit’i görüyorum. Yürüyen, ba#arılı bir Hükümeti, bizim kanaatimize göre 
birtakım partizan ve hissi sebeplere kapılarak bozmak, memleketin ve partilerin 
durumunu bildi%i halde bunu yapmak yanlı# bir hareket olmu#tur, kusurlu bir ha-
reket olmu#tur. Bundan ba#ka Sayın Ecevit sadece koalisyonu bozmak kusuru ile 
kalmamı#tır, ara yerde hükümet kurulması devresinin uzamasından da kanaatimce 
sorumludur.

Ayrıca bir üçüncü sorumlulu%u da; bu devre esnasındaki ara#tırmaların 
sükûnet ve huzur içerisinde yapılmasına bilerek veya bilmeyerek fırsat vermemi#, 
bu devreyi bir telâ#lı devre, bir buhran devresi haline sokmak için büyük gayret sarf 
etmi#tir. Bendenizin, Sayın Ecevit’in bu devre esnasındaki tutumlarında kendisin-
de gördü%üm kusurlar bunlardır.

Bakınız koalisyonu bozarken, bunu memleketi buhrana itmenin asıl sorum-
lusu oldu%unu bazı gerekçelerle yukarda arz ettim; niçin koalisyonun kurulması, 
#u çalı#ma devresinin uzamasının da aynı zamanda sorumlusu Sayın Ecevit’tir arz 
edeyim:

Sayın Ecevit bu devre esnasında bir koalisyonu bozdu, siyasî nezaket kaidele-
rine uyarak, millî menfaatlere uygun olarak veya de%il, fakat bir koalisyon bozul-
duktan sonra bir an evvel yeni bir hükümet kurulması için mutlaka yapıcı bir tavır 
takınmak mecburiyetinde idi. Hâlbuki, kendisi kabul edilmeyecek #artlarla ortaya 



çıktı, nasıl ki Sayın Ecevit kendisine ilk defa görev verildi%i zaman bir hükümet 
kurma çalı#masına ba#ladı%ını muhterem arkada#larım hatırlıyorlar.

“Efendim ben çok kısa bir zaman sonra seçime gidilmesini istiyorum; en geç 
Martta, Nisanda, Mayısta... Bu devreye kadar bana bir parti lâzım. Bana ortak ola-
cak ki ben iktidar olayım. Bu devreyi geçtikten sonra seçime gidece%im ve bu orta-
%ımı da bir kenara iterek tek ba#ıma iktidar olup yürüyece%im. Binaenaleyh, #u be#, 
altı aylık devre için ihtiyacım olan, #u i#i görecek kim var ortada” diyerek orta yere 
çıktı.

Biraz evvel Demokratik Parti Sayın sözcüsü arkada#ımın da ifade ettikleri gibi, 
Sayın Ecevit’in bu devre esnasında kendisine bir ortak arayı#ı, normal bir koalisyon 
orta%ı araması havasında olmamı#tır; adeta kendisine bir koltuk de%ne%i, “"uradan 
#uraya kadar yürüyemiyorum; yürümek için bir alete ihtiyacım vardır” bir alet ara-
ma #eklinde olmu#tur. &#te Türkiye’nin bugün çekti%i sıkıntı bu tutumdan ileriye 
gelmektedir. Koalisyonlarla idare edilen ülkelerde hiç kimsenin böyle bir tutum ta-
kınmaya hakkı yoktur. Hele bir partinin genel ba#kanı oldu%u zaman bu tutumları 
takınmaya hakkı yoktur. Kabul edilmeyecek #artlarla orta yere çıkmı#tır. Çünkü 
demi#tir ki, “Ya benim dediklerime aynen uyacaksınız, #uraya kadar sizinle gide-
ce%im, sonra sizi de bir kenara itip yalnız ba#ıma yürüyece%im veyahut da benim 
söyledi%im #eyleri yerine getirmek üzere siz bir hükümet kurarsınız” Bunlar elbette 
kabule #ayan olmayan #artlar idi. &#te bu tutumlardan dolayı koalisyon kurulması 
uzamı#tır.

Muhterem arkada#larım, Sayın Ecevit’in bu tutumu Birinci Koalisyon devre-
sinde de varit olmu#tur. Ancak, o devre esnasında Millî Selâmet Partisinin olgun 
ve yapıcı tutumu, bunların bu devredeki kadar bariz olarak açı%a çıkmasına fırsat 
vermemi#tir. Bugün memleketimizde bir nevi darbımesel haline geldi; Birinci Koa-
lisyon devresindeki Sayın Ecevit’in, “Ya biter, ya biter” sözü.

Muhterem arkada#larım, “Ya biter, ya biter” sözü ile koalisyon kurulmaz. Bu 
sözde kim ısrar ederse bilinsin ki sonunda kendisi biter. (M.S.P. ve A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

&#te kanaatimizce Türkiye’nin bugün asıl meselesi, bu tutum ve zihniyetten 
geçme meselesidir. Partiler olarak, mutlaka uzla#maya müsait tavır takınmak mec-
buriyetindeyiz. Bu sebepten dolayıdır ki, bizim kanaatimizce bugün memleketin 
kar#ıla#tı%ı zorluk ne milletimizdedir, ne Seçim Kanunundadır, ne Parlamento-
dadır, ne partilerin mensuplarındadır. Sadece partilerin yöneticilerinin bugünün 
Türkiye’sinin gereklerine uygun hareket etmemelerindedir. Asıl sebebi yanlı# yerde 
aramayalım. Hadise budur. (M.S.P. sıralarından alkı"lar)

Fakat bilelim ki, bu deveyi güdece%iz. Bu diyardan gitmek mümkün olmadı%ına 
göre, gidilecek yol, mutlaka bu deveyi gütmektir. Kendi nefsimizi gütmek ve kendi-
mizi millî menfaatlerin gereklerine uydurmak mecburiyetindeyiz.

Muhterem arkada#larım, #u noktayı da açıklamakta zaruret görüyorum. Sayın 
Ecevit, bu ikinci hükümet kurulması devresinde sadece hükümet kurulması çalı#-
ması devresinin uzamasından kusurlu de%ildir. Bunlara ilâveten, aynı zamanda bu 
devrenin, ba#langıçta da arz etti%im gibi, huzur içerisinde bir çalı#ma devresi olma-



masını teminden dolayı da kusurludur. Çünkü bu devre esnasında Sayın Ecevit’in 
tutumu görülmü#tür; kendisine bir ortak bulamadıktan sonra, güvenoyu almayaca-
%ı belli bir hükümeti kurmaya yönelmi#tir. Bu da olmadı%ı takdirde, “erken seçim” 
sözü üzerinde ısrar etmi#tir. Bir yandan “erken seçim” sözünü ısrarlı olarak ortaya 
atıp her gün bunu tekrar ederken, öbür yandan da Parlamentonun itibarını zedele-
yici sözler söylemekten çekinmemi#tir. Her ne kadar kendileri bilâhare bu kürsüye 
gelip, bu sözleri o manada söylemediklerini bazı izahlarla ifade etmeye çalı#mı#-
larsa da, kanaatimce bu yaptıkları izahlar, söyledikleri sözün ne manasını, ne de 
o sözlerin ne anlam altında söylendiklerini de%i#tirmeye yetmez. "u sözleri Sayın 
Ecevit söylememi# midir? “Bu Parlamentonun i#i bitmi#tir. Bu Parlamentonun se-
çimi yenilemekten ba#ka fonksiyonu kalmamı#tır”, “Bu Parlamento milletten on yıl 
geridir”, “Bu Parlamentodan i#çiler lehine bir kanun çıkmaz”. Bu sözler Parlamen-
tonun itibarını zedeleyici sözlerdir kanaatimce ve bu sözler altında asıl mühim olan 
husus, “Bu Parlamento milletten on yıl geridir” sözünün, asıl üzerinde durmaya 
mecbur oldu%umuz husus; bu söz, bu Parlamento bu milleti temsil etmiyor mana-
sına kadar gidecek bir sözdür. Bu ise, Sayın Ecevit’i çok a#an bir söz olur, rejimi a#an 
bir söz olur; fakat maalesef bu ara yerdeki devrede erken seçimi gerçekle#tirmek 
için bütün bunların söylenmesi ve bütün bunların yapılması hususunda elden ge-
len gayret geriye konmamı#tır. Bu sebepten dolayıdır ki, bu devre esnasında Sayın 
Ecevit normal #artlar altında bir hükümet kurulmasına fırsat vermemi#tir; memle-
ketin telâ#lı, buhranlı bir havaya sokulmasında kusurlu bir rol oynamı#tır.

Yüksek müsaadelerinize sı%ınarak, bendenizin bu üç aylık devrede Sayın 
Ecevit’in ne yaptı%ı hakkında içimdeki hissi ifade edeyim. Adeta bir insan ortalıkta 
telâ#la oraya buraya ko#uyor, “yangın var” diye ba%ırıyor. Sayın Ecevit’in bu üç aylık 
tutumunu bendeniz böyle görüyorum.

Muhterem arkada#lar, bir memlekette bir koalisyon bozulabilir; ancak bir koa-
lisyon bozulduktan sonra memleketin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Yeni bir koalisyon kurulur. Bu koalisyonun kurulması için sükûnet içerisinde çalı#ıl-
masına yardımcı olmak hepimizin millî görevidir; vazifemiz budur. Yoksa, ortalı%ı 
telâ#a vermek, buhranı artırmak için elimizden geleni geri koymamak kanaatimce 
normal bir hareket tarzı de%ildir.

Aziz ve muhterem milletvekilleri, bakınız bu kısa arzımla, bu noktaya nereden 
geldi%imizi ve bugün kar#ıla#tı%ımız güçlüklerde kimlerde kusur gördü%ümüzü ifa-
de etmek istiyorum. Yalnız birtakım hakikatlerin burada milletin Meclisinde, mil-
letin kürsüsünde samimî olarak konu#ulması mecburiyetinden dolayı ifade edeyim 
ki, bu noktaya gelmemizde Sayın Ecevit’in bütün bu saydı%ımız kusurları olmakla 
beraber, Adalet Partisinin ve Demokratik Partinin de bir kusuru yoktur, dememiz 
mümkün de%ildir. Bu noktaya gelinmekte Adalet Partisinin de, Demokratik Parti-
nin de kusurları olmu#tur. Bu kusurlar nedir? Arz edeyim.

Önce bir defa, Sayın Ecevit böyle yapmı# olabilir. Sizlere ne oluyor ki; ey Adalet 
Partili arkada#larım, Demokratik Partili arkada#larım, Sayın Ecevit’in do%urmak is-
tedi%i bu havaya niçin kapılıyorsunuz? O, “erken seçim” dedi diye niye onun pe#in-
den sürükleniyorsunuz? Hatta daha ileriye gidip; “efendim, erken seçim sözünü ilk 
defa biz söyledik” demenin ne manası var? (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-



lar; C.H.P. sıralarından gülü"meler ve alkı"lar) Bırakınız birisi telâ# etsin... Onun için 
kusurlusunuz. Partilerin üzerinde büyük mesuliyetler vardır. Partilerden bir tanesi 
bir harekete yönelebilir; di%erlerine dü#en serinkanlılıktır, a%ırba#lılıktır. Neden siz 
Sayın Ecevit’in havasına kapılmı#, arkasından sürüklenmi# gidiyorsunuz? (M.S.P. 
ve C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Sizi bu bakımdan kusurlu buluyorum 
Sayın Ecevit’in havasına kapılmı# olmak sizler için büyük bir kusurdur. “Erken se-
çim” sözüne, hatta ondan fazla sahip olacak hale geldiniz... Kendinize gelin! (C.H.P. 
sıralarından gülü"meler)

Simdi, müsaade ederseniz bu “erken seçim” sözünün üzerine gelelim. Ne erken 
seçimi imi#, nereden çıkıyor bu “erken seçim” sözü? &#e buradan ba#lamak lâzım. 
(C.H.P. sıralarından gülü"meler)

Aziz arkada#larım, hafızalarımızı kısaca yoklayacak olursak, “erken seçim” 
sözü, aslında bugün orta yere çıkmı# bir söz de%ildir. Daha 14 Ekim seçimlerinin er-
tesi haftası “erken seçim” sözleri ortaya yere çıktı. Halk Partili arkada#larımız top-
landılar, erken seçim için karar aldılar ve “erken seçime gitmek lâzımdır” dediler. 
Aslında biraz daha evveli kurcalayacak olursak, bendeniz hatırladı%ıma göre, Halk 
Partisinin esasen 1950’den beri daima ba#vurdu%u bir tutumdur bu. 1950’den beri 
her seçimi kaybettikçe, arkasından “erken seçim” diye orta yere çıkmı#tır. (M.S.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar) Bu erken seçim ısrarlarıyla de sonunda yaptı%ı 
i# kanaatimce memleketin sadece huzurunu kaçırmak olmu#tur. Önce bir nokta-
da bu Parlamentonun üyeleri olarak hemfikir olmaya mecburuz arkada#lar. Bu da, 
bir ülkede seçimler normal olarak 4 yılda bir yapılmalıdır. Bakınız, Anayasa sava# 
hallerinde bunun ileri atılmasını söylüyor. Özel bazı hallerde öne alınmasına cevaz 
vermi#tir. Bugün bir bakıma sava# halindeyiz; aslında ileri tarihe atmamız lâzım 
gelen bir noktada iken, bunu öne çekmek hatalıdır ve yanlı#tır. (C.H.P. sıralarından 
gülü"meler)

Muhterem arkada#larım, bakınız bir ülkede her sene seçim olmaz. "imdi bu 
konu#malarımız zapta geçiyor. Öyle tahmin ederim ki, biraz sonra da açıklayaca-
%ım gibi, Millî Selâmet Partisi dı#ındaki partiler memleketi bir erken seçime sürük-
lerlerse, gelecek sene burada rollerimizi de%i#ece%iz. Biz erken seçim isteyece%iz. 
Mademki her sene seçim olurmu#, bir daha seçime gidece%iz. “Millet Millî Selâmet 
Partisinin bu kadar büyüyece%ini bilmiyordu, i#te gördü; #imdi tek ba#ına Millî 
Selâmet Partisi iktidara gelecek, bir daha seçime gidece%iz biz” diyece%iz, haberiniz 
olsun. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar, C.H.P. sıralarından gülü"meler)

Aziz arkada#larım, üç yıldan beri Türkiye kısa devreli hükümetlerle idare edil-
mektedir. Kısa devreli hükümetlerin memlekete birçok konularda, maalesef büyük 
zarar demeyece%im; fakat, icabeden hizmeti verememekte mahzurlu durumları ol-
mu#tur.

Bakınız, #imdi önümüzdeki sene seçim yapmak demek, 1975 senesini de%il, 
1976 senesini heder etmek demektir. Gelecek sene yapılacak olan seçimlerden son-
ra yeniden Meclis te#ekkül edecek, yeniden hükümet kurulacak ve gelecek senenin 
30 Kasım günü de 1976 senesinin bütçesi Meclise getirilecek. Bunların hiçbirisinin 
ciddî çalı#malarla yapılması mümkün olmaz. 1976 senesinin yatırımları dahi heder 
olur.



3 seneden beri Türkiye’de kısa devreli hükümetler, zaten kalkınma hamlesi-
nin büyük mikyasta gere%ini yapamamak durumunda kalmı#lardır. Önümüzde 2 
yıl daha aynı #ey cereyan ederse, adeta 5 yıllık bütün bir plan devresini heder etmi# 
oluyoruz.

Her önüne gelen, “Benim canım seçim istiyor” diye orta yere çıkmamalıdır. Bir 
ülkede seçim 4 senede bir olmalıdır. Bugün erken seçime gitmemiz demek, aslında 
#u Kıbrıs zaferinden sonra yurdumuzda meydana gelmi# olan birlik ve tesanütü, 
köy kahvelerine kadar gidip, bir bakıma çözmek, ayırmak manasını ta#ır. Böyle id-
dialı bir #ekilde erken seçime gidildi%i zaman, bu seçimin emniyetini temin etmek 
de oldukça güç bir görev halini alır.

Muhterem arkada#larım, erken seçim dedi%imiz zaman, arz etti%im gibi, mem-
lekette herkesin bu kadar büyük nispette siyasetle me#gul olmasına vesile olur. Bir 
ülkede 4 yılda bir siyasî konular bütün ülkeyi sarmalıdır; yeni seçim yapılaca%ı za-
man. Ama bir ülkede yeterinden fazla dozajda herkes siyasetle me#gul olursa, siya-
setten ba#ka yapılacak büyük hizmetler var, bu hizmetler aksar. Ondan dolayıdır 
ki biz, kesin bir zaruret olmadıkça erken seçim sözünün orta yere atılmasını dahi 
do%ru görmüyoruz.

Muhterem arkada#larım, hem erken seçime gidilecek olsa dahi, bu hava ile bu 
tempo ile böyle erken seçime gidilmez. Nedir günlerden beri, aylardan beri, “Erken 
seçim, erken seçim” diye konu#uluyor? Madem erken seçim istiyorsunuz bir günde 
kararını alın, iki ay sonra da gidilsin. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bunu yapmayacaksanız neden bir ülkeyi aylarca erken seçim diye konu#turu-
yorsunuz? Bu erken seçim sözünün memleketimizdeki yatırımlara, iktisadî hayata, 
çe#itli sahalara büyük mikyasta zararı oluyor. Böyle erken seçime gidilmez. Koalis-
yona dayalı bir hükümet olur, o hükümet bir gün kendi ortakları arasında konu#ur; 
Meclis ekseriyetine dayalı olan bir topluluk temsilcileri konu#urlar; bugün karar 
verelim, iki ay sonra da erken seçime gidelim derler. Bir ülkede erken seçimin süresi 
nihayet iki aylık bir zamanın içinde kalır. Böyle, bir ülke yıllarca erken seçim konu#-
maz. Yanlı# bir yola sürükleniyoruz. Bu gidi# do%ru bir gidi# de%ildir. E%er erken 
seçimi a%zınıza alıyorsanız, yarın karar alın, iki ay sonra da erken seçime gidelim; 
ama bunu böyle uzatıp uzatıp, uzatıp memleketteki bütün i#lerin aksamasına se-
bep olmaya hakkınız yoktur. (C.H.P. sıralarından “Bravo hoca” sesleri)

Aziz arkada#larım, #u iddiayı asla kabul etmiyorum. Bugün sunî olarak çıkar-
tılmı# bir telâ# vardır. Hele “Millet erken seçim istiyor” sözü ne kadar yanlı# bir 
söz. Cumhuriyet Halk Partili arkada#larım, millet mademki erken seçim istiyor, siz 
#imdi niçin çe#itli mitingler yaparak halkı galeyana getirmek için u%ra#maya ihtiyaç 
duyuyorsunuz? (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Millet istiyorsa bırakın 
millet istesin. Aslında siz kendi tutumumuzla dahi milletin erken seçim istedi%ine 
kanii de%ilsiniz. Ama siz bunu temin etmek istiyorsunuz, isteyebilirsiniz, hakkı-
nızdır, o kısmına bir #ey söylemiyorum; fakat kendi dü#ünceleriniz içinde tezada 
dü#meye hakkınız yoktur. Sizin kadar biz de milletin içindeyiz. Millete gitti%imiz 
hiçbir yerde, hiç kimsenin erken seçim dedi%ini duymadım ben. Bir tek ferdi vahi-
den, erken seçim istiyoruz, dedi%ini duymadım. Millet “Ramazan ayını bize ya%sız 
geçirttiniz” dedi, “Pamuk kuyrukları uzadı” dedi, “Bu pahalılık ne olacak” dedi, “Ge-



çimden aciziz” dedi, “Mutlaka bunlara tedbir almanız lâzım” dedi. Milletin bugün 
me#gul oldu%u konular bunlardır. Erken seçim burada konu#uluyor, milletin vatan 
sathında konu#ulmuyor. Ama siz burada, böyle #akacıktan #ukacıktan… Bir nok-
tadan sonra içinizde bunu istemeyenler de olabilir; bir daha bunu önleyemezsiniz 
ha! Bu meselede ciddî olunuz. Haberiniz olsun... Böyle yava# yava# geliyorsunuz 
geliyorsunuz, milleti galeyana getirelim; biz millete erken seçim istettirelim diyor-
sunuz, yanlı# bir yoldasınız.

Bugün sükûnet içinde, serinkanlılıkla; i#te Ramazanını ya%sız geçirmi# bu mil-
letin ya%ını nasıl temin edece%iz, #u pamuk kuyruklarını biran evvel nasıl ortadan 
kaldıraca%ız, bu enflasyonun hızını kesmek için ne yapaca%ız, onun üzerinde dur-
malıyız. Bakınız, halimize bakınız. Muhterem Hükümet buraya programını getirdi, 
bendenizden önce konu#an hiç kimse, programın içindeki, milletin bu dertlerine 
ait tek kelime söylemedi. Yanlı# bir durumdur. Herkes hizmete yönelik olmalıdır, 
partiler mutlaka bu bakımdan tutumlarına, tavırlarına dikkat etmek mecburiye-
tindedirler.

Her zaman ifade etti%imiz bir hususu, erken seçimi söylerken, elbette söyle-
meye mecburum. Biz yurdumuzda ciddî bir çalı#ma istedi%imiz için, biz yurdumuz-
da demokratik düzenin memleketimize en yararlı #ekilde yerle#mesini istedi%imiz 
içindir ki, erken seçim sözünün kalkmasını, dört yılda bir seçim yapılmasını ve bü-
tün parlamento üyelerinin milletin dertlerine kendilerini döndürmelerini zaruri 
görüyoruz ve bunu burada sizlere duyurmayı vazife biliyoruz. Ancak bu erken se-
çim sözüne kar#ı, biz Allaha #ükürler olsun yi%itçe bu tavrı takınıyoruz. Çünkü er-
ken seçimden kaçtı derler bize; biz de erken seçime taraftar olalım diye bir zihniyet 
bizim aklımızın kenarından geçmez. Biz millî menfaatleri önplanda tuttu%umuz 
için erkekçe yi%itçe çıkıyoruz, #imdi erken seçimin vakti de%il, memlekete hizmet-
le me#gul olmalıyız, diyoruz. Kendimizi birtakım telâ#lara, korkulara, “Böyle ya-
parsak bize böyle derler” demenin vehmine dü#ürmekte hiçbir fayda görmüyoruz. 
Bunu böyle dü#ündü%ümüz içindir ki, Allaha #ükürler olsun gö%sümüzü gererek 
bunları açık açık söylüyoruz. Ancak bunun yanında hemen belirteyim ki, biz erken 
seçimin vebalini istemiyoruz, vebalinden kaçıyoruz, seçimden kaçmıyoruz. E%er bi-
zim dı#ımızdaki partiler bir erken seçim kararı alırlarsa ve bu takarrür ederse, biz 
onlara sadece müte#ekkir oluruz. Çünkü içimizde inandı%ımız bir hakikat var ki, 
bundan sonraki seçim en fazla Millî Selâmet Partisinin i#ine yarayacaktır. (M.S.P. 
sıralarından alkı"lar) Bunu açıkça biliyoruz. Hattâ inanıyorum ki, #u Yüce Meclisteki 
herkes de biliyor, kırk milyon insan da bunun böyle olaca%ını biliyor. Kalbinizi yok-
layın, dı#arıya konu#manıza lüzum yok, kendi kalbinizi yoklayın kâfi. Ancak millî 
menfaat ba#ka #eydir, parti menfaati ba#ka #eydir. Biz bu noktada millî menfaati ön 
planda tutmak istedi%imiz içindir ki, bunu açık açık ifade etmekten çekinmiyoruz.

Aziz ve muhterem arkada#larım, bakınız Adalet Partili ve Demokratik Partili 
arkada#larımıza, biraz önce #u bakımdan sizleri kusurlu görüyorum dedim. Dikkat 
etsinler, kusurları yalnız Halk Partisinin havasına kapılmaktan ibaret de%ildir. Bir 
iki hususu daha açıklamaya mecburum.

Bize sorarsanız bugüne kadar yapılmı# olan çalı#malar bir hakikati orta yere 
koymu#tur. Bu hakikat da, bugün memleket meselelerine yönelmeliyiz. Bunun ça-



resi nedir? Bunun çaresi, Sayın Ecevit Halk Partisinin görü#ünü kesinlikle ortaya 
koymu#tur, “Biz bir icraat hükümetinde yer almayız” diyor. Do%ru bir sözdür, böyle 
dü#ünmekte haklı olabilir. Bu takdirde orta yerde Halk Partisinin dı#ındaki parti-
lerin bir koalisyon kurması görevi kalmaktadır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri) 
Bu “Sa% koalisyon” adı verilen koalisyonun kurulması bugünkü #artlar altında bir 
vecibe haline gelmi#tir. Böyle bir vecibe hususunda; bu, kanaatimizce bugüne kadar 
tam mânasıyla ara#tırılmamı#tır. Bu konuda bir müphemiyet vardır, bu meselele-
ri milletin önünde konu#aca%ımız yer burasıdır, bu meselenin üzerinde durmaya 
mecburuz.

Neden sa% koalisyon kurulmuyor? Muhterem arkada#larım bakınız, bu husus-
ta en son Sayın Cumhurba#kanımızın Ba#kanlı%ında Çankaya’da bir toplantı ya-
pıldı. Bu toplantıda sabahleyin yapılmı# olan liderler toplantısının zabıtları, parti 
ba#kanlarına gönderildi. Ancak, ö%leden sonra yapılan toplantıların zabıtları, ya-
rım#ar saatlik ba# ba#a görü#meler maalesef gönderilmedi. Çok arzu ederdim ki, o 
konu#malar da ke#ke gönderilse idi, çünkü bugünkü müphem noktaların açıklan-
masında büyük faydası olurdu, kanaatindeyim de onun için. "imdi bakınız liderler 
toplantısının zabıtları geldi. Bu zabıtlarda ne görüyoruz, muhterem arkada#larım?

Demokratik Parti Genel Ba#kanı Sayın Bozbeyli, Sayın Demirel’e dönüyor, ora-
da diyor ki: “Sayın Demirel sizin bize #öyle bir sualiniz var mı?” Neymi#? “Biz, e%er 
bir sa% koalisyon kurarsak siz, bizi destekler misiniz, diye bize bir #ey soruyor mu-
sunuz?” Hani, “Soruyor musunuz diyorum size?” diyor, size diyor. “Soruyorsanız 
herhangi bir #ekilde bir destekleme yapmamız belki mümkün olabilir; soruyor mu-
sunuz sormuyor musunuz?” Sayın Demirel’de diyor ki: “Böyle bir meseleye ilk defa 
muttali oluyorum. Bunları mülâhaza edilmeye de%er bir husus olarak görüyorum”. 
Zabıtlar ellerde okunuyor.

Aziz karde#lerim; iki aydan beri memlekette bir Hükümet kurulması için millet 
u%ra#ıp duruyor, Sayın Bozbeyli’nin #u sual sorma #ekline bakın Allah a#kına. (Gü-
lü"meler) Bu nasıl i# Allah a#kına? Neden çıkıp da “Arkada#, bir hükümet kurarsanız 
sizi destekliyoruz” demiyorsunuz?

Bundan ba#ka, Sayın Demirel’e dönüyorum #imdi, “Efendim, bunu hiç 
mülâhaza etmedik, ilk defa duyduk” Nasıl olur? Size görev verildi, insan gider ko-
nu#ur da, “"ayet biz böyle kurarsak destekler misiniz” demez mi? Bu nasıl i# Allah 
a#kına, bu nasıl i#? &ki ay geçiyor. &ki ay sonra #u konu#maya bakın Allah a#kına. 
Bir muhterem zatın bir tabirini affınıza sı%ınarak söyleyeyim; “Arkada#lar hep he-
lezoni konu#uyorlar, ben bir #ey anlayamıyorum” diyor. Bu nasıl i# Allah a#kına, 
bugün helezoni konu#manın sırası mı? Niçin açık seçik, “Ben kuruyorum, var mı-
sınız arkada#?” demiyorsun, açık seçik, “Kurarsan, #öyle desteklerim, veyahutta 
asla desteklemem” demiyorsun? Bu müphem tutumlarla ne dü#ünüyorsunuz siz 
Allah a#kına? Siz zannediyorsunuz ki, Adalet Partili arkada#larımın ne dü#ündü-
%ünü ben size söyleyeyim burada #imdi bu buhranı uzatırız; gideriz köylere deriz 
ki: “Biz bir sa% koalisyon kuraca%ız, hazırız dedik, fakat Bozbeyli bizi desteklemedi. 
Ne yapalım, kabahat bizde de%il”. Ondan ba#ka bir #eyi daha söylemeyi hatırından 
geçiriyor: “Bak gördünüz mü, siz bizi parçaladınız, parçaladı%ınız zaman memleket 



buhranlara gitti, parçalamakta hayır yok, hadi gelin yine birle#elim”. Böylece bu i#i 
yürütürüz zannediyor.

Demokratik Partili arkada#larım da, “Biz millete gideriz, biz destekleriz dedik 
efendim, bakınız i#te liderler zabtında da var, ama Sayın Demirel bunu üzerine ala-
cak cesareti gösteremedi. Demirel, zaten artık Hükümet olamıyor, görüyorsunuz; 
biz destekleriz dedi%i halde de olamıyor. Binaenaleyh, A.P.’ye gitmeyin D.P.’ye gelin” 
deriz diye hesaplıyor.

"u hesaplara bakın. Burası milletin kürsüsü, kahvelerde ayrı ayrı konu#ma-
yalım, gelin bu hesapları burada konu#alım, bunların konu#ulması yeri burasıdır. 
Bunların hiç birisiyle millete hesap veremeyeceksiniz. Biran evvel bu durumu dü-
zeltmek mecburiyeti var. &#te sizleri davet ediyorum buraya; geliniz, söyleyiniz; 
“Ben destekliyorum, kursun deyiniz; siz de “Ben hazırım destekliyorsanız” deyiniz; 
milleti günlerden beri bu çe#it sıkıntıların, sancıların içerisinde yuvarlayıp durma-
yınız. “Efendim, bölündü de, ne oldu?” felsefesi yürümez, kimse tarihi geri getire-
mez. Bugün yeni bir Türkiye vardır; yeni bir Türkiye de, yeni bir yapı vardır, herkes 
mesuliyetini bilmeye mecburdur.

Bir noktada açıklı%a kavu#mamız lâzım: Mesuliyetimizin hudutları nereden 
ba#lıyor, nerede bitiyor? Sayın Demirel’e ifade etmek isterim:

“Efendim, ben kurmaya hazırım dedim; ama ne yapayım bana vermediler” Bu-
rada bitiyor mu mesuliyet?

Sayın Bozbeyli’nin de; “Efendim kurarsa destekleriz dedik; ama ne yapalım uy-
gun görülüp onlara verilmedi. Biz ne yapalım?” demesiyle mesuliyet bitiyor mu?

O gün sabahleyin Çankaya konu#masında bütün bunlar konu#ulduktan son-
ra söz iki noktaya geldi toplandı. Denildi ki: “Arkada#lar iki ihtimal var. Burada-
ki konu#malardan bir sa% koalisyon ümidi gözükmektedir. Bu ara#tırılmaya de%er 
bir husustur, ara#tırılmalıdır” Sayın Demirel, “Ben bunu mülâhaza etmeye de%er 
görüyorum” buyurdular. Arkasından di%er bir ihtimal de: “Efendim, erken seçime 
gidilmelidir” Millî Selâmet Partisi dı#ındaki partilerin do%urdu%u bir hava bu. “Bir 
seçim hükümeti kurulmalıdır e%er böyle olmazsa” dendi.

Sonra ne oldu? O gün ö%leden sonraki görü#melerde olan #udur: Bendeniz, 
Sayın Cumhurba#kanımızın huzurlarına vardı%ım zaman bana bir tek #ey söyledi, 
dedi ki: “Sizden önce Sayın Demirel geldi ve kendisinin bir sa% koalisyon veya #u 
manada bir koalisyon kurmaya hazır oldu%unu bildirdi” Bana Sayın Cumhurba#ka-
nının söyledi%i söz budur. “Siz daha önce böyle bir koalisyona katılaca%ınızı söyle-
mi#tiniz. Bu fikrinizde duruyor musunuz?” dedi. Biz, yarım saat Sayın Cumhurba#-
kanı ile yalnız bu konuyu konu#tuk, ba#ka bir ihtimal söz konusu olmadı. Dedik ki: 
“Efendim, biz memlekette koalisyonlarla çalı#ılmasına alı#ılmasını istiyoruz” Esa-
sen ba#tan beri de bunu söyledik. Partiler niçin mevcuttur zaten? Böyle bir günde 
memleketin hizmetine talip olmayacaksınız da ey Adalet Partililer, ey Demokratik 
Partililer, ne gün vazife göreceksiniz? Vazife, sadece buraya gelip konu#mak mıdır? 
(C.H.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Biz, yarım saat Sayın Cumhurba#kanı ile neden bir koalisyona gidilmesi lâzım, 
bu erken seçimin sözden, orta yerden kaldırılması lâzım, bunları konu#tuk. Bende-
niz de gücüm erdi%i, dilim döndü%ü kadar bunları kendisine izah etmeye çalı#tım, 
memnun oldular. Benim yanlarından ayrılırken ki intibaım; demek ki, bu mesele 
hallolmu#tur, Sayın Demirel sabahleyin “Mülâhaza edece%im” demi#ti, gitti arka-
da#larıyla görü#tü, geldi, “Tamam biz karar verdik bunu yapaca%ız” dedi. Benim 
aldı%ım intiba bu oldu. Nitekim Sayın Cumhurba#kanının yanından çıktı%ımız za-
man, vermi# oldu%um ifadede de, - herhalde hatırlayacaktır arkada#larım - bunun 
böylece kurulaca%ı kanaatinde, ümidinde oldu%umu açıklıkla ve memnuniyetle ifa-
de etmi# idim.

Sayın Cumhurba#kanımızın bugüne kadar demokratik kaidelere riayetteki 
hassasiyeti hepimizce malûm. "imdi Demokratik Partili arkada#larıma soruyorum: 
Benden sonra giden Sayın Bozbeyli, Cumhurba#kanına ne dedi ki, Sayın Cumhur-
ba#kanı bu yoldan dı#arıya çıktı? Ne dedi oraya gidip? (A.P. ve C.H.P. sıralarından 
gülmeler, C.H.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) O yarım saatlik konu#-
maların da zabıtları açıklansın.

Sabahleyin, “Efendim, biz kurarız, destekleriz” demi#tiniz, ne dediniz orada da; 
Sayın Cumhurba#kanı demokratik bir çözüm için böyle yana yakıla arayıp duruyor, 
bir i%ne ucundan bir çözüm çıkartmak istiyor; gittiniz ne ettiniz de bir demokratik 
çözümü ortadan kaldırdınız? (C.H.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

NECAT# CEBE (Balıkesir) — Ona Bozbeyli cevap versin.
NECMETT#N ERBAKAN (Devamla) — Ne zannediyorsunuz? Siz, “Köylere 

gidece%iz biz kuraca%ız dedik” diyeceksiniz de ba#kası gidip de ba#ka #ey söyleme-
yecek mi? (A.P. ve C.H.P. sıralarından gülmeler) Mesuliyetimiz nerede ba#lıyor, nere-
ye kadar yürüyor?

"imdi bakınız muhterem arkada#lar; Sayın Demirel orada bir seçim hüküme-
ti kurulmasına kar#ı - benim hissiyatıma göre - Sayın Ecevit’in tek ba#ına azınlık 
hükümeti kurmasına gösterdi%i #iddeti göstermedi. Hâlbuki bu #iddeti göstermesi 
lâzım gelir idi. Madem normal demokratik çözüme bu kadar ba%lıyız; “Bu olmaz 
efendim, önce demokratik yolu denemeliyiz” demesi lâzım gelirdi. Sonra da, “Ben 
hazırım, bana vermedi” buyuruyor. Sizin o noktada böyle - affınıza ma%ruren söy-
lüyorum - ter ter tepinmeniz lâzım, “Ben hazırım” dedi%i halde “Neye bana veril-
miyor?” demeniz lâzım. (C.H.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Öyle 
#ey mi olur? Bunların hepsi mesuliyete giriyor, hepsi mesuliyete giriyor. Sayın Ece-
vit azınlık hükümeti kurmak istedi%i zaman, “&#gal ediyor” diye bar bar ba%ırdınız, 
sonra da “Bu hükümet anormaldir” diyorsunuz. Sizde kabahat yok mu, kurulma-
dan önce nerede idiniz? Bu bakımdan o noktada bunun üzerinde ısrarla durmak 
lâzım gelir.

Muhterem arkada#larım, bu noktalara niçin temas ediyorum? Partiler olarak 
mesuliyetimizin hudutlarını bilmeye mecburuz. Memleketin böyle bir gününde, iç 
ve dı# #artların bu kadar nazik oldu%u bir anda üzerimize dü#en görevleri bütün 
gücümüzle yapmak, ifa etmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı “Böyle bir gün-



de, herkesin, bize sual soruyor musunuz” edasıyla konu#maya hakkı yoktur. Apaçık 
söyleyece%i #eyi söylemesi lâzım gelir.

Bir noktayı gözümüzden kaçırmayalım; ba#ka ülkelerde de koalisyonlarla ça-
lı#malar yapılıyor, ama hiç birisinde koalisyon kurulması süresi bizdeki çalı#ma 
#ekilleriyle yürümüyor. Orada partiler hiçbir zaman meseleyi #ahsiyet meselesine 
dökmüyor. Orada “Ben sendikalara #u hakkı #u kadar veririm, siz vermiyorsunuz, 
siz de verin, surda birle#elim” hususları koalisyon görü#melerinin temelini te#kil 
ediyor. Yoksa, “O varsa ben yokum, ben varsam o yok.” Bu #ekil, hiçbir memlekette 
yok. Bugün memleketin böylesine iç ve dı# #artlarının gerektirdi%i bir anda mesuli-
yetlerimiz nereye kadar devam ediyor? Bunları dikkate almaya mecburuz.

Bakınız, &talya’ya: &talya, seçimden çıkalı 2 seneden fazla oluyor. 4 aydan beri 
de bilmem kaçıncı koalisyonun kurulması çalı#masını yaptı, daha üç gün önce bir 
uzla#maya vardıklarını belirttiler. &talya’da hiç kimse çıkıp da, “Madem, koalisyon 
bu kadar uzuyor, hemen erken seçime gidelim” demedi. Bu bakımdan, Türkiye’de 
demokrasi istikametinde kar#ıla#tı%ımız bu merhaleyi a#mak mecburiyetindeyiz.

Muhterem arkada#larım, müsaade ederseniz bulundu%umuz noktayı iyice tes-
pit etmeye mecburuz. Bunlardan bir tanesi diyelim ki, #u anda demokrasimizin 
yeni bir merhalesinin e#i%ine gelmi# bulunuyoruz. "uurlu olalım, bu merhaleyi el-
birli%i ile iyi niyetle, millî menfaatleri ön planda tutarak a#alım. Bugün geldi%imiz 
merhale, koalisyonlarla çalı#ma merhalesidir.

Aziz arkada#larım, #unu bilmek mecburiyetindeyiz ki; bir ülkede nispî seçim 
sistemi, aslında mütekâmil bir sistemdir; fikir hürriyetinin, inanç hürriyetinin tabiî 
bir neticesidir. Onun için bütün Batı ülkeleri bu merhaleye gelmi#lerdir. Hepsinde, 
bugün nispî temsil - bazı istisnalar hariç - pek ço%unda vardır ve bunun arkasından 
da koalisyonlu çalı#malar görüyoruz. Bu, demokraside bir tekâmülün i#aretidir. 
Türkiye olarak da bu merhalelerden a#arak bu noktaya geldik. "imdi bu merhaleyi 
a#mak için koalisyon halinde çalı#manın gereklerine kendimizi uydurmak mecbu-
riyetindeyiz.

Yanlı# istikamete gitmeyelim: Erken seçime gittik, arkadan aynı tablo çıktı. 
Yine bir tanemiz, “O varsa ben girmem, ben varsam o girmez” dese, ne olacak bu 
memleketin hali Allah a#kına? Biz burada koalisyonlar halinde çalı#maya kendimizi 
alı#tırmalıyız. Millî görevimiz bize bunu emrediyor. Kendi nefsimize hükmedece-
%iz, fedakârlık yapaca%ız. Koalisyonlarda hiç kimse istedi%ini yapamaz. Koalisyon, 
bir fedakârlık sistemidir, bir uzla#ma sistemidir. Kendimizi buna alı#tırmaya mec-
buruz.

Bize sorarsanız, bugün Türkiye’de geldi%imiz bu, bir merhaledir, demokraside 
de mütekâmil bir noktadayız. Bu noktayı ters yollara, geri yollara giderek a#mamız 
mümkün de%ildir. &leri gidelim ve elbirli%i ile çalı#maya kendimizi alı#tıralım. Yü-
rünecek yol budur.

Yoksa en ufak bir güçlükle kar#ıla#tı%ımız zaman; hadi erken seçime, hadi erken 
seçime... Üçüncü kere “Hadi erken seçime” diyecek hal de kalmaz. Bu gidilecek yol 
de%il, elbirli%i ile bu i#i yapalım. Tekrar ediyorum, birinci koalisyon devresi ahenkli 
bir çalı#manın en güzel örne%idir kim ne derse desin. &çinde bulunmu# bir arka-



da#ınız olarak #ahitlik ediyorum, bildiriyorum ve iftiharla söylüyorum; bugünün 
millî menfaatleri içinde, anla#mayla ahenkle çalı#ılmı# bir devredir. Her zaman da 
mümkündür. Sunî birtakım sebepleri orta yere koymakta hiçbirimizin eline hiçbir 
#ey geçmez. "u anda da memleket bir noktaya gelmi#tir. Bundan sonra gidece%imiz 
yer erken seçim de%ildir, bir koalisyonun kurulması noktasıdır.

Bakınız, Millî Selâmet olarak, birinci. Hükümet devresinde aynı yapıcı tutum-
da olduk ikinci çalı#mada da aynı yapıcı tutumdayız. Huzurlarınızda tekrar açık-
lıyorum; "u anda bulundu%umuz nokta Cumhuriyet Halk Partisi, “Biz, bir icraat 
hükümeti içerisinde yer almayız” diyor. O halde, onun dı#ındakilerin bir hükümet 
kurması lâzımdır. &#te Millî Selâmet Partisi olarak huzurlarınızda açıklıyoruz: Böyle 
bir hükümetin içinde olsak da, olmasak da, böyle bir hükümet kuruldu%u zaman, 
memleketin bugün partilere dayalı bir hükümete ihtiyacı oldu%unu bildi%imiz için, 
normal demokratik bir çözüm kurulması için, bunu samimiyetle desteklemeye ha-
zırız. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Aziz ve muhterem arkada#larım, bu maruzatımı niçin arz ettim? Huzurları-
nızda bulunan Muhterem Hükümet üyeleri bir program getirdiler. Bu programın 
incelenmesine, “Bu Hükümet hangi #artlar altında kurulmu#tur?” hususunu dikka-
te almadan girersek, her #eyden önce, huzurlarımızdaki Hükümete haksızlık etmi# 
oluruz. Bu söylemi# oldu%umuz durumların neticesi olarak bu Hükümet kurulmak 
mecburiyetinde kalınmı#tır. Bu Hükümet bu #artlardan dolayı kurulmu#tur. Ancak, 
i#te bu #artlardan dolayı kurulmu# olan bu Hükümetin kendine mahsus bazı husu-
siyetleri vardır, bunları da tespit ettikten sonra, ancak program hakkında mütalâa 
serdetmek insaflı olur, yerinde olur.

Önce, bir defa bu Hükümetin do%usundaki sebebi biz #öyle görüyoruz. Bir tas-
virle fikrimi açıklamaya, müsamahanıza sı%ınarak müsaadelerinizi rica edece%im. 
Benim gördü%üm manzara #u: Sayın Ecevit demokratik yolda yürüyen bir trenin 
kazanına boyuna damping yapacak birtakım akaryakıtlar attı; tren telâ#landı, hız-
landı, tren düz rayda giderken önünde A.P. ve D.P. birer ta# gibi, bazı tutumlarıyla 
kar#ı geldiler. Tren böyle raydan çıktı. Kar#ıla#tı%ımız hadise kanaatimce budur.

"imdi bu sebeplerden dolayı kar#ıla#tı%ımız bir çözümle kar#ı kar#ıyayız. Bu 
çözümün kendine mahsus bazı hususiyetleri var. Önce, pe#inen belirtmek isterim 
ki, bu çözümün nasıl bir çözüm oldu%u hakkındaki fikirlerimi açıklamaya çalı#ır-
ken, ba#ta Sayın Ba#bakan Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak ve bu Hükümetin bü-
tün muhterem üyelerinin hepsi, bildi%iniz gibi arkada#larımızdır, dostlarımızdır, 
kendilerine büyük sevgi ve muhabbetimiz olan muhterem kimselerdir. "ahıslarına 
güvenimiz sonsuzdur. Gerek bu Hükümetin böyle kurulmu# olmasından ve gerekse 
#imdi arz edecek oldu%um bazı hususiyetlerden, asla, kendileri en ufak derecede 
mesul de%ildirler. Çünkü onlar bu zarurî #artlar neticesinde kendilerine imkân ka-
lan sahada ellerinden geleni yapmaktan ba#ka bir #ey yapmı# de%ildirler.

Bu itibarladır ki, bu Hükümetin kurulu# tarzına ait arz edece%imiz hususlarda, 
asla, çok büyük hürmetimiz olan muhterem #ahıslarını uzaktan yakından ilgilen-
diren bir dü#ünceye sahip olarak de%il, mücerret bir tahlil yaparak birkaç noktayı 
belirtmek mecburiyetindeyiz.



Bir defa, Sayın Sadi Irmak, bilindi%i gibi birkaç ay önce Kontenjan Senatörü 
olmu# muhterem bir kimsedir. Sayın Cumhurba#kanımız, kar#ıla#tı%ı #artlar ara-
sında ba#ka bir çözüme gidemedikleri için bizzat kendilerinden bu görevi istemi#-
lerdir. Onlar da milliyetperver bir dü#ünce ile normal bir demokratik çözüm kur-
mak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler; fakat biraz önce arkada#larımın ifade 
ettikleri gibi, maalesef geni# tabanlı istenen bir hükümetin kurulmasına imkân 
olmadı. Memlekette do%ururmu# olan bir telâ# havası içerisinde, “Görevi terk ede-
riz” sözlerinin söylendi%i bir ortamda, biran evvel bir hükümet kurulması gere%ine 
inanarak ellerindeki imkânlar nispetinde bir hükümet kurdular.

Kurulan Hükümette, bildi%iniz gibi, Sayın Ordinaryüs Profesör Sadi Irmaktan 
ba#ka, 8 tanesi üniversite mensubu kıymetli profesör arkada#larımız olmak üzere 
16 ki#i dı#arıdan alınmı# bulunuyor. 3 tane Kontenjan Senatörü, 1 tane Tabiî Sena-
tör, 4 tane de Cumhuriyetçi Güven Partili arkada#ımız bu Hükümette görev almı# 
bulunmaktadırlar.

Görülüyor ki, büyük kısmı ile Parlamento dı#ından alınmı# arkada#larımızdan 
te#ekkül etmektedir ve aynı zamanda da Cumhuriyetçi Güven Partisinden de bazı 
arkada#larımızın alınmı# olmasına ra%men, bundan önceki resmî açıklamalardan 
da bildi%imiz gibi, Cumhuriyetçi Güven Partisi sadece üye alınmasına müsaade et-
mi#tir; yoksa; “Bu Hükümetin ben bir iktidar orta%ıyım” dememektedir.

Böylece te#ekkül etmi# olan bir Hükümet önümüzde duruyor. Bu Hükümet 
hakkında bazı münaka#alar orta yere atılmı#tır. “Bu hükümet Anayasaya uygun 
mudur, demokratik kaidelere uygun mudur?” meselesi münaka#a edilmi#tir.

Burada #unu belirtmek isterim ki, bu Hükümetin te#ekkül tarzı, #eklen Ana-
yasanın lâfızlarına uymaktadır. Bunun yanında, “Efendim, bu Hükümet Anayasaya 
uygundur; ama demokratik kuralara uymaz” demeyi büyük bir çeli#ki olarak görü-
yorum. Çünkü, demokratik kaidelere uydu%una göre, Anayasaya da uyması lâzım. 
Çünkü, bizim Anayasamızın, antidemokratik bir #ey ihtiva etmedi%i kanaatinde-
yim de onun için. Zaten, Anayasanın 2’nci maddesi, devletin demokratik oldu%unu 
açıkça ifade etmi#tir. Bu itibarla, her #ey demokratik kurallara uygun olarak cereyan 
etmek durumundadır. Onun için, “Anayasaya uygundur; ama demokratik kurallara 
uymaz” sözünün içinde büyük bir çeli#ki vardır.

Yalnız, bu Hükümetin hususiyeti nedir? Bakınız, bu Hükümet Anayasaya #ek-
len uydu%u halde, Anayasada normal olarak dü#ünülmü# olan bir modelin tabiî bir 
Hükümeti de%ildir, normal bir hükümet olarak kabul etmek imkânı yoktur. Niçin? 
Çünkü, bilindi%i gibi, Anayasamızda, aslında partilere dayalı bir hükümet #ekli gö-
zetilmektedir. Anayasamız her #eyden önce “Siyasî partiler ister muhalefette, ister 
iktidarda olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır” diyor. "im-
di, partileri bir kenara bırakıp da, bir hükümet kurmu# olmak ve böyle bir hükü-
metin kurulu#unu normal kar#ılamak Anayasanın normal modeline uymadı%ı gibi, 
partilerimizin bizzat kendi kendilerini âdeta inkârı manasını ta#ır ki, bunu normal 
kar#ılamak mümkün de%ildir.

Anayasanın bilindi%i gibi 84’üncü ve 85’inci maddesi, Meclis Ba#kanlık Divanı-
nın nasıl te#ekkül edece%i hakkında, komisyonlarda çe#itli hizmetlerin nasıl yapı-



laca%ı hakkında hep partilere dayanan bir taksimat yapmı#tır. 94’üncü maddesinde 
de, (daha önceki arkada#larımın açıkladıkları gibi) bilhassa, hükümet etmenin çok 
mühim bir unsuru olan Bütçe Komisyonunda iktidar partilerinin en a#a%ı 30 tane 
üyeye sahip olması gerekti%ini açıkça ifade etmi#tir. Bugün öyle bir hükümet #ekli 
ile kar#ı kar#ıyayız ki, 94’üncü maddenin normal bir #ekilde tatbikine imkân dahi 
bulamıyoruz; böylece. Anayasayı zorlayan bir tutum ve bir durum içerisindeyiz.

Di%er yandan, Siyasî Partiler Kanunundaki birinci madde, bilhassa ı#ık tutucu 
mahiyettedir. Burada siyasî partiler, devlet düzeninin ve kamu faaliyetlerinin belirli 
görü#leri yönünde yönetmek, denetlemek görevlerini yapan te#ekküller olarak tarif 
edilmektedir ve bu tarifte yönetmek görevi, denetlemekten de önce zikredilmi#tir. 
Bu itibarla siyasî yönetim partilerin vazifesidir. Böyle olunca, partileri bir kenara 
iterek, partilere dayalı bir demokrasi de bu #ekildeki bir çözümü normal telâkki 
etmek mümkün de%ildir. Lâfzen Anayasanın 102’nci maddesine uymaktadır; fa-
kat Anayasanın öngördü%ü modele uymamaktadır. Bu Hükümet de esasen böyle 
bir durumu kendisi de ifade etmektedir ve programında sarahaten bunu kendisi 
de beyan etmektedir. Nitekim, programın 4’üncü sayfasında “... memleketimizin 
içinde bulundu%u iç ve dı# #artlar ve halledilmesi gereken mühim meseleler, Par-
lamentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı istikrarlı hükümetler kurulmasını 
zarurî kılmaktadır” diye, Hükümet de aynı görü#te oldu%unu teyid etmektedir ve 
yine programın 4’üncü sayfasında “... arz edilen bu durumlardan anla#ıldı%ı gibi, 
bir intikal hükümeti oldu%u a#ikâr bulunan Hükümetimiz, Parlamentoda temsil 
edilen siyasî partiler tarafından bir koalisyon imkânı sa%lanabildi%i takdirde, ku-
rulmasını samimiyetle arzu etti%i böyle bir hükümete görevi derhal devretmeye 
hazırdır” demektedir ve Anayasamızın bu normal modeline geçilmesi icabetti%ini 
bizzat kendileri belirtmektedirler. Bu Anayasa istikametindeki hassasiyetlerinden, 
bunu açık bir #ekilde ifade etmi# olmalarından memnuniyet duymamak mümkün 
de%ildir; bu sarahatlerinden dolayı kendilerine huzurlarınızda te#ekkür etmeyi bir 
vazife sayıyorum.

Muhterem arkada#larım, Hükümetin çok muhterem insanlardan kurulmu# 
olması, bu Hükümetin normal dı#ı bir hükümet olu#u hakikatini ve bu Hükümete 
ait #u üç vasfı ortadan kaldırmaz. Bu Hükümetin üç vasfı bulunmaktadır. Bunlar-
dan bir tanesi, seçimde millete takdim edilen, milletin seçti%i partilere dayanmı-
yor; dolayısıyla biz, 14 Ekim seçimlerinde, millete birtakım partileri programları 
ile gösterdik. Millet burada #ahısları seçmek hakkına dahi sahip olmamı#tır. Ben #u 
partiyi, #u programından dolayı istiyorum, be%eniyorum” demi#tir. Millete biz 14 
Ekimde bir seçim yaptırıyoruz, aradan bir sene geçince, âdeta, millete bir emrivaki 
yapıyoruz, bir sürpriz yapıyoruz. Tamamen millete takdim edilenlerin dı#ında bir 
programla bir yönetim kurmaya kalkıyoruz. Bu bakımdan, Hükümetin bu hususi-
yeti, yani, millete takdim edilen partilere dayalı bir hükümet olmayı#ı hususiyeti, 
üzerinde durulması lâzım gelen bir hususiyettir.

Bundan ba#ka, bu Hükümetin ikinci bir hususiyeti; icraatını yürütecek güce 
bizatihi kendisi sahip de%ildir. Bu Hükümet partilere dayanmadı%ı için, Millet Mec-
lisinde, Senatoda mevcut olan siyasî parti grupları ile gruplar ile temas ederek ic-
raatını yürütmek mecburiyetindedir. Bu ise, tabiî, Hükümetin çalı#malarında ne 



kadar büyük bir güçlükle kar#ı kar#ıya oldu%unu göstermektedir. Nitekim bunun 
ilk denemesi dün, Sayın Irmak’ın Ba#kanlı%ında partiler liderleri ile beraber yapıldı. 
Bu deneme de maalesef bir anla#maya varılamadan ayrıldı. Çok muhtemeldir ki, çe-
#itli konularda bu Hükümet sık sık, adım adım böyle bir güçlükle kar#ıla#acaktır. Bu 
güçlükleri kabul ettikleri için kendilerine müte#ekkiriz. Ancak, tabiî, bir hükümeti 
bu kadar büyük güçlüklerle kar#ı kar#ıya bırakıp da, partiler olarak bizim uzaktan 
seyirci kalmamızı dü#ünmek de her halde çok büyük bir haksızlık olur.

Bundan ba#ka, bu Hükümetin bir üçüncü hususiyeti de; millete hesap vermek 
mecburiyetinde olmayı#ıdır. Bu Hükümet partilere dayalı bir Hükümet olmadı%ı 
için, kendi icraatında elinden gelen iyi niyetli gayretleri yapacak; fakat sonunda 
gidip de yaptıklarından dolayı millete kendi programı dolayısıyla, kendi yaptıkları 
dolayısıyla bir hesap verme durumunda olmayacaktır.

Demokraside bir temel prensibi unutmamak mecburiyetindeyiz. Klâsik kitap-
larda da yer aldı%ı gibi, bir hükümet halkın tazyikine ne kadar maruz ise o kadar 
demokratiktir. Bu itibarladır ki, halkın tazyikine maruz kalmayan bir hükümetin 
demokratiktik derecesi üzerinde durmak lâzım gelir. Bunu te#kil eden zevatın bü-
tün muhteremli%inin yanında, bu hususiyetler mevcut.

&#te, bu saymı# oldu%umuz hususiyetlerden dolayıdır ki muhterem arkada#-
larım, bizim Millî Selâmet Partisi olarak, partilere dayalı bir demokratik sistemde 
böyle bir hükümet kurulu#unu normal kar#ılamamız mümkün de%ildir.

Böyle bir hükümet kurulu#unu, “Uygun oldu, iyi oldu” diye kar#ılamamız 
mümkün de%ildir, anormal bir durumdur; süratle, bizzat Hükümetin kendisinin de 
arzu etti%i gibi normal bir çözüme dönmek mecburiyeti vardır.

Bu hükümetten normal bir çözüme dönülmek hususunda biz, partilerimizin 
mesuliyetini, bu hükümete güvenoyu vermekte de%il, güvenoyu vermemekte gö-
rüyoruz. Böyle bir hükümete güvenoyu vermek demek, partilerimizin âdeta kendi 
kendilerini inkâr etmeleri demektir.

Kaldı ki, di%er yandan, bu hükümetin, büyük bir millî arzu ile hizmete ko#-
mu#, memleketin böyle bir anında bu fedakâr hizmeti yüklenmi# olan Hükümetin 
güvenoyu almamasında da biz siyasî istikrar bakımından fayda görüyoruz. Çünkü 
böyle bir hükümet normal bir çözümün önünü kapatmı# olur; e%er Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olursa; bir.

&kincisi, bu çe#it hükümetler kurulmasına bir misal te#kil eder. Hâlbuki bu 
çe#it hükümetler kurulması normal demokraside normal bir çözüm de%ildir. Bu, 
hükümet buhranının çözümü de%il; böyle hükümetler ancak - Allah vermesin - bir 
rejim buhranının çözümü olabilir, hükümet buhranının çözümü olamaz bizim ka-
naatimize göre.

Bu çe#it misallerin, görüntülerin, uzun sürmeden yerini normal hükümetle-
re devretmesi gerekti%ine inanıyoruz. Bundan ba#ka, bu Hükümetin güvenoyu al-
masını, (#ayet bu hükümet güvenoyu alacak olursa) bilhassa Anayasanın 108’inci 
maddesi dolayısıyla erken seçim tazyiklerinin artması bakımından da uygun gör-
müyoruz.



108’inci maddede belirtildi%i gibi, 18 ayda iki kere gensoru vasıtasıyla hükü-
met dü#ürülür, üçüncüsünde de tekrar dü#ürülürse, o zaman Ba#bakanın, Cumhur-
ba#kanından erken seçime gidilme talebinde bulunmak hakkı do%maktadır. Böyle 
bir durumun meydana getirilmesinde biz fayda görmedi%imiz için, bundan dolayı 
da bu hükümetin kurulmasının, güvenoyu almasının, siyasî istikrara faydası de%il, 
mahzuru oldu%u kanaatindeyiz.

Muhterem arkada#larım, Hükümetin hususiyetleri hakkında kısaca mâruzâtta 
bulundum. Bu noktada bir #eyi açıklamak isterim. Bakınız, Hükümet bu #artlar al-
tında do%mu#tur, bu hususiyetlere sahip olarak kurulmu#tur. Ancak, bendenizden 
önce konu#an arkada#larım bu siyasî noktalara temas ettiler, Hükümetin getirmi# 
oldu%u programın üzerinde bir nebzecik dahi olsun durmadılar. Ben, bir millî göre-
vin kâmil manada yapılması için mutlaka, bu getirilmi# program üzerinde de birkaç 
söz arz etmeyi vazife sayıyorum. Bundan dolayı da, ümit ederim ki, Milli Selâmet 
Partisi olarak bizim bu tutumumuzu, her zaman oldu%u gibi, hizmete dönük olu#u-
muzun bir alâmeti sayıyoruz.

Önce, bir defa muhterem Heyetinize #unları belirtmek isterim. Bu hükümetin 
programı hakkında birkaç söz söylerken, konuya, “Ne olması lâzım idi, ne yapıyo-
ruz”? hususunda girmekte bir zaruret görüyorum.

Muhterem arkada#larım, önce bir defa #unu bilelim ki, çok iyi biliyoruz ki, bi-
zim milletimiz tarihin en #erefli milletidir. Bugün de yeryüzünün en itibarlı, en 
çalı#an milletiyiz, en zengin ülkesi üzerinde ya#ıyoruz; fakat maalesef, maddî ve 
manevî bakımdan birçok meselelerimiz var. Manevi sahada memleketimizde uzun 
uzun birtakım grevler, boykotlar sürüp devam etmektedir. Memleketimizde, Kıbrıs 
Zaferinden sonra do%an büyük tesanüt ve karde#lik havası yava# yava# gölgelenme-
ye ba#lamaktadır. Kendi dü#üncelerini ba#kalarına zorla kabul ettirme hareketle-
rine misaller görüyoruz. Yine bizim, Millî Selâmet Partisi olarak görü#ümüze göre, 
memleketimizde bir bakıma basında, sinemalarda bizim milletimize ö%retici faa-
liyetler gösterilece%ine, milletimizin ahlâk ve maneviyatını zedeleyici ne#riyatlar 
yapıla gelmektedir. Biz bunu millî kalkınmamız bakımından faydalı de%il, zararlı 
bir hareket olarak görüyoruz.

Bundan ba#ka, gençli%imize ahlâk ve fazilet hevesleri verilmek hususunda ye-
teri faaliyet içinde oldu%umuza kani de%iliz.

Manevi sahadaki bu halimize ilaveten, maddî sahaya geldi%imiz zaman; 1 mil-
yon evlâdımız bugün dı# ülkelerde i#çidir, bunların 150 binini hanım i#çilerimiz 
te#kil etmektedir. Millî gelir bakımından maalesef, zenginli%imizle ve çalı#kanlı%ı-
mızla mütenasip olmayan bir noktadayız. Yeryüzündeki 130 kadar müstakil ülke-
nin içerisinde #ahıs ba#ına millî gelirimiz 100’üncü sırada bulunmaktadır. Her gün, 
dolara ba%lılık atıfları altında maalesef, paramızın kıymeti dü#ürülmekte, devalü-
asyon adım adım yapılmaktadır. Bu devalüasyonlar yapıldıkça, yeryüzündeki, mil-
letlerarasındaki #ahıs ba#ına gelir bakımından da ona paralel olarak gerilemekteyiz, 
sıramız dü#mektedir. Dı# ticaret açı%ımız gün geçtikçe artmaktadır. 3 milyara yakın 
ithalâtımıza mukabil, ihracatımız takriben 1,5 milyar lira mertebesinde bulunuyor. 
&thal etmekte oldu%umuz petrolün makinelerin ve hammaddelerin fiyatları bütün 



dünyada büyük bir süratle artmakta oldu%u için, dı# ticaret açı%ı bakımından güç-
lüklerimiz ciddîdir.

Bundan ba#ka, devlet bütçesinde önemli bir açık mevzuubahistir. Bugün 110 
milyar liralık devlet bütçesinde, bizim tahminimize göre takriben, normal ölçüler 
içerisinde 20 milyar liraya yakın bir açık söz konusudur. Bunlar bir ülke için ciddî 
meselelerdir.

Bundan ba#ka, yatırımlarda arzu edilen hız mevcut de%ildir.

Bundan ba#ka, bizim görü#ümüze göre, bilhassa Üçüncü Be# Yıllık Plan dev-
resinin asıl ruhunu te#kil eden, Türkiye’de çok önemli sınaî yatırımlar hususun-
daki adımlar henüz atılmamı#tır. Bir plan devresi süratle gelip geçmektedir; fakat 
Türkiye’yi daha güçlü bir ülke haline getirecek olan bu yatırımların, maalesef daha 
henüz temellerinin atılmasına dahi ba#lanamamı#tır.

Bu itibarladır ki, bugünkü halimizle, bilhassa sanayile#medeki durumumuzla, 
geri kalmı# ülkeler arasında yer buluyoruz, kendi sanayimizi kendimizin kuraca%ı 
teknolojik atılımı, sınaî atılımı henüz yapamamı# bulunuyoruz.

Bundan ba#ka, memleketimizde ziraî sulama, hayvancılık yava# gidiyor. Köy 
yolları, köy elektrifikasyonu, köy ve #ehir içme sularının temposu son derece yeter-
sizdir. Anadolu’muzda kanalizasyon tertibatı bulunan bir tek #ehir mevcut de%ildir.

Sanayi bölgeleri kurulmamı#tır. Küçük sanayi siteleri yetersizdir.

Bölgesel kalkınma #irketleri, milletin arzusu ile yurdun her tarafında kurul-
maya ba#lamı#tır. Her vilâyette yirmiye yakın bu çe#it #irket atılımları (ortalama 
olarak) mevcuttur. Fakat devlet tarafından bunların elinden tutulup, bunların malî 
imkânsızlıklarını tamamlayacak bir canlılık noktasına henüz #u anda gelinmemi#-
tir.

Hayat pahalılı%ı sürmektedir, geçim sıkıntısı mevcuttur. Temel ihtiyaç mad-
delerinin bulunamaması milletimizi bunaltmaktadır. Ya% konusu, pamuk konusu, 
canlı hayvan konusu, yem konusu, kuraklık konusu, milletimizin ıstıraplarını ve 
meselelerini te#kil etmektedir.

Bundan ba#ka, nüfusumuz (büyük bir memnuniyet içerisinde ifade edeyim ki) 
her yıl büyük bir süratle artmaktadır. Yılda takriben 500 bin memleket evlâdına ye-
niden i#yeri hazırlamaya mecbur oldu%umuz halde, bugünkü süratte ancak bunun 
yarısını kar#ılamak imkânı oluyor. Büyük bir i#sizlik infilâkı (e%er durumumuzu 
süratle düzeltmezsek) Türkiye’yi, ileride beklemektedir.

Bundan ba#ka, iç piyasamız düzensizdir. Dı#arıya ihraç edecek mal bulamıyo-
ruz. Buldu%umuz mallarda da ihraç edecek #art bulamıyoruz. Bu bakımdan dolayı, 
ihracatımızda büyük meselelerle kar#ı kar#ıyayız. Kuvvetli ihracat organizasyonu-
na sahip durumda de%iliz. Dı# fiyatlar gün geçtikçe artmaktadır.

Bugünkü durumumuzu tespit ederken, hiç #üphesiz Kıbrıs hakkında #u cümle-
yi de söylemek mecburiyetindeyiz ki, büyük askerî zaferlere ra%men Kıbrıs mesele-
miz de bugün nihaî bir çözüm noktasına ba%lanmamı# bulunmaktadır.



&#te, maddî ve manevî sahada böyle bir noktada bulunuyoruz. Bu noktada ne 
yapmamız lâzım gelir? Böyle bir noktada, bize sorulursa, partilere dayalı güçlü bir 
hükümetin bir an evvel kurulması her zamankinden daha fazla zarurîdir. Böyle bir 
hükümet bir an evvel kurulmalıdır. Gidilecek yol bu de%ildir. Yapılması icabeden 
i#leri altı ay, bir sene sonraya ertelemekle memleketimize hiçbir #ey kazandırmı# 
olmayız.

Böyle bir hükümet kurulmalıdır. Bu hükümet, her zaman ısrarla üzerinde dur-
du%umuz be# temel hedefi kendisine hedef olarak almalıdır. Bu hedeflerden bir ta-
nesi iç barı# hedefi olmalıdır. Hangi hükümet gelirse gelsin, ilk görevi, 40 milyon 
memleket evlâdım birbirine karde#, yapmak temel görevi olmalıdır.

Fikir ve inanç hürriyetine samimiyetle sadık olmakla iç barı# mümkün olur. 
Kimse kimseye dü#üncesini tahakküm yolu ile kabul ettirmeye tevessül etmemeli 
ve bu yolun çıkar yol olmadı%ını bilmelidir. Bu hususta bilhassa idarecilerimizin 
üzerlerine büyük görevler dü#mektedir. Bakınız, Millî Selâmet Partisi olarak çok 
dikkat etti%imiz bir husus bu karde#lik meselesidir. 40 milyon memleket evlâdını 
daima birbirine karde# bildi%imizi her vesile ile tekrar ediyoruz ve bunun hakikaten 
karde#li%imize büyük faydası oldu%una da inanıyoruz.

Biz siyasî partiler olarak ayrı ayrı görü#lere sahip olabiliriz. Bir parti solcu gö-
rü# temsilcisi olur, öbürü liberal görü#, öbürü millî görü# temsilcisi olur. Fakat, par-
tiler arasındaki görü# ayrılı%ımız hiçbir zaman bizim karde#li%imizi ortadan kaldır-
maz. Biz aynı bir evin üç ayrı görü# itibariyle üç evlâdıyız, birbirimizin karde#iyiz. 
Tarihimiz aynıdır. Aynı milletin çocuklarıyız. Görü# ayrılıkları karde#li%imize mani 
de%ildir. Bundan dolayıdır ki, görü# ayrılı%ı bulunmasına ra%men evimizin içerisini 
nasıl tanzim edece%imiz hususunda birbirimize uyu#ma yoluna dönmeliyiz. Çünkü 
evimizin içi bir an evvel tanzim bekliyor.

&kinci bir neden de, devlet-millet kayna#masını temin etmektir. Bundan mak-
sadımız, bu milletin her hangi bir evlâdı kendi kendine oturup dü#ündü%ü zaman, 
kendi kalbinde, “Benim ne güzel devletim var ne güzel hükümetim var” diye içinde 
hissetmelidir. Bunun temininin birtakım #artları vardır. Bunun böyle olması için 
bütün devlet görevlilerinin kendi kalplerinin nihaî noktasında millete tahakküm 
de%il, millete hizmet için var oldu%unu kendi kalbinin en derin noktasına yerle#tir-
mek mecburiyetindedir.

Bundan ba#ka, bütün devlet memurları milletin manevî de%erlerine, anane-
sine, örfüne samimiyetle saygılı olmaya mecburdurlar. Bu olmadan devlet millet 
kayna#ması olmaz. Bundan ba#ka devlet-millet kayna#ması olmak için de, aynı 
zamanda adalete, hakka dayalı bir idarenin, bir yönetimin yürütülmesine dikkat 
edilmelidir. Devlet-millet kayna#ması olması için, haklı olan, zayıf da olsa, kuvvetli 
olmalıdır; haksız olan, kuvvetli de olsa, zayıf olmalıdır.

Bir üçüncü temel hedef: Milletimiz büyük millettir. Bu milletin bütün 
evlâtlarının gönlünde yeniden büyük Türkiye me#alesi bir an evvel yakılmalıdır. 
Kıbrıs zaferi bu hedefler bakımından büyük rol oynamı#tır. Bu me#ale yakılmak 
ki, güçlü olarak meselelerimizin üzerine yürüyelim. Bu me#ale yakıldıktan sonra, 
manevî ve maddî kalkınma sahasına yürümemiz lâzım gelir.



Manevî kalkınma sahasında ne yapmak lâzımdır? Büyük ve #anlı tarihimizle 
iftihar eden, mazisine ba%lı, anane ve örflerini hürmet ve saygıyla muhafaza eden, 
her türlü taklitçilikten uzak, millî #ahsiyetini müdrik, her gün bir öncekinden daha 
ileri olma iman ve azmiyle #ahlanan bir #uurla hareket edilmesi zarureti vardır.

Maddî kalkınma için ise; içtimaî ve ferdî refahı sa%lamak, Anayasanın öngör-
dü%ü gibi herkes için insanlık haysiyetine yara#ır bir refah seviyesinin tahakkukuna 
çalı#mak, me#ru kazanç ve faaliyetleri te#vik etmek, mülkiyet hakkına hürmetkâr 
olmak gaye edinilmelidir.

Bu gayeye eri#mek için ise, her türlü israf kaldırılmalıdır, her türlü istismar ve 
tefecilik terk edilmelidir; yaygın kalkınma, hızlı sanayile#me ile gerçekle#tirilmeli-
dir; yurdumuzdaki zümresel ve co%rafî dengesizlik giderilmelidir; vergiler basit ve 
âdil esaslara irca edilmelidir; birikmi# para ve imkânların tevcihinde, iktisaden ve 
sosyal yönden kalkınma bakımından en önemli olan sahaların yer almasını temin 
edecek verimli bir sistemin gerçekle#tirilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi gerekli-
dir; kalkınma çabalarının millî bir #uur, hamleci ruh ve a#kla yapılması zaruridir.

Kısaca millî, güçlü, süratli, yaygın kalkınma esas alınarak köklü icraat yapılmak 
mecburiyeti vardır.

&#te aziz arkada#larım, böyle bir günde, memleketin iç ve dı# #artları böyle iken, 
bizim kaybedecek bir tek günümüz yok iken, köklü bir icraata sürüklenmemiz, yü-
rümemiz lâzım gelirken maalesef, memleketimizi bu icraatı yapmak bakımından, 
birtakım mü#küllerle kar#ı kar#ıya olan bir Hükümetle yürütme durumuna gelmi# 
bulunuyoruz.

Bu durumdan, tekrar olarak arz ediyorum ki, muhterem Hükümetin ve Hükü-
met üyelerinin, kendilerinin, en ufak bir kusurları söz konusu de%ildir. Millî duygu-
larla me#bu olarak bu hizmeti yürütmektedirler. Kendilerine sadece müte#ekkiriz.

Yalnız burada #unu belirtmek mecburiyetindeyiz ki, Hükümet, bir defa bu söy-
ledi%imiz hizmetleri yapmak için kendisini i%reti sayan bir hükümet olmamalıdır. 
Böyle oldu%u takdirde bu i#lerin hiçbirisini yapmak mümkün de%ildir. Ama bu elde 
midir, diyece%iz? Bunun, tabiî, tahlili uzun sürer.

Di%er yandan, Hükümet, kendi kendisine; “Ben bir seçim hükümeti miyim, 
hizmet hükümeti miyim?” sualinin dahi cevabını #u anda verememektedir. Böy-
le i#e ba#lanarak memleketin bekledi%i hizmetlerin yapılması mümkün de%ildir. 
Memleketin bekledi%i hizmetler, köklü hizmetler olmak lâzım gelir. Hükümet, 
bizzat kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı, bu durum içinde bulundu%undan 
dolayıdır ki, kendi programında bazı noktalarda çok köklü icraata ihtiyaç oldu%u-
nu belirtmek mecburiyetinde kalmı#tır; bazı noktalarda ise, bir seçim hükümetinin 
takınması lâzım gelen tavrı takınmak mecburiyetinde kalmı#tır, Mesela, Hükümet, 
memlekette icraat yapmak istedi%i için daha kurulu#unda iki yeni bakanla, ilâve 
bakanla i#e ba#lamanın iyi niyetini göstermi#tir. Hâlbuki bir seçim hükümeti ola-
rak dü#ünülecek olursa; yeni iki bakanlı%ın #u arada ihdası ve en kısa zamanda da 
bunun kurulu# kanununu Meclise getirece%i sözünü bir seçim hükümetiyle ba%da#-
tırmak mümkün de%ildir.



Di%er yandan, yine programda, “&ç piyasadaki düzensizli%i gidermek için her 
türlü mevzuat de%i#ikli%ini yapma%a kararlıyız” denmek mecburiyeti duyulmakta-
dır. Hâlbuki iç piyasadaki düzensizli%i kaldırmak için yapılacak köklü mevzuat, bü-
tün Meclisin elbirli%iyle halletmek istedi%i halde dahi, büyük güçlüklerle kar#ıla#a-
ca%ı bir mevzuattır. Bunun için, Hükümetin hiç elinde olmadı%ı halde, bu hükümet, 
maalesef, i#te böyle bir program ile orta yere çıkmak mecburiyetinde bırakılmı#tır. 
Yine programın birçok noktalarında, çok köklü icraat ile halledilecek noktalara te-
mas edilmek mecburiyeti do%mu#tur. Meselâ programın ba#langıcında ekonomik 
meselelere girilirken, “Ekonomik meseleleri nasıl halledece%iz denirken” gayet kök-
lü #eylere temas etmek mecburiyetinde kalınmı#tır. Haklıdır arkada#larımız; çünkü 
bugünkü ekonomik güçlükleri yenmek için her #eyden önce, bu vergi meselelerini 
kökünden halletmeye mecburuz. Bu vergi meselelerini kökünden halletmedikçe hiç 
bir #eyi halletmemiz mümkün de%il. Ekonomiye nasıl ferahlık getirece%iz?

Bundan ba#ka, bu sömürücü faizi artırmak de%il, bunu mutlaka halletmek 
mecburiyetindeyiz. Kredi da%ılımlarını temel esaslara ba%lamak mecburiyetinde-
yiz. Te#vik esaslarını temel esaslara ba%lamak mecburiyetindeyiz. Bunların her bi-
risi öyle köklü icraattır ki, bir parti buraya 300 milletvekili alarak gelse, o parti dahi 
bu köklü icraat için yıllarca u%ra#maya mecburdur; ama ne yapalım ki, Türkiye’nin 
ihtiyacı budur. &#te ondan dolayıdır ki, deminden beri, Yüce Meclisin huzurunda 
çırpınıyorum, memleketin ihtiyacını bilelim, millî vazifemiz bize bu ihtiyaçları gi-
dermek için elbirli%i ile çalı#mayı emrediyor. Bırakalım bu çe#it erken seçimi; sen 
dedin idi, ben dedim idiyi Bu milletin evlâtları olarak elbirli%i ile bu köklü hizmet-
leri yapmaya mecburuz.

Bakın, geçen sene bütçeyi hazırlarken, 5 milyardı bütçe açı%ımız; #imdi 20 mil-
yar. E%er bu #ekilde devam edersek, bir dahaki sene 30 milyar, 40 milyar bütçe açı%ı 
ile kar#ı kar#ıya kalaca%ız. Bu mudur bizim Türkiye’ye yapmak istedi%imiz hizmet? 
Onun için, bugünden, mutlaka kendimize çeki düzen vermeye mecburuz.

Hükümet Programında, birkaç cümleyle bazı noktalara temas etmekte fayda 
gördü%üm için ve görevimi ifa etmek bakımından, bunları, kendimi mesul saydı%ım 
için, kısaca arz edeyim.

“Adalet hizmetlerinin, süratli, ucuz ve âdil olması için elden gelen gayret göste-
rilecektir” sözü, hiç #üphesiz çok iyi niyetli bir söz ve hemen hemen her hükümetin 
programında rastlanan bir söz. Bu itibarla, bu hizmetin hakikaten gerçekle#mesi 
lâzım. Bunun için Adalet Bakanlı%ında, bilhassa hâkim ve savcılarımızın mesle%e 
ba#larken, e%itim görmü# olarak ba#lamaları bakımından, ciddî çalı#malar ba#la-
tılmı#tır. Bu hususa, Adalet Bakanımızın bilhassa dikkat etmelerini arzu ediyor ve 
ba#lamı# olan hizmeti tabiî olarak yürüteceklerine inanıyoruz. Bu noktaya, önem 
verilmesi lâzım geldi%i kanaatimizi duyurmak istiyoruz. Bundan ba#ka, Bakanlıkta 
bir Yardımcı Eleman Yeti#tirme E%itim Birimi kurulmu#tur. Bu e%itim biriminin de 
geli#mesine yardımcı olunmakta büyük fayda ve zaruret vardır.

Adalet te#kilâtımızın büyük vasıta ihtiyacı vardır. Bundan önceki Adalet Ba-
kanımız, bu hususta, büyük güçlüklere ra%men, bu araç ve gereç imkânsızlıklarını 
kaldırmak için çok çırpınmı#tır. Bu gayretlere aynı #ekilde devam etmek mecburi-
yeti vardır; çünkü bütün gayretlere ra%men yapılabilmi# olan, zannediyorum, yan-



lı# hatırımda kalmadıysa, 20 kadar Cipi çe#itli adalet kurulu#larımıza da%ıtmaktan 
ibaret kalmı#tır. Hâlbuki ihtiyaç, bunun kat kat fazlasındadır.

Di%er yandan, hâkim ve savcılarımızın maddî yönden desteklenmesine zaruret 
vardır. Bu hususta Hâkimler Kanunu tasarısı hazırlanmı#, Millet Meclisine getiril-
mi#tir. Bunun bir an evvel çıkartılması için gayret göstermek gerekmektedir.

Her yıl dava dosyaları artıyor, bunlar için mahkemeleri artırmak, hiç #üphesiz 
ki zaruridir; ancak tek gidilecek yolun bu oldu%una kani de%iliz. Kanunların millete 
ö%retilmesine önem verilmelidir ve hukuk nizamımızın mutlaka bir ahlâk nizamı 
ile tamamlanmasına büyük ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz.

Ahlâk nizamı ile tamamlanmamı# bir hukuk nizamının, kendi kendisine, iste-
nen huzuru, sükûnu ve hak tevziini do%urması mümkün de%ildir. Programda bu 
noktaları bir bo#luk olarak gördü%ümüz için hatırlatmayı bir vazife sayıyoruz.

&çi#leri, hiç #üphesiz ki, huzurumuzun esasıdır. 40 milyonun karde# olması, 
içi#leri politikamızda temel hedef olmalıdır. Devlet-Millet kayna#ması temel hede-
fimiz olmalıdır. Bu milletin her evlâdının, “Benim ne güzel Devletim var” diyebil-
mesini temin etmek hedefimiz olmalıdır. Manevî ve maddî tahakküme son vermek 
hedefimiz olmalıdır. Dü#ünce ve inanç hürriyetine saygı duymak hedefimiz olma-
lıdır. Bu saygının cemiyette tahakkuk etmesi hedefimiz olmalıdır. &tham devrini 
kapatmaya itina göstermek görevimiz olmalıdır.

Geçirdi%imiz devrede acı tecrübelerden geliyoruz. Çok dikkat etmeye mecbur 
oldu%umuz bir husus, aynı milletin evlâtları olarak birbirimizi itham etmeyelim. 
&thamcılık iç barı#ı temin etmez; huzursuzluk getirir. "iddete, tahakküme aynı 
#iddetle kar#ı koymalıyız; fakat hiç bir memleket evlâdını, asliyetimizin karde#lik 
oldu%unu unuturcasına, fikrinden dolayı kınamamalıyız, itham etmeliyiz. Fikrini 
söyleyen insana sadece te#ekkür borcumuz oldu%unu tatbikatta da yürütmeliyiz. 
Yeni Hükümetin programında bu noktalara dikkat edildi%ini memnuniyetle mü-
#ahede ettik; bu bakımdan, Millî Selâmet Partisi adına içi#leri hakkında yazılan 
hususlar bakımından te#ekkürlerimizi arz etmeyi bir vazife sayıyorum. Bendeni-
zin ifade etti%i gibi böyle açık ve kesin cümlelerle söylenmemi# olmasına ra%men, 
her bir paragrafta bu önemli noktalara i#aret edilmi# bulunmaktadır. Bu bakım-
dan Millî Selâmet Partisi olarak programın bu çok önemli kısmından duydu%umuz 
memnuniyeti arz etmeyi bir vazife sayıyorum.

Programda TRT üzerinde çok haklı noktalara temas edilmi# bulunmaktadır, 
TRT mutlaka bitaraf hale getirilmelidir. TRT bugünkü haliyle bitaraf de%ildir. Bü-
tün arkada#larımız müttefiklerdir ki, TRT’de, maalesef bugün, bilhassa siyasî par-
tiler arasında, iktidar ve muhalefet kanatları arasında gereken adalete bir süreden 
beri bilhassa riayet edilmemektedir.

Biraz önce bir Sayın parti genel ba#kanı arkada#ımız, aynı noktalara temas et-
tiler; TRT’de hakikaten verilmi# olan beyanların içerisinden, partinin durumuna 
göre, TRT’nin ho#una gidip gitmemesine göre istenen cümleler çıkartılıyor, istenen 
bölümlerden istenen netice orta yere konuyor. Bu aslında çok kolaylıkla mümkün 
olan bir #eydir. Hatta istenirse konu#madan, tam tersini çıkartmak bile mümkün-
dür. TRT’mizin bu hususta çok büyük bir ihtisas sahibi oldu%u gözüküyor; bu ihti-



sasını ba#ka yere saklasın lütfen. Bu konuda bitaraflık esas olmalıdır ve bu mecbu-
ridir.

Bundan ba#ka partilere e#it muamele etmeye mecburdur. Geçirdi%imiz devre-
den, kendilerinin dahi memnun olmadıklarına kani olmak isterim; bir haber verilir-
ken, bilhassa bir Kıbrıs haberi verirken, bir haber bülteninde 87 kere Sayın Ecevit’in 
isminin anılması, çok kere geçmi# vakıalardan olmu#tur. Sayın Ecevit merdiveni 
indi; Sayın Ecevit konu#tu; Sayın Ecevit kalktı; Sayın Ecevit oturdu... E, bu tabiî 
bütün milletin TRT’ye olan itimadım sarsan bir durum olmu#tur. TRT yöneticileri 
bu hallere dü#memek mecburiyetindedirler. Bundan dolayı, TRT’nin bitaraf olması 
hususunda Hükümet programında yer almı# olan konuları çok büyük bir ehemmi-
yetle tasvip ediyoruz ve bunların biran evvel tatbik edilmesinde zaruret görüyoruz.

Bundan ba#ka, tabiî TRT’nin, bu bitaraflı%ın yanında millî kültüre hizmet et-
meye de büyük a%ırlık vermesi zaruretine i#aret etmek istiyorum. TRT’de gösteril-
mekte olan birtakım filmler bizim millî kültürümüze hizmet etmiyor. Herkes bili-
yor, uzun uzun, daha dün ak#am veyahut evvelki ak#am gösterilen bir filmde uzun 
uzun (Maksatlı yapılmı#tır demiyorum, ama bir TRT her noktaya dikkat etmelidir, 
üç günde bir uzun uzun) Hıristiyan ayinlerinin bu millete bütün teferruatıyla gös-
terilmesinde ne fayda vardır? Bunun maksatlı olarak yapıldı%ını söyleyemem; fakat 
TRT millî kültüre hizmet etmelidir, bu milletin anane ve örflerine saygılı olmalıdır. 
Sonra TRT’de çe#itli fikirler savunulurken ki hiçbirimizin dikkatinden kaçmıyor; 
bilhassa solcu fikirlerin, sanki itibar gösterilmesi lâzım fikirlermi# gibi tanıtılması-
na a%ırlık veriliyor. "u cümleleri TRT’den i#itiyoruz: Meselâ söyleyeyim; “Efendim, 
&talya’da bir garabet varmı#, ne imi# o? Sanayide di%er Batı ülkelerinden geri kalmı# 
olmasına ra%men, &talya’da solculuk öbür ülkelerden daha ileri imi#”

Sanki solculuk sanayile#mek için bir tabiî, zarurî #artmı# gibi yanlı# birtakım 
fikirler a#ılanıyor.

BA%KAN — Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica edece%im efendim. Çalı#ma sa-
atimiz dolmu#tur. Sürenin uzatılması hakkında bir takrir vardır. Okutuyorum:

Millet Meclisi Ba"kanlı$ına
Hükümet Programı üzerinde Cumhuriyet Senatosunda yarın yapılacak görü#-

melere imkân sa%lamak üzere, konunun bitimine kadar, görü#melerin devamını 
öneririz.

C.H.P. Grubu Ba#kanvekili   A.P. Grubu Ba#kanvekili 
Necdet U$ur    !lhami Ertem
M.S.P. Grubu Ba#kanvekili   D.P. Grubu Ba#kanvekili 
Fehmi Cumalıo$lu   Hasan Korkmazcan

C.G.P. Grubu Ba#kanvekili 
Mehmet Altmı#yedio$lu

BA%KAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
ler... Kabul edilmi#tir. Buyurun efendim.



NECMETT#N ERBAKAN (Devamla) — Te#ekkür ederim Sayın Ba#kan.
Muhterem arkada#larım, bir nokta daha programda dikkatimizi çekmi#tir. 

TRT’nin, Türkiye’ye yayılması programında, bilhassa televizyonun yayılması prog-
ramında, bazı hudut illerimize ve Anadolu’muzun çe#itli bölgelerine yayılmasında 
dengeli bir program tatbik edilmemektedir. Bunun revize edilmesinde fayda görü-
yorum. Bu noktaya i#aret etmeyi bir vazife saydım. Televizyon yurdun her tarafına 
dengeli olarak yayılmalıdır. Bilhassa hudut vilâyetlerimize (yabancı televizyonları 
seyretmek mecburiyetinde kalmamaları için) daha öncelik verecek bir program re-
vizyonuna ihtiyaç oldu%u kanaatindeyim.

Programda TÜB&TAK hakkında kıymetli sözler söylenmi#tir. Ancak yalnız bi-
limsel ara#tırma yetmez. Sosyal ara#tırmaların yapılması için de TÜB&TAK’ın ya 
kanununda bir de%i#iklik yapılması, bu hususa sarahat getirilmesi veya bu ara#-
tırmaların yapılaca%ı di%er bir kurulu#un biran evvel kurulması zarureti vardır. 
Bundan ba#ka TÜB&TAK, hükümet çalı#malarına, plan çalı#malarına paralel ola-
rak ara#tırmalarını tanzim etmelidir. Ahenkli çalı#malıdır. Çalı#ma konuları daha 
ziyade tesadüfi olarak seçilmemeli, bilâkis yurt kalkınmasıyla senkronize edilmi# 
olarak yürütülmelidir. TÜB&TAK’a çalı#ma konuları hükümet tarafından ve Devlet 
Planlama Te#kilâtından tavsiye edilmelidir, “"u konularda çalı#manız faydalı olur” 
denilmelidir. Bu ahenk, bu senkronizasyon henüz istenen noktaya eri#memi#tir.

Hükümet Programında, bilhassa bu programı tatbik edecek olan Devlet per-
soneli hakkında ciddî ve açık hükümler getirilmemi#tir. Bir seçim hükümeti olarak 
dü#ünüldü%ü için, zannediyorum bu noktalara a%ırlık vermekten kaçınılmı#tır.

Teknik ve sa%lık hizmetlerinde çalı#an personelin durumu dikkatle ele alın-
malıdır. Bilhassa âmme hizmetleri bakımından valilerimizin yetkilerinin artırılma-
sında bir zaruret gördü%ümüzü hükümete duyurmayı bir vazife sayıyoruz. Memle-
ketin kalkınmasında valiler hem mesul olmalı, hem de yetkili kılınmalıdır. Bugün 
illerde yapılmakta olan çalı#maların koordinasyonlarında noksanlıklar oluyor ve 
bütün bir ilin kalkınmasında tek elden mesul bir idarecinin bulunmamasının mah-
zurlarına rastlıyoruz.

Hükümet Programında diyanet konularında çok faydalı bölümler getirilmi#tir. 
Bu hususta bundan önceki hükümet olarak ba#lanmı# olan çalı#maların intaç edi-
lece%i ve bunlara devam edilece%ini memnuniyetle görüyoruz. Bu meyanda Yüksek 
Din Kurulunun biran evvel çalı#tırılmak istenmesi çok yerindedir. Meslek içi e%iti-
me önem verilmesi yerindedir. Vekil imamlık konusunun halledilmesi yerindedir. 
633 sayılı Kanunun de%i#iklik teklifi esasen Meclistedir. Bu kanunla#tı%ı zaman 
ümit ederiz ki bu meseleler halledilmi# olacaktır. Bundan ba#ka memleketimizde 
25 bin kadar camide kadro açı%ı vardır. Geçen yıl 5 bin kadar konmu#tur. Bunun her 
yıl 5 bin adet devam ettirilmesi suretiyle, hiç de%ilse, bir plan devresinde cami gö-
revlisi olmayan bir tek köy dahi bırakmamak hedefimiz olmalıdır. Camilerin yapıl-
masında, fakir köyler için yine yardımcı olmalıyız, bundan önce oldu%u gibi. Yalnız 
geçen sene bütçeye konmu# olan 10 milyon liralık para, maalesef Sayı#tay’daki bir 
idarî pürüzden dolayı yerlerine gönderilememi#tir. &lgili bakan arkada#larımızın bu 
konuyu biran evvel ele almalarını rica edece%iz. Her ne kadar bu para esasen ema-



nete alınmak suretiyle nasıl olsa maksadına masruf olacaksa da biran evvel hizmet 
yerlerine gitmesinde fayda vardır.

Yine, vakıfların kendi maksatlarına uygun kullanılması lâzımdır. Bugüne ka-
dar, meselâ ayda bugün 10.000 liraya açık artırma ile verilmi# olan bir hanın daha 
önce 300 liraya kiraya verilmi# oldu%unun misallerine rastladık. Bu ecdat emanet-
lerinin hakkına riayet bizim milletimizin en tabiî vecibelerindendir. Bu hususa ge-
reken dikkat ve itinanın gösterilece%inin programda sarahaten yer almı# olması, 
memnuniyetimizi mucip olmu#tur. Millî Selâmet Partisi olarak te#ekkürlerimizi 
arz etmeyi bir vazife sayıyoruz.

Programda, Maliye hakkında bir seçim Hükümeti faraziyesiyle birtakım nok-
talara dokunulmu#tur. Yoksa en köklü icraatın yapılması lâzım gelen konu, hiç #üp-
hesiz ki maliyedir. Maliyemizi düzeltmeden malî mevzuatımızı düzeltmeden hiçbir 
#eyimizi, iktisadî hayatımızı tanzim etmek mümkün de%ildir.

Programda bir noktayı belirtmek isterim, o da bilhassa programda bu fiyat ar-
tı#ının önlenmesi için, gelir-fiyat politikasının dengesinin temin edilmesi için faiz 
hadlerinin artırılaca%ına i#aret eden bir cümle vardır. Bu, kanaatimizce tam bir te-
zattır. Türkiye, faiz hadleri en yüksek olan ülkelerden bir tanesidir. Faiz hadlerinin 
artırılması de%il bilâkis bu nispetlerin dü#ürülmesi ve ideal olarak ta sıfıra götürül-
mesi asıl gidilecek yoldur.

Ticaret Bakanlı%ı kısmında söylenen hususlar son derece faydalıdır. Yalnız bu 
kısımların ciddî bir #ekilde orta yere konması lâzım gelir. O da bilhassa bu stok 
rejiminin temininde bir banka ihtiyacı üzerinde duruluyor. Bu, bizim Hükümetimi-
zin de programına konmu#tur. Ticaret Bakanlı%ı, bu hususta müddeti bitmi# olan 
Osmanlı Bankasını alıp bu görevi, ithalât ve ihracatı desteklemek ve stok rejimi için 
kullanmak arzu ediyordu. Fakat bu husustaki müracaatı Maliye Bakanlı%ında takı-
lıp kalmı#tır. Bu noktada, yeniden yatırımlara gitmeden, zaten müddeti bitmi# olan 
bir Bankanın Ticaret Bakanlı%ının inisiyatifi altında çok önemli yurt hizmetlerine 
döndürülmesi mümkündür ve bu hizmetlerin yapılması lâzım gelir. Aksi takdirde 
zarurî madde yokluklarıyla sık sık kar#ıla#mak tabiî olur.

Programda Orta-Do%u, Asya ve Afrika ülkeleri ile münasebetlerimizi geli#tir-
meyi ima edici sözler var. Fakat bunlara büyük ehemmiyet vermek mecburiyetinde 
oldu%umuza kaniiz. Bunun için serbest ticaret bölgelerinin geli#tirilmesinde büyük 
fayda görüyoruz.

Ortak Pazar konusunda entegrasyon fikrinden dolayı bunun biran evvel ger-
çekle#tirilmesini ima eden sözler var. Biz Millî Selâmet Partisi olarak, Ortak Pazar-
da sadece iktisadî bir hedef güdüyoruz. Avrupa ile siyasî birle#me hedefini kabul 
etmemiz mümkün de%ildir. Bunun mümkün olaca%ını da zaten kabul etmiyoruz. 
Bizim, tarihî, sosyal yapımız buna imkân vermeyecek durumdadır. Ortak Pazar ko-
nusunda, dünyada Ortak Pazar ülkeleri ucuz imalât yapmak için kendi aralarında 
serbest rekabeti geli#tirmi#lerdir. Biz anormal bir sanayi sahibi olmak istemiyoruz. 
Bizde de onlarla rekabet edecek bir sanayi geli#mesini istiyoruz. Onun için kar#ılıklı 
gümrük indirimleri, kar#ılıklı tavizlerle ticaretimizin artırılması hususundaki her 
türlü i#birli%ine taraftarız. Fakat bütün bunların sonunda giderek Türkiye ile Batı 



ülkelerini Almanya’nın birle#mesinde oldu%u gibi tek bir devlet haline getirecek bir 
siyasî birle#meye biz, Milli Selâmet Partisi olarak, asla taraftar olamayız. Bunu za-
ten de imkânsız görüyoruz.

Ancak, bugün Ortak Pazarla yapılmı# anla#manın esasen bir geçi# dönemi yü-
rümektedir. Bu dönem üzerinde millî menfaatlerimize uymayan birtakım madde-
ler vardır. Bunlar düzeltilmelidir. Ticarî münasebetler geli#tirilmelidir. Bizdeki ma-
liyetler Batı ülkelerindeki maliyetleri dü#ürecek #ekilde her türlü ayak uydurması 
ile aradaki irtibat sa%lanmalıdır. Fakat bu meyanda bizdeki sanayi tesislerinin ku-
rulmasına mâni olacak hükümler mutlaka kaldırılmalıdır. Siyasî birle#me hedefini, 
hiç de%ilse kalbimizin içinden dı#arıya çıkararak, hareket edilmelidir.

Gıda, tarım, hayvancılık konusunda bir noktayı belirtmek ihtiyacını duyuyo-
ruz. En önemli bir sahadır. Hayvancılık projeleri dikkatle ele alınmalıdır. Bu sahada 
sekiz aylık çırpınmamıza ra%men bekledi%imiz, istedi%imiz adımları maalesef ata-
madık. Bunun için yüre%imiz yanıktır. Bu adımların atılması için gayret sarf etmek 
mecburiyeti vardır. Bu hususta bilhassa #eker fabrikaları entegre olarak ziraat mev-
zuunu ele almak bakımından ba#arı kazanmı#tır. Di%er ziraî ürünlere de bu enteg-
rasyonun intikal ettirilmesinde fayda vardır.

Tarım Bakanlı%ı bugün bir nevi ö%retimci, e%itimci bir bakanlık durumunda 
bulunuyor. Tarımı alıp da yürütecek tarım sahasında icraî olarak i# görecek durum-
da de%ildir. Kurulu#u itibariyle, tarım sahasında faydalı hizmet yapabilmek için bu 
bakanlı%ın çalı#ma #eklinin de%i#tirilmesinde zaruret vardır. Orman köyleri üze-
rinde haklı olarak durulmu#tur. Orman yollarına amenajman planlarının süratle 
tamamlanmasına önem vermek gerekir. Ormanların rasyonel olarak i#letilmesi çok 
temel bir mevzuumuzdur. Bu konunun önemini böyle bir noktada belirtmeden ge-
çemiyoruz.

Sanayi Bakanlı%ı hakkında programda müspet hususlar var. Ancak Sanayi Ba-
kanlı%ı kendisine dü#en hizmetleri yapabilmesi için, önce bakanlı%ına çeki düzen 
vermeye mecburdur. Sanayi Bakanlı%ında i#letmeler bakanlı%ı hüviyeti hala a%ır 
basmaktadır. Sanayi Bakanlı%ı Türkiye’nin millî, güçlü, süratli, yaygın sınaî kalkın-
masında lokomotif olmaya mecburdur. Bunun için de kendi te#kilâtını düzeltmeye 
mecburdur. Sanayi Bakanlı%ı içerisinde mutlaka plan ve programa uygun hedefle-
rin, projelendirilmesine ait bir bölüm te#kil edilmeli. Bu bölümün bütün projeleri 
kendisi yapması zarurî de%ildir. Ancak bu projeleri ba#ka müesseselerle i#birli%i 
ederek yapmasında plan tatbikatı bakımından büyük bir fayda vardır.

Sanayi Bakanlı%ı mutlaka Devlet Sanayi ve &#çi Yatırım Bankası ile takviye edil-
melidir. Bu icra unsuru elinde olmadıkça Sanayi Bakanlı%ı fonksiyonunu yapamaz. 
Sanayi Bakanlı%ı bütün Türkiye’deki te#kilâtım tamamlamalıdır. Karayolları, Dev-
let Su &#lerine ait te#kilâtımız geli#mi#tir. En a#a%ı onlar kadar önemli olan Sanayi 
Bakanlı%ının Türkiye deki te#kilâtı kurulmamı#tır. Her ilde bir sanayi müdürlü%ü 
kurulmak mecburiyeti vardır. Bölge sanayi müdürlükleri kurmak mecburiyeti var-
dır. Bunlar hangi ile hangi rantabl tesisler yapılmalı, hangi ilçeye hangi atölye ku-
rulmalı, hangi köye hangi tezgâh verilmeli adım adım bunu ara#tırmak mecburiye-
tindedir. Büyük i#çisi bulunan, yaygın olarak kalkınmaya mecbur olan, Türkiye’de 
ilk yapaca%ımız i# sanayi te#kilâtının, Sanayi Bakanlı%ının önce te#kilâtını tamam-



lamak olmalıdır. Bunun yanında Sanayi Bakanlı%ı planda kendisine verilmi# olan 
görevleri büyük bir dikkatle ele almalıdır. Uçak Sanayiinin temeli bir an evvel atıl-
malıdır. Motor sanayiinin biran evvel temeli atılmalıdır. Takım tezgâhlarının elekt-
ronik sanayii için otuza yakın milyarlık tesis vardır planda.

Türkiye’ye yapılacak asıl hizmetler bu sınaî tesislerin kurulmasıdır. Uçak sana-
yiinin parası mevcuttur. Bunu yürütecek olan #irketin, idare üyeleri bile tayin edil-
mi#tir. Bir Maliye ve Millî Savunma Bakanlı%ı üyesi çekilmedi%i için aylardan beri 
bu müessese harekete geçememektedir. Bakınız dı# yardımların halini görüyoruz. 
Uçaklarımızı kendi memleketimizde imal etmeye geçmeliyiz. Asla bu malî gücümü-
zü çeker, iktisadî kalkınmamıza mani olur dü#üncesini tasvip etmemiz mümkün 
de%ildir. Bu çe#it sanayinin kurulması ile biz ba#kalarına bunları satarak malî gücü-
müzü artırabiliriz.

Türkiye, bizim gönlümüzde yatan büyük Türkiye bu sanayilere sahip olan 
Türkiye’dir. Çok zaman kaybedilmi#tir. Böyle bir noktada bunu bir kere daha hay-
kırmayı millî bir vazife sayıyorum.

Çalı#ma Bakanlı%ı bilhassa istihsali artırıcı tedbirler üzerinde durmalıdır. Ça-
lı#ma hayatında dengeli bir tutum takınmalıdır. &#çi memur ayırımını önlemek için 
sadece statü tespiti yetmez. Ücretler arasında da adalet tesisi bir zarurettir. Tabiî 
burada i#çi emeklilerini anmadan geçmek mümkün de%ildir. Yeni Hükümetimiz 
zannediyorum ki ilk ataca%ı adımlardan bir tanesi bu husustaki kanun teklifinin 
biran evvel kanunla#masını temin etmektir.

Millî e%itim en önemli bir konudur. Bu hususta hiç #üphesiz okul noksanları 
tamamlanmalıdır. Sanat okullarına büyük önem vermeliyiz. Laboratuarlar tamam-
lanmalıdır. Ö%retmenlerimizin, bilhassa fedakâr #ekilde çalı#an köy ö%retmenleri-
mizin ücret durumları onların çektikleri me#akkatlerle ahenkli olarak tanzim edil-
melidir. Bundan ba#ka mekteplere koymu# oldu%umuz ahlâk derslerine büyük bir 
önem mecburiyetimiz vardır. Bu ahlâk derslerini millî ahlâkımızı ö%retmek üzere 
koyduk. Bu noktaya dikkat edilmek lâzım gelir. Bu dersleri okutacak ö%retmenlere 
dikkat etmek lâzım gelir. Bu ö%retmenler uygun #ekilde seçilmez ve bunun progra-
mı dikkatli #ekilde takip edilmez olursa, bu derslerden beklenen hizmetin alınma-
sı mümkün olmaz. Gene, meslek okulu mezunlarının diledikleri okullara gitmesi 
imkânı verilmelidir. Bunların çalı#ma sahaları geni#letilmelidir.

Mektupla ö%retim ba#lamı#tır. Ancak bunu bugün sadece ö%retmenler için tat-
bik ediyoruz. Hâlbuki ö%retmenler en yakın alâka gösterilerek yeti#tirilmesi lâzım 
gelen kimselerdir. Mektupla ö%retimi, ya o derece tekâmül ettirmeye mecburuz ve-
yahut da bunu daha ziyade di%er sahalarda daha geni# mikyasta kullanarak tatbik 
mevkiine koymaya mecburuz.

Bayındırlık konusunda 2490 sayılı Kanun ne yapılacaksa yapılmalıdır. Aksi 
takdirde bayındırlık sahasında istedi%imiz sürati elde etmek mümkün de%ildir.

Muhterem arkada#larımın dikkatini çekerim; hangi meseleyi ele alsak görü-
yoruz ki, memleketin ihtiyacı köklü icraattadır. Bugün bir 2490 sayılı Kanunu bu 
Hükümet ne zaman hazırlayacak, ne zaman getirecek, ne zaman müzakere edece-
%iz, ne zaman kanunla#tıraca%ız? "imdi, “Güven oylamasından sonra erken seçimi 



tespit edelim” diyoruz. Erken seçim tarihini tespit etti%imiz zaman, ben size bir #ey 
söyleyeyim, bu Mecliste yalnız bütçe konu#ulabilirse konu#ulur; bunun dı#ında hiç-
bir #ey konu#ulamaz. Memleketin bütün çözüm yolu bekleyen âcil ihtiyaç konula-
rının hepsi asgarî 1 sene ileriye ertelenmi# olur. Hâlbuki memleketin kanaatimizce 
kaybedilecek en ufak bir vakti yoktur.

Gümrük ve tekel konusunda programda, çay üretimi kolunun millî ekonomi 
üzerindeki a%ır yükünün azaltılmasından ne kasdetti%i maalesef anla#ılmamakta-
dır. Çay müstahsilini tedirginli%e sevk edecek bir ifadedir bu. Temenni ederiz ki biz 
yanlı# anlamı# olalım. Memleketimizin mühim bir bölümünü te#kil eden çay müs-
tahsillerinin bu konusunu, onların ellerine geçecek paraların azaltılması suretiyle 
de%il; çayımıza, mümkünse dı# pazarlarda satı# imkânı bularak halletmek yoluna 
girmemiz gerekmektedir.

Kaçakçılı%ı önlemek için iktisadî tedbirler alaca%ız deniyor. Bu çok yerinde bir 
fikirdir. Ancak bunun için serbest bölgeler tesis edilmesi ihtiyacına dikkati çekmeyi 
bir vazife sayıyoruz.

Enerji konusunda birkaç mühim noktayı belirtmeye ihtiyaç duyuyorum. Enerji 
tesislerinin in#aatına hız verilmelidir. Atom santralları biran evvel kurulmalıdır. 
Bunun yerinin tayini hususundaki idarî güçlükler ortadan kaldırılmalı, kurulaca%ı 
yere ait yapılmakta olan etütler süratlendirilmelidir. Küçük sular üzerinde de sant-
rallar kurulmalı, mahallî ve ferdî ihtiyaçların kar#ılanmasına yönelinmelidir. Yeraltı 
sularının kıymetlendirilmesine ehemmiyet vermeliyiz. Türkiye’deki sondaj maki-
neleri yetersizdir. Sondaj makinelerini süratle artırmak lâzımdır. Göletlere büyük 
bir önem vermeye mecburuz. Bunun için bir özel makine parkı tesis edilmelidir; 
bunlar sadece Anadolu’muzun çe#itli bölgelerindeki, küçük su hacmi dahi olsa, gö-
letlerde çalı#malıdır.

Maden Tetkik ve Arama Kurumu madenleri arıyor. Etibank ise, kendisine ge-
len projelerden uygun gördüklerini i#letiyor. Türkiye’de bir bo#luk vardır. Maden 
Tetkik ve Arama Kurumunun arayıp da tespit etti%i madenlerin rantabl olarak i#-
letilmesine dair projeleri hazırlayacak bir kurulu#a ihtiyaç vardır. Böylece Maden 
Tetkik ve Arama ile Etibank arasındaki bo#luk ortadan kaldırılmalıdır. En zengin 
madenlere sahip bir ülkeyiz, en az madenlerinden faydalanan bir ülkeyiz; süratle 
bu bo#lu%un giderilmesinde zaruret vardır.

Köy i#leri hizmetleri bugün a%ır bir tempo ile yürümektedir. Bunların artırıl-
ması için, bu i#leri yapacak makineler imal edecek fabrikanın çok çabuk temeli atıl-
malıdır ve köy yolları, köy elektrifikasyonu, köy suları için bugünkü tempo mutlaka 
artırılmalıdır.

Turizmi geli#tirelim derken, kendi sanat de%erlerimizi tanıtmaya önem verme-
liyiz. Ülkemizi yabancıların ülkesiymi# gibi gösteren bir zihniyeti mutlaka bertaraf 
etmeye mecburuz. Turizmi geli#tirirken, millî ahlâkımızın korunması için gerekli 
tedbirleri almaya mecburuz ve turizm ile bizim milletimizi tanıtmaya dikkat etme-
liyiz.

&mar, iskân konusunda bir noktaya temas etmekle iktifa edece%im. O da bil-
hassa sanayi bölgelerinin hazırlanmalarıdır. Sanayi bölgeleri daha ziyade ziraî saha-



ların üzerine kuruluyor, bunların ziraî sahalarda de%il, daha ziyade ziraatin yapıla-
mayaca%ı sahalara kaydırılmasına dikkat etmeliyiz. Sanayi bölgelerinin tespitinde 
halen mevcut sürat yetersizdir, bu sürat mutlaka artırılmalıdır. Bunun için &mar ve 
&skân Bakanlı%ı içerisinde sanayi bölgeleri projelerinin süratle intacı için bir özel 
komisyonun kurulmasında ve formalitesiz olarak bu meselenin süratle yürütülme-
sinde büyük bir zaruret görüyoruz.

Ula#tırmada trafik meselesi çok mühim bir konudur. Radarla kontrol sistemi-
nin faydalarını memnuniyetle mü#ahede ediyoruz, bunlar geli#tirilmelidir, ancak 
Türkiye bugün mutlaka otostratlara süratle ihtiyaç duyan bir noktaya gelmi#tir. 
Ekspres yol in#aatı yava# gitmektedir. Zaman, benzin, araç israflarını orta yerden 
kaldırmak için bütün ilerlemi# Batı ülkelerinde oldu%u gibi, otostratların in#aatına 
önem vermeliyiz. Deniz filomuzu takviye etmeliyiz. Havaalanlarımızı ana bölgeler-
den sonra küçük bölgelere de yayılacak #ekilde geli#tirmeliyiz.

Gençlik ve spor konumuz çok mühim bir konudur. Büyük bir önemle üzerinde 
durmaya mecburuz. Gençli%imizi, ahlâklı, faziletli bir gençlik olmaya özendirme-
ye bilhassa ehemmiyet vermeliyiz. Bunun için sinemalarımızda oynatılan filmler, 
TRT’nin ne#riyatı, basının tutumu çok mühimdir. Anayasanın bu noktadan devlete 
vermi# oldu%u bilhassa Anayasanın 10’ncu maddesinin devlete vermi# oldu%u gö-
revin titizlikle yerine getirilmesi bir millî vazifedir. Gençlerimizin bo# vakitlerini 
faydalı sahalara tevcih edecek tedbirler üzerinde ısrarla durulmalıdır. Yurtlar, genç-
lerin ihtiyacı ve burslar konusu programda zikredilmi#tir. Bunların ehemmiyetine 
i#aret ederek geçmekte fayda görüyorum.

Basın ve yayın konusu da hiç #üphesiz çok mühim bir konu. Basın millî ve 
manevî de%erlerimize saygılı olmak üzere millî mefahirlerimize, milletimizin anane 
ve örfüne saygılı olmak üzere, #ahıs masuniyetine dikkat etmek üzere, do%ru ha-
ber vermeye itina etmek üzere, tamamen hür olmalıdır. Her bakımdan ihtiyaçları 
giderilmelidir, desteklenmelidir. Ancak bu hususta bir noktayı belirtmek isterim 
ki, Türkiye’mizin dı# ülkelerde tanıtılmasına da büyük önem vermeye mecburuz. 
Dı# ülkelerdeki tanıtmamız yetersizdir, Kıbrıs konusunda bunu açıklı%ıyla gördük. 
Bir noktayı Sayın hükümete duyurmak istiyorum. O da, bakınız, Kıbrıs konusunda 
Beyrut ata#emiz bir gazetede bizim Kıbrıs hakkındaki dü#üncelerimizi bir haber 
olarak yazdıraca%ına, para vererek ilan olarak yazdırmı#. Bunu Beyrut’ta hava ala-
nında bulundu%umuz zaman, Beyrut’taki gazeteciler geldiler ve bunu yadırgadıkla-
rını, hangi gazeteye haber verilse memnuniyetle Türkiye’nin Kıbrıs dü#üncelerini 
yazmaya hazır oldukları halde bizim basın ata#emiz ne kadar kendi içine kapalı bir 
kimsedir ki, bir haberi gazetede yazdıraca%ına, kelimesine #u kadar para vererek, 
ilan olarak yazdırıyor. Herhalde Basın Yayın Genel Müdürlü%ümüzün bu noktalara 
dikkat etmesinde zaruret görüyoruz ve dı# tanıtılmamıza bundan böyle çok büyük 
ehemmiyet vermek mecburiyetimizi burada bir kere daha hatırlatmadan geçmiyo-
ruz.

Kültür Bakanlı%ı kurulmasını aslında memnuniyetle kar#ılıyoruz. Zira millî 
kültürümüzün geli#tirilmesi temel meselelerimizden birisidir, ancak bu millî kül-
türümüz geli#tirilirken, birçok bo#lukları süratle doldurmaya mecburuz. Bunun 
için bilhassa, biz tarihte büyük imparatorluklar kurmu# bir ülkeyiz, bir milletiz; 



ancak bizi bütün dünya yalnız asker olarak, yalnız siyasî olarak tanımamalıdır; bü-
yük imparatorluklar kurmaktaki büyüklü%ümüz kadar biz ilimlerin fenlerin kuru-
cusuyuz; biz ahlâk ve faziletin numunelerini önderlerini yeti#tirmi# bir milletiz; 
bu sahadaki kültürümüzün ara#tırılmasına önem verilmelidir. Bakınız bendeniz 
bundan 7-8 sene önce Montreal’de yapılmı# olan dünya sergisine gitti%im zaman 
Amerika kendisini 1920 yılından itibaren me#hur sinema artistleriyle tanıtıyordu, 
kendi bölümünü. Biz Türkiye olarak oraya fındıkla, pamukla gitmi#tik, her zaman 
oldu%u gibi. Hâlbuki kültürümüzü ara#tırmaya mecburuz. Öyle bir yerde onlar si-
nema artistlerini gösterirken, biz Yunusumuzu, biz Mevlâna’mızı biz Hacıbayram 
Veli Hazretlerini, biz Gelenbevi’yi, biz &bni Suud’u, biz ilim sahasında yeti#tirdi-
%imiz büyük insanları tanıtıp, iftihar etmeliyiz, kültür ara#tırmalarından bilhassa 
bu istikamette gereken çalı#maların yapılmasını temenni ediyoruz, istiyoruz ve bu 
noktada bunu belirtmekte bir zaruret görüyoruz.

Tiyatrolarımızda oynanan oyunların büyük a%ırlı%ı gayri millî sahalarda bu-
lunuyor. Tiyatrolarımız millî oyunlar sahasına dönmelidir. Bizim kadar büyük ve 
#erefli bir milletin ba#ka ülkelere kendisi bu oyunları ihraç edecek kadar bu nokta-
da gayret sarf etmesi lüzumludur, bundan dolayı tiyatrolarımızda millî oyunların 
oynanması için te#vik edilmeli, bunlar bu istikamete çevrilmelidir.

Millî Savunmamız üzerinde hiç #üphesiz ki konu#maya lüzum yok, kırk mil-
yon memleket evlâdının hepsinin kalbi esasen bu hususta gerekli i#tiyakla doludur. 
Kıbrıs zaferleri hiç #üphesiz kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en büyük, 
en güçlü ordusu oldu%unu göstermi#tir, tarihteki büyük maneviyatımıza bugünkü 
ordumuzun da aynen sahip oldu%unu göstermi#tir, bugünün modern harp silah ve 
vasıtalarını en mükemmel #ekilde kullanan ordu oldu%unu göstermi#tir. Bununla 
hiç #üphesiz iftihar ediyoruz; ancak, günümüzün ihtiyaçları dikkate alınarak bir kaç 
yıl önce hazırlamı# oldu%umuz REMO Planını mutlaka her türlü malî fedakârlıktan 
kaçınmadan kısa zamanda geli#tirmek ve tamamlamak mecburiyetindeyiz. Bunun 
yanında da programda, “Harp Silah ve vasıtaları, harp sanayi imalatı sektörü ge-
li#tirilecektir” sözünü zayıf buluyoruz. Bugünkü #artlar altında “harp sanayi plan-
lama dairesi” adı altında bir büyük daire kurularak bu konu çok ciddî olarak ele 
alınmak mecburiyetindedir.

Dı# politika hakkında söylenenlere de bir iki noktaya temas etmek ihtiyacını 
duyuyoruz. Türkiye’nin dı# politikası millî bir politikadır, ama hatları ile hangi hü-
kümet gelse de%i#mez. Bu politikamızın temel esası bütün dünya ülkeleri ile iyi mü-
nasebetler kurmak ve mevcut münasebetlerimizi geli#tirmektir. Ancak bu hususta 
geçmi# devirlerde ihmale u%ramı# bazı noktaları süratle telâfi etmeye mecburuz.

Tarihen ve kültür itibariyle kendileri ile yakın münasebetlerimiz bulunan kom-
#u ülkelerimizle ihmal edilmi# olan münasebetleri artırmak zarureti en son olarak 
Birle#mi# Milletlerde Kıbrıs meselesi görü#ülürken bir kere daha önümüze çıkmı#-
tır.

Dünyada yeni dengeler kurulmaktadır, ba%lantısız ülkelerle Türkiye çok iyi 
münasebetler kurabilir ve bu ülkelerin çe#itli yönlerde Türkiye’ye faydası dokuna-
bilir, Türkiye’nin de bu ülkelere birçok faydaları dokunabilir. Bu itibarla; dı# politi-



kamızda bugüne kadar ihmal edilmi# olan bu hususların süratle tamamlanmasına 
dikkat etmeliyiz.

Yunanistan’la münasebetlerimiz hangi noktada bulunuyor malumdur. Türki-
ye daima bütün kom#ularla iyi münasebet isteyen bir ülkedir, Yunanistan’la olan 
meselelerimizin âdilâne bir #ekilde süratle halledilmesi dı# politikada hiç #üphesiz 
temel hedefimizdir.

Kıbrıs meselesi ba#lı ba#ına bir konudur ancak, Ege’deki haklarımızın biran 
evvel Yunanlılarca kabul edilmesini temin etmek, Batı Trakya’daki Türklere yapıl-
makta olan çe#itli zulümlerin önlenmesi görevimizdir, 12 Adada Lozan Anla#ması-
nın dı#ına çıkarak yapılmı# olan tah#idatın ortadan kaldırılmasını temin etmek hiç 
#üphesiz ki, Yunanistan’la münasebetlerimizde ba#lıca görevlerimizdir.

Programda Kıbrıs konusunda “Co%rafî Federasyon” tabiri kullanılmaktadır. 
Ancak, co%rafi federasyon sözü, çok de%i#ik çözümlere yol açabilecek bir sözdür. Bir 
programda bunun böyle ifade edilmi# olmasını tabiî sayıyoruz; ancak, geçirdi%imiz 
tecrübelerden ders almalıyız. Co%rafî federasyon adı altında Kıbrıs’ta te#ekkül ede-
cek olan bir nihaî statü, kısa zamanda insiyatifi Adada tekrar Yunanlılara verecek 
bir statü asla olmamalıdır. Bu kadar yıllık tecrübeden sonra mutlaka Adadaki Türk 
hakları kesinlikle teminat altına alınmalıdır ve Adadaki bu nihaî statü her #eyden 
önce hakikaten nihaî bir statü olmalı ve Adada devamlı sulhu tesis edecek bir statü 
olmalıdır.

Bu hususta bir takım tavizlerden bahsedilmektedir. Bunları bazı kimseler: “&yi 
niyet jesti diyelim, taviz demeyelim” diye ifade ediyorlar. Aslında biz Adada sulh is-
tiyoruz. Sulhu isterken elbette vazgeçemeyece%imiz haklarımız vardır. Ancak, bazı 
hususlarda kar#ılıklı anla#malar yapmak mümkün olabilir. Yalnız, bunlar hiçbir za-
man katiyen kar#ılıksız ve bizim nihaî statümüzü bozucu #ekilde olmamalıdır.

Kıbrıs’ta askeri geri çekme konusu. Elbette bizim, Kıbrıs’ta ilânihaye, ilelebet 
elli bin ki#i, yüz bin ki#i bulunduralım #eklinde bir dü#üncemiz yoktur. Ancak, biz 
Kıbrıs’ta haklarımızın kesinlikle teminat altına alındı%ını gördükten sonra bir asker 
çekilmesine tevessül edebiliriz. Bazı hareketlerin ne zaman yapılaca%ı tayin edil-
mek mecburiyetindedir. Bu itibarladır ki, bu noktada aslında programda mevcut 
olan sözler her tarafa gidebilen sözlerdir. Bunun detaylarının millî bir politika ola-
rak, bütün partilerimizin bir araya gelmesiyle, Millet Meclisinde detaylarıyla tesbit 
edilmi# bir politika olarak bir an evvel tesbitinde fayda ve hatta zaruret görüyoruz.

Muhterem arkada#larım, sizlere, Hükümet Programının Yüce Meclise takdim 
edilmi# olması dolayısıyla, böyle bir program kar#ısında görevimizi yapmı# olmak 
bakımından, Hükümet Programı üzerinde bazı noktalara temas eden görü#lerimizi 
bildirmek isteyen hususları arz ettim. "imdi müsaadenizle konu#malarımı toplayıp 
kapatmak istiyorum.

Aziz ve muhterem milletvekilleri, her #eyden önce, deminden beri bazı görü#-
ler belirttik, bu Hükümetin bazı hususiyetlerini belirttik. Bir kere daha ifade et-
mek istiyorum ki, bu Hükümetin muhterem üyelerinin bu belirtmi# oldu%umuz 
hususlarla, aslında kendilerine kusur atfedilecek hiçbir taraf söz konusu de%ildir. 
Bu üyeler millî bir görevi yapmak için kendi dı#ındaki sebepler altında böyle bir 
noktaya gelmi#lerdir. Asıl mühim olan husus, hiç #üphesiz ki, Hükümetin de ken-



disinin tavsiye etti%i gibi, partilere dayalı normal bir demokratik çözümün bir an 
evvel kurulmasıdır. &#te böyle bir noktaya söz gelmi# oldu%u içindir ki, sözlerimi 
kapatırken burada bir tarihî görevi ifa etmeyi vazife sayıyorum.

Muhterem milletvekilleri, #u noktayı belirtmek isterim ki, bu kürsüden üç yere 
hitap mümkündür. Bunlardan bir tanesi Yüce Meclise hitap, bir di%eri aziz mille-
timize hitap, bir di%eri de, bütün bunlarla beraber tarihe bazı #eyleri tespit ettir-
mektir. Bu itibarladır ki, böyle bir noktada görevimizi ifa etmek için bütün Meclisi, 
memleketi bir erken seçime sürüklemekten tevakki etmeye bir kere daha davet edi-
yorum. Normal bir çözümün bulunması için önümüzdeki demokrasi merhalesini 
a#mak hususunda bütün partilerimizi anlayı#lı davranmaya bir kere daha davet 
ediyorum. Biraz evvel izah etti%im sebeplerden dolayı, normal bir çözümün bugün 
hangi noktadan do%abilece%i açıkça görülmektedir. Bu noktanın üzerine yürünerek 
bir çözümün bir an evvel tahakkuk etmesi hususunda partilerimizden elden gelen 
gayreti göstermelerini bir kere daha istemek elbette görevimizdir. Bunun için ko-
nulara açıklık getirmekte fayda vardır. Biraz evvel bu husustaki davetlerimi yaptım. 
Ümit ederim ki, bu hususta kendisine görev dü#en partilerimiz, esasen aynı #ekilde 
dü#ünmektedirler, ellerinden gelen gayreti kısa zamanda göstereceklerdir.

Bu noktayı böylece tespit ettikten sonra son bir noktayı da belirtip huzurları-
nızdan ayrılmak istiyorum. O nokta da #udur:

Muhterem arkada#larım, biz tarihin en #erefli, en büyük milletiyiz. Bizim mil-
letimiz büyük bir kalkınma hamlesi içindedir. Bugün kar#ıla#mı# oldu%umuz bu hü-
kümet meseleleri milletimizin büyük tarihî seyri içerisinde fevkalade küçük mese-
lelerdir. Bunlardan hiç birisini mühimsemeyelim. Bunlardan dolayı telâ#a kapılmak 
veya buhrana girmek veya ümitsizli%e kapılmak asla do%ru de%ildir. Bizim milleti-
mizin büyük kalkınma hamlesi muvacehesinde bu hükümet meseleleri küçük mese-
lelerdir. Kar#ıla#ılan güçlükler ufak meselelerdir. Bundan dolayı ümitsizli%e, telâ#a 
kapılmak ve kendisini buhran sıkıntısı içinde görmek asla bu memleket evlâtlarına 
yara#maz. Bu milletin evlâtları çok kısa zamanda bu güçlükleri a#acaklardır.

Huzurlarınızda, milletimizin her #eye ra%men büyük bir kalkınma içinde oldu-
%unu görmenin bahtiyarlı%ını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Türkiye bütün 
bu güçlükleri yenecek, manevî ve maddî sahada kalkınmı# yeniden büyük Türkiye 
mutlaka en kısa zamanda kurulacaktır. Buna olan inancımızı huzurlarınızda bir 
kere daha tekrar etmi# olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum ve söz-
lerimi, Cenab-ı Haktan en kısa zamanda bütün milletimize saadetler ve selâmetler 
nasip etmesi temennisiyle kapatıyorum.

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlar, Millî Selâmet Partimizin saygılarını 
sunarım. (M.S.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Erbakan.
Buyurun Sayın Bozbeyli.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Sayın Erbakan konu#mala-

rı sırasında Demokratik Partiye de bir yer ayırdı; fakat yer ayırırken bize de sata#tı. 
Be# dakikalık bir konu#ma imkânı vermenizi rica edece%im.



BA%KAN — Efendim, zabıtları getirttik, sata#maya ait bir cümleye rastlaya-
madım ben. E%er okursanız sata#ılan cümleyi, mütalaa beyan ederiz efendim.

FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Efendim, arz edeyim: “Benden sonra 
Cumhurba#kanının yanına giden Sayın Bozbeyli Cumhurba#kanına ne dedi ki, Sa-
yın Cumhurba#kanı bu yoldan dı#arıya çıktı? Ne dedi oraya gidip?” diyor. Bu söz-
lerle beni suizan altında bırakmak istiyor. Lütfedin bir açıklama fırsatı verin. Be# 
dakikalık kısaca konu#mak istiyorum.

BA%KAN — Efendim, bu bir sata#ma de%ildir.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Aman beyefendi...
BA%KAN — Yalnız, sizin bir hususu açıklamanız, ancak, ne söyledi%inizi söy-

lemekle mümkün olabilir. Bunu açıklı%a kavu#turmak maksadıyla, yalnız buraya 
inhisar etmek üzere söz veriyorum efendim.

Buyurun.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Te#ekkür ederim Sayın Ba#kanım.
Sayın Ba#kan, muhterem arkada#larım; ikinci defa huzurunuza, aslında gerek-

siz olan bir mesele için çıktı%ımdan dolayı hepinizden özür dilerim. Esasında bu 
mesele dolayısıyla Sayın Erbakan’a bir cevap vermek gere%ini de duymamı#tım; fa-
kat arkada#larım bana, “&# burada bitmez, bunlar zabıtlara geçti, yarın bu zabıtları 
alırlar, kahve kö#elerine giderler, bak ben böyle söyledim cevap bile veremediler 
derler. Onun için bir cevap gerekir” dediler. Ben de bu gerekçeyi do%ru buldum! 
Onun için kısaca arz ediyorum.

Aziz arkada#larım, Cumhurba#kanımızın huzurunda iki görü#me oldu. Bun-
lardan bir tanesi; topluca bütün parti liderlerinin ve Sayın Meclis Ba#kanıyla Sa-
yın Senato Ba#kanının i#tirak etti%i mü#terek bir toplantı. Bu toplantıda kimin 
ne konu#tu%u zaten ortada. Zabıtlar verildi, harf harf banda tespit edilen sözler 
yarından itibaren gazetelerde de çıkacak. Bu konuya önem verenler bunu ö%rene-
ceklerdir. Fakat Sayın Cumhurba#kanımız bir de her parti lideriyle tek tek, ba#ba#a 
konu#mak ihtiyacını duydu. Bu konu#manın zabıtları tutuldu mu, tutulmadı mı 
bilmiyorum ben; ama Sayın Cumhurba#kanımız bu tek tek ve ba#ba#a konu#ma 
ihtiyacını kendileri duydular ve aklımda kaldı%ına göre Sayın Feyzio%lu bu gere%i 
ortaya koydu, Cumhurba#kanımız da bunu kabul etti, tek tek, ba#ba#a parti lider-
leriyle lütfedip görü#tüler.

"imdi Sayın Erbakan, bu görü#me ile ilgili olarak, “Benden sonra Cumhurba#-
kanına giden Sayın Bozbeyli, Cumhurba#kanına ne dedi ki, Sayın Cumhurba#kanı 
bu yoldan dı#arıya çıktı? Ne dedi oraya gidip?” diye buyuruyor konu#ması sırasında.

Evvelâ, #u hususu belirtmek isterim. Ben Cumhurba#kanını tesir altına ala-
cak bir kimse de%ilim. Bunu Sayın Erbakan kabul etse dahi, hâ#â ben bunu kabul 
etmem. Hele Onu, “dı#arı çıktı, yoldan çıktı” gibi bir sıfatla Sayın Erbakan tasvip 
ediyor; buna asla razı olamam.

&kincisi; arkada#larım, bu i#teki sıkıntıyı anlıyorum. Sayın Cumhurba#kanımı-
zın yanından, tek tek yapılan görü#meler sonunda, dı#arıya çıktıktan sonra Sayın 



Erbakan demi# ki; “Yarın Sayın Demirel’i Cumhurba#kanı Ba#bakan olarak görev-
lendirecek” Benim bundan haberim yok. Ben dı#arıya çıktım, bana görü#lerimi sor-
dular. Cumhurba#kanı da bana açıkça söylemi#ti: “Tarafsız bir ba#bakan görevlen-
direce%im. Acaba sizin bir telkininiz, bir sözünüz olur mu? Kimi gösteriyorsunuz?” 
demi#ti. Ben de; “Takdirlerinize sunarım Sayın Cumhurba#kanım, bu, sizin bilece-
%iniz bir i#tir” dedim, dı#arıda da bunu açıkladım. Bana gazeteciler dediler ki: “Ama 
Sayın Erbakan böyle söylüyor, Demirel’i görevlendirecek yarın diyor, siz de böyle 
söylüyorsunuz!” Ben de, “Ben bilmiyorum. Sayın Erbakan ile Cumhurba#kanı ko-
nu#urken ben orada de%ildim. Onun için herhalde herkes kendi #arkısını söylüyor” 
dedim.

"imdi tabiî bu bir sıkıntılı durum yarattı, bunu anlıyorum. Çünkü bir gün sonra 
tarafsız bir ba#bakan, Sayın Irmak görevlendirildi. Bu duruma dü#en bir insanın 
sıkıntılı olabilece%ini anlıyorum. Tabiî bu sıkıntıdan kurtulmak için de uzun konu#-
mak, uzun uzun bazı #eyler söylemek ihtiyaç oldu herhalde. Bu sebeple konu#tu.

BA%KAN — Sayın Bozbeyli...
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Bir #ey daha...
BA%KAN — Açıklamanızı yaptınız efendim. Ba#ka söyleyece%iniz var mı?
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Yapmadım, bir cümlem daha var efen-

dim.
BA%KAN — Buyurunuz.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Efendim esasen, galiba bir 10 dakikalık 

zamanım var benim.
BA%KAN — Be# dakikayı doldurdunuz efendim.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Be# dakikayı doldurdumsa bir be# dakika 

daha var.
BA%KAN — Be# dakika daha var; fakat mevzuu da%ıtmayalım, çok rica ederim.
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Peki Sayın Ba#kanım, ikazlarınıza riayet 

edece%im efendim.
Efendim üçüncü bir husus da #u: Sayın Cumhurba#kanımız, topluca görü#me-

den sonra parti liderleriyle ba#ba#a ve tek tek görü#me ihtiyacını duymu#tur. Bu 
ihtiyacı duyan, Sayın Cumhurba#kanımızdır. Sayın Cumhurba#kanımızla benim 
ba#ba#a yaptı%ım konu#ma sırasında Cumhurba#kanımız Erbakan’ın da bulunma-
sını isteseydi, her halde kendisini ça%ırırdı. Erbakan’ın bulunmasını istemedi. Yine 
Sayın Ecevit ile Cumhurba#kanının ba#ba#a konu#masında da, Erbakan da bulun-
sun diye dü#ünseydi, onu da ça%ırırdı...

BA%KAN — Sayın Bozbeyli...
FERRUH BOZBEYL# (Devamla) — Demek ki bu konu#malar iki ki#i arasında 

olmu#tur.
"imdi bir #ey söylemek istiyorum. Bir toplum içinde ya#ayan bir insanı tutan 

çe#itli kaideler vardır. Mua#eret vardır, töreler vardır, ahlâk kaideleri vardır, hukuk 



kaideleri vardır ve bunların hepsinin üstünde de Allah’ın kitabında konulan kaide-
ler vardır. Allahın Kitabında deniyor ki: “Ve lâ tecessesü” Hâlbuki Sayın Erbakan 
benimle Cumhurba#kanı arasındaki konu#maya kula%ını uzatıyor, benimle Cum-
hurba#kanı arasındaki konu#maya tecessüs gösteriyor. Hiç de%ilse Allah’ın Kitabı-
na uy Sayın Erbakan!

Te#ekkür ederim. (M.S.P. ve A.P. sıralarından gürültüler, C.H.P. sıralarından gü-
lü"meler)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Bozbeyli.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Demirel, buyurunuz. (A.P. sıraların-

dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)
A.P. GRUBU ADINA SÜYELMAN DEM#REL (#sparta) — Sayın Ba#kan, Sa-

yın milletvekilleri; Hükümet Programı dolayısıyla yapılan müzakerelerde Adalet 
Partisinin görü#lerini ifade etmek için huzurunuza geldi%im #u anda hepinizi say-
gıyla selâmlıyorum.

Hükümet Programı bu Mecliste ilk defa yapılmıyor, hükümet programı mü-
zakeresi bu Mecliste birçok kereler yapılmı#tır. Yalnız sanırım ki, bu türü ilk defa 
yapılıyor. Hükümet burada oturuyor, programı ortaya konmu#; Hükümeti yok sa-
yarak, mazide kalmı# birtakım meseleleri buraya getirip dillendirmek suretiyle ve 
genellikle hükümet programıyla ilgili olmayan birçok hususları dile getirmek sure-
tiyle bir müzakere cereyan ediyor. Bu müzakereye hangi ölçüde, nasıl katkıda bulu-
nabilece%imizi uzun uzun dü#ündükten sonra, huzurunuzda, asgariden bazı #eyleri 
söylemenin bizim için zaruret oldu%u kanaatiyle bulunuyoruz.

Sayın milletvekilleri, Türkiye bir bunalımın içindedir. Türkiye’de bu bunalım 
yeni de%ildir. 1961 Anayasası tatbikata kondu%undan bu yana, Türkiye alı#ık olma-
dı%ı hükümet bunalımlarıyla kar#ı kar#ıya kalmı#tır. Türkiye, 1960 ihtilâline kadar 
hükümet bunalımının ne oldu%unu bilmezdi; ama 1960 ihtilâli sonrasında getiril-
mi# bulunan 1961 Anayasası ve nispî temsil sistemiyle Türkiye’nin idaresine geçil-
di%inden bu yana, hükümet bunalımı Türkiye’nin meselesi olmu#tur. Hükümet bu-
nalımlarını açmada, en ileri Batı memleketleri dahi büyük sıkıntılar çekmektedir. 
Bizim ise hükümet bunalımlarını a#mada kâfi tecrübemiz oldu%u kanaatinde de%i-
lim. Daha do%rusu, nispî sistemin bir oy da%ılmasıyla neticelenmesi, bir seçimi bir 
oy da%ılmasıyla neticelendirmesi halinde, meydana gelen durum zor bir durumdur. 
Bu zor durumu a#maya kâfi tecrübemiz bulunmadı%ını zaman göstermi#tir. Belki 
ileride daha çok tecrübe kazanılacak ve bunalımları a#mada daha çok bilgi sahibi ve 
maharet sahibi olaca%ız; ama üzüntü ile ifade edelim ki, hükümet bunalımı ile kar-
#ıla#tı%ımız zaman, büyük bir telâ#a, büyük bir pani%e kapılıp, rejimi kötüleme%e 
çok kısa zamanda varan sabırsızlıklar gösterdi%imiz gerçektir.

Bir sistem var orta yerde, 1961 Anayasası ve nispî temsil sistemi. 1961 Anaya-
sasının 56’ncı maddesine göre, Türkiye’de parti kurmak izne ba%lı de%il, istedi%iniz 
kadar parti kurabilirsiniz. &stedi%iniz kadar parti kurabilirsiniz, vatanda#ın oyları 
bu partiler arasında da%ılırsa, Millet Meclisine geldi%iniz zaman, partilerin birbiri-
ni suçlaması; sen benimle bir araya gelmiyorsun, ben seninle bir araya gelmiyorum, 
#eklindeki suçlamasını, rejim suçlamasına vardırdı%ımız takdirde, memleketin ha-



yat tarzı, idare tarzı olarak benimsedi%i rejimi i#letmedi%i intibaı, bir noktada yay-
gın hale gelebilir.

Bakalım ne olmu#, 1961 Anayasasının tatbikatına girdi%imiz günden bu yana? 
1961 de seçimler yapılmı#, reyler da%ılmı#, en çok oy alan parti % 38 almı#, ondan 
sonra % 34, % 14, % 14 ve bu #ekilde reyler da%ılınca hiçbir parti tek ba#ına hükü-
met kuramamı#. Koalisyonları Türkiye 1961’de tanıyor. Ondan evvel Türkiye’de ko-
alisyon tanımıyor ülke ve aslında 1961 Anayasası icranın yetkisini de de%i#tirmi#. 
Daha do%rusu 1961 Anayasası icraya yetki vermemi#, icraya görev vermi#. Güçlü bir 
icra, güçlü bir icradan kaçan bir Anayasa söz konusudur. 1961 Anayasası güçlü bir 
icra istememi#; icrayı, güçlü bir icrayı güçsüz bir hale getirmi# ve 1961 Anayasası 
“Hâkimiyetin kayıtsız #artsız millete ait oldu%u” prensibini çe#itli #ekillerde anla-
#ılır hale de getirmi#, i#te bu kavram karga#ası içerisinde Türkiye on dört senedir 
çırpmıyor. Ondan sonra bugün geliyoruz 1974 senesinin Kasım ayının sonuna yak-
la#tı%ımız bir günde, bu bunalıma nasıl çare bulaca%ımızın, bir takım indi ölçülere 
dayanarak, neticesini çıkarmaya çalı#ıyoruz. Aslında kanaatimiz odur ki, ülkenin 
meselesi sadece bir hükümet bunalımı de%ildir. Hükümet bunalımını a#an bir zor-
lukla kar#ı kar#ıyayız. Türkiye’yi idare edebilecek miyiz, Türkiye’yi idare edemeye-
cek miyiz? Veya Türkiye’yi nasıl idare edebilece%iz? Bu sistemi kabul etti%imiz za-
man, bu sistemin içinde istikrarsızlık vardır. (D.P. ve M.S.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Asiltürk, rica edece%im, hatibi dinleyelim efendim.
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Binaenaleyh, istikrarsızlık tabiidir de-

miyorum ama, istikrarsızlık vardır. Ya istikrarsızlı%ın tedbirini alacaksınız, asgariye 
indirmenin tedbirini yahut istikrarsızlı%ın sebep oldu%u birtakım sıkıntılara katla-
nacaksınız. Binaenaleyh, hem istikrarsızlık olmasın, hem böyle olsun; bunu sa%la-
yacak sistem bu sistem de%ildir. Daha do%rusu yanlı# anla#ılmasın; 1961 Anayasa-
sının “&nsan Hakları” kısmı, “Devletin görevleri” kısmı birçok kısımlarına kimsenin 
bir diyece%i yoktur ama, memleketi idare de 55 maddesi de%i#tirilmek mecburi-
yetinde kalan on üç on dört senede, bir Anayasa sahip oldu%umuz, bu Anayasa-
nın yeni bulundu%u ve Türkiye’nin böylesine çoklu bir sisteme de alı#ık olmadı%ını 
akıllardan çıkarmamak lâzımdır. Bunun çaresini Türkiye aramaya devam edecek, 
Türkiye istikrarın çaresini aramaya devam edecek. O itibar ile sözümü bu noktada, 
istikrar ile ilgili genel mülâhazamı bu noktada bırakıp, ba#ka bir konuya geçmek 
istiyorum.

Evvelâ #unu arz ve ifade edeyim ki; bugünkü Hükümetin Programı ele#tirilir-
ken “Hemen hemen her #ey ele#tirildi de program ele#tirilmedi” desek, do%rudur. 
Veyahut da, bugünkü programın ele#tirisi yapılırken, yeni bir program da ortaya 
kondu%u (Biraz evvel Sayın Erbakan tarafından) do%rudur. Neler yapılması lâzım 
geldi%i, nasıl yapılması lâzım geldi%i adeta yeni Hükümetin önüne bir program ola-
rak konmu#tur.

"unu arz ve ifade edelim ki, Hükümeti kuran Sayın Profesör Irmak ve Kabine 
arkada#larına kar#ı grubumuzun en ufak bir mülâhazası mevcut de%ildir. Demek 
istiyorum ki, söyleyece%imiz #eyler ne Sayın Profesör Irmak’ın, ne de arkada#ların 
#ahıslarıyla ilgili #eyler de%ildir. Esasen, orta yerde bir sistem meselesi mevcuttur, 
bu sistem meselesinin münaka#asını gayet tabiî ki, enine boyuna yapmak zarureti 



ile kar#ı kar#ıyayız. Bu münaka#ayı yaparken de; “Ba#ka türlü bir hükümet niye 
kurulmadı?” konusunda serd edilen bazı mütalaalar var, bazı dü#ünceler var, o dü-
#üncelerin bizce do%ru olmayan kısımlarını aydınlataca%ız, bizce do%rularının ne 
oldu%unu ortaya koyaca%ız. Ama #unu arz ve ifade edeyim ki, hükümet kurulması 
bir meclis müzakeresi ile mümkün de%ildir. Yani, burada, hükümet kurulmasını bir 
müzakereye tabi tutsak, sonunda bir hükümet çıkaramayız. Onun içindir ki, Hükü-
met kurulur, meclislerin önüne gelir, güvenoyu alır göreve devam eder; güvenoyu 
almaz, yenisi kuruluncaya kadar göreve devam eder. Ba#ka bir #ekli de yoktur.

Bu itibarla, bu ana mülâhaza etrafında dü#üncelerimizi serd edece%iz. Daha 
do%rusu, “Burada bir Hükümet otururken yenisi nasıl kurulmalıdır” gibi bir tar-
tı#maya girmeyi do%ru bulmadı%ımızı ifade etmek istiyorum. "ayet, programını 
önünüze getirmi# bulunan Hükümet güvenoyu almazsa; o zaman yenisinin nasıl 
kurulaca%ını, ayrı bir i#, ayrı bir muamele olarak dü#ünmek gerekecektir.

Muhterem milletvekilleri; burada herkes, hemen hemen konu#an hatipler, 
birbirlerine çe#itli zamanlarda söyledikleri, söyleyemedikleri sözleri tekrarladılar. 
Aslında bu tekrarlar yapılırken, bunların yeni yeni tefsirlerine de #ahit olduk. Bu 
tefsirler yapılırken bir bunalımın içinde bulundu%umuz unutulmu#tur kanaatimce. 
Bunalım nasıl çözülecektir?

1973 seçimleri yapılmı#. Dönelim 1961 seçimlerine. 1961 seçimleri yapılmı#, 
hiçbir parti tek ba#ına iktidar olacak kadar oya sahip olamamı#. Ondan sonra gün-
lerce u%ra#ılmı#, o günün #artları ve o günün ortamı içerisinde u%ra#ılmı#, bir ko-
alisyon hükümeti meydana getirilmi#. Bu koalisyon hükümeti sekiz ay ya#amı#; 
bozulmu#. Bozulduktan sonra gayret sarf edilmi#, ikinci bir koalisyon hükümeti 
meydana getirilmi#; o da bozulmu# aradan on iki ay geçtikten sonra. Tekrar hükü-
met kurulması meselesine dönülmü#, üçüncü bir hükümet kurulmu#, on dört ay 
kadar da o ya#amı#, o da bozulmu#. Ondan sonra, daha do%rusu o, istifaya mecbur 
edilmi# ve dördüncü koalisyon hükümeti kurulmu#. Dördüncü koalisyon hüküme-
tini biz kurduk ve 1965 seçimlerine ülkeyi götürdük.

Demek ki Türkiye, 1961-1965 döneminde esasen dört senede dört hükümet 
denemi#, geliyor. Binaenaleyh, Türkiye ne zaman istikrarsızlı%ı bilmiyor, hükümet 
istikrarsızlı%ını? 1965-1971 döneminde. Çünkü 1965 seçimlerinde Adalet Partisi, 
tek ba#ına iktidar olabilecek kadar ço%unlu%u almı#, dört sene içerisinde Türkiye’de 
hükümet bunalımının ne oldu%unu göstermemi#. Ondan sonra 1969 seçimlerin-
de Adalet Partisi tekrar tek ba#ına hükümet olacak ço%unlu%u almı#; ama 12 Mart 
1971 bunalımına gelmi# ve on bunalımdan, 1971’den 1973’e kadar Türkiye’de dört 
tane daha yeni hükümet denemek mecburiyetiyle kar#ı kar#ıya kalınmı#; hem par-
tilerüstü hükümet. Yani, hükümet sadece parlamentonun güveniyle çalı#maya de-
vam edememi#, Parlamentonun güveni oldu%u halde çalı#maya devam edememi#. 
Hattâ 12 Mart 1971 bunalımından sonra kurulan ilk hükümet 321 oyla güvenoyu 
almı#; gücünü, aldı%ı güvenoyunun sayısıyla ölçmü#, Parlamento içinden bir müda-
hale vaki olmamı# bu hükümete, kendi içinden bozulmu# ve sekiz ay zarfında gö-
revi bırakmak mecburiyetinde kalmı#. Ondan sonra yine yeni bir tanesi kurulmu#, 
dört ay devam etmi#. Yeni bir tanesi kurulmu#, a#a%ı yukarı on–on iki ay devam 
etmi#. Sonra 13 Mart 1973’le beraber yeni bir dönem açılmı# ve bir dördüncüsü, 



bir dördüncü koalisyon hükümeti kurulmu#tur. Böylece Türkiye 1961-1965 döne-
minde 4, 1971-1973 döneminde de 4 hükümeti denedi, geliyor. Yani istikrarsızlık, 
Türkiye’de ilk defa olan bir #ey de%ildir. Ama bütün bu istikrarsızlık dönemlerinde 
Türkiye, demokrasi fikrini ve demokrasi müessesesini ya#atmaya gayret göstermi# 
ve demokrasi müessesesini ya#atmı#, buraya kadar getirmi#.

"imdi geliyoruz; 1973 seçimleri sonunda bir hükümet kuruyoruz. Bu Hüküme-
tin kurulması için 100 gün u%ra#ıyoruz, bu u%ra#malar esnasında çe#itli formüllere, 
çe#itli çarelere, çe#itli dü#üncelere ba#vuruyoruz ve 100 gün sonunda da Cumhuri-
yet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonu meydana çıkıyor. Bu Koalisyon; 
5 "ubat 1974 tarihinde bu kürsüden, o günkü Hükümetin Ba#kanı olan Sayın Ece-
vit tarafından Türk kamuoyuna #öyle takdim ediliyor, zabıttan aynen söylüyorum: 
“Bu Hükümet, #ayet güveninize mazhar olur...” ki, olacaktır. “... Güveninize mazhar 
olur, bir süre programını tatbik edebilirse...” ki, edecektir. “... Ondan sonra uzunca 
bir süre iktidar olacaktır” diye takdim edilmi#tir.

Ve dönülmü#tür “Siz, neyin muhalefetini yapacaksınız?” diye bize hitap edil-
mi#tir. "imdi, bugün yine çe#itli hitaplara maruz kaldık. Anla#ılıyor ki, Hükümeti 
kuran Sayın Ba#bakan ve Sayın yardımcısı, sanki Hükümeti bozanlar bizmi#iz gibi; 
bizi muaheze etmek, Hükümet bunalımından âdeta bir sorumlu aranacaksa, bizim 
üstümüze bunalım derdini atmak gibi bir tavrın içerisine girmi#lerdir. Bu, bizi bir 
müdafaaya götürür, kendimizi müdafaaya götürür. Kendimizi müdafaaya kaldı%ı-
mız zaman, kimsenin incinmeden bizi dinlemesi lâzımdır. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Mesele #udur: Bir bunalım çıkıyor. Bu bunalım nasıl çıkıyor? Evvelâ bir Hükü-
met, "ubat 1974’de kendisini uzunca süre, yani asgarîden 15-20 sene, - o intibaı 
veren - bir iktidar olarak ilân ediyor. Sonra geliyor, Mayıs ayının bir yerinde “Dal 
çatırdadı” diyor.

Nisan ayında, yani aradan 100 gün geçtikten sonra ben, “Koalisyonların genel-
likle uzun sürmeyece%ini, koalisyonların kısa zaman içinde sürtünmelere gidebile-
ce%ini, hele bu koalisyonun birisi di%erini frenlemek, birisi de öbürünü törpülemek 
gibi iki gaye ile i#e giri#mi# iki partiden te#ekkül etti%i için, uzun süremeyece%ini” 
14 Nisan günü &zmir’de söyledi%im zaman, 15 Nisan günü “Bunalım kı#kırtıcılı%ı” 
ile itham edildim. &thamı, Sayın Ecevit yaptı. &ki parti öyle uyumluymu# ki, ben 
memlekette huzuru be%enmemi#im, huzursuzluk çıkarıyormu#um ve âdeta buna-
lım çıkarıyormu#um, bunalımı kı#kırtıyormu#um, #eklinde beni itham ettiler. Ama 
Mayıs ayında kendisi Af Kanunu dolayısıyla, bu Meclisin verdi%i bir karardan sonra 
“Dalın çatırdadı%ını, çatırdayan dala ne kadar tutunabileceklerini” de ifade ettiler. 
Daha sonra döndüler, onlar bir kenara atıldı, dal falan sanıyorum yerine yapı#tı, bir 
süre daha gidildi ve sonra Kıbrıs meselesi ortaya çıktı.

Kıbrıs meselesi ortaya çıktıktan sonra 3 Eylüle kadar geliyoruz. 3 Eylülde, oto-
büslerin arkasında, Sayın Ecevit’in mi%ferli resimleri Türkiye’nin her tarafına gidip 
geliyor. “&kinci Atatürk”, ondan sonra “Kahraman” yazıları her tarafta asılı. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler ve gülü"meler) Bunalım sebebinde bunlar vardır da onun için 
izah ediyorum. Her tarafta Sayın Ecevit, “&kinci Atatürk”, “Kıbrıs Fatihi”, “Kıbrıs 
Kahramanı” olarak kar#ılattırılıyor.



MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Gemiye bindirip indirmedik...
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Gemiye bindirip, indirmedik” diyene 

biraz sonra cevap verece%im. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
Ve milletin Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Parlâmentosu ve tüm milleti ile arka-

sında durması gayet tabiî olan kahramanca ba#arısını, Cumhuriyet Halk Partisi oya 
tahvil etmek istiyor. Bunu söyleyen, aslında, Hükümetin ikinci ba#ı olan Ba#bakan 
Yardımcısı Sayın Erbakan’dır: Yani, “Kıbrıs’ta #ehit kanlarını oya tahvil etmek isti-
yor Cumhuriyet Halk Partisi”

Bunalım buradan çıkmı#tır. Bu bunalım kasten çıkarılmı#tır. Bunalımı çıkaran 
Sayın Ecevit’tir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonu 100 günde kurul-
mu#tur. Sayın Ecevit yeniden kurulacak bir hükümetin kolay olmayaca%ım biliyor-
du; ama kendisine denilmi#tir ki, “"u ortamda seçime gidilirse, fazladan 100 me-
busla gelinir”. Kendisi bir yerlerden seçim i#areti aldı%ı zehabına da kapılmı#tır. 
Binaenaleyh, “Fırsat bu fırsat” deyip, “&skandinavya seyahatine giderken vekâleti 
kime bırakaca%ım?” münaka#ası çıkarıp, Türkiye’de bunalımı yaratmı#tır.

Bunalımdan sadece Sayın Ecevit bunalsa mesele yok. (A.P. sıralarından gülü"me-
ler) Kendisi bunaldı, memleketi bunalttı. Bu hâdise 17 Eylülde oluyor. 17 Eylülden 
bugüne kadar 70 güne yakın zaman geçmi#tir ve bu 70 gün zarfında Türkiye yeni-
den Hükümet arıyor.

Sayın Ecevit’in bu gibi ahvalde Hükümet kurabilmesinin bir ortam meselesi 
oldu%unu unutmaması lâzımdır. Hükümet kurulabilmesinin bir ortam meselesi ol-
du%unu hiç kimse unutmamalıdır. Bir koalisyon kurulabilmesinin, bir ortak çizgi 
bulmaya, bir uzla#ma sa%lamaya ba%lı oldu%unu kimse unutmamalıdır.

Grubu bulunan be# parti... “Efendim, siz yanyana gelin”... Kimsenin di%erine, 
“Siz yanyana gelin” veya “Siz yanyana gelin; gelmiyorsanız sizi muaheze ediyorum” 
demeye hakkı yoktur. Be# parti ayrı ayrı partilerdir, ayrı ayrı programları vardır, 
ayrı ayrı destekleri vardır, ayrı ayrı kendilerini tutanlar vardır, hitap ettikleri kitle 
ayrıdır ve ayrı ayrı sorumlulukları vardır. Bu da tabiidir. Binaenaleyh, “Siz, filanca 
falanca ile niye bir araya gelmiyorsunuz?” diye birbirimizi muaheze ederek bu i#le-
rin içinden çıkmanın mümkün oldu%una kani de%ilim.

Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisinin bir araya gelece%ini kim 
dü#ünürdü? Geldiler... Demek ki, bir ortak çizgi bulabildiler, bir uzla#ma bulabil-
diler; orta yere bir Hükümet çıktı. Onun içindir ki, biz rejimi kötüleyerek, parti-
ler demokrasisini kötüleyerek, Parlamentoyu kötüleyerek, seçimi kötüleyerek bu 
i#in içinden çıkamayız. Hele, onu savunma mecburiyetinde olan milletvekilleri ve 
Parlâmento üyeleri olarak bunun içinden çıkamayız.

Mademki rejim budur, mademki birden fazla parti kurmak Anayasanın tabiî 
gere%idir, istedi%iniz kadar parti kurmak tabiî gere%idir, mademki vatanda#, reyi-
ni böyle da%ıtmı#tır; o zaman bir uzla#ma bulamadı%ınız takdirde bunalım devam 
eder.



Bir uzla#ma bulabilme kimin elinde de, bulamamı#? Bunun, ne gönlü ferah ol-
makla, ne geni# kalpli olmakla, ne bunalım istemekle falan alâkası yoktur; bunlar 
evhamdan ibarettir.

Gelin, aklı çalı#tıralım. &#te grubu olan be# tane parti... Kim kiminle, niye bir 
araya gelemiyor da Hükümet kurulmuyor? Onu söyleyin. Niye bir araya gelemi-
yorsunuz? Niye C.H.P.- D.P. bir araya gelemiyor? Niye C.H.P.- M.S.P. ile bir araya 
gelemiyor tekrar? Binaenaleyh, bu niyetlerin altında ne kadar gerekçe varsa, (gele-
meme gerekçesi) A.P.’nin de C.H.P. ile bir araya gelememesinde ve A.P.’nin de ba#ka 
partilerle bir araya gelememesinde (Hiç olmazsa #u ana kadar) aynı gerekçeler yatar.

Binaenaleyh, bir uzla#ma bulmak lâzımdır. Uzla#ma bulma kolay bir i# de%ildir 
zaten. Yani, #ahısların uzla#masının zor oldu%u bir dönemde, herkesin birçok prob-
leminin oldu%u bir dönemde partilerin uzla#masını kolay farz etmek ve bundan 
sonra da birtakım kötülemelere kalkmayı insaf ile ba%da#tırmak mümkün de%ildir 
ve bu, bunalımın çaresi de de%ildir zaten.

"imdi, hem diyoruz ki, kimseye tahakküm edilmesin, o zaman tahakküm çıkar 
bunun altından; bu sebeplerle Hükümet kurulamamı#tır. Hükümetin kurulamayı-
#ının sebebi, uzla#ılamamı#tır. Yani, be# parti, bir Hükümet çıkaracak biçimde bir 
kombinezon meydana getirememi#tir. Partiler teker teker, hiçbirisi kendi ba#ına 
Hükümet kuracak vaziyette de olmadı%ına göre ne olacaktır? Bunalım olacaktır. 
Bu, ne arzuya tabidir; ne, birisinin “Dur” demesine ba%lıdır; ne birisinin, “Yürü” 
demesine ba%lıdır.

"imdi, bunalımın 70 günlük safahatını incelerken neler görüyoruz. Sayın Ece-
vit bu kürsüye geliyor, diyor ki, “Efendim, biz, rakibimiz olan Adalet Partisine do-
kuz öneri götürdük, hiç kimsenin yapamayaca%ı kadar da cömert davrandık. Siz 
Hükümet kurun, biz sizi destekleyelim... Dokuzunu da reddettiler. Yani, kurmadı-
lar Hükümeti veya bize de kurdurmadılar”.

"imdi bu dokuz öneriye bakalım. Bu dokuz önerinin içinden Hükümet çıkıyor 
mu? Aslında, Hükümet çıkmıyorsa, yirmi öneriden de Hükümet çıkmaz; çıkıyorsa, 
bir öneriden de Hükümet çıkar. (A.P. sıralarından alkı"lar) Yani, anla#ılıyor ki, do-
kuz, sonradan istismar yapılmak için u%urlu sayı olarak seçilmi#.

Dokuz öneri getirmi#iniz, bunların üç tanesinde seçim #artı yok, altı tanesinde 
seçim #artı var. Altı tanesinde seçim #artı; baharda seçim oldu%una göre, Güzde 
seçim oldu%una göre. Binaenaleyh, tertip üçere iner, üç bir tane, üç bir tane. Öy-
leyse, aslında üç gurup teklif var önümüzde: Baharda seçim oldu%una göre, bir de 
Güzde seçim oldu%una göre. Sayın Ecevit diyor ki bize, “Baharda seçim oldu%una 
göre, benim ba#kanlı%ımda bir A.P.- C.H.P. koalisyonu kuralım”, önerilerinden birisi 
bu. Ben diyorum ki kendisine, 3 Kasım günü gidiyorum, “Sizin ba#kanlı%ınızda bir 
A.P.-C.H.P. koalisyonu kurarsak vaziyet nasıl oluyor bir bakalım”. Buna biz imkân 
görmüyoruz. Neden imkân görmedi%imizi de hemen kendisi ile görü#memizin so-
nunda basına söylüyorum. Çünkü biz, “Bu Hükümet (Yani istifa eden Hükümet, 
yani C.H.P.-M.S.P. Koalisyonu ve büyük a%ırlı%ı C.H.P.’nin üzerinde olmak üzere 
sözlerimizin) partizandır, partizanlık yapmı#tır” diyoruz. Binaenaleyh, biz diyoruz 
ki, “Bu Hükümet TRT’yi tarafsızlıktan çıkarmı#, C.H.P.’nin organı haline getirmi#-



tir”. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Biz diyoruz ki, “Bu Hükümet, memleketi paha-
lılı%a bo%mu#tur”. Biz diyoruz ki, “Bu Hükümet, memleketi çe#itli sıkıntıların içine 
sokmu#tur”... Bunları dedik, geliyoruz.

"imdi biz, A.P.-C.H.P. Koalisyonunu Sayın Ecevit’in Ba#kanlı%ında kurduk, aca-
ba bu sözlerimizi geri mi alaca%ız, yahut da bu iddialarımızdan vaz mı geçece%iz? 
Böyle Hükümet nasıl i#ler? Bundan, Hükümet çıkar mı, Allah için? Bunu, öneri 
telâkki etmek mümkün mü? Çıkmaz...

Peki, biz; “Bundan Hükümet çıkmaz” dedi%imiz zaman bir olanak varmı# da, 
imkân yani, bu olana%ı reddetmi#iz biz. Bunun neresi imkân, neresi Hükümet 
imkânı? Bu bir...

&kincisi, “Benim Ba#kanlı%ımda Güzün seçim yapılmak üzere Hükümet ku-
ralım”... Yani, Sayın Ecevit’in Ba#kanlı%ında bir Hükümet kurulması... Bu, bunun 
aynı... “Bir tarafsızın Ba#kanlı%ında Baharda seçim yapılmak üzere Hükümet ku-
ralım”...

Biz o anda bir tarafsızın Ba#kanlı%ında kurulacak Hükümetin Türkiye’nin me-
selelerini gö%üsleyebilece%i kanaatinde de%ildik. Bu bizim görü#ümüz. Öyle ise 
bundan da Hükümet çıkmaz.

“Güzün seçim yapılmak üzere böyle bir Hükümet kuralım”. Zaten onu kabul-
lenmedik.

"imdi, geriye kalıyor, “Siz Hükümet kurun, biz sizi destekleyelim yahut biz ku-
ralım siz bizi destekleyin”.

Onu da sordum kendilerine, “Biz Hükümet kurarsak, siz bizi nasıl destekleye-
ceksiniz?”. Dokuz öneri bu… Bir kısım milletvekilleri oylamaya girmeyecek, bir kı-
sım milletvekilleri müstenkif kalacak, bir kısım milletvekilleri, katı olanları kırmızı 
oy kullanacak ve biz 149 milletvekili ile çıkaca%ız, Sayın Ecevit bizi istedi%i zaman 
dü#ürebilecek. Yani, Sayın Ecevit’in merhametine kalmı# bir Hükümet; ondan son-
ra, ipleri Sayın Ecevit’in elinde. Biz bunu ciddî telâkki etmedik. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

“Biz kuralım, siz bizi destekleyin”... Biz, kendimiz için ciddî telâkki etmedi%i-
miz bir #eyi sizin için nasıl ciddî telâkki ederiz? Bu bir muvazaa Hükümeti olurdu. 
Muvazaa Hükümeti... Hem, “Demokrasiden uzakla#mayalım” diyoruz, hem, “Ge-
rekti%i zaman birtakım muvazaalara gidelim”... Bunu do%ru bulmadık.

Binaenaleyh, dokuz tane teklifin içinden bir Hükümet aradık. Dokuz tane öne-
rinin içinde Hükümet bulamadık. Kusur bizim de%ildir. Gerçekten, dokuz önerinin 
içine Sayın Ecevit bir Hükümet koymu# olsaydı biz onu bulurduk. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Bir öneri de siz getirseydiniz?

SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Efendim, müsaade buyurun, “Ben do-
kuz öneri getirdim, reddettiler” diyene cevap veriyorum. Ba#ka bir #ey varsa ona da 
cevap verece%im, müsaade buyurun.



Ondan sonra, dokuz önerinin hali budur. “En a%ır fedakârlık gösterdik” diyor. 
Ne imi# gösterdikleri fedakârlık? “Siz Hükümet olun, biz sizi destekleyelim”. Nasıl 
destekleyeceksiniz? Destek bu... Peki, ne zamana kadar desteklersiniz? “Bir seçim 
olana%ı çıkana kadar veya güçlü bir Hükümet kurulması imkânı çıkana kadar”...

Bunlar basına açıklandı%ı için açıklıyorum. Benim genellikle, buradan birtakım 
ikili görü#meleri falan kar#ı taraf razı olmadıkça açıklamak âdetim de%ildir. Basına 
kar#ılıklı olarak açıkladık, onun için açıklıyorum.

Peki, bir ay sonra bir Hükümet olana%ı buldunuz. Ne olaca%ız biz? Gidece%iz. 
Bizim taraftarlarımız ve sizin taraftarlarınız ne diyecek? Evvelâ bizim taraftarla-
rımız diyecek ki, “Oyuna geldiniz, bir aylık Hükümeti kurdunuz, bir ay zarfında 
yürüdünüz”. Devlet ne olacak? Her ay bir Hükümet de%i#tiren Devlet haline gele-
cek. Bu aslında olabilecek birtakım ihtimalleri de kapatmaktır. &stikrar arıyoruz, 
istikrarsızlı%a kendimiz âlet olaca%ız.

“Demokratik düzeni yerle#tirelim” diyoruz, demokratik düzenin derpi# etme-
di%i birtakım #eylere kendimiz alet olaca%ız. Aslında, ifası gayri mümkün akit, akit 
de%ildir. Yani, bir akdin önceden veya sonradan ifası gayri mümkün hale geldi ise, 
o akit bozulur, Medenî Kanunun temel hükümlerindendir. Biz bu önerilerde, ifası 
mümkün bir akit bulmadık. &fası mümkün bir ahit bulmadık. Hal böyle olunca da, 
bunları öneri telâkki edip, bunların içinde bir Hükümet çıkabilecek teklifler telâkki 
etmedik.

&yi ki kurmamı#ız, iyi ki etmemi#iz. Çünkü Sayın Ecevit #imdi geldi, hem kur-
mamı#ken ba#ımıza kaktı. Ba#ımıza kaktı, dedi ki, “Kendileri üç senelik Hükümet 
arıyorlar, vaktiyle ellerindeki Hükümeti kaptırdılar, #imdi üç senelik Hükümet arı-
yorlar” Hesabımızı do%ru yaptı%ımız, tahminlerimizi do%ru yürüttü%ümüz, bize 
getirilen #eyleri do%ru de%erlendirdi%imiz ortaya çıkmı#tır.

Muhterem milletvekilleri, “Peki, bu önerilerden bir #ey çıkmadı, siz bir teklifte 
bulunsaydınız?”... Biz de bulunduk teklifte, dedik ki, “Tabiî ki, siz ba#ka birisiyle 
hükümet kurabilirsiniz, bizim bunu telkinimize hacet yok”. Ama, alternatif olarak 
görünüyor, teklif de%ildir bu, açıklıkla söylüyorum. Ama biz size bir teklifte bulun-
ma mecburiyetinde veya durumunda de%iliz. Biz Hükümet bunalımını zaten parti 
ba#kanları olarak konu#tuk. Bunun içerisinden, Hükümet kurma görevi üzerinde 
idi Sayın Ecevit’in. E%er parti ba#kanları olarak konu#urken kendisinin Hükümet 
kurma görevi de i#e yarayacaksa, bir Hükümet çıkıverecekle, o #ekilde de meseleyi 
yürütmek mümkündü. Bizim söyledi%imiz söz #u idi; “Adalet Partisi olarak biz bir 
Hükümet kurmaya talibiz ve Adalet Partisi olarak biz bir Hükümet kurmaya ha-
zırız”. Neyi yapmak üzere? Memleketin en önemli meseleleri ne ise onu yapmak 
üzere. Nedir memleketin önemli meseleleri bize göre?

Birinci mesele, Kıbrıs meselesi de dâhil olmak üzere memleketin dı# meselele-
riyle fevkalâde yakından alâkadar olmak.

&kinci mesele; pahalılık, i#sizlik #ikâyetlerini ortadan kaldıracak #ekilde 
enflâsyonla mücadele etmek.



Üçüncü mesele; kamu idaresinde yapılmı# bulunan partizanlı%ı ortadan kal-
dırmak.

Dördüncü mesele; Devlet Radyo ve Televizyonunu tarafsız hale getirmek.
Be#inci mesele; komünizmle, komünizm tehlikesiyle mücadele etmek... (A.P. 

sıralarından alkı"lar)
“Bunlar Türkiye’nin meseleleri de%ildir” deyiniz. Bir mesele daha var; durmu# 

bulunan yatırım hamlesini harekete geçirmek, ekonomiyi inki#af ettirmek gibi... 
“Bunlar Türkiye’nin meseleleri de%ildir” deyiniz; mümkündür; bunları Türkiye’nin 
meselesi sayanlar olabilir. Bizim ça%rımız, bunları Türkiye’nin meseleleri sayanlar, 
kim bunları Türkiye’nin meselesi sayıyorsa buyursun gelsinler, Hükümet kuralım. 
Teklif bu veya bu ça%ın bir ortam yaratmak içindi, bir ortak çizgi bulmak içindi. 
Gayet tabiî ki, bütün bunlar kamuoyunun önünde olurken, kamuoyunu yapma da 
bu ça%rının içinde vardır.

Bir ba#ka teklifimiz daha vardı. O teklifimiz de #u idi; seçime gitmek de dâhil 
olmak üzere, Türkiye ye istikrar getirecek, Anayasada bazı de%i#iklikleri yapacak, 
yine pahalılıkla, i#sizlikle, bu i#lerle mücadele edecek, yine komünizm tehlikesiy-
le mücadele edecek bir Hükümeti kim kurarsa destek oluruz; kim kurarsa destek 
oluruz, bunları yapmak üzere... “Anayasa de%i#iklikleri yapaca%ız, istikrar getirmek 
için”... Bunu da söyledik. Sayın Ecevit tarafından buna verilen cevap #udur:

“Adalet Partisi 2/3 ço%unlukla gelse ancak yapabilece%i i#leri bekledi%i bir hü-
kümet arıyor”.

Benim cevabım #udur, bizim söyledi%imiz #eyler, Adalet Partisini alâkadar eden 
#eyler de%il, tüm rejimi, tüm memleketi alâkadar eden #eylerdir, tüm memleketi... 
(A.P. sıralarından alkı"lar) “Dokuz öneriyi reddettiniz, yerine teklif koymadınız”... 
Koyduk teklif; ama kim tarafından #ayanı kabul bulunursa onları ça%ırdık; ortak 
çizgi aramak böyle olurdu. “Benim dediklerimi niye kabul etmiyorsunuz?” diye ba#-
kalarını kötülemeye kalkmakla zaten uzla#ma bulamazdınız. Ama, 11 Kasım günü-
ne kadar bir uzla#ma bulma imkânı olmadı, 11 Kasım günü oldu. Aslında bir 9 Ka-
sım günü var arada. 9 Kasım günü Sayın Ecevit Dereçine köyünde yahut da Ankara 
ile Sultanda%ı’nın Dereçine köyü arasında bir yerde veya Gençlik Kurultayında bir 
yerde; ama bir iki yerde, bu Parlamentonun milletin 10 sene gerisinde oldu%unu ve 
bu Parlamento ile hiçbir #ey yapılamayaca%ını ilân etti. Sonradan, Parlamentonun 
de%il de, Parlamento ço%unlu%unun milletin 10 sene gerisinde oldu%unu söyledi%i-
ni ifade etti. Yani, Parlamentonun tümünün de%il de, kendileri hariç anla#ılan, geri 
kalanının tümünün milletin 10 sene gerisinde oldu%unu ilân etti.

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Halkın!
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Halkın!
Ondan sonra, 11 Kasım günü toplantılar yapıldı Çankaya’da. Burada herkesin 

elinde bir mavi kitap... Toplantının zaptı... Herkes istedi%i yeri, geldi okudu. Yani, 
neresi kimin i#ine yarıyorsa orayı okudu. Ben mümkün mertebe objektif olmaya 
gayret edece%im. Ben de bunun içinden bazı #eyler okuyaca%ım.



Muhterem milletvekilleri, Türkiye’deki bunalımın köküne inelim. Türkiye’deki 
bunalımın kökünde millete inanç veya inançsızlık yatar. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Milletin tümüne inanç veya inançsızlık yatar. Kendisine dedik ki, 
“Parlamento ço%unlu%unu itham ediyorsunuz”. Demokrasi ço%unluk rejimidir. Esa-
sen demokrasi ço%unlu%un aldanmayaca%ı esasına dayanır. Onun için ço%unlu%a 
gitmi#tir. Demokrasi azınlık tahakkümüne kar#ıdır; ama ço%unlu%un azınlı%ı ez-
mesi önlenmi#tir. Neyle önlenmi#tir? &#te Jacobenist bir millî hâkimiyet anlayı#ı 
yerine, sınırlandırılmı# bir millî hâkimiyet anlayı#ı ile önlenmi#tir. Yani, ço%unluk, 
milletin yüzde 90’ını da, hattâ 99’unu da arkasına dü#ürse, 99, yüzde bir’e muayyen 
#eyleri yapamaz. Onlar nelerdir? Onlar Türk Anayasasında özüne dokunulamaya-
cak haklar olarak gösterilmi#tir. Binaenaleyh, onun dı#ında demokrasi ço%unlukla 
i#ler; karar ço%unlukla alınır. Karar alabilmek için ço%unluk lâzımdır.

&#te, burada Sayın Ecevit bu beyanı yapmadan önce bir azınlık hükümeti or-
taya koydu. Azınlık hükümetinin, aslında, tarafımızdan sert tepki ile kar#ılanmı# 
olmasından, kendisi çok alınmı# görünüyor. Azınlık hükümeti nasıl olacaktı? Sayın 
Ecevit bir hükümet kuracaktı: “Ortak bulamıyorum. Kimse benimle ortak olmu-
yor. Öyle ise ben yeni bir Hükümetin kurulmasını beklemektense ben bir hükümet 
kurayım, böylece de biran evvel orta%ımdan da kurtulmu# olurum, ondan sonra 
memleketi bir süre idare ederiz”... E, peki bu hükümete Adalet Partisi güvenoyu 
vermeyece%ine, Millî Selâmet Partisi güvenoyu vermeyece%ine, Demokratik Parti, 
“42 tane kırmızı oyumuz var” dedi%ine göre, bu hükümetin güvenoyu alması müm-
kün de%il. Bu azınlık hükümeti oldu.

Güvenoyu alamayacak bir hükümetin kurulmasına muteriziz biz. 100 mebuslu 
bir parti bu Parlamentonun içinden çıkar, hükümet kurar. Bu hükümet güvenoyu 
alır, hükümettir o; azınlık hükümeti de%ildir. Azınlıkta bulunan bir partinin kur-
du%u hükümettir; ama güvenoyu almı#tır. Güvenoyu #artını ortadan kaldırdı%ınız 
takdirde, Parlamento müessesesi ki, milletin mümessilleridir, milletle icranın irti-
batını koparırsınız. Güvenoyu almayan bir hükümetin icra yapması, önceden bile 
bile güvenoyu almayaca%ı belli bir hükümetin kurulmasına biz itiraz ettik. Sayın 
Ecevit’i i#galcilikle de itham ettik. Bu do%rudur. Anayasada, azınlık hükümetine 
kar#ı bir #ey yokmu#... “Bunu nereden çıkarıyorsunuz?” Bütçe ile ilgili maddenin 
görü#ülmesinden çıkarıyoruz. Ayrıca güvenoyu maddesi var Anayasada, güvensiz-
lik oyu maddesi var. Binaenaleyh, orta yerde sarahat varken, delâlete itibar olun-
maz. Orta yerde bu zamana kadar yürüyüp gelmi#, 226 kavgası yaptık, geliyoruz. 
“226’yı bulmadıkça hükümet dü#üremezsiniz” diyoruz. Öyle ise, güvenoyu müesse-
sesini kaldırdı%ınız takdirde, demokrasinin en önemli müessesesini yitirirsiniz, i#te 
o, azınlık tahakkümüne gider. Sizi denetlemek mümkün de%ildir yenisi gelinceye 
kadar uzakla#tırmak mümkün de%ildir. Böyle bir hükümete kimse razı olmaz. As-
lında böyle bir hükümet, rejime uygun bir hükümet de%ildir, i#te onun için “i#galdir 
bu” dedik.

VEL# BAKIRLI (Manisa) — Seçim yapalım Sayın Demirel.
#HSAN ATAÖV (Antalya) — Seçime de gelece%iz, biraz sabret.
BA%KAN — Müdahale etmeyin efendim, rica ederim.



SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — "imdi Sayın Ecevit’e #u suali sordum; 
basında da söyledim, basın toplantısı yaptım orada da söyledim, kendisine de sor-
dum: “Bir azınlık hükümeti kurmak mümkün idi ise, benim olmaz böyle #ey de-
meme bakarak neye vazgeçtiniz bundan?” Çünkü, benim olur böyle #ey dedi%imi 
yapıyor de%ilsiniz veya olmaz böyle #ey dedi%imi yapmıyor de%ilsiniz... Bir azınlık 
hükümeti kurmak mümkün idi ise ve bu anayasaya uygun idi ise, demokratik te-
amüllere uygun idi ise - esasen ikisini ayırmak da güçtür ya - buna uygun idi ise, 
neye bir azınlık hükümeti kurmaktan sarfınazar ettiniz? Uygun de%il idi ise, neye 
te#ebbüs ettiniz? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Mesele burada da kalmıyor. "imdi bizi #ikâyet ediyorsunuz: “Azınlık hükümeti 
kurdurmadınız bize” diye. Do%ru ise kursaydınız; do%ru oldu%una inanıyor idiyse-
niz kursaydınız veya yanlı# oldu%unu bile bile kurmak mümkün idiyse, kursaydınız.

Binaenaleyh, böyle: “Efendim, ben öneride bulundum, 9 tane öneride bulun-
dum reddettiler; azınlık hükümeti kurayım dedim kurdurmadılar; kendileri kur-
madılar; bana kurdurmadılar, memleket hükümetsiz kaldı” gibi hem buhranı çı-
karacaksınız, hem bunalımın çözülmesini zorla#tıracaksınız, hem de bir kavram 
karga#alı%ına sebep olacaksınız... Bu olmaz.

Bu kürsüden, geldiniz yine bugün bunu tekrarladınız: “Azınlık hükümeti kura-
caktık” dediniz. Türkiye’ye bir hükümet lâzımdır; ama nasıl olursa olsun bir hükü-
met de%il. Usulüne göre kurulmu# bir hükümet lâzımdır. Usulüne göre kurulmu#, 
usulüne göre güvenoyu almı# bir hükümet lâzımdır. Binaenaleyh, “Nasıl olursa 
olsun bir hükümet olsun,” bu bunalımı ortadan kaldırmaz ki. Kötü teamüller vaz 
etmek suretiyle, kötü örnekler vaz etmek suretiyle çok daha yanlı# istikametlere 
götürür. Onun için biz, kendisinin kuraca%ı bir azınlık hükümetine rıza gösterme-
dik. Göstermeyip de ne yaptık? Sadece dedik ki: “Bu i#gal olur” Onun ötesinde ne 
yapardık? Buraya gelseydi, gelebilseydi ne yapardık? Güvenoyu alamazdı; müeyyi-
desi o olurdu. Sonra kamuoyu mücadelesi yapardık, önünde yapardık, sonrasında 
yapardık; kamuoyu mücadelesi yapardık. Ne yapacaktık?

"imdi görüyorsunuz ki, Anayasayı tefsir suretiyle de%il de, Anayasada açık hü-
küm varken bir azınlık hükümeti kurmaya Sayın Ecevit’in kalkmı# olması dahi, as-
lında, Türkiye’de yeni bir bunalımın kapısıdır.

"imdi yine dönüyorum “10 sene kim geri bu Parlamentodan”...
Bu hususları Çankaya Kö#künde de söyledik; bugün yarın gazetelerde çıkacak-

tır. A%ırıma gitti%i için, sadece a%ırıma gitti%i için söylemiyorum, aslında bir zih-
niyeti te#hir bakımından bunu ifade ediyorum. Bakınız orada ne diyoruz: “Seçim 
kaçınılmaz ise ve memleketin hükümet bunalımına veya ba#ka bir bunalımına bir 
çare ise, biz seçime varız” Bunu ilân ettik. Seçim yapmı# olmak için seçim yapmak 
de%il, lüzumuna kani bulundu%umuz bir seçimi yapmaya varız. Seçimin neticesinde 
meydana gelecek Parlamentoya saygı duyulmayacaksa, o zaman seçim yine mana-
sız hale gelir. Türkiye’nin halledemedi%i mesele budur. Türkiye, üstün kuvvet me-
selesini halledemedi. Yani, en üstün kuvvet kim Türkiye’de; en üstün kuvvet ne? En 
üstün kuvvet Millet. Milletin adına herkes konu#amaz; milletin bir Parlamentosu 
var, temeli Parlamento. Binaenaleyh, o Parlamentoyu en üstün kuvvet almadı%ınız 



sürece ve zaman zaman bu Parlamentoyu tartı#tı%ınız sürece, bunu itibarsız kıl-
maya kalktı%ınız sürece de, sanıyoruz ki, biz, Türkiye’nin idaresini kolaylıkla yürü-
temeyiz. Evvelâ bunda anla#malıyız, Parlamentonun üstünlü%ünde anla#malıyız. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi, Sayın Ecevit’e sordum, dedim ki; “Nereden biliyorsunuz Parlamento-
nun milletten 10 sene geride kaldı%ını? Nereden biliyorsunuz? Nereden ölçtünüz 
bunu? Bu Parlamento seçildi bir sene olmu#, Parlamentonun ço%unlu%u tabiî; yani 
kendileri de%il, ço%unlu%u; bu Parlamento seçileli bir sene olmu#, siz de bir sene-
dir iktidardasınız. Yani 10 ay; geçen 10 ay zarfında iktidardasınız, bu konu#malar 
yapıldı%ı zaman, bu 10 ay zarfında, acaba Türkiye’yi siz 10 sene ileriye götürdünüz 
de, Parlamento oldu%u yerde kaldı, farkına varamadı, bu suretle milletin 10 sene 
gerisinde mi kaldı? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bir sual daha sordum; “Peki seçime gidildi, bu Parlamentonun % 80’i seçildi 
geldi, yani giden arkada#ların % 80’i seçildi geldi; o zaman, yine Parlamento, (ara-
dan 2 ay geçtikten sonra, 2 ay zarfında Parlamento) milletin 10 sene gerisinde kaldı 
mı diyeceksiniz?” O zaman dedi ki kendisi; “Yanılmı#ım derim sonra” E, biz Sayın 
Ecevit’in yanılmı# olup olmadı%ını ispatlamak için Türkiye’yi alabora etmeye mec-
bur de%iliz ki. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bunları niçin söyledim? Bu Parlamentonun içinden hükümet çıkartmaya çalı-
#ıyoruz. E, Parlamentonun % 67 oy toplulu%u, kendileri % 33’tür, geriye kalan % 
67 oy toplulu%u “persona non grata” ilân edilirse, (yani milletin 10 sene gerisinde 
olmak demek) makbul olmayan ki#iler ilân edilirse, bu takdirde bu çıkardı%ınız hü-
kümet acaba makbul sayılacak mı kendileri tarafından? &#te onun için Türkiye’nin 
meselesini çözmez dedim. Bu zihniyet devam etti%i sürece, Türkiye’de bu sıkıntılar 
devam eder dedim. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Cumhuriyet Halk Partisi ya kendisi hükümet olacaktır, ya ba#kasını hükümet 
yaptırmayacaktır; mesele budur, mesele budur; ya kendisi hükümet olacaktır, ya 
ba#kasını hükümet yaptırmayacaktır.

"imdi bakınız, bir mülâhazamı daha söyleyece%im, bu mavi kaplı kitaptan:
“Bu Parlamentoyla bir #ey yapılmaz” diyor Sayın Ecevit, “Bu sözler benim” di-

yor. Tabir aynen böyledir. Binaenaleyh, bu yapmı# bulundu%u tavzih tutarlı de%il-
dir kanaatimce. Yani, tavzihimde; “Yanılmı#ım,” derim diyor. Gayet tabiî ki, Sayın 
Ecevit Parlamento hakkında #öyle dü#ünür veya böyle dü#ünür. “Bu Parlamentoyla 
bir #ey yapılmaz” demesi neyi ifade eder; bunu daha evvel söyledim; ama geçi#tiri-
lecek cinsten bir #ey de%ildir. Öyle söylemeye devam edebilir, mademki bir araya 
oturduk, i#te odur beni alâkadar eden kısmı. Mademki bir araya oturduk, öyle ise 
asgariden Parlamento hakkındaki görü#lerimiz aynı olmalıdır. Ba#ka türlü hiçbir 
meseleyi halledemeyiz.

Bir araya oturdu%umuz zaman, bir araya oturmasak bile kar#ılıklı yapardık 
münaka#amızı; yine halkın önünde bu münaka#ayı yapmaya devam edece%iz gayet 
tabiî; bu Parlamentoyu, kendilerini seçen halk seçti. Yani, aslında, bu Parlamento-
nun bu tarafında oturan arkada#ları da, burada oturan arkada#ları da, o tarafında 
oturan arkada#ların da hepsini halk seçti.



Bu Parlâmentoyu ikiye bölmekle Sayın Ecevit halkı ikiye bölüyor. Bizi seçen 
de halk; yani kendisinin be%enmedi%i ve tutucu olarak itham etti%i partilerin mü-
messillerini de seçen halk. Yani bu durumda halk ikiye bölüktür Türkiye’de, Sayın 
Ecevit’e göre.

Sayın Ecevit’in nazarında bir ilericiler, bir de tutucular veya gericiler, var. &#te 
buradan ba#lıyor tahrik; bu düpedüz bir tahriktir, buradan ba#lıyor. Devlete kar#ı 
çıkma, i#te budur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın milletvekilleri, Parlamento hakkında böyle dü#ündü%ünüz zaman, mil-
let hakkında böyle dü#ünürsünüz; bir kısmını gerici, bir kısmını ilerici; size rey 
vatanda# ilerici, vermeyen tutucu ve gerici. Ayrı ayrı tabirler de kullanabilirsiniz; 
bildi%imiz a#a%ı yukarı aynı manaya geldi%idir; tutucu ve gerici. E, bu #ekildeki 
münaka#alarla Türkiye’de bir yere varamayız. Bu münaka#alar Türkiye’yi nereye 
getirdi gördük; asgariden bu münaka#alar burada bitmedi; ama bir Hükümet ku-
rulması için u%ra#ırken dahi, içinden Hükümet çıkaraca%ımız, medet umaca%ımız 
Parlamento ço%unlu%unu tutuculu%unu tutuculukla itham etmek suretiyle, aslında 
Parlamentoya hücum, dı#arıdan hücum tevcih edilmektedir. Aslında sokaklara i#a-
retler verilmektedir. Aslında budur hepsi... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli milletvekilleri, seçim üzerinde de çok konu#uldu. Çankaya’da seçim 
için söyledi%im en son sözden ba#layarak seçim meselesine temas edeyim.

Ben diyorum ki; Çankaya’da be# parti ba#kanı ve Sayın Cumhurba#kanı, altı 
ki#i oturup seçim tarihi tespit edemeyiz. Ben orada söyledim bunu. Neden söyle-
dim? Burada yazılı. Seçim Millet Meclisinin i#idir. Bunu söylemekle sanıyorum ki, 
Millet Meclisinin iradesine olan hassasiyetimizi gösterdik. (A.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı"lar) Hepinizin iradesine... Bunu söylemekle bu Meclisin alaca%ı ka-
rarların ba#ka bir yerde alınıp, sizin önünüze alınmı# kararlar olarak getirilmesine 
kar#ı çıktık. Bunun kınanacak bir tarafı yoktur.

Seçim, Millet Meclisinin verece%i karardır. Yolu bellidir, izi bellidir. Seçim, 
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kurultayının verece%i bir karar de%ildir. (A.P. sı-
ralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) &stedi%iniz kadar miting yapın; mitinglerden de 
seçim kararı alamazsınız; seçim kararını buradan alacaksınız ve bunun yolu, usulü 
de #udur:

Seçimin yenilenmesine dair önerge vereceksiniz. (C.H.P. sıralarından “Verdik” 
sesleri) Verdiniz, çok güzel.

Bu önerge Millet Meclisinin Danı#ma Kurulundan geçecek. (C.H.P. sıralarından 
“Geçti” sesleri) Oradan da geçti, peki.

Ondan sonra gelecek Anayasa Komisyonuna. (C.H.P. sıralarından “Geldi” sesleri) 
Geldi.

Anayasa Komisyonundan geçecek, Millet Meclisinin huzuruna gelecek. E, siz 
seçimi Kurultayda, Eski#ehir’de veya Bursa’da niye arıyorsunuz? (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

"imdi de%erli milletvekilleri, “Hükümet bunalımı uzarsa bundan zarar çıkmaz” 
Ben böyle bir #ey demedim. Bunu diyen Sayın Ecevit’tir; dedi%i yer Alia%a’dır tarih 



14 Eylül’dür. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Yani bunu diyen derken me-
seleyi yeni bir tavzihe lüzum görüyorum, daha do%rusu tamamlamaya. Kendisinin 
dedi%i #u: “Hükümet bunalımından korkmayınız. &dare vardır, i#ler, memleketin 
i#leri görülür. Hükümet bunalımı bu rejimin içinde vardır” diyen kendisi.

Bunalım benim elimde mi ki dur dedi%im zaman duracak, yürü dedi%im zaman 
yürüyecek? Efendim benim gönlüm ferahmı#, ondan sonra “Bunalım uzarsa uza-
sın” demi#im... Yok böyle #ey. Bunalımın Türkiye’ye ne kadar zarar verdi%ini ben 
biliyorum, herkes biliyor. Ama bunalımı çıkarırken, bunalımdan Türkiye’nin zarar 
görmeyece%ini söyleyen sizsiniz. Türkiye zarar gördü Sayın Ecevit, zarar gördü.

"imdi gelmi# diyor ki Sayın Ecevit: “Efendim ben bu orta%ımla nasıl geçinecek-
tim? Koalisyonlar Türkiye’de uzun sürmüyor”

Koalisyonlarının çok uzun sürece%ini, yani Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 
Selâmet Partisi Koalisyonunun çok uzun sürece%ini söyleyen sizsiniz. Kimi kime 
#ikâyet ediyorsunuz, uzun sürmüyor diye? Ondan sonra orta%ınızla fevkalâde 
uyum içinde bulundu%unuzu, programlarınızı öylesine ahenkle#tirdi%inizi, esasen 
programlarınızda fevkalâde ahenkle#mek için rahatlık bulundu%unu, 5 "ubat günü 
burada gelip söyleyen sizsiniz. Biz söyledik, bundan sonra; “Biz ayrı iki partiydik, 
ayrı programlarımız vardı, memleketin birtakım temel meselelerine bundan dolayı 
inemedik” diyemezsiniz artık dedik. Çünkü, “En ufak detayına kadar her #eyi ko-
nu#tuk ve bu programa koyduk” diyen sizsiniz.

Sayın milletvekilleri, rejimin müessesesi sadece Hükümet de%ildir. Bunu söy-
lemeye devam edece%im. Rejimin müessesesi #u Parlamentodur. Türkiye’de bugün 
Hükümet bunalımı var, tamam. Ama Parlamento var, hür, açık; memleketin her 
meselesi konu#uluyor; ama hür basın var; ama hür sendikacılık var; ama özerk üni-
versite var; ama tarafsız olması lâzım gelen TRT var; ama hür yargı organı var. Ben 
bunların hepsinin varlı%ını söylerken, varsın arada Hükümet de olmazsa olmayı-
versin mi dedim? “Hükümet bunalımına bakarak bunlardan sarfınazar edemezsi-
niz, bunlar var” dedim ve “Bunların varlı%ı, Türkiye için büyük nimettir” dedim. 
“Rejim sadece Hükümetten ibaret de%ildir” dedim. Temel insan hakları var, temel 
insan hakları yürürlükte. Bütün bunları, benim söylediklerimi alın, tersine çevirin, 
hiç anla#ılmaz hale getirin... Anlamamız mümkün de%il. Ama anla#ılmaz hale getir-
mekte siyasî maksat güttü%ünüz gerçektir. Bu çe#it siyasetten de bu zamana kadar 
kimse bir #ey çıkaramadı. Ümidediyorum ki siz de çıkaramazsınız. Susuz kuyudur 
bu, bu kuyudan su çıkmaz.

Seçim, nasıl ba#lamı# nereye gelmi#? Hükümet konusuna girmeden evvel onu 
söyleyeyim. Bir defa 8 Eylül tarihli gazetelerin man#etine bakalım. Sayın Ecevit’in 
beyanı #u: “Erken seçim bahis konusu de%il,” 8 Eylül tarihli Milliyet Gazetesinde 
ba#lık bu. 18 Eylülde Sayın Ecevit istifa etmektedir; daha do%rusu 17 Eylül. 20 Ey-
lülde Hükümeti kurmaya memur edilmi#tir. 30 Eylülde Hükümeti kuramayaca%ını 
bildirmi#tir. Sonra tekrar memur edilmi#tir, 12 Ekimde falan. Ondan sonra Kası-
mın altısında - yedisinde yine kuramayaca%ını beyan etmi#tir. Bu devrelerden Tür-
kiye geçmi#, buraya geliniyor.



"imdi dün Sayın Irmak bizi davet etti. Davetine icabet ettik. Dünkü davette, 
Sayın Irmak, bize, seçim tarihinin tespiti olarak konuyu ortaya koydu. Niçin? "ayet 
seçim tarihi tespit edilebilirse, Cumhuriyet Halk Partisi bu Hükümete güvenoyu 
verip vermemeyi dü#ünebilirmi#. Veya böyle bir tarih tespit edilirse, Sayın Ecevit 
bunu grubuna götürebilirmi#. Biz dedik ki, hükümet ba#ka i#tir, seçim ba#ka i#tir. 
Bunu demeye devam ediyoruz.

Efendim, biz demi#iz ki, “Hükümetin bir de programını görelim ondan sonra 
nasıl davranaca%ımızı tayin ederiz” Bundan hükümetin kurulu#unu içimize sindir-
mi#iz, böyle bir hükümeti içimize sindirmi#iz ama onlar içlerine sindirmemi# böyle 
bir kurulu#u. Evvelâ, bizim dedi%imiz #ey #udur: “Biz, Sayın Irmak tarafından ku-
rulacak bir hükümete kar#ı de%iliz. Hükümetin te#ekkül tarzını ve programını gör-
dükten sonra söz Millet Meclisinindir. Orada söyleyece%iz sözümüzü. Hükümetin 
tarzı te#ekkülünü ve programını gördükten sonra sözümüzü söyleyece%iz”

Bizim söz söylememize hacet yok, Sayın Ecevit bizim yerimize sözü söyleyi-
veriyor. Yani, programı ve i#te tarzı te#ekkülü gördük; tarzı te#ekkül için mütalaa 
beyan etmedik biz. "imdi beyan ediyoruz, tarza te#ekkülü nedir, programı nedir, 
#imdi geldi onun sırası. Biz esasen bu zeminde yapılacak münaka#aları bu zeminde 
tutmaya çalı#ıyoruz. Bunun dı#ına çıkartmayalım diye u%ra#ıyoruz.

Peki, C.H.P. böyle bir hükümeti Anayasaya uygun, demokratik kurallara aykırı 
bulmaktadır. Ama, seçim #artı konursa, böyle bir hükümete evet diyecektir. Aca-
ba demokratik kurallara aykırı oldu%unu iddia etti%iniz bir hükümet, seçim #artı 
konmu# olmakla nasıl demokratik kurallara uygun hale geliyor? Veya, demokratik 
kurallara uymayan bir #eyi nasıl içinize sindiriyorsunuz o zaman?

Binaenaleyh, kimseye bir #ey söyleyecek haliniz yok. “Demokratik kurallara 
uygun de%ildir” diyorsanız seçim tarihinin oraya yazılmı# olmasıyla o hükümet 
demokratik kurallara uygun hale gelmez. Bir de%erli sözcü de buradan ifade etti, 
“Anayasaya uygun, demokratik kurallara aykırı..” O zaman Anayasa demokratik ku-
rallara aykırı demektir, o mâna çıkar.

Binaenaleyh çe#itli çeli#kiler içerisindedir Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin 
de%erli Genel Ba#kanı. Bu çeli#kiler de her gün de%i#ik #ekiller almaktadır.

“Erken seçimin tarihini tespit edelim” Neyle tespit edelim? “Protokolle”. Yani 
biz oturaca%ız, Cumhuriyet Halk Partisi, “&mzalayın #u protokolü” diyecek. Altına 
imza koyaca%ız. Sonra Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Ba#kanı bu proto-
kolü partisine götürecek, diyecek ki: “&#te protokolü aldım”

De%erli milletvekilleri, böyle bir taleple 51 senelik Cumhuriyet içerisinde hiç 
kimsenin gelmedi%ini veya böyle bir talep gelmedi%ini, kimseye yapılmadı%ını açık-
lıkla ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl karar verecekse kendisi versin 
kararını. “Seçim tarihi üzerinde partiler anla#madılar da...” Nerede anla#madılar? 
“Be# parti ba#kanının toplantısında” Ne zaman? “&#te cumadan önceki çar#amba 
günü. Anla#madılar da ben onun için güvenoyu vermiyorum. Yani böyle bir hükü-
met de ayakta duramazsa bunun vebali yine benim de%ildir…” E, bu #ekilde bir yere 
varamayız. Bu aslında seçime gitmek de%il, hükümet kurulmasına yardımcı olmak 



da de%il; hükümet kurmasını imkânsızla#tırmaktır. Seçimi, bir erken seçim yapıldı-
%ı takdirde onun sloganı olarak kullanmak; bundan ba#ka bir #ey de%il.

Herkes kendi kararını kendisi verecek; i#te Hükümet, i#te Anayasa, i#te prog-
ram. Herkes kendisi versin kararını. Biz kimseye ba%lı olarak karar vermedik.

Efendim, bu hükümetin kurulmasına ye#il ı#ık yakmı#ız. Biz yakmadık ye-
#il ı#ık. Bizim çizgimizde kırık yok. Gayet net bir çizgi çizip geliyoruz. Ben, Sayın 
Irmak’a sordum, kendisi buradadır; basına da açıkladım, Sayın Ecevit’le görü#üp 
bana geldi%i zaman ne yapmak istedi%ini sordum. Klâsik bir koalisyon kurmak is-
temedi%ini, daha do%rusu, güvenoyu toplayacak bir hükümet kurmak istedi%ini, 
klâsik koalisyondan çok böyle bir model üzerinde durdu%unu söyledi. Benim an-
ladı%ım o. Öyle anladım. Anladı%ımı da tekrarladım, do%rudur. Bizden Hükümete 
katılmamızı, katılmazsak desteklememizi, desteklemezsek kısmî desteklememizi, 
kısmî desteklemezsek tümüyle kar#ı çıkmamamızı istedi. Benim de yetkili kurulla-
rıma götürdü%üm mesele budur. Ama Sayın Ecevit’in beyanatı var aynı gün: “Hü-
kümete katılırız. &ster üye alırsınız, ister almazsınız, Hükümete katılırız” dedi%i 
budur.

Hükümet seçimi yapmaya muktedir mi? Hayır. Seçim kararını Hükümet mi 
verecek? Hayır. Seçim kararı bir kararname ile mi verilecek? Hayır. Seçim kararını 
Millet Meclisi verecek. Binaenaleyh, seçim kararını Millet Meclisi verirse Hükümet 
bu seçime kar#ı mı çıkacak? O da hayır. Öyle ise seçimle Hükümeti birle#tirmenin 
mânası nedir? Aslında bunalımı çözülmez hale getirmekten ba#ka hiçbir manası 
yoktur.

De%erli milletvekilleri, niçin erken seçimin tarihini arıyorsunuz? Kim arıyorsa. 
Erken seçimin tarihi erken seçim kararının içinde mündemiçtir. Yani seçimi yenile-
me kararını aldınız mı, altmı# gün sonra gidersiniz. Binaenaleyh, niçin tarih tespiti 
için u%ra#ıyorsunuz? Gelirsiniz, önergenizi getirirsiniz ondan sonra oy buldu%unuz 
takdirde seçim kararı alınmı# olur. Pekâlâ birisi çıkar da kı#ın seçim yapılmaz der-
se, bunu töhmet altında bırakmaya hakkınız yok. Hakikaten kı#ın seçim yapılmaz 
Türkiye’de, hiç yapılmamı#tır. "ubatta seçim yapılmaz. "ubatta yapaca%ınız seçi-
min ne sıhhati olur, ne millet iradesini inikâsla önemli bir i# olur. Ne katılma yük-
sek olur. Ve meseleyi çözemezsiniz... Hiçbir meseleyi çözmez o. Onun içindir ki geli-
niz, seçim Türkiye’nin bir meselesini çözecekse bunu bir istismar konusu olmaktan 
evvelâ çıkaralım. &stismar konusu yapmaya devam etti%iniz takdirde Türkiye’nin 
meselesini çözmeyi zorla#tırırsınız. (A.P. ve D.P. sıralarından alkı"lar)

Ben demi#im ki, yedi ay sonra yapılacak seçimin tarihini #imdiden tespite ne 
lüzum var? "imdi Türkiye’de seçim zamanları Mayıs oldu%una göre, hiç olmazsa 
Mayısın 2’nci yarısı, Haziranın ilk yarısı veya Ekim, Kasım... Kasımı da geçmemek 
lâzım. Mahallî seçimleri Aralıkta yaptık ama, mahallî seçimlerin neticeleri köy ise 
köyde, kasaba ise kasabada en nihayet il çevresinde toparlanıyor. Bir genel meclis 
için, belediye için #ehirde, muhtar için köyde toparlanıyor. Ama Millet Meclisi se-
çimlerine geçti%iniz takdirde, bunları kı# ayları içerisinde yapamazsınız. Kı# ayları 
içinde yapılacak bir seçimden memleketin bir bunalımını çözmeyi ümit edemezsi-
niz asgariden. Hal böyle olunca, Mayısta yapılacak bir seçim dü#ününüz. Mayısta 



veya Haziranda yapılacak seçime yedi ay var. Neden 306 sayılı Kanun 60 gün #artını 
getirmi#. Seçime karar verdiniz mi 60 gün azamidir. 60 gün içinde seçim yapıp bi-
tirmek lâzımdır. Birçok memleketler de seçimi otuz günde yapıyor. &ngiltere seçime 
karar verdikten otuz gün sonra yaptı. 60 gün azamidir. Bu azamiyi yedi aya çıkardı-
%ınız takdirde, yedi ay içinde belki üç tane daha hükümet kurmak mecburiyetinde 
kalırsınız. Ve yedi ay içerisinde devlet mekanizmasının i#lemesi mümkün de%ildir? 
Vatanda#ı bizar edersiniz. Onun içindir ki 60 gün #artı 306 sayılı Kanuna gerek-
çesiz getirilmi# bir #art de%ildir. Fevkalâde önemli bir #arttır. Bu #artı bir meçhul 
tarihe bıraktı%ınız zaman; Ekimde veya Kasımda seçim yapılması öngörülürse 11 
Haziranda seçim yapmak lâzım. Hepsi erken seçim. 11 ay sonra yapılacak seçimin 
tarihini #imdiden tespit etti%iniz zaman hiçbir #eyi i#letemezsiniz. Söyledi%imiz bu 
#eyde a%ırlık var. Bütün bunları “Efendim, biz seçime varız, siz de var mısınız?” gibi, 
“Ben meselenin üstüne varıyorum, siz meselenin üstüne gelmiyorsunuz” gibi istis-
mar konusu yapmakta insafsızlık vardır sadece. Aslında, mantık da yoktur.

De%erli milletvekilleri, #imdi bir nebze Hükümet konusuna temas etmek isti-
yorum.

Aslında Hükümet programında “Hükümetin tarafsız olaca%ı, partiler dı#ı ola-
ca%ı ve icraatından kimsenin sorumlu olmayaca%ı” yazılı. Tarafsız, icraatından kim-
senin sorumlu olmayaca%ı bir icra olmaz. Aslında, icra tarafsız olmaz. Türkiye’de 
hangi programı yazarsanız yazın, içindeki fikirlerden bir kısmı birisinindir, bir kıs-
mı birisinindir, bir kısmı birisinindir. Yani bo#, sahipsiz fikir yok, yasak olan pro-
pagandalar müstesna. Yasak olan propagandaların dı#ında, sahipsiz fikir yoktur. 
Binaenaleyh, hangi i#i icra etmeye kalksanız “taraf” olursunuz. Asgariden kanunun 
tarafı olursunuz, asgariden kendi programınızın tarafı olursunuz. Gerçi kanunun 
tarafı olmak, kendi programının tarafı olmak tabiidir. Yani “tarafsızız” derken, on-
ların kastedilmeyece%i do%rudur. Yani, onlarda da tarafsızız denmeyece%i do%ru-
dur; ama hangi çe#it programı tatbik ederseniz edin, bu iyi kötü birtakım yerlere 
temas edecektir.

Aslında “Tarafsız icra” demek, hiçbir #ey yapmaya talip olmayan icra demek-
tir. Hiçbir #ey yapamaz tarafsız icra. Aslında sorumlulu%u olmayacaktır partilerin... 
Yani hiçbir parti ile bu programın ili#kisi olmayacak... Eh, burada olan 5 parti var, 
grubu olmayan 2 parti daha var etti 7 parti... Bunun dı#ında bir 8’inci parti yok ki... 
Veyahut da halkı etrafında toplayabilmi# bir 9’uncu parti yok ki... Yani bu Meclisin 
dı#ında kalmı# geçerli sayılabilecek, tutarlı sayılabilecek bir fikriyat yok ki... Onun 
içindir ki, tarafsızlık müessesesi üzerinde duruyorum; oradan aslında “sorumluluk” 
müessesesine gelece%im.

“&craatından kimse sorumlu de%ildir”... Yani bir icra olacak, ama icraatından 
kimse sorumlu olmayacak... Böyle bir icra tasavvur olunamaz. Yani icraatından 
“siyasî sorumluluk” kastedilen. Peki bu hükümetin milletin önüne çıkmayaca%ına, 
ondan rey talep etmeyece%ine göre icraatım millet sormayacak mı? E peki, o icraa-
tın hesabını kim verecek? Yani hükümet milletin önünde yok, milletin önüne çıkan 
partiler; icraat yapmaması mümkün de%il yapacak, o icraatın hesabını kim vere-
cek? &#te güvenoyu meselesinde i# döner dola#ır buraya gelir. Benim dedi%im #ey, 
gayet tabiidir ki, böyle bir hükümetin demokratik teamüllerle ba%da#tırılabilmesi, 



asgariden güvenoyu verenin böyle bir hükümetin icraatından sorumlu olmasıyla 
mümkündür. “Canım ho#uma gitti güvenoyu verdim”. “Ho#uma gitmedi güvenoyu 
vermedim” Güvenoyu müessesesini bu #ekilde kullanmak mümkün de%ildir. Onun 
içindir ki, hükümetin, hangi zaruretler altında kurulursa kurulsun, vatanda#ın 
önüne çıkmayacak bir hükümet olması, icraat yapmak mecburiyetinde oldu%una 
göre, icraatının sorumlulu%unu kimin verece%ini muallâkta bırakmaktır. Yani bu 
sorumlulu%a kim muhatap olacaktır? Bu muallâkta kalmaktadır. &#te burada ba#lı-
yor gerçekten demokratik müesseseler ve Anayasa meselesi. Burada asgariden söy-
lenebilecek #ey, kim güvenoyu verirse, gayet tabiî vatanda# diyecektir ki, “güvenoyu 
verdiniz, verin hesabını”. E., o hükümet bize dedi ki, icraatımdan sorumlu de%ilsi-
niz... Bunu anlatmak mümkün de%ildir. Onun için meselenin bu kısmını vuzuha 
götürmek ihtiyacım duydum.

Sayın milletvekilleri, aslında Hükümet bunalımında önemli bir noktayı daha 
i#aret etmem lâzımdır.

Sayın Ecevit bunalımı çıkardıktan sonra, ikinci ve üçüncü kademede bazı hare-
ketler oldu. Sayın Ecevit dedi ki, “i#gal ederim bu Hükümeti”. “Edemezsin” denildi%i 
zaman, “öyleyse terk ederim” dedi. Ya i#gal ederim, ya terk ederim. “"imdi makul 
bir süre bekledikten sonra bu hükümeti terk ederim”. 51 senelik Türkiye Cumhu-
riyetinde istifa eden bir hükümetin yenisi gelinceye kadar icrayı terk etti%i görül-
memi#tir. Ba#ka yerlerde de yoktur numunesi. Terk ederim… Terk ettirmemek için 
müeyyidesi... Binaenaleyh, bir yeni bo#luk bir yeni yara hâsıl olmaktadır. “Terk ede-
rim” beyanı üzerine hükümet meselesi fevkalâde acil bir durum almı#tır, kaygı veri-
ci bir durum almı#tır. Hükümet meselesinin çözümünü bu te#ebbüs güçle#tirmi#tir.

"imdi, bizim kanaatimizce istifa etmi# olan bir hükümet, hükümeti terk ede-
mez. Yerine, yenisi gelinceye kadar hükümeti terk edemez. Bu icap nereden çıkıyor 
diyeceksiniz. Bu icap, bizatihi Hükümet görevini yüklendi%iniz zaman, yenisi ge-
linceye kadar o görevi istifa etseniz, dü#ürülseniz bile o görevi devam ettirmenizi 
kabul etmenizden do%uyor. Yani hükümet görevini üstünüze aldı%ınız anda, bunu 
da kabul etmi# oluyorsunuz beraberinde. Binaenaleyh, bakınız Sayın Ecevit neler 
yapmı#, durup durdu%u yerde, Türkiye’nin bu kadar önemli meseleleri oldu%unu 
herhalde herkesten iyi kendisinin bilmesi lâzımdır, bu kadar Türkiye’nin önemli 
meseleleri varken, “&skandinavya seyahatine gidece%im ama, Ba#bakan Yardımcı-
sını yerime vekil bırakmam”. E... Peki... &#te budur bunalımı çıkaran. Daha iki ay 
evvel bıraktınız Ba#bakan Yardımcısını yerinize vekil. Ama iki ay sonra “bırakmam” 
Çünkü, artık orada bir meselenin koparılması lâzımdır. Böylece çıkarırsınız bunalı-
mı. Ya i#gal ederim dersiniz, ya terk ederim dersiniz, bunalım çözülmesi fevkalâde 
zor hale gelir, ondan sonra gelirsiniz burada herkese olmadık sözü söylersiniz. Bu 
do%ru de%il.

Sayın Erbakan, aslında hükümet kurulması ile ilgili bazı #eyler söyledi. 11 Ka-
sım günü Kö#kten çıkarken, saat 17.30’da gazetelere verdi%im beyanat #udur; “Ada-
let Partisi hükümeti kurmaya hazırdır. Ortak bulabilirse hükümeti kurar”. Yani bir 
hükümetin kurulabilmesi için kâfi ço%unluk bulabilirse hükümeti kurar, bunu bu-
gün yine söylüyoruz, 11 Kasım günü de bunu söyledik. (A.P. sıralarından, “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Yani bugün bunu söylüyoruz dedi%im, 11 Kasım günü Kö#kten çı-
karken bunu ben söyledim.



Binaenaleyh; Türkiye’de kaç türlü hükümet kurulabilir belli, Adalet Partisi ço-
%unluk buldu da hükümet kurmaktan vaz mı geçti? Böyle bir durum da yoktur.

Onun için bir hükümetin programı müzakere edilirken ba#ka bir hükümet ku-
rulu#u üzerine görü#meyi kaydırmayı ben kendim do%ru bulmuyorum. O itibarla 
o #ekildeki bir münaka#ayı devam ettirmek istemiyorum, sadece bir aydınlatma 
yaptım.

Sonra Sayın Erbakan diyor ki, “Birisi erken seçim deyince neden onun pe#in-
den gidiyorsunuz?” Kimse kimsenin pe#inden gitti%i yok. Memleketin hayrına olan 
#eyleri herkesin sezecek kadar idraki var. Binaenaleyh, birisi bir #ey söyledi, lazım-
sa, yapılması gerekiyorsa, ona e%er inanıyorsanız, o söyledi, onun aksini yapalım 
diye bir tutumun içinde olamazsınız, asgariden bu bizim sorumlulu%umuza sı%maz. 
Kaldı ki, erken seçim sözünü ilk defa ben ettim. 14 Nisan günü ettim, ondan evvel 
ettim... 14 Nisan günü kilitlendi, hiçbir #ey yapamıyorsunuz, ne yapacaksınız? Mil-
letin hakemli%ine gitmek mecburiyet haline gelebilir, o hakemlikten kaçamazsınız. 
Onu hissetti%iniz takdirde, onu herkes kendisi hissedecektir, onu hissetti%iniz tak-
dirde memleketin bunalımdan kurtulmasının çaresi olarak, bunu #u evvela söyledi, 
bu sonra söyledi, onun dümen suyuna giriyoruz, bununkine girmiyoruz diye müla-
haza edemezsiniz. Biz meseleye böyle bakarız.

Seçim yapıldı%ı takdirde kimin lehine olur, kimin aleyhine olur falan, bunların 
münaka#asına da girmek istemiyorum, bu hesapları hiçbir zaman biz yapmayız. 
Aslında herkesin kendisine güveni vardır ve herkes gayet tabii ki seçime giren her-
kes seçimde ba#arı kazanaca%ım diye girmektedir, bunu gayet tabiî görmek lâzım, 
yani meydan okunacak yer burası de%il. Meydan okunacak yer milletin kürsüleridir, 
gidersiniz orada derdinizi anlatırsınız, #u kadarı verir bu kadarı vermez, milletin 
kararı ba#ımızın üstündedir, onu diyemedi%imiz takdirde “arkadaki yazı” manasını 
kaybeder. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi hükümet programını tenkitten evvel bu hükümete güvenoyu alıp görev 
yapmaya muktedir oldu%u takdirde ne gibi i#ler bırakılmı#tır onların üzerinde biraz 
durmak istiyorum. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi koalisyonu 
Türkiye’yi nereden almı# nereye getirmi#tir. Çünkü hükümet ne ile u%ra#acak? Bir 
takım i#lerle. Bu i#ler neler olacak? Hükümet kim olursa olsun kim hükümet kurar-
sa kursun güvenoyu olabilen bir hükümetin veya alıncaya kadar göreve devam eden 
bir hükümetin yapaca%ı i#ler herhalde ne devraldı ise onunla u%ra#mak olacaktır.

Bakalım ne devrediyor Cumhuriyet Halk Partisi Millî Selâmet Partisi kendile-
rinden sonraki gelecek hükümete...

Aslında bugünkü Hükümet, bırakıp giderim diyen hükümete vekildir, kendile-
ri açıkça söylüyorlar, diyorlar ki, “Bir hükümet kurabilirlerse biz o gün vazifeyi bıra-
kırız… Demek ki, gelecek olana da vekildir; yani gidene vekil, gelecek olana vekildir. 
Vekil olsun, asil olsun, hangi yüklerin altına girmektedir, ona bir bakalım.

Aslına bakarsanız burada ben kendime çok iyi bir #ahit buldum. O da Sayın 
Erbakan’dır. Sayın Erbakan neler bırakıp gittiklerini, hangi problemleri kendilerin-
den sonra gelenlere bıraktıklarını fevkalade güzel bir #ekilde izah etti. Sayın Erba-
kan diyor ki, “Türkiye’yi gezdi%imiz zaman - ki herhalde çok eski olmamalı gezmesi. 



Yani hükümeti bırakalı henüz yeni, daha bir hafta oldu, #u bir hafta içinde de%il de 
ondan evvelki hafta içinde olması lâzım - vatanda# ya% arıyor” diyor. Hükümeti 
aldıkları zaman vatanda# ya% arıyor muydu acaba? Aramıyordu. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

Demek ki, “Vatanda#ı evvelâ ya% arar hale getirdik” diyor Sayın Erbakan. Sonra, 
“Vatanda# geçim sıkıntısından #ikâyet ediyor” diyor. Aynen tabiri böyle: “Vatanda# 
enflasyonun meydana getirdi%i pahalılıktan #ikâyet ediyor” diyor. Neler yapılması 
lâzım geldi%ini söylerken de, neler bıraktıklarını gayet iyi ortaya koyuyor. Sonra 
Sayın Erbakan diyor ki; “Memlekette pamuk kuyrukları var” Yani, “Memleketi ya%-
sız bıraktık” diyor, “Memlekette pamuk kuyrukları meydana getirdik” diyor. Benim 
anladı%ım kadarıyla, “Birçok malların yoklu%u var” diyor. Geçen sene hükümeti 
devraldıkları zaman Türkiye’de hangi malın yoklu%u vardı? Hiçbir malın yoklu%u 
yoktu. Her mal vardı. Demek ki Türkiye’yi idare ettikleri on ay zarfında, yani yedi 
buçuk ayı resmî, iki aya yakın zamanı da müstafi olarak - ki aynı #eydir – dokuz bu-
çuk, on ay zarfında, “Ya%sız bıraktık” diyor, “Temel maddelerden mahrum bıraktık” 
diyor, “Pahalılı%ı ço%alttık” diyor. “Memleketi birtakım malların yoklu%una götür-
dük” diyor. “Memleket enflasyona bo%uldu” diyor. “Memleket pamuk kuyrukları-
na bo%uldu” diyor., “Büyük yatırımların hiçbirisini yapamadık” diyor. “30 milyarlık 
otuz tesis yapılması lâzım, hiçbirisini yapamadık” diyor. Kendilerinden sonra gelen 
Hükümete “Aman motor fabrikasını yapın” diyor. Hâlbuki Sayın Erbakan senede 
yüz bin motor yapaca%ız diye i#e giri#ti. (A.P. sıralarından alkı"lar)

“Aman tayyare fabrikasını unutmayın” diyor. Demek ki bunların hepsinin ya-
pılması lazımmı#, hiçbirisi yapılmamı#.

Sayın Erbakan bir #ey daha diyor: “Gelen hükümet bu TRT’yi tarafsız hale ge-
tirsin” diyor. Ba#ka #ahide ihtiyaç var mı? Sayın Ba#bakan Yardımcısından daha 
güçlü #ahit bulabilir miyiz icraatları hakkında? TRT tarafsız de%il, partizanlık #o-
före ve odacıya kadar indirilmi#. Ondan sonra memleket yoklu%a götürülmü#... 
Pamuk üreticisi be# liraya pamuk sataca%ım diye dört gün yollarda beklemekte... 
(A.P. sıralarından “On dört gün” sesleri) ve bu hem de küçük pamuk üreticisi... Büyük 
pamuk üreticisi falan de%il. Küçük pamuk üreticisinin pamu%unu alıp yine büyük 
pamuk üreticisi kooperatiflere vermektedir. Geçen sene on liraya sattı%ı pamu%u 
be# liraya satabiliyor. Pamuk bir faciadır... Ya% ayrı bir faciadır.

Ondan sonra Çay... Bu kürsüden, (Çok iyi hatırlıyorum, ya Hükümet progra-
mının ya da bütçenin ilk müzakeresiydi, 17 veya 18 Mayıs olması lâzım) o günün 
Maliye Bakanı, 450 kilodan fazlasını almayacaklarını, vatanda#a iyi çay içirecekleri-
ni söyledi. Aslında bunun yanlı# oldu%unu biz söyledik. Yanlı#tır. Çünkü 9.000 kilo 
veren tarla vardır, 200 kilo veren tarla vardır. Yani, prodüktiviteye, istihsal fazla-
sına ihtiyacın bulundu%u bir Türkiye’de istihsal dü#üklü%ünü te#vik edemezsiniz. 
Yapra%ı da yanlı# sayıyorsunuz, tomurcu%u yapra%a sayıyorsunuz. Bunların hepsini 
söyledik. "imdi, bir süre sonra 450 kilo #artını da de%i#tirdiler; iyi, ondan #ikâyetçi 
de%iliz; ama parasını vermediler.

Çay müstahsiline 230 milyon lira Hazinenin borcu vardır; ödemeye mecbur-
sunuz. Ondan sonra... (A.P. sıralarından “tohum” sesleri) Tohuma gelece%im, biraz 
müsaade buyurun; Türkiye’nin bu sene 360.000 ton bu%day tohumuna ihtiyacı var; 



verilen 100.000 tondur. 260.000 ton bu%day tohumu verilememi#tir. Aksini iddia 
eden varsa gelir, buradan söyler. Türk köylüsünün bu sene kullanaca%ı 5 milyon ton 
gübreden 7,5 milyar lira gibi bir para aldınız. Gübresiz ekim yaptı Türk köylüsü... 
“Bu%dayı artık bakla gibi yolaca%ız” diyor Anadolu köylüsü. “Gelecek sene bu%day 
bakla kadar olur, onu elimizle yolarız”, diyor.

Dünyada gıda açı%ının tartı#ıldı%ı, dünyanın açlı%a gitti%i, Türkiye’nin bu%day 
meselesinin fevkalâde önemli oldu%u bir dönemde bu%day çiftçisi gübre alamaz du-
ruma gelmi#tir. Hazine para ödeyemez duruma çok yakında gelebilir; e%er gelme-
diyse.

Lise veya meslek okulu bitirmi# 242.000 ö%renci üniversite imtihanına girmi#-
tir; bunlardan ancak 42.000 ki#i alınabilmi#tir. 98.000 ki#iye de “mektupla biz sizi 
e%itece%iz” denilmi#tir. Muhterem milletvekilleri, e%itebilirseniz e%itin. Aslında 
e%itime biz kar#ı de%iliz de... Bu yüksekokul ve üniversitenin ayrı bir havası vardır. 
Yüksekokul ve üniversiteye devam edenler sadece bilgi almaz; bir de formasyon alır, 
bir formasyon alır... Onun içindir ki, böyle hiç bir #ey yapmadan, mektupla#mak 
suretiyle 98.000 ki#i e%itilebilse; o seviyede e%itilebilse o yollara çoktan ba#vurula-
bilirdi. Ba#arılı olabildi%iniz yerde yine yapın; ama bu mektupla e%itim meselesinin 
bir siyasî maksada, “Bak sizi açıkta bırakmadık” gibi bir maksada âlet edilmesinin 
fevkalâde büyük sıkıntılarını, memleket önümüzdeki yıllarda çeker.

Kalitesi olmayan entelektüel i#sizli%in bir memleketi sosyal bunalımlara götür-
dü%ü gerçektir. O itibarla, sırf ho#a gitmek için diploma vermek gibi bir durumla, 
diploma verdi%inize de iyilik etmemektesiniz, diplomayı alıp kullandı%ı yere de iyi-
lik etmemektesiniz. Esasen Türkiye uzun yıllar diplomalı kimseye i# bulmada güç-
lük çekti%i için, devleti 1 milyon memurla idare eder hale gelmi#tir. Yani, diploma 
bir i# bulma garantisi olarak görev ifa etmi# ve yarım milyonla idare edilebilecek bir 
devlet, 1 milyonla idare edilir bir hale gelmi#tir. Masrafa bo%uktur Türk Devleti ve 
onun dibinde bu yatar. Onun içindir ki, bunların gerçek sınırlarını a#tı%ı takdirde, 
bu i#lerde memleket büyük sıkıntıya girer.

Fındık çiftçisi, fındık üreten köylü geçen sene bir kilo fındık satarak 3 kilo #e-
ker alabilirken, bu sene 1 kilo fındık satıp 2 kilo #eker alabilir duruma gelmi#tir. 
Ne ücretler fiyatların önünde gitmi#, ne vatanda#ın hayat seviyesi yükselmi#... Va-
tanda# enflasyonun a%ırlı%ı altında ezilmi#tir. Bakıyoruz, görüyoruz ki, gıda mad-
delerinde Eylül 1973’den Eylül 1974e % 39 bir artı# meydana gelmi#tir. Dar gelirli 
vatanda#ı alâkadar eden; evvelâ yiyecek, onunla beraber giyecek, onunla beraber 
yakacak, onunla beraber kiradır. Binaenaleyh, Türk köylüsü ezilmi#tir, Türk çiftçisi 
ezilmi#tir, Türk i#çisine toplu sözle#melerle verilen paraları enflasyon süpürmü# 
götürmü#tür, yatırımlar yapılamamı#tır. Bu sene yatırımların finans de%eri; yani 
paranın bugünkü de%eriyle bizatihi para de%eri % 50-60 arasındadır. Fizikî de%eri 
de % 40-45’dir.

"imdi huzurunuzda yirmiye, otuza yakın büyük proje sayabilirim ki, bunların 
bu sene gerçekle#me oranları % 1-30 arasındadır. % 30’u a#an çok az proje mevcut-
tur. Binaenaleyh, bu hükümet, yani bırakıp gidiyorum diyen hükümet memleketi 
bugün yoklu%a maruz bırakmı# de%il, gelecek yıllarda da büyük sıkıntıların içine 
sokmu#tur. (A.P. sıralarından alkı"lar)



Ticaret hacmine baktı%ınız zaman, ihracatta dü#me vardır. &hracatta para ba-
kımından yükselme varsa bile miktar bakımından dü#me vardır ve Türkiye çok kısa 
zamanda 1970 devalüasyonu ve ondan önceki iktisadî kalkınma politikalarının sa-
yesinde ye dı# ülkelere gönderdi%i i#çi sayesinde - ki o da bir politika idi - bu dı# 
ödemeler dengesini düzeltmi#ti ve dı#a muhtaç olmaktan Türkiye kendisini kurtar-
mı#tı. Binaenaleyh, Türkiye yeniden dı#a muhtaç olmaya do%ru gitmektedir.

Aslında bu sene yapılan ihracatla, yapılan ithalatın geçen seneye nazaran daha 
az bir yüzdesi kar#ılanabilmektedir. Yani, geçen sene yapılan ihracatla, ithalatın 
daha büyük bir kısmı kar#ılanabildi%i halde, bu sene % 15 kadar daha a#a%ı kar#ıla-
nabilmektedir. Binaenaleyh, nereye dokunsak gözya#ı çıkıyor ortaya. Binaenaleyh, 
“Ne bırakıp gidiyorsunuz?” dendi%i zaman, bunun çok uzun bir envanterini yine 
yapmak imkânı olacaktır. Yani, Kasım 1974 itibariyle “Ne bırakıp gidiyorsunuz, ne 
aldınız, ne bırakıyorsunuz” kim görev alacaksa çok iyi bilmesi lâzımdır.

Esasen gıda maddelerine baktı%ınız zaman, 1973 Ekim ayında unun kilosu 338 
kuru# iken, bugün 592 kuru#tur. "ekerin kilosu 395 kuru#ken, bugün 650 kuru#-
tur. Ya% 875 kuru#ken bugün 15 lira, o da bulunmuyor. Gazya%ı 135 kuru#ken 255 
kuru#. Kaput bezi 630 kuru#ken bugün 10 lira.

Çok önemli bir konuya daha temas etmek istiyorum. Bugün Türkiye’nin kul-
landı%ı demir, geçen senekinden 500 bin ton daha a#a%ı. Daha do%rusu kullanması 
lâzım gelenden 500 bin ton a#a%ı, geçen senekinden 100 bin ton daha a#a%ı.

Geçen sene Türkiye dı#arıdan demir ithal etti%i halde, bu sene Türkiye’nin 
fabrikalarında, istihsal hiç artmamasına ra%men stoklar vardır. Stoklar var... Yani 
Türkiye kalkınmakta olan bir memleket olmasına ra%men, demir istihsali geçen se-
nekinin aynı, ithalat geçen senekinden az yapılmı# ba%lantıları vesaireyi hepsini 
çözmü#ler; ama stok var. Hem külliyetli miktarda; 300 bin ton stok var.

Çimento: Türkiye’nin fabrikalarında bugün bir milyon ton çimento stoku var. 
Fabrikalarının büyük bir kısmı stoka gidiyor.

Gübre: Köylü artık, “Ben bu gübreyi kullanamam” diyor.

Türkiye’nin halini dü#ününüz. Kalkınmacı gerekli olan bir ülkenin kalkınma 
hamlesinin nasıl durdu%unun i#aretleridir bunlar. Demir kullanmıyor, çimento kul-
lanmıyor... Ayrıca, çimentonun dı#arıya satılmasına da kar#ı çıkılmı#. Bir çimento 
ihracatçısı olan Türkiye bugün fevkalâde zor durumda.

Hükümet programı veya bütçe konu#ulurken burada söyledim; “Tütünü 20 li-
raya sattık, görüyor musunuz nasıl sattık” diye gelip hükümet övündü. Henüz geleli 
bir ay olmamı#tı. O günkü bakan 30 lira vaat etmi#ti. Bakan olmadan önce “30 
liradan a#a%ıya satmayın” demi#ti. Ondan sonra geldi, kaimesi 20 liradan; ba# fiyat 
25 lira, kaimesi 20 lira, yani ortası 20 lira. Önemli olan bu. Dünya konjonktürü, 
dünya piyasalarındaki müsait fiyatlar... Her sene 150 milyon kilo tütün devrederdi 
Türkiye. Stokların bitirilmi# olması, bu imkânı size vermi#tir. Yarın ba#ka bir malda 
dünya konjonktürünü ortaya koyarak, köylünün ezilmesini izah etmeye kalkabilir-
siniz; i#te ona tedbirli olmak lâzımdır.



Pamuk: 100 bin ton pamuk satılmamı#tır, 100 bin ton pamuk. Bir dolar altmı# 
sentten almı#tır hükümet bunu ve milyarlarca lira bugün zarardır, kooperatifler 
zarardadır ve aradaki farkı tabiî ki Hazine ödeyecektir netice itibariyle. Görülüyor 
ki, Türkiye çok büyük sıkıntılara girmi#tir; 64 kuru#luk gübre 192 kuru#a ve 180 
kuru#luk gübre de 445 kuru#a çıkarılmı#tır.

"imdi biz aslında giden hükümetten ne ummu#tuk? Do%rusunu isterseniz gi-
den Hükümetten ne umdu%umuz zabıtta mevcut, zabıttan okuyalım, 5 "ubat 1974 
günü.

Biz diyoruz ki, #öyle diyoruz tabiî, bu hükümetin önemli bir icraatı var, o da; 
Genel Af Kanununu çıkarmak suretiyle, Türkiye’nin her tarafını karı#tırarak, ka-
nunları hiçe saymı#, devletin yakasına yapı#tı%ı, devlete kar#ı çıkmı#, devletin aske-
rine, polisine kur#un atmı# ki#ileri masum ve ma%dur kimseler sayarak hapishane-
lerden salıvermek olmu#tur.

NECDET U&UR (#stanbul) — Meclis yaptı Sayın Demirel.
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Meclis yapmadı, Meclis yapmadı...
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Ver yüce divana.
NECDET U&UR (#stanbul) — Bunlar demokrasinin tamamlayıcı unsurları-

dır.
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Savcılara git, kararı kim infaz ettiyse onlara 

git...
BA%KAN — Müdahale etmeyin efendim.
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Anayasa Mahkemesi Meclisi a#tı, Ana-

yasa Mahkemesine ses çıkarmadınız. (A.P. "ualarından alkı"lar) Mademki açıldı söy-
leyelim, af çıkarmak Meclisin münhasır hakkıdır, Meclisten ba#ka kimse af çıka-
ramaz. "ayet Meclisin çıkardı%ı bir kanunun bir maddesini iptal etmek suretiyle, 
hapishanelerde cezalı bulunanlar salınabiliyorsa, bu, af çıkarılmamı# oluyor da ne 
oluyor? Binaenaleyh, bugün Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkarma-
dı%ı bir af kanununa ra%men, birtakım ki#iler hapishanelerden salınmı# mıdır, sa-
lınmamı# mıdır? Salınmı#tır. Ne ile izah ediyorsunuz bunu?

AL# TOPUZ (#stanbul) — Anayasa ile Anayasa müessesesiyle, Anayasa Mah-
kemesiyle.

SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Anayasa Mahkemesiyle... Yani Ana-
yasa Mahkemesine, Türkiye Büyük Millet Meclisini a#ma hakkını tanıyorsunuz? 
(C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Kar#ılıklı konu#mayalım efendim.
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — &#te, Parlamentonun üstün kuvvet ol-

ması lâzımdır kavgasını bunun için yapıyoruz. Bu Parlamentoyu her #eyin üstüne 
çıkaramazsanız, bu takdirde rejimi i#letmekte büyük sıkıntılar çekece%imiz tabii-
dir, deyi#imizin sebebi budur. Gelin Anayasa Mahkemesinin yerini yeniden tayin 
edelim, yetkilerini yeniden tayin edelim. (A.P. sıralarından alkı"lar) Yani burada ba-



#aramadı%ınız bir #eyi Anayasa Mahkemesine yaptırırsanız bu me#ru mu oluyor? 
Olmaz öyle #ey. Anayasa Mahkemesinin... (C.H.P. sıralarından gürültüler)

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Gayri me#ru ise, o kararı infaz edenlere git!

BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim, çok rica ederim. Müdahale etme-
yin efendim.

SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Mesele bitmi# de%ildir zaten, kararın 
infazına da Hükümet karı#ır. Kararın infazı da sizin #eyinizle olmu#tur. Tabiî, gayet 
tabiî, kararı infaz eden Hükümettir. Biz, bu kararı infaz eden Hükümetin yakasını 
bırakacak mıyız? Bırakmayaca%ız. Biz diyoruz ki, geliniz, kendi ho#unuza giden bir 
#ey oldu%u vakit, bu Parlamentoyu a#ıyorsa, bunun da kar#ısına çıkalım, beraber 
çıkalım. Geliniz, bu Parlamentoda siz iktidar olursunuz, biz iktidar oluruz, ba#kası 
olur; önemli olan mesele, bu Parlamentonun hakkını verelim ve hakkını koruyalım. 
Onun içindir ki, burada yaptıramadı%ınız bir #eyi ba#ka bir yerde yaptırmak... Ana-
yasa Mahkemesinin kendisinin kararları var; “Af münhasıran Meclisin yetkisidir” 
diye. Biz bu Hükümetten ne ummu#uz? Biz, bu Hükümetten bir #ey ummadık, ken-
dileri umut Hükümeti ilân ettiler ama. Bizim dedi%imiz #ey #udur:

Komünizm ve di%er yıkıcı cereyanlar kar#ısında, Devleti ve rejimi savunma 
ihtiyacı duymayan ve bunun üzerine ciddiyetle e%ilmeyen, Devlete, Cumhuriyete, 
Devletin güvenlik kuvvetlerine, Marksist, Leninist, Maoist bir rejim kurmak için 
ba# kaldıran anar#istlerin, âdeta masum Türk gençli%i imi# gibi gösterip, masum ve 
ma%dur duruma dü#mü# sayan; anar#i ve tedhi# yolları ile komünizmi yerle#tirmeye 
kalkanları te#vik eden ve fikir suçu sayıp affetmeye kalkan, bunu bir barı#ma sayan; 
hiçbir hürriyetçi demokratik ülkede mevcut olmayan birtakım tedbirleri, ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın mucizesi addeden, böylece programa koyan; iç ve dı# ticaret-
te devletle#tirme hazırlıkları oldu%u intibaını veren; kalkınma ve yatırım hamlesi-
ni yanlı# modellerle sekteye u%rataca%ından #üphe bulunmayan; devletle#tirmeci, 
kamula#tırmacı bir zihniyetle vatanda#ın istedi%i i#i tutma ve mülkiyet haklarına 
saygılı olmayaca%ı intibaını veren; halkı “sektör içi ve sektör dı#ı” diye ikiye ayıran 
ve bunu ileri demokrasi icabı sayan; kalkınmamızın en önemli kesimleri olan tarım, 
endüstri, madencilik gibi sektörleri ileriye götürmede bir fikri bulunmayan; Do%u 
bölgesi kalkınmasına özel bir itina göstermeyen; köy ve köylü meselesine e%ilme-
yen; pahalılık, fukaralık, i#sizlik, enflâsyon gibi fevkalâde önemli konulara hiçbir 
çözüm getirmeyen; ülkeyi temel mal ve hizmetlerden ve gerekli altyapıdan mah-
rum bırakaca%ı intibaını veren, bu Hükümete güvenoyu veremeyece%iz, diyoruz. 
Dediklerimiz aynen çıkmı#tır.

"imdi bu Hükümet ba#ka ne bırakıyor?

Bir miktar Kıbrıs meselesine temas etmek istiyorum. Kıbrıs meselesi aslında 
Hükümetin meselesi de%ildir. Kıbrıs meselesi tüm milletin meselesidir. Parlamen-
tonun meselesidir.

AL# TOPUZ (#stanbul) — Kıbrıs’a çıkmak, &slâmköy’e gitmek de%ildir.

BA%KAN — Müdahale etmeyelim.



SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kıbrıs’a çıkma kararını biz 19 Temmuz 
günü verdik, 20 Temmuz günü burada da ittifakla karar verdik. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ba#ka bir yerde bizden karar aranamazdı, istenemezdi de. 19 Temmuz günü 
grubumuz ittifakla karar verdi. 20 Temmuz günü de ittifakla oy verdik burada. 
(C.H.P. sıralarından “Hükümet olarak” sesleri)

Haa, Hükümet olarak... Onu söyleyece%im hiç merak etmeyin, o “gemi hikâyesi” 
önümde duruyor. Onu geçmi# de%ilim.

Sayın milletvekilleri; Kıbrıs ne sava# halidir, ne barı# hali. Aslında Kıbrıs, bey-
nelmilel zeminlere kaymı#tır. Beynelmilel zeminlerde, Türkiye’nin büyük zorlukları 
vardır. Birle#mi# Milletlerin son almı# bulundu%u karar Türkiye’nin lehine de%ildir.

Aslında, Kıbrıs’a Türkiye müstevli ve i#galci olarak gitmi# de%ildir. Kıbrıs’ta 
Türk Silahlı Kuvvetleri, yabancı devlet Silahlı kuvveti de de%ildir.

Türkiye Kıbrıs’a Garanti Anla#ması’na göre gitmi#tir. Kıbrıs’ın ba%ımsızlı%ını 
korumak ve 20 Temmuz günü, bu kürsüden söylendi%i gibi, aynen tabir o günkü 
Hükümet Ba#kanına aittir, “insanca ve hakça bir düzen kurmak için” gitmi#tir.

Kıbrıs’ta, bugün Kıbrıs’ın üçte biri bizim kontrolümüzdedir, üçte ikisi Rumla-
rın kontrolündedir ve nihai statü üzerinde de ne zaman anla#maya varılaca%ı meç-
huldür. Bizim kontrolümüzde bulunan kesimde takriben 80 bine yakın Türk vardır. 
Kıbrıs’ın ekonomisi sıfıra müncer olmu#tur.

Binaenaleyh, bu 80 bin Türk soyda#ımızı aç ve açıkta bırakmamak, Türk Dev-
letinin görevidir. Ayrıca Rum kesiminde ise bir rivayete göre 40 bin, bir rivayete 
göre 30 bin, ama 30 bin ile 40 bin arasında Türk kalmı#tır. Bunların 10 bini hâlâ 
&ngiliz üslerindedir. Ondan sonra da, biz kendimiz halletmek üzere girdi%imiz bir 
meselede “Ba#ka devletler #öyle mi derler, böyle mi yaparlar, böyle mi ederler” gibi 
birtakım mülahazalarıyla kar#ı kar#ıya kalmı#ızdır. Bunları yadırgamıyorum; ama 
bunlar ba#ında da mevcut #artlardı. "imdi Kıbrıs’ta zorlu%umuz vardır.

Hangi Hükümet olursa olsun, Türk Milleti ve Türkiye Parlamentosu, Kıbrıs’ta 
Türkiye’nin haklarını korudu%u sürece ve ba#arıyla korudu%u sürece daima o hükü-
metin arkasında olacaktır. Adalet Partisi grupları olarak biz, Kıbrıs’taki Türkiye’nin 
haklarına ve Kıbrıs’taki Türk soyda#larımızın can güvenli%ine, mal güvenli%ine, can 
güvenli%i ve haklarına olan yakın alâkamızı devam ettirece%iz ve söyledi%im gibi 
hükümetler, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleridir; Kıbrıs meselesi, Türk Milletinin 
meselesidir ve bu meseleye böylesine biz destek vermi#izdir ve destek vermeye de-
vam ederiz.

"imdi, Kıbrıs istismarları yapıldı; “Efendim siz olsaydınız çıkar mıydınız, biz 
olsaydık çıkmaz mıydık” gibi falan.

Muhterem milletvekilleri; devlet idare edenler, her hareketin ne getirece%ini, 
ne götürece%ini hesaplamak mecburiyetindedirler. Problemler vardır, çözümleri za-
mana göre de%i#ir.



1964’te Kıbrıs ne idi? Aslında 1961’de Kıbrıs ne idi? 1953’te Kıbrıs ne idi? 
1964’te Kıbrıs ne idi? 1967’de Kıbrıs ne idi? 1974’te Kıbrıs ne idi? Bunları bilmeden 
birtakım Kıbrıs fütuhatı, övünmeleri içine girmek yanlı#tır. 1961’de Kıbrıs #u idi:

1960 andla#malarıyla, Londra-Zürih andla#malarıyla Kıbrıs Devleti kurulmu#-
tu, çalı#maya ba#lamı#tı. Türk alayı oraya gitmi#ti, mücahit te#kilâtı kurulmakta 
silahlandırılmakta idi, 1960 öncesi. Ondan sonra halkı Silahlandırma davaları 
açıldı%ını görüyoruz Türkiye’de 6-7 Eylül davaları açıldı%ını görüyoruz 1960 sonra-
sında. 1950-1960 döneminde, meydan meydan Kıbrıs için Türkiye’de ba%ırılmı#tı. 
1963’te Kıbrıs patlak vermi#tir; Kıbrıs Anayasasını Makarios ihlâl etmi#tir. 1964’te 
birtakım katliamlar yapılmı#tır 1963-1964 arasında. 1964 A%ustosunda hava mü-
dahalesi yapılmı#tır ve 1965’te de biz hükümeti devraldık. Biz hükümeti devraldı-
%ımız zaman, 1965’in Martında burada gizli oturum yapıldı. Aradan 9-10 seneye 
yakın zaman geçmi#tir, isteyen o gizli oturumun zabıtlarını okuyabilir. Ne vardı 
Kıbrıs’ta, ne vardı? Kıbrıs’a çıkarma müdahalesi yapmak için Türk ordusunun, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin elinde ne vardı? &ki tane çıkarma gemisi, 150 tane para#üt, 6 
tane nakliye tayyaresi, 6 tane helikopter. Türkiye’nin, Merkez Bankasında 250 mil-
yon dolar borcu vardı, ödenmesi lâzım. Binaenaleyh, 1967’de Geçitkale ve Bo%aziçi 
köylerine Grivas kuvvetleri taarruz edip 29 soyda#ımızı #ehit ettikleri zaman, Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti saat 09.00’da müdahale kararı verdi. Müdahale kararı-
nı saat 09.15’te o günün Genelkurmay Ba#kanı ve o günün kuvvet kumandanlarına 
Hükümet tebli% etti, yazılı tebli% yaptı. Bu tebli%i alan kumandanlar, Türkiye Cum-
huriyeti kumandanlarına yakı#ır #ekilde selâmlarını verdiler, görevlerinin ba#ına 
gittiler.

1967’de Kıbrıs’ta ne istiyorduk? 1967’de Kıbrıs’ta 15.000’e yakın Rum askeri 
birikmi#ti, bunların çıkarılması lâzımdı; Silahlar biriktirilmi#ti, bunların çıkarılma-
sı lâzımdı. General Grivas’ın derhal Kıbrıs’ı terk etmesi lâzımdı. Yıkılan köylerin 
derhal yapılması lâzımdı, tazminat vermeleri lâzımdı ve bundan sonra bir tek Tür-
kün burnu kanarsa, ondan sonra yapılacak i#i bilmeleri lâzımdı.

General Grivas ertesi gün Kıbrıs Adasını terk ederse ve Yunanlılar sabaha do%-
ru askerlerini çekmeye ba#larsa; toplarını, tüfeklerini, her #eylerini götürmeye ba#-
larlarsa, köylerin tamirine ertesi gün gidilirse, ertesi gün tazminat vermeye gidilir-
se, hâlâ Kıbrıs’a çıkmak ne fayda sa%layacaktı Türkiye’ye?

Binaenaleyh, istenilen #eyleri Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanarak de%il, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin deh#etini göstererek sa%lamı#tır, Türk Devletinin deh#etini 
göstererek sa%lamı#tır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Ve 7 sene Türkiye’de 
ve Kıbrıs’ta bir kimsenin burnu kanamadı, burnu. Binaenaleyh, netice alınmı#tır.

O itibarla, aslında 15 Temmuz 1974’te Rumların birtakım hareketlere giri#e-
bilmi# olmaları, Türkiye’nin güçsüzlü%ünden ziyade, kendi akılsızlıklarındandır. 
Türkiye yine güçlüydü ve Türkiye yine gücünü gösterdi. Ama Türkiye’nin 1974’te 
Kıbrıs Adasına çıkacak çok önemli kuvvetleri vardı, vasıtaları vardı, imkânları vardı.

Binaenaleyh, gelin bu konuyu bir polemik mevzuu yapmayalım. Ondan sonra, 
“git” demi#ler de gitmi#, “boynu bükük dönmü# gelmi#” falan. Keyif için harp edil-
mez, keyif için müdahale de olmaz. Bir harp, bir müdahale, bunlar kolay #eyler de 



de%ildir. Bunları yaparken filancayı memnun etmek, falancayı mahzun etmek için 
bunlara karar da verilmez.

Biz, Türkiye’nin menfaatlerini tümüyle korudu%umuza kaniiz, iyi korudu%u-
muza kaniiz. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez.

Muhterem milletvekilleri; #imdi bana aktarılmı# bir söz var, onu cevaplamadan 
huzurunuzdan ayrılmayaca%ım.

Sayın Ecevit buraya geldi, “Efendim, Demirel, devlet çökmez diyor” dedi. Dev-
let çökmez Türk Devletini kimse çökertemez. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"-
lar) Bu bir gönül ferahlı%ı meselesi de%il bir inanç meselesidir, inanç meselesidir.

Ondan sonra devam etti, ben demi#im ki, “yollar yürümekle a#ınmaz” Neler 
a#ınmı# neler. Yollar hakikaten a#ınmaz. Aslında, kendilerini özgürlükçü ilân eden 
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba#kanı benim bu sözümü kınıyorsa, kendisi 
özgürlükçü sayılamaz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Ben, “Yollar yürümekle a#ınmaz” dedi%im için mi yürümü#ler, yoksa birisi, bir 
yerler “Yürüyün” dedi%i için mi yürümü#ler o yürüyenler? (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Yani, “Demirel bunu dedi ya, Demirel’e inat bir yürüyelim, bak nasıl 
görüyor, a#ınıyor mu a#ınmıyor mu?” Ama Sayın Ecevit, “Yollar hakikaten a#ınma-
dı” dedi. Yani yolların a#ınabilece%ini göstermek için kimsenin yürüdü%ünü sanmı-
yorum.

Muhterem milletvekilleri, yürüme, toplantı ve gösteri yürüyü#ü hakkı, toplan-
tı ve gösteri yürüyü#ü hürriyeti en aziz haklardan ve en aziz hürriyetlerden birisi-
dir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Binaenaleyh, biz, telâ#a kapılıp, “Bunlar niye 
yürüyor?” diyenlere, “Kanunî haklarıdır, yürüyeceklerdir” dedik. Ne diyecektik? 
&#te Anayasanın 28’inci maddesi: “Herkes, önceden izin almaksızın, Silahsız ve sal-
dırısız toplanma veya gösteri yürüyü#ü yapma hakkına sahiptir”

Yani, bu Anayasa hakkını ben, “Yollar yürümekle a#ınmaz” halinde ifade etmi#-
sem, kusur mu? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) "imdi bakalım Türkiye’de ne ol-
mu#, neden olmu#? Esasen bu hakka istinaden yürüyen adamın yakasına kim nasıl 
yapı#acak? Devlet niye bu hakka istinaden bu hakkı kullanan vatanda#ın yakasına 
yapı#acak ve niye bu hakkı kullanan vatanda#ı polis yakalayıp mahkemeye götüre-
cek? Mahkemeye götürdü%ü zaman ne diyecek? “Silahsız, saldırısız yürüyorum...”

AL# TOPUZ (#stanbul) — Silahlı olanlar ne olacak?
SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Silahlıların hepsini mahkemeye ver-

dik.
Bir tek kimse yoktur, Adalet Partisinin 7 sene zarfındaki iktidarında bir suç i#-

leyip de mahkemeye verilmemi# olsun. Biz hükümdar de%ildik, biz kral de%ildik; biz 
hukuk devletinin hükümeti idik. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Biz kendi-
miz ceza kesmeye muktedir de%ildik. Bize ceza kesme yetkisi verilmi# de%ildi. Bize 
verilen yetki, onu yakalayıp mahkemeye tevdi etmekti; ettik ve #unu ifade ederim. 
De%erli milletvekilleri, meselelere yanlı# te#his koymaya hiç hacet yoktur. Meselele-
re yanlı# te#his koymayın. Sokaklarda yürüyenlerin kimler oldu%unu, neler oldu%u-
nu 1971-1973 dönemi ortaya koymu#tur. 1971-1973 döneminde memleketi rahat-



sız edenlerin, dinamit patlatanların, adam kaçıranların, adam soyanların, banka 
soyanların kimler oldu%unu 1971-1973’te askerî mahkemeler ortaya koymu#tur ve 
mahkemelerde, kendileri kendilerini ortaya koymu#tur. Bunların düzen yıkıcılar 
oldukları, bunların komünist oldukları, bunların Cumhuriyeti devirip Maoist, Le-
ninist, Marksist bir düzen kurmak istediklerini kendileri mahkemelerde söylediler. 
Binaenaleyh, bunların bizim tarafımızdan #u veya bu #ekilde himaye görmeyece%i 
tabiidir, görmedi%i de tabiidir; ama bunların nerelerden te#vik gördü%ü, nerelerden 
tahrik gördü%ü de orta yerdedir ve netice itibariyle, Cumhuriyet Halk Partisinin ilk 
yaptı%ı i#, bunları masum ve ma%dur saymak ve bunları hapishanelerden kurtar-
mak olmu#tur. Binaenaleyh, hal böyle iken, o, “Yürümekle yollar a#ınmaz” diyende 
de%il de, yürüyende. Ben vermedim ki izni, izni Anayasa veriyor. Yine, Silahsız, sal-
dırısız yürüdüyse hiç kimsenin bir diyece%i yok. Bizim fikrimizde olur olmaz... Biz 
hakkı, bizim fikrimizde oldu%u için de%il, hak oldu%u için savunuruz; ama devlet 
yıkıcıları? Devlet yıkıcılı%ı hakkı yok Türkiye’de; böyle bir hak yok.

Sayın Ecevit buradan diyor ki, “Siz 1969’da 250 milletvekili ile geldiydiniz, son-
ra ne oldu?”

Bunu daha evvel de söyledi. Bu, bütçe konu#maları esnasında oldu. 30 Mayıstır 
yahut 27 Mayıs’tır bilmiyorum; 17 Mayıs sanıyorum; Senatoda oldu, burada devam 
ettik o mevzua.

Sayın milletvekilleri, #ayet Türkiye’de #u partinin veya bu partinin 180 millet-
vekili ile gelmesi ona hükümet hakkı veriyor da, 250 milletvekili ile gelmesi ba#ka 
bir partiye hükümet hakkı vermiyorsa, yanlı#lı%ı gelende de%il, yanlı#lı%ı sistemde 
arayın.

Yani, o zaman Türkiye bölüktür, o zaman Türkiye de rejim fevkalâde bir buna-
lımın içindedir, o zaman Türk Milletinin bir kısmının, büyük bir kısmının hakları, 
memleketi idaredeki hakları gasbedilmi#tir, Türk Milletinin iradesi üzerine ipotek 
konmu#tur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bu sadece bizi alâkadar eden 
bir konu de%ildir ki! Bu, Türk Milletinin hukukunu tümüyle savunan herkesin ko-
nusudur.

1971 bunalımı bir darbedir, bir darbedir 1971 bunalımı. Binaenaleyh, bir dar-
be Türkiye’de yapılabiliyorsa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Türk Milleti bir-
takım cuntalar ve darbeler endi#esi altında tutulabiliyorsa, tutuluyorsa, o zaman 
Türkiye daha hükümranlık meselesini halletmemi#tir. &stiklâli vardır Türkiye’nin; 
ama hükümran de%ildir.

Geliniz, i#te onun için bu Meclisin üstünlü%ünü evvelâ biz kabul edelim. Sayın 
Ecevit’in bugün, “250 ile geldiniz ne oldu?” sözü ile bu Meclis, milletin yahut kendi 
tabiriyle “halkın” on sene gerisindedir” sözü aynıdır, aynı yere gelir. &kisinde de re-
jim inançsızlı%ı yatar, (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) ikisinde de Cumhu-
riyetin temeli olan, hâkimiyetin kayıtsız #artsız millete, milletin bir grup fertlerine 
de%il, milletin tümüne aidoldu%u prensibine inançsızlık yatar.

Sayın Ecevit, biz Türkiye’yi yedi sene idare ettik, siz yedi ay idare edemediniz. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar) Türkiye’de hiç bir #eyin yoklu%unu gös-
termedik. Gelin, evvelâ Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine müdahale yapı-



lamayaca%ı (kim olursa olsun) üzerinde mutabık kalalım. Bizim elimizden alınan, 
bize ait de%ildir. Hükümet devirmek ve hükümet kurmak, daha do%rusu hükümete 
güvenoyu vermek, onu devirmek Meclisin münhasır hakkıdır. Meclisin münhasır 
hakkı, af hakkı alınır, hükümet devirme hakkı alınır, yasa yapma hakkı alınır, Rei-
sicumhur seçme hakkı alınır, o zaman böyle Meclis ile böyle bir Parlamento ile de-
mokrasiyi nasıl yürüteceksiniz? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Alan kim 
olursa olsun, bu Meclisin haklarını elinden almaya kimsenin hakkı yoktur. Gelin bu 
Meclisin haklarına hep beraber sahip çıkalım.

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Vermemek lâzım.

SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Vermemek çok kolay, gayet kolay

BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim, rica ediyorum.

SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Evveliyatı vardır. Türkiye’de bu hak sa-
dece bize ait de%ildir, hepinize aittir; evveliyatı vardır. Türkiye’de bu i#ler ilk defa 
oluyor de%il; gelin, onu bir ba#ka güne bırakalım veya #imdi de münaka#asına de-
vam edebilirim gayet rahatça. “Vermemek lâzım” diyenler, dört sene sonra diyor 
“vermemek lâzım” diye. Onun için, gelin, bu meseleleri çok fazla kurcalamayın. As-
lında, darbe zelzele gibidir; zelzelenin hesabını nasıl, zelzeleye maruz kalandan sor-
muyorsanız, darbenin hesabını da darbeye maruz kalandan sormayın. Türkiye’de 
ilk defa da oluyor de%ildi. Gelin, evvelâ millet hâkimiyetinin üstünlü%ünü ve doku-
nulmazlı%ını Türkiye’de anane haline getirelim, en önemli olan mesele budur.

Sayın milletvekilleri, uzunca saatler beni dinlediniz. Biz, Türkiye’yi 1971 bu-
nalımından çıkarmakta büyük gayretler gösterdik, büyük fedakârlıklar gösterdik ve 
1973’te de sandı%ın ba#ına Türkiye’yi götürmek için gayretlerimizin inkârı müm-
kün de%ildir. Hal böyle olunca, bizim için önemli olan mesele, demokrasi fikrinin 
ve demokrasi müessesesinin yürütülmesi, hâkimiyetin kayıtsız #artsız millete ai-
dolması, Türkiye’nin büyük olması, Türk Milletinin bahtiyar olması, saadet içinde 
olmasıdır. Cenabı Allah milletimize yardımcı olsun.

Hepinize saygılar sunuyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Demirel.

Gruplar adına söz sırası bitmi#tir.

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 70’nci maddeye göre, Cumhuri-
yet Halk Partisi Grubu adına söz istiyorum.

BA%KAN — Hangi hususta efendim?

NECDET U&UR (#stanbul) — Adalet Partisinin Genel Ba#kanı Sayın Demirel 
konu#maları sırasında, #imdi size söyleyece%im konularda Cumhuriyet Halk Parti-
sini suçlamakla kalmamı#, kendi yapmadı%ı #eyleri kendisine izafe etmi#, söyleme-
diklerini 70’nci maddenin kapsamı içinde söylemi# göstermi#tir.

Bir tanesi; Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümette bulundu%u sırada yatırım-
ların durdu%u, azaldı%ı konusundaki sözlerdir. Aslında bu gerçek dı#ıdır.



&kincisi; Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında enflasyonun ba#ladı%ı ve hız-
landı%ı konusunda sözleridir. Bu gerçe%in kendisinin tam zıttıdır. Onun zamanında 
var olan bir #eyin bize isnadıdır.

Üçüncüsü; Sayın Demirel millî iradeye saygısız davranı#larda bulunmakla 
Cumhuriyet Halk Partisini suçlamı#tır. Bu da gerçek dı#ıdır, Cumhuriyet Halk Par-
tisinin icraatı ile ba%da#mayan bir suçlamadır.

Müsaade ederseniz, 70’nci maddedeki hakkımızı kullanmak istiyoruz.
BA%KAN — Peki efendim, müsaadenizle zabıtları tetkik ettikten sonra söz 

verece%im efendim.
"ahısları adına Sayın Alparslan Türke#; buyurun efendim. (A.P., D.P. ve M.H.P. 

sıralarından alkı"lar)
ALPASLAN TÜRKE% (Adana) — Sayın Ba#kan, Sayın üyeler;
Bugün Millet Meclisinde, yeni görev almı# Sayın Irmak Hükümetinin Programı 

tartı#ıldı. Bundan önce konu#an bir konu#macının haklı olarak i#aret etti%i gibi, 
Hükümet Programı, üzerinde en az konu#ulan konuyu te#kil etti, herkes geçmi# 
aylara ait çe#itli tartı#maları, çe#itli ithamları birbirlerine kar#ı tekrar ettiler.

Memleketimiz büyük sıkıntılar içindedir. Milletimiz sıkıntılar içindedir. Geçim 
darlı%ı, pahalılık, halkın zarurî ihtiyaç maddelerinin yoklu%u, çar#ılarda bir ka#ık 
ya%ın dahi bulunmaması, #ekerin zaman zaman ortadan kalkması meseleleri hal-
kımızı sıktı%ı gibi, gençlerin e%itim bunalımı, e%itim konusu da büyük sıkıntı te#kil 
etmektedir.

Bunlarla beraber, Kıbrıs millî davası ba#ta olmak üzere Türkiye’nin önemli dı# 
meseleleri de çözüm beklemektedir. Tabiî, bunların çözümlenmesi için görev ba#ın-
da i#lerin üzerine e%ilmi#, çalı#an hükümet lâzımdır.

Geçen yıl seçimlerden sonra 100 gün süren hükümet bunalımı ile kar#ıla#ıldı. 
O günlerde de Parlamentoda grup te#kil etmi# olan partilerimiz ba#ta olmak üzere, 
partiler arasında koalisyon güçlü%ü ba# gösterdi.

Demokrasi ile idare edilen birçok memlekette uzun senelerden beri, programı 
itibarıyla, inançları itibarıyla birbirlerinden çok farklı siyasî partilerin, hükümet 
kurma konusunda koalisyon yapmaya gittikleri daima görülen bir olay, görülen bir 
hareket olmu#tur.

Türkiye’deki partiler, yabancı memleketlerdeki partilerin, program ve inanç, 
görü# ayrılıkları kadar #iddetli bir #ekilde birbirlerinden ayrı bulunmadıkları halde, 
koalisyon kurmakta, hükümet bunalımını çözmekte büyük güçlükler hasıl olmu#tur 
ve bu, hemen 1973 seçimlerinin sonuçlarına yüklenmi#, âdeta ta 1973 seçimlerin-
de oy kullanan vatanda#ların, bu #ekilde oy kullanmı# olmakla yanlı# hareket etmi# 
bulunmaları cihetine i#aret edilme manasını ta#ıyan mütalaalar ortaya atılmı#tır.

Hâlbuki, Türk vatanda#ı demokrasiyle idareyi isteyen ve oyunu bilerek kulla-
nan insandır. Türk vatanda#ı, 1973 seçimleriyle hiçbir partiyi iktidar yapmak is-
tememi#tir. Partilerin birbiriyle uzla#arak, anla#arak, beraberlik halinde koalisyon 



hükümetleri kurarak memleketin idaresini bu #ekilde yürütmelerini istemi#tir. 
Bunu böyle kar#ılamak lâzımdır.

Demokrasiye inanan, hukukun üstünlü%üne, parlamenter rejime inanan in-
sanların seçim sonuçlarını bu #ekilde yorumlaması, bu #ekilde kar#ılaması lâzım. 
Hemen seçim olmu#, seçim sonuçları belli, bu sonuçları benimsememek ve bu so-
nuçlardan dolayı bu #ekilde oy kullananları, âdeta, “Siz böyle oy kullandınız, o hal-
de bunun neticesine katlanın, bunu çekin” gibi bir tavır takınarak kar#ılamak, her 
#eyden evvel demokrasinin üstünlü%üne, hukukun üstünlü%üne, halkın oy hakkı-
na, seçimin üstünlü%üne inanmakla ba%da#tırılamaz.

Bu güçlüklerden sonra bir koalisyon hükümeti te#ekkül etti; hem de, birbir-
lerine program ve inanç itibariyle en uzak sayılan iki parti arasında bir koalisyon 
hükümeti kuruldu ve koalisyonun ortakları, tarihî bir yanılgıyı düzettiklerini ve 
aralarında devamlı bir i#birli%i kurduklarını, memlekete iyi neticeler getireceklerini 
de ilân ettiler. Fakat bu koalisyon, bildi%imiz gibi belirli bir zaman neticesinde par-
çalandı, da%ıldı. Biz bunun da%ılmasında birkaç sebebi önemli görüyoruz. Bunda 
her #eyden önce, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun Sayın Liderinin fır-
satları kendi lehlerine de%erlendirmek arzusunu, iste%ini en önemli sebep olarak 
görüyoruz.

Memleketin, Kıbrıs gibi önemli, millî bir davası çözülmeden ortada duruyor, 
memleketin ekonomik konuları gittikçe ehemmiyet kesbediyor; pahalılık, darlık, 
gübre fiyatlarında artı#, bunun sebep oldu%u birçok sıkıntılar, müstahsilin maruz 
kaldı%ı sıkıntılar, kredi darlı%ı vesaire bütün bu meseleler hepsi çözüm beklerken 
ve kendi ortaklarıyla mühim sayılmayacak meseleler varken; daha önce, ba#bakan 
vekilli%ini, orta%ı olan Partinin Genel Ba#kanına bırakmakta mahzur görmezken, 
yeni çıkaca%ı seyahatte âdeta koalisyonun bozulmasını sa%lamak maksadıyla bunda 
de%i#iklik yapmak ve bu istikamette erken seçim istekleriyle ortaya çıkmak sure-
tiyle memleketimizi en önemli bir zamanda hükümetsizli%e, hükümet bunalımına 
sürüklemekle kanaatimizce büyük sorumluluk yüklenmi#lerdir.

Muhterem milletvekilleri, bundan sonra Sayın Cumhurba#kanı yeni bir hükü-
met kurulması için partiler arasında görü#melere giri#mi#tir, temaslara giri#mi#tir. 
Bu temaslar bir türlü uygun bir çözüm getirmemi#tir. Fakat temaslar sürüyor. Bu 
temasların bir devresinde Sayın Ecevit’in, bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde gö-
rülmemi# ve bildi%im kadar, ba#ka demokratik memleketlerde de görülmemi# bir 
tutumla ortaya çıktı%ını gördük. Bu da; “Bir iki hafta içinde yeni hükümet kurulur 
kurulur; kurulmadı%ı takdirde ben Ba#bakanlı%ı, di%er Cumhuriyet Halk Partili ba-
kanlar da bakanlıkları bırakıp gidece%iz”

Sayın Devlet Ba#kanı, Sayın Meclis böyle bir, âdeta ültimatomla kar#ı kar#ıya 
gelmi#tir. Hâlbuki yeni hükümet kuruluncaya kadar eski hükümetlerin göreve de-
vamı her yerde, demokrasi ile idare edilen her memlekette usuldür. Böyle bir du-
rum ortaya çıkmı#tır.

Di%er partiler arasında sürdürülen temaslar bir türlü bir koalisyon imkânı 
meydana getirmemi#tir. Aylarca, partiler arasında bir uzla#ma meydana gelmesi 
için #ahsen ben de çalı#tım. Dostluklara ve yakın ilgiye güvenerek birçok de%erli 



Sayın milletvekilleri ve lider durumunda bulunan muhterem zevatla görü#meler 
yaptık. Fakat bir türlü bir uzla#ma, bir anla#ma, partilerin koalisyonu ile Meclise 
dayalı bir hükümet kurulması imkânı do%madı. "imdi, mevcut koalisyonu bozmu#-
lar, yeni bir koalisyon anla#ması yapılamıyor. Bütün çabalara ra%men, Cumhurba#-
kanının Ba#kanlı%ında yapılan toplantılara ra%men, Sayın Cumhurba#kanının Sa-
yın Ecevit’e vazife vermesi, daha sonra Sayın Demirel’e vazife vermesi, daha sonra 
yeniden uzla#ma zemini aramalarına ra%men bir koalisyon imkânı bulunamıyor. 
Meclise dayalı bir hükümet kurma imkânı bulunamıyor ve istifa etmi# olan hükü-
met de, “Belirli bir süreden sonra, bakanlıkları, Ba#bakanlı%ı bırakıp gidece%im” 
diye ültimatomunu vermi#.

Bu durumda, memleketi hükümetsiz bırakmamak görevini ta#ıyan Sayın Dev-
let Ba#kanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bir #eyler yapmak mecburiye-
tinde idi. Sayın Devlet Ba#kanı, Sayın Irmak’ın ba#kanlı%ında bir hükümet kurma 
yoluna gitti. Bu da, istifa etmi# olan Hükümetin, bakanlıkları bırakıp gitti%i takdir-
de, Türkiye Devletini hükümetsiz bırakmamak kaygısından do%du.

"imdi burada konu#an Sayın liderleri dinledim. Uzun uzun konu#malar... Sa-
yın arkada#larım, bir de memleketimizde icraat yapmaktan çok konu#ma merakı 
var. Saatlerce konu#uyoruz, bir-iki cümleyle ifade edece%imiz fikirleri, görü#leri sa-
hifelerce konu#ma yoluna gidiyoruz. Bu konu#maları dinlerken hatırıma çok eski, 
tarihî bir hadise geldi. Bizans’ın son günlerinde papazlar, - tabiî Büyük Meclisi bu 
misâlden tamamıyla tenzih ederim - “Melekler erkek mi di#i mi” diye aylarca, yıl-
larca birbirleriyle otururlar tartı#ırlarmı#. Ortada bir hükümet meselesi var. Millet 
açlıkla, sıkıntıyla, geçim derdiyle i#sizlikle kar#ı kar#ıya; çocu%unu okutamamak 
derdiyle kar#ı kar#ıya; ya% bulamıyor, #eker bulamıyor, müstahsil malını de%erlen-
diremiyor, pamuk kuyrukları, konu#malarda belirtildi%i gibi, ortada, binbir dert 
sürüyor gidiyor. Bunları çözecek hükümet yok ve hükümet kuracak çare yok. Bu, 
dikkatle üzerinde durulması icap eden bir konudur. Bütün memleket insanlarının 
ve her #eyin üstünde, memleketin insanlarının seçmi# oldu%u vekiller olarak, mil-
letvekilleri olarak, Millet Meclisi olarak bu Meclisin mensubu olan de%erli insanla-
ra, de%erli milletvekillerinin, üzerinde durması icap eden bir konu ve mutlaka bir 
uzla#ma bir koalisyon yolunu bulmaları lâzımdı. Bu kadar aydın, bu kadar yeti#mi#, 
bu kadar tecrübeli, bu kadar de%erli memleket evlâtları, birbirleriyle mutlaka bir 
ortak uzla#ma zemini bulabilirler, bulmaları lâzımdır, bulmaları zaruridir, zorunlu-
dur; e%er bu Türk demokrasisini #aibesiz, lekesiz ya#atmak, devam ettirmek arzusu 
varsa ki eminim bu arzu hepimizde mevcuttur.

Meclise dayalı hükümet kurulmuyor, istifa etmi# olan Hükümet yeni hükümet 
kuruluncaya kadar hizmeti sürdürmüyor, Sayın Cumhurba#kanının görevlendir-
di%i Hükümete oy verilmiyor; peki çıkı# yolu? Ben memleketimizin, Meclisimizin 
böyle bir noktaya getirilmesinden çok üzüntülüyüm ve bunu memleketimiz için de, 
demokrasimiz için de çok mahzurlu sayıyorum.

Muhterem milletvekilleri, bazı partilerin, koalisyon kurma konusunda, arala-
rında bazı korkuların, endi#elerin hüküm sürdü%ünü sezdim. Bilhassa Cumhuriyet 
Halk Partisini muhalefette bırakarak di%er partilerin koalisyon yapmalar konu-
sunda o partilerde bu endi#eyi, bu korkuyu sezdim, sezer oldum. Yani Cumhuriyet 



Halk Partisi muhalefette olursa soka%ı harekete geçirir, nümayi#leri ba#latır, üni-
versitede olayları ba#latır, bununla ba# edemeyiz. Bu endi#eyi sezdim. Bu endi#e-
yi ta#ıyanlara #unu söyleyeyim ki, hukukun üstünlü%ünü prensip olarak ele alıp, 
Anayasayı ba#lar üzerinde tutmayı her #eyin üstünde gözeterek i# ba#ına gelecek 
olan bir hükümet, kanunsuz her hareketin hakkından gelebilir. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri)

Sokak hareketleri, kanun tedbirleri ile önlenir, devlet kuvvetleri, kanun yo-
luyla bunların hakkından gelecek güçtedir. Memleketin sa%lam kuvvetleri vardır. 
Arkada#lar, anar#iye kar#ı olan, yıkıcılı%a kar#ı olan ve Türk milletinin köleli%e, bir 
nevi esirli%e, u#aklı%a götürülmesini sa%layacak, o gayeyle u%ra#an yabancı ideoloji-
lere angaje olmu# yıkıcılara kar#ı gerekli tedbirleri alacak sa%lam kuvvetleri vardır; 
Türk milletinin sa%duyusu vardır, tarihten gelme ba%ı#ıklı%ı vardır, gücü vardır.

Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette olursa, bunun kar#ısında 
dayanılmaz, sokak hareketlerini ba#latır, bunun sert muhalefeti ile ba#a çıkılmaz 
endi#esine kapılan, partiler veyahut liderler, o zaman görevlerini terk etmeli, böy-
le bir endi#eye kendilerini kaptırmayacak olan kimselere yerlerini vermelidirler. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Türke#, vaktiniz dolmu#tur efendim, cümlenizi ba%layın. 
Konu#manız 20 dakikayla tahdit edildi%i için, vaktiniz dolmu#tur; cümlenizi ba%la-
manızı rica edece%im.

ALPARSLAN TÜRKE% (Devamla) — Ba%lıyorum.
Evet, biz de, #imdiye kadarki, konu#macı arkada#larımızın yaptı%ı gibi, Hükü-

met Programına giremeden süremizi doldurmu# bulunuyoruz.
Yalnız, Hükümet Programıyla ilgili, bir-iki noktayı kısaca söyleyerek konu#ma-

mı ba%lamak istiyorum.
Hükümet Programında, Kıbrıs meselesine yer verilmi#tir. Kıbrıs meselesi ile 

ilgili olarak #u hususu belirtmeyi yararlı sayıyorum.
Kıbrıs eski Cumhurba#kanı Makarios’un, bugünlerde Kıbrıs’a dönmesi bahis 

konusu edilmektedir. Kanaatimce, Makarios artık Kıbrıs Cumhurba#kanı de%ildir. 
Kendisi evvelce Anayasayı çi%nemi#, Anayasa dı#ına çıkmı# olmakla, esasen gayri-
me#ru bir ki#i durumuna dü#mü#tür. Ayrıca, 15 Temmuzda meydana gelen darbey-
le, fiilen de Cumhurba#kanlı%ından uzakla#tırılmı# ve yurdunu terk ederek, vazife-
sini terk ederek kaçmı# olan bir ki#idir. Kendisini darbeyle iktidardan uzakla#tıran 
ve yerine geçen zat da, bir süre sonra Cumhurba#kanlı%ından ayrılmı#, onun ye-
rine de üçüncü bir #ahıs Cumhurba#kanı olarak gelmi#tir. Bundan sonra, tekrar 
Makarios’un, Kıbrıs’ın Cumhurba#kanı olarak, Kıbrıs Devletinin ba#ına geçmek 
üzere Kıbrıs’a dönmesi do%ru bir hareket de%ildir ve bunu Türkiye kabul etmemeli-
dir. Böyle bir tutum, Türklerin hayatını tehlikeye sokaca%ı gibi, Rumların hayatım-
da tehlikeye sokar; Kıbrıs’ta barı#ı tehlikeye dü#ürür, Anayasa düzenini alt üst eder 
ve Türkiye’nin güvenli%ini de yıkar. Bu sebeplerden, böyle bir hareket kar#ısında 
Türkiye Cumhuriyetinin, üçüncü harekâtı ba#lataca%ını mutlaka Hükümet ilgililere 
bildirmeli, hatta açıkça ilan etmelidir ki Makarios Kıbrıs’a tekrar dönmemelidir.



BA%KAN — Sayın Türke#, vaktiniz dolmu#tur efendim.
ALPARSLAN TÜRKE% (Devamla) — Ba%lıyorum efendim.
Sayın Irmak Hükümetinin programında, konu#macıların da belirttikleri gibi, 

daha ziyade her tarafı memnun edecek bir zihniyet, tutum hâkim olmu#tur. Bu 
da kurulu#unun icabı, bünyesinin icabı, partilerden oy almayı sa%lama maksadına 
mebni olsa gerek. Aslında kurulmu# olan Hükümet, bütün üyeleriyle memleketimi-
zin seçkin ki#ilerinden meydana gelmi#, bugüne kadar Devlet hizmetinde liyâkatle 
hizmet etmi#, tecrübeli, de%erli, memleket aydınlarından meydana gelmi# bir Hü-
kümettir; ama programı tabiî birçok yönlerden tenkit edilecek durumdadır. Ben 
sözlerimi bu kadarla burada ba%lıyorum.

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A.P. ve M.S.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Türke#.
Sayın Ali Acar.
AL# ACAR (Samsun) — Muhterem Ba#kan, muhterem milletvekilleri;
Sayın Irmak Hükümetinin programı hakkında #ahsî görü#lerimi ve fikirlerimi 

arz etmek üzere huzurlarınızdayım.
Sözlerimin ba#ında hemen #una i#aret etmek ve temas etmek isterim ki, ben-

denizin maruzatı, daha çok böyle bir hükümetin buraya gelmesine sebep olan ve 
daha önce saatlerdir huzurlarınızı i#gal etmek suretiyle, âdeta kendilerini müdafaa 
etme ve halka ba#ka türlü takdim etmek suretiyle bu mesuliyetten kaçma durumu-
na dü#en siyasî partilerin idarecilerine ve yöneticilerine ait olacaktır.

BA%KAN — Sayın Acar, Hükümet Programı üzerinde lütfen.
AL# ACAR (Devamla) — Efendim, yapaca%ım konu#ma Hükümetle ve Hükü-

metin Programı ile ilgili oldu%u için bu #ekilde bir giri#ime müsaade buyuraca%ınızı 
zannederim Sayın Ba#kan.

Zira, #u anda burada bir bo#lu%u doldurmak ve devlet ve idare sisteminde bü-
tünlü%ünü devam ettirmek maksadıyla oturan #u muhterem Hükümet azalarının 
hüsnüniyetlerinden ve iyi duygularından endi#e edecek bir sebep yoktur. Nitekim, 
#u programın 4’üncü sayfasında, bu Hükümet yetkilileri ve Sayın Hükümet Ba#ka-
nı, programı hazırlarken, “Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler tarafından bir 
koalisyon olana%ı sa%layabildi%i takdirde, kurulmasını içtenlikle arzu etti%i böyle 
bir hükümete görevi derhal devretmeye hazırdır. Ve yine aynı programın 28’inci 
sayfasında, “Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı hükümetlerin etkin-
li%ine inanmı# kimseler olarak en geç Parlamento ço%unlu%una dayalı bir koalisyon 
hükümeti kuruluncaya kadar” ifadelerine bir defa programın ba#ında ve bir defa 
da programının sonunda yer vermek suretiyle bu konudaki iyi niyetlerini tescil ve 
tespit etmi#lerdir.

"u halde bugün burada yapılacak olan i# ve üzerinde durulacak husus, bu Hü-
kümetin kanunilik vasfını münaka#a etmekten çok, böyle bir hükümeti hazırlayan 
sebepleri te#his ve tespit etmek olmalıdır. E%er bu te#his ve tespit iyi yapılamaz ve 
tedavi imkânları bulunamazsa, tarihin zararlı tekerrürü önlenemeyecek ve #ekli ne 



olursa olsun millî iradeye müdahale kapıları sonuna kadar açılmı# olacaktır. Bunun 
vebali ve günahı da, bugün #u sıraları dolduran ve millet tarafından en ba#ta hükü-
met etme vazifesi oldu%u halde kendi adına i# yapsın diye gönderdi%i siyasî parti-
lerimizin ve dolayısıyla o siyasî partilere mensup siz muhterem milletvekillerinin 
olacaktır. "u halde neden böyle kurulu#u, programı, ana fikri ve neticesi itibariyle 
millî iradeye dayanmayan bir hükümetin programını müzakere etme noktasına gel-
mi#tir bu Meclis?

Bu suale kısaca cevap verelim. "u Meclisin çatısı altındaki bir kısım siyasî par-
tilerin ve bilhassa onların ba#ındaki idareci kadronun pe#in hükümlü ve katı tu-
tumlu olmaları, #ahsî ve siyasî çıkarlarım daima ön planda tutmalarıdır bugün bu 
müzakereye sebep olan husus. Bunun böyle oldu%unu, memleketimizin en ücra kö-
#esinde çobanlık yapan vatanda#ından, Devletimizin en ba#ında mesuliyet ta#ıyan 
#ahsına kadar herkes bilmi#, duymu#, görmü# ve hissetmi#tir de her nedense bu 
hakikati burada oturan siyasî partilerin lider ve yönetici kadrolarına anlatmanın 
imkânı olmamı#tır.

Muhterem milletvekilleri, bendeniz #u anda bu Meclisin bir üyesi, Türkiye 
Cumhuriyeti vatanda#larından bir tanesi olarak, #u yüce milletimizin huzurunda 
ve sizlerin önünde, bu kürsüden bazı hakikatleri aktarmak ve dile getirmek isti-
yorum. Anayasanın siyasî partilere hükümet olma ve hükümet etme konusundaki 
amir hükmüne ve yüce milletimizin kendisini idare etsin diye seçerek ve mesuliyet 
yükleyerek gönderdi%i siyasî partilerin, içlerinden bir-ikisi hariç, di%erleri tamamen 
bu mesuliyetten ve millet vazifesinden kaçmı#lardır. Hem de öyle kaçmı#lardır ki, 
kaçarken de minareyi çalanların hazırlamı# oldukları kılıf misâli kendilerini örtmek 
ve muhafaza etmek için hazırladıkları bahaneleri de, kendilerini çırılçıplak mey-
danda bırakmı#tır. Mesuliyet, yüklenmek istemeyen ve bu görevden, bu vazifeden 
kaçan bir siyasî parti bir ara bu mesuliyeti Millî Selâmet Partisinin beraberli%inde 
ta#ıyaca%ını ve gö%üsleyece%ini büyük reklamlar yaptırarak ve kendisinin artık eski 
Cumhuriyet Halk Partisi olmadı%ını da yayarak, vazifeye gelmi#; fakat eski Cumhu-
riyet Halk Partisinin de%i#mez vasıflarından bir tanesi 7 ay sonra kendisinde nük-
setmi#tir. Bu vasıf, Cumhuriyet Halk Partisinin 1950 yılından itibaren kaybetti%i 
her seçimden sonra, milletin yanıldı%ını, bir daha seçim olursa do%ruyu bulaca%ını 
ileri sürerek, yeniden seçim, erken seçim, yıldırım seçim avazları ile ortalı%ı tela#a 
verme hastalı%ıdır.

NECCAR TÜRKCAN (#zmir) — Korkma, seni gene seçerler.

AL# ACAR (Devamla) — Bizim seçilmekten endi#emiz yoktur. Onu seçilmek 
arzusunda olan insanlara ifade buyurun siz lütfen.

1950 seçiminden sonra ba#lattı%ı bu vaveylayı, giderek 1954te artırmı# ve 
1957 seçimlerinin zamanından bir yıl önce yapılmasına birinci derecede fonksiyo-
nel olmu#tur. Bundan da ma%lup çıkan ve evvelce oldu%u gibi milletimizin sille-i 
tedibine bir kere daha muhatap olan Cumhuriyet Halk Partisi erken, seçim pistinde 
ko#usuna devam etmi# ve nihayet 27 Mayıs sabahı ipi gö%üsleyerek birinci etabı 
bitirmi#tir.



Bugün de eski Cumhuriyet Halk Partisinden devraldı%ı bu mirası nüksetti-
ren Sayın Ecevit, kendisinin eski Cumhuriyet Halk Partisi diye tarife çalı#tı%ı, eski 
idarecilerinin talihsizli%inden daha büyük talihsizliklere ve durumlara dü#mü#tür. 
Çünkü, Sayın Ecevit Kıbrıs gibi millî bir davada kıyama kalkan milletin heyecan ve 
vahdetini ve imanını seçim heyecanı ve tefrikasına sokmanın gayretine ve Kıbrıs’ta 
akıtılan mübarek #ehit kanını seçim #arabı halinde yudumlamanın ikbaline dü#-
mü#tür. Onun içindir ki, kendi kaptanlı%ını yapmı# oldu%u ve yürüyen bir gemiyi 
biran evvel batırmak için ne mümkünse onu yapmı# ve en sonunda gemiyi batırır-
ken bu memlekette de birçok buhranların çıkmasına vesile te#kil etmi#tir.

Böyle bir hükümeti yıkarken, ba#ka bir hükümette de kendisine ortak bulma-
mak ve hükümet olmamak için boynuna erken seçim levhasını asarak parti lider-
lerinin kapısını aralamı# ve fakat Sayın Ecevit, kendisine, pe#in #art ve hükümle 
gitti%i için maatteessüf demeyelim ama, maalmemnuniye bir ortak bulamamı#tır. 
Sayın Ecevit bu tavrıyla ve lisan-ı hal ile âdeta di%er siyasî partilere, “Bize iktidar 
de%il, muhalefet yakı#ıyor, siz bir araya gelin, iktidar olun” diye etrafındaki siyasî 
parti lider ve yöneticilerine i#aret veriyordu. Bunu söylerken de kendisinin muha-
lefette kalaca%ını ilan ediyordu. Ama #unu görmezlikten geliyordu Sayın Ecevit ve 
Cumhuriyet Halk Partililer; bu aziz milletimin % 67’si kendisine ve onun zihniye-
tine muhaliftir. Milletin kahir ekseriyetinin muhalif oldu%u bir zihniyetin kime ve 
nasıl muhalefet yapaca%ı konusu, ebediyen ve ilânihaye hafızalarda ve zihinlerde 
beyinleri zonklatacak bir sual olarak kalacaktır.

Sayın milletvekilleri, bir erken seçimin memleketimize ve aziz milletimize 
maddî ve manevî sahada neye mal olaca%ı cümlenin malumudur ve hatta Halk 
Partisinin de. Yapılacak bir erken seçimden sonra iktidara, benim kanaatime göre, 
gelmek #öyle dursun, yakla#amayaca%ı bile belli olan Cumhuriyet Halk Partisinin, 
tekrar yeniden bir seçim istemeyece%ini kim garanti edebilir? "üphesiz hiç kimse. 
Her #ahsın ve her siyasî partinin mazisi, istikbaline ı#ık tutan bir ayinedir. O, yani 
Cumhuriyet Halk Partisi bu erken seçim acele seçim, yıldırım seçim senfonisine ve 
ko#usuna devam edecektir. Çünkü bu onun ayrılmaz, #a#maz, dü#mez karakteristik 
vasfıdır.

HÜSEY#N DEN#Z (Malatya) — Rahatsız mı oldun?

AL# ACAR (Devamla) — Her halde siz buradaki sözlerden rahatsız oluyorsu-
nuz ki, kürsüde fikirlerini ifade eden insanlara söz atma durumuna dü#üyorsunuz.

HÜSEY#N DEN#Z (Malatya) — Fikir de%il bunlar, saldırı!

AL# ACAR (Devamla) — Hal böyle iken, yapılacak bir erken seçimden sonra 
partiler mevcutlarına yakın neticelerle gelirlerse, bu arada kaybedilen zamanı kim 
ve nasıl telâfi edecektir, soruyorum Yüce Meclise?

Açılacak maddî ve manevî yaraların sarılması nasıl mümkün olacaktır? Yoksa 
o zaman da yine böyle bir Hükümetin, yani partilerimizin birtakım katı ve rijit 
tutumlarından mütevellit burada oturan bir hükümet misâli bir hükümetin prog-
ramını görü#mek üzere mi toplanacak bu Yüce Meclis?



Sayın milletvekilleri, milleti erken seçim meselesiyle me#gul etmek, muayyen 
bir müddet daha hiçbir ciddî i#in yapılmaması ve aziz milletimizin parti münaka-
#alarıyla geçici bir zaman da olsa gruplara ve kamplara ayrılması demektir. Bu du-
rum ise memlekette sefaletin, i#sizli%in, fiyatların, karaborsacılı%ın ve ke#meke#in 
artmasına sebep olacak, her geçen gün millet ile #u Yüce Meclis arasına uçurumlar 
girecektir. Bu durumdan bulanık günü bekleyen kurt misâli kimlerin ve hangi rejim 
dü#manlarının istifade edece%i cümlenin malumudur.

O halde vakıa bu kadar açık ve ortada iken, Sayın Ecevit’in erken seçim #ırın-
gasının tesiriyle hareket etmek isteyen di%er siyasî parti idarecileri bu mesuliyetin, 
vebalin altına, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin dümen suyuna nasıl girer-
ler? Bu sualin cevabını vermek elbette ki bizlere dü#mez. Hem sormak gerekir Sayın 
liderlere: Memleketi bu #ekilde sonu gelmeyecek seçim maceralarına sürüklemenin 
vebal ve günahı hükümet olmak ve hükümet etmekten daha az mı mesuliyet ta-
#ır? Mademki böyle büyük bir mesuliyet üzerinize almaya hazır oldu%unuzu ifade 
ve ilân ediyorsunuz, neden aranızdaki birtakım kırgınlıkları, dargınlıkları ve #ahsî 
meseleleri bir tarafa atmak suretiyle bir araya gelerek, bu aziz milletin ve vatanın 
birtakım maceralara sürüklenmesini önleme imkânları hazırlamıyorsunuz? "u 
anda her #ey bütün berraklı%ı ve bütün çıplaklı%ı ile ortaya çıkmı#tır. Her a%zını 
açtı%ı zaman pahalılıktan, i#sizlikten, devletin içte ve dı#taki itibarından söz eden 
ve komünizmle her zaman mücadele edece%ini ifade eden ve a%zından bırakmayan 
Sayın siyasî parti liderlerini lafı bırakıp i# yapmaya davet etmek, benimle birlik-
te #u Parlamentoda görev alan bütün arkada#larımın görevidir zannediyorum. "u 
anda yüce milletimiz ne seçim istiyor ne de laf. Kendi meselelerini halledecek ve ilk 
kıvılcımlarının parlamaya ba#ladı%ı anar#izme dur diyecek komünizmin çanına ve 
canına ot tıkayacak bir hükümet istiyor, hükümet!

Sayın Ecevit, halkın erken seçim istedi%ini söylüyor. Muhterem milletvekilleri, 
bizler de halkın arasında dolanan ve onlar arasında sohbet eden insanlarız. E%er hal-
kın erken seçim istedi%i konusunun tespitini cidden ve samimiyetle arzu ediyorsa 
Sayın CHP’liler ve Sayın onun lideri, isterse kendi seçim bölgesi olan Zonguldak’ta 
halkın oyuna ba#vurmak suretiyle bir vilâyette bunun evvelâ halkımızın seçim mi 
yoksa geçim mi istedi%inin tespitini yapmak için bir referanduma gidilsin ve ondan 
sonra bu milletin ne istedi%ini tespit edelim. Yoksa öyle birtakım mürettep hadi-
seleri, birtakım mitingleri heyecan ve galeyana getirmek suretiyle “Bu halk seçim 
istiyor” laflarını bu milletin kürsüsüne getirmenin manası ve maksadı ba#ka olmak 
gerek.

Sayın milletvekilleri, e%er halk dedi%iniz #ey sadece size oy verenler ise, onun 
dı#ındaki halk olarak kabul etmiyorsanız, ona gerekli cevapları zaten burada hitap 
eden parti liderleri verdiler; ben üzerinde durmak istemiyorum.

E%er bugün Türk milleti olarak Parlamento içinde ve dı#ında birçok problemle 
kar#ı kar#ıya isek bunun sebebini hiç ba#ka yerde ba#kasında aramaya hacet yoktur. 
Sadece #u formülü tatbik etmek meselemizin halli için kâfidir. Seçimden seçime 
oyunu aldı%ımız bu aziz milletin bir de gönlündekini, ruhundakini, kalbindekini 
alıp ona göre kendimizi ayar edebilsek halledilmeyecek hiçbir meselemiz ve der-
dimiz kalmayacaktır. Biz sadece onun oyunu alıyor, fakat onun gönlüne, ruhuna 



ve fikrine göre hareket etmiyoruz maalesef. Çünkü bir milletin huzuru ve sükûnu, 
saadet ve selâmeti belki birtakım maddî imkânlara ba%lıdır, ama ondan evvel, ken-
disinin temeli ve esası olan ruhuna ve gönlüne ba%lıdır. Bunun da yolu madde ile 
mananın beraber gitmesine ve hatta mananın yarı#ı kazanmasına ba%lıdır; Gerisi 
ise lâfı güzaftır.

Sözlerime halkın gönlündeki ve ruhundaki bu imanı, bu duyguyu sarsılmaz ve 
silinmez ifadelerle mısrala#tıran bir #airin bir beyiti ile son vermek istiyorum:

“Büyüklük ne mal-ü kâr ne de makam iledir. Büyüklük ilim irfan ve kalpteki 
iman iledir” Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selâmlarım. (MSP sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Acar.
Sayın Necdet U%ur, zabıtları getirttik efendim. Enflâsyon ve yatırımlar husu-

sunda “Yapılmadı” diye bir itham kar#ısındaki cevaplarınızı, ancak bu çerçeve dahi-
linde vermek üzere...

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan, usul hakkında söz rica ediyorum.
BA%KAN — Bir dakika efendim.
NECDET U&UR (#stanbul) — Bir de millî irade hakkında.
BA%KAN — O cümleyi de okuyorum aynen: “Cumhuriyetin temeli olan 

hâkimiyetin kayıtsız #artsız millete, milletin bir grup fertlerine de%il, milletin tü-
müne ait oldu%u prensibine inançsızlık olur” cümlesine de, bu çerçeve dahilinde 
cevaplarınızı rica edece%im.

NECDET U&UR (#stanbul) — Te#ekkür ederim.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Buyurun efendim.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — 70’nci maddeye göre söz veremezsiniz efendim.
BA%KAN — Bir dakika efendim, 70’nci maddeyi okuyorum.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Müsaade ederseniz ben buradan okuyayım.
BA%KAN — Müsaadenizle ben okuyorum: “...&leri sürmü# oldu%u görü#ten 

farklı bir görü# kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya 
milletvekilleri...” diyor. "u halde, kendilerinin ortaya atmı# oldukları görü#ün, aykı-
rı bir görü# olarak söylendi%ini biz zabıtlardan da tespit etmi# durumdayız. Binae-
naleyh, kendilerine söz veriyorum efendim. (CHP sıralarından alkı"lar)

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan, tutumunuz hakkında söz istiyo-
rum. Usul hakkında söz istiyorum. Dedi%inizin yanlı# oldu%unu ben de arz edece-
%im. Usulünüz hakkında söz istiyorum.

BA%KAN — Tüzü%ü okudum efendim, niye yanlı# olsun?
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Müsaade edin, ben de niye aykırı oldu%unu arz 

edece%im.
BA%KAN — Biz o kanaatte de%iliz.



#LHAM# ERTEM (Edirne) — Olabilirsiniz Sayın Ba#kan, ama ben de sizin 
kanaatinizde de%ilim.

BA%KAN — Bu mevzuda müzakere açacak durumda de%iliz efendim. Müsaa-
denizle...

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Tutumunuz hakkında söz isteyip, 70’nci mad-
deye bunun girmedi%ini söylersem, söz vermeye mecbur de%il misiniz?

BA%KAN — Efendim, açıklık oldu%u için ayrıca bir #ey söylememize lüzum 
yok.

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Açık de%il, arz edece%im.
BA%KAN — Rica ederim.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Size arz edece%im, açık de%ildir; tutumunuz 

yanlı#tır diyorum.
BA%KAN — Bulundu%unuz yerden de söylüyorsunuz efendim; siz, “Açık de%il” 

diyorsunuz, biz “Açıktır” diyoruz.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan, peki yerimden arz edece%im:
“...&leri sürmü# oldu%u görü#ten farklı bir görü# kendisine atfolunan…” diyor 

Tüzük. Burada kendisine farklı bir görü# atfolunmamı#tır. Yapılan icraatın tenkidi 
yapılmı#tır. O zaman, kendisinin söyledi%i bir #eyden ba#ka türlü bir #ey söyledi%i 
kendisine atfolunursa do%rudur, 70’nci madde olur. Ama, bir iktidarın icraatının 
tenkidi yapılırsa, o bu maddeye girmez. O zaman mukabil olarak da, biz de enflas-
yonun var oldu%u hakkında söz istiyoruz.

BA%KAN — Hayır efendim, iktidarın herhangi bir #ekilde icraatı hakkında de-
%il; o iktidara, yapmadı%ı bir #eyi izafe etmi# olmaktan dolayı söz veriyoruz. (A.P. 
sıralarından gürültüler, C.H.P. sıralarından alkı"lar)

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan, açıklama hakkında benim yeri-
me Sayın Turan Güne# konu#acaktır.

BA%KAN — Buyurun efendim, Sayın Güne#.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — O zaman söz istiyoruz mukabil olarak.
BA%KAN — Buyurun Sayın Güne#.
C.H.P. GRUBU ADINA TURAN GÜNE% (Kocaeli) — Sayın Ba#kan, de%erli 

arkada#larım;
"imdi kar#ı kar#ıya kaldı%ımız durum, hükümet bunalımı ile ilgili durumdan 

pek farklı de%il. Meclis kürsüsünde konu#maya kalktı%ınız zaman, bu bir nevi Mec-
lis kürsüsünü i#gal sayılacak ve di%er taraf da, istedi%ini söylemekte serbest kala-
cak. Aslında üzerinde bir hayli söz söylenen ve do%rudan do%ruya, temsil etmekte 
bulundu%u partinin millî irade kar#ısındaki davranı#ını tenkit eden sözler de yine 
aynı istikamette sözlerdir.

De%erli arkada#larım, Cumhuriyet Halk Partisini temsilen, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Ba#kanının Parlamentoya ve Parlamento ço%unlu%una kar#ı, azım-



sar bir davranı#ta bulundu%u iddia edilmekte ve Türkiye’de meselenin bütün buna-
lımların temelinin millete inanç olup olmadı%ı üzerinde Adalet Partisi Sayın Genel 
Ba#kanı tarafından durulmaktadır.

Sayın arkada#larım, biz burada 450 ki#iyiz. 4 senede bir vatanda#ların, geri 
kalanının siyasî hayatına, hatta tüm hayatına son verip, bu 450 ki#iyle tüm Türk 
milletini buraya yükledi%imizi kimse iddia edemez. (A.P. sıralarından “Nasıl nasıl” 
sesleri) "imdi, millete inandınız mı? Millete inancın dayana%ı, gidelim aramızdaki 
anla#mazlı%ı millete çözdürelim dedi%iniz zaman, millete gitmektedir, yoksa gelip 
Parlamentoya saygı gösterelim demek de%ildir. Biz millet de%iliz, millet seçmenler-
dir.

BA%KAN — Sayın Güne#, çok rica edece%im, mevzuu da%ıtmadan, millî irade 
mevzuunda konu#aca%ız lütfen.

TURAN GÜNE% (Devamla) — "imdi, seçim yapalım... “Kı# geldi seçim yapıl-
maz” Peki, hükümet kurulsun... “Ortam bulunmadı” (A.P. sıralarından, “Kontenjan 
adayı mısınız?” sesleri...) De%erli arkada#ım hakkımda yanılıyor, ben kontenjan ada-
yı de%ilim.

Kimin istikbalinin ne oldu%unu bir an evvel ö%renmek isterseniz, derhal seçi-
me gitsek çok isabetli olur. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli arkada#larım, mesele aslında burada. Hakikaten burada ama, bir ba#ka 
açıdan burada. Sayın Adalet Partisi Genel Ba#kanı Demirel, devamlı olarak Meclisin 
iradesinin üzerinde bir #ey var mı? Bunu kabul ediyor musunuz? Anayasa Mahke-
mesi nasıl yapar? Hükümet bunları nasıl intaç eder? "imdi efendim Sayın Demirel’i, 
elimden gelen bütün imkânlarla temin etmek isterim ki, Meclisin herhangi bir teh-
like altında oldu%u yoktur. Meclisin herhangi bir tehlike altında bulundu%u psikozu 
ile ne bunalımdan çıkmaya imkân vardır, ne de Meclisi oldu%u gibi kabul edip çalı#-
tırmaya imkân vardır. Asıl mesele bu noktada toplanmı#tır.

De%erli arkada#larım, istifa eden hükümetin yakasını her milletvekili arkada-
#ım tutmak imkânına sahiptir. Yalnız, mahkeme kararlarının ibrazı bize mevdu 
görevlerden olmadı%ı için, bu konuda bizim yakamızı tutmaları mümkün de%ildir. 
&kinci bir konuda da hükümetin ba#arılı olup olmadı%ı, in#allah mümkün olursa 
seçmenler önünde tartı#ılacaktır, fakat bakanların yakalarını tutmanın bazı yolları 
vardır. Bunlar hukukî yollardır. Meclis tahkikatıdır, Yüce Divana sevktir. Öyle zan-
nediyorum ki, istifa etmi# olan hükümetten hiç bir arkada#ımızı, meselâ kredi sui-
istimallerinden dolayı yakasından yakalamak mümkün de%ildir. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) "imdi arkada#larım, hepsini seçmenler önünde, in#allah, 
e%er âmentüsüz Müslümanlık gibi, seçimsiz parlamento ihdas etmeyeceksek, el-
bette ki seçmenler önünde bunların hepsi tartı#ılacak, fakat #unu belirtmek...

#BRAH#M GÖKTEPE (#çel) — Mersin Belediyesinden kaç para aldın?
TURAN GÜNE% (Devamla) — Yalnız sözlerim bu konulara inhisar etti%i için 

#unu belirtmekte fayda görüyorum: “Türkiye’yi enflasyona bo%dunuz.” (A.P. sırala-
rından, “Do#ru, do#ru” sesleri) Bunu Sayın Demirel 5 Mayısta bütçe müzakerelerin-
de... (A.P. sıralarından, “17 Mayıs 17 Mayıs” sesleri) Olabilir, olabilir, mühim de%il, 



herhalde bunu söylediklerini inkâr etmeyeceklerdir, çünkü kendi sözleridir. "öyle 
demi#lerdi ve bunu söylerken de, dünya iktisadiyatını çok iyi takip ettiklerini, bir 
defa daha anlamı#tık. Bu Hükümet bir senede % 51 fiyat artı#ına varacaktır. Bu 
ifade do%ru olmak lâzım gelirdi, çünkü hakikaten dünyanın iktisadî konjonktürü 
dikkate alındı%ında % 51’lik bir artı#ın olması kuvvetle muhtemeldi...

F#KR# PEHL#VANLI (Ankara) — Hani 8-10 kuru#a domates yedirecektiniz, 
fareler bile aç kaldı... (A.P. sıralarından gülü#meler)

BA%KAN — Müdahale etmeyelim efendim.
TURAN GÜNE% (Devamla) — De%erli arkada#larım; Sayın Demirel’i böyle bir 

rakam vermeye sevk eden di%er bir amil daha vardır; seçimlerde inkâr ettikleri fa-
kat bugün burada lütfen kabul buyurdukları, bir amil: “Biz bıraktı%ımız zaman” de-
dikleri hükümet zamanında, Sayın Naim Talû Hükümeti zamanında, 1973 yılında 
ekim ayına kadar fiyatlar % 20,6 artmı#tı… Eh, % 20,6’lık fiyat, nadir bulunan dev-
let adamlarının zamanında dahi % 20,6 artan bir fiyat herhalde, dünya konjonktü-
rü de dikkat nazara alınacak olursa, bunların zamanında % 51’e çıkar dedi. Fakat 
gel gelelim ki, Devletin resmî rakamlarına göre 1974 Ekim sonuna kadar Türkiye 
de toptan e#ya fiyatları endeksinde % 16,7’lik bir artı# olmu#tur.. (A.P. sıralarından 
“gülü"meler”, “ya geçim endeksi” “geçim endeksini de söyle” sesleri)

BA%KAN — Müdahale etmeyin efendim.
TURAN GÜNE% (Devamla) — De%erli arkada#larım, Türkiye’yi iki bakımdan 

dü#ünelim: Siyasî parti avantajı bakımından dü#üneceksek, nasıl olsa vatanda#ın 
bu kadar #ikâyetçi oldu%u bir hükümet i#ba#ından ayrılmı#ken seçimlere gidip bol-
ca bolca buraya gelmesinin tam zamanıdır, buyurun gidelim…

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Korkuyorlar, korkuyorlar... (A.P. sıralarından 
gürültüler)

BA%KAN — Müdahale etmeyiniz efendim, Sayın Birgit...
TURAN GÜNE% (Devamla) — E%er vatanın ve memleketin yüksek menfaat-

lerinden ötürü hükümetin i#ba#ından çekilmesi ise, Adalet Partisinin Genel Ba#ka-
nının da, “Hayır nöbetçisiniz, sonuna kadar da beklemelisiniz” demesinin manâsı 
yok. Biz bir kötü hükümettik, siz memleketi kurtarmakla mükellef vatanperver 
insanlardınız, size dü#en görev biz istifa ettikten sonra bir gün dahi bizi i#ba#ında 
bırakmamaktı...

BA%KAN — Sayın Güne#, mevzuu da%ıtmadan konu#alım efendim.
TURAN GÜNE% (Devamla) — Sayın Ba#kan, ben milletvekili arkada#larımın 

benden vaki emirlerini yerine getirmeye çalı#ıyorum…
BA%KAN — Bunlara cevap verme%e mecbur de%ilsiniz efendim.
TURAN GÜNE% (Devamla) — "imdi arkada#larım, dünyada fiyatların, kon-

jonktürün ne oldu%u belli. Sayın Demirel bazı örnekler vermeye çalı#tı, gübre fiyatı, 
gazya%ı örne%ini verdi. Dünyadaki konjonktüre bakarak % 51 fiyat artı#ını söyle-
yecek kadar dünyanın dı# ekonomik konjonktürünü takibeden de%erli bir politika-
cının ve bir parti genel ba#kanının gübrenin ve gaz ya%ının dünyada ne oldu%unu 



bilmedi%ini sanmam. Ben, kendisini bunları takibetmemekten ötürü suçlamaktan 
ise, aslında kolayca vatanda#ın gözünden saklanabilecek olan bazı #eyleri söylemek 
temayülünde oldu%unu belirtmeyi daha çok tercih ediyorum.

De%erli arkada#larım, #imdi birkaç rakam daha vererek huzurunuzdan ayrıla-
ca%ım. “Yatırımlar dü#tü” deniyor. 1963-1967 devresinde Türkiye’de sabit yatırım-
ların artı#ı % 11’dir, 1968-1972 devresinde % 8,3tür, 1974’te % 15,6’dır.

“Ücretler fiyatların önünde gidecek diyordunuz, ne oldu?” deniyor. Ücretler fi-
yatların önünde gitti... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Demek ki, ücretlerin fiyatların önünde gitti%ine dair Mecliste umumî bir kana-
at var; çünkü arkada#larım da beni alkı#lıyorlar bu sözlerimle.

YILMAZ HOCAO&LU (Adana) — Erbakan’da mı yalan söylüyor?
TURAN GÜNE% (Devamla) — Tarım dı#ı sektörlerde bu artı# % 81,8’e ka-

dardır, tarım sektöründe % 94,1’e kadardır. Toplu sözle#melerde % 48’e kadar bir 
artı# vardır ve Ekim ayına kadar toptan e#ya fiyatlarındaki artı#ı da daha evvel be-
lirtmi#tim; isterseniz bir kere daha söyleyeyim, % 16,7’dir. En nihayet, geçen yıl 
destekleme için köylüye 11 milyar lira ayrılmı# iken, bu yıl 25 milyar lira ayrılmı#tır.

De%erli arkada#larım, bu sözlerimin hakemi ne bunların do%ru oldu%unu ka-
bul eden Cumhuriyet Halk Partisinin de%erli grup mensuplarıdır, ne de “Allah bir” 
desem “Hayır” diyecek olan Adalet Partisi Grubu mensuplarıdır. Bunların hakemi…

HASAN ÖZÇEL#K (Ankara) — Traktörün fiyatı kaç lira? Onu söyle.
BA%KAN — Sayın Özçelik, müdahale etmeyin, oturun efendim.
TURAN GÜNE% (Devamla) — Bunların hakemi millettir. Ortam yaratalım 

ortam yaratalım diye hükümet buhranını sürdürmenin âlemi yoktur. E%er bir hü-
kümet ortamı yaratılacaksa, o ortamın ne olması lâzım geldi%ine, Türkiye’de de-
mokratik bir düzene sahip oldu%umuz için; millet, seçmen karar verir. Seçmenin 
dı#ında buna karar verecek kimse yoktur.

De%erli arkada#larım, ben sadece bazı noktaları, çok açık bir #ekilde bize isnat 
olunan, fakat hakikate uymayan bazı noktaları belirtmek için geldim. Arkada#la-
rım, #imdi mesele #undan ibarettir: Sayın Adalet Partisi Genel Ba#kanı, istifa etmi#, 
Parlamentoya kar#ı sorumlulu%u kalmamı# bir hükümetin devamını, onun yerine 
Parlamentoya kar#ı sorumlu bir hükümetin, almasına müsaade etmiyor. Sebebi 
gayet basittir. Bilmektedir ki, istifa etmi# olan bu hükümette Millî Selâmet Parti-
sindeki arkada#larla Cumhuriyet Halk Partisindeki arkada#lar beraberce i# görmek 
imkânına sahip de%illerdir ve böyle oldu%u için de ne ya% sorununa çare bulabile-
ceklerdir, ne bir ba#ka soruna çare bulabileceklerdir.

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs konusunu oya tahvil etmiyor. Bülent 
Ecevit’in ba#kanlı%ında müstafi koalisyon hükümetinin Parlamento kar#ısında so-
rumlulu%u kalmamı# oldu%u halde, bu hükümetin yerine bir ba#kasının gelmesine 
mani olarak, vatanda#ın ıstırabını Sayın Adalet Partililer oya çevirmek istiyorlar. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, A.P. sıralarından gürültüler) "imdi ellerinden ka-
çırmı# oldukları kafesteki ku# budur. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Bu, açık 



seçik böyledir. Sayın Adalet Partisi, kendisiyle beraber koalisyon yapmaya razı bu-
lunan bu kadar çok parti bulundu%una, eksik kalmı#sa, Cumhuriyet Halk Partisi de 
bunu tamamlamayı vadetti%ine göre, bir an evvel iktidara gelip gübreyi eski fiyatı-
na indirmenin yollarını bulmalıdır. Sorumluluk dedi%iniz #ey de bu olsa gerektir.

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Güne#. Hükümet adına Sayın Ba#bakan, 
buyurunuz efendim.

BA%BAKAN SAD# IRMAK (C. Senatosu Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sa-
yın Ba#kan, milletimizin aziz vekilleri; yeni Hükümetin saygılarını ve Yüce Mecliste 
temsil edilen millî iradenin her tecellisini #erefle kabul etmeye hazır oldu%unu ifade 
ederek sözüme ba#lıyorum. (Alkı"lar)

Muhterem hatiplere #ükran borcum vardır. Evvelâ #ahsıma ve te#kil etti%im 
kabinenin güzide üyelerine büyük teveccüh ve iltifat gösterdiler. Bu güven bizim 
için, güven alsak da almasak da büyük bir kıymeti haizdir.

&kinci bir #ükran borcum; Hükümetimizin olu#um #eklini izah etmek suretiyle 
bana bu mevzuda pek kısa olmak fırsatını vermi# olmalarıdır. Nihayet, burada kıy-
metli, yapıcı, olumlu tenkitleriyle bize ı#ık tutan kıymetli arkada#lara #ükranlarımı 
ifa etmek isterim.

Aziz milletvekilleri, Hükümetimiz, elbette burada biraz fazlaca üzerinde du-
rulmu# oldu%u intibaını aldı%ınız partilerarası polemi%e hiçbir suretle girmek niye-
tinde ve yetkisinde de%ildir. Hükümetimizin olu#um #ekli açıkça ortaya çıkmı#tır. 
Sayın Cumhurba#kanından bu görevi aldı%ım zaman demokrasiye, Parlamentariz-
me yürekten inanmı# bir adam olarak Yüce Meclisin huzuruna geldim ve hareket 
noktam, kabil olursa bütün partilerin temsil edilece%i; olmazsa, çok geni# bir taba-
na dayanan bir koalisyon Hükümeti kurarak, memleketin üzerine da%lar gibi yürü-
mekte olan iç ve dı# zor meselelere kar#ı elimden geleni yapmaktı. Bu emelimde mu-
vaffak olamadım. Bundan dolayı ne Yüce Meclisi, ne de parti liderlerimizi suçlamak 
istiyorum. Görü# açıları farklıdır, memleket meselelerini ele alı# noktaları farklıdır, 
nihayet Anayasayı ve Parlamentarizmi yorumlama hususunda haklı olarak birbirle-
rinden farklı görü#leri ve memleket #artlarının do%urdu%u zorluklar vardır.

&#te bu sebeplerle parti liderleriyle yüksek huzurunuzda ve bütün milletin hu-
zurunda, sanırım ki ancak 50 sene hocalık yapmı# bir adamın sahip olabilece%i bir 
sabır, bir teenni ve bir anlayı#la çalı#tım; muvaffak olamadım.

Bunun sebeplerini tahlil için bugün bir sebep, bir olanak göremiyorum; fakat 
kendi açısından haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın lideri, ancak erken 
bir seçimin programa alınması, hatta teminata ba%lanması suretiyle Hükümete ka-
tılabilece%ini, bunu yapmasa bile veya ben arzu etmezsem, destek verece%i vadinde 
bulundular.

Sayın Demirel, ancak Hükümet programının hüviyeti belli olduktan ye yetkili 
kurullarıyla bu hususta görü#meler yaptıktan sonra bu destek konusunda bir karar 
vereceklerini ifade buyurdular.



Sayın Bozbeyli yapıcı bir tutum göstererek, bir koalisyon gerçekle#ti%i takdir-
de, kendisinin tarafından istenecek her türlü deste%i göstermeye hazır oldu%unu 
ifade buyurdular.

Sayın Erbakan daha o zaman, e%er bir seçim konusu esas olarak, hareket nok-
tası olarak ele alınır ise, buna taraftar olmadıklarını açıkça ifade buyurdular.

Birkaç tur da kıymetli liderlerle fikir teatisinde bulundum. Neticede bir koalis-
yon yapmak için ortamın maalesef elveri#li olmadı%ı neticesine vardım. Bu durum-
da elbette kestirme yol, bana verilen emaneti sahibine teslim etmek idi.

Tam bu sırada, kendi açısından haklı sebeplerle, Hükümet vazifelerini yürüt-
mekte olan Sayın selefim muhterem Ecevit, vazifede kalmanın millet hesabına za-
rarlı olaca%ı mülâhazasıyla vazifeyi bırakmak arzusunda ve kararında olduklarını 
ilân buyurdular. Bu suretle bir bo#luk meydana geliyordu. Yüce Meclisin kanunları-
nı yürütecek organın eksikli%inden do%abilecek sakıncaları, sanırım ki ayrıca anlat-
maya hiçbir surette ihtiyaç yoktur.

Bu durumda kendimi, kaçınamayaca%ım bir millî yükümlülük altında hisset-
tim. Hayatımda bu ikinci oluyor. Birincisi &nönü siperlerinde kendimi buluverdim, 
19 ya#ında; #imdi de yetmi#i a#kın bir vaziyette yeni bir önsiperde gene, milletin 
u%runa canım feda olsun, buldum. Bu vaziyette... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Bu vaziyette bütün sorumlulukları, bundan do%acak çetin mü#külleri ve 
üzerime çekece%im haklı ele#tirileri göze alarak, memleketimizde belki henüz de-
nenmemi# olan yeni tip bir Hükümet kurmaktan ba#ka çare kalmadı%ı noktasına 
ula#tım.

"unu söylemeliyim ki, elbette ideal olanı, Mecliste temsil edilen partilere da-
yanarak bir Hükümet kurmaktır; fakat arkada#lar e%er Anayasamızın ve demok-
rasimizin, bunun dı#ında bir Hükümet kurmayı kesinlikle yasakladı%ı kanaatinde 
olsa idim, bütün bu ahlâki sorumluluklarına ra%men, Millet Meclisine olan sonsuz 
saygım dolayısıyla bu vazifeden affımı isterdim; fakat bendenizin anlayı#ı, hukuk 
anlayı#ı ve az sonra izah edece%im sebepler, benim kurdu%um hükümetin hem Ana-
yasaya, hem demokratik geleneklere tıpatıp uygun oldu%u kanaatine beni ula#tır-
dıktan sonradır ki, bir cüret gibi görünen bu te#ebbüse giri#tim.

Arkada#lar, parlamentarizmin de demokrasinin de esası Büyük Millet Mecli-
sinde millî iradenin temsil edilmesi, icranın bu irade tarafından sürekli olarak de-
netilmesi ve be%enilmeyen icranın, güvenoyunun esirgenmesi suretiyle hayatının 
sona erdirilmesidir. Aslolan budur.

"imdi normal #artlarda, demokratik ve parlamenter rejim partilere dayanır. 
Fakat bizim, bu son günlerde oldu%u gibi, her milletin hayatında da böyle günler 
olmu# ve böyle günlerin zaruretleri altında, yine anayasal ve demokratik olarak be-
nim tipim hükümetler kurmu#lardır, yani bunu bendeniz Türkiye’de ve dünyada ilk 
defa olarak icat ediyor de%ilim, bu yetkiyi kendimde de asla görmem. Bu, o kadar 
böyledir ki, birçok memleketlerin, présidentiel sistemde olanları bir tarafa bırakı-
yorum, orada malum; devlet ve hükümet reisleri bir #ahısta toplanır; fakat bizim 
tip parlamenter demokratik rejimlerden bir iki küçük misal alarak, bir iki dakikanı-
zı almama izin vermenizi rica ediyorum.



Elimde, nedense bir kısım Anayasa hocalarımızın da bakmaya vakit mi bula-
madıkları, lâyık mı görmedikleri #ekilde ve beni hayrete dü#üren #ekilde, #u notları 
takdim ediyorum.

Finlandiya Anayasası madde 36; Parlamentonun güvenini haiz olması gereken 
Bakanlar Kurulu üyeleri, dürüstlük ve kabiliyetleriyle tanınan, Finlandiya da do%-
mu# vatanda#lar arasından Cumhurba#kanı tarafından seçilir. Adalet Bakanı ve en 
az bir di%er bakan, hukuk ö%renimi yapmı# olmalıdır. Açıkça içten ve dı#tan, Parla-
mentonun içinden ve dı#ından, bizim gibi aynı sisteme sahip olan bu memlekette 
böyle hükümetler kuruluyor.

Yunanistan Anayasası; 1952de, sonradan tadile u%ramı# ama uzun yıllar me-
riyette kalmı# olan; Parlamentonun güvenoyunu haiz olması gereken hükümet 
üyelerinden, Parlamento üyesi olan bakanların güven oylamasına katılabilecekleri 
açıkça ifade edilmektedir. Demek ki, Parlamento dı#ından da bakanlar var.

&talyan Anayasası 1947; hükümet üyelerinin, yasama meclislerinde üye olma-
salar da, davet edildikleri zaman toplantılarda hazır bulunma mecburiyetini ve ta-
lep ettikleri takdirde konu#ma hakkını bah#etmektedir.

Belçika Anayasası; bakanlar iki meclisten birinin üyesi olabilirler ve olmayabi-
lirler.

&sviçre Anayasası: Yedi ki#iden ibaret olan Federal Konsey, yani Bakanlar Kuru-
lu üyeleri, meclislerin ortak toplantısında Millet Meclisi üyeli%ine seçilme yetene%i-
ne sahip, &sviçreli vatanda#lar arasından 4 yıl için seçilir.

1958 Fransa Anayasası: Hükümet üyeli%i, Parlamento üyeli%i ile ba%da#maz. 
Biliyorsunuz Fransa (belki bu tipik de%il bizim için) De Gaulle’den sonra yarı 
présidentiel bir sisteme gitti%i için, bütün bakanlarını dı#arıdan alıyor ve #ayet 
meclisin içinden bakan almak gerekiyorsa, o bakanın meclis üyeli%inden istifası ge-
rekiyor.

Demek ki arkada#lar, demokraside vardır, parlamentarizmde vardır bu tip hü-
kümetler ama, burada #una i#tirak ederim; normal, huzurlu zamanlarda ve müm-
kün oldu%u takdirde, partilerin anla#ması takdirinde elbette ve elbette (bunu tav-
zih ederim, altını çizerim) Parlamentoda temsil edilen partilere dayanmak elbette 
esastır, asıldır ve tercih edilir, ben de çok tercih etmek isterdim. Ama bizde bu son 
günlerde tekevvün etti%i gibi, milletin hayatı için vaz geçilmez bir zorunluk oldu%u 
zaman, benim kurdu%um tipte hükümetlerin kurulması istisna zamanlarına mah-
sus olmakla beraber, parlamenter sisteme ve Anayasaya uygundur. Bizim Anayasa-
mız da 102’nci maddesiyle bakanların hariçten alınabilece%ini gayet açık bir #ekilde 
ifade etmektedir. Tek aradı%ı #art, milletvekili seçilmek için lâzım gelen nitelikleri 
haiz olmaktır. Allah’a #ükür, benim Kabinemin azaları da hepsi bu #artı haizdir.

Efendim birtakım #eyler ileri sürüldü: “sorumluluk kimin olacak?” Biz kendi-
miz sorumluyuz arkada#lar ve millet iradesinin tekevvün etti%i, temsil edildi%i bu 
Meclise kar#ı sorumluyuz. Partilere kar#ı tarafsızız. Bu da lütfen yanlı# anla#ılma-
sın, tarafsızlık “pasiflik” demek de%ildir, elbette bizim de fikirlerimiz vardır. Ama, o 
fikirleri icra için huzurunuza geliriz; müsaadenizi, izninizi alırız; iznini almadıkça, 



bu fikirlerin icrasına geçmeyiz. Burada tarafsızlıktan maksadımız - “tarafsız ve say-
gılı” kelimesini de ilâve ettim - partilere kar#ı tutumumuzdur. Birini di%erine tercih 
etmek, birinin direktiflerini esas alıp, öbürüne kayıtsız olmak, i#te tarafsızlı%ı bu 
manada alıyoruz; hükümetimiz müsaade edilir veya edilmez, bu #ekilde çalı#mak 
kararındadır.

Hükümetimizin yapısı, sosyal ve politik yapısı, bir kelime ile ifadesini bulan 
Atatürkçü bir hükümettir; yani, özgürlükçü, sosyal adaletçi, demokratik bir mil-
liyetçiliktir. Bütün arkada#larım bu fikirde mutabıktır; gönül öyle ister ki, bütün 
Türk milleti burada birle#sin.

Biz bir seçim hükümeti miyiz, bir hizmet hükümeti miyiz? Bu ikisini birbirin-
den ayırmak mümkün de%ildir. Biz kendimiz diyoruz ki, “Memleketin havasında bir 
seçim var. Bize izin ve güven verilirse, bu seçimin millet arzusunu tam temsil ettire-
ce%i bir nizamda bir çalı#ma ile seçimin hizmetinde bulunaca%ız. Yani, bu manada 
bir seçim hizmetinde olmaya hazırız” Ama, bir gün sonra mı, altı ay sonra mı, dört 
ay sonra mı, sekiz ay sonra mı olaca%ı henüz kesinle#meyen bir seçim devresinde, 
bütçe yapmamak, sadece gündelik i#leri o da #öyle böyle yürütmenin sorumlulu-
%unu elbette alamayız. Elbette daha uzun süre kalacakmı# gibi, bu ihtimali göze 
alarak programımızı buna göre tanzim ettik, huzurunuza getirdik ve sarahatle ifa-
de ettik; kısa ve uzun süreli tatbikat imkânlarını huzurunuza getirdik ve dedik ki, 
“E%er partilere dayanan bir koalisyon meydana gelirse veya bir seçim olursa, vazife 
süremiz nihayete erecek ve büyük bir sevinçle bu #ekilde tekevvün eden koalisyona 
nöbetimizi devretmeye hazır olaca%ız”

"u halde, bir seçim kararı verildi%i ve bu emaneti bizde bıraktı%ınızı tensip bu-
yurdu%unuz takdirde; Hükümet dürüst seçimler yapılması için elinden gelen her 
#eyi yapacak ve Yüksek Meclisinize bazı tekliflerde de bulunacaktır.

Arkada#lar, Hükümet çok uzun vadeli bir programla Yüksek Huzurunuza gel-
medi. Ama, sanırım gözlerden kaçmamı#tır ki, yapılması mümkün olan realist gö-
rü#ü ele alarak ve milletin bir gün bile geciktirmeye tahammülü olmayan büyük 
meseleleri hakkında aklımızın erdi%i kadar çözüm yolları getirdik. Bunu maksada 
elveri#li bulursunuz bulmazsınız; az bulursunuz çok bulursunuz, elbette Millet 
Meclisi son sözü söyler.

Biz diyoruz ki; #ahlanan bir enflasyon kar#ısındayız, pahalılık artıyor, mal dar-
lı%ı vardır ve tevzi sistemimiz ile bazı mallarımızı - daha acı bir tarzda - elimizde 
olanı da iyi götüremiyoruz. Bunun için ekonomide bazı acil kararlar almak lazım 
gelir. Yapaca%ımız #ey, bir sihirbaz de%ne%i de%il, dünyanın yaptı%ı, “akl için tarik 
bir” oldu%una göre, yapılacak #ey denk bütçe, tasarruf ve yine tasarruf... Elimize 
geçen her kuru#u yatırıma vermek, idarî ve ekonomik bünyede rasyonalizasyon... 
Bu bizim icadımız de%il. Bütün dünya bugün bizim gibi zorluklarla kar#ıla#an bir-
çok devletler bu gruptandır, yaptıkları #ey de bundan ibarettir. Biz bunu, elimizden 
geldi%i kadar yapmak kararındayız bize emaneti verirseniz.

Hükümetimiz, bir özgürlükçü hükümettir ve öyle olmak kararındadır, özgür-
lüklerin bekçisi olmak kararındadır. Elbette burada “özgürlük” dedi%im zaman, “öz-



gürlükleri harap etme özgürlü%ü”nü kastetmedi%imi söylemeye hacet yoktur. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Çocuklarımızın bazı ideolojik taassuplara e%ilimli oldukları.. “Çocuklarımız” 
derken hemen tashih etmeliyim; bizi üzen bu hareketler denen #eyleri yapan bü-
tün üniversite gençli%i, bütün yüksekokul gençli%i demek son derecede haksız olur, 
bunlar gayet küçük bir azınlıktır. Fakat gönlümüz, onların bile ideallerini, ideolojik 
ihtiyaçlarını Atatürkçülükle bulmalarını ister. Bunu, belki yıllardan beri gere%i gibi 
telkin edemeyi#imizin de rolü olarak bir kısım çocuklarımız fikirlerini zorla kabul 
ettirme, eylem yollarına gitmeyi tercih eder olmu#lardır. Buna kar#ı hemen arz et-
meliyim ki, kanunlara kar#ı gelindi%i zaman elbette kanun son sözü söyleyecektir; 
fakat fikirleri ve ideleri sadece hapishane tehdidi ile ortadan kaldırmak mümkün 
de%ildir. Fikre, fikirle; daha üstün bir fikirle; gencin fikrini, mantı%ını ve dima%ını, 
vicdanını daha iyi tatmin eden bir fikirle gidilebilir, onun için vazifemizin, sadece 
bir zabıta vazifesi olmadı%ı kanaatindeyiz.

Memleketin havasında, bizim, Hükümetimin hiçbir suretle sorumlu olmadı%ı 
bir seçim e%ilimi mevcuttur. Bunu hissetmemek mümkün de%ildir. Nitekim ba#lı-
ca dört partimizin liderleri, teferruatta, ayrıntılarında farklı dü#ünseler, zamanı 
hususunda ayrı fikirlerde olsalar bile bir miadından önce seçim, öne alınmı# bir 
seçim fikrinde birle#mektedirler. Hükümetiniz, bunlardan az çok mülhem olmakla 
beraber, #üphesiz kendi zatî mü#ahedeleriyle de memleketteki bu durumu kale ala-
rak, kamu efkârından gelen esintileri de kale alarak; kendi görü#ümüz, Hükümet 
görü#ü olarak seçimin miadından önce yenilenmesinde memleketimiz açısından 
fayda umdu%unu Yüksek Huzurunuza sunulmu# olan Programında ele almı#tır. 
Dünyanın bütün yerlerinde böyle bir seçim zorunlu%u do%arsa ve Parlamentonun 
büyük ço%unlu%u bu kanaate ula#ır ise, o zaman demokratik kaide, bunun çok geç 
bırakılmamasıdır. Demokratik kaide böyle oldu%u gibi, memleket yararları da bunu 
emreder. Bir memleketin havasını uzun zamanlar “Seçim oldu mu, olacak mı?” gibi 
tereddütlerle oyalamak do%ru bir #ey de%ildir. Biz, kaybedilecek hiçbir dakikaya sa-
hip de%iliz.

Bu hususta Hükümet Ba#kanı, elbette bir #ey söyleyemez. Ancak, iyi niyet ara-
cılı%ı ile partilerimizin görü# açılarını birbirine yakla#tırma cehdinde olabilir. Bu 
cehte de kusur etmedi%im zannındayım. Ancak, partilerimizi mutlak bir birli%e 
getirmek; zaman bakımından ellerinden kati vesikalar, taahhütler almak, takdir 
buyurursunuz ki, Hükümetin salâhiyetini a#an bir #ey olurdu. Son denemeyi dün 
yaptık. Bence büsbütün faydasız olmayan bu deneme, bu konu#malar - ki, te#rif 
ettikleri için bütün liderlere medyunum - hiç olmazsa #u neticelere ula#tık:

Bir muhterem parti liderimiz, Selâmet Partisinin Lideri, gayet açıkça, zaten 
seçimin aleyhinde, kendi açısından kuvvetli delillere dayanarak aleyhinde oldu%u 
için, bunu bir tarafa bırakırsak; di%er 4 lider basın huzurunda ve yazılı olarak ilk 
defa aynı fikri perçinlemi#ler ve teyit etmi#lerdir. Yani seçim, miadından önce bir 
seçim zorunlu%unu ortaya koymu#lardır.

Bence ikinci bir ilerleme kaydedilmi#tir. Bu da güven oylamasını müteakip, 
yani seçim i#iyle bu noktayı birbirinden ayırmak fikri galip geldi%i için, güven oyla-



masına bu i#i karı#tırmamak ve oylamayı takip eden günler de muhterem liderleri-
miz yeni seçimin tarihi üzerinde tekrar bulu#mak için birbirlerine söz vermi#lerdir. 
Bunu bendeniz basına - televizyona aksettirdi%im gibi, muhterem liderler de teker 
teker aksettirdiler. Tabiî, bunun nüansları var; fakat esasta bir kar#ılıklı konu#ma-
yı, bu mevzuda da kabul etmi#lerdir. Bunun çıkar yolu da budur, ba#ka bir yolu da 
yoktur. Ben temenni ederim ki (Ba#bakan olarak de%il, galiba benim Ba#bakanlık 
sürem hemen hemen bugün veya yarın sona eriyor) Partilerimiz arasında, mem-
leketin muazzam meseleleri oldu%unu - hele #u sıralarda ve daima - halkı e%er de-
mokrasiden bezdirmeyeceksek, demokratik sistem memleketimizde ebedî olacak-
sa, parti liderlerimizin daha sık, daha yakın birbirlerinden #üpheci olmayan, katı, 
önyargılarla ba#lamayan görü#meleri sürekli bir âdet haline getirmeleri lâzımdır. 
Demokrasiyi ancak böyle kurtarabiliriz.

Ben; tabiî böyle bir vazifeyi alaca%ımı aklımın kenarından geçirmedi%im bir sı-
rada, Cumhuriyet Senatosunun bir toplantısında, bu buhran do%ar do%maz #u sözü 
söyledim: “Dünyanın her tarafında da buhranlar olur, uzayan hükümet buhranları 
olur, fakat bizde buhranın uzamasını objektif olarak anlamak çok güç. Çünkü prog-
ramlarına baktı%ımız zaman, memleketimizde Allah’a #ükür ne komünist partisi, 
ne fa#ist partisi var. Nüans farklarıyla biraz liberal, biraz daha devletçi; fakat ana 
meselelerinde özgürlükçü bir rejimin mensupları var. Yani bütün dünyada ekstrem 
partilerin, ekstrem sa% ve ekstrem solların memleket yararı emretti%i zaman kolay-
ca birle#ebildi%i halde, bizim aziz memleketimizde böyle ekstremlerin olmadı%ı bir 
parlamentoda görünüm, daha kolay, daha çabuk, hatta günü gününe anla#malar 
bekler. Ümit ederim ki, böyle bir hükümetin kurulma zorunlulu%unun meydana 
çıkması, kendileri için ileride bu yükümlülü%ü hatırlatıcı bir etken olur” ve bu #ekil-
de “Her #erden bir hayır çıkar” sözünü tekrarlamak isterim.

Ekonomik umumî görü#ümüzü kısaca söyledim. Özgürlükçü bir rejim olaca-
%ımızı, anti enflâsyonist çalı#aca%ımızı söyledim. Milletimin huzurunda kabarık 
rakamlar, altından kalkamayaca%ım vaatlerde bulunmak elbette kimse, ne yüksek 
Meclis, ne Milletim benden ister ve fakat çalı#kan, bu memleket için gece uykusunu 
seve seve feda eder bir ekip getirdim. Bu, benim bir iftiharımdır ve hayatımın en 
büyük meserret kayna%ıdır.

Dı# politika için Yüksek Meclisin, özellikle müsterih olmasını isterim. Bizim bir 
tek dı# politikamız vardır, Atatürk’ün dı# politikasıdır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” 
ve kimseyi tahrik etmemek politikası ve fakat millî hâkimiyetimizi de hiç bir #ey 
pahasına zedeletmemek, ba%ımsızlı%ımızı canımızdan aziz tutmak. “Atatürk’ün dı# 
politikası” dedi%im zaman, elbette hepimiz ancak bunu anlıyoruz.

Benden evvel hükümet sorumlulu%u ta#ımı# olan arkada#larım, sevinçle gö-
rüyorum ki, Atatürk’ün dı# politikasını ana çizgileriyle uygulamı#lardır. Yani sulh 
politikası uygulamı#lardır ve son Kıbrıs harekâtımızın da hareket noktası, Kıbrıs’a 
sulhu ve barı#ı daimî olarak getirmektir. Benden evvelki hükümetlerin elde ettik-
leri millî kazançlardan bir miligram feda edilmeyece%ine yüksek milletin ve Yüksek 
Meclisin inanmasını rica ederim. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bunu yaparken millî çıkarlarımıza, millî egemenli%imize her hükümet üye-
si gibi aynı ölçüde hassas ve sadık olurken; bir taraftan da cihan kamu efkârını 



kazanmak için tedbirler almak lüzumuna inanıyorum. Devletten devlete bir baskı 
yaptırtmayız; ama cihan kamu efkârını da kazanmaya çok büyük önem atfederiz.

Bu bakımdan da, Kıbrıs harekâtının politik yönü bence bu istikâmette yapıl-
mı#tır ve maharetle idare edilmi#tir. Adına, güzel bir isabetle, “Barı# Harekâtı” den-
mi#tir. Hakikaten de böyledir ve dünya yava# yava# bunu anlamaya ba#lamı#tır. Ana 
fikir olarak Yüksek Meclise arz etmek isterim ki, tek realist çözüm yolu olan co%rafî 
federasyon sistemimiz gün geçtikçe Avrupa’da ve Amerika’da boyut kazanmakta-
dır. Bunun artık, Türk milletinin vazgeçilmez bir görü#ü oldu%u fikri hâkim olmak-
tadır; ama bir muhterem hatip arkada#ımızın söyledi%i gibi, Makarios’un Adaya 
dönmesi gibi di%er hususlar da elbette gafil olmamıza sebep olmayacaktır. Bunları, 
millet açısından, millet yararına en büyük bir dikkat ve titizlikle izlemekteyiz, iz-
lemeye devam edece%iz ve elbette bizden sonra gelecek olan hükümetler de devam 
edecektir.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Meclisin emrindedir, millî iradenin em-
rindedir. Burada ana hukuku münaka#alarına daha geni# girmek mümkündü; fakat 
lüzumsuz. Burası ana hukuku kürsüsü de%il. Fakat tekrar arz etmek isterim ki, ke-
sinlikle, vicdanî olarak, Anayasal, demokratik, yani me#ru bir hükümet kurdu%um 
kanaatim, bütün dinlediklerime (hürmetle dinledim) ra%men asla sarsılmamı#tır. 
Bir an sarsılsa, vazifede kalmam.

"imdi efendim, oy verilirse, programımızda gösterilen yönlerde ve partile-
rimizle sıkı bir anlayı#, danı#ma ve i#birli%i halinde bu muazzam yükü ta#ımaya 
devam edece%iz. Güven verilmezse, Mecliste tezahür eden millî iradeye saygımızı 
derhal gösterip, merciine, yani Sayın Cumhurba#kanına istifamızı derhal takdim 
edece%iz ve #ayet Sayın Cumhurba#kanımız bu surette tensip buyururlarsa, yeni 
kabine gelinceye kadar elbette görevimize devam edece%iz.

Yalnız, elbette #unu takdir buyurursunuz ki, tabanında bir kere olsun güven 
almamı#, üstelik istifa etmi# bir hükümet en iyi niyetlerle, en dinamik karakter-
de çalı#sa dahi beli büküktür, cesur kararlar alamaz. Bununla, “Ben mesuliyetten 
kaçaca%ım” demek istemiyorum. Do%ru bildi%imi, millet yararına bildi%imi, buna 
ra%men, güven almı#çasına yapıp mesuliyetini yüksek huzurunuza kar#ı ta#ıyarak 
yapaca%ım; ama iç ve dı# meselelerimiz çok büyük bir cesaret isteyen, çözümü çok 
büyük kararlılık isteyen bir durum arz etmektedir. Bunları teferruatı ile arz etmek 
lüzumunu duymamaktayım; hepiniz bunu yakından bilmektesiniz. Memleketin 
çözüm bekleyen çok çok büyük, belki tarihimizde en büyük meseleleri kar#ımızda 
durmaktadır.

"u halde, Hükümet olarak istirhamım; #ayet güven esirgenecekse ki hür-
metle kar#ılarız Yüksek Meclisin bu iradesini, o takdirde bu devrenin, yani bizim 
vekâleten bakma süremizin kabil oldu%u kadar kısaltılmasını ve mümkün olan en 
kısa zamanda Meclisin geni# ölçüde güvenini kazanacak bir ekibin vazifeyi bizden 
devralmasını rica ederim.

Bu suretle sözlerime son verir ve derin saygılarımı arz ederim. (Alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederiz Sayın Irmak.



Son söz olarak Sayın Yasin Hatibo%lu.
Sayın Hatibo%lu, kalan süremiz 20 dakikadır. Cumartesi gününe kalmaması 

için sözlerinizi biraz kısa kesmenizi rica edece%im.
YAS#N HAT#BO&LU (Çorum) — Muhterem Ba#kan, Yüce Meclisin de%erli 

üyeleri;
Konu#mamda, bir gün sonraya kalması ihtimali kar#ısında ben sadece, bu sa-

ate kadar kalma zahmetini ihtiyarınızdan dolayı te#ekkür etmeyi dü#ünüyorum, 
sözlerimi fazla uzatacak de%ilim.

Aslında, çok nazik ve çok içten konu#maları ile tenkite mahal bırakmayan Muh-
terem Ba#bakana kar#ı söyleyecek söz de bulamıyorum. Demokratik parlamenter 
sisteme aykırıdır veya uygundur; ama Muhterem Ba#bakanın çok içten, çok samimî 
beyanlarını, her #eyden önce milletvekillerinin hissiyatına uygun buldum, huzuru-
nuzda tespit ve tescil ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. (M.S.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederiz Sayın Hatibo%lu.
Sayın milletvekilleri, Ba#bakan Sayın Sadi Irmak tarafından kurulan Hükümet 

Programının görü#ülmesi tamamlanmı#tır.
Anayasa’mızın 103’üncü ve &çtüzü%ümüzün 105’inci maddelerine uygun ola-

rak, görü#melerin bitiminden itibaren bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması 
için, 29 Kasım 1974 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere Birle#imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati 23.42
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KÂT!PLER: Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü.) 
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Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Sayın senatörler;
Sayın Sadi Irmak tarafından kurulmu# olan Hükümetin Programı bundan ev-

velki Birle#imde okunmu# idi. Bu Birle#imde, okunmu# olan Hükümet Programı 
üzerinde görü#meleri yapaca%ız.

"imdiye kadar Ba#kanlı%a intikal etmi# gruplar adına konu#ma iste%inde bulu-
nan iki Sayın grup sözcüsü vardır; Millî Birlik Grubu adına Sayın Haydar Tunçkanat 
ve Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grubu adına Sayın Nihat Erim. Bunun dı#ın-
da gruplar adına herhangi bir müracaat olmamı#tır.

LÛTF# TOKO&LU (Kocaeli) — A.P. Grubu adına söz istiyorum efendim.
BA%KAN — Kaydediyoruz efendim.
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — C.H.P. Grubu adına söz istiyorum Sayın 

Ba#kan.
BA%KAN — Kaydediyoruz efendim.
Grupların konu#maları bittikten sonra ki#isel konu#ma için isimlerini yazdır-

mı# olanları arz edece%im.
Millî Birlik Grubu adına Sayın Tunçkanat, buyurunuz efendim.
M#LLÎ B#RL#K GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa-

yın senatörler;
Millî Birlik Grupunun, Sayın Sadi Irmak Hükümetinin programı üzerindeki gö-

rü#lerini belirtmek için söz almı# bulunuyorum.
14 Ekim 1974 seçimlerinden sonra 100 gün süren hükümet bunalımı, C.H.P. ve 

M.S.P.’nin ortakla#a kurdukları ve Parlamento ço%unlu%una dayalı Hükümetle sona 
ermi#ti. Zor günlerde isabetli ve cesur kararlar alabilen bu Hükümet, aralarında 
çıkan anla#mazlık nedeniyle kuruldu%undan 7 ay 15 gün sonra çekilmek zorunda 
kaldı. &ç ve dı# sorunların yo%unla#tı%ı ve acele çözüm bekledi%i bir dönemde kar-



#ıla#tı%ımız bu yeni bunalım siyasî ekonomik ve toplumsal istikrarsızlıkları artırıcı 
çok önemli bir etken olmaktadır. Bunalımı, kısa bir süre için de olsa, sona erdirmek 
için kurulmu# olan Sayın Sadi Irmak Hükümetinin, bunalımın yarattı%ı olumsuz 
etkileri giderebilece%i ku#kuludur.

Sayın Ba#bakan, kendine özgü bir hükümete nasıl gelindi%ini yine kendi gö-
rü#lerine göre açıklıyor ve yeni Hükümetin kurulu# gerekçesiyle niteli%ini de #öyle 
belirtiyorlar: “Yüce Meclisin güvenine mazhar olmak #artıyle özellikle partiler ara-
sında hiçbir anla#ma olana%ı kalmadı%ı durumlarda partiler dı#ı hükümet kurulma-
sı ilk defa memleketimizde denenen bir çözüm #ekli de%ildir ve bu yol demokratik 
uygulamalar arasında vardır”.

Sayın senatörler;
Ülkemizde ola%an durumlarda bu tip bir hükümet ilk kez kurulmaktadır. C.G. 

Partisinin 5 bakan ile katıldı%ı bu Hükümete partiler dı#ı demek de pek yerinde ol-
maz. Parlamentodaki gruplardan C.G.P. ve Kontenjan grupları dı#ındaki grupların 
bu kabineye üye vermemi# olmaları ona partiler dı#ı bir Hükümet niteli%i vermez.

Sayın Ba#bakan konu#malarında bu Hükümetin hangi ko#ullar altında ku-
ruldu%unu da #öyle açıklıyorlar; “Bir yandan Parlamento aritmeti%inin do%urdu-
%u güçlükler, öte yandan siyasî partilerimizin, Hükümetin kurulu#u konusundaki 
derin görü# ayrılıkları nedeniyle, Ba#bakan adayının Parlamentoda temsil edilen 
siyasî partilerimizin ortaklı%ına dayalı bir koalisyon Hükümeti kurma konusundaki 
yo%un çabaları da sonuçsuz kalmı#tır”

Sayın senatörler;
1961 seçimlerinden sonra kurulan yeni Parlamentoda da, Parlamento aritme-

ti%i bir partinin tek ba#ına Hükümet kurması için yeterli de%ildi ve partiler arasın-
daki görü# ayrılıklarının da bugünkünden az olmadı%ı gibi, daha da fazla oldu%unu 
söylemek yerinde olur. O günün a%ır ko#ulları altında da Parlamento, kendi içinden 
ortak hükümetler çıkarmak ba#arısını gösterebildi%i halde, bugün aynı ba#arıyı 
gösterememi# olmasını, sadece Parlamento aritmeti%i ve partiler arasındaki derin 
görü# ayrılıklarına ba%lamak çok yüzeysel olur.

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasî partiler, iktidar 
olmak için kurulmu#lardır ve bu amaçla mücadele ederler. Programlarını ancak 
iktidar olabildikleri takdirde gerçekle#tirme olana%ını bulabilirler. &ktidar ya tek 
ba#ına veya ortakla#a olabilir, o zaman da ortaklar kendi programlarının bazı kı-
sımlarından kar#ılıklı ödünler vererek anla#ırlar. Bir koalisyon kurulur; uzun veya 
kısa ömürlü olur, bozulur yerine yenisi kurulur. Burada yurt çıkarları ve hizmet her 
#eyin üstünde gelir.

&ktidar olmak partilerin amaçları ve de görevleridir. Konu bu gerçekçi açıdan 
ele alınınca da Parlamentoda bulunan siyasî partilerin son günlerde Hükümet kur-
ma veya iktidar olmaya kar#ı göstermi# oldukları isteksizli%i, Parlamento aritmeti%i 
veya aralarındaki derin görü# ayrılıklarıyle açıklamak yeterli olmaz. Bu tutum siyasî 
partilerin kurulu# amaçlarıyle çeli#mektedir. &ktidara veya Hükümet kurmaya kar#ı 
duyulan isteksizli%in her geçen gün biraz daha yaygınla#tı%ı görülmektedir.



Kanaatimizce, bu dü%ümü çözebilmek için 14 Ekim seçimlerine kadar geriye 
gitmek gereklidir. 14 Ekim 1974 seçimlerinden sonra kurulan Millet Meclisi ve C. 
Senatosu aritmeti%i, sa% partilerce karma bir hükümet kurulmasına daha uygun 
görülmekte ve bu bazı çevrelerce de savunulmaktaydı. Sa% partilerden kurulacak 
böyle bir koalisyon C. Senatosunun ço%unlu%una da sahibolaca%ı için, Parlamento-
nun her iki kanadında da bir engelleme ile kar#ıla#mayacaktı. Üstelik bu partilerin 
programları arasında da iddia edildi%i gibi derin ayrılıklar mevcut de%ildir. Hepsi de 
küçük de%i#ikliklerle mevcut düzenin muhafazasını istemektedirler.

Düzen de%i#ikli%i isteyen C.H.P. ile en sa%da görünen M.S.P. bir hükümet kura-
bildikleri halde, A.P., M.S.P. ve D.P.’nin ortak bir hükümet kurmamalarını, yukarda 
belirtilen nedenlere ba%lamak do%ru olmaz. Sa% partilerden olu#acak bir hüküme-
tin kurulması için 14 Ekim seçimlerinden sonra günümüze kadar, sürdürülegelen 
gayret ve giri#imlerin sonuçsuz kalmasının asıl nedenini, bu partilerin aynı tabana 
dayanmaları ve aynı kökten beslenmelerinde aramak lâzımdır. Sa% partilerin ortak-
la#a kuracakları bir hükümet içinde ve Parlamentoda birinin di%eri içinde erimesi 
ve tabanda meydana gelmesi muhtemel kaymaların yarattı%ı var ya da yok olma 
kaygısı, böyle bir ortaklı%ın kurulmasında, di%er etkenlerin yanında en a%ır basanı 
olmu#tur. Görünürdeki ko#ullar sa% parti programlarındaki benzerlikler ve Parla-
mento aritmeti%i böyle bir koalisyonun kurulmasına uygun oldu%u halde, gerçek-
le#tirilememesinin asıl nedenini burada aramak, bizi daha sa%lıklı bir te#hise götü-
rür kanısındayız. Önceleri erken seçime taraftar olmayan partilerin, son günlerde 
erken seçimin kaçınılmaz olu#unu kabul ve ilân etmeleri de bizim bu görü#ümü-
zü do%rulamaktadır. Belirtti%imiz kaygı nedeni ile sa% partiler ortak bir hükümet 
kurmaktansa, kendilerince uygun görecekleri bir zamanda seçime gitmeyi tercih 
etmektedirler. Bugün artık tartı#malar sadece seçimin tarihi üzerinde yapılmakta-
dır. Sa% partileri ortakla#a ve uzun süreli bir hükümet kuramayacakları (Savunulan 
tezlerin aksine) kesinlik kazanmı# gibidir.

M.S.P. dı#ındaki iki büyük parti C.H.P. ile ortak bir hükümet kurmaları halinde, 
ortaklı%a katılmayan karde# partinin kendilerini yıprataca%ından endi#e etmekte 
ve bunu göze alamadıkları için de sol ve sa% partiler ortak hükümeti de kurula-
mamaktadır. Partiler de bu durumu anlayarak çözümü seçimde görmü# olmalılar 
ki; hemen hepsi erken seçim için hazırlıklara ba#lamı#lardır. Böyle bir ortamda, 
C.H.P.’nin kuraca%ı bir azınlık hükümeti ile seçimlere gitme yerine, partiler dı#ı bir 
hükümetle gitmeyi partilerin tercih etmelerini kendi açılarından haklı buluruz.

Seçimlere giderken, partilerin, iktidar sorumlulu%unu payla#mak istemedikle-
ri için de, Sayın Sadi Irmak Hükümetine üye vermek istememi# olduklarını söyle-
mek yerinde olur.

Sayın senatörler;
Konu#mamızın ba#ından beri açıkladı%ımız nedenlerle Parlamento, kendi için-

den bir hükümet çıkaramamı#, süregelen hükümet bunalımına, ola%an yöntemlerle 
çözüm bulunamayınca da, bu ola%andı#ı yolu seçmek zorunda kalmı#tır. Bu hükü-
met güvenoyu alabilecek midir? Bunu #imdiden kestirmek mümkün de%ildir. Ka-
naatimizce, bu hükümet güvenoyu alsa da, almasa da bir seçim hükümeti olarak 
görünmektedir.



Bu hükümet güvenoyu aldı%ı takdirde, Anayasaya aykırılık tartı#maları sona 
erecektir. Çünkü, ulusal iradeyi temsil eden Meclis, bu hükümeti güvenine lâyık 
görerek onaylamı# olacaktır. Bütçe Komisyonunun kurulmasıyle ilgili Anayasanın 
94’üncü maddesi, siyasî parti gruplarının oranları ölçüsünde temsil edilmeleriyle 
çözümlenebilir. Anayasamız hükümet bunalımlarını artıracak sert hükümler getir-
memi#tir. Aksine, kar#ıla#ılacak güçlükleri kendi içinde çözümlenmesini kolayla#tı-
racak esnekli%e sahiptir. Zaten hiçbir Anayasa tüm olasılıkları dü#ünüp onları kar-
#ılayacak bir biçimde yapılamaz. Bu hükümetin görevleri ve süresi sınırlı olacaktır. 
Zaten hükümet de erken seçimi programına almı#tır. Anayasamız geçmi# siyasal 
uygulamaların da ı#ı%ı altında, gelecekte bir kez daha, benzeri olaylarla kar#ıla#-
mamak için, seçimleri yenileme yetkisini sadece Parlamentoya bırakmı#tır. E%er, 
bir parlamento kendi içinden uzun süre bir hükümet çıkaramıyor, acele çözüm 
bekleyen iç ve dı# sorunlar her geçen gün biraz daha artarak yo%unla#ıyor ve hü-
kümet bunalımını geçici olarak önlemek için partiler dı#ı bir hükümet kurulması 
zorunlu oluyorsa, o zaman erken seçime gidilmesi bir çözüm yolu olabilir. Çün-
kü, Parlâmentoda güçlü ve sürekli bir deste%i olmayan partiler dı#ı bir hükümetten 
bugün içinde bulundu%umuz ekonomik, sosyal ve politik sorunları çözümlemesi 
beklenemez ve parlamentoda böyle bir duruma uzun süre seyirci kalamaz. Hükü-
met bunalımının bir rejim bunalımına dönü#mesini önlemek için, yurt çıkarlarını 
her #eyin üstünde tutan Parlamentonun en do%ru kararı verece%inden ku#ku duy-
muyoruz. Bu karar, bir ölçüde, parlamentonun da varlık nedeninin bir göstergesi 
olacaktır.

Sayın Cumhurba#kanımızın açıklamalarında ve Hükümet programında bu hü-
kümetin bir seçim hükümeti oldu%u ve bu nedenle de süresinin kısa ve geçici oldu-
%u belirtilmi#tir. E%er, bu hükümet bir seçim hükümeti olarak kabul edilmiyorsa, 
o zamanda bu görü#ü destekleyenlerin bunun ne hükümeti oldu%unu açıklamaları 
gerekir. "ayet parlamento bir erken seçim kararı almazsa o zaman bu hükümetin 
kurulu# amacı ve görevi de ortadan kalkar ve Hükümet kurulu# amaçlarının üs-
tünde bir sorumlulukla kar#ı kar#ıya bırakılmı# olacaktır ki, bunun da sakıncaları 
ortadadır. Bugünkü bunalımın ba#langıcını 14 Ekim seçimlerine kadar götürmek 
mümkün oldu%una göre, seçimlerin yenilenmesi bir çözüm getirebilir. Bu nedenle 
bunalımın seçimle çözümlenebilece%i görü#ünü benimseyenleri yadırgamıyoruz. 
Bu, kamuoyundan yansıyan e%ilimlerle de uyum halinde görülmektedir.

Sayın Cumhurba#kanımızın yüksek düzeyde bir üslupla iç ve dı# durumun 
ciddili%ini yetenekle belirleyen sözleri ve yüce katlarına yara#ır uyarı ve ça%rılarını 
övgü ve umutla kar#ıladık. Bu kritik anda Devlet ba#ının uyarı ve ça%rılarına bir 
uyum halinde, Sayın Ba#bakanının ba#kanlı%ında yapılan parti genel ba#kanları 
toplantısında rahatlık ve iyimserlik yaratacak bir çözüme varılamamasını üzüntüy-
le kar#ıladı%ımızı belirtmek isteriz.

"ayet bu Hükümete güvenoyu verilmezse durum daha da ciddile#ecek ve ka-
muoyundaki tedirginlik artacaktır. Böyle bir halin sakıncalarını gidermenin tek 
yola partilerin yeni bir çözümle ortaya çıkarak bunun uygulanması için hazır ol-
duklarını güvenoyu vermeme nedenleriyle birlikte açıklamalarıdır. Bu zorunlu%u 
partilerin de takdir edece%i inancındayız.



Sayın Senatörler;
Konu#mamızın bu bölümünde hükümet bunalımının nedenleriyle, çözüm yol-

larını açıklamaya çalı#tık. Bu bunalımın nedenleri arasında Anayasa ve seçim sis-
teminin gösterilmek istenmesinin de do%ru olmadı%ı inancındayız. Aynı Anayasa 
ile dün oldu%u gibi bugün de koalisyon kurulabilmi# ve demokratik geli#memizde 
ba#arılı örnekler verilmi#tir. Geçmi#te aynı seçim kanunlarıyle bir parti tek ba#ına 
iktidar olabilecek bir ço%unlu%u iki kez sa%layarak parlamentoya girmi#tir. Bugün 
oyların bir ba#ka yöne kaymasından kaygı duyuluyorsa; bunu Anayasa ve seçim ka-
nunlarından ba#ka yerlerde aramak lâzımdır.

Hükümet Programına gelince;
Hükümet Programında ekonomik konulara öncelik verilmesini, kısa dönem-

de ekonomik sıkıntıların giderilmesine e%ilmesini yerinde ve zorunlu bulmakla 
beraber siyasî konuların öncelik kazandı%ı bugünkü orsamda Hükümetin ekono-
mik ve sosyal alandaki kısıtlı olanaklarım tartı#mak istemiyoruz. Konu#mamızın 
ba#ında bu Hükümetin geçici nitelikte ve bir seçim hükümeti oldu%unu ve parla-
mento ço%unlu%u tarafından sürekli olarak desteklenemeyece%i gerçe%inden hare-
ketle görevlerinin ve süresinin sınırlı olaca%ını belirtmi#tik; fakat bunların dı#ında 
Hükümetin ele alması gerekli önemli bir kaç konu vardır ki, bunların beklemeye 
ve geciktirilmeye takatları yoktur. Bunlardan en önemlisi #üphesizdir ki, Bütçe-
dir. Bütçe, ekonomik hayatımızı çok yakından etkilemektedir. Hükümet bunalımı 
nedeniyle 1974 Bütçesi gecikti%i için, o zaman i# ba#ındaki Hükümete harcama 
yetkisi verilmek suretiyle geri bırakılmı# ve bütçenin yeni kurulacak hükümet ta-
rafından hazırlanması sa%lanmı#tı. Seçimlerin en erken Mayıs sonu veya Haziran 
ba#ında yapılaca%ını kabul edersek en azından üç aylık bir gecikme olacaktır. Seçim-
lerin nasıl bir parlamento aritmeti%i getirece%ini de #imdiden kestirmek mümkün 
olmadı%ına göre, hükümetin kurulması ve güvenoyu alması da en azından bir aylık 
bir zaman alacaktır. Bütçenin dört ay geciktirilmesinin ekonomik hayatımızdaki ve 
yatırımlardaki olumsuz etkilerini #imdiden hesaba katmak gerekir. Dı# baskıların 
etkisiyle her gün biraz daha artan enflasyon ve roket hızıyle yükselen fiyatlar, i#-
sizlik, toplumumuzun büyük bir kesimini demir bir çember içine almı# görülmekte-
dir. Bu konunun üzerinde parlamentonun önemle durarak gerekli tedbirleri alaca%ı 
inancındayız.

Ortado%u’da sava# olasılı%ı ve hazırlıkları her gün biraz daha artarken, Kıbrıs 
tezimiz Silahlı Kuvvetlerimizin götürdü%ü yerde ve onların deste%inde politik çö-
züm beklemektedir. Yunanistan Cunta Yönetiminden demokrasiye geçmekte bü-
yük bir prestij sa%lamı# ve son seçimlerle de istikrarlı bir hükümet kurmu#tur. Ken-
di içlerinde düne oranla daha güçlüdürler. Hükümet bunalımını çözemeyen Türkiye 
ise müzakere masasına oturmaya bugün, dün oldu%u kadar hazır de%ildir.

NATO müttefikimiz Amerika’nın kongresi, Kıbrıs’ta Yunanlıların istedi%i bir 
çözümü sa%lamak için bize baskı aracı olarak yardımı kesme kararı almı#tır. E%er 
Türk Hükümeti gerekli giri#imlerde bulunup Amerika’yı bu kararından döndüre-
mez ise, 10 Aralıkta yardım kesilecektir. Türklerin eli kolu ba%lanırken Yunanlıların 
Silahlandırılması hızla sürdürülmektedir.



Sayın Senatörler,
Yeri gelmi#ken bu kongre kararı üzerinde de durmak istiyoruz; Anla#malar-

dan do%an Kıbrıs’a müdahale hakkımızı kullanmamıza kar#ı bize bir baskı aracı 
olarak, Amerikan yardımının kesilmesi kampanyasını yürüten Missuri Senatörü 
Thomas Eagleton tarafından hazırlanan bu kararın gerekçesi ve dayandırılmak is-
tenen hukukî taban çok ilginçtir. Karar, Amerikan Dı# Yardım Kanununun, mütte-
fike saldıran ulusa Amerikan yardımını yasaklayan bir hükmüne dayandırılmı#tır. 
Bu karar Amerikan Kongresinden geçti%ine göre, Amerikan kongresi anla#mala-
rın Türkiye’ye vermi# oldu%u hakları kullanarak Kıbrıs’ta bozulan Anayasal düze-
ni yerine oturtmak ve oradaki soyda#larımızın mal ve can güvenli%ini sa%lamak 
için Kıbrıs’a asker çıkarmamızı müttefike saldırma olarak kabul etmi#tir. Amerika 
Birle#ik Devletleri ile Türkiye, NATO Antla#ması ile müttefiktir; fakat ba%ımsız ve 
hiçbir bloka ba%lı olmayan Kıbrıs Devletinin A.B.D. ile bir ittifak antla#ması oldu-
%unu bilmiyoruz. Adayı kendine katmak için oradan darbe yapan Yunanistan’a ise 
yardım devam edecektir.

Türkiye ile A.B.D. arasında birçok ikili antla#malar da vardır. Kıbrıs Devleti 
bizim de müttefikimiz de%ildir. Biz, garantör Devlet olarak ba%ımsız Kıbrıs Dev-
letinin statüsünün muhafazasından sorumluyuz. Her #ey bu derece açıkça ortada 
dururken A.B.D. Kongresi Türkiye’yi kimin müttefikine saldırmakla haksız yere 
suçlayarak antla#malar gere%ince yapmaya mecbur oldu%u askerî malzeme sevki-
yatını durdurmaktadır? Hükümet, Amerika’nın bu ters ve yanlı# tutumunu en kısa 
zamanda düzeltmelidir.

3 Temmuz 1969 tarihinde NATO Antla#masının 3’üncü maddesine göre Tür-
kiye ile A.B.D. Hükümeti arasında imzalanan temel ikili antla#manın bir maddesin-
de, “A.B.D. Hükümeti Kongrenin hareketine ba%lı olarak Türk Savunma gayretine 
münasip isti#are amel iyesi yolu ile tespit edilecek bir düzeyde destek sa%layacak-
tır” denilmektedir. Bunun anlamı #udur: Bu antla#ma ile Türkiye kendi toprakları 
üzerinde A.B.D.’ne üst ve tesisler vermi#tir. A.B.D. kendi ülkesinin savunmasına 
büyük destek olan bu üstler kar#ılı%ında Türkiye’ye kira da ödememektedir. Buna 
kar#ılık A.B.D. bu antla#ma ile Türk savunmasına destek olmayı kabul etmi#tir. Bu, 
Amerika’nın Türkiye’ye bir yardımı veya hediyesi olmayıp Türkiye’nin Amerikan 
savunmasına sa%ladı%ı destek kar#ılı%ında onlarında bize destek sa%laması esası-
na dayanmaktadır. Bu deste%in yapılma gerekçesiyle kesilme gerekçesi arasında bir 
ili#ki yoktur. Yılda 75 milyon dolar civarında gerçekle#en bu deste%in Türkiye’deki 
üst ve tesislerin de%erinin çok altında oldu%u da bir gerçektir.

Di%er taraftan bu antla#manın nasıl de%i#tirilece%ine ili#kin maddesinde ant-
la#ma hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını isteyen tarafın yazılı ihbarından 2 
yıl sonra yürürlü%e girebilece%i ve Amerikalılar için ayrıca ilâve 2 yıl daha süre ta-
nınması öngörülmü#tür. A.B.D. Hükümeti bu antla#maya göre Türkiye’ye yapmak-
ta oldu%u savunma deste%ini durdurmak için Türk Hükümetine yazılı bir ihbarda 
bulunmu# mudur? E%er bulunmu# ise bunun gerekçesi nedir? Bulunmamı# ise; 
antla#manın bu hükmü tek taraflı olarak böyle bir kararla ortadan kaldırılamaz. 
E%er Amerika antla#manın bu hükmünü de kabul etmiyor ve antla#mayı tek taraflı 
bozmaya kararlı ise 10 Aralık tarihinde Türk Hükümetinin de bu antla#maya göre 



A.B.D. Kuvvetlerine Türkiye’de verilmi# olan üstleri ve imtiyazları hemen kaldırma 
yetkisine sahip olacaktır. Türkiye’nin haklı davasına Amerika’nın bu haksız ve yer-
siz baskısının bir sonuç vermeyece%i açık ve kesin bir dille anlatılmalıdır.

Dahası var: Kendi paramızla A.B.D.’den satın aldı%ımız uçakların tesliminin 
dahi bu kongre kararma uyularak durdurulması olasılı%ı vardır. A.B.D.’nin bu kara-
rından sonra ku#kusuz onun etkisiyle NATO müttefiklerimiz olan Almanya, Nor-
veç ve Belçika’da kendi paramızla satınalmı# oldu%umuz askerî malzemenin teslimi 
Kıbrıs harekâtının ba#laması üzerine durdurulmu#tur. Bugüne kadar da konu ile 
ilgili olumlu bir geli#me olmamı#tır. Kıbrıs’a ili#kin haklı tezimizden bizi vazgeçir-
mek ve Yunanistan’ın iste%ine uygun bir çözüme razı etmek için yalnız askerî de%il, 
ekonomik baskıların da, Amerika’nın etkisi altında, NATO müttefiklerimiz ve Or-
tak Pazar üyeleri tarafından da bir araç olarak kullanılaca%ının haber ve belirtilerini 
kaygı ile gözlüyoruz. Bunun A.B.D.’nin genel politikası Ortak Pazar ve NATO içinde 
yararlı olamayaca%ının duyurulmasının ve önlenmesinin zorunlu%una i#aret etmek 
isteriz.

Sayın senatörler;
Konu#mamızın sonuna gelmi# bulunuyoruz, inancımız odur ki; durumun cid-

diyetinin bilinci içinde olan Parlamentomuz bunalımın biran önce giderilmesi için 
sabırsızlıkla bekleyen vatanda#larımızı umutsuzlu%a dü#ürmeyecek çareleri elbette 
bulacaktır. Çünkü; çözüm için zaman geçmi# ve bütün yollar da kapanmı# de%ildir. 
Bu inançla Millî Birlik Grupu adına sizleri saygıyla selâmlarım. (Alkı"lar)

BA%KAN — Cumhurba#kanınca seçilen üyeler grupu adına Sayın Nihat Erim, 
buyurunuz efendim.

CUMHURBA%KANINCA SEÇ#LEN ÜYELER GRUPU ADINA N#HAT ER#M 
(Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Kontenjan Senatörü Sayın Sadi Irmak’ın kurdu%u Bakanlar Kurulunun Parla-
mentomuza sundu%u programı gereken dikkatle inceledik. Huzurunuzda dü#ünce-
lerimizi belirtmeye çalı#aca%ım.

Her #eyden önce, Millet Meclisinde açıklanan görü#lere ve beliren olumsuz ih-
timale ra%men, Sadi Irmak Hükümetinin Anayasaya ve demokratik kurallara uygun 
bir usulle kurulmu# oldu%u inancımızı söylemek isteriz.

Anayasamızın 102’nci maddesi açıktır. Ba#bakanın Parlamento üyeleri ara-
sından Cumhurba#kanınca atanmasını öngörür. Öyle yapılmı#tır. Bakanların tü-
münün veya ço%unun Parlâmento içinden veya siyasî partiler üyeleri arasından 
seçilmesi zorunlu%u Anayasada yoktur. Elbette imkân bulundukça böyle yapılması 
tercih edilmelidir. Nitekim Ba#bakan, partilerin Hükümete parti olarak katılmaları 
veya üye vermeleri için kamuoyunun gözleri önünde çok çalı#mı#tır. Grupu olan 
partiler, biri müstesna takdiri kendilerine (Ve tabiatiyle kamuoyuna, seçmenlere 
ait sebeplerle) Irmak Hükümetine katılmayı da, sadece üye vermeyi de uygun gör-
mediler. Bu durumda Sayın Ba#bakan Parlâmentodan, yalnız Kontenjan Grupun-
dan, C.G.P.’den ve ba%ımsız üyeler almak zorunda kaldı. Bakanlar Kurulunun, tek-
nik bilgi veya tecrübe sahibi bakanlarla güçlendirilmesi ihtiyacını da (Partilerden 



alamadı%ına göre) Parlamento dı#ından gidermek zorunlu%unu duydu. Bunu da 
açık ve kesin tekrar tekrar söyledi. Dün Millet Meclisinde bir daha belirtti.

Bu olu#a göre: Sayın Cumhurba#kanının Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
lisi Genel kurullarında okunan tezkereleriyle Bakanlar Kurulu resmen ve hukuken, 
Anayasaya uygun bir usulle meydana gelmi# ve yürütmeyi ele almı# bulunmaktadır. 
"imdi, Anayasamızın bir ba#ka emrini yerine getirmek üzere, Bakanlar Kurulu, ha-
zırladı%ı program ile Anayasanın öngördü%ü süre içinde Parlamentonun güvenoyu-
nu istemektedir.

Parlamentolu kabine sisteminde önemli olan, Hükümetin güvenoyuna dayan-
masıdır. Bazı ülkelerde ise Ba#kanlık sistemi vardır. Hükümet Parlâmentonun gü-
venoyuna muhtaç de%ildir, ama o #ekilde demokrasi kurallarına uygun olabiliyor. 
Demokrasinin, gerçek demokrasinin bir de%il, türlü biçimleri vardır.

Güvenoyunun verilip verilmedi%i Millet Meclisinin oylariyle yarın belirlene-
cektir. Sayın Ba#bakan güvenoyu almadı%ı takdirde, Hükümetin bir dakika bile ge-
çirmeden çekilece%ini de kamuoyu önünde, bu kürsülerde dün bir kere daha ilân 
etti.

Görülüyor ki, Anayasa ve yetkiler yönünden Sadi Irmak Hükümetinin kurulu# 
tarzında hiçbir eksiklik ve aykırılık yoktur.

Anayasamıza uygun olan bir Hükümet kurulu#u, elbette ki demokratik kuralla-
ra da, geleneklere de, pozitif hukuka da, aklî - rasyonel hukuka da tümüyle uygun-
dur. Çünkü bizim Anayasamız demokratiktir.

Bu konu üzerinde çe#itli dü#ünceler öne sürülmektedir. Bizim görü#ümüzü tü-
müyle payla#mayan savlar da ortaya atılmı# ve atılmaktadır. Bu da özgürlük düze-
ninin, özgür tartı#ma ortamının do%al bir olu#udur.

Ancak #u noktaya da de%inmeden geçmeyelim:
Sayın Cumhurba#kanı, Hükümet bunalımı ufukta belirdi%i andan bugüne ka-

dar, Anayasa ve demokrasi kuralları içinde o derecede titizlikle çalı#mı#lardır ki, 
kendilerinin bu tutumu kar#ısında ancak hayranlık duyguları dile getirilebilir. Esa-
sen, Sayın Cumhurba#kanı, Yüce makama seçildiklerinden bugüne bütün Hükümet 
kurma çalı#malarında Parlamenter demokrasiyi, Anayasamızı üstün bir titizlikle 
gözetmeye, korumaya önem vermi#lerdir. 1973 seçimleri hiçbir partiye tek ba#ına 
Millet Meclisinde ço%unluk vermemi#ti. O anda, yurdumuzu Hükümetsiz bırakma-
mak ve Millet Meclisinin güvenine dayanan bir Bakanlar Kuruluna kavu#turmak 
için koalisyonları kabul etmek zorunlu%u do%mu#tur; fakat Türkiye’de koalisyon-
larla Hükümet meydana getirmenin gelene%i, alı#kanlı%ı henüz yerle#medi%inden, 
daha ilk günden güçlüklerle kar#ıla#ılmı#tır. 1973 seçimlerinden sonra ilk Hükü-
metin 100 günden önce kurulamayı#ının ba#lıca nedeni i#te budur.

Koalisyonlara alı#mı# demokrasilerde, partilerin programları arasındaki ayrı-
lıklar, hatta çeli#kiler onların, zaruret olunca bir süre için, birlikte Hükümet kurma-
larına bir engel sayılmaz. Böyle durumlarda, partiler birbirlerinin program ve ilke-
lerine zıt sayılmayacak konular üzerinde uzla#ırlar, koalisyon protokolları yaparlar. 
Bunu kolay veya güç yaparlar; ama mutlaka yaparlar. Çünkü asıl olan Devletin 



hükümetsiz kalmamasıdır. Seçmen vatanda#lar, hiçbir partiye aranan ço%unlu%u 
vermeyince, hiçbir partiden de seçim vaatlerini tümü ile eksiksiz yerine getirme-
sini beklemeyecektir. Seçmen vatanda#lar da buna alı#ıktır. Bazı ülkelerde Hıristi-
yan Demokrat Partisi ile Sosyal Demokrat Partisi bile koalisyon yapabilmektedir. 
Türkiye’de de C.H.P. ile M.S.P. ortak Hükümet (Siyasî takdirlerini olumlu kullanın-
ca) kurabilmi#lerdir. Birinin görü#ü de%i#ince ortaklı%ı bozmu#tur.

Sayın senatörler;
Anla#ılıyor ki, demokrasi a#amalarında, öteki demokratik ülkelerde de görül-

dü%ü gibi, Türkiye’de bunalımlardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, zararlardan ge-
çerek ilerleyecektir.

Kısaca; Sadi Irmak Hükümeti, ba#ka çare bulunamadı%ı için bu #ekilde kurul-
mu#tur.

Millete kar#ı sorumlulu%u hangi partinin yüklenece%i sorusu ortaya atıldı. Bu 
durumda güvenoyu vermek partileri, seçmeni önünde tarih kar#ısında ancak bir 
#artla sorumlu kılardı; güvenoyu alabilecek ba#ka bir Hükümet #eklini önerme ola-
na%ı belirince. Bu olanak bugün belirdiyse, partilerin ikisi, üçü, dördü ço%unlu%a 
dayalı bir Hükümet kurabileceklerse, i#te ancak o zaman ve yalnız o zaman, Sadi 
Irmak Hükümetine güvenoyu vermezlerse kamuoyu kendilerinden yana çıkar.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Güvenoyu almı# bir Hükümetin biran önce Devlet i#lerini ele alması dı# ve iç 

politika yönünden hayatî önemdedir.
Örne%in, Kıbrıs meselesi açık bir yara halindedir. En güç a#amasındadır. Ba-

#arı ile ba#latılıp yürütülen askerî harekât için, o zamanki Hükümete övgülerimizi 
T.B.M.M. Birle#ik Toplantısında söylemi#tik; fakat aynı konuma da #unu da be-
lirtmeye çalı#mı#tık: En güç i#, askeri alanda elde edilen neticenin, diplomasi ma-
salarında da kabul ettirilebilmesidir. Akdenizdeki statik denge, Kıbrıs’taki denge 
bozuldu, dinamik hale getirildi. Denge yeniden statik hale sokuldu%undaki genel 
tablo Türklerin, Türkiye’nin lehine olu#ursa gerçek, sürekli ba#arı asıl o zaman ka-
zanılmı# sayılacaktır.

Bu Kıbrıs davası, ta ba#tan beri hükümetlerimizin kaderlerini derinden etkile-
mi#tir. Türkiye’nin iç ve dı# politikasının bütününü etkilemi#tir.

Bu bakımdan görünü# nedir?
Bundan önceki Ecevit Hükümeti çok yerinde ve me#ru olarak co%rafî esasa da-

yanan bir federasyon istedi%imizi bütün dünyaya ilân etmi#tir. Bu istek, Birle#mi# 
Milletler Anayasasının 73’üncü maddesindeki halkların e%ilimlerini göz önünde 
tutma ilkesinin Rum halkına oldu%u gibi, Kıbrıs Türk toplumuna da uygulanması 
iste%inden ba#ka bir #ey de%ildir.

Kıbrıs meselesinin ilk a#amasında, 1957 kararında kendini gösteren bu tez, 
Birle#mi# Milletler Genel Kurulunun son kararında da yer almı# ve açık ifadesini 
bulmu#tur; ama #u ana kadar co%rafî temele dayalı federasyon hakkının bütün ilgi-
lilerce teslim edildi%ine veya edilece%ine dair elde hiçbir resmi belirti yoktur.



Tersine, Yunanistan’da 17 Kasımda yapılan seçimlerden sonra, Atina’nın ve 
Lefko#a Rum Yönetiminin davranı#larında birbirine paralel, uyumlu bir sertle#me 
sezmekteyiz. Makarios’un Kıbrıs’a dönmesi hazırlıkları ilerlemektedir. Ba#pisko-
pos, co%rafyaya dayalı federasyona asla razı olmayaca%ını her gün tekrarlamaktadır.

Öte yandan Amerikan Kongresinin Türkiye’ye askeri yardımları kesme kararı-
nın uygulama günü olan 10 Aralık 1974 çok yakla#mı#tır; yani Yunanlılar ve Rum-
lar böyle bir destekle ve seçimden güçlü çıkmı# bir hükümetle kar#ımıza dikilmek-
tedirler.

Sovyetler Birli%i Devlet Ba#kanının, Millet Meclisi Ba#kanımızın, Parlâmento 
Heyetimizin geçen Ekim 1974 ayında Moskova’yı ziyaretinde söyledi%i Rus görü#ü-
nün co%rafya temeline dayanan federasyona kar#ı oldu%u da daima hatırda tutul-
malıdır. Son Wladivostok zirve görü#meleri bildirisi Kıbrıs hakkında açıklık ta#ıma-
dı%ı için, bizim yönümüzden ayrıca dü#ündürücüdür.

Çıplak, gölgesiz; fakat ne yazık ki, bizim bakımımızdan sadece endi#eler yansı-
tan görünüm i#te budur.

De%erli arkada#larım;
Bize öyle geliyor ki, sadece bu dı# geli#meler, Türkiye’nin Parlâmentoda kamu-

oyunda güçlü, çok güçlü bir Hükümete olan ihtiyacını saptamaya yeterlidir. Güve-
noyu almamı# bir Hükümet kar#ıdakiler için yaralı bir rakiptir. Kar#ımızdakilerin, 
“Bunlar, daha güvene dayalı bir Hükümet kurmaktan âcizler” hükmü, Hükümeti-
mizin gücünden ve hızından çok #ey azaltır.

&çerde ise, dünyayı günden güne daha sıkı saran ekonomik bunalımın, 
enflâsyonun ve devalüasyon etkileri, Türk ekonomisini, sosyal hayatını ciddî ve bü-
yük tehlikelerle er veya geç zorlama niteli%indedir. Büyük ve derin sarsıntılar ihti-
mali âdeta kapımızı çalmaktadır. Bu güç dönemden de esenlikle, en az zararla çıka-
bilmenin ilk ve vazgeçilmez #artı, millî beraberliktir. Bu ise, en ba#ta Parlâmentodan 
güvenoyu almı# bir Hükümet ister.

Sadi Irmak Hükümeti için yarın Millet Meclisinde güvenoylaması yapılırken, 
Sayın milletvekillerinin yurt çıkarlarını ba#ka her türlü etkenlerin elbette üstünde 
tutacaklarım (Dünkü Millet Meclisi görü#melerine ve ilân edilmi# grup kararlarına 
ra%men) ummak istiyor ve durumun a%ırlı%ını son anda bir kez daha gözden geçir-
melerini rica ediyoruz.

Siyasî partilerimizi ve hükümetimizi güçlü%e u%ratan bir ba#ka önemli konu da 
erken seçim meselesidir. Bu husustaki dü#üncelerimizi de yapılan öneriler dolayı-
siyle sırası geldi%i için Yüce Senatoya sunmak istiyoruz.

Hukuk açısından erken seçim, döneminden az veya çok önce yenilenen seçim-
dir. Bu nazarî olarak önümüzdeki iki ay içinde olabilir. 1977 Ekim ayma birkaç ay 
kala da olabilir.

Günümüzde erken seçimi ortaya atıp isteyen ilk C.H.P. oldu. Daha, 1973 seçim-
leri ertesinde hükümet kurmada güçlükler belirdi%inde, bu parti, seçimi yenileme 
ko#ulu ile her türlü ortak hükümet #ekline katılabilece%ini, kolaylık gösterebilece-
%ini veya hiç de%ilse güçlük çıkarmayaca%ını bildirdi. Sonra C.H.P.-M.S.P. ortaklı%ı 



kurulunca, bu önerisini bir yana bıraktı. Eylül 1974’e kadar böyle gelindi. O tarihte 
M.S.P. ile ortaklı%ın bozulması durumu ile kar#ıla#ılınca, C.H.P. erken seçimi iste-
meye, hatta 1974 Aralık ayında seçimin yenilenmesini öne sürmeye yeniden giri#ti. 
Bu konuda D.P. ile C.H.P.’nin, bir ön anla#maya vardıkları, bu maksatla geçici, çok 
kısa bir süre için, bu iki partinin ortak hükümet kurma konusunda da anla#tıkları 
söylendi. Ecevit hükümeti çekildi; fakat C.H.P.-D.P. erken veya derhal seçimde ve 
hükümet ortaklı%ında olumlu bir sonuca varamadılar.

Meydana gelen hükümet bunalımına son verme çalı#malarını sürdüren Sayın 
Cumhurba#kanı, partiler liderleri ve Senato Millî Birlik ve Kontenjan Grupları ba#-
kanları ile birlikte ve ayrı ayrı toplantılar düzenledi. Sözlerimizin ba#ında de%indi-
%imiz zorunluluk kar#ısında Devlet Ba#kanı yurdu, kendi içinden bozulmu#, felce 
u%ramı#, çekilmi# bir hükümetle daha uzun süre bırakmamak için, tarafsız Konten-
jan Senatörü Sayın Sadi Irmak’ı Bakanlar Kurulunu te#kil etmekle görevlendirdi.

Sadi Irmak Hükümeti bir zorunluluk nedeniyle kurulmu#tur. Ecevit Hükümeti 
içinden bozulmu#tu. Sayın Ecevit, süre vererek “Hükümet kurulmazsa bırakır gide-
rim” demi#ti.

Bu durumda ne yapılabilirdi? Dı# ve iç yüksek devlet çıkarları zorluyordu.
Böyle bir ortamda Sayın Cumhurba#kanı yapılabilecek olanı uygulamı#, Devle-

ti hükümetsiz kalmaktan kurtarmı#tır.
"imdi C.H.P. gene erken seçim istiyor. Bunu 1975 ilkbaharında istiyor. M.S.P. 

dönüm süresi dolmadan seçime ihtiyaç duymadı%ı inancını ba#tan beri belirtiyor. 
Grupu olan öteki partiler ise, 1977’den önce bir seçime, hatta belki 1975 sonbaha-
rında bir seçim için, olasılık tanıyorlar. Ancak, buna kararı Millet Meclisinin ala-
bilece%ini, liderlerin ve parti yönetim kurullarının bu konuda kesin bir taahhüde 
girmeye yetkileri olmadı%ını söylüyorlar.

Hukuk ve Anayasa açısından bu görü#e itiraz edilemez. Elbette, seçimin ye-
nilenmesi gibi ola%an dı#ı bir kararı hukuk ve siyaset yönünden ancak Millet 
Meclisinin kendisi verebilir. Fakat bir yandan partiler hiçbir ortak hükümeti ger-
çekle#tiremezken, öte yandan bir tarafsız sayın Devlet adamının ve parlamento 
üyesi, parlamento dı#ı teknisyenler karma Hükümetine güvenoyu verilemezken, 
Türkiye’nin bunalımdan çıkması için seçimden ba#ka hangi demokratik yol kal-
maktadır, sorusunun cevabı kolay verilemiyecektir.

Kamuoyu bundan dolayı, kırgın ve kızgın soruyor:
Ortak Hükümet kurulamaz, tarafsız Hükümete güvenoyu verilmez, seçim de 

yenilenmezse, ne olacak? Bu çıkmazdan nasıl kurtulunacak?
Modern demokrasilere, “ço%ulcu demokrasi” adı bo#una takılmamı#tır. Biz 

buna bir de kamuoyu demokrasisi deyimini katarak söyleyelim: “Ço%ulcu kamuoyu 
demokrasisi”

Bugün haberle#me ve ula#ım araçları artık milyonlarca vatanda#ı, siyasetle, 
Devletin yüksek politikası ve idaresiyle anında temasa getirmektedir. Gazeteler, 
radyo ve televizyon, 40 milyon Türk vatanda#ını her gün her saat politikanın içinde 



tutmaktadır. Devlet adamları, politikacılar, #imdi artık seçmen vatanda# önünde, 
dört yılda bir de%il, her ak#am, her sabah imtihan olmaktadır.

Türkiye’nin #u anda içine sokuldu%u ortamda, bir büyük parti erken seçimi ön 
plana aldı%ında, bunun kar#ısında direnebilmek için, seçmen vatanda#ları, kamuo-
yunu inandıracak, Türkiye’nin yüce çıkarlarına, vatanda#ların günlük ya#antılarına 
uygun dü#ecek gerekçeler söylemek lâzımdır. Sadece, Anayasa, seçimi yenileme yet-
ki ve kararını Millet Meclisine bırakmı#tır, demek yetmeyecektir. Önemli olan, 40 
milyon Türk’ün kimleri haklı sayaca%ıdır.

Erken seçim sonucu bugünkü Millet Meclisi tablosunda, aritmeti%inde büyük 
bir de%i#iklik yapmasa da, çıkı# yolu olarak seçimi denemek kaçınılmaz bir zorun-
luk halini almak üzeredir. Seçimi erkene almaksızın selâmete çıkı# yolu, ya bu Hü-
kümete güvenoyu yermek veya güvenoyu alacak ba#ka bir hükümeti artık hiç vakit 
kaybetmeden kurup i#ba#ına oturtmaktır. Bu, Sayın Irmak’a, partilerin görev alma-
yı kabul etmeleri yolundan, #imdiki Hükümette de%i#iklik, gözden geçirme, frenkce 
alı#ılmı# deyimle “Revizyon” olasılı%ını sa%lamakla, kestirmeden de yapılabilir. Bu 
yönde siyasî partilerimize ça%rıda bulunmayı Sayın Irmak’a tavsiye ediyoruz.

Sırası gelmi#ken #unu da i#aret edelim:
1973 Ekim bunalımından sonra da bu kürsüde de%inmi#tik. Bir seçim erte-

sinde Hükümet kurmada güçlükler bir sürede yenilemedi%inde, seçim ertesi yenisi 
kesinlikle kuruluncaya, güvenoyu alınıncaya kadar eski Bakanlar Kurulunun tam ve 
rahat olarak i# görebilmesini sa%layacak, bir Anayasa de%i#ikli%ine ihtiyaç kendini 
göstermi#tir. "imdi içinde bulundu%umuz bunalım ise gerekti%inde Ba#bakanın is-
te%i, Cumhurba#kanının onayı ile seçimleri en kısa süre içinde yenileme lüzumunu 
teyidetmektedir. Parlamenter rejimimizin sa%lıklı i#lemesini kolayla#tırmak için 
Anayasadaki kuramsal ve kurumsal bo#luklar süratle doldurulmalıdır.

Partiler bu konuda ortak bir çalı#maya ba#lasalar ne kadar iyi olur.
Bunun gibi, Seçim Kanunu ve Siyasî Partiler Kanunu üzerinde de, beliren ih-

tiyaçlar, tespit edilen aksaklıklar konusunda, partiler arası bir çalı#ma yapılabilir.
Bu her iki çalı#maya da, Hükümetin aracılı%ı iyi bir ba#langıç olur. Bu yolda bir 

giri#imi Hükümete tavsiye ediyoruz.
Bu tavsiyeyi yaparken buraya kadar söylediklerimize ilâve olarak, #unları da 

göz önünde tutmaktayız.
1. Yurdumuzun içinde bulundu%u ekonomik bunalımı, enflasyon durumunu 

ve devalüasyon ihtimalini kar#ılamak bakımından, vatanda#ların genel ortamı na-
sıl de%erlendirdi%ini anlamaya fırsat vermesi için de, erken seçim yararlı olur.

2. Kıbrıs meselesinde yeni ve çok önemli kararlar alma zorunlu%unun belirme-
si kar#ısında, siyasî partilerimizin vatanda#lardan tekrar vekâlet almaları yerinde 
olur. 

Sayın senatörler;
Hükümet Programında Devlet i#lerinin çe#itli konularına ayrıntılarıyle de%i-

nilmi#tir. Biz, dün Millet Meclisindeki görü#meler çerçevesini a#mayarak Hükümet 



Programındaki bu konuların ayrıntılarına girmeyece%iz. Ancak, Hükümete tavsiye-
miz #u olacaktır:

Bu Hükümet hiçbir partinin programını uygulamaz. Bu Hükümet partisiz, ba-
%ımsız, tarafsız bir Hükümettir, ama bu Hükümetin sımsıkı ba%lı kalaca%ı bir belge 
vardır; Parlâmentomuzun onayından geçmi# Üçüncü Be# Yıllık Plan... Bu Hüküme-
tin #u kısa veya uzun ola%anüstü dönemde memlekete yapaca%ı en güzel hizmet 
Üçüncü Be# Yıllık Planı sımsıkı sarılarak sadakatle uygulamaktır. Bunu ba#arıyla 
yaparsa ekonomik alanda da memlekete olan hizmetini ba#arıyla sonuca ula#tırmı# 
olacaktır.

Demin i#aret etti%im sebepler nedeniyle 1975 bütçesi ayrıca önem kazanmı#-
tır. Hükümete tavsiyemiz,

1975 bütçesini azamî tasarruf zihniyetiyle ve gerçek bir denge ile Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine sunmasıdır.

Sayın senatörler;
Bunun dı#ında, Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu olarak Sayın Sadi Ir-

mak Hükümetinin Ba#kanına ve de%erli üyelerine kısa veya uzun sürecek olan bu 
ola%anüstü dönemde memlekete yapacakları hizmetin, güvenoyu alsalar da alma-
salar da fevkalâde de%erli oldu%unu söyleyerek yürekten ba#arılar dilemektir.

Saygılar sunuyorum. (Alkı"lar)
BA%KAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın Lûtfi Toko%lu. Buyurunuz Sayın 

Toko%lu.
A.P. GRUPU ADINA LÜTF# TOKO&LU (Kocaeli) — Sayın Ba#kan, de%erli 

senatörler;
"u anda huzurunuzu, Sayın Sadi Irmak Hükümeti Programını Adalet Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grupu adına ele#tirmek maksadıyle i#gal etmi# bulunuyo-
rum. Yüce Heyetinize #ahsım ve Grupum adına saygılarımı sunuyorum.

Sözlerime Sayın Irmak Hükümetini te#kil eden de%erli zevata yaygılarımı te-
yiden ba#lamak istiyorum; fakat aynı zamanda bu hükümet modeline grupumun 
mutabakatı olmayaca%ını i#aret etmek de istiyorum. Kuvvetle ümit ederim ki; gru-
pumun bu görü#ü Sayın Hükümet üyelerini rencide etmeyecektir. Çünkü, böyle bir 
hükümet modelinin meydana gelmesinde kendilerinin asla bir dahli yoktur. O hal-
de Parlamentoyu böyle bir hükümet modeli emrivaki ile ba#ba#a bırakan hadiseleri 
ve bu hadiselerin müsebbiplerini Hükümet Programı vesilesiyle aziz milletime ve 
tarihe intikal ettirmeyi kaçınılmaz bir vazife telâkki etmekteyim.

Sayın Ba#kan, hafızalarımızı çok yakın bir geçmi#e davet etti%imiz zaman, 
1973 seçim öncesi ve 1973 seçim sonrası olmak üzere iki ayrı tablo çizmeye muk-
tedir oluruz.

Bu tablonun birincisinde görürüz ki; 1973 seçim mücadelesinde Adalet Partisi 
dı#ında kalan bütün partiler insaf ölçüsü tanımadan bütün güçleriyle Adalet Parti-
sini boy hedefi yapmı#lar, bu partiler seçim öncesinde Adalet Partisi dü#manlı%ında 
birle#mi#ler; bu sebepten seçim sonunda hiç bir parti tek ba#ına iktidar olma gücü-



nü elde edememi#tir. Bu ahval ve #erait içinde Adalet Partisi kuruldu%u günden iti-
baren muhterem ve mukaddes saydı%ı aziz Milletinin reylerine saygının bir i#areti 
olarak Parlamentodaki yerini tayin etmi#, muhalefet vazifesini tekabbül etmi#, se-
çimde Adalet Partisi dü#manlı%ında birle#mi# olan di%er partilerin kendi aralarında 
hükümet kurmalarına intizar eylemi#tir.

Böylece Türk Milletinin çok partili demokratik rejimde üzüntü ile izledi%i 
tahripkâr muhalefet örnekleri yerine, aziz milletimin özlemini çekti%i yapıcı muha-
lefet vazifesine sahip çıkmı#tır. Yazık ki; seçim öncesinde Adalet Partisi dü#manlı-
%ında kolaylıkla birle#mi# partiler aralarında hükümet kurarak memleketin çözüm 
bekleyen pek çok meselelerine e%ileceklerine, aksine bu dertlere sırt çevirmi#ler, 
bir hükümet kurarak memleket hizmetinde birle#mek imkânını bulamamı#lardır. 
Bunun üzerine Sayın Cumhurba#kanı Anayasa ve demokratik ilkelere sadık kala-
rak hükümet kurma görevini Adalet Partisi Genel Ba#kanı Sayın Demirel’e tevcih 
etmi#, bu durumda Adalet Partisi Sayın Genel Ba#kanı, kendisini memleket hizme-
tine adamı# partisinin vazife #uuruna ba%lı kalarak, memleketin iktisadî ve sosyal, 
güç sorunlarım en kısa ve müessir bir tarzda halline medar olacak bir hükümeti 
kurma te#ebbüsüne geçmi#, böylece Adalet Partisi ahval ve #artlar ne olursa olsun 
memleket hizmetinde var oldu%unu Türk siyasî tarihine bir kere daha tescil ettir-
mi#tir.

Yazık ki Adalet Partisi Sayın Genel Ba#kanı hükümet kurmak için sarf etti%i 
gayretli çalı#malarına ra%men Parlamentoda ço%unlu%a dayanan ahenk içinde çalı-
#acak bir hükümet kurmaya, Sayın parlamenterler ve Yüce Millet tarafından sara-
hatle bilinen sebepler yüzünden muvaffak olamamı#, neticede Sayın Cumhurba#-
kanının kendisine tevdi etti%i mukaddes ödevi iade etmek zorunda kalmı#tır.

Bu durumda Sayın Cumhurba#kanı görevi ikinci kez Cumhuriyet Halk Parti-
si Sayın Genel Ba#kanına tevcih etmi#, bu kere uzun müzakerelerden sonra Sayın 
Ecevit, Millî Selâmet Partisi Genel Ba#kanı Sayın Erbakan’la, kendi ifadeleriyle mü-
seccel, uzun ömürlü ve kuvvetli bir koalisyon hükümeti kurmak imkânını elde et-
mi#lerdir.

Bu suretle Adalet Partisi Meclisteki yerini almı#, aziz Milletimin özlemini çek-
ti%i yapıcı anamuhalefet görevine ba#lamı#tır. &lk hizmet olarak Hükümet Progra-
mında Türk Milleti için hayatî ehemmiyeti haiz meseleleri ortaya koymu#, ezcümle 
hükümetten insan haysiyetine dayanan demokratik rejimi payidar kılacak tedbir-
lerin alınmasını, memlekette korkusuz ya#ama hürriyetinin teminat altına alınma-
sını, idarede ahlâk, samimiyet, ehliyet, tecrübe ve bilgiye ehemmiyet verilmesini; 
memlekette hızlı bir iktisadî kalkınma için #art olan huzur, güven, siyasî ve &ktisadî 
istikrarı sa%layacak tedbirlerin alınmasını, amme hizmetleri ifasında kanunların 
umumili%i prensibine sadık kalınarak vatanda#a bir ve müsavi muamele yapılma-
sını, hususiyetle Devlet idaresine partizanlı%ın sokulmamasını, hürriyet nizamı ve 
karma ekonomi düzeni içinde planlı kalkınmanın en kısa zamanda müessir #ekilde 
temin edilmesini sa%layacak tedbirlerin alınmasını, hususiyle köye medeniyet gö-
türülmesini, hayat pahalılı%ı ile mücadele edilmesini, yatırımların hızla tahakkuk 
ettirilmesini, en büyük sosyal adaletsizlik olan i#sizli%e çare bulunmasını, sosyal 
güvenlik tedbirlerinin geni#letilmesiyle vatanda#ın yarınından emin bir hale geti-



rilmesini, nihayet büyük Türk Milletinin dı# ülkelerdeki itibarının tahkim ve tarsin 
edilmesinin zorunlu oldu%unu ileri sürmü# ve hükümetin mevcut kadrosu ve mü-
zakere edilen programiyle memleketin bu anadavalarına medar olunamayaca%ını 
samimiyetle ifade etmi#tir.

Yazık ki; Adalet Partisinin bugün açıklıkla do%rulu%u tahakkuk eden bu samimî 
tenkitlerine Sayın Ecevit verdi%i cevapta; “&ki parti de, madem ba#ka bir hükümet 
kurulmadı, i# bize kaldı, o halde ne türlü olursa olsun bir hükümet kuralım” gibi bir 
dü#ünceye de kapılmamı#lardır. Büyük bir sorumluluk duygusu ile #imdiye kadar 
hiçbir koalisyon müzakerelerinde görülmemi# ölçüde uzun bir zamanı koalisyon 
müzakerelerine ayırmı#lardır, i#i ciddî tutmu#lardır ve birçok bakımlardan sa%lam-
lılı%ını, güvenirlili%ini, kamuoyunun geni# bir kesiminin kabul etti%i bir Hükümet 
kurmu#lardır. Bu Hükümet bu programı uygulamaya ba#layarak bir süre iktidarda 
kalabilirse, (ki kalacaktır) e%er güven oylarınızla göreve devam etmek imkânını bu-
lursa bu Hükümet, programını uygulamaya ba#layarak bir süre iktidarda kalabilirse 
uzun bir süre, çok uzun bir süre iktidarda kalabilmesi de kesinle#ecektir. O kadar 
ki; henüz bilinçli olarak fark edemiyorlar, ama bilinçaltında belki duymaya ba#la-
mı#lardır. Muhalefette ola ola muhalefet görevlerini bile yapamayacaklardır, kimin, 
neyin muhalefeti olacaktır bu Hükümet ve program kar#ısında?

Sayın Ba#kan;

100 günlük bir gecikmeden sonra kurulabilen Koalisyon Hükümetinin Sayın 
Ba#kanı Hükümet Programının müzakeresi sırasında muhalefet partileri için “Mu-
halefette ola ola muhalefet görevini dahi yapamayacaklardır” diyecek kadar ileri 
gitmi#, kendisini bir büyüklük fobisine kaptırmı#tır.

Ne hazindir ki; aynı Sayın ki#i bu sözlerinden mürekkep kurumadan 3 Eylül 
1974 tarihinde &stanbul’da düzenledi%i bir basın toplantısında; “Takdir edersiniz 
ki, koalisyon orta%ımız Millî Selâmet Partisi ile görü# ayrılıklarının uzla#tırılması 
çok güç olabilir. Hükümet etme ve siyaset açısından aramızda çok ayrılıklar vardır” 
diyerek bizzat kendi beyanlarım tekzip edecektir.

Sayın Ecevit, “Demokrasinin iyi i#leyebilmesi için halka saygı gereklidir. Halka 
saygılı olmanın bir kuralı da halkı aldatmamaktır, yalan söylememektir” dedi%i hal-
de bizzat kendisi bu lâzimeye riayet etmemekte, ezcümle:

14 Mart 1971 tarihinde; “12 Mart bana kar#ı yapılmı#tır” dedi%i halde, kendisi 
için gerekti%inde, 13 Ocak 1974 tarihinde; “Memleketi 12 Mart’a sürükleyenlerin 
kim oldu%unu millet biliyor” diyebilmekte, 4 Nisan 1973 tarihinde, “Kontr-gerillâ 
gibi çalı#an bir te#kilâtın, M&T’in raporlarını ciddiye almak ça% dı#ı bir tutum olur” 
dedi%i halde, gerekti%inde, 2 Mayıs 1974 tarihinde; “A#ırı sa%ın yıkıcı faaliyetlerini 
M&T raporlarından almak mümkündür” diyebilmektedir.

5 Eylül 1973 tarihinde; “Grev bütün ekonomik zorluklara ra%men i#çi sınıfının 
büyük ölçüde demokrasiye katkısı demektir,” dedi%i halde, 9 Kasım 1974 tarihinde; 
“Grev Türk ekonomisini geni# ölçüde yıprataca%ından i#çi karde#lerim ve sendikacı 
dostlarımın bu grevden vazgeçmelerini rica ediyorum” diyebilmektedir.



4 "ubat 1972 tarihinde “Ço%unlu%a sahip olmak demek, iktidar olmak de%il-
dir” dedi%i halde, 17 Ekim 1973 tarihinde “Millet Parlamentoda ço%unlu%u bize 
vermi#tir, iktidar olma yolunda bunu de%erlendirmek en tabiî hakkımızdır” diye-
bilmektedir.

15 Mart 1973 tarihinde, “"u veya bu kimseyi Cumhurba#kanı seçtirmek için 
Parlamentoya kimse baskı yapamaz, Parlâmento Türk Milletinin iradesini temsil 
eder” dedi%i halde; 9 Kasım 1974 tarihinde, “Bu Parlamento toplumun 10 yıl geri-
sinde kalmı#tır” diyebilmektedir.

6 Mart 1971 tarihinde, “Fikir ve vicdan hürriyetinin eyleme dönü#mü# olması, 
ça% dı#ı bir a#amadır, gençlik bu kavgayı en güzel sürdürecek bir güçtedir” dedi%i 
halde, “Karanlık emellerine eri#mek için kaba kuvvet kullanmaya gençli%in hakkı 
yoktur, zorbalı%a kar#ıyız” diyebilmektedir.

13 Kasım 1973 tarihinde, “Toprak i#leyenin, su kullananın” dedi%i halde, 3 
"ubat 1974 tarihinde “Gaziantep’teki toprak i#gallerinden büyük üzüntü duydum, 
konuyu dikkatle inceliyorum” diyebilmektedir.

6 Haziran 1972’de, “Yunanistan’la Silahlanma yarı#ına girmek lüzumsuz. Bu 
bakımdan Fantom uçakları almak da gereksizdir” dedi%i halde, 12 Temmuz 1974 
tarihinde “Fantomlar Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacaktır, Yunanistan’a kar#ı 
süratle Silahlanmalıyız” diyebilmektedir.

2 Ocak 1973 tarihinde “NATO ve Amerika’nın gölgesinde ba%ımsızlık sava#ı 
verilemez, ba%ımsız Türkiye dünyada kendisine yeni bir yer bulacaktır” dedi%i hal-
de, 3 A%ustos 1974 tarihinde “NATO’da Yunanistan’dan bo#alan bo#lukları fazlası 
ile doldurmaya hazırız” diyebilmektedir.

17 "ubat 1973’te “Sayın Erbakan’ın Suudi Arabistan gezisi çok faydalı olmu# 
ve ülkemiz adına ba#arılı adımlar atılmı#tır” dedi%i halde, 8 Kasım 1974 tarihinde 
“Kıbrıs politikası tabiî ki Erbakan’a teslim edilemezdi. Suudi Arabistandaki ba#arı-
sız diplomasisini henüz unutmu# de%iliz” diyebilmektedir.

Bundan ba#ka Sayın Ecevit, Hükümetini kurdu%u zaman Yüce Türk Milletine 
refah ve ak günler vaadetti%i halde, 10 aylık iktidarı zamanında hayat pahalılı%ı 
vatanda#ı bizar edecek derecede artmı#, vatanda#ın zazuri ihtiyaç maddeleri ye-
teri kadar, zamanında temin edilememi#, kuyruklar devri nüksetmi#, yatırımlar 
realize edilememi#, en büyük sosyal adaletsizlik olan i#sizlik sosyal bir dert olarak 
büyümü#, köye hizmet götürülememi#, çiftçinin tohum, kredi ve istihsal vasıtala-
rı temin edilememi#, gübre fiyatlarına yapılan % 300 zam sebebiyle çiftçinin sunî 
gübre kullanması imkânsız hale getirilmi#, 1974 bütçesi 25 milyar lira açık vermi#, 
emisyon, plân hedeflerinin çok üstüne çıkmı#; buna mukabil piyasa para darlı%ın-
dan kurtulamamı#, muhalefeti ile Ordusu ile ve tüm milletle hemfikir ve yekvücut 
oldu%umuz Kıbrıs ihtilâfının halli için giri#ilen Kıbrıs askerî harekatında kazanılan 
muhte#em askerî zaferden sonra, bu muhte#em zaferin diplomasi alanında da ka-
zanılmasını bekledi%imiz bir zamanda ve Birinci Koalisyon Hükümetinin kurulma-
sındaki zorluklar hafızalardaki canlılı%ını henüz muhafaza ederken ve Koalisyon 
orta%ı Millî Selâmet Partisi Sayın Genel Ba#kanının “Cumhuriyet Halk Partisi ile 
aramızda, halledemeyece%imiz hiç bir meselemiz yoktur” dedi%i bir zamanda, Sayın 



Ecevit, muhte#em Kıbrıs askeri zaferinin meyvelerini seçimde oya tahvil etmek he-
vesiyle 18 Eylül 1974 tarihinde Hükümetten istifa ederek, bilerek ve isteyerek yeni 
bir hükümet buhranına sebep olmu#tur.

Sayın Ba#kan,
Sayın Ecevit’in bu istifası Sayın Cumhurba#kanı tarafından kabul edilmi#, hü-

kümet kurmak görevi tekrar Sayın Ecevit’e verilmi# bulunmaktadır. Bunun üzerine 
Sayın Ecevit, 8 Aralık 1974 tarihinde bir koalisyon kurmak için Demokratik Parti 
Genel Ba#kanı Sayın Bozbeyli ile müzakereye ba#lamı#, neticede 8 Aralık 1974’te 
seçim #artı ile bir koalisyon kurmak imkânı olmadı%ı cevabını aldı%ı için, Hükümet 
bunalımı devam etmi#tir.

Dikkat edilirse görülür ki, Sayın Ecevit ve Partisi bir seçim fobisi içinde bu te-
#ebbüsünde de mümkün olanı aramamı#, 8 Aralık seçim tarihinin en azından seçim 
takvim yılını bozdu%unu; yani Türkiye’de 2 yılda bir yapılan seçim esasını ortadan 
kaldırdı%ını, yeni seçimin iktidar de%i#ikli%ine müncer olabilece%ini, O takdirde 
yeni seçilen iktidarın 100 milyar lirayı a#an bütçenin kendi programı ve siyasî ter-
cihleri istikametinde (ki, bu tercihleri millet seçimde kendisine vermi#tir) tanzim 
imkânını ortadan kaldırdı%ını, her 4 yılda bir Aralık ayında yapılacak milletvekili 
seçimlerinin Türkiye’nin iklim #artlarına uymadı%ını dahi dü#ünmemi#tir. Böylece 
Sayın Ecevit, bu te#ebbüsünde muvaffak olamayınca 30 Eylül 1974 tarihinde görevi 
Sayın Cumhurba#kanına iade etmi#, Sayın Cumhurba#kanı aynı tarihte hükümet 
kurma görevini ikinci kez Adalet Partisi Genel Ba#kanı Sayın Demirel’e tevcih et-
mi#tir.

Sayın Demirel, kendisine verilen bu mukaddes ödevi derhal kabul etmi# ve 
Türk kamuoyuna ve parlamentoda grupu bulunan bütün partilere Adalet Partisi-
nin erken seçimden çekinmeyece%ini; fakat bugün memleketin içinde ve dı#arıda 
müstacel olarak çözüm bekleyen pek çok meselesi dururken, erken seçimin ikinci 
derecede oldu%unu, binaenaleyh, kurulacak bir hükümetin önce muhte#em askerî 
zaferimizle sonuçlanan Kıbrıs zaferinin diplomasi alanında da kazanılmasını, dün-
ya devletleriyle mü#terek menfaatler istikametinde münasebetlerimizin tanzimini, 
vatanda#ı bizar eden hayat pahalılı%ını önlemeyi ve vatanda#ı kuyruklarda beklet-
mek derdinden kurtarmayı, yatırımlara hız vermeyi, böylece en büyük adaletsizlik 
olan i#sizli%e çare bulmayı, Sayın Ecevit iktidarında idareye sokulan partizanlı%a 
son vermeyi, TRT’nin tarafgir ve Türk toplumuna zararlı tutumuna son vermeyi, 
memleketin maddî ve manevi kalkınmasında ilk #art olan siyasî ve iktisadî istikrarı 
tesis etmeyi, a#ırı cereyanlarla bilhassa Atatürk’ün en büyük arma%anı ve emaneti 
olan Türkiye Cumhuriyetine göz dikmi#, bu mukaddes emaneti imha etmek için 
te#kilâtlanmı# bulunan komünizmle mücadele etmeyi ve gerekiyorsa seçim temi-
natını da tesis ederek erken seçime gitmeye hazır oldu%unu ilân etmi#, böylece 
Adalet Partisi parti menfaati gayesiyle de%il ve fakat aziz milletinin âlî menfaatle-
rini sa%lamak gayesi ile memleket hizmetinde her halükârda var oldu%unu, hiç bir 
mesuliyet ve fedakarlıktan çekinmeyece%ini Türk siyasî tarihine bir kere daha tescil 
ettirmi#tir.

Yazık ki, Adalet Partisinin bu memleket sever ve vatan sever sesi parlamento-
da makes bulmamı# ve Sayın Demirel mukaddes emaneti 4 Ekim 1974 tarihinde 



Sayın Cumhurba#kanına iade etmek zorunda kalmı#tır. Bunun üzerine hükümeti 
kurmak ödevi 10 Ekim 1974 tarihinde bir kere daha Sayın Ecevit’e verilmi#tir.

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba#kanı yeni vazifesine Adalet Partisinin 
Sayın Genel Ba#kanına 9 öneri sunarak ba#lamı#tır.

Sayın Ba#kan,
Bu 9 öneri dikkatle incelenirse a#a%ıda tadât edece%im üç kategoride hülâsa 

edilebilir:
Bunlardan birincisi; Sayın Ecevit’in ba#kanlı%ında Cumhuriyet Halk Partisi - 

Adalet Partisi koalisyonu kurulmasıdır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ik-
tidarını takip etti%i yanlı# &ktisadî ve malî politika sebebiyle memleketi hüsrana sü-
rükledi%i, idareye partizanlık soktu%u, tarafsız olması gereken radyo ve televizyonu 
Hükümetin beceriksizli%ini örtmek için kullandı%ı, a#ırı cereyanlarla, bilhassa ko-
münizmle mücadele etmedi%i iddiasının sahibidir. Binaenaleyh, bu teklifin Adalet 
Partisine samimiyetle tevcih edildi%ine inanmak ümit ederim ki mümkün de%ildir.

Bu önerilerden ikinci kategoriye giren di%erleri ise; ya Cumhuriyet Halk Parti-
sinin, ya da Adalet Partisinin tek ba#ına hükümet kurmasıdır.

Adalet Partisinin, yukarıda arz etti%ini sebepler dolayısıyle, (Hem de Adalet 
Partisinin deste%iyle) Cumhuriyet Halk Partisinin tek ba#ına hükümet kurmasını 
millî menfaatlerimiz açısından benimsemeyece%i açıktır.

Adalet Partisinin Cumhuriyet Halk Partisinin deste%iyle tek ba#ına hükümet 
kurmasına gelince:

Muhterem kamuoyu huzurunda cereyan eden hadiselerle sabit oldu%u veçhile 
bunun da olana%ı ilk günden mevcut bulunmamaktadır.

Bu önerilerden üçüncü kategoriye giren di%er öneriler ise; bir tarafsızın ba#-
kanlı%ında kurulacak koalisyon hükümetidir.

Adalet Partisi, bu model hükümetlerin memleketin çözüm bekleyen âcil mese-
lelerini halle muktedir olmadı%ı kanatindedir.

Adalet Partisi, bütün samimiyeti ve gücüyle memleketin, bugün içine dü#tü%ü 
iktisadî ve idarî güçlüklerden bir an önce kurtarılması heyecanını ta#ırken, muvaf-
fak olamayaca%ı bittecrübe sabit böyle bir hükümet modelini benimsemesi #üphe-
siz ki mümkün olamazdı.

&#te bu nedenlerle Adalet Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin ba#langıçta çare-
sizli%i bilinen bu gayri samimi taleplerini kabule #ayan görmedi; fakat Sayın Ecevit’e 
memleketin ihtiyaçlarına medar olacak bir öneride bulundu.

Bu öneride biz, arkamızda devamlı surette bir Meclis ekseriyeti bulunan ve 
ahenkle çalı#mak imkânına sahip olan bir hükümeti kurmaya, bu hükümetle ba#ta 
Kıbrıs meselesi olmak üzere pahalılıkla ve i#sizlikle mücadele edecek, memlekete 
siyasî ve iktisadî istikrarı tesis edecek, TRT’nin tarafgir ve Türk toplumuna zarar-
lı tutumuna son verecek a#ırı cereyanlarla; bu arada Türkiye Cumhuriyetine, göz 
dikmi#, bunun imhası için te#kilâtlanmı# komünizmle mücadele edecek bir hükü-
met kurmaya amade oldu%umuzu, hatta siyasî partiler tarafından kurulup böyle bir 



programı tatbik edecek bir hükümeti destekleyece%imizi, gerekti%inde erken seçi-
me taraftar oldu%umuzu bildirmi#tik.

Ne yazık ki, Adalet Partisinin memleket menfaatine elan bu önerisi Sayın Ece-
vit tarafından benimsenmemi#, böylece hükümet bunalımı devam etmi#tir.

Bilâhare Sayın Ecevit, sözde hükümet buhranına bir çözüm yolu bulmak için 
Sayın Bozbeyli’yle bir kere daha görü#mü#, Demokratik Partinin Sayın Genel Ba#-
kanı, Sayın Ecevit’e, TRT ve millî e%itim politikasını Anayasa do%rultusunda düzelt-
mek kaydiyle ve erken seçime de rıza göstererek kendileriyle bir koalisyon kurabile-
ceklerini ifade etmesine ra%men, Sayın Ecevit bu koalisyon imkânını da reddetmi#, 
böylece bililtizam yarattı%ı hükümet bunalımı sürüp gitmi#tir.

Bunun ötesinde hükümet hizmetinin devamlılık prensibini de unutarak, mu-
ayyen tarihe kadar hükümet kurulmazsa Ba#bakanlı%ı; yani Hükümeti bırakıp 
gidece%i tehdidini de savurarak, o güne kadar devam eden hükümet bunalımına, 
bu defa hükümet bo#lu%unu da ilâve ederek Kasım 1974 tarihinde emaneti Sayın 
Cumhurba#kanına iade etmi#tir.

Bu durumda Sayın Cumhurba#kanı demokratik usullere gayet saygılı olarak 
hükümet buhranını çözmek kastiyle Sayın Cumhuriyet Senatosu Ba#kanı, Sayın 
Millet Meclisi Ba#kanı ve Parlamentoda grupu bulunan partilerin Sayın genel ba#-
kanlarını Çankaya’ da toplantıya davet etmi#, orada bunalım sebepleri ve çözüm 
yolları ariz ve amik görü#ülmü#tür.

Adalet Partisi bu toplantıda da, “Parlamentoda ekseriyet sa%layacak ve ahenk-
le çalı#acak bir hükümet kurmak mümkün ise, bu hükümeti kurmaya amade ol-
du%unu” beyan ederek, 1973 seçim sonuçlarının belli oldu%u ilk günden itibaren 
memleketin âli menfaatleri kar#ısında tespit etti%i vatansever tutumunu muhafaza 
etmi#tir.

Sayın Ba#kan;
Yukarıda kısa hatlarıyla tasvire çalı#tı%ım tabloyu ihtisar edersek #u neticeye 

varırız:
Birinci Koalisyon Hükümeti ancak 100 günde kurulmu#tur. Kurulduktan son-

ra, uzun hatta çok uzun ömürlü olaca%ı, bu hükümet icra mevkiinde bulundu%u 
müddetçe Parlamentoda hatta muhalefete dahi ihtiyaç kalmayaca%ı Koalisyon Or-
takları tarafından ilân olunmu#tur; fakat ne hazin tecellidir ki, bu iddiaların sahibi 
Sayın Ecevit, Hükümetin kurulu#undan ancak 7,5 ay sonra orta%ı Sayın Erbakan’ın 
“Cumhuriyet Halk Partisiyle aramızda halledemeyece%imiz hiç bir mesele yoktur” 
dedi%i bir sırada 14 Eylül 1974 tarihinde Alia%a’da yaptı%ı konu#mada:

“Hükümet bunalımından korkmaya mahal yoktur, idare vardır; Devlet i#leri 
görülür, hizmetler aksamaz, hükümet bunalımından memlekete zarar gelmez” fet-
vasında bulunarak 18 Eylül 1974 tarihinde Ba#bakanlıktan istifa etmi#tir. Fakat ne 
hazin tecellidir ki, Sayın Ecevit, uzayıp giden hükümet bunalımıyle memleketi za-
rardan korumak bir tarafa, bu bunalım içinde bizzat kendisi bunalmı#, hükümetle-
rin temadiyet prensibini dahi unutarak “Muayyen tarihe kadar hükümet kurulmaz-
sa, hükümet nöbetini bırakıp giderim” diyerek, bunalıma sebep oldu%u bir tarafa, 



bunalımı büyüten, hükümet bo#lu%unu ortaya atan bir politikacı olarak sahnede 
arzı endam etmektedir.

Sayın Ba#kan;
Hemen ifade edeyim ki, bu paragrafta anahatlarıyle ifade edece%im sebeplerle 

biz, Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu olarak Sayın Ecevit’in bu istifasını 
normal bir muamele telakki etmiyor, bu istifayı bir nevi iktidardan kaçı# olarak 
tavsif ediyoruz.

Sayın Ba#kan;
Adalet Partisi iktidarında Türkiye’nin ekonomik geli#mesine bir nazar atfede-

cek olursak görürüz ki:
Bütçe denkli%i prensibine son derece hassasiyetle riayet edilmi#tir.
Para arzı, geli#en ekonominin #artlarına göre idare edilmi#tir.
Ekonomik istikrar, fiyat artı#ları, geli#en ekonomimize uygun bir seviyede tu-

tulmu#tur.
Kamu yatırımları, plan hedefleri istikametinde tahakkuk ettirilmi#tir.
Kendisini güven içinde hisseden hür özel te#ebbüs yatırımları plan hedeflerini 

a#mı#tır.
Anayasanın Türk Devletine, sosyal adaleti tahakkuk ettirmek için te#mil etti%i 

vazifeler icabı, malî imkânların müsaade etti%i nispette yerine getirilmi#; vatan-
da# yarınından emin olarak küçük tasarruflarını bankalara yatırmı#; 1970 A%usto-
sunda alınan tedbirlerle 1971 yılının ilk üç ayında ihracaat gelirlerimiz artmı#; i#çi 
dövizleri yurda artan bir hızla gelmi#; turizm gelirlerimiz nakıs bakiye vermekten 
kurtulmu#; Türkiye’de dı# ticaret muvazenesi teessüs etmi#, böylece Türkiye eko-
nomisi dı#a ba%lılıktan kurtulmu#tur.

Planlı devrede, bilhassa Adalet Partisi &ktidarı zamanında tatbik edilen realist 
ekonomi politika ile stok de%i#meleri hariç hür özel te#ebbüs 78 milyar liralık sabit 
sermaye yatırımı yapmı#tır.

Neticede:
Hububat ve bakliyat üretimimiz 1965’te 12.830.000 tondan 1971’de 

18.250.000 tona;
Ya%lı tohumlar üretimimiz 825.000 tondan 1.280.000 tona;
Et istihsalimiz 505.000 tondan 650.000 tona;
Ham petrol istihsalimiz 1.540.000 tondan 3.550.000 tona;
"eker istihsalimiz 1965 yılında 522.000 tondan 700 000 tona;
Çimento istihsalimiz 3.240.000 tondan 7.500.000 tona;
Demir – çelik istihsalimiz, 681.000 tondan 1.513.000 tona;
Pencere camı istihsalimiz 36.000 tondan 85.000 tona;
Suni gübre istihsalimiz 376.000 tondan 771.000 tona;



Enerji istihsalimiz 4.942.000.000 Kw/h’den 9.790.000.000 Kw/h’a;
Pamuklu dokuma istihsalimiz 599.000.000 metreden 870.000.000 metreye; 

Sunî gübre 1965’te 813.000 tondan 1971’de 3.224.000 tona yükselmi#tir.
Gayri safi milli hasıla 1965 fiyatlarıyle 1965’te 69.994.000 000 TL. den 1971’de 

111.926.000 000 TL.ye yükselmi#; fert ba#ına dü#en gayri safi millî hasıla 1965 fi-
yatlariyle 1965’te 2.332 TL. den 1971 yılında 3.032 TL. ye bali% olmu#tur.

5,5 yıllık devre içinde fiyat artı#ları ise ortalama % 6 nispetinde muhafaza edil-
mi#tir.

Sayın Ba#kan;
Böylece bir ekonominin geli#mesini aksettiren endiktatörlerle birlikte takdim 

etti%im #u tablo gösteriyor ki, Türk Milleti planlı devrede; yani karma ekonomi 
düzeninde, hürriyet nizamı içinde ve insanlık haysiyetine yara#ır bir tarzda kendi 
eme%i kendi sermayesi ve kendi gayretleriyle kendi içinden yeni bir Türkiye yarat-
mı# bulunmaktadır.

Nitekim, Sayın Ecevit 2 Eylül 1974 tarihinde &stanbul’da yaptı%ı konu#mada, 
“Türkiye’nin ekonomik bakımdan aslında sa%lam bir yapısı oldu%u, Kıbrıs olayları 
sırasında ortaya çıkmı#tır. Kıbrıs Barı# Harekâtının küçümsenmeyecek malî yükü-
ne ra%men ve tüm dünyanın içinde bulundu%u ekonomik bunalıma ra%men, Türk 
ekonomisine bir sarsıntı gelmemi#tir” demek suretiyle, yukarıda telhisen arz etti-
%im vakıayı teyidetmi# bulunmaktadır.

Sayın Ba#kan;
Sayın Ecevit, Milliyet Gazetesi adına Sayın Abdi &pekçi ile yaptı%ı görü#mede, 

“Demokrasinin iyi i#leyebilmesi için halka saygı gereklidir. Halka saygılı olmanın 
bir kuralı da halkı aldatmamaktır, yalan söylememektir” ifade ediyorlar.

Grupum bu görü#ün esasen sahibi oldu%undan, bu beyanı bir kere daha benim-
sedi%imizi teyid ederek, 1973 seçim öncesini ve 1973 seçim sonrası hadiselerini bu 
prensip sözü üzerinde de%erlendirmek istiyorum.

Sayın Ecevit aynı görü#mede diyor ki:
“Televizyondaki konu#mamda da belirttim; Türkiye’de pahalılı%ın geni# ölçüde 

sunî, hatta bazı bakımlardan kasıtlı olarak yapıldı%ına kaniiz. Hayat pahalılı%ına 
etken çözümler getirmenin zorunlu oldu%u bir dönemdeyiz. Son zamanlarda artan 
hayat pahalılı%ına halkın tahammülü kalmamı#tır”

Sayın Ba#kan;
Müsaade ederseniz, bu açık taahhütlerle Hükümet kuran Sayın Ecevit’in 10 

aylık iktidarı zamanında bu taahhütlerine ne kadar sadık kaldı%ını dile getirmek, 
böylece Ecevit’in istifasının hakiki sebebini su üstüne çıkartmak istiyorum.

Enflasyonun artarak kol gezdi%i memleketlerde bütçe açı%ı enflasyonu daha da 
hızlandırdı%ı bilinen bir gerçektir. Sayın Hükümet bunu bildi%i için 1974 bütçesi-
ni denk olarak hazırladıklarını iddia ederek Parlamento huzuruna çıkmı#; yazık ki, 
bütçenin 10 aylık tatbikatında bütçe 25 milyar TL. açık vermekten kurtulamamı#, 
hayat pahalılı%ı alıp yürümü#tür.



Enflasyonun yıkıcı tesiri altında bulunan memleketlerde para ve kredi politi-
kası dikkatle vazedilmeli ve alınan tedbirler samimiyet ve titizlikle kullanılmalıdır.

Bu dü#ünceyle 1974 programında emisyonun yıl sonunda 27 milyar olması 
gere%i tespit edildi%i halde, Sayın Ecevit Hükümeti bu lâzimeye sırt çevirmi#, 10 
aylık iktidarı zamanında emisyon hacmi 34 milyarı geçmi#, bunun sene sonunda 
40 milyara çıkmasından endi#e etmekteyiz.

Kamu ve özel sektör yatırımları plan hedeflerinin çok altında kaldı%ından is-
tihdam olanakları do%mamı#, sosyal adaletsizli%in en büyü%ü olan i#sizlik memle-
kette ıstırap ve yokluk kayna%ı olmu#tur.

Bundan ba#ka, dı# memleketlere gönderilen i#çi sayısı geçen yıla nazaran dört-
te üç nispetinde dü#mü#, bu durumda i#siz sayısının artmasına bir ba#ka etken 
olmu#tur.

Dı# konjonktürün müsait #artlarına ra%men ihracatımız miktar itibariyle 1973 
yılına nispetle % 25 nispetinde azalmı#, dı# ticaret açı%ımız 1974 programında 700 
milyon dolar tespit edildi%i halde, yılın 10’ncu ayında bu açık 1.200.000.000 dolara 
yükselmi#, yılsonunda bu açı%ın 1.600.000.000 dolara yükselece%i tahmin edilmek-
tedir.

A.P. iktidarı zamanında plan hedefleri üzerinde gerçekle#en özel sektör yatı-
rımları, yanlı# para ve kredi politikası sebebiyle 1974’te ancak % 60 nispetinde ta-
hakkuk etmi#, bunun dı#ında hammadde tedariki güçlükleri, girdi fiyatlarındaki 
artı#, kredi ve para darlı%ı ve saire gibi sebeplerle mevcut tesisler % 70’e kadar atıl 
kapasite ile çalı#mak zorunda kalmı#lardır.

1974 bütçesinde kamu yatırımları için öngörülen 37 milyar TL.’lik yatırımın 
ancak % 50’si tahakkuk ettirilebilmi#, bu sebeple köye yol gitmemi#, köye su gitme-
mi#, köye elektrik götürülememi#tir.

Mahallî idarelerden belediyelere gerekli yardım yapılamamı#, böylece tarihî se-
beplerle geri kalmı# Türk köylüsüne ak günler kervanı ula#amamı#, Sayın Hüküme-
tin beceriksiz politikası sebebiyle bu kervan yarı yolda kalmı#tır.

Kamu kesimi yatırımlar; ikmal edilmemi#tir. Ekonominin geli#mesinde aktif 
rol oynayan sabit sermaye yatırımları tamamlanmamı#tır.

Bu sebeplerle üretim artırılamamı#, memlekette arz-talep dengesi bozulmu#, 
fiyatlar vatanda#ın tahammül edemeyece%i nispette yükselmi#, vatanda# pahalılı-
%ın a%ır yükünü omuzlarında ta#ımak zorunda kalmı#tır.

Ezcümle:
1973’te 338 kuru# olan bir kilo un 1974’te 592 kuru#a; et 26 liradan 30 liraya; 

margarin 875 kuru#tan, bulunabilirse, 15 liraya; bir ton demir 2.800 liradan 5.600 
liraya; gübre 189 kuru#tan 445 kuru#a; bir ton çimento 260 liradan 395 liraya; bir 
kilo kristal #eker 360 kuru#tan 495 kuru#a; birinci hamurdan yazı kâ%ıdının tonu 
6.595 liradan 9.800 liraya; okul kitapları kâ%ıdının tonu 3.900 liradan 4.800 liraya; 
zeytin 12,5 liradan 17’5 liraya; beyaz peynir 16 liradan 26 liraya; ka#ar peyniri 35 
liradan 45 liraya; erkek ayakkabısı 160 liradan 250 liraya; kadın ayakkabısı 140 lira-



dan 240 liraya; çocuk ayakkabısı 90 liradan 140 liraya; takım elbise 325 liradan 425 
liraya; çama#ır sabunu 675 kuru#tan 9 liraya; kaput bezi 340 kuru#tan 650 kuru#a; 
basma 485 kuru#tan 750 kuru#a; pazen 650 kuru#tan 12 lira 25 kuru#a; hasse 650 
kuru#tan 12 lira 75 kuru#a çıkmı#; bütün bu fiyat artı#larına ilâveten kiralar artmı#, 
bütün nakliye vasıtaları ta#ıma ücretleri artmı#; elektrik, su, gaz, havagazı, benzin 
ve saire zarurî maddelere vatanda#ın gelir seviyesi üzerinde zamlar getirilmi#tir.

Sayın Ba#kan;
“Ak günler” bildirisinde köye dönük iktisat politikasını izleyece%ini vaat eden 

Cumhuriyet Halk Partisi, kendi iktidarı zamanında köylüye ihtiyacı olan tohumu 
verememi#, ha#aratla mücadele için gerekli tarım ilâçlarını temin edememi#, gübre 
fiyatını yüzde 300 artırarak bilhassa fakir köylünün gübre kullanma imkânını elin-
den almı#, taban fiyat politikasını carî fiyatların altında tutarak, taban fiyat ile köy-
lüye bir fayda temin edememi#, pamuk abralarında asla affedilemeyecek tedbirsiz-
likler yüzünden bilhassa küçük müstahsil peri#an halde kalmı#, mahsülünü biran 
önce elden çıkartmak için pamu%unu, esasen maliyetinin altında tespit edilen ta-
ban fiyatı altında 3,5-4 liraya satmak zorunda kalmı#tır. Kozaya 60 lira taban fiyat 
kondu%u halde müstahsil malını 40 liradan fazlaya satmak imkânını bulamamı#tır.

1973 yılında 17 lira 50 kuru# olan kuru üzümü “Bu fiyatla satmayın” diye pro-
paganda yapan Cumhuriyet Halk Partililerin, kendi iktidarları zamanında kuru 
üzüm için 10 lira taban fiyatı tespit edilmi#; çiftçi 1973 yılında bir dönüm tarlasını 
10 liraya sürdürürken, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında 30 liraya sür-
dürmek mecburiyetinde kalmı#tır.

Sayın Ecevit iktidarında tarım girdilerinde ortalama yüzde 200 fiyat artı#ı ol-
du%u halde ve bu sebeple 1974 yılında köylünün asgarî 40 milyar lira krediye ihtiya-
cı bulundu%u bir zamanda, kredi tatbikatı 1973 yılına kıyasla 19 milyon Türk lirası 
geride kalmı#tır.

Bundan ba#ka; gelirlerin fiyatların önünde seyredece%ini kamuya vaat eden ik-
tidar, kamu personeline katsayı nispetini 7’den 8’e çıkartarak, onlara ancak yüzde 
10 ile yüzde 12 arasında yeni bir gelir sa%lamı# ve fakat 1974 yılında yalnız gıda 
maddelerinde yüzde 39 fiyat artı#larına mâni olamadı%ı için, i#bu yeni gelir kamu 
personelinin hayat seviyesine bir #ey katmamı#, buna mukabil pek çok #eyini al-
mı#tır. Bu suretle kamu personeli 1974 yılında 1973 dünyasını arar hale gelmi#tir.

Sayın Ecevit Hükümeti esnaf ve sanatkârlara büyük hizmet vaatleriyle i#ba#ına 
geldi%i halde, memleketin geli#mesinde dinamik rol oynayan bu çok de%erli orta 
sınıfa el uzatmamı#, bu zümre hammadde de tedarikinde güçlüklerle kar#ıla#mı#, 
artan hammadde fiyatlarına ayak uydurabilmek için muhtaç oldu%u krediyi temin 
edememi#, hammadde fiyatlarındaki artı# ve kredi teminindeki imkânsızlık kâfi 
gelmiyormu# gibi, bu defa 1973 yılında yüzde 9‘dan temin etti%i krediyi Sayın Ece-
vit Hükümetinin faiz nispetlerine yaptı%ı zam sebebiyle kademeli olarak yüzde 14’e 
temin eder olmu#, böylece; Sayın Ecevit iktidarının zam politikası yalnız mallara 
inhisar etmeyip, para teminine de sirayet etmi#tir.

Velhasıl; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında 1973 yılında yüzde 14’e 
yakla#an geli#me hızında memleket ekonomisi gerilemi#, imalât sanayi 1974 yılın-



da ancak yüzde 7 civarında geli#me imkânı bulabilmi#; 1974 yılında memlekette 
çimento, pencere camı, demir cevheri, kükürt hammaddeleri, alüminyum levha ve 
saire gibi üretim kollarında üretim plan hedeflerine yeti#mek #öyle dursun, 1973 
üretim seviyesine dahi ula#amamı#tır.

Sayın Ba#kan;
Bilinmektedir ki, bütün dünya enflasyonla mücadeleyi yalnız vatanda#ın hayat 

seviyesini yükseltmek için de%il, belki onun ötesinde demokratik rejimin bekasını 
sa%lamak için canla, ba#la yapmaktadır.

Buna mukabil Sayın Ecevit’in 10 aylık iktidarı zamanında memleketimiz-
de enflasyonla mücadele edilmemi#, enflasyona kar#ı tedbir alınamamı#, böylece 
Türkiye’de dört nala bir enflasyon hükümran olmu#tur.

Sayın Ba#kan;
Sayın Ecevit iktidarından #ikâyetimiz bu kadarla da kalmamaktadır. &tiraf et-

meliyim ki, Sayın Ecevit Hükümetinin idareye soktu%u partizanlıktan, TRT’yi ikti-
darın bir âleti haline sokmasından da milletçe #ikâyetçiyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi zamanı iktidarında idare tarafsızlık ilkesini bilerek ve 
kasten ihlâl etmi#tir.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kamu personelini tedvir eden Devlet Ba-
kanı Sayın &smail Hakkı Birler, 19 Nisan 1974 tarihli gazetelerde inti#ar eden, “Fel-
sefemize inanmayan kimselerle bu Hükümeti çalı#maya mecbur saymak kimsenin 
hakkı de%ildir” beyanıyla Anayasanın 117 ve 119’uncu maddelerini hiçe sayılmı# 
ve bu hukuk dı#ı dü#ünceyle Devletin bütün kilit noktalarını ve önemli mevkilerini 
kısa bir zamanda Cumhuriyet Halk Partililer veya onların yarenleri ile doldurmu#, 
yıllarını devlet hizmetine vakfetmi#, liyakatleri ve dirayetlerini ispat ederek umum 
müdür ve müste#ar olmu#, yeti#mi# insan gücünü vazifelerinden uzakla#tırmı#; en 
kötüsü bunların itibarlarını dü#ünmeden veya dü#ündü%ü halde bu tasarrufundan 
sadist bir zevk alarak, bu ki#ilere derecelerinin altında vazife vermi#, hatta bu muh-
terem zevatı kendi umum müdürlüklerinde uzman olarak vazifelendirmi#tir.

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kan, “Sadist zevk” yakı#maz Senatoya...
BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim, müdahale etmemenizi rica ederim 

efendim. Sayın hatibi sükûnetle dinleyiniz efendim, mukabil fikirlerinizi lütfeder-
siniz.

Buyurun efendim, devam buyurunuz.
SIRRI ATALAY (Kars) — Ama “Sadist zevk” diyor...
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Öyle, öyle, daha az söylüyorsun.
BA%KAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ucuzal.
Devam buyurunuz efendim.
RECA# KOCAMAN (Artvin) — Sandık ba#ına, sandık ba#ına.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Az az daha.



BA%KAN — Devam buyurunuz efendim.
A.P. GRUBU ADINA LÛTF# TOKO&LU (Devamla) — Cumhuriyet Halk Par-

tisi partizanlı%ı Devlet idaresi dı#ında da sürdürmü#, Cumhuriyet Halk Partili ol-
mayan belediyelere baskı yapmı#, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ise, Cum-
huriyet Halk Partilileri ve yarenlerini akıl almaz derecede himaye etmi#lerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bu kadarla da kalmamı#, seçimle i#ba#ında 
bulunan idarelere de el atmı#, aklın me#ru gösteremeyece%i usullerle bu idarelerin 
ba#kan ve üyelerinin vazifelerine son vermi#tir.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, idare meclislerine münhasıran kendi adam-
larını yerle#tirmi#ler, hatta bu partizanlıklarını beynelmilel münasebetlere kadar 
götürmü#lerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında bu sakim politika yalnız yüksek 
memuriyetler için kullanılmamı#, bu partizan tayinler odacı kadrolarına kadar in-
dirilmi#tir.

Sayın Ba#kan;
Dünyamız; dünyada olup bitenleri unutup, içerde kısır çeki#melere zaman sarf 

edecek derecede sakin de%ildir. Batı dünyası ekonomik ve sosyal çalkantıların bü-
yük siyasî bunalımlara yol açması endi#esi içindedir. Dünyanın ekonomik dengesi 
bozulmu#tur. Geli#mi# ülkelerin dı# ödemeler dengesi 40 milyar dolar açık vermek-
tedir. Bunun yol açtı%ı enflasyon Batı memleketlerinin rejimini dahi tehdit etmek-
tedir. Bunun dı#ında astronomik rakamlara varan petrol gelirlerinin büyük mikyas-
ta silahlanmaya yatırıldı%ını da ihmal etmemek gerekir. Çünkü, bu Silahlanma bir 
gün kontrolü kaybederse, dünya bir felâket ile kar#ı kar#ıya kalabilir. Nitekim, dün-
ya efkârı Orta Do%u’da yeni bir Silahlı çatı#manın ba#lamasından ku#ku duymakta-
dır. Bütün bu nazik meseleler dikkate alınarak, dı# politikamızın tedviri gerekirken, 
bu lazimeye titizlik gösterilmedi%i mü#ahade edilmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Avrupa Ekonomik Toplulu%u kar#ısındaki 
tutumu ba#ından sonuna kadar kararsızlık içinde geçmi#, bu tutum Toplulukla olan 
ili#kilerimizi menfî yolda etkilemi#tir.

Bütün dünya, kar#ılıklı münasebetler, müzakereler ve anla#malarla idare edi-
lirken Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında bu prensibe gere%i kadar önem 
verilmemi#;

Moskova dönü#ü memleketimizi ziyaret etmek isteyen Libya Ba#bakanının;
Aynı tarihlerde ziyareti kararla#tırılan &ran Dı#i#leri Bakanının ziyareti tek ta-

raflı olarak iptal edilmi#;
Sayın Irak Ba#bakanının memleketimizi ziyaret arzusu önlenmi#;
NATO Avrupa Grupu ve Savunma toplantılarına i#tirakten içtinap edilmi# ve 

hatta son olarak Dünya Bankası Ba#kanı Mc. Namara’nın ziyareti önlenmi#tir.
Bundan ba#ka, Dı#i#leri te#kilâtımızda Helsinki Büyükelçili%i, Libya Büyükel-

çili%i, Kanada Büyükelçili%i, Tunus Büyükelçili%i ba#ta olmak üzere yedi adet büyü-
kelçili%imiz aylardan beri büyükelçiden mahrum ve yoksun bulunmaktadır.



Kıbrıs ihtilâfına gelince:
Kıbrıs askerî zaferinde hiç #üphe yok ki, ba#ta bilgi ve tecrübesi, kahramanlı-

%ı, cesareti ve #ecaati tarihçe müseccel Türk Ordusu, onun dirayetli komutanları, 
vatan u%runa çarpı#mada gazi olmak, #ehit olmak mertebesine ula#mayı bir fazilet 
bilen erlerimiz olmak üzere, Hükümeti, memleketin mü#terek davasında her türlü 
menfaati ayakaltına alabilecek fazilete sahip muhalefetin iktidar ile meydana getir-
di%i i#birli%i ve bu olumlu i#birli%inin ba#lıca amili olarak yüce Türk Milletinin birlik 
ve beraberlik içinde olması yatmaktadır.

O halde, askerî sahada kazanmı# oldu%umuz bu muhte#em zaferden tüm mil-
letçe hissedar olmanın gururunu duymamız lâzım gelirken, ne hazin tecellidir ki, 
tarihe altın harflerle i#lenecek bu askerî zaferimizden Cumhuriyet Halk Partisi bir 
inhisarcı politika güderek haklı oldu%undan fazlasını almak istemektedir. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinin seçim fobisi i#te bu hakikatte yatmaktadır.

Sayın Ba#kan, Kıbrıs davasının 1961-1974 arasında cereyan eden safahatını ve 
bugünkü durumunu Sayın Genel Ba#kanın Millet Meclisinde arizamik dile getirdi%i 
için, ben Kıbrıs politikasının bu cihetine temas etmiyorum.

Sayın Ba#kan, Sayın Irmak Hükümetinin programında kendi #ahsiyetlerine ve 
de%erli mesai arkada#larına uygun bir tarzda Atatürk ilkelerinin ı#ı%ında hareket 
edeceklerine dair taahhütleri #üphesiz memnuniyetimizi mucip olmu#tur;

Komünizmle mücadele, idarede tarafsızlık ilkelerine riayet etme, vatanda#ı bi-
zar eden hayat pahalılı%ı ile mücadele etmek;

&#sizli%e çare arayıp bulmak;
Geri kalmı# yatırımları ikmal etmek;
TRT’nin tarafsızlı%ını temin etmek gibi taahhütleri #üphesiz memnuniyetimi-

zi muciptir.
Ancak, mevcut Hükümet modeli ile bu ço%u uzun vadeli olan vaatlerin gerçek-

le#me #ansını maalesef bugünden tespit ve teyit etmek mümkün olamamaktadır.
Hemen ifade etmek isterim ki, Sayın Irmak Hükümetinin programında yer 

alan:
Hükümetimiz bir intikal Hükümetidir.
Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler tarafından bir koalisyon olana%ı sa%-

lanabildi%i takdirde, kurulmasını içtenlikle arzu etti%i böyle bir Hükümete görevi 
derhal teslim etmeye hazır oldu%unu beyan etmesi ye illâ güvenoyu olmasa dahi 
Hükümet nöbetini yeni Hükümet kurulana kadar terk etmeyece%ini, Hükümetin 
devamlılı%ı prensibine sadık kalaca%ını ifade ve taahhüt etmesini grupum takdirle 
kar#ılamaktadır,

Neticede, güvenoyu alıp almamasını tefrik etmeden Sayın Irmak Hükümetine 
gönülden ba#arılar dilemekteyim.

Sayın Ba#kan, zatıâlinize ve çok de%erli senatör arkada#larıma #ahsım ve gru-
pum adına saygılarımı teyiden arz ediyorum. (A.P. sıralarından alkı#lar)



BA%KAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fikret Gündo%an.
Buyurunuz Sayın Gündo%an.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 

Yüce Senatonun çok de%erli üyeleri;
Demokrasi tarihimizin ikinci kezdir demokrasi ve Anayasa esaslarına uz dü#-

meyen bir Hükümet modeli ve onun programının ele#tirisini yapmak ve Cumhuri-
yet Halk Partisi Senato Grupunun görü#lerini sizlere gücümün yeterince iletmek 
için huzurunda bulunuyorum. &çtenlikle Hükümeti selâmlarım, saygılar sunarım.

De%erli arkada#larım;
&çinde bulundu%umuz ko#ullar ve büyük ölçüde dün cereyan eden müzakerele-

rin ı#ı%ında Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupunun görü#lerini zorunlu olarak 
önce Hükümetle bizim aramızda olan anlayı# farkları üzerinde bir nebze durarak, 
ondan sonra di%er grupların konuya bakı# açılarına bir nebze de%inerek ve sonuçta 
bunalımın çözümlenmesi için kaçınılmaz olan Türkiye gerçe%inin ne oldu%unu bir 
nebze anlatmakla iktifa edece%im. "imdiden sabırlarınızı rica ederim.

De%erli arkada#lar;
Cumhuriyet Halk Partisi ile Sadi Irmak Hükümeti adı altında kurulan Bakanlar 

Kurulunun modeli üzerinde derinlemesine bir tartı#ma vardır ve Sadi Irmak Hükü-
metinin görü#ü ile Cumhuriyet Halk Partisinin görü#ü arasında ba%da#mazlık, uz-
la#mazlık vardır. Bu uzla#mazlıkta ve ba%da#mazlıkta Cumhuriyet Halk Partisinin 
haklı oklu%u iddiası onun mensubu oldu%um ve zorunlu taraftarlı%ım yapaca%ım 
de%il, ama #imdi önünüze serece%im anayasal gerçekler ve Türkiye Cumhuriyetinin 
demokratik bir Cumhuriyet olmasını öngören anayasal esaslar açısından kanıtla-
yaca%ım.

Sadi Irmak Hükümeti modelinin Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir 
Cumhuriyet olması esasına ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası esaslarına uygun 
dü#medi%i savımız ve iddiamız sadece bizim özel bir demokrasi anlayı#ımıza ba%lı 
olu#umuzdan ve onu savunmamızdan ileri gelmiyor. Bizzat zorunlu olarak, partiler 
olarak, Hükümetler olarak ve bütün bu ülke insanları olarak, ba%lı oldu%umuz ana-
yasal esasların emri olarak bu uzla#mazlık meydana çıkıyor.

Sayın Irmak Hükümetinin kurulu# modeli ve bugün huzurunuzda programın 
müzakeresinin yapılması sırasında Hükümet Ba#kanı tarafından ortaya atılan #u 
iddia; yani bu Hükümetin demokrasiye ve Anayasa esaslarına tıpatıp uygun oldu-
%u iddiası Anayasa hükümleri muvacehesinde do%ru bir iddia, kanıtlanabilmi# bir 
iddia, hukukilik ta#ıyan bir iddia de%ildir. Çünkü, Sadi Irmak Hükümeti modelinde 
bir hükümetin kurulmasına imkân veren bir tek Anayasa maddesine kar#ın böyle 
bir Hükümet kurulmasını öngörmeyen ve böyle bir hükümetle Türkiye Cumhuri-
yetinin bu Anayasa ile yönetilmesini kabul etmeyen çe#itli Anayasa maddeleri mev-
cutlar.

Sadi Irmak Hükümetinin bu modelde kurulmasına olanak veren bir tek mad-
de; Anayasanın 102’nci maddesidir. O da, gerekirse, icabederse Bakanlar Kurulu 
te#kilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan ve fakat milletvekili seçilme 



yetene%ine sahip ki#ilerin de bakan olabilece%i imkânı vardır ve böyle bir madde 
de mevcuttur. Ancak bu madde en azından Türkiye’de kurulacak hükümetlerin, 
istenirse Parlamento içinden, istenmezse Parlamentonun dı#ından üye alarak ku-
rulabileceklerini ve her iki kurum tarzının da birbirine e#itlik ve a%ırlık içinde bu-
lunaca%ını ifade etmiyor. Bu madde sadece, gerekirse dı#ardan bakan alınaca%ını 
söylüyor.

"imdi, gerekirse dı#ardan bakan alınmasına müsaade etmi# bir maddeye ba-
karak, bir hükümetin tüm üyelerini Parlamento dı#ından almakla kurulacak hü-
kümetler, Anayasanın 102’nci maddesinin dı#ındaki bütün maddelerce âdeta 
önlenmi#, yasaklanmı# diyemeyece%im; ama âdeta önlenmi#, arzu edilmemi# bir 
hükümet biçimi ve modelidir.

Nasıl kanıtlarsınız diye sorarsanız, Anayasaya göz attı%ınızda, bir küçük ge-
zinti yaptı%ınız vakit Anayasa maddeleri içinde, görürsünüz ki, Türk demokrasisi 
siyasî partiler temeline dayalı bir demokrasidir. “Siyasî partiler ister muhalefette, 
ister iktidarda olsunlar demokrasinin vazgeçilmez ö%eleridir” diye çok kesin, hey-
kel salâbetinde bir 56’nci madde vardır.

Yine Türk demokrasisinin siyasî partiler temeline dayalı bir demokrasi olması 
gere%ini Anayasal kurala ba%layan çok maddeler vardır bu Anayasa içinde. Meselâ, 
85’inci maddeyi okursunuz, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde, o Mec-
lisin faaliyetlerine katılacak olan varlıkların siyasî parti grupları oldukça özenle, 
dikkatle ortaya konmu#, kurumsalla#tırılmı#tır. Dola#ırsanız biraz daha, meselâ, 
94’üncü maddede; bir bütçe komisyonu kurulmasını tanzim eden maddede, siyasî 
partilerin iktidar gruplarına belli a%ırlıkta, ço%unlu%u te#kil edecek ölçüde üye ver-
me, orada üye bulundurma görevi ve yetkisi tanınmı#tır.

Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının di%er maddelerinde, siyasî partilerin 
bütün Meclis faaliyetlerine i#tiraklerini düzenleyecekleri içtüzükleriyle saptama 
yetkisi verilmi#tir.

Anayasanın 103’üncü maddesi hükümetlerin güvenoyu alabilmesi için yapıl-
ması lazım gelen muameleleri sıralamı#tır ve güvenoyunun yanında, güvenoyu 
almamanın imkân, olanak veya #artlarını söyleyen 108’inci maddesi, hep siyasî 
partilere dayalı hükümet modellerinin maruz kalacakları muameleleri içeren mad-
delerdir. Hatta 108’inci maddeye veya 94’üncü maddeye göre dü#ürülmü# bir Hü-
kümetin veya erken seçim kararı almı# bir Meclisin böyle bir hal vukuunda kuru-
lacak hükümetlerin biçimini saptayan 109’uncu madde siyasî partilerden olu#mu# 
bir Hükümetin Ba#bakanını ba#ta bırakarak, di%er bakanların ba%ımsızlardan ve 
partiler grupları oranlarına ölçekle almalarını âmir bulunmaktadır.

Binaenaleyh, nereden bakarsanız bakınız, dört tarafınızı bu Anayasa maddele-
ri, siyasal partiler temeline oturmu# bir demokrasi modelini, demokrasi anlayı#ını 
ortaya, kimsenin #üphesine mahal bırakmayacak bir kesinlikte ve açıklıkta, bir hu-
kukilikte temel bir yapı olarak vazetmi#tir.

"imdi, siz bunları görmemezlikten gelirsiniz; mümkündür. Hele bütün bu 
anayasal gerçekler kar#ısında, bu anayasal gerçekleri bo#a çıkarmaya mecaliniz 
kalmadı%ı bir yerde e%er memleketin âli menfaatlar, içinde bulundu%umuz duru-



mun hususiyetleri, bunalımın zararları vesairesi (Affınıza sı%ınarak söylüyorum) 
edebiyatına bürünerek bir hükümeti Anayasanın kabul etmeyece%i esaslar dı#ında 
kurarsanız, belki biran için, derin dü#ünmeye vakti olmayanlar için bir haklılık; on-
ların indinde bir haklılık kazanmaya muvaffak olursunuz; ama böyle yaptı%ınız ve 
bu çı%ın açtı%ınız takdirde, partiler esasına dayalı ço%ulcu demokrasi ile ba#ka bir 
demokrasi modelini Türkiye’de geçerli kılmanın ilk yolunu açmı# olursunuz. Bunun 
verece%i zararlar, zor #artlarda çaresiz kalınarak ve birtakım ihtiyaçları gidermeye 
yönelik hükümetler; ama Anayasaya uygun olmayan hükümetler kurulmasının ve-
rece%i zararlardan az de%ildir.

Binaenaleyh, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak #erri sevmedi%imiz için, ehve-
ni de sevmeyiz. Bizim için do%ru olan, Anayasal hukuka do%ruluk arz eden ölçüdeki 
do%rulardır.

De%erli arkada#lar;

Hocamdır ve kendisiyle bir çoklarınız gibi çok eskiden beri ili#kim olan Sayın 
Sadi Irmak çok muhteremdir ve çok saygım vardır. Birkaç zamandan beri söyle-
yeyim mi, söylemeyeyim mi diye tereddüt geçiriyorum. Üzülürler diye söylemek 
istemiyorum; ama görev bana bir büyük siyasî partinin görevi olarak yükletilmi#tir, 
söyleyece%im:

Anayasanın 102’nci maddesi, bakanların Millet Meclisi üyeleri dı#ından alın-
masını öngörmektedir; ama Ba#bakanın Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından se-
çilmesine âmirdir.

Sayın arkada#larım;

102’nci maddenin gerekçesine bakarsanız, Ba#bakanların dahi, millet huzu-
runda hesap verecek bir siyasal parti mensubu olması gerekti%ini kaydeden cüm-
lelere rastlarsınız. Elbette ki, Türk demokrasisinin siyasal partiler esasına dayalı 
oldu%una delil getirirken bunu söylersem, Hocam saygısızlık etmi# olmam. Belki, 
kendisinin de o zorluklar içinde gözüne ili#memi# bir gerçe%i hatırlatmaktan öteye 
hiçbir kastımın olmadı%ını pe#inen ifade ederim.

Partiler demokrasinin gere%i, tesadüfen Türkiye’de olu#mu# bir gerçek ve ger-
çeklilik de%ildir. Partiler demokrasisi gere%i, Türkiye’nin tarihsel olu#umu içinde, 
Türk halkının kendi deneyleriyle buldu%u ve hayat mücadelesini, sınıf kavgasını, 
aralarındaki e#itsizlikleri, ezilmeyi ve sömürüyü, kendi ba#ına ebedî belâ olmak-
tan kurtarma aracı olarak bulan Türk halkının isteklerine uygun olarak bugün 
Türkiye’de siyasal partiler esasına dayalı bir demokrasi vücuda gelmi#tir; bu te-
sadüf de%ildir. Alman Anayasasında, Belçika Anayasasında, Fransa Anayasasında 
demokrasi modelleri #öyledir böyledir demekle Türk Anayasasının kabul etti%i ve 
siyasal partiler esasına dayalı demokratik anlayı#ın dı#ına çıkılamaz. Çünkü, yalnız 
o takdirde Anayasa dı#ına çıkılmı# olmakla kalmaz, Türk tarihinin geli#im süreci 
dı#ına da Türk halkının mücadelesini sürdürme aracı olarak buldu%u ve ya#atmak 
için özenle üzerine titredi%i siyasal partilere ve o partilerin, geli#, olu# nedenlerine 
aykırı dü#ersiniz.



Dikkat buyurursanız, Türkiye birçok tehlikeli maceralar ya#amı# bir ülkedir; 
her #eyini kaybetme tehlikesiyle kar#ı kar#ıya kalmı# bir ülkedir, ama Türk halkı 
bu her türlü maceraya katlanmayı bilmi#; bir tek varlı%ını kurtarabilmek ümidiy-
le; o da siyasal mücadelesini, ekonomik mücadelesini, siyasal parti halinde olu#an 
bir mücadele haline dönü#türmek için, siyasal partileri elinden almasınlar için her 
türlü me#akkate katlanmı#tır. 27 Mayıs’a da, 12 Mart’a da; ondan sonraki ihtilâl te-
#ebbüslerine de Türk halkı ancak siyasal partiler #eklinde örgütlenerek ekonomik, 
sosyal mücadelesini yapmayı öngördü%ü için katlanmı#tır. Bu emaneti, bu imkânı 
asırlar sonra ele geçirdi%i için bundan feragat edemez; edemeyece%i içindir ki, Türk 
Anayasasına bu hâkim olmu#tur. Türk Anayasasına hâkim olan bu anlayı#ın dı#ında 
her #ey Türk halkının aleyhine olur, Türk halkının mücadelesini keser, Türk hal-
kının mücadelesini yozla#tırır, Türk halkının mücadelesini saptırır; Türk halkını 
hakikaten o zaman arzu edilmeyen yöntemler içinde hak arar bir halk haline geti-
rirsiniz.

O itibarla biz, Anayasa gerçeklerine de uymayan bir hükümet modeliyle kar#ı 
kar#ıya kaldı%ımız zaman, sadece Cumhuriyet Halk Partisine özgü bir demokrasi 
anlayı#ına aykırı dü#en bir hükümetle kar#ı kar#ıya gelmi#li%in itirazını de%il, ama 
Türk halkının en büyük mücadele gücünün elinden alınmasına yol açacak korku-
suyladır ki. böylesine davranı#lara müsadekâr olamıyoruz; affımızı dileriz.

De%erli arkada#larım;
"öyle bir suali elbette herkes birbirine soruyor, biz de içimizde soruyoruz; ama 

Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisinin bir ba#ka parti ile kurdu%u ortaklı%ın belli 
tarihî sebeplerle zorunlu olarak tükenmesinden sonra husule gelen siyasal durum 
kar#ısında, sizin bu kadar önem verdi%iniz ve Türk halkının en muhterem müca-
dele aracı olarak vasıflandırdı%ınız siyasî partiler, aralarında oturup bir hükümet 
kuramazlarsa, sonra Sayın Cumhurba#kanı böyle bir hükümet kurmayı öngörürse 
buna neden itirazcı olursunuz, sualini elbette soruyorsunuzdur; kamuoyu da soru-
yor. Bunun da bizim anlayı#ımıza uygun, tutarlı, do%ru olan cevapları vardır.

De%erli arkada#larım;
Sayın Sadi Irmak Hükümetinin veya tarafsız bir parlamenterin ba#kanlı%ında 

bir hükümetin kurulmasıyla, hükümet bunalımına çözüm arandı%ı do%rudur. El-
bette ki, bu Hükümet, bunalımın meyvesidir, kayna%ını ve temelini bunalımdan 
almaktadır; do%rudur, ama fikirlerimi bir askerî deyimle arz etmeye çalı#ayım. 
Askerler, “Yı%ınakta yapılan hata sonradan taktiklerle düzeltilemez” derler. Evet, 
bu hükümet o bunalımın temeline dayalı olarak kurulmu#tur, ama bu hükümetin 
bugünkü gibi kurulması, bu hükümetin kurulmasının öngörüldü%ü yerde öneril-
memi#tir, öngörülmemi#tir. Dosdo%ru olarak anla#ılmaktadır ki, bir tarafsızın ba#-
kanlı%ında ve fakat Türkiye Anayasasına ve demokrasiye uygun olarak siyasî parti-
lerin birlikte veya bu hükümeti te#kil edecek biçimde ve mutlaka, zorunlu olarak, 
kısa zamanda erken seçime gidilmeyi de güvence altına almı# bulunarak kurulması 
öngörülmü#tür.

"imdi, gürültü arasında bazı sözleri dinlememenin veya hızlı hareket içinde 
bazı hareketleri görmemenin yanlısı olamazsınız. Bunalımdan çıkan bu hükümetin 



nasıl kurulması lâzım geldi%i, bu hükümeti kurmaya yetkili olan Cumhurba#kanı 
nezdinde yapılan toplantıda saptanmı#tır. Bu Hükümet bir ba%ımsızın ba#kanlı-
%ında kurulacaktır; bu do%rudur, ama mutlaka siyasî partilerden olabildi%i kadar 
geni# bir tabana dayanacaktır; bu bir, "imdi bu yapılmamı#tır; bu iki. Bulabildi%i 
kadar geni# siyasî partiler tabanına dayalı bu Hükümet behemehal erken seçimi de 
güvence altına almı# olarak kurulacaktır; üç. Bu da yapılamamı#tır.

"imdi siz “Bunalımdan çıkmı# bir hükümet ancak böyle olur” derseniz ve bunu 
kurduran iradelerin böyle arzu etti%ini söylerseniz ve hatta bunun üzerine de birta-
kım tehlikeler ekleyip insanın ruhuna korku salarsanız o zaman bu Hükümeti bize, 
demokrasiye uygun gibi göstermeye muvaffak olaca%ınızı sanırsınız, ama biz, Hü-
kümetin kurulu#unun daha temelde nasıl olaca%ını bildi%imiz ve bunlar belgelerle 
sabit oldu%u için, Hükümet böyle de%ilse; yani geni# bir parlamento tabanına dayalı 
de%ilse ve erken seçimi güvence altında tutan bir Hükümet de%ilse, o zaman kuru-
lu# nedenine de dayalı Hükümet de%ildir, olamaz o zaman. Öyle öngörüldü çünkü...

Hiç bir parti üye vermedi%i için geni# partiler tabanına dayanmadı%ı do%rudur. 
Ba#ka partileri savunmaya yetkili de%ilim; kendi partimi açıkça, hepinizin önünde 
dün de bugün de aynı sözlerle hemen hemen savunuyorum. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Cumhurba#kanı nezdinde toplanan siyasî parti liderlerinin yanında 
da beyan etti%imiz, dün de söyledi%imiz gibi, e%er bu Hükümet ba#ka partilerle 
beraber bizi de içine almı# ve erken seçimi de güvence altına ba%lamı# bulunarak 
kurulmaya yeltenilseydi, öyle yapılabilseydi biz bu Hükümetin içinde var olurduk, 
ama bizim dı#ımızda hiçbir partinin üye vermedi%i, bu Hükümet içinde tek ba#ına 
Cumhuriyet Halk Partisi bulundu%u zaman, 186 üyesiyle Cumhuriyet Halk Parti-
sinin bu Hükümeti geni# partiler tabanına dayalı bir Hükümet yapmaya olana%ı 
yoktur. 186 üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisinin, 186 üyesiyle bu Hükümete 
güvenoyu sa%laması olana%ı yoktur. 186 üyesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
Hükümeti, erken seçimleri güvence altında tutması olana%ı yoktur. Bu olanakları 
olmayan partiden bu Hükümete üye verseydiniz ve buna güvenoyu veririz, binae-
naleyh, bu geçi# dönemini böylece geçi#tirelim, demeye kimin hakkı ve kimin me-
cali vardır sorarım?

"imdi tekrar ediyoruz, açıkça söylüyoruz. Bize lütfediniz, kimin ba#kanlı%ı 
altında olursa olsun, kiminle olursa olsun derhal bir hükümete girmeye, böylece 
Anayasa içi bir hükümet kurmaya ve erken seçim yapılmasını güvence altına alacak 
kiminle olursa derhal ortakla#maya ve öyle bir hükümeti güven-oylarımızla derhal 
desteklemeye hazırız. Getirin bize böyle bir ortak. Siz getirmeye mecbur de%ilsiniz, 
biz buldu%umuz zaman derhal yapmaya amadeyiz. Zaten Sayın Hükümet de böyle 
bir olanak bulundu%u zaman kendisini bize teslim edece%ini söyler.

"imdi, Cumhuriyet Halk Partisi açısından durum bu kadar açıktır ve kesindir. 
Bunun kar#ısında, bunun ötesinde bizden istenen ne olabilir? Bizden, erken seçim 
iste%inde bulunmayınız diye bir talepte bulunulamaz. Tarihin bu döneminde böyle 
bir talepte bulunmalar Türk Halkıyla Türk Halkının yararlarıyla yanyana olmayan-
lardır; Türk Halkından korkanlar ve kaçanlardır.

Sırası geldi%inde açıkça ve kesinlikle bildirece%im; Türk Halkından korkma-
yanlar ve onun yararına çalı#mak isteyenlere açık bir teklifte bulunuyoruz; derhal 



seçimlere gidelim. Sizin iktidarken elde edemedi%iniz ve millet tarafından gereken 
dersi alarak muhalefete dü#ürüldü%ünüz bu hengâmda, her #eyin fiyatlarının da%-
lar zirvesine tırmandı%ını yaratan bir Cumhuriyet Halk Partisi kar#ısında, hayatı 
çekilmez hale getiren bir Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin bu kadar kötü ic-
raatı içinde millete gitmeyi teklif eden bir Cumhuriyet Halk Partisinin bu teklifini 
nimet sayıp niye seçimlere gitmezsiniz, sandık ba#ına dü#mezsiniz a benim sevgili, 
akıllı dostlarım?

Ne istersiniz? Bir parti ki, size ne yapsanız sa%layamayaca%ınız seçim kazan-
ma olanakları vermi#, hayatı peri#an etmi#, enflasyon almı# yürütmü#, partizanlı%ı 
dizboyu hale getirmi#, her #eyi permeperi#an olmu#, batma derecesine getirdi%imiz 
bir ülkeyi bizim sırtımızda kamburumuz ve kabahatimiz olarak halka tevdi ediyor-
sunuz... E, buyurun gidelim seçime... Orada hangimiz haklı isek, hangimiz haksız 
isek alalım boyumuzun ölçüsünü, gelelim gene yerlerimize oturalım.

Gidemezsiniz seçime siz sevgili dostlarım. Seçime neden gidemezsiniz siz? 
Önce, bir kere 25 yıldır birçok hatıra - hayale gelmez sebeplerin inzimamı ile aldata 
geldi%iniz bir halkın bir daha sizin elinize dü#memek gibi içten verdi%i bir karar 
var; bunu hissediyorsunuz. Ba#ka bir durum var. Bir büyük çeli#kiyi içeren ve bizi 
yaralamak için hababam hangi tür aracı bulursanız üzerimize tevcih ederek aldı%ı-
nız bir okun nasıl geriye dönüp sizi yaralayaca%ını bildi%iniz içindir ki, siz seçime 
gidemezsiniz.

Siz ne diyorsunuz? (Bugün iki kere burada sözcünüzün a%zından, dün de Genel 
Ba#kanınızın a%zından ifade edildi%ini duydum, daha önceleri de basında okudum) 
“Türk Milletince, #anlı Türk Ordusunca mili beraberlik ve bütünlü%ün eseri, mah-
sulü olarak kazanılmı# Kıbrıs zaferini Cumhuriyet Halk Partisi oya tahvil etmek 
istedi%i için erken seçim istiyor.” Haa! Türk Milletince, Türk Ordusunca, millî bü-
tünlük ve beraberlikçe kazanılmı# bir Kıbrıs zaferini bu fukara Halk Partisi nasıl 
oluyor da oya tahvil edebiliyor? E%er bu zafer milletinse. Halk Partisinin hissesi 
lâ#ey mesabesindedir. Haa! Ama, gerçek o de%il. Gerçek #u.

Kıbrıs zaferi Cumhuriyet Halk Partisi ruhunda, beyninde, cesaretinde, milli-
yetseverli%inde ve millet önderli%inde, milletin deste%iyle onun eliyle kazanılmı#, 
bir bakire kız kadar tertemiz bir zaferdir de ondan korkunuz. Bu zafer, elbette 
Cumhuriyet Halk Partisi önderli%inde, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti ve onun 
ba#kanının önderli%inde ve milletin deste%iyle kazanılmı#tır. Ba#ka hiç kimsenin 
de%il... &#te sizi ürküten ve seçimden kaçıran bu.

Nasıl bu silahı bize yöneltiyorsunuz? E%er dedi%iniz gibi, tavsif etti%iniz gibi bu 
zafer bütün milletin ve ordunun ise bunu oya tahvil edemeyiz. Öyle bir dövizimiz 
yok demektir. Hayır, e%er bizim ise, millet bize bu zaferin önderli%ini lâyık görmü#-
se ve tarih içinde biz de bu büyük millet vazifesini ifa etmi#sek o zaman biz bunu 
siz ne yapsanız, hangi engeli çıkarsanız, kaç yüz tane hükümet bunalımı yaratsanız 
yine biz payımızı, yine biz nasibimizi, milletin bize lâyık gördü%ünü alaca%ız arka-
da#larım; buna mani olamayacaksınız, ama bunu bir daha yapmayın. Ya Kıbrıs’ı 
millete, milletin bütününe malolmu# bir zaferdir, onun eseridir diye söyleyin, arka-
sından Cumhuriyet Halk Partisi bunu oya tahvil etmek istiyor demeyin, yahut da 
bırakın gerçekten öyle ise biz bunu çevirelim oya. Kolay de%ildir, o kadar riski göze 



aldıktan sonra bir milleti dünyada en saygın milletler mertebesine eri#tirmek. Çok 
az kula nasip olur; ancak Cumhuriyet Halk Partisine nasip olur.

O itibarla bunu bırakmanız, bize ba%ı#lamanız, hakkımızı vermeniz lâzım. 
Bunu ba#ka bir yerde söylemeyin. Ya ayırın, ya da konu#mayın. Yaralıyor sizi bu.

De%erli arkada#larım;
“Erken seçimle, hükümet bunalımı aynı #ey de%ildir” diye öne sürülüyor. Bun-

lar içiçe, birbirinden ayrılmaz, birbirinin sebebi, sonucu gibi; illiyet rabıtası ile bir-
birine ba%lı sosyo-siyasal, sosyo-ekonomik, sosyo-ulusal meselelerdir.

1973 yılı 14 Ekimde yapılan seçimlerden bir ay sonra, sanıyorum 22 Kasım 
1973 Per#embe günü Cumhuriyet Halk Partisinin en yetkili organı Parti Meclisin-
de Parlamentonun bu te#ekkül tarzı sonucu sürekli, istikrarlı ve güçlü hükümetler 
kurma olana%ı bulunamayaca%ı dü#üncesi ve öngörüsü ile Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak erken seçimin zorunlulu%una ve kaçınılmazlı%ına i#aret etmi#iz, o günden 
sonra da bunu hiç durmaksızın tekrar etmi#iz ve Kıbrıs zaferinden çok evvel ba#la-
mı# olan bu erken seçim iste%imiz, Kıbrıs zaferinden sonra bize, Kıbrıs zaferini oya 
tahvil edelim diye ilham edilmi# de%ildir. Bu kronolojik sırayı lütfen takip etsinler 
de%erli muhaliflerimiz. Biz bunu yalnız 22 Kasım 1973’de de%il. 23 Kasımda, 24 
Kasımda, 13 Aralıkta, 15 Aralıkta 16 Aralıkta müteaddit kereler durmadan, din-
lenmeden, açıkça ve hiçbir komplekse kapılmaksızın ve henüz Kıbrıs zaferini oya 
tahvil etme olana%ımız da elimizde yokken söylemi# miyiz, söyledi%imiz sizce sabit 
mi, tarihen sabit mi? O takdirde bizim erken seçim fobisine kapıldı%ımız (Bu tabiri 
Sayın Adalet Partisi sözcüsünden i#itti%im için ne anlama geldi%ini bilmemekle be-
raber kullanıyorum) &ddiası, çok gerekçesiz olur.

De%erli arkada#larını;
Bizi milletin gözünde zayıf dü#ürmeye yeltenen bir ba#ka propaganda özenle 

geli#tirilmekte ve her vesileyle dile getirilmektedir. Biz, Sayın Milli Selâmet Par-
tisiyle kurdu%umuz koalisyonun herkesçe bilinen sebeplerle tükendi%i zamanda 
Hükümetten istifa ettik ve hemen de iki aya yakın bir zaman içinde istifa etmi# 
bir Hükümetin bir kanadını te#kil etlik. &ki ay bizzat Cumhuriyet Halk Partisi, 
ba#ka partilerin ba#kanları yeni bir Hükümet olu#turmak için çaba sarf ettiler, ba-
#arı kazanılamadı. Biz; açıkça söylüyorum, önceleri bir ba#arı sa%lanaca%ı umudu-
nu ta#ıyorduk. Bizim dı#ımızda bir koalisyon kurulaca%ı, ya da ba#ka bir tertibin 
Hükümet olabilece%i inancını ta#ıyorduk; fakat istifa etti%imiz tarihten -çok uzun 
süreler geçti%i halde bizim dı#ımızdaki partilerin ne bizimle ne kendi aralarında 
Hükümet kurmaya yana#mamalarının altında, gerçekten onlara ba%lı sebepler 
mi, yoksa düpedüz bize kurulmu# bir komplonun yürütülmesi tertibi mi var diye 
bir ku#kuya kapıldık: uzun bir süre bekledikten, samimî çabalar sarf edip yeni bir 
hükümet meydana getirmeye u%ra#tıktan sonra. Birkaç testle anladık ki; özellikle 
Adalet Partisi zimamdarları bizi, vaktiyle kendilerinin içine dü#tükleri bahtsızlı%ı-
na dü#ürmek için çok esaslı ve usturuplu bir tertibin içindedir. Çünkü vaktiyle ken-
dileri, vücudu kendilerinden, ba#ı ba#ka yerden olan ve nereye bakılsa, kendisinin 
ba#ından mesul olmadı%ı bir Hükümet ala#ımı içinde, çok #eyler kaybetti%i tarihî 
tecrübesinden yararlanarak, bizi de bir arada bir saniye dahi yanyana duramayacak 



ölçüde araları açılmı#, birbirinden kopmu#. Hükümet olarak konu#maya dahi artık 
mecalleri ve imkânları kalmamı# bir ortakla ve istifa etmi# bir Hükümet içinde, ne 
kadar uzun süre tutabilirlerse tutmak ve böylece bizi halkın gözünde de, herkesin 
gözünde de itibarsız hale getirmek komplosunu sezer sezmez; i#te o zaman çok 
do%ru ve anayasal gerekçelere dayanarak, “Ya Hükümet kurarsınız, ya Hükümeti 
belli bir süre sonra terk ederiz” demeye #evkettiler. Gerçekten, biz de belli bir süre 
sonra Hükümeti bırakmanın Türkiye’nin yararlarına, Anayasaya uygun ve gerçek-
ten Türkiye insanına tekrar demokratik hayatı ya#ama olana%ı verece%i için bunu 
ye%ledik; açıkça ye%ledik.

Bir kere, “Hükümeti terkederiz” demekle Türkiye’yi #u kötü durumdan kurtar-
mayı amaçladık: &stifa etmi# hükümetlerin; (Burada profesör mertebesinde birçok 
arkada#ımız var, kendileri bizim bilgilerimizi tamamlarlar, önlerinde tederrüs ey-
ledik) istifa etmi# hükümetlerin ba#kanı ve üyeleri siyasî sorumlulu%u ta#ırlar mı? 
Ta#ımazlar. Yani bu hükümetler Büyük Millet Meclisine kar#ı sorumlu de%illerdir. 
Bu hükümetlerin yaptıkları her bir hareket kendi yanlarına kâr kalır. Hiçbir Millet 
Meclisi 10 üyesi yahut bir parti grupu bir araya gelerek o hükümetin aleyhine gen-
soru ile veya di%er murakabe yollarıyla siyasî mesuliyetini mucip olacak bir giri#im-
de bulunamazlar. Dü#ünebiliyor musunuz; siyasî sorumlulu%u olmayan bir hükü-
meti sonsuza kadar sürdürmek isteyen bir parti komplosu kar#ısında, o hükümetin 
içinde bulunan parti ne yapar? En az, siyasî ahlâkla böyle bir Anayasa dı#ı durum, 
tutum ve davranı#ın sürdürülmesini önler. Siyasî mesuliyeti olmayan, murakabe 
edilemeyen, aleyhine gensoru verilemeyen Hükümet içinde kalmak; Meclise büyük 
saygısızlık, büyük mübalâtsızlık. Meclisi hiçe saymak demektir. Her harekette ser-
best, hiç kimse kendisini kontrol edemiyor... Böyle bir Hükümetin kanadı olmayı 
Cumhuriyet Halk Partisi içine sindiremez. Kabul edemez; çünkü bu, Anayasa dı#ı 
bir harekettir. Mesul olaca%ımız bir Hükümetin ba#ında bulunuruz, mesuliyet siz 
yetki kullanmayız, bundan dolayı biz hükümeti terkederiz. Bu bir.

Siz, bundan ba#ka bizim mesuliyetsiz bir hükümet olmamızı ilânihaye sürdür-
meyi ye%lersiniz de biz buna cevap olarak; biz bu hükümeti bırakırız deriz, suçlu 
oluruz... Peki, biz hükümet oldu%umuzu, mesuliyetsiz hükümet oldu%umuzu, her 
yaptı%ımızın yanımıza kâr kalaca%ını hesap edelim; Hükümet olarak iyi niyetle icra-
at yapmak istesek, Meclislerin huzuruna geldi%imiz zaman hangi kanun teklifi veya 
tasarısını görü#türme olana%ına sahibiz? Çünkü Millet Meclisinin &çtüzü%ünde bir 
madde var: “&stifa etmi# Hükümet zamanında Millet Meclisinin kanun yapma göre-
vi durur” diyor. Dü#ünebiliyor musunuz; istifa etmi# hükümetlerin zamanında Bü-
yük Millet Meclisinin yasa yapma görevini durdurma hukukuyla kar#ı kar#ıyasınız, 
müeyyidesiyle kar#ı kar#ıyasınız. Yani Türkiye’nin ihtiyaçlarını giderecek kanunları 
yapmaktan Meclisi alıkoyaca%ız. &stifa etmi# hükümet demek; Meclisin içtüzü%ü-
ne göre, hiçbir yasanın (Anayasa ve &çtüzük hariç) görü#ülmemesini sa%layan hü-
kümet demektir. Bizi bir yerde de yava# yava# Meclisleri çalı#tıramaz; Meclislerin 
yasama fonksiyonlarını selbeder Hükümet haline sokmaya kimin hakkı var, kimin 
gücü yeter, kimin aklı bizden daha eriktir? Bundan dolayı terk ederiz biz hüküme-
ti. Kendimiz için, kendimizi kurtaralım diye de%il, Türkiye’yi kurtaralım, Anayasa 
gerçeklerini kurtaralım, sorumluluk ta#ıyan bir hükümetin gelmesini sa%layalım, 



Meclislerin kanun yapma görevlerine, yetkilerine ket vurmayalım diye biz hükü-
meti bırakırız.

“Siz ne diye koalisyonu bozdunuz” diye bir de sual soruyorlar. Koalisyonlar ne 
diye bozulur, ne diye bozulmaz; onu koalisyon ortakları bilir; ama milletin de bilme-
si mümkündür. Biz koalisyonu neden bozduk; bunu herkes biliyor. Birçok politika-
larda anla#amadık ve ba#ka bir #eyde de anla#amadık. Bunu söyleyerek, anla#ama-
dı%ımızı bununla kanıtlamak istemiyorum. Biz dosdo%ru neden anla#amadı%ımızı 
anlattık; fakat Sayın Millî Selâmet Partisi Genel Balkanının büyük kongre sırasında 
sarf etti%i söylenen ve elimdeki bu Milliyet Gazetesinin #u sayfasında yer almı# söz-
leri bile bizi biraz bu hükümet ortaklı%ından ayırmaya yeter haklılık içine sokar 
sanırım. "üphesiz ki bu sözlerin söylendi%ini, söylenmedi%ini bilmem; bunu iddia 
da etmem, gazetenin sözlerini söylüyorum, ilginç bulaca%ınız için söylüyorum.

Sayın Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonunun 
bozulu# nedenleri üzerinde durmu#, bu Koalisyonun programının kendi partisinin 
programının e#iti oldu%una dikkati çekmi#. Cumhuriyet Halk Partisi bu Koalisyon 
protokolüne ne koydu zannediyorsunuz? "unu koydu: “Olanak, olasılık, saptamak” 
&#te bu kelimeleri koydu deyince delegeler filân... Hanginizin mecali vardır, bu koa-
lisyonu daha bir müddet (Me%er ki yanılmı# olasınız) daha bir müddet sürdürmeye 
ve o koalisyonu terk etmeye?

"imdi Koalisyonun bozulmasından mesulüz, de%iliz; onu tabiî halk saptaya-
cak, ama e%er biz koalisyonda kalsaydık; #imdi Sayın Prof. Erim’in, Sayın Haydar 
Tunçkanat’ın, Sayın Toko%lu’nun bu kürsüden heyecanla ifade ettikleri gibi, Tür-
kiye için hayati önemi haiz Kıbrıs sorununun diplomatik sahada da zaferle sonuç-
lanması olana%ını bu memlekete vermekten alıkonacaktık. Bu gerçek... Bizim ko-
alisyonumuz yürüse idi, biraz evvel adlarını saydı%ımız zevatı kiramın heyecanla 
belirttikleri gibi, Kıbrıs zaferinin diplomatik sahada tarsin edilmesine olanak ve-
remeyecektik. Ayrı iki görü# içinde idik, orta%ımızla. Diyeceksiniz ki, “Daha ba#ın-
dan orta%ınızla bu konuda anla#mı# olsa idiniz...” Bunu diyemezsiniz, çünkü Kıbrıs 
hâdisesi, biz ortaklık kurduktan sanırım ki, be# ay sonra vukua geldi. Önceden dü-
#ünmediniz diye bir tarizde bulunamazsınız.

Bizim önceden mutabık olmadı%ımız konular yok muydu? Orta%ımızla önce-
den mutabık olmadı%ımız konuları ba#ında Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile Tür-
kiye arasındaki ili#kilerin biçimi ve içerili%i açısından ayrılık vardı; mahfuz tuttuk 
onları anla#mamızda ve hıfz sebebiyle de politikamızı yürüttük. Ama bu politika; 
yani Kıbrıs politikasında orta%ımızla tam bir mutabakat halinde, Sayın Irmak’ın 
dedi%i gibi, tıpa tıp bir beraberlik içinde de%ildik. Biz bu olana%ı; Kıbrıs zaferinin 
peki#tirilmesi, diplomatik alanda da abidele#tirilmesi olana%ını bulamayaca%ımız 
bir hükümette daha dursa mıydık. Fakat #imdi kurulan hükümet modeline kar#ı 
olu#umuzu kanıtlarken, gene bu konularda, biraz evvel arz etti%im durumla kar#ı 
kar#ıya kalma bahtsızlı%ı vardır.

Sayın Erim buyuruyorlar ki, “Diplomatik sahada Kıbrıs sorununu çözümlemek 
için bu hükümetin güvenoyu alması #arttır yahut lâzımdır” Ama müsaade eder-
lerse; kendilerinin de%il, benim olsun bu fikir, #unu ekleyeyim; bean#art ki, Kıb-
rıs sorununu masa üzerinde halletmeye u%ra#an Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 



meselâ bizimle Millî Selâmet Partisi arasında, meselâ bizimle Adalet Partisi arasın-
da, meselâ Adalet Partisi ile Demokratik Parti arasında Kıbrıs konusundaki görü# 
ayrılı%ını fevkalâde mahirane bir üslup ile bir ustalıkla ba%da#tırsın ki, o sorunun 
en do%ru biçimde çözülmesine olanak bulabilsin. Daha dün Millet Meclisi kürsü-
sünden Sayın Adalet Partisi Genel Ba#kanı, Kıbrıs konusunda Birle#mi# Milletlerin 
aldı%ı son kararın, Türk Milleti lehine olmadı%ını en açık ifadelerle ortaya koydu%u 
bir günde yahut onun 24’üncü saatlerinden birinde ya#adı%ımızı dü#ürseniz. Sayın 
Hocam, #imdi muhterem üyelerinin her birinin beraber olduklarım biran için kabul 
etsem dahi; fakat partilerin beraber olmadıkları bu sorun üzerinde bir anlayı# bir-
li%ine vararak, Türkiye Devletini tam bir yararlılık içinde herhangi bir akde ba%la-
masına olanak var mıdır? Bir ahit yaptı%ımız zaman burada tasdiki gerekir. Partiler 
arasındaki bu görü# farkları yüzünden bu ahitname tasdik edilmezse Kıbrıs sorunu 
hangi güvenceye ba%lanmı# olur? Yalnız Kıbrıs sorunu mu? Bizim bir sürü ili#kileri-
miz var birçok ülkelerle ve hepsi hakkında her partinin görü#ü ayrıdır.

De%erli arkada#larım; “Cihanda Sulh, Yurtta Sulh” Büyük Atatürk’ün politika-
sıdır ama, füru% olmadı%ı zamanları ya#ıyoruz. O güzel politikanın ters yüzü, füru% 
olmayan zamanlar, barı# zamanı dı#ındaki zamanları ya#ıyoruz. O zaman ne ya-
paca%ız? O zaman Millet Meclisindeki partilerin, partiler demokrasisinin kendine 
özel görü#lerinin ı#ı%ında hareket edece%iz. O zaman, i#te bu hükümet modelinin 
o i#e de yaramaya pek yararlı olamayaca%ı kanısı elimize geçmi# olur. &ster istemez, 
“Sürekli parlamenter deste%ine ihtiyacı olan bir hükümet öngörmü#tür Anayasa-
mız” dedi%imiz zaman; i#te böyle hadiselerde e%er partilere dayalı bir hükümet olur 
ve hükümetler de bir kompromide veya kendi ba#larına kendi programlarını uygu-
lamak üzere iktidar olurlarsa, onlar millet önünde de, Meclis önünde de sorumlulu-
%u tek ba#larına yüklenirler. O bakımdan bu olanak da elde de%ildir.

"imdi biz, her imkânın tükendi%i zaman, tekrar ediyorum; yetkili oldu%umu da 
elbet kabul edersiniz, çünkü Genel Ba#kanınım da, bizim en yetkili kurullarımızın 
da kararı bu yoldadır, derhal 186 üyemizle orada, 43 üyemizle burada güvenoyu 
verdi%iniz takdirde, erken seçime gitmek #artıyle hükümet olmaya hazırız. Niye 
bu hükümete güvenoyu vermemizi bizden istiyorsunuz da, bu derece demokrasi 
ve Anayasa kurallarına aykırı dü#tü%ü kanısına vardı%ımız bu hükümete güvenoyu 
veriyorsunuz da, verdiriyorsunuz da; içinde dört tane siyasî parti üyesi bulunan bir 
hükümete güvenoyu verin diye, sa%dan soldan istiyorsunuz da, 187 tane üyesi olan 
ve Anayasal kurulu#u olarak Mecliste yerini almı# Cumhuriyet Halk Partisinin azın-
lık hükümeti olmasına güvenoyu vermiyorsunuz. “&#gal” feryatlarını basıyorsunuz? 
Binaenaleyh bu çeli#kinizi de siz halledin. Evet, hükümet kurulmasının zorluklarını 
anlıyorum; ama hazır olmayan bir parti olsaydı, daha evvel anlattı%ım gibi, e%er 
bu hükümetin kurulu#una bütün partiler (ki, biz ba#ta) katılsaydı, erken seçimi de 
güvence altına alsaydı mesele kalmıyacaktı. Siz, i#in esasını bozduktan sonra bizim 
üzerimize “Töhmet, itham ve haksızlık yapıyorsunuz” #eklinde iddialarla gelemez-
siniz kanısındayım.

Adalet Partisi sözcüsü arkada#ımın dün Genel Ba#kanının sözlerini ve müsa-
ade buyurursanız, geçen gün bizim Grubumuza mensup bir arkada#ımın sözleri 
üzerine Sayın Kontenjan Grubu Ba#kanının sözlerini de birkaç kelime ile do%ru-



suna getirmek için, hiç de%ilse Grubumun bana yükledi%i bir görev olarak yerine 
getirmek istiyorum.

Adalet Partisi Genel Ba#kanının dünkü konu#malarında ve ondan esinlenerek 
bir de Tercüman Gazetesinin geçen günkü yaptı%ı ne#riyatı konu#masına esas alan 
Sayın Toko%lu’nun görü#mesinden #u anla#ılıyor: Adalet Partisi ile 1961 Anayasa-
sı arasında; 55’inci maddesinin çok özel #artlar altında de%i#tirilerek onları do%ru 
çeki#tirilmesine ve bozulmasına ra%men, bu iki kurum arasında, Adalet Partisiyle 
Anayasa kurumu arasında ebediyen sa%lanmayacak bir uzla#mazlık vardır. Ebedi-
yen iki kurum kar#ı kar#ıya kalacaktır. Çünkü Adalet Partisi, bir ba#ka fırsatla da 
söyledi%im gibi, giderek eski Cumhuriyet Halk Partisinin bütün ervahını tenasüh 
yoluyle içine sindirmi# partidir. Güçlü icra ister; ço%ulcu demokrasi de%il, tekelci 
demokrasi ister, onunla ülkeyi gül gibi yönetmek ister. Biz ise yahut Adalet Partisi 
dı#ındaki bütün kurumlar ve insanlar ise ço%ulcu demokrasiyi ister. Güçlü icrayı 
ancak güçlü programlar, o programları yürütmeye gücü yeten entellektüel parti li-
derleri yürütür diye dü#ünürüz, bunun dı#ındaki dü#üncelere biz iltifat etmeyiz.

Onun için dün; biz sehpaların gölgesinde icraat yapıyoruz, her gün bu rejimin 
bir tehlikeye mâruz kalaca%ı korkusu içinde ya#ıyoruz gibi, hakikaten ruhsal bu-
lanıklık ifade eden biçimde sözlerle Anayasayı be%enmediler, ço%ulcu olmasını ve 
demokratik olmasını yerdiler, nispî temsil usulüyle yapılan seçim sonucunda hü-
kümetlerin istikrarsız hale geldi%ini söylediler. Tarih için bunun tersinin olu#u ve o 
olu#umun da kendilerinde tecelli etmesini de unuttular. Böyle, hakikaten bir kere 
daha söyledi%im gibi, bir karga#a manifestosu içinde birtakım kırık dökük fikirler 
meydana getirdiler ve daima bu Anayasadan #ikâyetçi olduklarını bir kere daha ifa-
de ettiler ve bu Anayasadan #ikâyetçi olduklarını ifade eden Adalet Partisinin 1971 
senesi 12 Martında bu ülkede yapılan bir ultimatom hareketi sonunda, dalgınlıkla 
yapılmı#a benzercesine, o zamanın hükümetleri ve geçen gün bizi ele#tiren Sayın 
Kontenjan Grupu Ba#kanı özde#le#tiler, e#le#tiler ve hakikaten tekilci olan, ço%ulcu 
olmayan demokrasilerin, özgürlükçü olmayan demokrasilerin fa#ist olaca%ı gerçe%i-
ni, evrensel gerçe%ini sanki unutmu#lar, dalgınlıkla yapılmı#a benzer gibi, bizim bu 
Anayasa de%i#iklikleri kar#ısında u%ra#ımızı, de%i#iklik isteyenlere kar#ı çıkı#ımızı, 
onlara “Fa#ist” demek istedi%imizle vasıflandırdılar. Evet, tekilci olan ve özgürlükçü 
olmayan demokrasiler fa#ist demokrasilerdir, parlamentolu fa#ist demokrasilerdir. 
Ancak ço%ulcu, özgürlükçü demokrasilerdir ki, antifa#ist demokrasilerdir. Bu Ana-
yasayı o hale dönü#türmek isteyenler, onlarla tarih içinde birle#enlerin unuttukları 
gerçek budur. Bunun kar#ısına çıkamadıkları için, 1971’de ültimatom verilmesine 
takaddüm eden zamanlardaki sosyal çalkantıları ve oradaki anar#izmi körükleyen 
parti görünümüne bizi büründürüp, güya halkın gözünden dü#ürmek isteyenlere 
de en güzel cevabımız; bütün gayretlerinize, yek âvaz olarak bizi komünist diye ilân 
etmenize ra%men, 1973’te Türk halkının en çok reyine mazhar olarak geldi%imizle 
cevaplamaktan öteye kendimi yormayaca%ım ve daha çok gelece%iz...

Hiç kimsenin durduramayaca%ı bir sosyal olu#umun önünde yer aldık. Tarih 
içinde büyük bir devrimi ba#arma göreviyle halk tarafından görevlendirildik. Bo-
#una u%ra#ıyorsunuz... Bunalımı bitirmek istiyorsanız, derhal egemen olan millete, 
halka kendinizi arz ediniz. Halk, asırların peki#tirdi%i ya#am bilgisinden aldı%ı kor-



kunç bir bilinçle kendi aleyhinde olanlarla kendi yanında, olanları ayırma gücüne 
sahiptir. Sa% olsun halk.

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkı#lar)
BA%KAN — Buyurunuz Sayın Erim.
N#HAT ER#M (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan. Sayın Gündo%an, 

geçen gün burada gündem dı#ı yapılan bir konu#mayı çok yanlı# bir ifade ile burada 
tekrar ettiler. Müsaade ederseniz bunu tavzih için söz istiyorum.

BA%KAN — Buyurun Sayın Erim
N#HAT ER#M (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan, muhterem arka-

da#larım;
Az önce konu#an Sayın Fikret Gündo%an geçen gün benim bu kürsüde gündem 

dı#ı bir saldırı kar#ısında verdi%im cevapların bir kısmına de%indiler ve bana cevap 
oldu%unu da söylediler. Yalnız, galiba yanlı# anla#ılmı# olacak ki, benim söyledik-
lerimin dı#ında birtakım #eyleri bana atfettiler. Ben Anayasa de%i#ikli%inde #unu 
söyledim: Anayasa de%i#ikli%i, bu Meclisten hatırımda kaldı%ına göre, tümünün 
kabulü hakkındaki oylamada Millet Meclisinden 370 oyla geçti ve Anayasada bir-
çok esas maddelerin de%i#ikli%ine de (Haydi dün orada olup da bugün olmayanları 
katmayayım); bugün burada Cumhuriyet Halk Partisinde bulunan Sayın üyelerin, 
pek ço%u i#tirak etti. Burada da (Yanımda getirmedim, yine ezbere söylemeyeyim 
ve kendileri çok iyi bilir) birçok Sayın Cumhuriyet Halk Partili senatör Anayasa de-
%i#ikliklerine oy verdiler. Hatırımda olanlar var, ama ben söylemeyeyim, onlar ken-
dileri bilirler. Ben bunu zikrettikten sonra #unu dedim: “Anayasa de%i#ikliklerine oy 
vermeyebilirdiniz” Nitekim vermeyenler sizin içinizde de öbür partilerde de oldu; 
vermeyenlere de kimse bir #ey yapmadı, yapamadı, 12 Mart Muhtırası’na evet ve-
rilmi#ti, bitti o.

Anayasa de%i#ikli%i sırasında ben, bilhassa burada Sayın parti liderlerine inan-
dı%ım de%i#ikliklerin metnini verdim, onlar komisyon kurdular. Hatırımda kaldı-
%ına göre, bugün Senato Ba#kanvekillerinden Sayın Zihni Betil Cumhuriyet Halk 
Partisi temsilcisi olarak o komisyonda çalı#tı. Adalet Partisinden de arkada#lar, 
öbür partilerden de arkada#lar çalı#tılar ve Anayasa de%i#ikliklerine kendilerine 
göre uygun bir biçim verdiler, Meclislerde uzunlu%una, geni#li%ine tartı#ıldı ve çık-
tı. Ben dedim ki; “Her halde Sayın Cumhuriyet Halk Partili üyeler bu de%i#ikliklere 
bir #eyden, bir kimseden, bir #eylerden çekindikleri korktukları için oy vermediler, 
inandıkları için, o günkü ortamda bu de%i#ikliklere ihtiyaç bulundu%una inandıkla-
rı için oy verdiler. Ben bu görü#teyim” dedim ve yine de o görü#teyim.

Nitekim ısrarla kabul etmedikleri maddeler oldu ve o maddeleri buradan geç-
meden de%i#tirmeye muvaffak oldular, de%i#tirttiler. Sonra görü#me sonunda da 
birtakım maddelerde partiler arasında anla#ma oldu ve öylece her iki Meclisten 
2/3’nin üstünde ço%unluklarla geçti. Haa, bugün caymı# olabilirler... “Bugün o or-
tam geçti, o zaruretler ortadan kalktı tekrar biz Anayasayı eski haline getirmek is-
teriz” diyebilirler, bu da me#rudur. Çok güzel... Konu#ulabilir; ama ben, “O gün o 
de%i#iklikleri biz kendimize ra%men kerhen kabul ettik” demeyi asla ben eski Cum-



huriyet Halk Partili arkada#larıma, (Ben de Ba#bakan olmadan evvel Cumhuriyet 
Halk Partili idim) bunu yakı#tıramıyorum. &nandılar, inanmadıklarına itiraz ettiler, 
de%i#tirdiklerini de%i#tirdiler ve nihayet ortalama bir #ekilde partiler arasında mu-
tabakat oldu ve o maddeler öylece çıktı.

Bu noktayı açıklamak için vaktinizi aldım.
Saygılar sunarım.
BA%KAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fikret Gündo%an, 

buyurunuz efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 

de%erli arkada#larım;
Muhterem Hocamın benim sözlerim üzerine, geçen sefer yaptı%ı konu#mada 

da belirtti%i gibi, Anayasa de%i#ikliklerine rıza gösteren parti ve onun üyeleri olarak 
#imdi Anayasa de%i#ikliklerini iyi görmemizi, bizim eskiden yaptı%ımızla #imdiki 
sözlerimiz arasında bir çeli#ki gibi göstermeye bir defa hakkı yoktur. Biraz evvel 
konu#tu%um sözler zabıttadır, kendisiyle böyle bir diyalog kurmak için söyleme-
dim; “Anayasa de%i#ikliklerinin tekilci ve özgürlükçü olmayan demokrasiye gidi#i 
sa%layacak biçimde yapılmasını önerenler ve o önerenlerle beraber olanlara, e%er 
bir parti veya insanlar, tekilci olan ve özgürlükçü olmayan anayasalara veya o ana-
yasaların yönetti%i rejime “Fa#ist” derlerse, onu hiç kimse kınayamaz” dedim.

"u kısa zaman içerisinde kolay olmayan bir kar#ılıklı konu#ma süreci içine gir-
mek istemiyorum. Bunu biliyoruz. Bize Anayasa de%i#ikliklerinin, Sayın Erim Hü-
kümet Ba#kanı oldu%u zaman, hangi taslaklar halinde geldi%ini de biliyorum. Yine 
biliyorum ki. Sayın Erim Hükümetinin getirdi%i Anayasa de%i#ikli%i taslaklarının 
12 Mart Muhtırasını veren zevat ile veya onların dayandı%ı güçlerle uzaktan, ya-
kından bir ili#kisi yoktur.

N#HAT ER#M (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Söz istiyorum.
BA%KAN — Bir dakika efendim, devam buyurun Sayın Gündo%an.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Hiç olmazsa o 

zevatın, “"u tipte bir Anayasa istiyoruz” #eklinde bir önerilerine tarih içinde ben 
daha Taslamadım. Zaten öyle bir öneride bulunsalar da, önemi yoktur. Önemi olan 
#ey #udur: Bize gelen taslaklar ve ona yanda# olan parti, onları getirenlerin bu hare-
ketlerine; e%er amaç tekilci demokrasi, özgürlükçü olmayan demokrasi ise, herkes 
tara ondan bu sıfatın yakı#tırılaca%ıdır ve bu bir gerçektir. Öyle bir Anayasa, öyle bir 
demokratik düzen o sıfata lâyık olur. Hele; “Sizin maksadınız gerçe%i ortaya çıkar-
mak de%il, belli bir taktik, belli bir strateji ile Türkiye’yi bölmek isteyenlere, parça-
lamak isteyenlere, (Adalet Partisi sıralarından alkı"lar) Türkiye’deki hür demokratik 
düzene fa#isttir diyerek, bilmem hangi düzeni Türkiye’ye getirmek isteyenlere sa-
hayı açık tutmak, hazırlamak ve bunun planını tatbik etmek ise” Bu sözleri Sayın 
Erim söylemi#tir.

Hem öyle bir Anayasa de%i#ikli%i önerilecek, ona bir parti veya onun mensubu 
o haliyle o tasla%a, “Bu fa#ist gidi#tir” diyecek ve onu dedi diye orada bulunmu# ki-
#ilerden herhangi birisi kalkacak öyle dememizi mesnet ittihaz ederek, bakınız bize 



ne yük yükleyecek. Biz anar#istlere, komünistlere sahayı açık tutmak istiyormu#uz 
ha... &#te bu olmaz, buna her zaman kar#ı duraca%ız ve bunu her zaman kar#ılayaca-
%ız. Biz de ölmedik, biz de sa%ız.

Saygılar sunarım.

BA%KAN — Sayın Erim, söz istemi# bulunuyorsunuz, Grupunuz adına mı 
efendim?

N#HAT ER#M (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Efendim, benim beyanımı tek-
rar büsbütün ba#ka türlü ifade ettiler.

BA%KAN — Size maksadınızın dı#ında ba#ka bir görü# izafesi #ekliyle...

N#HAT ER#M (Cumhurba"kanınca S. Ü.) — Muhakkak.

BA%KAN — Buyurunuz efendim.

N#HAT ER#M (Cumhurba"kanınca S. Ü.) — Sayın Ba#kan, de%erli üyeler;

O gün burada bulunan arkada#larım çok iyi takip etmi# olacaklar ki, ben ko-
nu#mamda asla Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu muhatap olarak almadım. Bir 
saldırıya u%ramı#tım, o saldırının müellifi olan zata hitap ediyordum. “Siz” keli-
mesini, “Sen” kelimesini kullanmamak için bir nezaket sözü olarak kullandım. Ben 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupundaki çok sevdi%im arkada#larımı tenzih ederim.

Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasaya oy vermi# olmasını da mecbur oldu%um 
için zikrettim. Çünkü, bu zat çıkıyor, “Anayasanın fail-i de%i#ikli%i sensin” diyor. 
Ben de dedim ki, “benim, Anayasaya göre Anayasa de%i#ikli%ini teklife dahi yetkim 
yoktur” Ama lâzım geldi%ine o gün kani idim, bugün de kaniim. Bazı de%i#iklikler 
demin de söyledi%im gibi kurumsal kuralsal yollardan daha da lâzım. Ben nihayet 
liderlere, (partilere de de%il) durumu anlattım, ihtiyacı belirtim; onlar da aldılar 
tartı#tılar, tartı#tılar bir #eyler yaptılar, çıkardırlar. O gün yapılan itiraz ve buraya 
gelinceye kadar dı#arda yapılan itirazlar vakî olan, tahakkuk eden, bugünkü #eklini 
alan Anayasadır, önerilere de%ildir. Onu bir kere tasrih edelim.

Önerilere gelince; “O önerilerden 12 Mart Muhtırasını verenlerin haberi yok-
tur” dediler. Burada daha fazla tafsilâta girmek istemiyorum, o önerilerden Devle-
tin yetkili, sorumlu #ahıslarının, #ahsiyetlerinin ve bilhassa Devletin güvenli%i ile 
görevli #ahısların, #ahsiyetlerin pek yakından haberleri vardı. Bu kadarla keseyim.

Çok te#ekkür ederim.

BA%KAN — Sayın üyeler;

Hükümet Programı üzerinde gruplar adına yapılan konu#malar bitmi#tir. "im-
di ki#isel konu#maları sırası ile arz edece%im:

Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Hamdi Özer, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Mus-
tafa Tı%lı, Sayın &skender Cenap Ege, Sayın Cemalettin &nkaya, Sayın Fethi Çelik-
ba#, Sayın Salim Hazerda%lı, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Sami Turan, Sayın Fevzi 
Hakkı Esato%lu, Sayın &hsan Sabri Ça%layangil, Sayın Süleyman Ergin, Sayın Cevdet 
Aykan, Sayın Nurettin Akyurt.



De%erli senatörler;
"imdi söz alan Sayın üyelerin isimlerini okuyarak, Hükümet Programının le-

hinde, aleyhinde ve üzerinde, hangi #ekli ile konu#ma yapacaklarını tespit edece-
%im ve ona göre sıralandırıp söz verece%im.

Sayın Hüseyin Öztürk? Aleyhinde.
Sayın Hamdi Özer? Üzerinde.
Sayın Hüsnü Dikeçligil? Lehinde.
Sayın Mustafa Tı%lı? Üzerinde.
Sayın &skender Cenap Ege? Lehinde.
Sayın Cemalettin &nkaya? Yoklar.
Sayın Fethi Çelikba#? Lehinde.
Sayın Salim Hazerda%lı? Üzerinde.
Sayın Mehmet Feyyat?
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Dı#ında.
BA%KAN — Sayın Feyyat, ya lehinde, ya aleyhinde, ya da üzerinde olacak.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Hükümet Programı konusu de%il, bunalım 

ile ilgilidir.
BA%KAN — Ba#ka türlü herhangi bir imkânımız yoktur efendim.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Aleyhinde diyelim daha iyi.
BA%KAN — Sayın Sami Turan? Yoklar.
Sayın Fevzi Hakkı Esato%lu? Vazgeçtiler.
Sayın &hsan Sabri Ça%layangil? Yoklar.
Sayın Ergin? Üzerinde.
Sayın Aykan? Üzerinde.
Sayın Akyurt? Yoklar.
Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz efendim; Hükümet Programı lehinde.
HÜSNÜ D#KEÇL#G#L (Kayseri) — Sayın Ba#kan, muhterem arkada#lar;
Dün, grupları olan parti liderlerini, bugün de grupları adına konu#an arkada#-

larımızı dinledik. Samimiyetle söylüyorum ki, artık bu Meclisin demagojiye ihtiyacı 
yoktur. Demagoji yapan demagogların memleketlerini felâkete sürükledikleri ta-
rihte a#ikâr olarak görülmektedir.

Ortada çözümü her parlamentere vazife olarak dü#en bir hadise var. Sayın 
Cumhurba#kanı Hükümeti kurmaları için partilere teklifte bulunmu# fakat hiçbi-
risi kuramamı# veya buna yana#mamı#. Bundan önceki Hükümeti savunanlar, is-
tedikleri kadar savunsunlar, maalesef Türkiye’yi &ktisadî bakımdan Allende’nin "i-
li’sine çevirmi#lerdir. Böyle bir vasatı hazırlayanlar, elbette Türkiye’nin orta sınıfını 
ortadan kaldırmak ve memleketi buhranın içerisine itmekten ba#ka bir dü#üncenin 



sahibi olmayan kimselerdir. “Mutlaka seçim” teranesinin içerisine girenler de kendi 
dikta heveslerini; yani “Dedi%im dediktir” teranesini kabul ettirmek isteyenlerdir.

Kanaatimce hiç bir parti seçimden kaçmaz; fakat seçim tek #ahsın iradesine de 
ba%lı de%ildir. Yollara “Seçim, seçim” diye yazdıracak; nerede görülmü#tür böyle bir 
parlamenter düzen; nerede görülmü# böyle Anayasaya saygı, demokrasi anlayı#ı? 
Bana yer yüzünde dı# kuvvetlerle seçime zorlama hareketini gösterebilir misiniz? 
Bir lidere yakı#ır mı bu? Memleket severlikle kabili telif midir? Bunun üzerinde 
duranlar, vicdanlarını yoklayanlar yok.

Bugün Türkiye iktisadî, siyasî ve içtimaî bakımlardan bir çıkmazın içindedir. 
Burada sosyo-ekonomiden, halktan yanalıktan bahseden insanların halkın içerisin-
de olmadı%ı meydandadır. Halk bugün kuyru%a giriyor; kim girdirdi bunları? Ya%ını 
bulamıyor; kim soktu bunu? Gübrenin fiyatı be# liraya çıkmı#tır; kim yaptı bunu? 
Yirmi milyar lira açık var deniyor; Hâzineyi zarara kim sokmu#tur? Bunun müseb-
bipleri elbette meydandadır. Bu ölçüler dahilinde konu#ulması ve Türkiye’nin bir 
krizin içerisine sürüklenmemesine yardımcı olunması lâzımdır.

Cumhurba#kanı, “Buyur Ecevit, kur”’ diye ça%ırıyor. Peki, bundan önceki Hü-
kümetin Programını getirdin, burada tenkidini yaptık, “Güçlü iktidar” diye ba%ır-
dın, “böyle bir Hükümet yoktur” dedin. Liderlik bu de%il arkada#lar... Lider, yüz 
sene ilerisini gören insandır. Burnunun dibini göremeyen insanlar ve koalisyonun 
ne vakte kadar yürüyüp yürüyemeyece%ini hesap edemeyen insanların söz sahibi 
olmaya hakkı yoktur ve onda liderlik vasfı da yoktur.

Hiç görülmemi# bir #ekilde bir program getirirsin, onun methüsenasını yapar-
sın, yumru%unu vurursun, “Güçlü iktidar, iktidar” diye ve arkasından da dar bir 
zamanda, gelir hükümeti bozarsın. Arkada# hukukçu geçinir; “Anayasa gere%ince 
Hükümet devam edecek” dersin, sonra da “Hükümet kurulmazsa ben bakanlarımı 
çekiyorum”’ dersin. Nerede görülmü# böyle #ey?

Elbet Cumhurba#kanı buna bir çare arayacaktı, aramak mecburiyetindeydi; 
Türkiye Hükümetsiz kalamazdı. Ecevit kuramamı#tır, peki hükümet olmadan seçi-
me gidilebilir mi? Samimiyetle söylüyorum, niçin seçim istiyorlar, biliyor musunuz 
arkada#lar? Çünkü kendi militanlarını yerlerine yerle#tirmi#lerdir, seçime gidip bir 
oyunun içerisine gireceklerdir. Güçlü kuvvetli bir iktidar gelip bunların militanları-
nı temizledikten sonra ancak seçime gidilir. Bunun dı#ında Türkiye’de olacak hare-
ketlerden kimse mesul olamaz ve hakikaten ba#ka oyunlar Türkiye’de hazırlanmak-
tadır, bunun böyle bilinmesi gerekir.

Bir parti seninle koalisyon kurmak istiyor; diyorsun ki, “Haziranda seçimi ka-
bul edersen…” Nerede görülmü# bu? Koalisyondan bahsediyorsun; fakat illâ benim 
dedi%im dedik olacak diyorsun... Parlamentonun iradesinde olan bir #eyi senin zor-
lamaya hakkın var mı? Hükümet kurmak isteyen parti liderleri bir araya gelir; nite-
kim Cumhurba#kanı parti liderlerini bir araya getirmi#, fakat bir seçim, tarihinde 
birle#ememi#lerdir. Bu birle#ememenin mesulü kimdir? Bu mesuliyeti üzerlerinden 
atmak isteyenlerin bu kürsüden konu#malarını kim dinler? Zaten konu#malar tet-
kik edilirse, Ataların tabiriyle incir çekirde%ini doldurmayacak kadar eften püften 
meseleler ortaya sürülmü#tür; Türkiye’yi bunalıma sokmak, geriye götürmek için.



Di%er partili arkada#larımız da bir araya gelip Hükümet kuramıyor, anla#amı-
yorlar, kanaatimizce anla#amayacaklar da. Peki, Türkiye Hükümetsiz mi kalacak? 
Dı#arıdaki vatanda#larımızın sesine kalak verip dinliyoruz, hepsi de hükümetin ku-
rulmasını istiyor arkada#lar, hepsi de Hükümete güvenoyu verilmesini istiyorlar. 
Hükümet kurulur, partiler kendi aralarında anla#ır, biz Hükümeti kuraca%ız, derler 
ve ondan sonra Sayın Sadi Irmak Hükümeti kendili%inden çekilir; ama anla#madan 
önce Türkiye hükümetsiz bırakılamaz, bırakılmaması lâzımdır.

Yine seçimden bahsediliyor #imdi. Hükümetsiz seçim olabilir mi? Bütçe gelmi#; 
Türkiye’nin bütçesi hazırlanacak, yatırımlara gideceksiniz, fakat hükümet buhranı-
nın içerisinde Türkiye’yi kıvrandıracaksınız... Buna kimin hakkı var, hangi liderin 
hakkı var? Türkiye’de liderler sultasının kalkması lâzımdır. Türkiye’nin Anayasası 
liderlerin sultasında olan bir mebusu, senatörü tanımıyor ve milletin mebusu, mil-
letin senatörü olarak kabul ediyor.

Lider, “ben hükümet de kurmuyorum, hükümete de rey vermiyorum, #unu 
da yapmıyorum; öbür arkada#larımız grupta buna uyacak, itibar edecek, ben buna 
uyuyorum” diyecek... Ama nerede kaldı millet, memleket menfaati? Halk bizi bura-
ya bunu gözetmemek için mi seçip gönderdi?

Merak etmesinler; kürsü, sandalye heveslisi de%iliz. Seçimde, gelsek de gelme-
sek de bizim umurumuzda de%il, ama gelenlerin geldikleri zaman Türkiye’yi hangi 
noktaya götüreceklerini pekâlâ biliyoruz. Vaktiyle iktidar olanların, yine Cumhu-
riyet Halk Partisinin iktidar günlerinde millet ne gördü? Kuyruktan, ıstıraptan, 
çileden, vesikadan ba#ka ne görüyor bu millet? Pamuk üç buçuk lira... Dünyanın 
&ktisadî durumunu nazarı itibara alamayanların Hükümet çı%ırtkanlı%ı yapma-
maları lâzım gelir. Bilâkis, hatalarını tamir için kurulan hükümete oy vermeleri 
lâzımdır, hem de müspet oy vermeleri lâzımdır. Vatanperverlik, milliyetperverlik, 
halkı, milleti sevmek ancak bununla mümkün olabilir.

Bir Kıbrıs olayı var orta yerde. Benim kanaatimce fethedene “Fatih” derler. Or-
dunun ba#ına dü#üp de giden insanlara “Fatih” derler. Kanunîye kadar hepsi fatihti, 
ordunun ba#ında gidiyordu, ondan sonra ordu kaça%ı olarak harbe i#tirak etme-
mi#lerdir, onlara fatih denmez; ama yollarda fatih teraneleri tutuldu. O, Kahraman 
Ordunun fethidir, Büyük Millet Meclisinin kararıdır. Cihat edene “mücahit” derler, 
öbürü de mücahitlik sevdasına dü#tü ve dolayısıyle birbirine girdiler ve koalisyonu 
bozdular. Ne “Fatih”i var ortada, ne “Mücahit”’i var. Kıbrıs’ın zaferi Türk Milletinin 
Kahraman Ordusuna aittir; ama bugün onun neticesini almadan, milliyetperver-
lerse, vatanı seviyorlarsa netice alınıncaya kadar ba%ırlarına ta# basıp o koalisyonu 
bozmamaları lâzımdı. Bu yapılmamı#tır, yapmamı#lardır, o Kıbrıs’ı askıda bırak-
mı#lardır. Sloganlı%ını yaptıkları Rusya bugün Makarios’u desteklemektedir. Buna 
ne dersiniz? Kıbrıs üzerinde oyun oynamaktadır; zaten tarih boyunca bu oyunu oy-
namı#tır. Vaktiyle 12 adayı vermekle Türkiye’nin parma%ını kestiren Cumhuriyet 
Halk Partisinin Kıbrıs’ı bu hale sokmaya hiç hakkı yoktur. E%er Kıbrıs davası halle-
dilemiyorsa Türkiye’yi Hükümetsiz koymamak mecburiyetindedir ve bu Hükümete 
oy vermek mecburiyetindedir. Oy vermeyecek, vermem diyor... “Anayasa, hukuk 
çı%ırtkanlı%ıyle ba#ka ba#ka sözlerle bu yatı#tırılmak isteniyor. "öyle deniyor, böy-
le deniyor; millet huzurunda bunun telifi yoktur arkada#lar. Millet huzurunda hiç 
kimse hesap veremez.



Kıbrıs’ta Türk askerî kan akıtmı#tır, muvaffak olmu#tur, zafer kazanmı#tır, 
bu zaferi gölgelendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetsiz kaldı%ı takdirde gölgelenir. O halde bunlara gönüllerin razı olmaması 
lâzımdır ve buna rıza gösterilmemesi lâzımdır.

Bu Hükümet Programı itibariyle mütevazı bir #ekilde gelmi#; tenkit edilecek 
tarafları var; ama kanaatimce bu bir fedakârlıktır. Bunu samimî olarak ifade ediyo-
rum. Bu hengâmın içerisinde Hükümetsiz kalınmasın diye, partilere dayanmadan 
Sayın Prof. Sadi Irmak Hükümet Ba#kanlı%ını kabul ediyor... Partiler de girmedi%i-
ne göre Hükümetini kurmu#tur, Türk-&#’ten de Kabineye üye almı#tır, ba#ka yer-
den de almı#tır; #unu samimiyetle söylüyorum, di%er Hükümetle mukayese ede-
cek olursak, bundan önceki Hükümetten çok çok kalitelidir. Benim kanaatimce 
kalitelidir. Bu böyledir. Tecrübeli bir Ba#bakanı vardır, di%er arkada#larımız #una 
buna karı#mamı#lardır, (Çocuklarını tanımam ama öyle görünüyor) Cumhurba#-
kanı da Hükümetsiz kalınmaması için vazifeyi vermi#tir. Ba#ka ne yapabiliriz yani? 
Türkiye’de ne yapılır?

Arz etti%im gibi, siyasî krizin içindesin, &çtimaî krizin içindesin, dı# tehlikelerin 
içindesin... Türkiye her bakımdan zorlanmaktadır. Seçim telâ#esiyle boykotlara da 
gidiliyor. Bu da var. Bütün bunlar oldu%una göre, Türkiye’yi Hükümetsiz bırakmaya 
kimin vicdanı razı olabilir ve hangi Parlamento buna hayır diyebilir? Arkada#lar, 
anla#madan bu Hükümete menfi oy vermek do%ru de%ildir. Göreceksiniz; parti-
ler iki - üç ay daha anla#amayacaklardır, anla#amadıkları için Türkiye Hükümet-
siz kalacaktır, bütçe çıkmayacaktır, Türkiye yatırımlara gidemeyecektir. Nitekim, 
bundan önceki Halk Partisi Hükümeti zamanında yatırıma gidememi#tir, i#sizlik 
miktarı artmı#tır, halk inanamadı%ı için parasını açı%a çıkaramamı#tır, “Millî sek-
tör” dedi%imize onlar “Halk sektörü” demi#lerdir, inanmamı#lardır. Piyasa da dur-
gundur. Bu durgunluk Hükümet olmadı%ı müddetçe devam edecektir. "unu samimî 
olarak söylüyorum; dı#arda da tetkik ediyorum, hiç alı# veri# yapmadan dükkânını 
kapayan insanlar var. Buna gönlümüz nasıl razı olabilir?

Samimiyetle itiraf edeyim ki; bu Hükümete oy vermemek hiçbir zaman için 
do%ru de%ildir. Partiler anla#ıp aralarında Hükümet kuruncaya kadar bu Hükümete 
müspet oy vermeleri kanaatimce mecburidir. Bu benim kanaatimdir. Oy verildikten 
sonra bir araya gelirler, anla#ırlar, gerekeni yaparlar, “Biz anla#tık Sayın Sadi Irmak 
Bey, Hükümetinizi çekiniz” derler; ellerindedir, Hükümeti dü#ürürler... Dolayısiyle 
iktidar olurlar, Hükümeti kurarlar, Türkiye Cumhuriyeti de Hükümetsiz kalmaz.

Siz Hükümeti kurmadı%ınız müddetçe, böyle muallâkta bıraktı%ınız müddetçe 
halkın huzuruna çıkıp da bir #ey söyleyemezsiniz. Sizden yana olan insanlara da 
kulak verdim, dinledim; kahrediyorlar. Kahrediyorlar; çünkü bu geçim meselesidir. 
Hükümetin kurulmasını istiyorlar, oy verilmesini istiyorlar ve Türkiye Cumhuriye-
tinin Hükümetsiz kalmamasını bizim sa%duyulu Müslüman Türk Milleti arzuluyor. 
Bu arzunun dı#ında hareket etmek benim kanaatimce, herhalde iyi olmasa gerektir.

"imdi arkada#lar;
Hükümet Programının üzerinde #ahsen duracak de%ilim. Aslında Hükümet 

Programım ileride icraatına göre tenkit edebiliriz, üzerinde gündem dı#ı konu#abi-



liriz, sözlü sorulanınızla vesaire ikaz eder, meseleleri vuzuha kavu#turmak çabası 
içerisinde oluruz; ama bugün için lâzım olan, Türkiye’nin Hükümetsiz kalmaması 
meselesidir.

Bu bakımdan, benim kanaatimce Cumhurba#kanı vazifesini yapmı#tır. Sayın 
Anayasa Profesörü Nihat Erim hocamızın da söyledi%i malûmdur; kendisi benden 
daha iyi salâhiyet sahibidir, ben onun kadar bilemem, kurulacak Hükümet Anaya-
sanın tam içerisinde bir kurulu#tur. Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetsiz kalma-
sına Müslüman Türk halkı rıza göstermemektedir. Bu &ktisadî krizler, bu bunalım 
dı#ta ve içte mevcuttur ve uzamasına tahammülümüz yoktur.

Arkada#larımızın ellerini vicdanlarına koyarak, kendi aralarında anla#ıncaya 
kadar bu Hükümete beyaz oy vermeleri herhalde Allah indinde de, Millet indinde 
de makbule geçer.

Saygılarımla.
BA%KAN — Sayın üyeler, ki#isel konu#maların onar dakika ile sınırlandırılma-

sını isteyen bir önerge var.
Önergeyi okutuyorum:

Ba"kanlı$a
Ki#isel konu#maların onar dakika ile sınırlandırılmasını teklif ederim.
Saygılarımla.

(Tabiî Üye) Suphi Gürsoytrak

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önerge aleyhinde söz istiyorum.
BA%KAN — Sayın Ege, önergenin aleyhinde söz istiyorsunuz.
Buyurunuz efendim.
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba#kan çok de%erli arkada#larım;
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Nasıl olur…
BA%KAN — &timat buyurunuz Sayın Gündo%an, itimat buyurunuz...
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, sayı sayma özgürlü%ünü 

kullandım.
BA%KAN — &timat buyurunuz efendim.
Sayın &hsan Sabri Ça%layangil buyurun.
#HSAN SABR# ÇA&LAYANG#L (Bursa) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#la-

rım;
Sayın Sadi Irmak Kabinesinin Programı üzerinde ki#isel dü#üncelerimi arz et-

mek için huzurunuzdayım.
Evvelâ ba#ta Sayın Ba#bakan olmak üzere bütün üyelerine kar#ı takdir ve saygı 

besledi%imiz, ço%u ile yıllarca süren dostluk sahibi bulundu%umuz mümtaz bir kad-
ro kar#ısındayız.



Hükümetlerin programları, yapısını te#kil eden ki#iler ve programlarının muh-
tevası ile ölçülür. "imdi ele#tirilerimizi bu iki nokta üzerinde toplamak imkânına 
malik olsaydık rahat bir konu#ma yapacaktık. Çünkü Hükümetin gerek programı, 
gerekse te#ekkül tarzı üzerinde büyük itirazımız olmayacaktı. Ancak, i#e bir de mo-
deli ve biçimi karı#ıyor. Bu model ve biçim üzerinde çok #eyler söylendi. Hepsine 
geri dönmeyece%im. Yalnız, te#ekkülü kendinden evvelkilere benzemeyen Hükü-
met, kendinden evvelkilere çok benzeyen bir programla kar#ımıza çıktı.

Gönül isterdi ki, nasıl te#ekkülü de%i#ik idiyse programı da de%i#ik olsun. Çün-
kü te#ekkülüne yapılan itirazların ba#ında, bu Hükümet iyi ama kime kar#ı sorum-
lu, hesabı kime verecek dü#üncesi büyük a%ırlık ta#ıyor. Hükümet de zaten kendi 
icraatından herhangi bir siyasî partinin sorumlu olmadı%ı teminatını programında 
vermekte. Kime kar#ı sorumlu? Herhalde millete kar#ı de%il. O halde Meclise kar#ı 
sorumlu olabilir, diye dü#ünülebilir. E%er Meclise kar#ı sorumlu idiyse bu hüküme-
tin programı, evvelâ bir devraldı%ının envanteriyle ba#laması gerekirdi. Matlub bel-
li olsun ki, zimmeti meydana çıksın. Nedir devraldı%ı? Sonunda nasıl sorumlu tu-
taca%ız? Böyleydi, #imdi böyle oldu diyebilmek için dayanabilece%imiz muta nedir? 
Burası karanlık. &#te ben diyordum ki, bu hükümet huzurumuza gelirken deseydi 
ki, ben bir zaruretlerin mahsulüyüm, bir bunalımın çaresiyim, geldim, böyle kuru-
labildim, #u söyledi%im icraatı yapaca%ım, #unu devraldım, bırakaca%ım #eylerden 
benden hesap isteyebilirsiniz. Bu yoktur ve bu olmayınca da i#in zembere%i yoktur.

Hazine ne halde? &ki ay sonra maa# verebilecek misiniz? Yokluklara çare bu-
labilecek misiniz? Hükümetin bıraktı%ı envanter (Envanter mi diyelim, tereke mi 
diyelim? Burada ihtilâfım var) nedir? Kıbrıs neye mal oldu, açık nedir? Giden Hü-
kümet memleketi ne halde alıp ne halde terketti? Terketti%i çizgi budur. E… Bu 
yok ortada. Bunun yerine rivayetler var. Efendim, 5 bin asker 10 Aralı%a kadar çe-
kilmezse, Magosa Limanının Rumlarla mü#terek kullanılması taahhüt edilmezse, 
Rumların eski yerlerine dönmesi kabul edilmezse ve #u terketti%imiz haritada i#a-
retli yerler de tahliye edilmezse ve bu i# de 10 Aralı%a kadar yapılmazsa 10 Aralıkta 
yardım kesilir.

Dikkatli olunuz. Devir terekesinde var mı bu? Varsa mesele de%i#iyor. Varsa 
e%er, “Bize, Kıbrıs’a git; ama dönme dedi”, diyenlerin Kıbrıs’a dönmeyi de plana 
koydukları meydana çıkar ve yarın Kıbrıs’tan dönmek icabederse, bu Hükümeti 
desteklediniz, öbürü gitti bu döndü demek imkânı kalmaz. Var mı bu planda? Ben 
bunun üzerinde duruyorum.

Ne yapacaktır bu Hükümet? Neyi yapmaya mecburdur? Bir vaziyetle kar#ıla#-
mı#. Gayet güzide mümtaz bir heyet. Ba#ından mesul olmadı%ı bir terekenin için-
de; ama tamamlamaya mecbur oldu%u i#ler var. Bütçenin açı%ını kapayacaktır, yeni 
bütçede denge arayacaktır, bozulan muvazeneyi tesise çalı#acaktır, pahalılı%a #una 
buna çare arayacaktır. Hepsi ıstırarî vazifeleridir, hataları de%il, ama sonunda, ken-
disi siyasî bir heyet olmadı%ı için kendisini destekleyenlere, biz böyle yaptık da si-
zin oylarınızla ba#a gelen Hükümet bunları berbat etti denmek fırsatını vermemek 
için arz etti%im hususa itina etmesi gerekir idi. Onun içindir ki, bu envanter veya 
tereke i#in zembere%idir diyorum.



Deniyor ki, efendim iyi; ama bir araya gelmiyorsunuz, partiler bir araya gel-
mek imkânını bulamıyor. Ondan sonra da bir bo#luk husule geliyor. O bo#lu%un en 
masum alternatifi olan bu Hükümete kar#ı da cephe alıyor. Tabiî bu mülâhazada 
a%ırlık var. Bo#lukları güçler doldurur. Güçler gaz gibidir. Nereyi bo# bulurlarsa ora-
ya istilâ etmek isterler. Bu ezeli kaide; ama bu böyledir diye bir ba#ka kaideyi, bir 
rejimi tahrip etmeye, hatayı hata ile tamir etmeye kalkı#maya da lüzum yok.

Bu bunalımın sonu ne olacak? Sonu belli olan #eyin adı meseledir. Malûmları 
korsunuz, meçhulü bu tarafa yazarsınız orantınızı kurarsınız neticesi çıkar. Onun 
adı meseledir. Bunalım dediniz mi, sonu belli olmayan #ey demektir. Onun sonu 
söylenmez, ara#tırılır ve kendi içindeki #artlardan çıkar.

Burada bir arkada#ımız çıktı grupu adına konu#tu ve dedi ki, “Siz seçime gi-
demezsiniz”. Ben burada yoktum, diyafondan dinledim. Bilmiyorum nereye hitap 
etti; ama, “25 senedir bu milleti aldatıyorsunuz. Artık aldatamazsınız” dedi. Kime 
hitap etti bilmiyorum, ama herhalde hakaret, hitap etti%i kitleye de%il milletedir. 
Bu milleti 25 senedir aldanır farzetmek, bu milleti 25 sene körük örüne aldanma 
pahasına oy verir zannetmek bir kere rejime, sisteme, millete inançsızlıktır. Ve son-
ra böyle bir nazariyeyi kabul ederseniz, yeni seçim kazanan heyetin de milleti aldat-
tı%ı iddiasını niçin öne sürmeyeceksiniz. Millet aldanabiliyorsa ben de aldatırım, 
siz de aldatırsınız. Millet aldanmaz. Milleti aldatmak da mümkün de%ildir.

Efendim, bu heyet seçimi kabul ederse ba#ka olur, etmezse ba#ka olur... Sayın 
Sadi Irmak Hükümeti, “15 gün sonra seçim yapaca%ım” dese “&ki ay sonra yapaca-
%ım” dese veya, “Hiç yapmayaca%ım” dese bunun müeyyidesi nedir? Bu Hükümet 
1,5 ay güvenoyu alır, bir ay sonra istifa etmek durumunda kalır. Seçim taahhüdü ne 
olur? Seçimi, Hükümet yapmaya ne kadirdir, ne de mene ehildir.

BA%KAN — Sayın Ça%layangil, bir dakikanız var efendim.
#HSAN SABR# ÇA&LAYANG#L (Devamla) — Acaba Heyeti Umumiyeden 

3-5 dakika izin istirham edebilir miyim?
BA%KAN — Öyle bir öneriniz varsa sorarız efendim.
#HSAN SABR# ÇA&LAYANG#L (Devamla) — E%er ısrar buyurursanız kese-

bilirim.
BA%KAN — Ne kadar süreye ihtiyacınız var Sayın Ça%layangil?
#HSAN SABR# ÇA&LAYANG#L (Devamla) — Be# dakika kadar.
BA%KAN — Sayın Ça%layangil be# dakika daha konu#masının uzatılması için 

Yüce Heyetin iznini istemektedir. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir.
Buyurunuz Sayın Ça%layangil.
#HSAN SABR# ÇA&LAYANG#L (Devamla) — Seçimi tekeffül etseler ne ola-

cak? &craya kadir de%ildirler. Yapmamayı taahhüt etseler, mene ehil de%ildirler. 
Buna Mecliste karar verilecek. Bugünkü mevzuata göre, karar verdi%imizin altmı-
#ıncı günü otomatikman seçim icra edilecektir. Bugün karar verirsek, altmı# gün 
sonra icra edilecek. E%er Türkiye altmı# gün sonra meselâ, Ocak ayının falan tari-
hinde seçim yapmaya ehil ise yapılır. De%ilse, hangi tarihte ehil olacaksa, ondan alt-



mı# gün evvel karar verilir. Bunun dı#ında seçim meselesi ile u%ra#manın amelî bir 
kıymeti yoktur. Belki bir yatırımdır. Niçin yoktur? Çünkü, tatbik kabiliyeti yoktur. 
Seçimi çare diye mütalâa ediyorsak, seçimi çare kılmayı mümkün kılacak tedbirleri 
de beraber mütalâa edelim. Seçimin daha etkili bir netice vermesini de mütalâa 
edelim. Mücerret, cezbe halinde seçim iddiası ile bir seçim Donki#ot’lu%u ile va-
rılacak netice yoktur. Sonra muhterem arkada#larım, seçim öyle bir #eydir ki, bu 
seçim önergesi karar halinde Meclise gelince ve ad okunarak oya konunca, bundan 
kaçacak parti veya parlamenter tasavvur edemiyorum. Seçimden kaçan parti, mil-
letin huzuruna hangi tarihte olursa olsun çıkamaz. Parti de çıkamaz, parlamenter 
de çıkamaz. Niçin çıkacaksınız, nasıl çıkacaksınız; bir seçim firarisi halinde nasıl 
aday olacaksın? Bu gelir, konur, okunur: Ça%layangil, (Bursa) öbür zat falan böl-
genin, evet, hayır #eklinde oylanır. Bu seçimden kaçıp kaçmamanın belli olaca%ı 
forum burasıdır. Bunu dı#arlarda aramayalım “Seçim, seçim” diyelim, ne olacak? 
Buraya gelen ve seçimi büyük bir arzu ile isteyen arkada#larım dahi, tarih olarak 
Haziran ba#ını koydular. Haziran ba#ı seçim kararı olsa olsa nisanın sekizine falan 
alınması gereken bir karar. O tarihte memleketin manzarası nedir? Kıbrıs meselesi 
mi hallolmu# mu? Devam mı ediyor, daha mı bozuk, daha mı iyi? Bütün bunlar ne 
durumdadır? Yine o tarih üzerine bir protokol yapsak da, Meclise girsek, oylasak 
çıkmasa, oyu tutturamasak. Bütün bu protokollerin amelî neticesi olmayacaktır. 
Seçimi de bu #ekilde mütalâa etmek lâzım.

Kürsüye geliniyor ve burada; A.P. eski Halk Partisine benziyormu#, tenasüh 
yolu ile eski Halk Partisinin ruhu #imdi bizim partiye girmi# iddiası öne sürülüyor. 
Bir kere mazisinden bu kadar nefret eden bir siyasî heyetle ilk defa kar#ıla#ıyo-
rum. Onu da bırakalım, öyle bir tenasüh hadisesine Adalet Partisinin yapısı müsait 
de%ildir. Ayrı köklerden, ayrı tarihî cereyanlardan kuvvet alan iki siyasî heyetiz. 
Bu memleketin kaderinde istensin, istenmesin uzun müddet ya#ayacak iki siyasî 
heyetiz. Bir taraf Devleti savunur, öbür taraf milleti savunur. &stedikleri kadar halk-
la bütünle#mek iddiasında bulunsunlar, halk sektöründen kooperatifçili%e kadar 
ruhlarında, planlarında, yapılarında ve dokularında Devlet yatar, devletçilik yatar. 
Bunun adını kâh toplum koyarlar, kâh sosyal adalet koyarlar, kâh vaktiyle de oldu-
%u gibi devletçilik koyarlar.

Seçimlerde kimseye ebedî #ans yoktur. Bir taraf bazen kazanacaktır, öbür taraf 
kaybedecektir. “Halk bizi sosyal ordunun önüne kattı, bayrak yaptı.” gibi iddialar 
belki böyle parti mar#larına falan konu olur; ama bu kürsülerde bu argümanlarla 
netice almaya çalı#manın hakikaten de%eri ve ciddî bir hüviyeti yoktur.

Benim arkada#lardan istirhamım; Senato daima a%ırba#lı seviyede kalmı#tır. 
Memleket buhran içindedir. Bunalımın da dedi%im gibi çaresi belli de%ildir. "artları 
a%ır olabilir. Bunu, “Böyle giderseniz ya muhtıra, ya ihtilâl gelir” diye, bu çatıda 
hiç konu#ulmaması lâzım gelen kelimeleri telâffuz ederek veya onlardan medet 
umarak halle çalı#aca%ımız yerde, daha sakin, daha aklı ba#ında, daha birbirimize 
güvenerek halle çalı#alım. Çare arıyorsak, bu çareler birbirimize meydan okuyarak 
bulunmaz. Evvelâ diyaloglar kurulur, yemek sofraya konmadan evvel mutfakta ha-
zırlanır kararlar. Mutfakta tertip olunur, partiler bir araya gelir, dü#ünülür, yakla-
#ılır ve ondan sonra o husus kamuoyunda olu#turulur. Kamuoyu zorlanarak, kar#ı-
lıklı rıza istihsaline gayret etmek meseleyi kemikle#tirir, dondurur.



Benim görü#lerim bu. Beni dinledi%iniz için size te#ekkür ve saygı borcum var.
Hürmet ederim efendim. (A.P. sıralarından alkı#lar)
BA%KAN — Sayın Süleyman Ergin, buyurunuz
SÜLEYMAN E. ERG#N (Yozgat) — Sayın Ba#kan, Yüce Senatonun kıymetli 

üyeleri;
Yeni Hükümette bildi%iniz gibi, Ba#bakan Sayın Ordinaryüs Profesör Sadi 

Irmak’dan ba#ka, 8 tanesi üniversite mensubu kıymetli profesör olmak üzere 16 
ki#i dı#arıdan alınmı# bulunuyor. 3 tane Kontenjan Senatörü, bir tane Tabiî Sena-
tör 4 tane de Cumhuriyetçi Güven Partili arkada#ımız bu Hükümette görev almı# 
bulunmaktadır.

Kabine her ne kadar te#ekkül #ekli itibariyle Anayasaya uygun görülmektey-
se de, güvenoyu alınması halinde Anayasada zikredilmemi# bazı tatbikatların içine 
girmek durumunda kalacaktır. Özellikle Bütçe Komisyonu te#kilinde iktidar parti-
sinden olması gereken 30 üye meselesi, partilere dayanmayan bu Kabine için halen 
çözümlenmemi# bir problem olarak ortadadır. Tabiatı ile bu husus Anayasamızın 
bir eksikli%i olarak telâkki edilebilece%i gibi, gerçekle#tirilmesi ihtimali olmayan bir 
husus olarak da dü#ünülmü# olabilir.

Hükümetin Anayasanın tavsiye etti%i siyasî partilere dayalı bir Hükümet ol-
maktan uzak olması, siyasî partilere dayalı olmadı%ı için de icraatını yürütecek güce 
sahip olmaması önemli bir husustur; yani her icraat için ister istemez siyasî parti 
gruplarını ikna etmek gibi güçlüklere maruz kalacaktır. &#te böylesine güçlüklerle 
kar#ıla#ması önceden belli oldu%u halde, Sayın Irmak’ın Hükümeti kurmu# olması-
nı, memleket lehine büyük fedakârlık olarak tavsif etmek ve kendisini tebrik etme-
mek mümkün de%ildir.

Acaba icraat yapması hakikaten çok güç olan böyle bir Hükümetin kurulma-
sında kabahat kimdedir? Hemen arz edeyim ki, buna sebep Millî Selâmet Partisi 
hariç, di%er partilerin uzla#maz tutumlarıdır. Kabulü mümkün olmayan ön#artlar-
dır, cesaretsiz, kararsız tutumlarıdır. Dünkü Meclis müzakerelerinde Sayın Erba-
kan tarafından durum çok teferruatlı olarak ortaya konulmu#tur. Gerçekten Sayın 
Ba#bakan Irmak, Kabineyi te#kil etmeden önce her parti ile temasa geçmi# ve üye 
istemi#tir; fakat Cumhuriyetçi Güven Partisi hariç hiçbiri üye vermemi#tir. Böylece 
Sayın Hükümetin bu #ekilde kurulmasında, Hükümete yükleyecek bir kabahat bu-
lunmadı%ını belirtmek isterim.

Sayın Hükümet Ba#kanı bu konudaki hüsnüniyetini programının hem ba-
#ında, hem de sonunda belirtmi#; bir seçim Hükümeti olduklarını, Parlâmentoda 
siyasî partilerden kurulacak bir Hükümete vazifeyi devre her an hazır olduklarını 
ifade, hattâ temenni etmi#lerdir.

Kıymetli senatörler;

Biliyorsunuz ki üç yıldan beri Türkiye kısa devreli hükümetlerle idare edil-
mektedir. Kısa devreli hükümetlerin memlekete birçok konularda maalesef büyük 
zararı olmu#tur. &cap eden hizmeti lâyıkıyle verememek durumlarına girmi#tir. 
Önümüzdeki sene seçim yapmak demek 1975 senesini de%il, hattâ 1976 senesini 



dahi heder etmek demektir. Gelecek sene yapılacak olan seçimlerden sonra yeniden 
Meclis te#ekkül edecek, yeniden Hükümet kurulacak ve gelecek senenin 30 Kasım 
günü 1976 senesinin Bütçesi Meclise getirilecek bunların hiçbirisinin ciddî çalı#-
malarla yapılması mümkün olamaz. 1976 senesinin yatırımları dahi heder olur. Üç 
seneden beri Türkiye’de kısa devreli hükümetler zaten kalkınma hamlesinde büyük 
ölçüde yava#lamalara sebep olmu#tur. Önümüzdeki iki yıl daha aynı #ey cereyan 
ederse âdeta be# yıllık bir bütün plan devresi dahi heder olma durumuna girecektir.

Her önüne gelen, “benim canım seçim istiyor” diye ortaya çıkmamalıdır. Bu-
gün erken seçime gitmemiz demek, aslında Kıbrıs zaferinden sonra yurdumuzda 
meydana gelmi# olan birlik ve tesanüdü köy kahvelerine kadar götürüp bir bakıma 
çözmek ve ayırmak mânasını ta#ır. Böyle, iddialı bir #ekilde erken seçime gidildi%i 
zaman bu seçimin emniyetini temin etmek de oldukça güç bir görev halini alır. Er-
ken seçim memlekette herkesin büyük nispette siyasetle me#gul olmasına vesile 
olur. Bir ülkede dört yılda bir ve ancak yeni seçim yapılaca%ı zaman siyasî konular 
bütün ülkeyi sarmalıdır; ama bir ülkede yeterinden fazla dozajda ve sık sık herkes 
siyasetle me#gul olursa siyasetten ba#ka yapılacak büyük hizmetler aksar. Bundan 
dolayıdır ki, kesin bir zaruret olmadıkça erken seçim çözümünün ortaya atılması 
dahi do%ru de%ildir.

Muhterem senatörler;

Bulundu%umuz noktayı iyice tespit etmeye mecburuz. "u anda demokrasimi-
zin yeni bir merhalesinin e#i%ine gelmi# bulunuyoruz. Bu merhaleyi elbirli%iyle, iyi 
niyetle, millî menfaatleri ön planda tutarak a#mamız gerektir. Bugün geldi%imiz 
merhale koalisyonlarla çalı#ma merhalesidir. Ba#ka ülkelerde bildi%iniz gibi koalis-
yonlarla çalı#malar yapılmaktadır; ama hiçbirisinde koalisyon kurulma süresi biz-
deki çalı#ma #ekilleriyle yürümemektedir. Bu arada partiler hiçbir zaman meseleyi 
#ahsiyet meselesine dökmemektedir. Bugün memleketin böylesine iç ve dı# #artla-
rın gerektirdi%i bir anda mesuliyetlerimiz nereye kadar devam etmektedir, bunları 
dikkate almaya mecburuz.

&talya, seçimden çıkalı iki seneden fazla bir zaman olmu#tur; 4 aydan beri ka-
çıncı defadır koalisyon kurulması çalı#ması yapılmı# ve ancak birkaç gün önce bir 
uzla#maya varıldı%ı hepinizce malumdur. &talya’da hiç kimse çıkıp da, “neden koa-
lisyon bu kadar uzun sürüyor, hemen erken seçime gidelim,” dememi#tir.

Durumu böylece tespit ettikten sonra Programdaki di%er bazı hususlara göz 
atalım.

Bugün bir milyonluk vatan evlâdı dı# ülkelerde i#çi durumundadır. Bunların 
150 binini hanım i#çilerimiz te#kil etmektedir; millî gelir bakımından maalesef 
zenginli%imiz ve çalı#kanlı%ımızla mütenasip olmayan bir noktadayız. Yeryüzünde-
ki 130 kadar müstakil ülkenin içerisinde #ahıs ba#ına millî gelirimiz 100’ncü sırada 
bulunmaktadır. Hergün, dolara ba%lılık adı altında maalesef paramızın kıymeti dü-
#ürülmekte, devalüasyon adım adım yapılmaktadır. Bu devalüasyonlar yapıldıkça 
#ahıs ba#ına millî gelir bakımından gerilemekteyiz ve yeryüzündeki milletler ara-
sındaki sıramız da dü#mektedir.



Dı# ticaret açı%ımız gün geçtikçe artmaktadır; üç milyara yakın ithalâtımıza 
mukabil ihracatımız takriben bir buçuk milyar dolar mertebesinde bulunuyor. &thal 
etmekte oldu%umuz petrolün, makinelerin ve hammaddelerin fiyatları bütün dün-
yada büyük süratle artmakta oldu%u için dı# ticaret açı%ı bakımından güçlüklerimiz 
ciddidir.

Bundan ba#ka, Devlet bütçesinde önemli bir açık bahis konusudur; bugün 110 
milyar liralık Devlet bütçesinde takriben 20 milyar liraya yakın bir açık söz konusu-
dur. Bunlar ülke için ciddî meselelerdir.

Yatırımlarda arzu edilen hız mevcut de%ildir. Bilhassa Üçüncü Be# Yıllık Plan 
devresinin asıl ruhunu te#kil eden, Türkiye’de çok önemli sanayi yatırımlarının ku-
rulması hususundaki adımlar henüz atılmamı#tır. Bir plan devresi süratle gelip geç-
mektedir; fakat Türkiye’yi daha güçlü bir ülke haline getirecek olan bu yatırımların 
maalesef henüz temellerinin atılmasına dahi ba#lanılmamı#tır.

Bu itibarladır ki, bugünkü halimizle bilhassa sanayile#me durumumuzla geri 
kalmı# ülkeler arasında yer alıyoruz. Kendi sanayimizi kendimizin kuraca%ı tekno-
lojik atılımı, sınaî atılımı henüz yapamamı# bulunuyoruz. Memleketimizde ziraî 
sulama, hayvancılık yava# gitmekte, koy yolları, köy elektrifikasyonu, köy ve #ehir 
içme sularının temposu son derece yetersizdir; Anadolu’muzda kanalizasyon terti-
bi bulunan bir tek #ehir mevcut de%ildir. Sanayi bölgeleri kurulmamı#tır, küçük sa-
nayi siteleri yetersizdir. Bölgesel kalkınma #irketleri milletin arzusuyle yurdun her 
tarafında ba#lamı#tır; her vilâyette ortalama yirmiye yakın bu çe#it #irket atılımları 
mevcuttur; fakat Devlet tarafından bunların elinden tutulup malı imkânsızlıklarını 
tamamlayacak bir canlılık noktasına henüz #u anda gelinmemi#tir. Hayat pahalılı%ı 
sürmektedir, geçim sıkıntısı mevcuttur, temel ihtiyaç maddelerinin bulunamaması 
Milletimizi bunaltmaktadır.

Türkiye’miz hızla kalkınmalıdır, diyoruz; sanayile#meliyiz, diyoruz; ama sana-
yile#mek için ilk ve en önemli #artlardan birinin memleketi bol ve ucuz elektrik 
enerjisine kavu#turmak oldu%unu unutuyoruz. Memleketi, ba#tan a#a%ı fabrikalar-
la doldursanız da enerji problemini halledememi# olsanız neye yarar, çalı#tırabilir 
misiniz? Bütün ilerlemi# memleketlerin önce bu problemi halletti%i ve bugünün 
#artlarında en ucuz elektrik üretimi imkânı olan hidrolik kaynaklara bol miktar-
da sahip oldu%umuz halde bugün ancak bunun yüzde 4’ünü kullandı%ımızı, yüzde 
96’sının akan sularla heba olup gitti%ini defaatle söyledik ve söylediler.

Kaldı ki, bu kaynaklardan yüzde 80-90 hatta yüzde 100 nispetinde yerli 
imkânlarla enerji üretimi mümkün iken büyük ihmaller neticesi yeni katkılar yapıl-
madı%ının üzerinde durulması hiç olmazsa bugünkü cemiyetlerin ilerlemi#li%inin 
bir kıstası olan “fert ba#ına elektrik üretimini #u seviyeye çıkarmaya çalı#aca%ız” 
#eklinde kararlı ifadelerin bulunmasını gönlümüz arzu ederdi.

Son olarak, Programdaki Orta-Do%u, Asya ve Afrika ülkeleriyle münasebetle-
rimizi geli#tirmeyi ima eden sözlerin daha kuvvetli olmasını arzu ederdim, fakat 
bunlara büyük ehemmiyet vermek mecburiyetinde oldu%umuza inanıyorum. Bu-
nun için serbest ticaret bölgelerinin geli#tirilmesinde büyük fayda vardır. Kanaa-



tımca Türkiye’mizin süratle kalkınmasında bu memleketlerle ticarî münasebetleri-
mizin arttırılmasının büyük rolü olacaktır.

Sözlerimi burada keserken, Hükümet Programının memleketimiz için hayırlı 
hizmetlerde bulunmasını temenni eder ve kendilerine ba#arılar diler ve hepinizi 
hürmetle selâmlarım.

BA%KAN — Sayın Fikret Gündo%an, Hükümet Programı aleyhinde mi, efen-
dim?

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Hayır, ben yerimden bir #eye i#aret et-
mek istiyorum; isterseniz...

BA%KAN — Yerinizden buyurun efendim.
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ça%layangil, #ahsı adına yaptı%ı 

konu#mada bizim seçim arzularımızı seçim Donki#ot’lu%u olarak vasıflandırdı. Bu 
düpedüz talihsiz bir benzetmedir. Gerçekten, seçim isteyen yalnız biz olsaydık, ger-
çekten seçimi halk da istemeseydi bu sıfata belki lâyık olurduk; ama dikkat buyuru-
lursa, #imdi müzakeresini yaptı%ımız Hükümet Programının dördüncü sayfasında;

“Bu durumda Hükümetimiz çe#itli sakıncaların önlenmesi amacıyla seçimlerin 
yenilenmesinde ve bunun Yüce Meclisinizce mümkün görülecek yakın bir tarihe 
alınmasında millî yarar, hatta zorunluk bulundu%u görü#ünü Yüce Meclise arz et-
mek ister” demi#ler ve yine Programın sonunda, yeni bir seçimin yapılmasında zo-
runluk oldu%unu bir ülke gere%i olarak programlarına dercetmi#lerdir.

BA%KAN — Bunu açıklıyorsunuz, efendim.
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Bu gerçe%i Hükümet Programına geti-

ren bir parti ve onun mensubu olarak seçim istemi# olmaklı%ımızı Donki#ot’lukla 
biz de%il, ba#kaları da payla#mak durumunda kaldılar. Bu, talihsiz bir beyandır.

BA%KAN — &fade etmi# oldunuz, buyurun efendim.
Sayın Cevdet Aykan, Hükümet Programı üzerinde, buyurunuz, efendim.
Sayın Aykan, Hükümet Programı üzerinde son konu#mayı yapan Sayın üye-

mizdir; buyurun Sayın Aykan.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım ve Sayın Hü-

kümetin de%erli üyeleri ve de%erli Ba#kan;
Son söz bende oldu%una göre, son söz olarak söylenebilecek sözleri seçmede, 

fikirleri bulmada da güçlü%ümü takdir edersiniz. Hükümetin Ba#kanı de%erli bir 
fizyoloji profesörüdür. Fizyolojinin temel kurallarından birisi, “Hayat var oldu%un-
da tepkinin de olmasıdır”

Bu programa ve bu Hükümetin kurulu#una gösterilen tepkinin ne ölçüde sa%-
lıklı oldu%u ya da haklı oldu%u ayrı bir konu. Fakat, genellikle bu Hükümetin Prog-
ramına ve kurulu#una gösterilen tepkiler, Hükümetin kurulu#unu zorunlu kılan 
nedenler ya da güçlükler nelerdir, bu güçlükleri çözümlemek, gidermek için erken 
seçimin bir çözüm olup olamayaca%ı ve belli ölçüde de bu Hükümetten beklenebile-
cek hizmetlerin neler olabilece%i bahis konusu olmu#tur.



Bu modelin ismi ne olursa olsun bu Hükümetin kurulu#unu zorunlu kılan 
#artlar üzerinde dü#ünmek sistemimizin imkânlarını ve güçlüklerini anlamamızda 
#üphesiz yararlı olacaktır.

Genellikle ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi adına konu#an konu#macılar 
erken seçimin bu güçlükleri gidermede, sistemin içinde bulundu%u, yarattı%ı güç-
lükleri gidermede bir çare olaca%ı görü#ünü savunmu#lardır: Cumhuriyet Halk Par-
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu Ba#kanı ve &stanbul senatörü Sayın Fikret Gündo-
%an bu konuda fikirlerini ifade ederken Halk Partisinin seçim fobisine tutuldu%unu 
belirttiler. &stanbul gibi de%erli bir bilim, sanat çevresi temsilcisinin böyle bir de-
yimi kullanmasındaki yanlı#lı%ı belirtmek için bu açıklamayı yaptım. Fobi, tabiî ki 
seçimden kaçmak, korkmaktır. Kendileri soruyu #u anlamda vazettiler: Genellikle 
di%er siyasî partiler seçimden korkuyorlar, kaçıyorlar #eklinde söylediler. "üphesiz 
burada faydalı olacak olan soru; seçimden korkup korkmamak de%il, seçimin yararlı 
olup olmayaca%ı üzerinde dü#ünmektir.

Sayın Ça%layangil konu#malarında, Sayın Irmak Hükümetinin hangi #artlarla 
göreve ba#ladı%ına, ya da göreve ba#ladı%ı ortamın ne oldu%una biraz de%indiler. 
Ben de birkaç cümle ile de%ineyim:

Türkiye Ziraat Odaları Genel Ba#kanının ifadesine göre önümüzdeki yıl bu%-
day açı%ı 4 milyon ton olacaktır. "eker, açı%ı, ya% açı%ı, dünya petrol fiyatları da 
dü#ündürücüdür. Bunların ekonomik kar#ılı%ını dü#ündü%ümüz zaman ve Kıbrıs 
harekâtının ya da Kıbrıs sorumlulu%unun Bütçemize yüklenece%i külfetleri de dü-
#ündü%ümüzde muhtemeldir ki, büyük bir ihtimalle ve söylendi%i üzere önümüz-
deki yıl ciddî ekonomik sorumlulukların var olaca%ı bir yıl olacaktır.

Kitleler büyük ekonomik sorumluluklarla kar#ı kar#ıya kaldıklarında iki türlü 
tepki gösteriyorlar. Tepkilerin bir kısmı ilgisizlik tarzında oluyor. Bir kısmı da hid-
det tarzında, #iddet tarzında oluyor.

Acaba önümüzdeki yıl Haziranda ya da Ekimde yapılacak bir seçimde geni# 
halk kitleleri; önceli%i parti ba%larına, siyasî ili#kilerine mi vereceklerdir, yoksa özel 
hayatlarının, ki#isel hayatlarının yarattı%ı sorumlulukların, kendi ruhlarında yarat-
tı%ı güçlüklerin etkisi altında mı kalacaklardır? Bu üzerinde durulmaya de%er ciddî 
bir sorundur.

Sayın senatörler &ngiltere 7 ay içerisinde iki seçim yaptı. &ngiltere’deki #art-
lar gayet tabiî son derece de%i#iktir. Herkese asgarî bir ya#ama düzeyini ve ya#a-
ma emniyetini, sosyal güvenli%i sa%lamı# bir ülkedeki #artların de%i#ik olması do-
%aldır; ama bu de%i#ik #artlara ra%men &ngiltere’de 7 ay sonra yapılan seçimlerin 
muhafazakâr parti ve i#çi partisi lehine yarattı%ı genel oydaki de%i#iklik % 2,8 ci-
varında olmu#tur. Bütün partilerin oy nispetleri genel olarak aynı kalmı#tır. &#çi 
Partisinin sa%ladı%ı bu % 2,8 nispetindeki oy artı#ının tefsirleri genellikle &#çi Parti-
sinin sendikalarla fiyat ve ücret konusunda yaptı%ı anla#maya ba%lanmı#tır. Acaba 
ülkemizde yakın bir gelecekte yapılacak seçimler aynı tabloyu ortaya çıkarırsa ve 
artan ekonomik sorunlarla, artan güç #artlarla bu seçim aynı tabloyu verirse sonu-
muz ne olacaktır, meselelerimiz ne olacaktır?



Rejimin adı ne olursa olsun; ister demokrasi olsun ister ba#ka bir #ey olsun 
toplumun sorununu çözümleyemezse, topluma daha büyük refah ve güven sa%la-
yamazsa o rejim her zaman tehlikeye girmi#tir. Tarih ve kendi tarihimiz de bunun 
örnekleriyle doludur.

Bunları bu de%erli Senatonun de%erli üyelerine #u dü#üncelerle söyledim. Gö-
rünen o ki; Türkiye’mizde erken seçim, “faydalı mı de%il mi” den daha ziyade bu 
seçimden korkuyor musunuz, korkmuyor musunuz #eklinde va’zedilmi#tir. Cesa-
retimizi göstermek için de erken seçime gitmemiz mümkündür; ama bu benim öl-
çüme göre sorumlulukla, ülke sorumlulu%u ile ba%da#acak bir tutum olmayacaktır.

Sayın Cumhurba#kanımızın, kurallara, kanuna ba%lılı%ı, üstün kültürü, dikkati 
ki#isel nitelikleridir; ama ileride bu nitelikleriyle neyi ba#ardı%ı tarihin bir sorusu 
olacaktır. Sayın Cumhurba#kanına bu kürsüden saygı ile bu niteliklerini siyasî par-
tiler arasında beliren bu güçlü%ü çözümlemede kamu yararına ve tarihin ö%retileri-
ne öncelik vererek kullanması yönünde saygı ile dilek sunarım.

Sayın Ba#kan;
Hükümetin Programı üzerinde konu#aca%ımı ifade etmi#tim. Bu nedenle üze-

rinde çok tartı#ılan seçim konusuna de%indim. Hükümetin Programı muhtelif ba-
kanlıkların hizmet sahalarına giren konularda ayrıntılı döküm diyece%imiz bazı 
geni# bilgileri vermi#tir. Pahalılı%ı öncelikle bir konu olarak ele almı# pahalılı%ın 
do%u#unda, üretimin olu#unda, da%ıtımda ilgili tedbirler üzerinde durulmu#tur. Bu 
hizmetleri #üphesiz de%erli olacaktır.

Benim ölçüme göre Hükümetin bir Sosyal Güvenlik Bakanlı%ı kurmu# olması, 
bir Kültür Bakanlı%ı kurmu# olması de%erli bir a#amadır; fakat benim ölçüme göre 
bu Hükümetin yapaca%ı en büyük hizmet gerçe%i cesaretle Türk Toplumuna söyle-
mek olacaktır. Cesaretle ve gür sesle. Daha önce yapılanlarda iyi ne ise, kusur ne ise 
onu cesaretle söylerse ve ülkenin içinde bulundu%u #artları yine cesaretle söylerse 
ülkemizde daha sa%lam dü#ünce için, sıhhatli dü#ünce için hizmet etmi# olacaktır.

Ben bu dü#ünce ve duygularla son sözü söyleyen üye olarak Hükümete hizmet 
süresi ne olursa olsun, çok de%erli, entellektüel ve ki#isel haysiyeti olan üyelerden 
olu#an bu Hükümete hizmet sürelerinde ba#arı dilerim.

Hepinizi saygı ile selâmlarım.
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Arkada#ıma bir yardımda bulunmak is-

tiyorum.
BA%KAN — Buyurunuz Sayın Gündo%an. Yerinizden söyleyiniz.
Sayın Aykan, siz buyurunuz oturunuz.
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Her halde iyi takip edememi#ler. Sayın 

Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Toko%lu yazılı konu#masının bir kaç yerinde seçim 
fobisine kapılmı#lardır diye bizi itham etti. Bendeniz konu#mam sırasında bu se-
çim fobisine kapılmı# olma sıfatı bize yakı#madı%ı gibi gramatik olarak da do%ru 
olmadı%ını söyledim.

BA%KAN — Tavzih etmi# oldunuz efendim #imdi.



F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Doktor benim söyledi%imi sana-
rak dedi ki, “&lim ve irfan yuvası &stanbul’da ya#amı# bir münevverin bunu söylemi# 
olması” bunu ben sarf etmedim, bu kelime Sayın Toko%lu’nundur.

BA%KAN — Peki efendim.
Sayın üyeler; Hükümet Programı üzerinde gruplar ve ki#iler görü#lerini açık-

lamı#lardır. "imdi, açıklanan görü#lere kar#ı hükümet görü#lerini sunmak üzere 
Sayın Ba#bakan Sadi Irmak.

Buyurunuz Sayın Ba#bakan.
BA%BAKAN SAD# IRMAK (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan, 

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
&lk vazifem, bu kürsüden #ahsıma ve çalı#ma arkada#larıma kar#ı gösterilen 

ve bizim için de%eri çok büyük olan teveccühe yürekten #ükranlarımı arz etmek 
olacaktır.

Hatipler, genellikle bu kabine #ekline ne suretle gelinmi# oldu%u hakkında et-
raflı bilgiler verdikleri için, bu konuyu kısa tutmama fırsat hazırladıkları için ayrı-
ca müte#ekkirim. Nihayet Hükümet Programına iyi niyetli, yapıcı, ileri götürücü, 
özendirici, te#vik edici katkılarından ötürü hatiplere #ükranlarımı arz ederim.

Sayın Cumhurba#kanımızdan bu emaneti aldıktan sonra Yüksek Meclisin 
huzuruna geldim. Planım, mümkün olursa ve ilk amaç olarak bütün partilerimi-
zin katılabilece%i bir millî koalisyon hükümeti kurmak, e%er bu mümkün olmazsa 
azamî derecede geni# bir tabana dayanacak, Parlamentonun çok geni# deste%ini ka-
zanabilecek bir hükümet meydana gelmekti. Böyle dü#ünmeye mecburdum. Çün-
kü, yurdumuzun üstüne da%lar gibi yürüyen muazzam iç ve dı# sorumluluklar, çok 
kuvvetli, son derece cesur ve kendinden emin kararlar alınabilecek bir hükümetin 
i#ba#ında bulunmasını emrediyordu.

Bu tasavvurla ve sanırım Parlamento tarihimizde belki rekor denebilecek bir 
tevekkül, sabır, anlayı#, teenniyle uzun uzun partilerimizin liderleriyle temasa geç-
tim. Bütün bu temaslar Yüce Meclislerin ve özellikle Büyük Milletimizin huzurun-
da cereyan etti%i için ayrıntılarına girmek gere%ini duymamaktayım; fakat netice 
olarak bu emellerinin ikisine de muvaffak olamadım.

Bundan dolayı Yüce Meclisleri elbette tenzih etmekle beraber, bu i#te beni 
desteklememi# olan partilere de bir serzeni#te bulunmak veya kötülemek aklımın 
kenarından geçmemektedir. Tutum farkları, dünya görü#ü farkları, memleketin 
problemlerini telâkki edi# tarzları arasındaki farklar bu neticeyi do%urmakta etken 
olmu#tur.

Sadece bir noktaya i#aret etmekle yetinece%im:
Böyle bir vazifenin bana yönelebilece%ine hiç ihtimal vermedi%im ve #urada 

kar#ınızda oturan mütevazi bir senatör oldu%um günlerde, o günlerde patlak ver-
mi# olan hükümet buhranı kar#ısında huzurunuza geldim ve dedim ki, hükümet 
buhranları ola%andır, demokrasilerde; fakat ve ba#ka memleketlerde uzun sürmesi 
de ola%andır, ama Türkiye’de normal #artlarda bu bunalımın uzun sürmesini ben 



anlayamıyorum ve objektif sebeplere de ba%layamıyorum. Ba#ka memleketlerde 
buhran uzun sürüyor. Çünkü, o memleketlerin parlamentolarında, kamu efkârında 
birbirine taban tabana zıt dünya görü#leri ve ekstremisi doktriner angaje partiler 
vardır. Memleketimizde programlara baktı%ımız zaman ne komünist, ne fa#ist bir 
parti mevcut de%ildir. Biraz daha liberal, biraz daha devletçili%e mail partilerimiz 
vardır ve böyle olması memleket için rahmettir; ama bunların memleketin büyük 
menfaatleri gerektirdi%i zaman kolaylıkla bir araya gelmemesinden duydu%um hay-
reti ve üzüntüyü yüksek huzurunuzda ifade etmi#tim. Bugün o ifademi tekrarla-
mak durumundayım.

Bir fırsat kaçırılmı#tır; fakat bazı #erlerden hayır geldi%i çok vakidir. Umalım ve 
dileyelim ki, bu geçirilmi# olan tecrübe liderlerimizde ve partilerimizde infiradcılık 
temayülünü azaltsın ve bunlar sık sık bir araya gelsinler. Yalnız hükümetler kurmak 
için de%il, bu vatanın büyük bir kritik meseleleri do%du%u zaman, adeta otomatik 
bir insiyakla liderler bir araya gelmelidir. Demokrasinin kitaplara yazılmayan; fakat 
en üstün prensibi budur. Aksi takdirde arkada#lar, bu yakla#mayı bir gelenek haline 
getirmezsek, son ümidimiz olan, son sı%ına%ımız olan demokrasi üzerinde, kamu 
efkârında bezginlik yapar gibi, uyandırmak gibi altından kalkamayaca%ımız tarihî, 
muazzam bir sorumlulu%un altına girmi# oluruz.

Böyle bir durumda emelime muvaffak olmayınca bunun tabiî sonucu bana bu 
emaneti vermi# olan yüksek makama gidip emaneti iade etmekti ve ben de böy-
le dü#ündüm. Ancak, o günlerde geçici olarak halefini beklemekte olan Hükümet 
Ba#kanının kendi açısından haklı sebeplerle ve millet menfaatini gözeterek kabine-
sindeki fikir ikili%ini artık gündelik i#leri bile çevirmeye elvermedi%ini söyleyerek 
ortaya attı%ı ve pekâlâ hak verilebilecek olan bir tutumla hükümet mesuliyetini bı-
rakmak arzusunu izhar etmesi, birdenbire memleket ve Devlet ölçüsünde vahim bir 
bo#lu%un do%ması intibaını ve tehlikesini hepimizde uyandırdı.

Bu durum kar#ısında kaçmayaca%ım bir millî mükellefiyet kar#ısında kendimi 
hissettim. Böyle bir devirde partiler bir araya gelmemi#, mesul makamda olan Hü-
kümet param parça olmu# ve bunun ezasını çeken, sorumlulu%unu duyan kıymetli 
Hükümet Ba#kanı, “artık bu vazifede benim kalmam millet menfaatlerine uygun 
de%ildir, ayrılaca%ım” demi#, icra gibi, Anayasamızın en mühim organlarından bi-
risi âdeta münhal bir vaziyette ve ben de henüz Sayın Cumhurba#kanının itima-
dıyle Ba#bakan adayı bulunmaktayım. &#te bu durumda ve kaçınamayaca%ım bir 
millî mükellefiyet, bu tenkit edilebilir, tenkidi #erefle kar#ılarım. Bazı tenkitlerde 
yapılmı#tır.

“Efendim, müdahale etmeseydin bu çalkana çalkana bir havaya varırdı. Buna-
lım biraz daha devam ederdi” felsefesinde dü#ünenler olabilir ve bunlara bir dere-
ceye kadar hak verebilirim.

Muhterem senatörler;
Hükümet bo#lu%unun Türkiye’de do%uraca%ı sonuçla meselâ &talya’da meselâ 

Fransa’da veya Almanya’ da do%uraca%ı sonuç aynı de%ildir. Fransa’da aylarla ve 
aylarla sürer. &talya’da dördüncü ayını tamamlayan buhranlar olmu#tur; fakat ora-
larda administrasyon dedi%imiz cihaz yerle#mi#tir. Devlet, bakan olmadı%ı, ba#ın-



da mesul bakan bulunmadı%ı zaman da muayyen bir düzen içerisinde i#leyebilir. 
Çünkü yetkilerin da%ınıklı%ı, yaygınlı%ı ve her makamın yetkisi taayyün etmi#tir. 
Kanunlar vardır ve sorumlulu%unu ta#an yerler vardır.

Bizim memleketimizde sistem, kitaplarımız, mevzuatımız ne derse desin maa-
lesef merkeziyetçidir. Te#kilâtımız Avrupa’ya paralel yapılmı#tır; fakat hangimizin 
bakanlı%ında bir #ube müdürü kanunen haiz oldu%u yetkileri kullanma cesaretini 
gösteriyor?

Bundan #ube müdürlerimizi tayibe gitmiyoruz, kınamak istemiyorum. Çünkü 
geçmi# idarî tarihimizde #ube müdürüne en küçük bir yetkiyi dahi vermeyip, sü-
pürge mübayaasına kadar kendi emri altında bulunan idareler, ba#kanlar, bakanlar 
gelip geçmi#tir. Bütün bunların rüsupları devam etmektedir. Elbette bu anane de-
%i#melidir; fakat bir anda de%i#emez.

"u halde Hükümetin i#i bırakması, Devlet ve millet hayatımızda tamiri son 
derece güç ve belki de imkânsız bir rahne açacaktı.

Kaldı ki, bir de kar#ımızda Yunanistan’la ve Kıbrıs’la olan büyük dı# meselemiz 
vardı. Bunun da muhakkak mesul bir muhataba ihtiyacı vardı.

Muhterem arkada#larım;
E%er ben bu bekleme devresinde liderlerimiz arasında kesin bir netice alınabi-

lece%i hakkında en küçük bir ümit ta#ısaydım, bu kritik duruma ra%men biraz daha 
beklemeyi tercih ederdim; fakat yaptı%ım geni# temaslar bende maalesef bu cesa-
reti ve bu ümidi uyandırmadı. Çünkü her temasımda liderler arasındaki mesafenin 
yakla#mak #öyle dursun, daha derinle#ti%ini mü#ahede ettim.

Bunu bir polemik konusu olarak ve bir suçlama felsefesiyle söylemedi%imi tek-
rar etmek isterim. Maziyle çok fazla me#gul olmayı sevmeyen, sadece istikbale dö-
nük mizaca sahip bir arkada#ınızım.

Devlet idaresinde bir süreklilik esastır ve her yeni gelen vazifeli kendinden ev-
velkini kötüleyerek i#e ba#lamamalıdır, temadiyet esas olmalıdır.

Bu felsefeyle elimde kalan bir imkân mevcuttu: Bu da, hiç bir parti hükümet 
sorumlulu%una katılmak istemedi%ine göre; burada hemen ilâve edeyim ki Cumhu-
riyetçi Güven Partisi Hükümet sorumlulu%una katılmı# de%ildir ve benim Hükü-
metim hiç bir surette Cumhuriyetçi Güven Partisinin Programına ba%lı ve ondan 
sorumlu da de%ildir. Sadece di%er partilerden ayrı olarak kabineme kendi üyelerin-
den bakan almamı (Di%er bütün partiler kendilerince haklı olan prensip açısından 
bakan vermeyeceklerini ifade ettikleri halde) yasaklamamı#lardır.

Bana cesaret veren bir ikinci mesele oldu. Bu mesele memleketin bir aktüalite-
sidir. Bu model bir hükümet, Anayasaya, demokratik geleneklere ve Millet yararına 
aykırı mıdır de%il midir?

Arkada#larım;
"unu söyleyeyim: E%er, kuraca%ım #u hükümet modelinin Anayasaya, demok-

ratik geleneklere ve prensiplere ve memleket menfaatına ters dü#ebilece%i hakkın-
da en küçük bir #üphe içimde uyansaydı, Cenab-ı Hakkın huzurunda yemin ederim 
ki, bu #erefli vazifeyi derhal iade ederdim.



Arkada#lar;
Müsaade edin, tavzih edeyim. Bu kurdu%um hükümet modeli bu naçiz arka-

da#ınızın icadı de%ildir ve dünyada ilk defa tarafımdan uygulanıyor de%ildir. Tama-
miyle Anayasamıza uygundur, tıpatıp uygundur, demokratik prensiplerin ta kendi-
sidir ve millet menfaatini da yüzde yüz zarurî kıldı%ı bir neticedir.

Anayasaya aykırı olmadı%ını bütün hatipler söylediler ve çok de%erli selefim 
Ecevit ba#ta olmak üzere “Anayasaya aykırılı%ı münaka#a edilemez” gibi veciz bir 
ifadeyle bunu söylediler.

&tirazlar ne üzerine oldu? Klâsik demokratik mefhumlara uyar mı uymaz mı?
Efendim ben hareket noktamı arz ettim. Normal sükûn zamanları için elbette 

esas olan ve elbette tercih edilmesi lâzım gelen partilere dayalı hükümettir; fakat 
Anayasamız mutlaka bir zorunluluk koymu# mudur? Hayır. Bunun dı#ında hükü-
met kurmayı yasaklamı# mıdır? Yasaklamamı#tır.

Nitekim Anayasa Mahkemesinin bir içtihatında “Yasaklanan #ey sarahaten 
Anayasada zikredilmek lâzımdır” denmektedir.

Anayasamız açıktan açı%a, “Ne, hükümet mutlaka partilere dayanır ve ne de 
benim kurdu%um modelde bir hükümet kurulamaz” diyor. &kisini de söylemiyor; fa-
kat kolayla#tırıcı birçok hükümler ileri sürüyor: Evvelâ bir 102’nci maddeyi veriyor. 
102’nci madde açıktan açı%a “Ba#bakan hariç bütün bakanlar dı#arıdan alınabilir” 
diyor.

Efendim, bunun kar#ısında Bütçe Encümeni nasıl kurulacak? Efendim, Bütçe 
Encümeninin kurulması hakkındaki hüküm teferruat hükmüdür. Evvelâ encümen-
lerin nasıl kurulaca%ı hakkındaki ana hükme itibar edilir. E%er tali olan bir hüküm- 
tatbik kabiliyetini kaybetmi#se (hukukun temel prensiplerinden birisidir) o zaman 
ana hükme gidilir. Ana hüküm ne diyor?

“Bütün komisyonlarda partiler kuvvetleri nispetinde temsil edilir” Ben bunu 
Programıma, Meclisin bir iç meselesi oldu%u ve Meclise büyük saygım olması do-
layısıyle koymadım. Elbette bizim Danı#ma Kurulumuz aklî oldu%u için, yol bir ol-
du%u için buraya gelecektir ve ben bunu ilk defa icat etmiyorum. Bundan önceki 
kabinelerde de, buna benzer terkibi olan kabinelerde de Bütçe Komisyonu bu arz 
etti%im #ekilde; yani partilerin kuvvetleri oranında terkip edilmi#tir. Bundan bir 
mü#külât çıkaca%ını asla sanmam. Yine deniyor ki, “Efendim, hiç bir partiye dayan-
madı%ınıza göre, hangi parti mesuliyetinizi alacak?” Hayır arkada#lar, telâ# buyu-
rulmasın. Hiç bir partiden üzerimize dü#en mesuliyeti almasını rica etmemekteyiz. 
Bütün mesuliyeti biz omzumuza alıyoruz. Kime kar#ı? Herhangi bir partiye kar#ı 
de%il. Anayasamız, bütün kanunlarımız bizi ancak Millet Meclisine ve Yüksek Sena-
tonuza kar#ı sorumlu tutmaktadır. O sorumlulu%u #erefle kabul ediyoruz.

Biraz daha müsaadenizle; bu yolu lütfediniz kapamayınız. Beni dü#ürürsünüz, 
dü#ürmezsiniz; o hiçbir #ey de%il. Bu memlekette binlerle Sadi Irmak vardır ve be-
nim kurdu%um Kabine gibi yüzlercesi kurulabilir. Bu bir mesele de%ildir; ama bu 
kapıyı Meclis içtihadıyla mühürlerseniz, kaparsanız; yarın buna benzer durumlar 
hatta daha #edid durumlar zuhur edebilir.



Meselâ kalabalık sayıda tarafsız gelirse, yarın bu da mümkün. Seçim kanunun-
da yapaca%ınız de%i#iklerle yahut milletin iradesiyle birçok ba%ımsız gelirse ve par-
tiler çok zayıf kalırsa hükümet kurulmayacak mı?

Büyük Mustafa Kemâl &lk Büyük Millet Meclisinin huzurunda ilk sözü “Hükü-
met kurmak esastır” olmu#tur. Çünkü o tarihte cereyanlar vardı. “Efendim hükü-
meti ne yapaca%ız? Ankara’da bir komisyon kuralım dahilî i#lere baksın, bir komis-
yon kuralım haricî i#lere baksın” teklifleri kar#ısında yumru%unu kürsüye vurarak 
söyledi%i ilk söz “Hükümet kurmak esastır” olmu#tur. Hükümetsiz bir icra, hükü-
metsiz Meclisin kararlarım yürütecek ba#ka bir organ tasavvur edilebilir mi? Onun 
için rica ediyorum. Bu içtihatları yaparken evvelâ dünyaya bakınız.

Maalesef bir üniversite hocası olarak ve hüzün duyarak #unu mü#ahede ettim.
Anayasa hocalarımızın hepsini tenzih ederim; fakat bir kısmı okuttukları der-

sin dünyadaki tatbikatını hiç okumamı#lar.
Efendim, bakın gayet basit, dün Mecliste de söyledim; ama meselenin mem-

leket istikbali bakımından önemi oldu%u için huzuru âlinizde bir defa daha tek-
rarlayayım. Bunu ben icat etmedim. Bir defa bazı memleketler bütün Bakanların 
dı#arıdan alınmasını #art kılıyorlar, Fransa gibi. Diyelim ki, Fransa bugün yarı pre-
sidenciel bir sistemdedir, Amerika presidenciel bir sistemdedir; oralardan misal 
vermeyece%im. Bizim gibi parlamenter demokrasilerden birkaç tane misal arz ede-
yim. Bunun yüzlercesi var; ama misal olsun diye birkaç tanesini arz edeyim.

Finlandiya Anayasası, madde 36: “Parlamentonun güvenini haiz olması gere-
ken Bakanlar Kurulu üyeleri dürüstlük ve kabiliyetleriyle tanınan Finlandiya’da 
do%mu# vatanda#lar arasından Cumhurba#kanı tarafından seçilir. Adalet Bakanı ve 
en az bir di%er bakan hukuk ö%renimi yapmı# olmalıdır”

Asla “Parlamenter olacaktır” demiyor.
1952 tarihli Yunanistan Anayasası. Bugün mülga; ama uzun zaman meriyette 

kaldı.
“Parlamentonun güvenoyunu haiz olması gereken Hükümet üyelerinden Par-

lamento üyesi olan Bakanların güven oylamasına katılabilecekleri...” ifade edilmek-
tedir.

Demek ki, Parlamento dı#ından da bakan açıktan açı%a tecviz ediliyor.
1947 tarihli &talyan Anayasası:
“Hükümet üyelerinin, Yasama Meclislerinde üye olmasalar da davet edildikleri 

zaman toplantılarda hazır bulunmak yetkileri vardır”
Belçika Anayasası:
“Bakanlar iki Meclisten birinin üyesi olabilirler ve olmayabilirler”
&sviçre Anayasası:
“7 ki#iden ibaret olan Federal Konsey...”
Yani, Bakanlar Kurulu.
“...üyeleri Meclislerin ortak toplantısında Millet Meclisi üyeli%ine seçilme yete-

ne%ine sahip &sviçre vatanda#ları arasından dört yıl için seçilir”



1958 Fransız Anayasası. Haydi buna tipik misal demeyelim. Çünkü, De 
Gaulle’den sonra malum, yarı presidenciel bir sisteme; yani icra ile Devlet Ba#kanını 
bir makamda birle#tiren bir sisteme gidildi, orada bir bütündür. Seçilen Bakan e%er 
milletvekiliyse, milletvekilli%inden derhal istifa edecektir. Amerika’da tabiî öyle. 
Çünkü, tipik presidenciel bir sistemdedir.

&srail Anayasası en yeni anayasalardan birisidir.
“Ba#bakanın kuraca%ı kabineye parlamento içinden veya dı#ından bakan alı-

nabilir”
Japon Anayasası da öyle söylüyor.
Yani, zannediyorum ki, dünyanın dört kö#esinden misaller arz etmi# oldum. 

Bunu asla bir övünmek için söylemiyorum, bir iddiam da yok, Anayasa Hukuku 
âlimi de%ilim; fakat hukuk âlimlerimizin de dikkatini çekiyorum, lütfen okusunlar. 
Çünkü, fetvalar veriyorlar. Fetva çok büyük mesuliyettir. Fetva verdi%im zaman Ebu 
Suud Efendi gibi fetva vermeli, üç asır sonra dahi muhkemli%ini muhafaza etmeli. 
Arkada#larımız i#te bunları görmemi# ve bir kısım parlamenter arkada#larımız da 
bir hocamızın yanlı#lıkla yazdı%ı sözlere katılarak kar#ıma bunu çıkarmı#lardır.

Âlim, ilim… &lmin kar#ısında hürmet duyması lâzım gelen acizane Ordinaryüs 
Profesörüm, 50 sene de ömrüm geçti; akarsular durur. Ama, sonra merak ettim, 
bunları buldum. Daha da aranırsa, her halde bir çok yeni Anayasalarda bunlara pa-
ralel hükümler bulunabilir.

Benim için mühim olan Fransız’ın, &ngiliz’in #unu yaptı%ı, bunu yaptı%ı de%il 
arkada#lar, bir imkânı kapamayın. Benim kabineme bu yüzden güvensizlik verme-
yin. Gözümüzü, ka#ımızı, Programımızı be%enmeyin güvensizlik verin, ba# üstüne; 
ama bu günün birinde memleketin bir halâs çaresi olabilir, bu kapıları kapamayın.

Tekrar edeyim ki, elbette sükûn zamanlarında mutat zamanlarda klasik #ekil 
parlamentoya dayanmaktır, partilere dayanmaktır. Ya bugün oldu%u gibi, dayan-
ma fırsatı olmazsa, en iyi niyetle haftalarca temastan sonra bu imkân tamamen 
kapanırsa, bu milleti hükümetsiz bırakmak mesuliyetini üzerine alacak bir kimse 
içimizde var mı? Zannediyorum olamaz.

Bu bahsi bu kadarla kesmeme müsaade buyurmanızı rica ederim.
Ama, Sayın Ecevit buyurdular ki, “&çlerine tam sindiremediler”
Bu bir dereceye kadar anla#ılır bir #eydir. Çünkü, ben de Sayın Ecevit’in ifade-

lerini bu manada alıyorum. Elbette ben partilere dayanmak isterdim. Bunun birçok 
avantajları oldu%u muhakkak; ama bu imkânı bulamadım.

Arkada#lar;
"imdi, mahiyetini, kurulu# #eklini bu #ekilde anlattı%ımı umdu%um benim 

kabinemin karakteri nedir? Programın teferruatına girmekte bir fayda mülâhaza 
etmiyorum.

Bu, Atatürkçü bir kabinedir. Zannediyorum, benden ba#kasını beklemezsiniz. 
Ben angajeyim.

“Atatürkçülü%ü nasıl anlıyorsun?” denebilir.



Aczin Atatürkçülük anlayı#ı sosyal adaletçi, özgürlükçü, demokratik bir milli-
yetçiliktir ve bu anlayı#ta olan adamları birer birer aradım, buldum, huzurunuza bir 
kabine getirdim. Te#ekkür ederim ki, Kabinemin yapısı, seçti%im arkada#larımın 
ki#ili%i üzerinde örseleyici bir #ey söylemediniz. Bilakis te#vik edici, benim cesa-
retimi artırıcı iltifatlarda bulundunuz. Bu sebeple her iki Meclise sonsuz derecede 
müte#ekkirim.

Bir sual; “Efendim, seçim Hükümeti misiniz, hizmet Hükümeti misiniz?”
Evvelâ bu ikisini ayırmak mümkün de%il. Büyük Millet Meclisi bana itimat ve-

rir, seçime de karar verirse, elbette seçim vazifesi görevlerimizin arasında ve en 
mühimi olacaktır. &ktidar bize bırakılırsa onu selâmetle, güvenle, millî iradenin tam 
tecellisi için bir hükümetin ne yapması lâzımsa onun azamisini yapaca%ız.

Ama bazı tenkitler de oldu, “Efendim, yalnız bunu mu yapacaksınız?” dendi.
Hani seçim deyip de Devletin, milletin i#lerini yüzüstü bırakmak kabil mi? Bu 

kabil de%ildir. Elbette seçim için Büyük Millet Meclisinin kararını beklerken, kar#ı-
mıza çıkan iç ve dı# problemlere vaziyet alaca%ız, mesuliyetler yüklenece%iz. Millet 
Meclisine kar#ı her an her nefeste kendimizi sorumlu addederek, Millet faydasına 
gördü%ümüz, kanunlara uydu%unu gördü%ümüz her #eyi yapaca%ız. Hatta Meclis 
lütfedip güvenoyu vermese dahi, halefimiz gelinceye kadar Millet menfaatlerinin 
gerektirdi%i her türlü icraatı yapaca%ız.

“Nedir ana çizginiz?” denebilir.
Efendim, tabiî evvelâ her #eyin ba#ı ekonomi oldu%u için, ekonomide mucize-

ler yaratmak veya sihirbaz de%ne%i ta#ımak gibi imkânlara sahip de%iliz ve bunları 
ciddiye alamıyoruz.

&yile#tirici tedbir almaya ve antienflasyonist (bununla enflasyonu durduraca-
%ım veya geriletece%im demek istemiyorum) tedbirlerle enflasyonun hızını kesme-
yece%e gayret edece%iz.

“Nedir, elinizdeki vasıtalar?” denebilir.
Dünyanın buldu%u tek vasıta; denk bütçe, ekonomi, tasarruf, yine tasarruf. 

Ele geçen her kuru#u yatırıma sarfetmek, ekonomide ve Devlet idaresinde rasyo-
nalizasyona gitmek. Bunları ben bulmadım. Dünyanın arayıp arayıp buldu%u ıslah 
tedbirleri bunlardır. Bunları tatbik edece%iz. Bu tatbik esnasında hareket noktala-
rımızdan birisi eme%in aziz olu#udur.

Türkiye Cumhuriyetinin tesadüfün, kaderin #evkiyle ilk Çalı#ma Bakanı olan 
bugünkü Ba#bakanınızdan sanırım ki, ba#ka türlü de beklemezsiniz. Emek azizdir 
ve her #eyin üstündedir ve korunacaktır.

Sosyal adalet ana kaygımızdır ve Hükümetiniz bunun da en a%ırlık noktasını 
vatanda#lar arasında fırsat e#itli%ini yaratmada görmektedir.

Büyük Meclis desteklerse, biz bu yönlerde çalı#mak isteriz.
&deolojik eylemlerden bahsediliyor. Elbette bu eylemler vatanda#ımızı tedir-

gin etmektedir ve yüksek tahsil müesseselerindeki eylemler büsbütün üzücüdür. 
Çünkü, yüksek tahsil gençli%imizin büyük ço%unlu%unu tenzih ederim; güzel güzel 



okuyup yeti#mek istiyorlar. Bir akall-i kalil denen azın azı bir zümre ajitasyonlara 
gidiyor, normal mektebine giden, imtihanına girmek isteyen çocukları engelliyorlar 
ve bazen de bizi çok üzen fiilî yaralama gibi te#ebbüslere geçiyorlar. Elbette Devlet 
kuvvetlerine kar#ı gelen, kanunların çizgisini a#an, fikri zorla kabul ettirmeye gi-
den eylemler, kar#ısında Devlet kuvvetlerini bulacaklardır; ama Türkiye’de fikrin 
masun olması lâzımdır, hür olması lâzımdır ve tartı#manın mutlaka masun güven-
lik içinde yapılması lâzımdır.

Çocuklarımıza #u telkini vermeliyiz; fikir muhteremdir; ama fikre tahammül 
de o derece muhteremdir. Sadece fikir özgürlü%ünü kabul edip de müsamaha zo-
runlu%unu kabul etmemek bir yarı münevverin i#idir; yarı medeniyettir bu. Tam bir 
medeniyet için fikir özgür olacak; ama tahammül de zarurî olacak. Çocuklarımıza 
bu hissi, bu atmosferi gere%i gibi verememi#iz, demek ki. Bunda bizim nesli, bilhas-
sa hoca olarak kendimi de suçlu addederim.

&kincisi; bu çocuklar, gençli%in idealler edinmeye bir meyli vardır, bu böyledir, 
hepimiz de zaman zaman böyle yaptık. Bu bo#luk nereden meydana geliyor, niçin 
çocuklar kendi memleketlerindeki havayı tam teneffüs edemiyorlar? Bizi birle#-
tirecek, bütün Türk Milletini yo%urabilecek bir tek fikir tanıyorum. Bu, Mustafa 
Kemal’in fikir mirasıdır. Bunu çocuklarımıza tam a#ılayabilirsek, tam yerle#tirebi-
lirsek, ben öyle umarım ki, bugün bizi üzen naho# hadiseler tekevvün etmez. Niçin 
buraya geldik, niçin bu dünyanın taklide kalktı%ı, ne diyor Ruslar; “Biz sosyaliz; 
ama hür de%iliz”

Amerikalılar ne diyor, “Biz hürüz; ama sosyal de%iliz” Atatürk “&kisini beraber 
yürütürüm” diyor efendim. Dünya Atatürk’e giderken bizim çocuklarımızın ithal 
malı rejimler pe#ine gitmesi üzücüdür. Bunu telkin etmeliyiz, bu telkin zayıflamı#-
tır arkada#lar. Atatürk sa%lı%ında Devrim Tarihi derslerini be# profesöre emniyet 
etmi#tir ancak. Hatta demi#tir ki, “Ah vaktim olsa da Devrim Tarihini ben okut-
sam” Devlet i#lerinden imkân bulamadı%ı için tek bir profesöre emanet edememi#-
tir, be# profesör okuturdu bunu &stanbul Üniversitesinde. Bugün bu dersler ölü hale 
gelmi#tir. &tiraf ederim, üniversitenin yakında ayrılmı# bir mensubu olarak, bu hale 
gelmi#tir; bunu canlandırmalı ve liselere de, her tarafa da getirmeli ve yabancı fi-
kirlerden de korkmamalı; Karl Marx’ı da ö%retmeli; ama anti Karl Marx ne#riyatı 
da ö%retmeli. Bu yasaklamalardan bir fikir, bir #ey bilâkis sebepsiz yere yasaklanan 
#eylerin özel bir ra%bet ta#ıdı%ı muhakkaktır.

Karl Marx’ın 19’uncu asırda mühim bir adam oldu%unu ö%retmeli; ama #unu 
da ö%retmeli ki, 20’nci asırda dünyaya gelseydi, “Ey dünyanın proleterleri birle#i-
niz” dedi%i zaman, bir kere proleter kalmıyor dünyada. Medenî, ileri memleketlerde 
amele yok artık, i#çi var; haklarına sahip, grev hakkı var, idareye i#tirak hakkı var, 
sermayeye i#tirak hakkı var. Bugün Alman sanayiinde 4 milyon i#çi hisselerle ortak-
tır, Amerika’da da böyledir.

"u halde Karl Marx bugün gelip; o akıllı adam, dahi adam demez tabiî, “Ey 
proleterler birle#iniz, kaybedecek yalnız zincirlerinizdir” Yani, bunlardan, fikirden 
kaçmamak lâzım; ama gere%i gibi de telkin edilmesi icap ediyor.

Maruzatımın sonuna geldim. Dı# politika hakkında söylenecek fazla bir #ey 
yok. Selefimin ve seleflerimin bıraktı%ı yerlerden oldu%u gibi devam edece%im. 



Çünkü, Türk dı# politikası Dı#i#leri Bakanlı%ının veya bir hükümet ba#kanının po-
litikası de%ildir, Allah’a #ükür millî politikadır. Hiç olmazsa burada Türk Milletini, 
Türk Parlamentosunu som bir kütle halinde görmenin büyük kuvveti içindeyiz. Bu 
kuvvet arkamızda kaldıkça, memleketin elde etti%i haklardan bir milimetre gerile-
meyiz arkada#lar. Burada bazı endi#eler izhar edildi. Mübala%alı bazı rivayetlere is-
tinaden böyle Amerika’nın bize birtakım #artlar ileri sürdü%ü mevzubahis de%ildir, 
Amerika’nın mühim mesul #ahısları Türkiye’ye yardımın devamım uygun görmek-
tedirler. Çünkü, bu yardım bir teberru de%ildir, bir sadaka asla de%ildir. Amerika’yla 
dünyanın selâmeti için ortak sorumluluklar ta#ımaktayız, kar#ılıklı mükellefiyeti-
miz var ve bu çok büyük bir ihtimalle Amerikan kamu efkârında, Türk Milletinin 
sulhperverli%i üzerinde uyanacak cereyanlarla Parlamentosu do%ru yolu bulacaktır. 
Nitekim, üç aylık programlarla, bütçelerle Amerika bugün idare edilmektedir. Önü-
müzdeki üç aylık programda bize yardımın kesilmesi tehdidinin ortadan kalkması 
çok kuvvetle muhtemeldir ve Hükümetiniz #imdiden bu mesele üzerine e%ilme%e 
ba#lamı#tır.

"unu hemen arz edeyim ki, memleketin ba%ımsızlı%ı ve hükümranlı%ı üzerinde 
birbirinden bir milimetre geride de%ildir hiç bir Türk. Hükümetiniz de bu kararda-
dır elbette; amma bu demek de%ildir ki, Cihan kamu efkârına meydan okuyalım 
veya ona saygılı olmayalım veya onu kazanmaya gayret sarfetmeyelim. Gayret sar-
fedece%iz arkada#lar:

Parlamentolar milletlerin ma’kesidir, milletleri kazanmak mecburiyetindeyiz 
ve Türk Milleti sevimli bir millettir, dünya kalbini kazanabilecek bir millettir. Bu-
nun bin bir sebebi vardır, bunu tanıtaca%ız ve milletimize yakın dostlar, sempatiler 
temini için seleflerimizin #erefle yürüttükleri politikaya biz de devam edece%iz.

Bu noktalar yarın Millet Meclisinde bir karara ba%lanacaktır. Biz bu karara bü-
tün kalbimizle saygılı oldu%umuzu dün ifade ettik, bugün yüksek huzurunuzda bir 
daha ifade ederim. Bize güven verirlerse bu bahsetti%imiz, ana çizgilerini sadece 
söylemekle yetindi%im programı uygulamaya elbette Millet Meclisine paralel ve 
O’nun denetimi ve deste%i altında ve elbette partilerimizin liderleriyle sıkı bir i#-
birli%i; mutadın biraz ötesinde bir i#birli%i halinde bu iç ve dı# politikayı yürütmek 
kararındayız.

Millet Meclisi güvenini esirgerse, hakkıdır, hürmetle kar#ılayaca%ız ve derhal 
Hükümetin istifasını bir saat geçmeden sahibine; yani Cumhurba#kanına takdim 
edece%iz. "ayet Cumhurba#kanı halefimiz olan hükümet gelinceye kadar bizi vazi-
fede kalmamızla görevlendirirse, bu vazifeyi de devam ettirece%iz, elimizden geldi-
%i kadar devam ettirece%iz.

"unu yalnız takdir buyurursunuz ki, hadiselere, çok büyük mesuliyetler ta#ı-
yan iç ve dı# sorunlara kar#ı güven almı# bir hükümetin tutumuyla güven almamı# 
bir hükümetin tutumu arasında bu hükümet ne kadar iyi niyetle, ne kadar dinamik 
çalı#ırsa çalı#sın âzim bir fark vardır. Onun için bizim yüksek Meclislerden ricamız, 
partilerden ricamız; #ayet güven esirgenecekse bizim bu intikal devrimizi memle-
ket menfaatleri bakımından kabil oldu%u kadar kısa tutmalarını ve emaneti bizden 
devralacak olan hükümeti bir an evvel kurmalarını bekleriz ve isteriz.

Bu kısa maruzatımla Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkı"lar)



BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Irmak tarafından kurulmu# olan Hükü-

metimize görev sürelerinde, memleket hizmetinde üstün ba#arılar dileriz.
Sayın Senatörler;
“Son söz senatöründür” hükmüne uygun olarak son sözü Sayın &stanbul Sena-

törü Ali O%uz Üyemize veriyorum. Buyurunuz Sayın Ali O%uz.
SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, Hükümet programında son 

söz yoktur, kanun de%ildir bu.
AL# O&UZ (#stanbul) — Muhterem Ba#kan, Yüce Senatonun muhterem üye-

leri, muhterem arkada#larım;
Konu#maların bu kadar uzun bir zaman devam etmesinden sonra ve muhte-

rem Ba#bakanın bu güzel konu#masının arkasından benim konu#mam belki icap 
etmezdi, hattâ arkada#larımın artık yorgun bir halde evlerine dönmek üzere kalk-
mı# bulundukları bir sırada benim konu#mamın haber verilmesi cidden isabetli 
de olmadı. Böyle bir hava içerisinde konu#mayı bendeniz de arzu etmezdim; ama 
mademki söz istedim, muhterem Ba#kan da lütfetti, sabrınızı ta#ırmadan birkaç 
kelimeyle sözlerimi hemen ba%layaca%ım.

Muhterem arkada#larım;
Dünden beri gerek yeni Hükümetin kurulu# biçimi, modeli, gerekse getirdi%i 

programı uzun uzun tartı#ıldı - bu yeni tabiri ile - ele#tirildi, tenkit edildi veya tak-
dir edildi.

Takdir edersiniz ki bu yeni Hükümetin kurulması normal alı#ılmı# usuller dai-
resinde bir kurulu# de%ildi. Biz bunu pe#inen biliyorduk ve bütün arkada#larımızda 
buna vakıftılar. Ancak, bir zaruretten do%mu# bulunan bu Hükümetin ortaya bu 
kadar güzel bir program ile çıkmı# olmasından sonra onun #u kısa zamanda da olsa 
geçirece%i müddet içerisinde hayırlı icraatlarını yapmı# olması temennisinden ba#-
ka elden bir #ey gelmiyor. Çünkü, partilere dü#en vazife, gösterdikleri sebepler ne 
kadar inandırıcı olursa olsun, bir araya gelip de kendi parti tabanlarına veya parti-
lere dayanmayan bir Hükümeti kurmak imkânını bulamadıkları bir noktada, böyle 
bir zaruretin gerektirdi%i bir Hükümet ortaya çıkar da hizmet etmek isterse bunu 
ancak takdirle kar#ılamak gerekir.

Nitekim, bu cümleden olarak muhterem Ba#bakanın gerek Mecliste, gerek yüce 
huzurunuzda, Senatomuzda vermi# oldukları #u izahat ve takdim #ekli hakikaten 
hepimizin gönlünü fethetmi# ve bize gelecekteki hizmetler bakımından bir ferahlık 
ve güven vermi#tir.

Temenni ederiz ki, müddetleri içerisinde partilerimiz yeni bir hizmete talip ol-
sunlar, bir anlayı# içerisinde bir araya gelsinler ve hizmetler de görülmek imkânı 
bulunsun.

Muhterem arkada#lar,
Seçim sistemimizin getirmi# oldu%u koalisyonları gerektiren #u içinde bulun-

du%umuz vasat içerisinde bir ba#ka #ekli zaten tahayyül etmek mümkün de de%il. 



Partilerin birbirine tahammül etmesi, bir araya gelip koalisyon hükümetlerini kur-
maya razı olmaları bir zaruretin gere%idir. E%er buna rıza gösterilmezi de dünden 
beri oldu%u gibi, fırsat bu fırsattır, ele geçmi#ken #u mikrofon geçmi#teki icraatları 
veya yapılmı# koalisyonların faaliyetlerini veya partilerin yekdi%eri hakkında söy-
lemi# oldukları sözleri bir imkân ve fırsat telakki ederek burada tekrar etmek duru-
muna girersek herkesin birbirinin yüzüne bakacak hali kalmaz.

Bize dü#ecek vazife, geçmi# koalisyon hizmetlerinde veya yan yana gelmi# par-
tilerin faaliyetlerinde yapılacak hizmetleri yeniden te#vik için, yapılmı# bulunan-
ların da hiç olmazsa güzel olanlarını, iyi olanlarını ortaya koymak lâzım. Nitekim 
bunların örneklerini bazı arkada#larımız verdiler. Birisi di%erini kaçmakla suçladı%ı 
zaman, öbürü, kaçmaya mecburdum dedi ve buna mesnet de göstererek dedi ki, 
“&#te &çtüzü%ün 79’uncu maddesi bize çalı#ma fırsatı vermiyordu” dedi. Ama, ken-
di lehine tefsir imkânı buldu%u yerlerde de gayet güzel bir #ekilde Kıbrıs harekâtı 
bizim zaferimizdir dedi, onu bakire bir kız edası ile takdim etmek gibi de bir misal 
vermek durumuna girdi.

Muhterem karde#lerim;
E%er bir hükümet varsa, bir koalisyon varsa bunun gerek icraatı, hayrü hasenâtı, 

gerekse seyyiâtı; günahı ve vebali birlikte ortaya konulmak lâzımgelir. Sen, iyi tara-
fını benimse, kötü tarafını da oradan geldi, o sebebiyet verdi de. Burada samimiyet 
eseri olmaz ve gelecekte bir araya gelecek insanlara bu ümidi, bu güveni, bu cesareti 
de vermemi# olursun. Çünkü, kötüleme hayırlı bir yol de%ildir.

Peki soruyorum, Irak ile olan boru anla#ması iki ay içerisinde yapılamadı ve 
memleketimizin milyonlarca zararını mucip oldu dendi. Güzel bir #ey. Bunun da 
acaba bu sistem de%i#tirmekle bir alâkası var mıydı? Hani sen nizam de%i#tirmek-
ten, sistem de%i#tirmekten veyahut da tarz de%i#tirmekten bahsediyorsun, bunun 
da boru hattı ile bir alâkası var mıydı? Yok; hiç alâkası yok. Niye getirmedin? Bu 
kadar da mı bir araya gelemiyordunuz? Kaldı ki, bir araya gelmeyi Ba#bakan temin 
eder, Ba#bakan Yardımcısı davet etmez. “Davet etti miydi, etmedi miydi, hangi ta-
rihte ettiydi,”’ münaka#aları o suretle çıktı. Bir araya gelip de hiç olmazsa Kıbrıs 
politikasının mahiyetini tartı#amaz mıydınız? Siz harekât kararını verirken tar-
tı#madınız mı? &çinizde katılmayanlar oldu%unu söyleyenler oldu; hatta denildi ki: 
“Harekât ba#ladı%ı zaman; aman durduralım, hergün yüzlerce insan ölüyor, bunun 
vebalini ta#ıyamayaca%ım diyenler oldu” denildi. Gerçek veya de%il; yarın tarih ya-
zacak bunu; ö%renece%iz. Bu tartı#ılmı#. Bunun politikası da tartı#ılır. Demek ki, 
tartı#ma imkânı varmı#. “Tartı#madan memleketin âli menfaatlerine uygun hiz-
metler vardı,” dediniz. Boru hattını misal verdiniz, milyonlarca memleket zarara 
girdi dediniz. Bu yapılamaz mıydı?

Muhterem karde#lerim;
Anlayı#lı olmamız lâzım, insaflı olmamız lâzım. Gerek gelecek ve hizmet ede-

ceklere yardımcı olmak bakımından, gerekse sonradan gelecek olanlara da hizmet-
lerinde cesaret vermek bakımından anlayı#lı olmak lâzımdır.

Muhterem karde#lerim;
Gıda maddelerinin yoklu%u, pahalılık milletin sırtına yapı#mı#ken siz birbiri-

nizden nefret edercesine kaçarsanız ve ben getirece%im sistemde bu imkânı, bu va-



satı bulamadım diye küskünlük içerisinde Kabineyi bile toplamaktan içtinap eder-
seniz, ondan sonra da bunun kusurunu ba#kalarına yüklerseniz bu insaf olmaz.

Uçak sanayii, gemi sanayii, harp sanayii mevzularında Millet parasını vermi#, 
ilgili daireler #irketlerini kurmu#, umum müdürlerini tayin etmi#, Ticaret ve Sana-
yi Bakanlıkları temsilcileri tayin edilmi# bir Millî Savunma ve Maliye Bakanlı%ının 
temsilcilerinin tayin edildi%i gün kazmayı vuracaksınız, Buna da imkân vermezse-
niz bunun da rejimle alâkası var mı acaba? Hiçbir suretle alâkası yok.

Demek ki, bir hizmet, hem de âcilen yapılması lâzımgelen hizmetlerden bile 
ortada bir kaçma mevzubahis. &ki aylık bir zaman içerisinde e%er bunun kazma-
sı vurulup, temelleri atılmı# olsaydı 28 ay içerisinde semalarımızı Mirage’ler veya 
Phanthom’lar ayarında uçaklar dolduracak #eklinde bir teb#irât verildi. Bu da teyit 
edildi. Bir araya geldi%imiz yedi ay, sekiz aylık müddet içerisinde bu kadar methü 
sena etti%iniz insanlar bir anda nasıl kötü olabildiler?

Muhterem karde#lerim, insaflı olmak lâzım. Bu arada dedi%im gibi uçak sana-
yii, gemi sanayii, harp sanayii, di#li kutusu, elektronik sanayii, atom santralları ve 
boraksın, bilhassa katı yakıtının memleketimizdeki enerji istihsalinde ve ihtiyacın-
da kullanılması mevzularındaki 30 adet, milyarlık tesisin nasıl kurulaca%ı mevzu-
unda beyanatlar verildi%i zaman herkes alkı#lıyor, canı gönülden, bu devre de%il, 
gelecek devrede de beraber olaca%ımız ümidi belirtiliyordu. Nasıl bir anda bir insan 
kötü olabilir? Olmaz karde#lerim; bunlar, insafın dı#ında #eylerdir.

Öyleyse, biz verece%imiz emsallerde ve söyleyece%imiz sözlerde sadece kadir-
#inaslık ve dostlukta vefaya de%il, gelecekteki hükümetlerin icraatlarında veya bir 
araya gelecek koalisyonların hizmetlerinde de onlara bugünden gönülden destek ol-
mak ve onları desteklemek, te#vik edici olmak için vefalı olmayı bilmemiz lâzımdır.

Bu vesile ile yeni Hükümetin Muhterem Ba#kanını hakikaten gönülden alkı#-
layarak ve içimizde bir ferahlık duyarak #u meselelerde, hiç olmazsa hizmet etti%i 
müddet içerisinde faydalı faaliyetleri olaca%ına kani olduk. Allah’tan onlara muvaf-
fakiyetler dilerken, Yüce Senatonun bütün mensuplarını ve misafirlerimizi hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. Allah’a emanet olun. (A.P. sıralarından alkı#lar)

BA%KAN — Sayın Irmak tarafından kurulmu# olan Hükümetin Programı üze-
rinde Cumhuriyet Senatosunda yapılmı# olan müzakereler bitmi#tir.

Cumhuriyet Senatosu 3 Aralık Salı günü saat 15.00’te toplanacaktır. Birle#imi 
kapatıyorum.

Kapanma Saati: 21.40
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B!R!NC! OTURUM
BA"KAN —Kemal Güven

KÂT!PLER: Enver Akova (Sivas)
Zekâi Yaylalı (Erzurum)

Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA%KAN — Muhterem arkada#larım, gündemimize göre Ba#bakan Sayın Sadi 
Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103, &çtüzü%ü-
müzün 105’inci maddeleri gere%ince güven oylaması yapılacaktır.

Güven oylaması &çtüzü%ümüze göre açık oyla yapılacaktır.
Açık oylama, &çtüzü%ümüzün 115’inci maddesine göre üç #ekilde yapılmakta-

dır: Birincisi matbu oy pusulalarının, yani milletvekili arkada#larımın isim, soyadı 
ve seçim çevresi yazılı bulunan oy pusulalarını, kürsüye konacak sepete atmaları 
suretiyle; ikincisi, elektronik cihazla; üçüncüsü, isim okumak suretiyle.

MEHMET AL# ARSAN (Çankırı) — Sayın Ba#kan, ad okumak suretiyle ya-
pılsın.

BA%KAN — Efendim, bu, Genel Kurulun oylarıyla halledilecektir. Genel Kuru-
lun oylarına sunaca%ım. &çtüzü%ümüze göre bu üç biçimden birinin kararla#tırılma-
sı Genel Kurula aittir. Bu itibarla, matbu oy pusulalarının, kürsüye konacak kutu-
ya atılmak suretiyle oylamanın yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Oy kutularını kürsüye koyunuz.
Muhterem arkada#larım, yanında matbu oy pusulası bulunmayan arkada#la-

rım beyaz bir kâ%ıdı, ismini, soyadını, seçim bölgesini, bugünün tarihini, oyunun 
rengini yazıp, imzalamak suretiyle kutuya atabilir.

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan tekrar eder misiniz?
BA%KAN — Efendim, yanında matbu oy pusulası bulunmayan arkada#larım, 

beyaz bir kâ%ıda isim, soyadı, seçim çevresi, bugünkü tarih ve oyunun rengini yaz-
mak suretiyle imzalayıp kutuya atabilir. Beyaz kâ%ıda yazılan ve imzası bulunma-
yan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Güven oylamasına Adana seçim çevresinden ba#lıyoruz, ismi okunan arkada#-
larım teker teker gelerek oyunu kullanacaktır efendim.

(Adana milletvekillerinden ba"lanarak oylar toplandı)



BA%KAN — Oyunu kullanmayan arkada#ımız var mı efendim? Yok.
Oylama muamelesi bitmi#tir efendim; kutuyu kaldırın.
(Oyların ayrımı yapıldı)
BA%KAN — Açık oylama sonucu gelmi#tir, bilgilerinize sunuyorum.
Ba#bakan Sayın Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkındaki 

güven oylamasına 378 arkada#ımız katılmı#tır. 17 kabul, 358 ret, 3 muteber sayıl-
mayan oy çıkmı#tır.

Bu duruma göre, Sayın Sadi Irmak tarafından kurulan Hükümet, Millet Mecli-
simizden güvenoyu alamamı#tır.

Buyurun Sayın Irmak.
BA%BAKAN SAD# IRMAK (C. Senatosu Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Yüce 

Meclisin iradesine gönülden saygılı olan hükümetimiz, beliren bu sonuç kar#ısında 
istifa etme kararını almı#tır. Gere%ini yapmak üzere, istifamı Sayın Reisicumhura 
takdim etmek üzere Çankaya’ya gidece%iz.

Bu sonucun milletimize ve yurdumuza hayırlı olmasını dilerim.
Aynı zamanda, Yüce Meclise bir #ükran borcumu da ifade etmek isterim. Bize 

izhar buyrulan güvensizli%in, programımıza, tutumumuza, niyetimize, #ahısları-
mıza raci olmadı%ını ifade etmek hususunda hemen bütün partilerin aynı görü#ü 
ifade buyurmu# olmalarını hayatımızın, Ba#bakanlıktan çok üstün meziyeti ve ni-
meti olarak kabul ediyorum. (“Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Bir Anayasa anlayı#ından do%mu# olan bu ihtilâfın memleketimize hayır getir-
mesini dileyerek Yüce Heyetinizi derin saygılarımla selâmlarım. (Alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Irmak.

Kapanma Saati: 15.40



Ba"bakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında Ana-
yasanın 103’üncü maddesi uyarınca yapılan güven oylaması sonucu

(Güvenoyu verilmemi"tir)

Program: 24.11.1974
Güvenoylaması: 29.11.1974
Üye sayısı: 450
Oy verenler: 378
Kabul edenler: 17
Reddedenler: 358
Çekinserler: 0
Oya katılmayanlar: 70
Muteber olmayan: 3
Açık üyelikler: 2

(Kabul edenler)
ADANA 
Alparslan Türke#
A&RI 
Rıza Polat
ANKARA 
M. Kemal Erkovan
B#TL#S 
Muhyettin Mutlu
BOLU 
Kemal Demir
GAZ#ANTEP 
&mam Hüseyin &ncio%lu
#STANBUL 
&lhami Sancar
KASTAMONU 
Hasan Tosyalı
KAYSER# 
Mehmet Altmı#yedio%lu, Turhan Feyzio%lu
KONYA 
Vefa Tanır



MARD#N 
&brahim Aysoy, Talât O%uz
MU% 
Kasım Emre
VAN 
&hsan Bedirhano%lu, Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpo%lu

(Reddedenler)
ADANA 
Mehmet Can, Hasan Cerit, Erol Çevikçe, Osman Çıtırık, &lter Çubukçu, Yılmaz 
Hocao%lu, Selâhattin Kılıç, Battal Köksal Mehmet Hulusi Özkul, Ahmet Topa-
lo%lu, Emin Bilen Tümer
ADIYAMAN 
Halil A%ar, Kemal Tabak, Abdurrahman Ünsal, Ramazan Yıldırım
AFYON KARAH#SAR 
Mehmet Rıza Çerçel, Mete Tan, Ali &hsan Ulubah#i
A&RI 
Mir Bahattin Yardımcı
AMASYA 
Hasan Bütüner, Hüsnü Cahit Koçkar, Vehbi Me#hur
ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu, Muammer Alıcı, Orhan Alp, O%uzhan Asiltürk, Kemal 
Ataman, O%uz Aygün, Osman Ceran, Orhan Eren, Necdet Evliyagil, Mustafa 
&mirzalıo%lu, M. Rauf Kandemir, Cahit Kayra, &smail Hakkı Keteno%lu, Kâmil 
Kırıko%lu, &smail Hakkı Köylüo%lu, &brahim Saffet Omay, Cevat Önder, Hasan 
Özçelik, Feriha Fatma Öztürk, Fikri Pehlivanlı, Önder Sav, &lyas Seçkin, Saba-
hattin Selek, Hayrettin Turgut Toker, Yusuf Ziya Ya%cı
ANTALYA 
&hsan Ataöv, Ömer Buyrukçu, Fahri Özçelik, Faiz Sarlar, Remzi Yılmaz
ARTV#N 
Turgut Altunkaya, Sabit Osman Avcı, Ekrem "adi Erdem
AYDIN 
&sa Ayhan, M. "ükrü Koç, Mutlu Menderes, Nahit Mente#e, Kemal Ziya Öz-
türk, &smet Sezgin, Behiç Tozkoparan
BALIKES#R 
Ahmet Akçeel, Mustafa Kemal Alver, &lhan Aytekin, Cihat Bilgehan, Ahmet 
&hsan Kırımlı, Orhan Üretmen



B#LEC#K 
Muzaffer Erdem, Mehmet Ergül
B#TL#S 
Abidin &nan Gaydalı
BOLU 
Harun Aytaç, Müfit Bayraktar, Ahmet Çakmak, Abdi Özkök
BURDUR 
Osman Aykul, Faik Kırba#lı, Ali Sanlı
BURSA 
Emin Acar, Hasan Esat I#ık, Halil Karaatlı, Cemal Külâhlı, Kasım Önadım, 
Hüseyin Suat Sungur, Mustafa Tayyar, Ahmet Türkel
ÇANAKKALE 
Murat Bayrak, Osman Orhan Çaneri, Zekiye Gülsen, Hasan Sever, Refet 
Sezgin
ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan, Nurettin Ok, Arif Tosyalıo%lu
ÇORUM 
Cahit Angın, Yakup Ça%layan, Etem Eken, Yasin Hatibo%lu, Kasım Parlar, 
&hsan Tombu#
DEN#ZL# 
Sami Arslan, Fuat Avcı, Hüseyin Erçelik, Hasan Korkmazcan, Hüdai Oral
D#YARBAKIR 
Hasan De%er, Abdüllâtif Ensario%lu, Halit Kahraman, Bahattin Karakoç, Mah-
mut Kepolu, Mahmut Uyanık
ED#RNE 
&lhami Ertem, Veli Gülkan, &lhan I#ık, Cevat Sayın
ELÂZI& 
Atillâ Atilâ, Ömer Naimi Barın, Hasan Buz, Rasim Küçükel
ERZ#NCAN 
Hüsamettin Atabeyli, Hasan Çetinkaya
ERZURUM 
Yahya Akda%, Rasim Cinisli, Rıfkı Danı#man, Mehmet Fuat Fırat, Gıyasettin 
Karaca, Korkut Özal, Zekâi Yaylalı, &smail Hakkı Yıldırım
ESK#%EH#R 
Murat Kâhyao%lu, Ay#e Aliye Koksal, Orhan O%uz, Niyazi Önal, Seyfi Öztürk
GAZ#ANTEP 
Mehmet Bozgeyik, Mehmet Özkaya, Mehmet Özmen
G#RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, Nizamettin Erkmen, &brahim Etem Kılıço%lu, M. 
Emin Turgutalp, Orhan Yılmaz



GÜMÜ%HANE 
M. Orhan Akkoyunlu, Mustafa Karaman, Erol Tuncer, Turgut Yücel
HATAY 
Abdullah Cilli, Sabri &nce, Mehmet Sait Re#a, Mehmet Sönmez, Malik Yılman, 
Ali Yılmaz
#SPARTA 
Ali &hsan Balım, Mustafa Cesur, Süleyman Demirel, Yusuf Uysal
#ÇEL 
Hikmet Balo%lu, Nâzım Ba#, &brahim Göktepe, Rasim Gürsoy
Oral Mavio%lu, Süleyman "im#ek, Çetin Yılmaz
#STANBUL 
Hasan Basri Akkiray, Hasan Aksay, Abdullah Ba#türk, Servet Bayramo%lu, Sa-
dettin Bilgiç, Orhan Birgit, Ferruh Bozbeyli, &. Fehmi Cumalıo%lu, Vahit Çalın, 
Süleyman Arif Emre, A. Bahir Ersoy, Orhan Eyübo%lu, Nilüfer Gürsoy, Mus-
tafa Kara, Abudurrahman Köksalo%lu, Fatma Gülhis Mankut, Necdet Ökmen, 
Ali Nejat Ölçen, &lhan Özbay, M. Kâzım Özeke, Mustafa Parlar, Mehmet Emin 
Sungur, &smail Hakkı Tekinel, Hüsamettin Tiyan#an, "ükrüye Tok, Ali Topuz, 
Metin Tüzün, Necdet U%ur, Re#it Ülker, Halûk Ülman, Engin Ünsal, Cemil 
Yava#
#ZM#R 
Talât Asal, Kaya Bengisu, Alev Co#kun, Yüksel Çakmur, Ali Naili Erdem, Yıl-
maz Ergenekon, Süleyman Genç, Co#kun Karagözo%lu, "inasi Osma, A. Kemal 
Önder, Remzi Özen, Orhan Demir Sorguç, &smail Ta#lı, Cemal Tercan, Neccar 
Türkcan, Mahmut Türkmeno%lu
KAHRAMAN MARA% 
&smet A%ao%lu, Halit Evliya, Mehmet Özdal, Ahmet Tevfik Paksu, Mehmet 
Pamuk, Ali Zülfikâro%lu
KARS 
Davut Aksu, Do%an Araslı, Yasin Bozkurt, Abdülkerim Do%ru, Kemal Okyay, 
Hasan Yıldırım
KASTAMONU 
Vecdi &lhan, Sabri Keskin, Hilmi Öztürk, Sabri Tı%lı
KAYSER# 
Cemal Cebeci, Selçuk &mamo%lu, Hayrettin Nakibo%lu, Kâmil Özsarıyıldız
KIRKLAREL# 
Mehmet Atagün, Mehmet Dedeo%lu
KIR%EH#R 
Mustafa Aksoy, Memduh Erdemir
KOCAEL# 
Sedat Akay, &brahim Akdo%an, "evket Kazan, Sabri Yah#i



KONYA 
Mehmet O%uz Atalay, "ener Battal, &smet Büyükyaylacı, Bahri Da%da#, Nec-
mettin Erbakan, Kemâlettin Gökakın, Hüseyin Keçeli, Özer Ölçmen, Faruk 
Sükan, Mustafa Üstünda%
KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum, Ahmet Ha#im Benli, Hüseyin Cavit Erdemir, &lhan 
Ersoy, Mehmet Ersoy
MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol, Mehmet Delikaya, Hüseyin Deniz, Ahmet Karaaslan
MAN#SA 
Veli Bakırlı, Ahmet Balkan, Süleyman Ça%lar, Mustafa Ok, Hilmi Okçu, Necmi 
Özgür, Gündüz Sevilgen, Önol Sakar, Hasan Zengin
MARD#N 
Fehmi Adak, Seyfi Güne#tan
MU&LA 
Adnan Akarca, Ünal Demir, Halil Dere, Ali Dö%erli
MU% 
Ahmet Hamdi Çelebi, Tekin &leri Dikmen
NEV%EH#R 
Mehmet Sabri Dörtkol, Mehmet Zeki Tekiner, Ragıp Üner
N#&DE 
". Ya#ar Arıba#, Mehmet Altınsoy, Mehmet Bıyık, Haydar Özalp, Azmi Yavu-
zalp
ORDU 
Ata Bodur, Memduh Ek#i, Mehmet Said Erbil, Kemal "ensoy, Bilâl Tarano%lu, 
Senai Yazıcı
R#ZE 
Osman Yılmaz Karaosmano%lu, Sami Kumbasar, Sûdi Re#at Saruhan, Cevat 
Yalçın
SAKARYA 
Nuri Bayar, Kenan Durukan, Nadir Lâtif &slâm, M. Vedat Önsal, &smail Müf-
tüo%lu, Hayrettin Uysal
SAMSUN 
Ali Acar, Fahri Birer, Mustafa Da%ıstanlı, &lyas Kılıç, Do%an Kitaplı, Hüseyin 
Özalp, Hayati Sava#çı, Fuat Uysal, &rfan Yankutan
S##RT 
Abdülbaki Cartı, Mehmet Nebil Oktay, Abdülkerim Zilan
S#NOP 
Mustafa Kaptan, Yalçın O%uz, Tevfik Fikret Övet



S#VAS 
Enver Akova, Ahmet Arıkan, N. Nazif Aralan, Vahit Bozatlı, Ahmet Durako%-
lu, Ekrem Kangal, Vahidettin Karaçorlu, Mustafa Timisi
TEK#RDA& 
Halil Ba#ol, Nihan &lgün, Ömer Kahraman
TOKAT 
Hüseyin Abbas, Cevat Atılgan, &smail Hakkı Birler, Ali "evki Erek, Ali Kurt, 
Haydar Ulusoy
TRABZON 
Mehmet Arslantürk, Âdil Ali Cinel, Ömer Çakıro%lu, Ekrem Dikmen, H. Kadri 
Eyübo%lu, Lûtfi Kökta#, Mehmet Özgür, Ahmet "ener
TUNCEL# 
Nihat Saltık, Süleyman Yıldırım
URFA 
Mehmet Celâl Bucak, Necmettin Cevheri, Abdülkadir Öncel
U%AK 
Orhan Dengiz, Ahmet Yılmaz
VAN 
Kinyas Kartal
YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsur, Ömer Lûtfi Zararsız
ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın, Zekâi Altınay, Kemal Anadol, Bülent Ecevit, Fevzi Fırat, 
Orhan Göncüo%lu, Cahit Karaka#, Sadık Tekin Müftüo%lu, Mehmet Zeki Okur

(Oya Katılmayanlar)
ADANA 
&brahim Tekin
AFYON KARAH#SAR 
&brahim Elmalı, Rasim Hancıo%lu, Süleyman Mutlu, "ükrü Yüzba#ıo%lu
A&RI 
Cemil Erhan, Kerem "ahin
ANTALYA 
Abdurrahim Erdem
BALIKES#R 
Necati Cebe, &brahim Behram Eker, Sadullah Usumi
B#NGÖL 
Abdullah Bazencir, Hasan Celâlettin Ezman



BURSA 
Mehmet Emekli, Mehmet Turgut (&.)
ÇORUM 
Turhan Utku
DEN#ZL# 
Rıza Genço%lu
D#YARBAKIR 
Recai &skendero%lu
ELÂZI& 
A. Orhan Senemo%lu
ERZ#NCAN 
Nurettin Karsu
ERZURUM 
Selçuk Erverdi
ESK#%EH#R 
&brahim Etem Güngör (&.)
GAZ#ANTEP 
Mustafa Güne#, &brahim Horto%lu, Yusuf Öztürkmen, Orhan Tokuz
G#RESUN 
Hasan Vamık Tekin
HAKKÂR# 
Mikâil &lçin (&.)
#STANBUL 
Hüseyin Özdemir, Osman Özer, A. Do%an Öztunç, Cemal Suer, &hsan Toksan
#ZM#R 
Adil Demir, Yücel Dirik
KAHRAMAN MARA% 
O%uz Sö%ütlü KARS Kemal Güven (Ba#kan), Cemil Ünal
KASTAMONU 
Mehdi Keskin (&.)
KAYSER# 
Tufan Do%an Av#argil, Mehmet Yüceler
KIRKLAREL# 
Tankut Akalın
KIR%EH#R 
Sait Saylam
KOCAEL# 
Turan Güne#



KONYA 
Re#at Aksoy, Muzaffer Demirta#, Mustafa Kubilay &mer (&.), M. Necati Kalay-
cıo%lu, Ali Kökbudak
MALATYA 
Hakkı Gökçe, Celâl Ünver
MAN#SA 
Süleyman Tuncel
MARD#N 
Ahmet Türk, Nurettin Yılmaz
MU&LA 
Ahmet Buldanlı
ORDU 
Mustafa Kemal Gönül, Ferda Güley
SAMSUN 
Hilmi Türkmen
S##RT 
&dris Arıkan
TEK#RDA& 
Yılmaz Alpaslan
TOKAT 
Feyzullah De%erli
URFA 
Mehmet Aksoy, Necati Aksoy, Mustafa Kılıç, Celâl Payda#
U%AK 
Kadir Özpak
VAN 
Muslih Görenta# (&.Ü.)
YOZGAT 
&hsan Arslan, &lhami Çetin, Nedim Korkmaz

(Açık üyelikler)
Amasya 1
Bursa 1
Yekûn 2





IV. Demirel!Hükümeti 
31.03.1975-21.06.1977



Bakanlar Kurulu

Ba"bakan 
Süleyman DEM&REL (Isparta, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Turhan FEYZ&O$LU (Kayseri, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Alparslan TÜRKE" (Adana, MHP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı 
Seyfi ÖZTÜRK (Eski#ehir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı 
Hasan AKSAY (&stanbul, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı 
Mustafa Kemal ERKOVAN (Ankara, MHP) 31.03.1975-30.04.1977 
Osman ALBAYRAK (C.S. Kütahya Üyesi) 30.04.1977-21.06.1977
Devlet Bakanı 
Mehmet Gıyasettin KARACA (Erzurum, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Adalet!Bakanı 
&smail MÜFTÜO$LU (Sakarya, MSP)  31.03.1975-11.04.1977 
Zeyyat BAYKARA (C.S. Kontenjan Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977
Milli Savunma Bakanı 
Ferit MELEN (C.S. Van Üyesi, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
#çi"leri!Bakanı 
O%uzhan AS&LTÜRK (Ankara, MSP)  31.03.1975-11.04.1977 
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontj. Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977
Dı"i"leri!Bakanı 
&. Sabri ÇA$LAYANG&L (C.S. Bursa Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Maliye!Bakanı 
Yılmaz ERGENEKON (&zmir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Milli E$itim Bakanı 
Ali Naili ERDEM (&zmir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Bayındırlık!Bakanı 
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Ticaret!Bakanı 
Halil BA"OL (Tekirda%, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Sa$lık!ve!Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal DEM&R (Bolu, CGP)  31.03.1975-19.04.1977 
Vefa TANIR (Konya, CGP)  19.04.1977-21.06.1977



Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan ÖZTRAK (TBMM dı#ından, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Ula"tırma!Bakanı 
Nahit MENTE"E (Aydın, AP)  31.03.1975-11.04.1977 
&brahim AYSOY(Mardin, Ba%ımsız)  11.04.1977-21.06.1977
Çalı"ma!Bakanı 
Ahmet Tevfik PAKSU (K. Mara#, MSP)  31.03.1975-10.11.1976 
"evket KAZAN (Kocaeli, MSP)  16.11.1976-21.06.1977
Sanayi!ve!Teknoloji!Bakanı 
Abdülkerim DO$RU (Kars, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Turizm!ve!Tanıtma!Bakanı 
Lütfi TOKO$LU (C.S. Kocaeli Üyesi AP)  31.03.1975-11.04.1977 
Nahit MENTE"E (Aydın, AP)  11.04.1977-21.06.1977
#mar ve #skân Bakanı 
Nurettin OK (Çankırı, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Köyi"leri!Bakanı 
Vefa POYRAZ (C.S. &stanbul Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Orman Bakanı 
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Gençlik ve Spor Bakanı 
Ali "evki EREK (Tokat, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Kültür!Bakanı 
Rıfkı DANI"MAN (Erzurum, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ahmet Mahir ABLUM (Kütahya, AP) 31.03.1975-21.06.1977



Koalisyon Protokolü

(AP-MSP-MHP-CGP)
Memleketimizin içinde bulundu%u ve gitgide a%ırla#an iç ve dı# #artları göz 

önünde tutan Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi, a#a%ıdaki temel hedefler ve görü#ler etrafında bir Koalis-
yon Hükümeti kurarak beraberce çalı#ma%a karar vermi#lerdir:

Türk Milletinin bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez 
bir bütün halinde milli #uur ve ülküler etrafında toplayan; aziz ve büyük milleti-
mizin, dünya milletler camiasının #erefli bir üyesi olarak, milli birlik ruhu içinde 
daima yüceltilmesini amaç bilen Türk milliyetçili%i ilham kayna%ımızdır.

Milli ve manevi de%erlere ba%lı ve saygılıyız. Milletimizin birli%ini ve devleti-
mizin bütünlü%ünü iç kavgalarla yok etmek isteyen her türlü yıkıcı faaliyetin kar-
#ısındayız.

Hür demokratik rejimi, insan haysiyetine uygun yegâne idare #ekli sayıyoruz.
Atatürk’ün önderli%inde büyük milletimizin kurdu%u Türkiye Cumhuriyetini, 

Anayasamızdaki temel nitelikleriyle ayakta tutup güçlendirmek emelindeyiz.
Ülkemizi iç ve dı# tehlikelere kar#ı koruyacak tedbirleri alma%ı, Türk Milletini 

dünya milletleri arasında layık oldu%u #erefli ve güçlü bir noktaya en kısa zamanda 
çıkarma%ı, içte huzur ve refahı sa%lama%ı birinci görev saymaktayız. Türkiye’nin en 
kısa zamanda geli#mi# ve sanayile#mi# bir ülke haline getirilmesi, temel hedefimiz-
dir. Hür ve demokratik rejim içinde, Türkiye’nin manen ve maddeten kalkınmasına 
bütün milletin, heyecanını duyarak ve inanarak, katılmasının temini esastır.

Kurulacak hükümet, milliyetçi; hızlı kalkınmayı, sosyal adalet ve sosyal güven-
li%i sa%layıcı; iç barı#, huzur ve güveni kısa zamanda tesis etmeyi hedef bilen ve 
milli savunma gücümüzü hızla geli#tirmeye kararlı bir politikayı esas alacaktır.

Siyasi istikrarın sa%lanmasına ve vatanda#ların acil meselelerinin çözülmesine 
öncelik verilecektir.

Devlet mekanizmasının ahenk içinde i#lemesi, kararların hızla verilmesi, yetki 
ve sorumlulukların iyi bir #ekilde da%ıtılması suretiyle kamu idaresinde müessiri-
yet ve verimlili%in arttırılması, adalet da%ıtımının süratlendirilmesi, temel ihtiyaç 
maddelerinin yoklu%unun giderilmesi, pahalılık ve i#sizlikle mücadele, devlet ida-
resinin israftan kurtarılması, kırtasiyecilik, rü#vet, irtikap ve suiistimal ile mües-
sir #ekilde sava#ılması, yatırımların hızlandırılması, öncelikle ve büyük önemle ele 
alınacaktır. Devlet idaresinde müessiriyetin ve verimlili%in ancak sürekli bir ıslahat 
ile sa%lanaca%ına inanıyoruz.

Türkiye’de, ekonomik ve sosyal alanda, yoksul zümreler lehine alınması gerekli 
tedbirler vardır. &ktisadi ve sosyal yapıda, devlet idaresinde de%i#iklikler gereklidir. 
Fakat de%i#iklik, kötüye do%ru de%il, iyiye do%ru olmalıdır.

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli, yoksul zümreleri ve yurdun geli#meye 
muhtaç bölgelerini yararlandırmak için gereken adımlar atılacaktır.



Kalkınma hamlelerinde bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve kal-
kınmanın nimetlerinin yaygın ve adil bir #ekilde da%ılmasına dikkat gösterilecek-
tir. Do%u ve Güney-Do%u &llerimizin ve bütün geli#meye muhtaç yurt bölgelerinin 
kalkınması için etkili tedbirler alınacak, bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak 
amacıyla özel planlar hazırlanacaktır.

Sosyal adaleti ve sosyal güvenli%i yaygın hale getirmek için gerekli çalı#malar 
hızla yürütülecek, bu alanda Türk Cemiyetini ileriye götüren önemli de%i#iklikler, 
gerçek hamleler yapılacaktır. Genel Sa%lık Sigortası konusu önemle ele alınacak, 
köylü yurtta#larımızın afetlere kar#ı korunması için Tarım Sigortası geli#tirilip yay-
gınla#tırılacak; emekli i#çilerin durumu süratle düzeltilecek; muhtaç duruma dü#en 
ya#lı yurtta#ların, kimsesiz çocukların, sakatların ıstıraplarını dindirecek tedbirler 
alınacak, dar gelirli aile çocuklarının yeti#me imkânlarını arttıracak #ekilde burs ve 
yatılılık imkânları geli#tirilecektir.

Köy kalkınmasına büyük öncelik verilecek, köye giden hizmetler arttırılacak ve 
daha yaygın hale getirilecektir. Köy hizmetlerinde, köylüye yüklenen katılma pay-
ları kaldırılacaktır. Köy okullarının araç ve gereç ihtiyaçları daha iyi kar#ılanacaktır.

Köylünün gübre ihtiyacını daha kolaylıkla kar#ılaması için mümkün olan her 
tedbire ba#vurulacak, yerli gübre fabrikaları tam kapasite ile çalı#tırılacak, gübre fi-
yatlarında indirim imkânı önemle ele alınacak, zirai mücadele ilacı, zirai alet ve ma-
kina ihtiyaçlarının kar#ılanmasında kolaylıklar sa%lanacaktır. Mahrumiyet #artları 
içinde bulunan köylerin, bu arada orman içi köylerinin ihtiyaçları üzerinde özellikle 
durulacaktır.

Türkiye’nin ça%da# bir sanayi ülkesi haline gelmesi, tarım sektörünün ihtiyacı 
olan temel girdilerin yeterli seviyede sa%lanması, zaruri ihtiyaç maddelerinin kar#ı-
lanması için, enerji tesislerinin, yeni gübre fabrikalarının, yeni #eker fabrikalarının, 
demir-çelik tesislerinin, metalürji sanayiinin, elektronik sanayiinin, motor sanayi-
inin, otomotiv alanında aktarma organları sanayiinin, takım tezgahları sanayiinin, 
tarım ve i# makinaları sanayiinin, kurulmasına mutlaka hız verilecektir. Telefon 
hizmetlerinin ça%da# bir seviyeye yükseltilmesi, büyük merkezlerin otomatik te-
lefon ba%lantısına kavu#turulması için gerekli hamle yapılacaktır. Köyleri telefona 
kavu#turma çalı#malarına da hız verilecektir.

Komünizme, her çe#it anar#iye, anayasa ve kanun dı#ı eylemlere, milli bü-
tünlü%ü zedeleyici, milleti ve ülkeyi bölücü, cumhuriyeti tahrip edici faaliyetlere 
kar#ı, devletin, anayasa düzeni içinde kendisini savunmasını ve bu çe#it tehlike ve 
faaliyetlerle etkili #ekilde mücadele edilmesini kesin bir zorunluluk sayıyoruz. &ç 
güvenli%i, asayi#i ve kanun hâkimiyetini sa%lamakla görevli devlet kurulu#larının 
ve güvenlik kuvvetlerinin, görevlerini tarafsızlıkla, azim ve kararlılıkla yerine geti-
rebilmeleri için, hükümet gerekli her türlü ihtimamı gösterecektir.

Siyasi istikrar yanında, Türkiye’nin iktisadi istikrara da ihtiyacı vardır. &ktisadi 
durgunlu%a sebebiyet vermeden, geli#meyi önlemeden, enflasyonu frenlemek için 
gerekli çabanın gösterilmesi lüzumuna inanıyoruz.

Duraklamı# olan yatırım ve kalkınma hamlesini yeniden harekete geçirmek 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. Yatırımları gereksiz #ekilde güçle#tiren ve gecikti-



ren engellerin ortadan kaldırılmasına çalı#ılacak, bir yandan yeni yatırımlar te#vik 
edilirken, bir yandan da kamu sektörünün ve hür te#ebbüsün yarım kalmı# yatı-
rımlarının bir an önce tamamlanmasına, tam hızla üretim yapmalarına çaba gös-
terilecektir.

Türkiye’nin, bütün dünya ülkeleri ile çok yönlü ve geli#mi# münasebetler kur-
masına ve sürdürmesine önem verilecektir.

TRT’nin tarafsızlı%ı ve anayasanın 121’inci maddesindeki ilkelere sadık kalma-
sı sa%lanacaktır. Yalnız haber hizmeti de%il, önemli bir e%itim ve kültür hizmeti 
görmekle yükümlü olan TRT’nin, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü%ünü sarsıcı, 
cumhuriyeti tahrip edici, milli güvenli%e ve genel ahlaka zarar verici yayınlar yap-
ması önlenecektir.

Seçimlerde siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmesini sa%lamak maksadıyla 
hazırlanmı# ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba#kanlı%ına sunulmu# olan kanun 
teklifinin öncelikle ve en kısa sürede kanunla#tırılması için tam bir tesanüt içinde 
çalı#ılacaktır. Ayrıca seçim güvenli%ini, kütüklerin düzenlenmesinden sandık ba#ı 
i#lemlerine kadar bütün seçim i#lemlerinin düzgün ve dürüst #ekilde yapılmasını 
sa%layacak tedbirlere ihtiyaç bulundu%u inancındayız. Seçmen ya#ının 18’e indiril-
mesine taraftarız. Dı# ülkelerdeki yurtta#larımızın seçimlere katılmalarını ve oy 
kullanabilmelerini sa%lamak amacıyla gerekli çalı#malar yapılacaktır.

Milli E$itim:
Milli e%itimde amacımız: Milletimizin bütün fertlerini, Türk Milletinin milli, 

ahlaki, insani, manevi ve kültürel de%erlerini benimseyen, koruyan ve geli#tiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalı#an;

Atatürk inkılaplarına ve Türk Milliyetçili%ine ba%lı; insan haklarına ve milli, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar#ı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranı# haline getirmi#;

Büyük ve #anlı tarihimizle iftihar eden, milletimizin gelece%ine güvenle bakan, 
her türlü taklitçilikten uzak, milli #ahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet 
yarı#ında insanlı%a örnek olma%ı hedef alan vatanda#lar olarak yeti#tirmektir.

Ö%retimin her kademesinde fırsat ve imkân e#itli%inin sa%lanmasına özel bir 
önem verilecek, bu amaçla ö%renci bursları miktar ve sayı itibariyle arttırılacak, 
parasız yatılı ö%renci sayısı ço%altılacaktır. Yurtlar, ö%renci kredileri, ders araçları 
ve gereçleri, artan ihtiyacı kar#ılayacak seviyeye çıkarılacaktır. Üniversite giri#in-
de, merkezi seçme ve yerle#tirme sınavlarından önce, üniversite hazırlık kursları 
açılacak ve bu kurslarda ihtiyaç halinde büyük merkezlerdeki ö%retmenlerden de 
faydalanılacaktır. Yüksekö%retimde fırsat e#itli%ini sa%lamak, liselerdeki birikimi 
önlemek ve meslek okullarına ra%beti arttırmak için, meslek okullarının ikinci dö-
neminden mezun olanların üniversite ve yüksekokulların giri# imtihanlarına katıl-
maları ve imtihanda ba#arılı olanların lise mezunları gibi bütün üniversite ve yük-
sekokullara girebilmeleri sa%lanacaktır.

E%itim sistemimiz, üretime katkıda bulunacak mesleki ve teknik ö%renime yö-
neltilecek, tedrici bir surette mesleki ve teknik liselerin arttırılması yoluna gidile-
cektir.



E%itim kurulu#larının yurt sathına dengeli bir surette da%ılması sa%lanacaktır.
E%itimde metod ve araçtan daha önemli olan ö%retmenlik mesle%ine gereken 

önem verilecek; feragatle görev yapan ö%retmenlerimizin maddi ve manevi sorun-
larının çözümlenmesine, meslek içi e%itimlerini ve ilerlemelerini sa%layacak #artla-
rın hazırlanmasına gayret sarf edilecektir.

Okullarda kitap enflasyonuna ve ders kitapları ile ilgili ticari istismarlara son 
verilecektir. Ders kitapları konusunda, dar gelirli ailelerin yükünü azaltıcı tedbirler 
alınacaktır.

&lk ve orta ö%retimde okutulmakta olan Ahlak Dersleri, gayesine uygun ve milli 
ahlak esaslarına göre düzenlenecek ve bu dersleri öncelikle, &lahiyat Fakültesi, Yük-
sek &slam Enstitüsü ve &mam-Hatip Okulları mezunları okutacaklardır.

&l ve ilçelerde binaları tamamlanmı# olan Meslek Okulları ö%renime açılacaktır.
Müfredat programlarının milli kültürümüze uymayan kısımları de%i#tirilecek 

ve milletimizin ilme ve insanlı%a yaptı%ı hizmetlerin ö%retilmesine önem verilecek-
tir.

Milli e%itimde, gençli%in bedeni geli#mesi için okul içi spora önem verilecektir.
Milli bir kültür siyaseti takip edilmek suretiyle, milletimizi meydana getiren 

de%erler etrafında milli bütünlük kuvvetlendirilecektir. Güçlü bir milli kültür hare-
ketinin, milletimizi zararlı dı# tesirlerden koruyaca%ına inanıyoruz.

Kültürümüzün geli#mesi, yeni nesillerimize a#ılanması, sanatımızın milli kök-
lerden kuvvet alarak geli#mesi, kültürümüzün içte ve dı#ta tanıtılması, yurt dı#ın-
daki soyda#larımızın kültürel ihtiyaçlarının kar#ılanması için gerekli tedbirler alı-
nacaktır.

Tarihi mirasımız olan eserlerin bakımı, onarımı, korunması ve tanıtılması ön-
celikle göz önünde bulundurulacaktır.

Milli bir dil politikası izlenecektir. Dilimizin zenginli%inin korunmasına ve ge-
li#tirilmesine önem verilecek, Türkçemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol açan 
a#ırılıklardan ve ilim dı#ı zorlamalardan kaçınılacaktır.

Halk E%itiminin, yol gösterici, ara#tırıcı, milletimizin bölünmezli%i prensibini 
ve milli ve manevi de%erlerimizi güçlendirici bir #ekilde te#kilatlandırılması sa%la-
nacaktır.

Radyo ve televizyondan e%itimde daha geni# ölçüde yararlanılacaktır. E%itim 
yayınlarında milli e%itim temel amaçlarına uyulacaktır. Radyonun bütün yurtta 
rahatça dinlenebilmesi ve televizyonun bütün yurt sathına hızlandırılmı# bir prog-
ramla yayılması sa%lanacaktır.

Diyanet #"leri:
Diyanet &#leri Ba#kanlı%ı, her türlü siyasi mülahazaların üstünde tutulacak ve 

yüksek manevi de%eri göz önünde bulundurularak, yasalarında belirtilen görevleri-
ni yerine getirmesi sa%lanacaktır.

Din Görevlilerinin toplumumuzdaki manevi yeri ve de%eri dikkate alınarak, 
sosyal ve ekonomik kalkınmamızda kendilerinden yararlanılacaktır.



Din Görevlilerinin demokratik dü#ünce ve inanç özgürlü%ü çerçevesinde sü-
rekli e%itimden yararlanmaları sa%lanacaktır.

&slami ve ilmi ara#tırmalar yapmak ve ilmi eserler telif etmek üzere bir Ba#ka-
nın idaresinde, Diyanet &#leri Ba#kanlı%ına ba%lı bir &lim Heyeti kurulacaktır. Bu 
&lim Heyeti, sadece bu görevin ifasıyla me#gul olacaktır. Ecdat yadigârı vakıf eserle-
rin, vakfın #artnamesi ve kanuni esaslar dı#ında kullanılmasına müsaade edilmeye-
cek, vakıf eserlerin onarım ve restorasyonuna itina gösterilecektir.

Gençlik:
Ülkemizin kalkınması ve ça%da# medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için, 

asil milletimizin ümidi, gelece%imizin güveni olan gençlerimizin, Türkiye Cumhuri-
yetinin temel niteliklerine, milli ve manevi de%erlerimize ba%lı bir #ekilde, manen, 
fikren ve bedenen geli#meleri temel hedefimizdir.

Gençlerin zaman ve enerjilerini kendileri, aileleri ve vatanımız için en faydalı 
#ekilde de%erlendirmelerine ve en iyi #ekilde yeti#melerine imkân sa%layıcı bütün 
tedbirler alınacaktır.

Milletimizin bekasının teminatı olan aziz gençlerimizin çe#itli sorunları dik-
katle ve önemle ele alınarak, bunların çözülmesi için hiçbir fedakârlık esirgenme-
yecektir.

Ekonomik ve Mali Konular:
Türkiye’nin, hür ve demokratik bir rejim içinde, planlı, dengeli, sosyal adalet 

ve sosyal güvenli%e gerekli önemi veren, hür te#ebbüse, mülkiyet hakkına ve me#-
ru kazanca saygılı bir ekonomik sistemle kalkınması sa%lanacaktır. Kalkınmanın 
nimetlerinin büyük vatanda# kitlelerine ve yurdun bütün bölgelerine adil #ekilde 
yayılmasını sa%layacak ve dengesizlikleri giderecek tedbirlere önem verilecektir.

Ekonomik kalkınmada, büyük önem ta#ıyan karar bütünlü%ü ve tatbikat ahen-
ginin sa%lanması için, ekonomik ve mali politikayı uygulayan kamu kurulu#ları 
arasında yakın bir i#birli%i ve koordinasyon sa%lanacaktır. Kamu harcamalarındaki 
israflar önlenecektir.

Para-kredi-finansman-yatırım, destekleme, te#vik ve yönlendirme politikaları, 
ekonomimizin, hızla de%i#en #artlara sürekli olarak intibakını sa%layacak #ekilde 
bütünle#tirilecek ve bir temel ekonomik politika çerçevesi içinde yürütülecektir. 
Mevcut ekonomik durgunlu%u giderecek aktif ve dinamik bir para kredi ve fiyat 
politikası takip olunacaktır. Yatırımlar hızlandırılarak, istihdam hacmi geni#letile-
cektir.

Tasarruf e%ilimini arttırıcı ve tasarrufların üretici sektörlere yönelmesini sa%-
layıcı, kar ortaklı%ı esasını da içine alan, güvenilir bir sermaye piyasasının geli#tiril-
mesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Üretimin arttırılması, daha uygun finansman #artları tesisi, piyasaların yapıcı 
bir #ekilde murakabesi tedbirleri ile fiyat istikrarını sa%layıcı #artlar tesis edilecek-
tir.

Dı# ödemeler dengesindeki bozulmayı düzeltici, ihracatı ve i#çi dövizlerinin 
yurda geli#ini te#vik edici tedbirler alınacaktır.



Vergiyi mali gücü olandan alma%a a%ırlık veren, adil, sade ve külfetsiz bir vergi 
sistemini tesis etmek hedef alınacaktır. Dü#ük gelirlilerin vergi yükü azaltılacak ve 
asgari geçim indirimi yükseltilecektir.

Kredilerin düzenlenmesinde, sosyal ve ekonomik verimlilik esas alınacak ve 
dengesizli%in giderilmesi gözetilecektir.

Üretim mallarının tüketicilere en kısa yoldan ula#masına gayret sarf edilecek, 
hayat pahalılı%ı, sun’i fiyat artı#ları ve haksız kazanç sa%layanlarla etkili bir müca-
dele yapılacaktır. Bilhassa gıda maddelerinin üretim, nakil ve muhafazası için lü-
zumlu yatırımlar te#vik edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Temininde güçlük 
çekilen ana ihtiyaç maddelerinin zamanında piyasaya arzı ve fiyat istikrarının sa%-
lanması için bir stok rejimi geli#tirilecek ve bu maksada hizmet eden müesseselerin 
finansman ihtiyacının süratle kar#ılanması için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

Türkiye’nin dı# ticaret politikasında çok yönlü bir ekonomi ve ticari ili#ki den-
gesi tesisi esas alınacaktır. Özelikle Orta-Do%u, Asya ve Afrika Ülkeleri ile kar#ılıklı 
ticari ve iktisadi ili#kilerin geli#tirilmesine önem verilecektir.

Deniz ticaretinin geli#tirilmesini sa%layıcı tedbirler alınacaktır.
Yatırımcı icracı kurulu#ların çalı#malarının ödeme güçlükleri yüzünden aksa-

yıp gecikmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
Sanayile"me:
Türkiye’nin iktisadi ve sosyal kalkınması için, milli, güçlü, süratli ve yaygın bir 

sanayile#menin, milli kaynaklarımızla ahenk halinde, gerçekle#tirilmesi ana hede-
fimizdir.

Sanayiin, temel üretim malları üreten ve Türkiye’de a%ır sanayii ve bu meyanda 
bilhassa milli harp sanayii kurulmasına imkân verecek bir yapıda sa%lanacaktır.

Sanayile#me hareketinin, memleketin bölgeleri arasında dengeli bir #ekilde yer 
alması ve ba#ta istihdam olmak üzere, sanayile#menin getirece%i nimetlerin her 
bakımdan adilane bir #ekilde da%ıtılmasını sa%layacak her türlü tedbir, köklü ve 
müessir bir #ekilde alınacaktır.

Yurdun çe#itli bölgelerinin sanayi envanterinin çıkarılması, sanayile#me ile il-
gili her türlü bilgilerin toplanıp de%erlendirilmesi, sanayile#menin do%ması ve hız-
landırılması maksadıyla Sanayi Bakanlı%ı bünyesinde, yurt sathına yaygın güçlü bir 
te#kilat kurulacaktır.

Organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin kurulma ve geli#tirilmesine 
büyük önem verilecektir.

Sanayile#me hareketlerinin finansmanında, yurt dı#ındaki i#çilerimiz de dâhil 
olmak üzere, halkın tasarruf imkânlarının de%erlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
maksadıyla, çe#itli te#vik tedbirleri geli#tirilecektir.

Sanayile#me hareketlerine halkın yaygın bir #ekilde katılmasını ve mahalli ini-
siyatifin güçlü bir #ekilde harekete geçirilmesini sa%lamak maksadıyla özel kurulu# 
esaslarına sahip kalkınma #irketleri kurulacaktır.



Sanayile#me için en uygun ortamın hazırlanması, sanayile#me te#ebbüslerin-
den en yüksek verimin alınması ve te#ebbüs sahiplerinin güçlük ve engellerle kar-
#ıla#madan sanayi tesisleri kurma ve i#letmelerini sa%lamak için bir Sanayi Te#vik 
Kanunu çıkarılacaktır. Sanayiin kurulması ve i#letilmesinde gereksiz bürokratik en-
geller kaldırılacaktır. &dari i#lemlerin kısaltılması için gereken tedbirler alınacaktır.

Devletçe desteklenen sanayi te#ebbüslerini finanse etmek maksadıyla, Devlet 
Sanayi ve &#çi Yatırım Bankası süratle kurulacaktır.

Sanayile#meye yakından tesis eden para, kredi, enerji, ula#tırma ve fiyat temel 
politikalarının sanayi politikası ile ahenkli hale getirilmesine özel bir dikkat göste-
rilecektir.

Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, e%itici vasıfta bulunması, sanayi 
geli#mesini hızlandırması, ihracata dönük olması, ödemeler dengesine olumlu etki 
yapması gibi #artlar içinde yararlanılacaktır. Bu çe#it yatırımlarla üretilecek mal-
ların, ara malı, ithal Maliyetleri ve kar transferleri de dâhil, nihai Maliyetlerinin 
dünya fiyatları önünde makul bir seviyede tutulmalarına önem verilecektir. Yaban-
cı sermaye ile gelen teknolojinin Türkiye’de yerle#mesine imkân verebilecek bir za-
manın sonunda, bu te#ebbüslerin yerli sermayeye devir imkânları geli#tirilecektir. 
Tarihi ve kültürel ili#kilerimiz olan ülkelerden yabancı sermaye gelmesinin temini-
ne gayret edilecektir. Aynı #ekilde, Türk müte#ebbis ve sermayesinin dı# ülkelerde 
yatırım yapmaları, sınaî tesisler kurmaları te#vik edilecektir.

Sanayile#menin temel ihtiyaçlarından biri olan yeti#mi# personel ihtiyacını 
kar#ılamak için meslek okulları, çıraklık-kalfalık e%itimi ve i# ba#ında e%itim geli#-
tirilecek ve teknik e%itim yanında, kuvvetli bir i# ahlakını sa%layacak temel ahlaki 
e%itim de verilecektir.

Yurdumuz #artlarına uygun teknolojinin geli#tirilmesi için, devlet, her türlü 
deste%i ve yardımı yapacaktır. Lisans, know-how anla#malarının milli menfaatlere 
en uygun #ekilde ve süratle yapılmasını sa%layıcı tedbirler alınacaktır.

Dı# Ülkelerdeki teknolojik geli#melerin sürekli bir #ekilde ve güvenilir #artlar-
da Türkiye’ye aktarılıp geli#tirilmesi için bir Teknoloji ve Sanayi Takip ve &stihbarat 
Te#kilatı kurulacaktır.

Devlet, mühendislik-mü#avirlik ve tesis kurma hizmetlerini yerine getirecek 
kurulu#ların güçlü bir #ekilde geli#melerini destekleyecek ve te#vik edecektir.

Enerji:
Türkiye’nin elektrik enerjisi ve yakacak teminindeki dar bo%azlar, kısa ve uzun 

vadeli müdahale ve esas itibariyle öz kaynaklara dayalı projeler ile giderilecektir. 
Bu meyanda, temel hidro-elektrik ve termik tesislerin yapılması hızlandırılacaktır. 
Nükleer santralların in#aatına önem ve hız verilecektir.

Türkiye’nin ithaline mecbur oldu%u enerji, memleket yararlarına en uygun 
#artlarda temin edilecektir. Boru hattı projeleri ve Irak Tabii Gaz Projesi önemle ele 
alınacaktır.

Petrol arama ve üretimi etkili tedbirlerle te#vik edilecektir.



Üzerinde Türkiye’nin hakkı bulunan deniz yata%ındaki ve deniz yata%ı altın-
daki tabii kaynakların aranması, bunlara sahip çıkılması ve i#letilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır.

Çe#itli enerji ve yakacak kaynaklarının fiyat politikası ve bunlar üzerindeki 
vergileme, üretim ve tüketim arasında dinamik ve geli#tirici bir denge kurulacak 
#ekilde tespit edilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı%ı, bu politikayı uygula-
mada gerekli yetkilerle donatılacaktır.

Milli ekonomiyi çok olumsuz #ekilde etkileyen enerji kısıtlamalarına son ver-
mek için gereken her tedbir alınacaktır.

Özellikle, Do%u Anadolu’nun ve kı#ı #iddetli olan ba#ka illerimizin yakacak 
probleminin halli için gerekli tedbirlerin alınmasına önem verilecektir.

Tarım, Hayvancılık ve Köy Kalkınması:
Tarımda, üretimin arttırılması ve verimin yükseltilmesi esas alınacaktır. Bu 

amaca ula#mak için, kredi, tohum, ilaç, araç, e%itim, pazarlama ve de%erlendirme 
ile gübre ve gübre fiyatları konusu bir bütün halinde ele alınacaktır.

Tarım ve hayvancılık kesimine hizmet götüren kamu kurulu#ları, ekonomik ve 
teknolojik bakımdan bütünle#tirilecek, üretimden pazarlamaya kadar bütün ünite-
lerin aynı sevk-ü idare altında toplanması hedef alınacaktır.

Hizmetlerin götürülmesinde merkeziyetçilikten uzakla#ılarak, bölgesel ünite-
ler bir bütün halinde geli#tirilecektir.

Tarım girdilerinin yerli sanayi eliyle, bol, vasıflı ve makul fiyatlarla üretilmesi-
ni sa%layıcı te#vik ve destek sistemleri uygulanacaktır. Et, ya%, #eker, süt, ekmek ve 
konserve ve sair gıda maddelerinin yeterli #ekilde üretim, i#leme ve depolamasına 
a%ırlık verilecektir.

Tarım ve hayvancılık bakımından geri kalmı# bölgelerde, hızlı ve modern tek-
nolojiye uygun bir geli#menin sa%lanması için özel projeler uygulanacaktır.

Tarım politikası ile taban fiyat politikası bütünle#tirilecektir. Taban fiyatları, 
köylünün eme%inin kar#ılı%ını alaca%ı bir #ekilde ve mümkün oldu%u kadar erken 
ilan edilecektir.

Tarıma dayalı sanayi, özel te#viklerle geli#tirilecektir.
Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında, kamula#tırma bedellerinin, önce-

likle reform bölgelerinde kurulacak sanayi yatırımlarına yöneltilmesini sa%layacak 
özendirici tedbirlere öncelik tanınacaktır.

Köylerde; yol, su, sulama, elektrik, yakacak temini, telefon, okul, kütüphane, 
cami, sa%lık tesisi ve idare binası gibi ekonomik ve sosyal alt yapılar devletçe bir bü-
tün halinde ve kamu hizmeti olarak mütalaa edilecektir. Köye hizmet götürülmesi 
ve köyde küçük sanayi ve el sanatlarının geli#tirilmesi ve ürünlerinin pazarlanma-
sında gerekli tedbirler alınacaktır.

Ormanlık bölgelerdeki ekonomik alt yapının kurulması hızlandırılacak, orman 
ve orman içi köylerin yolları ve di%er medeni ihtiyaçları mümkün olan süratle kar#ı-



lanacak, orman köylerinin kalkındırılması için özel projeler uygulanacaktır. Orman 
tahdit ve kadastro faaliyetlerine hız verilecektir.

Orman ürünlerine dayalı sanayiin yaygınla#ması ve daha çe#itli sınaî ürünler 
üretmesi sa%lanacaktır. Bu konuda Orman-Köy Kooperatiflerinden de yararlanıla-
caktır.

Büyük sulama projelerine bir taraftan devam edilirken, kısa zamanda netice 
alacak yer altı, pompaj ve gölet sulamalarına özel bir a%ırlık verilecektir.

Sosyal Konular:
Sosyal güvenli%in bütün yurda ve vatanda#ların tamamına e#it ve adil ölçüler-

de sa%lanması, tüm çalı#anların sigorta kapsamına alınması hedefimizdir.
Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurulu#larının aynı bakanlı%ı ilgilendirilmesi 

maksadıyla kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlı%ı, kurulu# hedefleri istikametinde ge-
li#tirilecektir.

&#çilerimizin hastalık, analık, i# kazaları, mesleki hastalıklar, ihtiyarlık, malu-
liyet ve ölüm gibi hallerde güçlü%e u%ramadan yardıma kavu#turulmaları mutlaka 
sa%lanacaktır.

Çalı#an kadınların, arzu ettikleri takdirde 20 yılda emekliye ayrılabilmeleri 
sa%lanacaktır.

Genel Sa%lık Sigortası sistemi gerçekle#tirilecektir.
Günden güne artan i#sizlik probleminin çok yönlü ve uygun tedbirlerle gideril-

mesine çalı#ılacaktır.
Köylümüzün afetlere kar#ı korunması için yaygın tarım sigortası gerçekle#ti-

rilecektir.
&#çilerimizin, esnaf ve sanatkârların ucuz ve sıhhi meskenlere sahip olmaları, 

bu yolda kredi imkânlarının arttırılması temin edilecektir.
Sakat ve eski hükümlü sayılan i#çilere i# verilmesini öngören hükümlerin uy-

gulanı#ı dikkatle takip edilecek ve bu gibi kimseler için vakıf #eklinde i# yerleri ku-
rulacaktır.

Emekli, i#çi, dul ve yetim aylıklarının asgari geçim #artlarının üstünde olması-
na gayret gösterilecektir.

Sa%lık hizmetlerinde temel hedef; vatanda#larımızın sa%lık seviyelerini yük-
seltmek ve bu hizmetlerin ülkemizde yaygın ve dengeli #ekilde da%ılmasını sa%la-
maktır.

Hastanelerimizin ve hasta yataklarının sayısı, plan hedefleri istikametinde ço-
%altılacaktır.

Sa%lık hizmetlerinin sosyalle#tirilmesi çalı#malarına devam olunacaktır.
Sa%lık personelinin mahrumiyet yer ve hizmetlerinde görev almasını te#vik 

edici mali tedbirler alınacaktır.
Yurt dı#ındaki hekimlerimizin yurda dönmelerini te#vik edecek tedbirler alı-

nacaktır.



Sa%lık hizmetlerinin yürütülmesinde, koruyucu hizmetlere a%ırlık verilecek, 
tedavi edici hizmetler geli#tirilecektir. Ana ve Çocuk sa%lı%ını koruyucu tedbirlere 
önem verilecektir. &laç sanayii, ham madde üretimine a%ırlık verilerek güçlendiri-
lecek, piyasadaki benzer ilaç enflasyonu önlenecek, ilaç fiyatları objektif esaslara 
göre tespit edilecek, ilaç ihracı te#vik olunacak, ilaç kalite kontrolü geli#tirilecektir.

Vatanda#larımızın ya#lılık ça%larını huzur içinde geçirmek için ihtiyarlık bakım 
ve dinlenme yurtları ve çalı#an anaların çocuklarının bakımı için gündüz bakım 
evlerinin sayıları süratle arttırılacaktır.

Çocuk zamları arttırılacak ve tahsilde çocu%u bulunanlara ayrıca ödeme yapıl-
ması imkânları ara#tırılacaktır.

&#çi Sorunları:
Huzurlu bir çalı#ma ortamı içinde kalkınma ve sosyal adaletin sa%lanabilmesi 

için i#çi ve i#verenlerimiz birbirlerine kar#ı de%il yan yana olmalıdır. Aralarında, 
ülke kalkınmasına yönelik kar#ılıklı sevgi, saygı ve karde#lik esaslarına dayalı bir i# 
birli%inin tesisi için her türlü çalı#ma yapılacaktır.

&#çi ücretlerinin tespit ve tanziminde, hak ve adalet esas tutulacak, fiyat ve 
geçinme endekslerine ve zamanla artan hayat pahalı%ına göre ayarlanacak bir ücret 
sistemi ve asgari ücret baremi uygulanacak, i#çilerimizin, pahalılı%ın a%ır yükü al-
tında ezilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Kurulacak fabrika ve emsali yatırımlara, i#çilerimizin hissedar olmasına imkân 
hazırlanacaktır.

Kıdem Tazminatı Tasarısı, isçilerimizin ve ülkemizin yararına en iyi hizmet 
eder bir #ekilde ve en kısa zamanda çıkarılacaktır.

Tarım ve orman kesimindeki i#çilerimizin di%er i#çiler gibi her türlü i#çi hakla-
rından yararlandırılması hususundaki mevzuat bo#lu%u doldurulacaktır.

Çırak, kalfa ve ustalar kanunu en kısa zamanda çıkarılacaktır. &#çilerimizin 
meslek içi e%itimlerine a%ırlık verilecektir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin çalı#ma #artları, sosyal hakları ve i# güvenlikleri 
devamlı olarak takip ve kendilerine en iyi #artların teminine önem verilecektir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin çocuklarının milli ve dini e%itimlerinin aksamadan 
ve gere%ince yürütülmesi için yeteri kadar ö%retmen ve din görevlisi temin edilme-
sine önem verilecektir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin tasarruflarının de%erlendirilmesini sa%layacak 
imkânların en kısa zamanda gerçekle#tirilmesine çalı#ılacaktır.

Esnaf ve Sanatkârlar:
Türk Milli hayatında, esnaf ve sanatkârlarımızın sosyal ve ekonomik bakım-

dan çok önemli yerleri vardır.
Esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyi te#kilatlanmalarına yardım edilecektir. Sa-

nayile#me hamlemizde de%erli bir rol ifade eden küçük sanayi kurulu#ları ile büyük 
sanayi arasındaki ba%ların geli#tirilmesine çalı#ılacaktır.



Esnaf ve sanatkârlarımızın, i# yeri kurma, dükkân ve atölye sahibi olmaları ko-
layla#tırılacak, gerekli finansman ve kredi imkânlarına kavu#malarına çalı#ılacak-
tır. Küçük sanayi siteleri geli#tirilecek küçük sanayide e%itim çalı#malarına önem 
verilecektir. Türkiye Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlarımıza daha yararlı olması 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

Esnaf ve sanatkârların durumlarını sosyal güvenlik açısından daha yeterli hale 
getirmek için çalı#malar sürdürülecektir. BA$-KUR’un kendisinden beklenen bü-
tün hizmetleri tam olarak yapabilmesi sa%lanacaktır. Para de%erindeki büyük de%i#-
meler, götürü usulle vergilendirme ve defter tutma bakımından kabul edilmi# olan 
ölçülerin de%ersiz hale gelmesine yol açmı#tır. Gerek esnaf ve sanatkârlarımızı, ge-
rek çiftçi vatanda#larımızı, a%ır ve gereksiz defter tutma formalitelerinden kurta-
rarak mümkün olan ölçüde basit ve götürü usullerle vergilendirme yoluna gitmek 
hem devlet gelirleri bakımından, hem de büyük sayıda vatanda#ımızı yersiz külfet-
lerden kurtarma bakımından yararlı olacaktır.

"ehirle#me:
Hızlı #ehirle#me, Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri halini almı#tır. Nü-

fus artı#ı ve hızlı #ehirle#me nedenleri ile süratle artan konut ihtiyacını kar#ılamak 
üzere, konut kredisi imkânları geni#letilecek, in#aat Maliyetlerinin dü#ürülmesi 
için çok yönlü tedbirler alınacaktır. Çevre sa%lı%ı ve hava kirlili%i dâhil, #ehirle#me 
meselelerinin halledilmesi maksadıyla, belediyelerin mali ve teknik bakımdan ye-
terli güce kavu#turulmasına çalı#ılacaktır.

Dar ve dü#ük gelirli yurtta#ların konut ihtiyacı, genel konut politikası dı#ın-
da ayrıca ele alınacak; gecekondularda oturan yurtta#ların medeni ihtiyaçlarının 
kar#ılanması ve gecekonduların tapuya ba%lanması konularında, gerekli tedbirler 
alınacaktır.

"ehir alt yapılarının kapasitelerinin kabil oldu%u kadar yüksek tutulması için 
belediyelere yardım edilecektir. Büyük #ehirlerin çevrelerinde, her türlü alt yapı te-
sisine haiz ve ana #ehirle çok güçlü ula#tırma ba%lantısı olan tali yerle#me merkez-
lerinin geli#mesi, özel te#vik tedbirleriyle desteklenecektir.

Mesken yapımına yönelen banka kredi sistemleri ıslah edilecek, toplu mesken 
yapımına imkân sa%lanacaktır.

Dı" Politika ve Milli Güvenlik:
Türkiye Cumhuriyetinin barı#çı, ahitlerine ve ittifaklarına sadık, kom#ularıyla 

kar#ılıklı haklara saygı esasına dayalı iyi kom#uluk ve dostluk münasebetleri kur-
ma%a önem veren milli dı# politikası dikkatle devam ettirilecektir. Geli#en dünya 
#artlarının gerektirdi%i dinamik ve çok yönlü dı# politika ili#kileri meyanında, ara-
mızda tarihi ve kültürel ba%lar bulunan ülkelerle ili#kilerin geli#tirilmesine itina 
gösterilecektir.

Milli bir dava olan Kıbrıs sorununda, Türkiye ve Türk Milleti olarak elde edil-
mek istenen sonuç üzerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek bir siyaset izlenecek-
tir. Bu konuda hükümetimizin ba#lıca amacı, Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin gelece-
%ini sa%lam teminata ba%layacak, Ada’daki gerçeklere dayanan bir hukuki çerçeve 



içinde Kıbrıs’ın ba%ımsız Federe Devlet olarak varlı%ını koruyacak bir çözüm #ekli-
ne varılması olacaktır. Geçmi# yılların acı tecrübeleriyle ortaya çıkmı# olan iki milli 
toplumun ancak yan yana ya#ayabilecekleri gerçe%i kar#ısında, Ada’da ancak iki böl-
geli federal bir sistemin bu çözüm #eklini sa%layabilecek usul oldu%una inanıyoruz.

Kıbrıs’ın bulundu%u bölgede mevcut dengenin ve istikrarın muhafazasına ters 
dü#ebilecek geli#melere meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin ittihazına hü-
kümetimizce dikkat ve itina gösterilecektir. Kıbrıs Devletini meydana getiren iki 
milli cemaatin haklarını ve çıkarlarını uzla#tıracak, Ada’da sulh ve sükûn içinde ya-
#amalarına imkân verecek ve ekonomik refahlarına hizmet edecek bir çözüm #ek-
line, iki milli cemaat arasındaki görü#meler yoluyla ula#ılmasını bir taraftan te#vik 
ederken, öbür yandan da, bu sorunla birlikte kom#umuz Yunanistan’la olan ili#ki-
lerimizi zedeleyen di%er sorunlarda da milli çıkar ve haklarımızı koruyacak çözüm 
#ekilleri sa%lamak için gerekli iyi niyet ve gayret, hükümetimizce gösterilecektir.

Kıbrıs Türk Toplumu’nun ve Türk Bölgesi’nin te#kilatlanmasında ve ekonomik 
kalkınmasında, gerekli yardım ve destek yapılacaktır.

T.C. Hükümetleri A.B.D. ile aramızda yakın dostluk ili#kileri kurulmasına 
önem vermi#ler ve Türkiye ile A.B.D. Kuzey Atlantik &ttifakı içinde her iki tarafın 
güvenli%i açısından önem ta#ıyan ili#kiler kurmu#lardır. T.C. Hükümetleri, her iki 
ülkenin kar#ılıklı yararına olan bu ili#kilerin ve i#birli%inin e#itlik ve kar#ılıklı saygı 
ve yardımla#ma ilkelerine dayanan bir #ekilde devamı için kendisine dü#eni daima 
yapagelmi#tir. A.B.D. Hükümetinin de bu konuda de%i#ik bir yakla#ım içinde olma-
dı%ını görmek, Türkiye için memnuniyet verici bir husustur. Ancak, Türk Hüküme-
tinin ve Türk Kamu Oyunun, A.B.D.’nin Türkiye’ye müteveccih politikasını, birisi 
A.B.D. hükümetinin, di%eri kongresinin olmak üzere, iki politika arasında ayırım 
yaparak de%erlendirmesine imkân yoktur. Bu de%erlendirmenin, A.B.D.’nin fiiliyata 
intikal eden politikası üzerinden yapılması hem tabii, hem de kaçınılmazdır.

Bugün A.B.D. kongresinin tutumu dolayısıyla fiiliyata intikal eden A.B.D. po-
litikasının, Türkiye ve A.B.D. ili#kileri ve i#birli%ini istenilen düzeyde tutma%a yar-
dımcı oldu%unu söylemeye imkân yoktur. A.B.D. Kongresinin Türkiye’ye kar#ı içine 
girdi%i ve hasmane olarak nitelendirilmesi mübala%alı olmayacak tutumunu, ittifak 
içinde bu derece sıkı i#birli%i sürdüren iki üye ülke arasında mevcut olması gereken 
ili#kilerle ba%da#tırmak #öyle dursun, normal münasebetlerle dahi ba%da#tırmak 
güçtür.

A.B.D. Kongresi, kendi ülkesinin yararları arasında öncelik de%erlendirmesinde 
vahim bir hata içinde olduktan ba#ka, güttü%ü amacı gerçekle#tirmek bakımından 
da ters netice vermeye mahkûm bir yola girmi#tir. Bu hata, makul bir süre içinde 
idrak edilip bunun düzeltilmesi için gerekli adımlar fiilen atılmadı%ı takdirde, iki 
ülke arasındaki ili#kilerin ciddi sarsıntı geçirece%i ve bundan Batı Savunmasının 
büyük ölçüde zarar görece%i açıktır. Tabiatıyla böyle bir sonucun sorumlulu%u, her-
halde #imdiye kadar büyük sabır ve itidal gösteren Türkiye’ye de%il, bu sorumsuz ve 
yanlı# tutumda ısrar edenlere ait olacaktır. A.B.D. Kongresinin bu tutumu, iki ülke 
ili#kileri ve ittifak savunmasına yapaca%ı zararlar yanında, Amerika’nın inanılırlı%ı 
üzerinde do%uraca%ı tereddütler dolayısıyla daha geni# zararlara da yol açacaktır.



&ki ülke arasında dostluk ve ittifakın korunmasında kar#ılıklı yararın devam 
etti%i görü#ünde olmakla beraber, bunun muhafazası sorumlulu%unun sadece bir 
tarafa de%il, her iki tarafa ait oldu%una inanmaktayız. A.B.D. Kongresi, bu sorum-
lulu%u göstermedi%i takdirde, mevcut ili#kilerin yeni #artlara göre #ekillenmesi ka-
çınılmaz olacaktır.

A.E.T. ile aramızdaki ekonomik i#birli%inin milli yararlarımıza uygun bir #ekil-
de yürütülmesine çalı#ılacaktır.

Türkiye’nin A.E.T.’nin kendisine sa%ladı%ı imkânları, iç piyasaya dönük bir sa-
nayile#menin ortaya çıkaraca%ı sakıncaları bertaraf etmek ve dı#a, büyük bir tüke-
tici kitlesine dönük ve dı# rekabet gücü olan bir sanayile#meyi geli#tirme amacıyla 
de%erlendirmesi, milli önem ta#ır.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ve bu topluluk üyesi ülkelerle ortaklı%ımızın eko-
nomik kalkınmamıza ve sanayile#memize en uygun #artlar içinde yürütülmesi için 
gereken yapılacak, bu arada, toplulu%un üçüncü ülkelerle kurdu%u ili#kiler sebebiy-
le daralan avantaj marjımızın geni#letilmesi yolunda gayret sarf edilecektir.

Bu meyanda, A.E.T. üyesi ülkelerde çalı#an i#çilerimizin ekonomik katkılarının 
önemi üzerinde hassasiyetle durularak, bu katkının daha da arttırılması ve i#çileri-
mizin sosyal güvenlik haklarının topluluk düzeyinde gerçekle#tirilmesi için gerekli 
te#ebbüslerde bulunulacaktır.

Türkiye’nin dı# güvenli%i ve milli savunması ile ilgili sorunlar, her zaman en 
büyük önem ve önceli%i ta#ımı#tır. &çinde bulundu%umuz #artlar, dı# güvenlik ve 
milli savunma konularının ta#ıdı%ı hayati önemi daha da arttırmı# bulunmaktadır. 
Milli Savunmamızı güçlendirmek için gerekli olan her tedbir alınacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlı #ekilde güçlendirilmesi, en modern silah, 
araç ve gereçlerle donatılması hususunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. 
Milli Harp Sanayiinin geli#tirilmesine önem verilecektir.

Türkiye, iç ve dı# güvenli%imiz, iktisadi hayatımız ve demokratik rejimin i#le-
yi#i bakımından büyük sakıncalar do%uran uzun bir bunalım dönemi ya#amı#tır.

Uzun süren bunalımın, siyasi ve iktisadi istikrarsızlı%ın, “Yarın ne olacak?” 
kaygusunun, günden güne artan iktisadi sıkıntıların, durgunlu%un, i#sizli%in, pa-
halılı%ın üzüntüye sürükledi%i büyük vatanda# kitlelerine yeniden güven ve #evk 
vermek zorunlulu%una inanıyoruz.

Kuraca%ımız Hükümet, bunalım dönemini sona erdiren bir hükümet olacaktır. 
Parlamenter demokrasinin gereklerine uygun #ekilde kurulan, millet ço%unlu%u-
nun ve parlamentonun deste%ine sahip bir hükümet, Türkiye’nin iç ve dı# sorunla-
rına gerekli güçle e%ilebilir.
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Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Hükümet Programı üzerinde Sayın Ba#bakana söz vermeden 
evvel, görevli arkada#larımı ve dinleyicileri uyarmak bakımından &çtüzü%ümüzün 
145’nci maddesini aynen okuyorum:

“Dinleyiciler, Birle#imin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 
içinde oturmak zorundadırlar.

Dinleyiciler görü#melerde, kabul veya ret yönünde söz, alkı# yahut herhangi 
bir hareketle kendi dü#üncelerini ortaya koyamazlar.

Bu yasa%a uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından 
hemen çıkarılır”

Hükümet Programını okumak üzere Ba#bakan Süleyman Demirel, buyurunuz 
efendim. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve ayakta sürekli alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Yüce Mecli-
sin Sayın üyeleri;

Anayasa hükümleri gere%ince Hükümet Programını Yüksek Heyetinize sun-
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Egemen Türk Milletini temsil eden ve yetkimizin kayna%ı olan Yüce Heyetinizi 
#ahsım ve Bakanlar Kurulu adına saygılarımla selâmlarım.

Hükümetimiz 6 ayı a#an bir Hükümet bunalımından sonra kurulmu#tur. 1973 
seçimlerinden sonra büyük güçlüklerle kurulmu# olan C.H.P.-M.S.P. koalisyonunun 
bozulmasıyla çıkarılan bunalım, müstafi Hükümetin bir kanadının yeni Hükümet 
kurulmadan görevi bırakıp gitme kararını açıklaması üzerine, daha da a%ırla#mı#, 
adeta bir Hükümet bo#lu%unun ortaya çıkması ihtimali do%mu#tur. Sayın Irmak 
Ba#kanlı%ındaki Hükümet bu #artlar içinde kurulmu# ise de, Sayın Irmak Hükü-
metinin kuruldu%u günden ba#layarak, “partilere dayalı, parlâmentodan güvenoyu 
alabilecek, normal ve demokratik bir Hükümetin” biran önce kurulması ihtiyacı 
bütün partilerce öne sürülmü#tür. Sayın Irmak Ba#kanlı%ındaki Hükümetin prog-
ramında dahi bu ihtiyaç açıkça belirtilmi#tir.



Hükümetimiz bu ihtiyacın cevabıdır. Millet ço%unlu%unun oyunu temsil eden 
partilerin deste%ine ve birçok ba%ımsız parlamenterin böyle bir hükümeti destek-
leyeceklerine dair kamuoyuna yaptıkları beyanlara dayanarak kurulan Hüküme-
timiz, uzun süren ve büyük sıkıntılar do%urmu# olan bir bunalım dönemini sona 
erdirip milletimizin özlemini çekti%i istikrarı sa%lamak üzere kurulmu#tur. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün bunalım dönemi boyunca, yüksek bir vazi-
fe anlayı#ı içinde kendisine dü#en görevleri yerine getirmi#tir. Bu süre içinde yasa-
ma görevinin felce u%ramaması ve memleketimizin bütçesiz kalmaması için Cum-
huriyet Senatomuzun ve Millet Meclisimizin gösterdi%i üstün vazife ve sorumluluk 
duygusu milletimizi daha a%ır bunalımlardan kurtarmı#tır.

"imdi, yeni bir dönemin e#i%indeyiz. Demokratik rejimin ve millet hâkimiyeti 
ilkesinin gereklerine uygun olarak kurulmu# bulunan Hükümetimiz, sadece deste-
%ine mazhar olaca%ı siyasî grupların ve gruplar dı#ındaki de%erli parlamento üyele-
rinin de%il, bütün milletin hükümeti, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti oldu%u-
nun idraki içinde çalı#acaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Çalı#malarımızda Yüksek Heyetinizin güven ve deste%i en de%erli kuvvet kay-
na%ımız olacaktır.

Yalnız bizi destekleyecek olanların de%erli ir#atlarına de%il, muhalefetin haklı 
uyarılarına da önem verece%iz. Demokratik rejimlerde iktidarla muhalefet arasında 
bulunması pek tabiî olan görü# ayrılıklarına ra%men, millî davalarda, memleket ya-
rarına sarf edece%imiz çabalarda, muhalefetin deste%ini esirgemeyece%ini de ümit 
ediyoruz.

Sayın üyeler,
Türk Milletinin bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez 

bir bütün halinde millî #uur ve ülküler etrafında toplayan; aziz ve büyük milletimi-
zin, dünya milletler camiasının #erefli bir üyesi olarak, millî birlik ruhu içinde dai-
ma yüceltilmesini amaç bilen Türk Milliyetçili%i Hükümetimizin ilham kayna%ıdır. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan millî ve manevî de%erlere ba%lı ve say-
gılı olarak ve bunlardan kuvvet alarak, Türk Milletini ça%da# medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkarmak davası, temel davamızdır.

Hükümetimiz komünizme, her çe#it anar#iye, Anayasa ve kanun dı#ı eylemle-
re, millî bütünlü%ü zedeleyici ve Cumhuriyeti tahrip edici her türlü faaliyete kar#ı, 
devletin, Anayasa düzeni içinde kendisini savunmasını ve bu çe#it tehlike ve faa-
liyetlerle etkili #ekilde mücadele edilmesini kesin bir zaruret saymaktadır. &ç gü-
venli%i, asayi#i ve kanun hâkimiyetini sa%lamakla görevli devlet kurulu#larının ve 
güvenlik kuvvetlerinin, görevlerini tarafsızlıkla, azim ve kararlılıkla yerine getire-
bilmeleri için, Hükümet gerekli her türlü ihtimamı gösterecektir.

Ülkemizi her türlü dı# ve iç tehlikeye kar#ı koruyacak tedbirleri almayı, ba#lıca 
görev saymaktayız.



Hükümetimiz, hür ve demokratik rejimin vazgeçilmez gere%i olan dü#ünce ve 
inanç hürriyetine ve Anayasamızın teminatı altındaki bütün temel hürriyetlere 
saygılı olacaktır. Hürriyetlere saygılı oldu%umuz ölçüde, me#ru nizamın korunma-
sında ve kanun hâkimiyetinin sa%lanmasında da kararlı olaca%ız. Kanunların suç 
saydı%ı fiillere hiç bir #ekilde müsamaha etmeyecek ve kanun dı#ı eylemlere giri-
#enlere kar#ı kanunların tam olarak uygulanması için gerekli dikkati gösterece%iz.

Temel hak ve hürriyetler ancak kanunların hâkim oldu%u bir düzende sa%lam 
bir teminata sahiptir. Hak ve hürriyetlerin korunması kadar, bu hak ve hürriyetler-
den hiç birinin, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlü%ünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, ni-
telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılma-
ması da önem ta#ır.

Sayın üyeler,
Git gide a%ırla#an dı# ve iç #artlar altında göreve ba#layan ve birikmi# çe#itli 

güçlükleri devralan Hükümetimiz, orta ve uzun vadeli tedbirler yanında, yurtta#-
ların hemen çözüm bekleyen dertlerine vakit geçirmeden e%ilecek, milletimizin en 
çok sıkıntı çeken ve korunmaya muhtaç olan zümrelerine ferahlık getirecek âcil 
tedbirleri alacaktır.

Siyasî ve iktisadî istikrarın sa%lanması yolundaki çabalarımızın yanında, du-
raklamı# olan yatırım ve kalkınma hamlesini yeniden harekete geçirmek için gerek-
li tedbirleri alaca%ız. Türkiye’nin en kısa zamanda, geli#mi# ve sanayile#mi# bir ülke 
haline getirilmesi, hedefimizdir. Türkiye’nin, hür ve demokratik bir rejim içinde 
manen ve maddeten kalkınmasına, bütün milletin, heyecanını duyarak ve inanarak 
katılmasını temine çalı#aca%ız.

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli, yoksul zümreleri ve yurdumuzun ge-
li#meye muhtaç bölgelerini yararlandırmak hedefimizdir. Kalkınma hamlelerinde 
bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesine ve kalkınmanın nimetlerinin 
yaygın ve adil bir #ekilde da%ılmasına dikkat gösterece%iz. Do%u ve Güneydo%u 
bölgelerimizin ve bütün geli#meye muhtaç yurt bölgelerin kalkınması için etkili 
tedbirler almaya ve bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla özel planlar 
hazırlamaya kararlıyız. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Köy kalkınmasına büyük öncelik verecek ve köye giden hizmetleri artırarak 
daha yaygın ve daha külfetsiz hale getirece%iz. Köy hizmetlerinde, köylüye yükle-
nen katılma paylarını kaldırmaya kararlıyız. (A.P. sıralarından alkı"lar) Günün icap-
larına uygun bir Köy Kanunu çıkaraca%ız.

Sosyal adaleti ve sosyal güvenli%i yaygın hale getirmek için gerekli çalı#ma-
ları hızla yürütecek ve sosyal alanda Türk cemiyetini ileriye götüren önemli de-
%i#iklikleri gerçekle#tirece%iz. Emekli i#çilerin durumunu süratle düzeltece%iz. 
Programımızın ilgili bölümlerinde ayrıca temas edece%imiz gibi, Genel Sa%lık Si-
gortasını ele alaca%ız. Köylü yurtta#larımızın afetlere kar#ı korunması için tarım 
sigortasını geli#tirip yaygınla#tıraca%ız; dar gelirli aile çocuklarının okuma ve ye-
ti#me imkânlarını artıraca%ız; muhtaç duruma dü#en ya#lı yurtta#ların, kimsesiz 



çocukların, sakatların ıstıraplarını dindirecek tedbirler alaca%ız. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Devlet mekanizmasının ahenk içinde i#lemesi, kararların hızla verilmesi, yetki 
ve sorumlulukların iyi bir #ekilde belirlenmesi ve da%ıtılması suretiyle müessiriyet 
ve verimlili%in artırılması için kamu idaresinde sürekli ıslahat yapılması lüzumuna 
inanıyoruz. Devlet idaresinin israftan kurtarılmasına, kırtasiyecilik, rü#vet, irtikâp 
ve suiistimal ile müessir #ekilde sava#ılmasına büyük önem verece%iz.

Mülkî ve mahallî idarelerin yetki ve sorumlulukları artırılacak, Devlet memur-
larının sosyal ve ekonomik durumlarının geli#tirilmesine çalı#ılacaktır.

&darede süratli ve müessir hizmetin gerekleri yerine getirilecektir.
Yatırımları gereksiz #ekilde güçle#tiren ve geciktiren engellerin ortadan kal-

dırılmasına çalı#aca%ız. Bir yandan yeni yatırımları te#vik ederken, bir yandan da 
kamu kesiminin ve hür te#ebbüsün yarım kalmı# yatırımlarının bir an önce tamam-
lanmasına ve hızla üretime geçmelerine çaba gösterece%iz;

Hükümetimiz, siyasî partilerin seçim ittifakı yapabilmelerini sa%lamak mak-
sadıyla hazırlanmı# ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba#kanlı%ına sunulmu# olan 
kanun teklifinin en kısa zamanda kanunla#tırılmasında, Türk demokrasisinin güç-
lenmesi ve istikrarı açısından büyük yarar görmektedir. Bu konuya önem ve öncelik 
verece%iz.

Ayrıca, seçim güvenli%ini tam olarak sa%layacak, kütüklerin düzenlenmesin-
den sandık ba#ı i#lemlerine kadar bütün seçim i#lemlerinin düzgün ve dürüst #ekil-
de yapılmasını kolayla#tıracak tedbirlere ihtiyaç bulundu%u inancındayız. Seçmen 
ya#ının 18’e indirilmesine ve dı# ülkelerdeki yurtta#larımızın seçimlere katılıp oy 
kullanabilmelerini sa%layacak kanunî de%i#ikliklerin yapılmasına taraftarız. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Basının ve basında çalı#anların sorunları ile yakından ilgilenilecektir.
TRT’nin tarafsızlı%ı ve Anayasanın 121’nci maddesindeki ilkelere sadık kalma-

sı sa%lanacaktır. Yalnız haber hizmeti de%il, önemli bir e%itim ve kültür hizmeti 
gömmekle; yükümlü olan TRT’nin Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü%ünü sar-
sıcı. Cumhuriyeti tahrip edici, millî güvenli%e ve genel ahlâka zarar verici yayınlar 
yapması önlenecektir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli üyeler;
Adalet hizmetlerinin süratli, adil ölçüler içinde ve külfetsiz olarak görülmesi 

ve vatanda#ların adalete olan inanç ve güvenlerinin kâmil hale getirilmesi saklana-
caktır.

Fikir ve inanç hürriyetiyle ve temel hürriyetlerle ilgili uygulamalarda Anaya-
saya uygunluk sa%lanacak ve Anayasaya, uymayan tatbikatın ortadan kaldırılması 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

Hâkim ve savcılarımızın daha iyi #artlarda hizmet görmeleri sa%lanacak ve 
mesle%in daha cazip hale getirilmesine çalı#ılacaktır.



Adalet personelinin çalı#ma #artlarının mesle%in #eref ve haysiyeti ile ba%da#ır 
hale getirilmesi, özellikle mahrumiyet bölgelerinde hizmet gören adalet personeli-
nin tatminkâr sosyal ve ekonomik imkânlara kavu#malarına çalı#ılacaktır. Meslek 
mensuplarının meslek içi e%itimlerine önem verilecektir.

Adlî müzaheret müessesesi en müessir #ekilde çalı#tırılacak, cezaevlerinde-
ki hükümlülerin cemiyete kazandırılması için gerekli maddî tedbirler ve manevî 
e%itim sa%lanacak, infaz müessesesinin ıslah edici karakteri geli#tirilecektir. Adlî 
sicillerin tasfiye i#lemleri süratle ikmal edilip, bu hizmetin elektronik bilgi i#lem 
sistemleriyle görülmesi sa%lanacaktır.

Sayın üyeler,
&ç huzur ve barı#ın sa%lanmasına büyük dikkat gösterilecektir. Güvenlik kuv-

vetlerine lâyık oldukları yer ve önem verilecek bunların vazife onuru korunacak, 
manevî ve maddî bakımdan gerekli güce sahip olmaları sa%lanacaktır.

Toplantı ve gösteri yürüyü#leri mevzuatındaki bo#luk doldurulacaktır.
Büyük bir dert halini alan, trafik kazalarının önlenmesi ve trafikte #ikâyet ko-

nusu olan hususların düzeltilmesi önemle ele alınacaktır.
Millî e%itimde amacımız; milletimizin bütün fertlerini, Türk milletinin millî, 

ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de%erlerini benimseyen, koruyan ve geli#tiren; ai-
lesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalı#an; Atatürk inkılâplarına 
ve Türk milliyetçili%ine ba%lı; insan haklarına ve millî, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar#ı görev ve sorumluluklarını bilen 
ve bunları davranı#; haline getirmi#; büyük ve #anlı tarihimizle iftihar eden, mil-
letimizin gelece%ine güvenle bakan, her türlü taklitçilikten uzak, millî #ahsiyetini 
müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarı#ında insanlı%a örnek olmayı hedef alan va-
tanda#lar olarak yeti#tirmektir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ö%retimin, her kademesinde fırsat ve imkân e#itli%inin sa%lanmasına özel 
bir önem verilecek vatanda#ların kabiliyetleri ve arzularına göre ve kendi maddi 
imkânlarına ba%lı olmaksızın yeti#me ve bir meslek edinme imkânları artırılacak-
tır. Ö%renci bursları miktar ve sayı itibariyle artırılacak, parasız yatılı ö%renci sayısı 
ço%altılacaktır. Yurtlar, ö%renci kredileri, ders araçları ve gereçleri, artan ihtiyacı 
kar#ılayacak seviyeye çıkarılacaktır.

Üniversite giri#inde, merkezî seçme ve yerle#tirme sınavlarından önce, üniver-
site hazırlık kursları açılacak ve bu kurslarda ihtiyaç halinde büyük merkezlerdeki 
ö%retmenlerden de faydalanılacaktır. Yüksek ö%retimde fırsat e#itli%ini sa%lamak, 
liselerdeki birikimi önlemek ve meslek okullarına ra%beti artırmak için, meslek 
okullarının ikinci döneminden mezun olanların üniversite ve yüksek okulların giri# 
imtihanlarına katılmaları ve imtihanda ba#arılı olanların lise mezunları gibi bütün 
üniversite ve yüksek okullara girebilmeleri sa%lanacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından 
alkı"lar)

Kalkınmaya ve üretime katkısı olan meslekî ve teknik ö%retime önem verile-
cek, meslekî ve teknik liselerin artırılması yoluna gidilecektir. Teknik elemanların 
yeti#tirilmesinde nazarî bilgi yanında sanayi ve tarım alanlarında yapacakları i#e 



kolayca uymalarını sa%layacak #ekilde amelî e%itim görmeleri sa%lanacaktır. Ka-
nunları çıkarılmı# yeni üniversitelerin kısa zamanda faaliyete geçirilip geli#tirilme-
leri için gerekli tedbirler alınacaktır.

E%itim kurulu#larının yurt sathına dengeli bir surette da%ılması sa%lanacaktır. 
&l ve ilçelerde binaları tamamlanmı# olan meslek okulları ö%renime açılacaktır.

Bilimsel ve teknik ara#tırmalar te#vik edilecek, teknolojinin millî imkânlara 
dayalı olarak geli#tirilmesine çalı#ılacak, yurt dı#ındaki ara#tırmacıların yurda dön-
meleri sa%lanacaktır.

E%itimde metod ve araçtan daha önemli olan ö%retmenlik mesle%ine gereken 
önem verilecek; feragatle görev yapan ö%retmenlerimizin maddî ve manevî sorun-
larının çözümlenmesine, meslek içi e%itimlerini ve ilerlemelerini sa%layacak #artla-
rın hazırlanmasına gayret sarf edilecektir.

Okullarda kitap enflasyonuna ve ders kitapları ile ilgili ticarî istismarlara son 
verilecektir. Ders kitapları konusunda dar gelirli ailelerin yükünü azaltıcı tedbirler 
alınacaktır. E%itimde radyo, televizyon ve e%itim laboratuarlarından geni# #ekilde 
yararlanılacaktır. Radyo ve televizyon yoluyla yapılacak e%itimin, millî e%itim temel 
amaçlarına uyması ve köylere kadar ula#ması sa%lanacaktır. Ö%retim üyelerinin az 
ve yetersiz oldu%u e%itim kurulu#larında kapalı devre televizyonları ile ders verilme 
imkânlarından faydalanılmasına çalı#ılacaktır.

&lk ve ortaö%retimde okutulmakta olan ahlâk dersleri, gayesine uygun ve millî 
ahlâk esaslarına göre düzenlenecek ve bu dersleri, öncelikle, &lahiyat Fakültesi, 
&slâmî Bilimler Fakültesi, Yüksek &slâm Enstitüsü ve &mam-Hatip Okulları mezun-
ları okutacaklardır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Din derslerinin normal ders saatleri içinde ve gerekli vasıfları ta#ıyan ö%ret-
menlerce verilmesi sa%lanacaktır.

Müfredat programlarının millî kültürümüze uymayan kısımları de%i#tirilecek, 
milletimizin ilme ve insanlı%a yaptı%ı hizmetlerin ö%retilmesine önem verilecektir. 
Millî e%itimde, gençli%in bedenî geli#mesi için okul içi spor te#vik edilecektir.

Yurt dı#ında tahsil yapanların yurdumuzdaki muadeletlerinin tanınmasında 
kar#ıla#ılan güçlükler ortadan kaldırılacak ve bu muameleler ilmî esaslara uyularak 
süratle neticelendirilecektir.

Sayın üyeler,
Millî bir kültür siyaseti takip edilmek suretiyle, milletimizi meydana getiren 

de%erler etrafında millî bütünlük kuvvetlendirilecektir. Güçlü bir millî kültür hare-
ketinin, milletimizi zararlı dı# tesirlerden koruyaca%ına inanıyoruz.

Kültürümüzün geli#mesi, yeni nesillerimize a#ılanması, sanatımızın millî 
köklerden kuvvet alarak ilerlemesi, kültürümüzün içte ve dı#ta tanıtılması, yurt 
dı#ındaki vatanda# ve soyda#larımızın millî kültürümüz ile ba%lılıklarının devam 
ettirilmesi ve kültürel ihtiyaçlarının kar#ılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Tarihî mirasımız olan kültür, fikir ve sanat eserlerimizin derlenmesi, bakımı, 
onarımı, korunması ve tanıtılması öncelikle gözönünde bulundurulacaktır. Kültü-
rümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere tanıtılmasına çalı#ılacaktır.



Millî kültürümüzü tanıtacak ve geli#tirecek ara#tırmaların yapılması ve temel 
eserlerin yazılması ödüllendirme sistemi ile te#vik edilecektir.

Millî bir dil politikası izlenecektir. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Dilimizin zenginli%inin korunmasına ve geli#tirilmesine önem verilecek, 
Türkçemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol açan a#ırılıklardan ve ilim dı#ı zorla-
madan kaçınılacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Halk e%itiminin, yol gösterici, ara#tırıcı, milletimizin bölünmezli%i pren-
sibini ve millî ve manevî de%erlerimizi güçlendirici ve üretime dönük bir #ekilde 
te#kilâtlandırılmasına önem verilecektir. Radyonun bütün yurtta rahatça dinlene-
bilmesi ve televizyonun bütün yurt sathına hızlandırılmı# bir programla yayılma-
sı sa%lanacaktır. Devlet sahnelerinde ve yayınlarında Türk yazarlarının eserlerine 
a%ırlık verilmesi ve millî bütünlü%e ve genel ahlâka zarar verici eserlere yer verilme-
mesi sa%lanacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Diyanet &#leri Ba#kanlı%ı, her türlü siyasî mülahazaların üstünde tutulacak ve 
manevî de%eri gözönünde bulundurularak, yasalarında belirtilen görevlerini yerine 
getirmesi sa%lanacaktır. Diyanet &#leri Te#kilât Kanununu tadil eden tasarı süratle 
kanunla#tırılacak, Diyanet &#leri Ba#kanlı%ı, daha geni# hizmet yapma imkânlarına 
kavu#turulacak, vekil imamlar meselesi adil bir çözüme ba%lanacaktır. (A.P. ve 
M.S.P. sıralarından alkı"lar)

Din görevlilerinin toplumumuzdaki manevî yeri ve de%eri dikkate alınarak, 
sosyal ve ekonomik kalkınmamızda kendilerinden yararlanılacaktır.

Din görevlilerinin demokratik dü#ünce ve inanç özgürlü%ü çerçevesinde sürek-
li e%itimden yararlanmaları sa%lanacaktır. &htiyaç duyulacak din adamlarının en 
iyi #ekilde yeti#tirilmeleri için, Diyanet &#leri ve Millî E%itim Bakanlıkları arasında 
yakın koordinasyon ve i#birli%i sa%lanacaktır. Diyanet i#leri yayınlarının halkımıza 
daha yaygın ve ucuz olarak ula#ması sa%lanacaktır.

&slâmi ve ilmî ara#tırmalar yapmak ve ilmî eserler telif etmek üzere, bir ba#-
kanın idaresinde, Diyanet &#leri Ba#kanlı%ına ba%lı bir ilim heyeti kurulacaktır. Bu 
ilim heyeti, sadece bu görevin ifasıyla me#gul olacaktır. Yüksek &slâm Enstitüle-
ri akademi haline getirilecek ve mevcut enstitülerdeki kontenjanlar artırılacaktır. 
(A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ecdat yadigârı vakıf eserlerin envanteri yapılacak, bunların vakfın #artname-
si ve kanunî esaslar dı#ında kullanılmasına müsaade edilmeyecek, vakıf eserlerin 
onarım ve restorasyonuna itina gösterilecektir. Vakıfların gelirlerinin artırılması-
na ve yeni vakıfların te#vikine önem verilecektir. Yurt dı#ındaki vakıflarımıza ilgi 
gösterilecektir.

Sayın üyeler,
Ülkemizin kalkınması ve ça%da# medeniyet seviyesi üstüne çıkması için asil 

milletimizin ümidi, gelece%imizin teminatı olan köy, kasaba ve #ehirlerdeki bütün 
gençlerimizin, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine, millî ve manevî de%erleri-
mize ba%lı bir #ekilde, fikren ve bedenen geli#meleri hedefimizdir. Gençlerimizin 
zaman ve enerjilerini, kendileri, aileleri ve vatanımız için en faydalı #ekilde de%er-



lendirmelerine ve en iyi surette yeti#tirilmelerine imkân sa%lanacaktır. Gençli%in 
her dalda kütle sporuna ve özellikle geleneksel sporlara yönelmesi te#vik edilecek-
tir.

&lgili te#kilât kanunlarının gerekli #artlara uygunlu%u temin edilecek, Gençlik 
ve Spor Akademilerinin ihtiyaçlarının kar#ılanmasına ve yenilerinin açılmasına ça-
lı#ılacaktır.

Milletimizin bekasının teminatı olan aziz gençlerimizin çe#itli sorunları dik-
katle ve önemle ele alınacak, bunların çözülmesi için hiçbir fedakârlık esirgenmeye-
cektir. Gençlerimizin huzur ve güven içinde derslerine çalı#abilece%i, spor yapabile-
ce%i, istirahat edebilece%i, her türlü sosyal imkânlara sahip yurtlara, tesislere, burs 
ve krediye yeterli ölçüde kavu#maları sa%lanacaktır.

Çocuklarımızı zararlı yayınlardan koruyacak kanunî ve idarî tedbirleri alaca%ız.
Sayın üyeler,
Ekonomi politikamızın hedefi istikrar içinde dengeli ve hızlı büyümeyi sa%la-

maktır. Malî politikalarımız, bu ana hedefin en tesirli vasıtalarıdır. Kaynaklarımı-
zın verimli suretle kullanılmasını sa%layacak tedbirler alınacaktır.

Para ve kredi politikamız ekonomiyi büyütme hedeflerini sa%layacak ve istik-
rar hedefi ile tutarlı olacaktır.

Enflasyonla etkili bir #ekilde mücadele edilecek, spekülatif kazançları, mal 
darlı%ı ve yoklu%unu önleyecek etkili tedbirler alınacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Türk parasının iç ve dı# de%erinin korunmasına itina gösterilecektir.
Türkiye’nin hür ve demokratik bir rejim içinde, planlı, dengeli, sosyal adalet ve 

sosyal güvenli%e gerekli önemi veren, hür te#ebbüse, mülkiyet hakkına ve me#ru 
kazanca saygılı bir ekonomik sistemle kalkınması sa%lanacaktır. Kalkınmanın ni-
metlerinin büyük vatanda# kitlelerine ve yurdun bölgelerine adil #ekilde yayılması-
nı sa%layacak ve dengesizlikleri giderecek tedbirlere önem verilecektir.

Ekonomik kalkınmada büyük önem ta#ıyan, karar bütünlü%ü ve tatbikat ahen-
ginin sa%lanması için, ekonomik ve malî politikayı uygulayan kamu kurulu#ları 
arasında yakın bir i#birli%i ve koordinasyon sa%lanacaktır. Kamu harcamalarındaki 
israf önlenecektir. Kamu finansmanının sıhhatli kaynaklardan sa%lanmasına itina 
gösterilecektir.

Para - kredi - finansman - yatırım, destekleme, te#vik ve yönlendirme politika-
ları, ekonomimizin hızla de%i#en #artlara sürekli olarak intibakını sa%layacak #ekil-
de bütünle#tirilecek ve bir temel ekonomik politika çerçevesi içinde yürütülecektir.

Mevcut ekonomik durgunlu%u giderecek, yatırımları hızlandırarak istihdamı 
geni#letecek, aktif ve dinamik bir para-kredi ve fiyat politikası takip olunacaktır. 
Selektif orta vadeli kredi kullandırılması artırılıp yaygınla#tırılacak; plana uygun, 
döviz kazandırıcı yatırımlar ile i#letmelerin tam kapasite ile çalı#malarını sa%layan 
yatırımlar öncelik verilecektir. Önemli yatırım mallarının gümrüklendirilmesini 
hızlandırıcı kolaylıklar getirilecektir.



Tasarruf e%ilimini artırıcı ve tasarrufların üretici sektörlere yönelmesini sa%-
layıcı, kâr ortaklı%ı esasını da içine alan, güvenilir bir sermaye piyasasının geli#ti-
rilmesi için gerekli, tedbirler alınacaktır. (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Dı# ödemeler dengesindeki bozulmayı düzeltici, ihracatı ve i#çi dövizlerinin 
yurda geli#ini te#vik edici tedbirler alınacaktır. Özellikle ihracata dönük stokların, 
kısa zamanda ve uygun #artlarda de%erlendirilmesine ve döviz kazandırıcı hizmet 
sektörlerinin geli#tirilmesine itina edilecektir.

Vergiyi malî gücü olandan almaya a%ırlık veren, adil, sade ve külfetsiz bir vergi 
sistemini tesis etmek hedefimiz olacaktır. Dü#ük gelirlilerin vergi yükü azaltılacak 
ve asgarî geçim indirimi yükseltilecektir. Muafiyet ve istisnalar gözden geçirilecek, 
küçük çiftçi muafiyet ve istisnaları yükseltilecektir. (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kredilerin düzenlenmesinde, sosyal ve ekonomik verimlilik esas alınacak ve 
dengesizli%in giderilmesi gözönünde tutulacaktır. Planda öngörülen sektörel önce-
liklere uygun bir da%ılım için gerekli te#vik tedbirleri alınacaktır.

Üretim mallarının tüketicilere en kısa yoldan ve en makul fiyatlarla ula#tı-
rılmasına gayret sarf edilecek, hem üretici ve hem de tüketici korunacak, hayat 
pahalılı%ı, sunî fiyat artı#ları ve haksız kazanç sa%layanlarla etkili bir mücadele, 
yapılacaktır Bilhassa gıda maddelerinin üretim, nakil ve muhafazası için lüzumlu 
yatırımlar te#vik edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır Temininde güçlük çekilen 
ana ihtiyaç maddelerinin zamanında piyasaya arzı ve fiyat istikrarının sa%lanması 
için bir stok rejimi geli#tirilecek ve bu maksada hizmet eden müesseselerin finans-
man ihtiyacının süratle kar#ılanması için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

Türkiye’nin dı# ticaret politikasında çok yönlü ili#kilerin geli#tirilmesine çalı#ı-
lacaktır. Özellikle Orta-Do%u, Asya ve Afrika ülkeleri ile kar#ılıklı ticarî ve iktisadî 
ili#kilerin artırılmasına önem verilecektir.

Yatırımcı ve icracı kurulu#ların çalı#malarının ödeme güçlüklen ve gereksiz for-
maliteler yüzünden aksayıp gecikmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Turizmin dı# ödemeler dengesi üzerindeki müspet tesiri gözönünde tutularak 
bu kaynaktan azamî #ekilde faydalanılacak, iç ve dı# turizm geli#tirilecektir Güm-
rük kapıları günün ihtiyaç ve icaplarına uygun bir bünyeye ve çalı#ma düzenine 
kavu#turularak, özellikle yurt dı#ında çalı#makta olan i#çilerimizin yurda giri#leri 
ve çıkı#ları kolayla#tırılacaktır.

Türkiye’nin iktisadî ve sosyal kalkınması için, millî, güçlü, süratli ve yaygın bir 
sanayile#menin gerçekle#tirilmesi ana hedefimizdir.

Sanayiin, temel üretim malları üreten ve Türkiye’de a%ır sanayiin ve bu meyan-
da millî harp sanayiinin kurulmasına imkân verecek bir yapıda geli#mesi sa%lana-
caktır. Sanayile#memiz ve millî savunma gücümüz için önemli olan temel projelerle 
ilgili çalı#malar hızla sonuçlandırılıp, icraata geçilecektir.

Sanayile#me hareketinin memleketin bölgeler arasında dengeli bir #ekilde ya-
yılması ve ba#ta yeni istihdam imkânlarının geli#tirilmesi ile i##izli%in önlenmesi 



olmak üzere, sanayile#menin getirece%i nimetlerin her bakımdan adilâne bir #ekil-
de da%ılmasını sa%layacak tedbirler, köklü ve müessir bir #ekilde alınacaktır.

Yurdun çe#itli bölgelerinin sanayi envanterinin çıkarılması, sanayile#me ile il-
gili her türlü bilgilerin toplanıp de%erlendirilmesi, sanayile#menin do%ması ve hız-
landırılması maksadıyla, Sanayi Bakanlı%ı bünyesinde, yurt sathına yaygın güçlü 
bir te#kilât kurulacaktır.

Organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin kurulma ve geli#tirilmesine 
büyük önem verilecektir. &mar ve iskân mevzuatından do%an gecikmeleri önleyici 
tedbirler alınacaktır.

Türkiye’nin ça%da#, bir sanayi ülkesi haline gelmesi tarım sektörünün ihtiyacı 
olan temel girdilerin yeterli seviyede sa%lanması, zarurî ihtiyaç maddelerinin kar-
#ılanması için, enerji tesislerinin, yeni gübre fabrikalarının, yeni #eker fabrikaların, 
yeni demir-çelik tesislerinin, metalürji sanayiinin, elektronik ve telekomünikasyon 
sanayiinin, motor sanayiinin, otomotiv alanında aktarma organları sanayiinin, ta-
kım tezgâhları sanayiinin, a%ır elektroteknik ekipman sanayiinin, tarım ve i# maki-
neleri sanayinin, gemi in#a sanayiinin kurulmasına mutlaka hız verilecektir. (A.P., 
M.S.P. ve C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sanayile#me hareketlerinin finansmanında, yurt dı#ındaki i#çilerimiz de dâhil 
olmak üzere, halkımızın tasarruf imkânlarının de%erlendirilmesi ve güçlendirilme-
si maksadıyla, çe#itli te#vik tedbirleri geli#tirilecektir.

Sanayile#me hareketlerine halkın yaygın bir #ekilde katılmasını ve mahallî ini-
siyatifin güçlü bir #ekilde harekete geçirilmesini sa%lamak maksadıyla özel kurulu# 
esaslarına sahip kalkınma #irketleri kurulacaktır.

Sanayile#me için en uygun ortamın hazırlanması, sanayile#me te#ebbüslerin-
den en yüksek verimin alınması ve te#ebbüs sahiplerinin güçlük ve engellerle kar-
#ıla#madan sanayi tesisleri kurmak ve i#letmelerini sa%lamak için bir Sanayi Te#vik 
Kanunu çıkarılacaktır. Sanayi kurulması ve i#letilmesinde gereksiz bürokratik en-
geller kaldırılacaktır. &darî i#lemlerin kısaltılması için gereken tedbirler alınacaktır.

Devletçe desteklenen sanayi te#ebbüslerini finanse etmek maksadıyla, Devlet 
Sanayi ve &#çi Yatırım Bankası süratle kurulacaktır.

Sanayile#meye yakından tesir eden para, kredi, enerji, ula#tırma ve fiyat temel 
politikalarının sanayi politikası ile ahenkli hale getirilmesine özel bir dikkat göste-
rilecektir.

Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, e%itici vasıfta bulunması, sana-
yi geli#mesini hızlandırması, ihracata dönük olması, ödemeler dengesine olumlu 
etki yapması gibi #artlar içinde yararlanılacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Bu çe#it yatırımlarla üretilecek malların, ara malı, ithal, maliyetleri 
ve kâr transferleri de dahil, nihai maliyetlerinin dünya fiyatları önünde makul bir 
seviyede tutulmalarına önem verilecektir. Yabancı sermaye ile gelen teknolojinin 
Türkiye’de yerle#mesine imkân verebilecek bir zamanın sonunda bu te#ebbüslerin 
yerli sermayeye devir imkânları geli#tirilecektir. Tarihî ve kültürel ili#kilerimiz olan 
ülkelerden yabancı, sermaye gelmesinin teminine gayret edilecektir. Aynı #ekilde 



Türk müte#ebbis ve sermayesinin dı# ülkelerde yatırım yapmaları, sınaî tesisler 
kurmaları te#vik edilecektir. (A. P. sıralarından alkı"lar)

Sanayile#menin temel ihtiyaçlarından biri olan yeti#mi# personel ihtiyacını 
kar#ılamak için meslek okulları, çıraklık-kalfalık e%itimi ve i# ba#ında e%itim ge-
li#tirecek ve teknik e%itim yanında, kuvvetli bir i# ahlâkını sa%layacak temel ahlâkî 
e%itim de verilecektir.

Yurdumuz #artlarına uygun teknolojinin geli#tirilmesi için, devlet, her türlü 
deste%i ve yardımı yapacaktır. Lisans, know-how anla#malarının millî menfaatlere 
en uygun #ekilde ve süratle yapılmasını sa%layıcı tedbirler alınacaktır.

Dı# ülkelerdeki teknolojik geli#melerin sürekli bir #ekilde ve güvenilir #artlarda 
Türkiye’ye aktarılıp geli#tirilmesi için bir Teknoloji ve Sanayi Takip ve &stihbarat 
Te#kilâtı kurulacaktır.

Devlet, mühendislik-mü#avirlik ve tesis kurma hizmetlerini yerine getirecek 
kurulu#ların güçlü bir #ekilde geli#mesini destekleyecek ve te#vik edecektir.

Kamu &ktisadî Te#ebbüs ve i#tiraklerinin, ekonomiye katkıda bulunan, kârlılık, 
verimlilik ve modern i#letme esaslarına göre çalı#an rasyonel ve kaynak do%urucu 
i#letmeler haline getirilmesi hedefimizdir. Kamu &ktisadî Te#ebbüslerine ait Perso-
nel Kanunu da ele alınacaktır.

Sayın üyeler,
Elektrik enerjisi ve yakacak teminindeki dar bo%azlar, kısa ve uzun vadeli mü-

dahale ve esas itibariyle öz kaynaklara dayalı projelerle giderilecektir. Bu meyanda, 
temel hidro-elektrik ve termik tesislerin yapılması hızlandırılacaktır. Nükleer sant-
ralların in#aatına önem ve hız verilecektir.

Türkiye’nin ithaline mecbur oldu%u enerji, memleket yararlarına en uygun 
#artlarda temin edilecektir. Petrol boru hattı projeleri ve Irak Tabiî Gaz Projesi 
önemle ele alınacaktır. Petrol konusundaki kamu kurulu#ları bir kurulu# içinde bü-
tünle#tirilecek petrol arama ve üretimi etkili tedbirlerle te#vik edilecektir. Önemli 
maden rezervlerimizin bir an önce güvenilir bir #ekilde tespitine, de%erlendirilme-
sine ve madden ihracının mümkün oldu%u kadar mamul #ekilde yapılmasına önem 
verilecektir.

Üzerinde Türkiye’nin hakkı bulunan deniz yata%ındaki ve deniz yata%ı altın-
daki tabiî kaynakların aranması, bunlara sahip çıkılması ve i#letilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Çe#itli enerji ve yakacak kaynaklarının fiyat politikası ve bunlar üzerindeki 
vergileme, üretim ve tüketim arasında dinamik ve geli#tirici bir denge kurulacak 
#ekilde tespit edilecektir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı%ı, bu politikayı uygula-
mada gerekli yetkilerle donatılacaktır.

Millî ekonomiyi çok olumsuz #ekilde etkileyen enerji kısıtlamalarına son ver-
mek için gereken her tedbir alınacaktır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Büyük sulama projeleri hızlandırılacak, bu meyanda A#a%ı Fırat projesi gibi çok 
maksatlı ve yüksek ekonomik yararları olan projelerin süratle gerçekle#tirilmesine 
çalı#ılacaktır. (A.P. sıralarından alkı"lar)



Kı#ı #iddetli olan illerimizin, özellikle Do%u Anadolu illerimizin yakacak prob-
leminin halli için gerekli tedbirlerin alınmasına önem verilecektir. Ticarî olmayan 
yakıtların yerine ticarî yakıtların ikamesini öngören projelere öncelik tanınacaktır.

Ula#ım ve haberle#me sistemlerinin tesis ve geli#tirilmesine hız verilecektir. 
Ula#ım maliyetlerini asgariye indiren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamıza 
en iyi #ekilde hizmet eden kara, hava, deniz ve demiryolu ula#ım sistemleri ahenkli 
bir bütün halinde geli#tirilecek; deniz ticaretinin geli#tirilmesini sa%layıcı, tedbirler 
alınacaktır. Yolları yetersiz olan bölgelere öncelik tanınacaktır.

Hava meydanları ve limanlarımız sayı ve vasıf itibariyle günün ihtiyaç ve icap-
larına cevap verecek seviyeye getirilecektir. Yurt içi akaryakıt nakliyatının giderek 
petrol boru hatları ile yapılması sa%lanacaktır. Büyük #ehirlerden ba#layarak iskân 
merkezleri arasında otomatik telefon imkânları tesis edilecektir. Köyleri telefona 
kavu#turma çalı#malarına da hız verilecektir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın üyeler,
Tarımda verimin yükseltilerek üretimin artırılması esas alınacaktır. Tohum-

luk, ilâç, gübre, tarım araçları, krediler, ara#tırma, e%itim, yayım, pazarlama ve 
de%erlendirme konuları bir bütün halinde ele alınıp yürütülecek #ekilde organize 
edilecektir.

Köylümüzün gübre, mücadele ilâcı ve ziraî alet ve makine ihtiyacının daha kolay 
#artlarla kar#ılanması (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve "iddetli alkı"lar) imkânları 
geli#tirilecek, gübre üreten fabrikalarımızın, ba#ta finansman olmak üzere, bütün 
darbo%azları giderilecek ve gübre fiyatlarında indirim imkânları önemle ele alına-
caktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar) Tarıma dayalı sanayi, özel te#viklerle 
geli#tirilecektir.

Gıda - Tarım ve hayvancılık kesimine hizmet götüren ve halen çe#itli Bakanlık-
lar bünyelerinde da%ıtılmı# bulunan kamu kurulu#ları bu Bakanlı%ın çatısı altında 
toplanarak bütünle#tirilecek, bu konuda üretimden pazarlamaya kadar bütün üni-
telerin teknolojik ve ekonomik yönlerden aynı sevk-ü idare altında organize edil-
meleri hedef alınacaktır. Bu maksatla ilk kademede halen Ticaret Bakanlı%ı bünye-
sinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu ve Ya# Sebze ve Meyve 
Müdürlü%ü Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı%ına ba%lanacaktır.

Köylüye hizmetlerin götürülmesinde, büyük zaman ve eleman israfına sebep 
olan merkeziyetçilikten uzakla#ılarak, birbiri ile ilgili çe#itli ünitelerin güçlü bölge-
sel kurulu#lar halinde bütünle#tirilmeleri esas alınacaktır.

Ziraat mühendis ve teknisyenlerinin çalı#ma #artları ve imkânları, hizmetlerin 
köylüye kadar götürülmesini sa%layacak #ekilde geli#tirilecek, bölgelerarası farklı-
lıklar giderilecektir.

Tohumluk ziraî mücadele ilâcı, kimyevî gübre, ziraî vasıta ve teçhizat ve yedek 
parçaları gibi önemli tarım girdilerinin yerli kurulu# ve sanayi eli ile bol, vasıflı ve 
makul fiyatlarla üretilip köylümüze ula#tırılması için müessir te#vik ve destek sis-
temleri uygulanacaktır.



Köylünün ziraî çalı#malarının külfetsiz olarak ve yeterli #ekilde finansmanı 
temin edilecek, özellikle küçük çiftçilerimize, sadece ipotek veya kefalet kar#ılı%ı 
de%il, ba#ta kontrollü proje kredileri olmak üzere, ziraî i#letmenin istihsal ve ödeme 
gücüne veya proje esasına göre de kredi verilmesi imkânları sa%lanacaktır. T.C. Zi-
raat Bankasının kredi verme kaynakları güçlendirilecek ziraî kredi baremleri günün 
#artlarına uygun olarak yükseltilecektir.

Büyük geli#me imkân ve gücüne sahip olan hayvancılık ve su ürünleri, bütün-
le#mi# politika ve temel organizasyon tedbirleri ile bir kül halinde ele alınacak ve 
geli#tirilecektir. Meyvecilik, sebzecilik, turfandacılık ve çiçekçilik alanlarında da 
darbo%azlar giderilerek geli#menin hızlandırılması ve ihracatın geli#tirilmesi sa%-
lanacaktır.

Gıda maddeleri üretim, i#leme, da%ıtım ve tüketim kontrol ünitelerinin bir 
#evki idarede toplanması, et, ya%, #eker, hububat, süt ve sair önemli gıda maddele-
rinin makul fiyatlarla, vasıflı ve güvenilir bir ikmâl sistemine kavu#turulmaları için 
üretim, i#leme ve depolama faaliyetlerine hız verilecektir.

Taban fiyat politikaları ile tarım politikasının bütünlü%ü titizlikle korunacak, 
millî ziraî üretimimize ekonomik, teknolojik ve sosyal gerçeklere göre yön veren, 
iklim ve toprak kaynaklarımızın en iyi #ekilde de%erlendirilmesini sa%layan ve köy-
lümüzün eme%inin kar#ılı%ını alabilmesini temin eden bir taban fiyat politikası tat-
bik edilecek, bu politika pazarlama sistemlerinin geli#tirilmesi, önceden ba%lantı 
yapılıp avans verilmesi, destekleme alımları yapılması, taban fiyatlarının mümkün 
oldu%u kadar erken ilân edilmesi gibi tedbirler ile takviye edilecektir. (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri)

Tarım ve hayvancılık da geli#meye muhtaç Do%u, Güneydo%u ve Orta Anadolu 
gibi bölgelerimizde modern teknolojiye uygun ve hızlı bir geli#menin sa%lanması 
için özel projeler uygulanacaktır.

Toprak ürünlerimizin tabiî afetlerden gördü%ü zararlardan, köylü ve çiftçileri-
mizin müteessir olmamalarını sa%layan bir tarım sigortası geli#tirilip yaygınla#tı-
rılacaktır. Bu sistemin geli#tirilmesine kadar, tabiî afetlerden zarar gören çiftçileri-
mize, müessir tedbirler ile yardım edilmesine a%ırlık verilecektir.

Toprak ve tarım reformu uygulamasında, kamula#tırma bedellerinin öncelik-
le reform bölgelerinde kurulacak sanayi yatırımlarına yöneltilmesini sa%layacak 
özendirici tedbirlere öncelik tanınacaktır. (A.P., C.G.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Sayın üyeler,
Köylerde; yol, su, elektrik, sulama, yakacak temini, telefon, okul, kütüphane, 

cami, sa%lık tesisi ve idare binası gibi ekonomik ve sosyal alt yapılar Devletçe bir 
bütün halinde ve kamu hizmeti olarak mütalâa edilecektir. Köy alt yapılarının yapı-
mı hızlandırılacak, köydeki üretim ve geliri artırmak için köye hizmet götürülmesi 
ve ürünlerinin pazarlanmasında gerekli tedbirler alınacaktır. Tapulama ve kadastro 
faaliyetleri hızlandırılacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)



Kooperatiflere ve gönüllü kooperatifçili%e gerçek anlamda, lâyık oldu%u büyük 
önem verilecektir.

Kooperatiflerin ve kooperatif üst kurulu#larının gayelerine uygun #ekilde ça-
lı#maları ve yatırım yapmaları te#vik edilecektir.

Kooperatiflerin ve kooperatifçili%in özel menfaatlere ve siyasî amaçlara alet 
edilmesi önlenecektir. (A.P., C.G.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Köy kalkınmasında kooperatifçili%in geli#mesine özel bir önem verilecektir. 
Köylülerimize i# ve gelir imkânları sa%layacak el ve ev sanatlarına ve küçük sanayi 
tesisleri kurulmasına ve bu maksatla gerekli e%itimin yapılmasına özel bir önem 
verilecektir.

Köy muhtarlarına ödenek verilmesini mümkün kılacak kanun tasarısı, Yüce 
Meclisimize sunulacaktır. (A.P., C.G.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın üyeler,
Ormanlık bölgelerdeki ekonomik alt yapının kurulmasına hız verilecek, orman 

ve orman içi köylerin yolları ve di%er medenî ihtiyaçları mümkün olan süratle kar#ı-
lanacak; orman köylerinin kalkındırılması için özel projeler uygulanacaktır. Orman 
niteli%ini tam olarak kaybetmi# yerlerden, su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlü%ünü bozmayan, tarla, ba%, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık 
gibi çe#itli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yer-
ler ile otlak, kı#lak veya yaylak haline gelmi# yerler ile #ehir, kasaba ve köy yapıları-
nın toplu olarak bulundu%u yerle#im sahalarının orman sınırları dı#ına çıkarılması 
kaçınılmaz bir hal almı#tır. Bu maksatla, orman tahdit ve kadastro faaliyetlerine, 
bu hizmetlerin süratle ikmalini sa%layacak #ekilde hız verilecektir. Böylelikle, mül-
kiyet ihtilâfı olan yerlerin hukukî durumları tayin ve ilmen ve fiilen orman vasfını 
kaybeden yerler orman sınırları dı#ına çıkarılıp, orman idaresi ile orman köylüsü 
arasında yıllardır süregelen ihtilâflar müspet bir #ekilde çözülecektir.

Orman ürünlerine dayalı sanayiin yaygınla#ması ve daha çe#itli sınaî ürünler 
üretmesi sa%lanacaktır. Bu konuda orman köylerindeki kooperatiflerden de yarar-
lanılacaktır.

Orman içinde ve civarında ya#ayan köylülerimize a%açlama, teraslama, kesim 
ve çekim gibi çe#itli orman içi hizmetlerde ve orman sanayii ile ilgili daha çok i# ve 
gelir imkânları sa%lanmasına çalı#ılacaktır.

Büyük sulama projelerine bir taraftan devam edilirken, kısa zamanda netice 
alacak yeraltı, pompaj ve gölet sulamalarına özel bir a%ırlık verilecektir.

Ha#ha# ekimine, insanî kaygıları tamamıyla giderici ve çiftçimizin haklarını 
her bakımdan, koruyucu bir politika çerçevesinde ve alınmı# kararlar dairesinde 
kontrollü olarak devam edilecektir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın üyeler, sosyal güvenli%in bütün yurda ve vatanda#ların tamamına e#it 
ve adil ölçülerle sa%lanması, bütün çalı#anların sigorta kapsamına alınması hedefi-
mizdir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurulu#larının aynı bakanlıkla ilgilendirilmesi 
maksadıyla kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlı%ı, kurulu# hedefleri istikâmetinde ge-
li#tirilecektir.

&#çilerimizin hastalık, analık, i# kazaları, meslekî hastalıklar, ihtiyarlık, malu-
liyet ve ölüm gibi hallerde güçlü%e u%ramadan yardıma kavu#turulmaları mutlaka 
sa%lanacaktır.

Çalı#an kadınların, arzu ettikleri takdirde 20 yılda emekliye ayrılabilmeleri 
sa%lanacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Genel sa%lık sigortası sistemi gerçekle#tirilecektir. (A.P. sıralarından alkı"lar)
Günden güne artan i#sizlik probleminin çok yönlü ve uygun tedbirlerle gideril-

mesine çalı#ılacaktır.
&#çilerimizin, esnaf ve sanatkârların ve dar gelirlilerin ucuz ve sıhhî meskenle-

re sahip olmaları, bu yolda kredi imkânlarının artırılması temin edilecektir.
Sakat ve eski hükümlülere i# verilmesini öngören hükümlerin uygulanı#ı dik-

katle takip edilecek ve bu gibi kimseler için vakıf #eklinde i#yerleri kurulacaktır.
Emekli, i#çi, dul ve yetim aylıklarının asgarî geçim #artlarının üstünde olması 

sa%lanacak, memur maa# göstergelerindeki de%i#ikliklerin, emekli aylıklarına sü-
ratle uygulanmasına itina edilecektir. Bütün emeklilerin dilek ve ihtiyaçları ile daha 
yakından ilgilenilmesini mümkün kılacak organizasyon tedbirleri alınacaktır.

Sayın üyeler,
Sa%lık hizmetlerinde temel hedef; vatanda#larımızın sa%lık seviyelerini yük-

seltmek ve bu hizmetlerin ülkemizde yaygın ve dengeli #ekilde da%ılmasını sa%la-
maktır.

Hastanelerimizin ve hasta yataklarının sayısı, plan hedefleri istikametinde 
hasta-yatak oranı dü#ük olan illere öncelik verilecek, ço%altılacaktır. Ödeme gücün-
den yoksun vatanda#larımızın ücretsiz tedavileri sa%lanacaktır. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sa%lık hizmetlerinin sosyalle#tirilmesi çalı#malarına hız verilecektir.
Sa%lık personelinin mahrumiyet yer ve hizmetlerinde görev almasını, yurt dı-

#ındaki hekimlerimizin yurda dönmelerini te#vik edecek tedbirler alınacaktır.
Sa%lık hizmetlerinin yürütülmesinde, koruyucu hizmetlere a%ırlık verilecek, 

tedavi edici hizmetler geli#tirilecektir.
Ana ve çocuk sa%lı%ını korumaya yönelik tedbirlere önem verilecektir.
Gecekondu bölgelerimizde, köy ve kentlerde, çevre sa%lı%ı #artlarının düzeltil-

mesi ve hava kirlili%inin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Bula#ıcı hasta-
lıklarla sava#a önem verilecektir.

&lâç sanayii, hammadde üretimine a%ırlık verilerek güçlendirilecek, piyasadaki 
benzer ilâç enflasyonu önlenecek, ilâç fiyatları objektif esaslara göre tespit edile-
cek, ilâç ihracı te#vik olunacak, ilâç kalite kontrolü geli#tirilecektir.



Vatanda#larımızın ya#lılık ça%larını huzur içinde geçirmeleri için ihtiyarlık ba-
kım ve dinlenme yurtları ve çalı#an anaların çocuklarının bakamı için gündüz ba-
kım evlerinin sayıları süratle artırılacaktır. Korunmaya muhtaç çocuklar için çocuk 
yuvaları ço%altılacak ve rehabilitasyon hizmetleri geli#tirilecektir.

Çocuk zamları artırılacak ve tahsilde çocu%u bulunanlara ayrıca ödeme yapıl-
ması imkânları ara#tırılacaktır.

Sayın üyeler, huzurlu bir çalı#ma ortamı içinde kalkınma ve sosyal adaletin 
sa%lanabilmesi için i#çi ve i#verenlerin birbirlerine kar#ı de%il, yanyana olmaları, 
aralarında, ülke kalkınmasına yönelik kar#ılıklı sevgi ve karde#lik esaslarına dayalı 
bir i#birli%inin tesisi için her türlü çalı#ma yapılacaktır.

&#çi, memur ayırımı hakkaniyetli, âdil ve gerçekçi ölçü ve kıstaslarla yapılacak-
tır.

&#çi ücretlerinin tespit ve tanziminde, hak ve adalet esas tutulacak fiyat ve ge-
çinme endekslerine ve zamanla artan hayat pahalılı%ına göre ayarlanacak bir ücret 
sistemi ve asgarî ücret baremi uygulanacak, i#çilerimizin, pahalılı%ın a%ır yükü al-
tında ezilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Kurulacak fabrika ve emsali yatırımlara, i#çilerimizin hissedar olmasına imkân 
hazırlanacaktır. (M.S.P. ve A.P. sıralarından alkı"lar)

Kıdem tazminatı, en kısa zamanda, i#çilerimizin ve ülkemizin yararına en uy-
gun bir #ekilde 15 günden 30 güne çıkarılacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Tarım ve orman kesimindeki i#çilerimizin di%er i#çiler gibi her türlü i#çi hakla-
rından yararlandırılması ve sosyal güvenliklerinin sa%lanması hususundaki mevzu-
at bo#lu%u doldurulacaktır.

&#sizlik sigortası ile ilgili çalı#malar yapılacaktır.
Yurt dı#ındaki i#çilerimizin çalı#ma #artları, sosyal hakları ve i# güvenlikleri 

devamlı olarak takip ve kendilerine en iyi #artların teminine önem verilecektir. Bu 
maksatla gereken hallerde sosyal güvenlik anla#maları gözden geçirilerek i#çileri-
mizin lehinde yenilenecektir. Yurt dı#ındaki i#çilerimize hizmet götüren kamu ku-
rulu#larının çalı#maları koordine edilecektir. Libya ile sosyal güvenlik anla#maları 
tekemmül ettirilecektir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin çocuklarının millî ve dinî e%itimlerinin aksamadan 
ve gere%ince yürütülmesi için yeteri kadar ö%retmen ve din görevlisi temin edilme-
sine önem verilecektir. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin tasarruflarının de%erlendirilmesi ve sa%lanacak 
imkânların en kısa zamanda gerçekle#tirilmesine çalı#ılacaktır.

Sayın üyeler,
Türk millî hayatında, esnaf ve sanatkârlarımızın sosyal ve ekonomik bakımdan 

çok önemli yeri vardır. Esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyi te#kilâtlanmalarına yar-
dım edilecektir.



Sanayile#me hamlemizde de%erli bir rol ifa eden küçük sanayi kurulu#ları ile 
büyük sanayi arasındaki ba%ların geli#tirilmesine çalı#ılacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarımızın, i#yeri kurmaları, dükkân ve atölye sahibi olmaları 
kolayla#tırılacak, gerekli finansman ve kredi imkânlarına kavu#turulmalarına çalı-
#ılacaktır.

Küçük sanayi siteleri geli#tirilecek, küçük sanayide e%itim çalı#malarına önem 
verilecektir.

Çırak, kalfa ve ustalar kanunu en kısa zamanda çıkarılacaktır. &#çilerimizin 
meslek içi e%itimlerine a%ırlık verilecektir.

Türkiye Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlarımıza daha yararlı olması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. Esnaf ve sanatkârların durumlarını, sosyal güvenlik 
açısından daha yeterli hale getirmek için çalı#malar sürdürülecektir.

BA$-KUR’un kendisinden beklenen bütün hizmetleri tam olarak yapabilmesi 
sa%lanacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarımızı ve çiftçi vatanda#larımızı, a%ır ve gereksiz defter tut-
ma formalitelerinden kurtararak (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
sürekli alkı"lar) mümkün olan ölçüde, basit ve götürü usullerle vergilendirme yo-
luna gitmeyi hem devlet gelirleri bakımından, hem de büyük sayıda vatanda#ımızı 
yersiz külfetlerden kurtarma bakımından lüzumlu sayıyoruz.

Sayın üyeler,
Hızlı #ehirle#me, Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri halini almı#tır. Nü-

fus artı#ı ve hızlı #ehirle#me nedenleri ile süratle artan konut ihtiyacını kar#ılamak 
üzere, konut kredisi imkânları geni#letilecek, in#aat maliyetlerinin dü#ürülmesi 
için çok yönlü tedbirler alınacaktır. Çevre sa%lı%ı ve hava kirlili%i dâhil, #ehirle#me 
meselelerinin halledilmesi maksadıyla belediyelerin malî ve teknik bakımdan ye-
terli güce kavu#turulmasına çalı#ılacaktır. "ehir ve kasabalar dı#ındaki mevcut ve 
müstakbel sanayi ve turizm geli#meleri için altyapı tesisleri geli#tirilecektir.

Dar ve dü#ük gelirli yurtta#ların arsa ve konut ihtiyacı genel konut politikası 
dı#ında ayrıca ele alınacak, gecekondularda oturan yurtta#ların medenî ihtiyaçları-
nın kar#ılanması ve gecekonduların tapuya ba%lanması, konularında gerekli tedbir-
ler alınacaktır. (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"ehir ve kasabaların özellikle altyapı hizmetlerinin yeterli #ekilde ve süratle 
halledilmesi için gerekli yardım ve imkânlar sa%lanacak kaynaklar geli#tirilecektir. 
Belediyelerimizin #ehir ve kasabalarda ya#ayan vatanda#larımıza hizmet götürme-
de içinde bulundukları sıkıntıları giderici tedbirler alınacaktır. "ehirlerin çevrele-
rinde her türlü altyapı tesisini haiz ve ana#ehirle güçlü ula#tırma ba%lantısı olan tâli 
yerle#me merkezlerinin geli#mesi amacı ile #ehirle#me ve imar sorunlarına çözüm 
getirecek özel tedbirler alınacaktır. "ehirler çevresinde, ruhsatsız olarak yapılan bi-
naların, fennî #artlara uygunluk ve belirli cezaları ödeme kaydı ile imar affından 
yararlandırılmaları konusu ele alınacaktır. Mesken yapımına yönelen banka kredi 
sistemleri islâh edilecek, toplu mesken yapımına imkân sa%lanacaktır.



Deprem bölgelerinde felâketzedelere da%ıtılmı# konutların sakinlerine yüklen-
mi# geri ödeme yükü, konsolidasyon suretiyle, hafifletilecektir.

Sayın üyeler,
Türkiye Cumhuriyetinin barı#çı, ahitlerine ve ittifaklarına sadık, kar#ılıklı hak-

lara saygı esasına dayalı, iyi kom#uluk ve dostluk münasebetleri kurmaya önem 
veren, millî dı# politikası dikkatle devam ettirilecektir. Bununla beraber, milletlera-
rası ortamın hızla de%i#en #artlarına uyabilmek üzere, gerekli kararları ve tedbirleri 
zamanında almakta büyük dikkat ve titizlik gösterece%iz.

Çe#itli bölgelerde çok hızlı ve tehlikeli geli#melerin kendini gösterdi%i bir dö-
nemde, barı# ve istikrarın bozulması tehlikesinin gayet önemli bir sorun olarak or-
taya çıktı%ı kanısındayız. Bu tehlikeyi gözönünde bulunduran Hükümetimiz, dı# 
ili#kilerimizi yo%unla#tırmaya önem verecektir.

Hükümetimiz, dünya barı#ını hedef tutan ve bütün dünya ülkelerine kar#ı 
iyi niyet ve dostluk duygularından ilham alan bir dı# siyaset izleyecektir. Milletler 
arasında sa%lam bir i#birli%i tesisinin bugünkü #artların bir gere%i oldu%una inanı-
yoruz. Her ülkenin haklarına, me#ru menfaatlerine kar#ı saygılı davranırken, iyi 
ili#kilerle ba%lı bulundu%umuz her ülkeden de, bize kar#ı, aynı duygular ve aynı 
davranı#ları bekleyece%iz.

Bir taraftan, milletlerarası alandaki çok yönlü ve de%i#ik ili#kilerimizi bu genel 
#artlar içinde daha da geli#tirmek üzere çalı#acak, öte yandan bölgemizde ve dün-
yadaki barı# dengesinin korunmasını da önplanda tutaca%ız.

Hükümetimiz dünyadaki genel yumu#ama (detanté) ortamının korunmasına 
ve geli#tirilmesine katkıda bulunmaya devam etmek kararındadır.

Avrupa’da barı#ın kuvvetlendirilmesi ve Batı ile Do%u Avrupa ülkeleri arasın-
daki temas ve mübadelelerin geli#tirilmesi gayesiyle tertip edilen Avrupa Güvenlik 
&#birli%i Konferansına faal olarak katılmaya devam edece%iz. Avrupa güvenli%inin 
sa%lanması ve bütün Avrupa ülkeleri arasında i#birli%inin artması bakımından bu 
konferanstan memnuniyet verici sonuçlar alınabilece%i ümidini muhafaza ediyo-
ruz.

Güvenlik ve siyasî dengenin, kurulması konusunda NATO savunma ittifakının 
#imdiye kadar oynadı%ı rolün, bugünkü durumda da de%erini devam ettirmekte ol-
du%una inanıyoruz.

Türkiye’nin Batı - Avrupa ülkeleri ile kurdu%u ili#kilerin daha da artırılmasına 
önem veriyoruz.

Balkan ülkeleri ile aramızda, yakın kom#ulu%un da kuvvetlendirdi%i ve ortak 
çıkarlara dayanan iyi ili#kilerin ve i#birli%inin devamlı geli#tirilmesi, yalnız bölge 
barı#ına yardımcı olmakla kalmayacak, ayrıca Avrupa birli%ine ve kıta istikrarına 
önemli bir katkı niteli%i de ta#ıyacaktır.

Sovyetler Birli%i ile izlenen iyi kom#uluk siyaseti, kar#ılıklı saygı ve kar#ılıklı 
anlayı# içinde olumlu geli#meler kaydetmi#tir. Bu geli#melerin aynı #artlar içinde 
devamını samimiyetle dilemekteyiz.



Ülkemiz ile &ran ve Pakistan arasındaki geleneksel ba%lar, milletlerimizin bir-
birlerine yakınlı%ını ve dostlu%unu ifade etti%i gibi, bölge ve dünya istikrarının da 
temel ta#larından biri haline gelmi#tir. Gerek CENTO ve Kalkınma &çin &#birli%i 
Te#kilâtı gibi bölgevi kurulu#lar içinde, gerekse ikili ili#kilerimiz çevresinde, karde# 
&ran ve Pakistan ile her alandaki temas ve i#birli%imizin kuvvetlendirilmesi u%run-
da bütün gayretlerimizle çalı#aca%ız.

Irak ile, kom#ulu%un ve dostlu%un gerektirdi%i yakın temasların ve i#birli%inin 
devamı ve daha da artırılması amacındayız. Suriye ile aramızda teessüs eden kar#ı-
lıklı anlayı#ın ve dostça i#birli%inin geli#tirilmesinin, iki kom#u ülkenin çıkarlarının 
gere%i oldu%una inanıyoruz.

Türkiye’nin Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Kuveyt, Ürdün ve Orta Do%u’nun 
tarihî ve kültürel ba%larla ba%lı oldu%umuz di%er ülkeleri ile mevcut özel ba%ları-
na da büyük de%er vermekteyiz. Bugünkü durumda, tarihin, ortak de%erlerin ve 
co%rafyanın meydana getirdi%i bu yakınlık, halen büyük tehlikelere maruz bulunan 
bütün Orta Do%u bölgesinin güvenli%i bakımından, her zamankinden daha büyük 
de%er ve önem kazanmı# bulunuyor. Manevî ba%ların oldu%u kadar, ortak yararla-
rın da tesis etti%i sa%lam bir zemine dayanan bu ili#kilerimizin hızla geli#tirilmesi 
hususunda çok canlı bir politika izleyece%iz. Siyasî ve kültürel ba%ların yanında, 
kurulmakta olan iktisadî ba%lar da Türkiye ile karde# Arap ülkeleri arasındaki i# ve 
anlayı# birli%ini gittikçe güçlendirmektedir. Bu arada, dost ve karde# Libya Cumhu-
riyeti ile aramızda temelleri son zamanlarda atılan geni# i#birli%i projelerinin biran 
evvel gerçekle#tirilmesi yönündeki çalı#malar hızlandırılacaktır. Asya ve Afrika ül-
keleri ile iyi ili#kilerimizin geli#tirilmesine büyük önem vermekteyiz.

Orta Do%u ihtilâflarının çözümünün, i#gal edilen toprakların terk edilmesi, 
Filistin halkının me#ru haklarının tanınması #artlarına kesinlikle ba%lı bulundu%u 
gerçe%ine inanan Hükümetimiz, bu #artların yerine getirilmesi yönündeki te#eb-
büsleri destekleyecektir. Realitelere dayanan bir çözümün, istisnasız bütün bölge 
ülkelerinin yararına olaca%ına inanıyor ve bugünkü durumun do%urdu%u çok bü-
yük tehlikelerin idraki içinde, aranan sonucun sa%lanması yolunda her türlü ilgi ve 
yardımı esirgememenin kesin kararını ta#ıyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti ile ili#kilerimizin memnuniyet verici bir #ekilde geli#me-
sine önem atfetmekteyiz.

Millî kültürümüzün yabancı ülkelerde lâyık oldu%u #ekilde ve en geni# ölçüde 
tanıtılması için sürdürülen çalı#malar artırılacaktır. Ortak de%erleri payla#tı%ımız, 
bölgemizin dost ve karde# bütün ülkeleriyle kültür alanındaki ili#kilerimizin geli#-
tirilmesine önem verilecektir.

Yurt dı#ındaki soyda#larımızın öz kültürlerini korumak ve geli#tirmek 
imkânlarından yararlanabilmeleri konusuna da önem veriyoruz.

Vatanda#larımızın yabancı ülkelerdeki emlâk, hak ve menfaatlerine ili#kin so-
runların süratle halledilmesi hususundaki çalı#malar sürdürülecektir.

Sayın üyeler,
Türkiye ve A.B.D. son otuz yıl içinde yakın dostluk ili#kileri sürdürmü#ler ve 

gerek kar#ılıklı güvenlikleri gerek dünya barı#ı için yararlı olan sıkı bir i#birli%i ve 



kar#ılıklı yardımla#ma içinde bulunmu#lardır. Bu i#birli%inin yararlı ve etkili olma-
sı, aradaki menfaat dengesine itina ve ili#kilerde e#itlik ve kar#ılıklı saygı esasına 
riayet edilmi# olmasına geni# ölçüde ba%lı olagelmi#tir. Bunun aynı düzeyde devamı 
da bu esaslara kar#ılıklı ve aynı #ekilde saygılı olmakla mümkündür.

Kongrenin aldı%ı son silah ambargosu kararı, bu ili#kilerin ve i#birli%inin da-
yandı%ı temel felsefeyi farklı anlayan bir zihniyetin ifadesidir. Bu karar A.B.D.’nin 
kendi yararları arasında bir öncelik de%erlendirmesi bakımından da isabetli sayıla-
mayaca%ı gibi, gerçekle#tirmeye yöneldi%i amaç bakımından da tamamen ters bir 
netice vermeye mahkûmdur. Baskı yoluyla netice almanın Türk milletine kar#ı de-
nenecek bir yol olmadı%ını tarih göstermektedir. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Kongrenin bu tutumu konusunda A.B.D. Hükümetinin bizimle aynı görü#te 
olmasını memnuniyetle kar#ılamakla beraber, Türk Hükümetinin bu karar kar#ı-
sındaki davranı#ını, fiiliyata intikal eden uygulamaya göre tespiti, hem ola%an hem 
de kaçınılmazdır. A.B.D. Hükümetinin bugünkü hasmane uygulamayı ortadan kal-
dırmak için sürdürdü%ü çabalar makûl bir süre içinde sonuç vermezse, kendisine 
dü#en sorumluluk ve itidali #imdiye kadar kâfi derecede göstermi# olan Türkiye’nin 
A.B.D. ile güvenlik alanında sürdürdü%ü ikili savunma ili#kilerinde durumun ge-
rektirdi%i tedbirleri alması kaçınılmaz olacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, "iddetli alkı"lar)

Kom#umuz Yunanistan ile aramızdaki bütün ili#kilerin her iki ülkenin uzun 
vadeli menfaatlerine uygun bir düzeye çıkarılmasını arzu etmekteyiz. Yunan Hükü-
metince payla#ılaca%ını ümit ve temenni etti%imiz bu dü#üncemizin desteklendi%i-
ni gösteren fiilî tezahürlere #ahit oldu%umuz takdirde, iki ülke arasındaki ili#kileri 
bozan ve âcil çözüm bekleyen sorunların yapıcı ve iyi niyetli bir yakla#ımla ele alı-
narak barı#çı #ekilde sonuçlandırılmalarını mümkün görmekteyiz.

Millî bir dava olan Kıbrıs konusunda Türkiye ve Türk Milleti olarak elde edil-
mek istenen sonuç üzerinde, dı#ta ve içte hiçbir tereddüt do%urmayacak bir siyaset 
izlemek ba# amacımızdır. Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik kalkınmasında ve 
bütün organları ile te#kilâtlanması tamamlanmakta olan Kıbrıs Türk Federe Dev-
letinin ihtiyaçlarının kar#ılanmasında gerekli, yardım ve destek yapılacaktır. Kıbrıs 
Türk toplumuna yapılan haksızlıkların ve Kıbrıs’ın ba%ımsızlı%ına son verme gay-
retlerinin kaçınılmaz kıldı%ı müdahale sonunda fiilen iki bölgeye ayrılmı# bulunan 
Ada’da, Türk toplumunun gelece%ini sa%lam bir teminata ba%layacak ve Ada’daki 
gerçeklere dayanan hukukî bir çerçeve içinde, Kıbrıs’ın ba%ımsız Federal Devlet ola-
rak varlı%ını koruyacak bir çözüm #ekline varılması Hükümetimizin amacıdır. &ki 
millî toplumun içice ve bir arada ya#ayamayacakları, ancak yanyana ya#ayabilecek-
leri, geçmi# yılların acı tecrübeleriyle ortaya çıkmı# bir gerçektir. Bu durum kar#ı-
sında iki bölgeli federal sistemin âdilâne bir çözüm #eklini sa%layabilecek yegâne yol 
oldu%u inancındayız.

Kıbrıs Devletini meydana getiren iki millî toplumun Ada’da sulh ve sükûn için-
de, haklarını ve menfaatlerini uzla#tırarak ya#amalarına ve ekonomik refahlarına 
hizmet edecek böyle bir çözüm #ekline müzakere yoluyla ula#ılmasını bir taraftan 
te#vik ederken, öbür yandan da Kıbrıs’ın bulundu%u bölgede mevcut dengenin ve 



istikrarın muhafazasına ters dü#ebilecek geli#melere meydan verilmemesi için ge-
rekli tedbirlerin ittihazına Hükümetimizce gereken dikkat ve itina gösterilecektir.

Türk - Yunan ili#kilerini olumsuz yönde etkileyen di%er bir konu da Ege Denizi 
sorunlarıdır. Ege Denizinde mevcut karasuları rejiminin kom#umuz tarafından tek 
taraflı ve sorumsuz bir kararla de%i#tirilmesine kalkı#ıldı%ı takdirde, bu davranı#ı-
nın kesinlikle kar#ısında yer almak zorunlulu%u do%ar. Devletler Hukuku ilkelerine 
aykırı böyle bir hareketi Türkiye’nin herhangi bir #ekilde tanıması mümkün de%il-
dir. Ayrıca Ege Denizi Hava Sahasının kontrolü konusunda ve 12 Adalarda gittikçe 
yo%unla#tı%ı bilinen silahlandırma faaliyetleri kar#ısında da, Türkiye, kendi yarar-
larına en uygun te#ebbüslerde bulunmaya devam edecektir. (A.P. ve M.S.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri alkı"lar)

Ege Kıta sahanlı%ı üzerindeki haklarından Türkiye’nin feragat etmesi hiçbir 
#ekilde dü#ünülemez. Ancak, Hükümetimizin Ege’deki kıta sahanlı%ı sınırının Tür-
kiye ile Yunanistan arasında müzakereler yoluyla ve hakkaniyet esasına dayanarak, 
anla#ma yoluyla tespiti gereklili%ine inanmaktadır.

A.E.T. &le aramızda ekonomik i#birli%inin millî yararlarımıza uygun bir #ekilde 
yürütülmesine çalı#ılacaktır.

Türkiye’nin A.E.T.’nin kendisine sa%ladı%ı imkânları, iç piyasaya dönük bir 
sanayile#menin ortaya çıkaraca%ı sakıncaları gidermek ve dı#a, büyük bir tüketici 
kitlesine dönük ve dı# rekabet gücü olan bir sanayile#meyi geli#tirme amacıyla de-
%erlendirmesi, millî önem ta#ır.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ve bu topluluk üyesi ülkelerle ortaklı%ımızın eko-
nomik kalkınmamıza ve sanayile#memize en uygun #artlar içinde yürütülmesi için 
gereken yapılacak bu arada, toplulu%un üçüncü ülkelerle kurdu%u ili#kiler sebebiyle 
daralan avantaj marjımızın geni#letilmesi yolunda gayret sarf edilecektir.

A.E.T. üyesi ülkelerde çalı#an i#çilerimizin ekonomik katkılarının önemi üze-
rinde hassasiyetle durularak, bu katkının daha da artırılması ve i#çilerimizin sosyal 
güvenlik haklarının topluluk düzeyinde gerçekle#tirilmesi için gerekli te#ebbüsler-
de bulunulacaktır.

Sayın üyeler,
Türkiye’nin dı# güvenli%i ve millî savunması ile ilgili sorunlar her zaman en 

büyük önem ve önceli%i ta#ımı#tır.
&çinde bulundu%umuz #artlar, dı# güvenlik ve millî savunma konularının ta#ı-

dı%ı hayatî önemi daha da artırmı# bulunmaktadır. Bu sebeple, millî varlık ve dı# 
güvenli%imizin ba#lıca teminatı olan Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek için ge-
rekli her tedbir alınacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

1973 yılından beri yürütülen yeniden düzenleme ve modernle#tirme çalı#ma-
ları, de%i#en harp konseptine uygun olarak, hızla sonuçlandırılacaktır.

Silahlı Kuvvetlerimizin en modern silah, araç ve gereçlerle donatılması husu-
sunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)



Sayın üyeler,
Yurt savunması her #eyden evvel millî bir meseledir. Milletler savunma için 

öncelikle kendi güçlerine dayanma%a mecburdurlar. Bu sebeple savunma politika-
mızı harp sanayiine yöneltmek ve ordumuzun ihtiyacı olan harp silah, araç ve ge-
reçlerinin büyük kısmını yurt içinden sa%lamak gereklidir. Hükümetimiz bu yönde 
ba#lamı# olan çalı#maları hızlandıracak ve millî harp sanayiimiz bütünle#mi# bir 
plan içinde geni#letilecek ve geli#tirilecektir.

Bu amaçlarla ileriki yıllara sarî yüklenme yetkisi veren mevzuatın biran önce 
yürürlü%e girmesine çalı#aca%ız.

Harp sanayimiz yeterli bir seviyeye ula#ıncaya kadar, ihtiyaçlarımızı dı# kay-
naklardan sa%lamaya devam edece%iz.

Asker alma i#lemlerini vatanda#ın aya%ına götürmek gayesiyle, ihtiyaç duyulan 
bölgelerde yeni askerlik #ubeleri açılacak, silahaltına alınan erlerin sınıflandırılma-
sı usulleri modernle#tirilecektir.

Yurt dı#ındaki vatanda#larımızın askerlik ile ilgili i#lemleri kolayla#tırılacaktır.
Sayın üyeler,
Hükümetimizin programını Yüksek Heyetinize sunmak üzere yaptı%ım konu#-

manın sonuna gelmi# bulunuyorum.
Kurulmu# olan Hükümet sadece altı buçuk aydan beri sürüp giden benzeri gö-

rülmemi# bir bunalımı sona erdirmekle kalmayacaktır. Bu Hükümet, aynı zamanda 
Türkiye’nin siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında yeni bir dönem ba#lata-
caktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu dönem bir huzur, kalkınma ve hamle dönemi olacaktır.
Bu dönem, Anayasamızda ifadesini bulan birle#tirici, toplayıcı ve yükseltici bir 

milliyetçilik ve millî beraberlik anlayı#ının Devleti idare edenlere hâkim oldu%u bir 
dönem olacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu dönem anar#inin ve iç kavga kı#kırtıcılı%ının himaye gördü%ü de%il, kar-
de#li%in, kanunlara saygının, kanun hâkimiyetinin te#vik gördü%ü ve sa%ladı%ı bir 
dönem olacaktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu dönem, TRT’nin Anayasa ve kanunların çizdi%i sınırların dı#ına ta#madan 
Türk devletine, Türk milletine ve millî kültürümüze, hizmet edece%i bir dönem ola-
caktır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu dönemde, Millî E%itim, kanunlarımızda ve Anayasamızda açık ifadesini bu-
lan amaçlara yöneltilecektir. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hükümetimiz köye giden hizmetleri artıracak, kalkınmanın köyden ba#laması 
ve nimetlerin köye ula#ması zaruretine inanmı# bir hükümet olarak dili ile de%il 
gönlü ile, sözle de%il icraatla köyün ve köylünün hizmetinde olacaktır. (A.P., C.G.P., 
M.H.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yoksulluk sömürüsü yapmayaca%ız. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Fakat yoksulların, dar gelirlilerin acı ve ıstıraplarını ciddî tedbirlerle gidermeye 
u%ra#aca%ız. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Enflasyonla, pahalılıkla, yoklukla, kıtlıkla, i#sizlikle mücadele edece%iz. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yatırım, üretim ve ihracatın, içine sürüklendi%i durgunluktan kurtaraca%ız. Te-
#ebbüs ve yatırım #evkini yeniden canlandıraca%ız.

Çalı#ma hayatında barı#ı sa%lamak, yurt içinde ve dı#ındaki i#çilerimizin haklı 
#ikâyetlerini gidermek, esnaf ve sanatkâr yurtta#larımızın yıllardan beri sürüp gi-
den dertlerini kar#ılamak için bütün gücümüzle ve gönlümüzle çalı#aca%ız. (A.P., 
C.G.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kalkınmada öncelik tanınması gereken geli#meye muhtaç yurt kö#elerinin, 
Güneydo%u ve Do%u Anadolu’nun kalkınması için gözle görülen ve elle tutulan ted-
birler alaca%ız. (A.P., C.G.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yurdumuzun gelece%ini temsil eden gençlerimizin bütün meselelerine sevgi ile 
e%ilece%iz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Fikir ve inanç hürriyetini koruyacak, anar#iye, kanun dı#ı eylemlere kesinlikle 
“Dur” diyece%iz. (A.P. C.G.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Millî ve manevî de%erlerimizden kuvvet alarak Türkiye’yi ça%da# medeniyet 
yolunda ilerletece%iz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bu inançla Yüksek Heyetinize, Bakanlar Kurulu adına saygılar sunuyor; Cena-
bı Allah’ın milletimize, memleketimize yardımcı olmasını diliyorum. (A.P., C.G.P., 
M.H.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, A.P. sıralarından ayakta "iddetli ve sürekli 
alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
Hükümet Programı Yüce Meclise sunulmu#tur.
Anayasanın 103, &çtüzü%ümüzün 105’nci maddelerine uygun olarak Hükümet 

Programının görü#ülmesine 9 Nisan 1975 Çar#amba günü saat 15.00’te ba#lana-
caktır.

Gündemde yer alan açık oylamaları yapmak ve 25’nci sıradaki seçimlerin yeni-
lenmesine ili#kin Anayasa Komisyonu raporunu görü#mek için 8 Nisan 1975 Salı 
günü saat 15.00’te toplanmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma saati: 16.20



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 14 Cilt 21 Birle"im 47

Sayfa 383-396
06.04.1975 Pazar

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Tekin Arıburun

KÂT!PLER: Mehmet Çamlıca (Kastamonu)
Bahriye Üçok (Cumhurba"kanınca S.Ü.)

Açılma Saati: 16.30

BA%KAN — Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
47’nci Birle#imi açıyorum.
Ço%unlu%umuz vardır, bugünkü özel müzakeremize ba#lıyoruz.

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel’in, Hükümetinin Programını 
takdim etmek üzere kürsüye buyurmasını rica ederim, buyurun efendim. (A.P. sıra-
larından “Bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta Milletvekili) — Sayın Ba#-
kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri;

Hükümet Programı Millet Meclisi’nin 06.04.1975 Günkü 61’inci Birle#i-
minde aynen okundu$undan metin tekrar alınmamı#tır.

Kapanma Saati: 17.45



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 4 Cilt 11 Birle"im 63

Sayfa 334-431
09.04.1975 Çar"amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN —Ba"kanvekili Memduh Ek"i

KÂT!PLER: !dris Arıkan (Siirt)
Tufan Do#an Av"argil (Kayseri)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Sayın milletvekilleri, #imdi, daha evvelce Yüce Kurulunuza su-
nulmu# bulunan Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Hükümet 
programının görü#melerine ba#lıyoruz.

Hükümet programı üzerindeki görü#melere geçmeden evvel &çtüzü%ün bir 
amir hükmünü Sayın dinleyicilerimize ve görevlilere hatırlatmakta yarar hissedi-
yorum.

&çtüzü%ümüzün 145’nci maddesi, dinleyicilerin kendilerine ayrılan yerlerde 
oturmalarını ve ayrıca görü#meler sırasında söz, alkı# ve davranı#ta, kabul veya ret 
yönünde herhangi bir davranı#ta bulunmamaları gerekti%ini emretmektedir. Bu 
hükme aykırı hareket edenlerin görevliler tarafından dı#arıya çıkarılaca%ı yazılıdır. 
Bu kurala Sayın dinleyicilerimizin ve idareci üye arkada#larımızın ve görevlilerin 
uymasını rica ediyorum.

Söz sırasını okuyorum efendim:
Grupları adına söz alan Sayın arkada#larımız; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Sayın Necdet U%ur, Demokratik Parti Grubu adına Sayın Mehmet Altınsoy, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Sayın Talât O%uz.

"ahısları adına; Sayın Ali Sanlı, Sayın Nazım Ba#, Sayın Zekâi Yaylalı, Sayın Ha-
san Celâlettin Ezman, Sayın Süleyman "im#ek, Sayın Orhan Yılmaz, Sayın Mustafa 
Timisi, Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Tufan Do%an Av#argil, Sayın Yasin Hatipo%lu, 
Sayın Mustafa Asri Ünsür, Sayın Hasan Sever, Sayın Mehmet Pamuk, Sayın Hüse-
yin Abbas ve Sayın Mustafa Güne#.

Sayın milletvekilleri; daha evvelce kabul buyurdu%unuz Danı#ma Kurulu öne-
risi uyarınca, Hükümet ve siyasî parti gruplarımızın görü#meleri süre ile tahditli 
de%ildir. Sayın milletvekilleri ilk görü#melerinde 20’#er dakika ile sınırlıdır. Görü#-
melerin devamına Yüce Kurulca karar verildi%i takdirde gruplar 30’ar dakika, ki#i-
sel konu#malar da 10’ar dakika ile sınırlandırılmı#tır. Hatırlatmakta yarar gördüm 
efendim.

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan, Adalet Partisi Grubu adına.



BA%KAN — Kaydedeyim, zatıâliniz mi görü#ecek?
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Evet efendim.
BA%KAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına &stanbul Millet-

vekili Sayın Necdet U%ur’da. Buyurun efendim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)
C.H.P. GRUBU ADINA NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan, de%erli 

milletvekilleri;
Bir süreden beri, kurulması Türk kamuoyunu çok yakından i#gal etmi#, tür-

lü dalgalanmalar ve söylentilere neden olmu# ve sonunda 4 partinin birle#mesiy-
le kar#ımıza gelmi# bulunan Cephe Hükümeti üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun dü#ündüklerini, program üzerinde ele#tirilerini sunmak üzere huzuru-
nuza çıkmı# bulunuyorum.

Bu Hükümetin programından önce Cephe kurulurken memleketin en önemli 
meselelerinin ne oldu%u üzerinde bir tespit yapmı#lardı. Sayın Demirel, bir konu#-
masında “Memleketin en önemli 5 meselesi vardır” diyor.

“1’inci mesele; - onca - Kıbrıs meselesi de dâhil olmak üzere, memleketin dı# 
meseleleriyle fevkalade yakından alâkadar olmak...

2’nci mesele; pahalılık, i#sizlik #ikâyetlerini ortadan kaldıracak #ekilde, enflas-
yonla mücadele etmek.

3’üncü mesele; kamu idaresinde yapılmı# bulunan partizanlı%ı ortadan kaldır-
mak.

4’üncü mesele; Devlet Radyo ve Televizyonunu tarafsız hale getirmek.
5’nci mesele; komünizmle komünizm tehlikesiyle mücadele etmek”
Aslında 1’nci mesele diye adlandırılan Kıbrıs ve öteki dı# politika sorunlarında 

çe#itli parti sözcüleri, Cumhuriyet Halk Partisince ba#latılan politika ile beraber ol-
duklarını belirtmi#lerdir. Bu bakımdan, bunun bu anda bir ola%anüstülü%ü yoktur, 
en azından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu için bu anlık.

2’ncisi; pahalılık, i#sizlik #ikâyetleri ve enflasyonla mücadele çok güncel bir ko-
nudur. Kamu idaresinde yapılmı# partizanlık, kendilerine göre bir iddiadır ama, 
ba#ka kar#ı #eylerde söylenebilir. Radyo Televizyon filân bütün bunlar, bir yerde 
asıl meselenin etrafında dönüp dola#an küçük konulardır.

Sayın milletvekilleri; bu Hükümetin kurulmasının bir tek nedeni vardır. Asıl 
mesele odur. O da; Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelece%ini anladıktan son-
ra, elde bulunan bütün çarelere ba#vurarak, Cumhuriyet Halk Partisini iktidara ge-
tirmemektir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Cumhuriyet Halk Partisi-
ni, halk kitleleri iktidara getirme kararını yakından görenler, akla gelen gelmeyen 
her türlü tedbire ba#vurma yoluna gelmi#lerdir. "imdi onun için, ciddî konulardan 
daha çok, “Ne dersek biz halk kitlelerini, Cumhuriyet Halk Partisine kar#ı, onlarda 
uyanan bu sıcak ilgiyi, onların besledikleri bu büyük umudu nasıl gölgeleriz?” Soru 
buydu. Bunun için de bula bula çok kullanılmı# ve artık etkisizle#mi# olan bir eski, 
kendilerince Cumhuriyet Halk Partisinde kullanılabilir saydıkları silahı buldular: 
Komünizmle mücadele... Büyük bir komünizm tehlikesi vardır.



Dillerinin altında söylemek istedikleri #u: Cumhuriyet Halk Partisi çıktı açıkça, 
önce, “Ben ortanın solundayım” dedi. Uzun süre, “Ne demek bu?” filan, dediler ama 
biliyorlardı anlamını. Ama baktılar ki, halk anladı bunu, artık “Bu ne demektir?” 
diye sormadılar.

Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra çıktı, bir halk kesiminden bahsetmeye 
ba#ladı; tıpkı “ortanın solu”nda oldu%u gibi sordular “Bu ne demek?” diye. "imdi 
onu da yava# yava# anladılar, sormayacaklar yakında. Aslında Cumhuriyet Halk 
Partisi “Ben demokratik solum” da dedi.

"imdi bütün bunlar “Bak Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solundayım” diyor, 
“Halk kesimi” diyor, üstelik sonunda “Demokratik solum” dedi filân... Bunlar önce 
hayallerinde, sonra bütün becerilerini kullanarak halk kitlelerinde kendileri bir 
ucube yaratıp korkutarak Cumhuriyet Halk Partisine, güya, beslenmi# olan ilgi gü-
ven ve umudu gölgelemek isterler.

&#te, #imdi asıl en çok kullandıkları konu bu oldu%u için, bu konu üzerinde, bu 
cepheyi olu#turan partilerin davranı#larını müsaade ederseniz yakından izleyelim. 
Kendileri bu konular üzerinde nasıl dü#ünmü#ler, zaman içinde bu dü#ünceleri, 
olayların geli#mesiyle ne #ekle dönü#mü#, müsaade ederseniz beraber izleyelim.

"imdi, size, cepheyi olu#turan parti liderlerinden bir tanesinin konu#masından 
bazı kısımlar okuyaca%ım (Sanıyorum ki, kim oldu%unu siz bulacaksınız)

“Türkiye’de önüne gelene komünist diye çamur atmak, Türkiye’de komünizme 
yapılabilecek en büyük yardımdır. Toprak reformu mu istiyorsun, o halde sen ko-
münistsin diyenler komünizmin bilmeden destekleyicileridir” (Bu konuya, toprak 
reformu konusuna ileride gelece%im. Bu bir Meclis konu#ması)

“Türkiye’nin millî kaynakları, çileke# Türk halkının kalkınması ve refahı için 
kullanılsın; millî menfaatler bu kaynakların kullanılmasında her #eyden üstün tu-
tulsun; böyle mi diyorsun; sen yabancı #irketlere dü#mansın, o halde komünistsin, 
tarzındaki iddialar çok zararlıdır ve bu iddialar kadar komünistlerin ekme%ine ya% 
sürecek bir hareket tasavvur etmek güçtür”

Bu cepheyi olu#turan liderlerden bir tanesinin bu Yüce Mecliste söyledi%i, yine 
aynı liderin bir ba#ka konu#masından bir pasaj okuyorum:

“Türkiye’de bir uç vardır. Bu uç, Anayasanın ekonomik ve sosyal haklara yer 
vermesinin gerçek anlamını kavrayamamı#tır. Bu uç, büyük halk kitlelerinin men-
faatlerini belirli ve mahdut zümrelerin yerle#mi# çıkarlarına feda eder. Bu uçta yer 
alanlar, halkın gerçekleri anlamaması için onun en kutsal inançlarını, dinî duygu-
larını sömürmek pahasına da olsa, her ileri hareketi suçlayarak küçük bir zümre-
nin siyasî ve iktisadî hâkimiyetini devam ettirmek isterler. Bunların bazıları planı 
bile komünist icadı sayacak kadar gafil ve buna kendileri de inanmadıkları halde, 
böyle söyleyecek kadar arka niyetlidirler. Adaletsiz bir toprak ve tarım düzeninin 
savunucusudurlar. Dar gelirli i#çilerin ve ücretlilerin Gelir Vergisi ödedi%i bir ülke-
de, büyük kurulu#ların, büyük kazançların vergi dı#ı kalmasındaki adaletsizli%i öne 
sürüp çare arayanlara, haksız yere, servet dü#manı diye ithamlar savururlar. Bu 
hareketleriyle memlekette totaliter akımların tohumunu atmak isteyenlere zemin 
hazırladıklarının farkında de%illerdir”



Üstelik diyor ki; “Cumhuriyet Halk Partisi, komünizmin akılsız dü#manı de%il, 
akıllı dü#manıdır, sözünü birçok defalar tekrar etmi#izdir. Sosyal adaleti ve sosyal 
güvenli%i, komünizme giden yol olarak vasıflandırmak ya cehalet ve seviyesizlik-
tir, (kelimelerin a%ırlı%ına bakınız) ya da komünizmin gerçek dü#manlarını, yani 
demokratik rejim içerisinde sosyal adaleti ve sosyal güvenli%i gerçekle#tirmek iste-
yenleri itham altında bulundurmak amacını güden kasıtlı davranı#lardır”

"imdi, do%rudan do%ruya bu konu ile ilgili olmamakla beraber bu Hükümetin 
kurulu#undaki sa%lıklılı%ı belirtmesi bakımından aynı siyasî parti liderinin Sayın 
Feyzio%lu’nun bir konu#masından bir ba#ka pasajını okuyorum.

“Dudaktan 27 Mayıs’a ve Atatürk ilkelerine ba%lılık ifade edip, el altından ve 
fırsat buldukça 27 Mayıs dü#manlı%ını yayanlar; ya da, yurtta#ların saygıyla siya-
set mücadelesi dı#ında tutulması gereken dinî inançlarını, siyasî yükselme basa-
ma%ı halinde istismar edenler; yurtta#ın kutsal inançlarını, tertemiz duygularını 
politikalarının aleti ve oy toplama vasıtası haline getirenler; yurdun huzuruna, 
yurtta#lar arasındaki sevgi ve karde#lik ba%larına, hürriyet rejiminin normal i#le-
yi#ine kastedenlerdir. Bu gibi ikili davranı#lara asla müsaade etmeyece%iz. Atatürk 
devrimlerine, 27 Mayıs’a ve 27 Mayısın getirdi%i Anayasanın temel ilkelerine hiç 
kimse el uzatamayacaktır. Bu konuda da Hükümet Programında yer alan, Atatürk 
ilkelerine ve 27 Mayıs’a dayanan Anayasayı ruhu ve metniyle hâkim kılmak #a#maz 
hedefimizdir, tarzındaki açık teminat sözlerini… (Kimin? O zamanki Demirel Hü-
kümetinin) bir senet sayıyoruz”

"imdi de%erli arkada#larım, bir ba#ka parti liderinin, yine nedense birden bire 
bugünlerde kullanılmak istenen bir temayı da içine alan “dü#ünce özgürlü%ü” konu-
sundaki dü#üncelerini size sunmak istiyorum; onu da tanıyacaksınız.

&fade özgürlü%ü dendi%i zaman, tutup da, dinsizlik propagandası yapmak ser-
best mi olacaktır sözünü söylemek, aslında hakikaten israftan ba#ka bir #ey de%il-
dir. &fade özgürlü%ü dendi%i zaman, asıl bu sözü söyleyen arkada#ımızın partisinin 
dü#üncesinin, bundan önceki devirlerde koydu%u sınırların ortadan kaldırılaca%ı 
ifade edilmek istenmi#tir. Bu sözü söyleyen arkada#ımızın partisinin dü#üncesi, 
(bu Adalet Partisidir) bundan önceki devirde oldu%u gibi bugün de yanlı#tır. Bu 
dü#ünce ile Türkiye’de hakikî demokrasi olamaz. Zira bu arkada#ınızın mensup ol-
du%u partisinin bugün hâlâ savunmak istedi%i tez, herkes benim istedi%im gibi ko-
nu#acak ve dü#ünecek ve ancak böyle söyleyecek tezidir. Bu tezi bu memlekette yü-
rütmeye bundan sonra kimsenin gücü yetmez. Ben ne sa%cıyım, ne solcuyum diyen 
liberal veya halkımızın tabiri ile renksiz bir zihniyet, ne pahasına olursa olsun bu 
memlekette; sen solcusun, öbürüne de sen sa%cısın, siz ikiniz kendi dü#ündü%ünüz 
ve inandı%ınızı konu#mayacaksınız; sadece benim istedi%im gibi konu#acaksınız ta-
hakkümünü, Hükümet gitse de kalsa da, asla yürütemeyeceklerdir, haberleri olsun”

Yine aynı lider diyor ki: “Bir yandan demokrasi #ampiyonlu%u yapacaksınız 
(Bu sözlerin muhatabı de%erli arkada#larım yine Adalet Partisidir), bir yandan de-
mokrasi #ampiyonlu%u yapacaksınız, öbür taraftan demokrasinin asıl temelini te#-
kil eden fikir ve ifade hürriyetini tanımayacaksınız. Bundan büyük tezat olamaz. 
Zannetmeyiniz ki, bu büyük milletin önünde bu meseleleri ba#ka türlü göstermek 
mümkündür. Millet her #eyi bilmektedir. 14 Ekim’de size atmı# oldu%u not, bütün 



bunları bildi%inin açık bir ifadesidir. Bunun üzerinde ısrar edecek olursanız, bilesi-
niz ki, notunuz daha da fazla kırılacaktır”

Aynı lider devam ediyor: “&fade hürriyeti denildi%i zaman; bunu ille efendim 
ahlâksızlık serbest mi olacak #eklinde anlamamalı. Ne ihtiyacınız var bunu bu tara-
fa götürmeye? &fade hürriyeti denildi%i zaman, ille dinsizlik propagandası serbest 
mi olacak? Ne ihtiyacınız var bunu bu tarafa götürmeye? &fade hürriyeti dendi%i za-
man herkesin dü#ündü%ünü, duydu%unu rahatlıkla söylemesi hürriyeti anla#ılma-
lıdır. Hiç kimsenin, ba#ka bir kimsenin istedi%i gibi konu#maya mecbur olmaması 
hürriyetidir. Bugüne kadar yapılan tahakkümlerin ortadan kalkması hürriyetidir. 
Bundan dolayı ifade hürriyetini, oldu%u noktadan ba#ka taraflara çekmek, asıl mil-
letten saklamak istedikleri bir hususu gizleme gayretinden ba#ka bir #ey de%ildir. 
Bunların altında saklı olan; herkes ille bizim koydu%umuz kalıp içinde dü#ünecek, 
konu#acak; bizim istedi%imizden ba#ka türlü konu#mayacak tahakkümünü millet-
ten saklamak için, bu mesele ne zaman açılsa, mutlaka bunu oldu%undan ba#ka 
sahaya çekmek gayreti gösterilmektedir.

Biz herkesin dü#ündü%ünü ve inandı%ını rahatlıkla söylemesini bütün gücü-
müzle temin edece%iz. Batı ülkelerinde oldu%undan ne bir santim eksik, ne de bir 
santim fazla hürriyet bu meselelerde mevzubahis de%ildir Sayın Feyzio%lu, size hi-
tap ediyorum. Ama ne fazla hürriyete lâyık olan bu milletin evlâtlarından bizden 
önceki yanlı# zihniyetlerin esirgedi%i hakları, milletimize mutlaka vermenin müda-
fiiyiz, bunun gayreti içindeyiz. Bu haklar mutlaka verilecektir. Zira biz, memleke-
timizde hakikaten huzur ve sükûn istiyoruz. Her meselede Batıcı olduklarını iddia 
edenler, asıl temel hürriyet ve hak meselesi geldi%i zaman, Batıdaki bu en tabiî hak 
ve hürriyetleri mutlaka bu milletten esirgemenin müdafii olmu#lardır. Zira, onlar 
serbest dü#ünce ve serbest münaka#aya tahammül edemezler. Zira dü#ünceleri 
yanlı#tır. Dü#üncelerinin münaka#a kar#ısında tutunamayaca%ını bildikleri için, 
bu dü#üncelere yer vermemeyi, tahakküm yoluyla kendi zihniyetlerinin idamesi-
ni arzu edegelmi#lerdir; fakat artık bugünün Türkiye’sinde bu mümkün de%ildir. 
Biz memleketimizde huzur ve sükûn için daha büyük #iddet ve gayretle, #iddetin 
ve anar#ik olayların kar#ılarında olaca%ız. Ancak bu milletin evlâtları inandıkları, 
dü#ündükleri hususu, memleket yararına gördükleri hususu rahatlıkla söyleyecek-
lerdir. Bu bizim memleketimize, milletimize yapaca%ımız en büyük hizmetlerden 
birisi olacaktır”

De%erli milletvekilleri, bu sözleri söyleyenin Sayın Erbakan oldu%unu de%erli 
milletvekilleri bilirler. Sayın Erbakan’ın ve arkada#larının daha bu konuda söyledik-
leri bir hayli cümleler var; fakat vaktinizi fazla almak istemiyorum ve bırakıyorum.

De%erli milletvekilleri, acaba bir zamanlar Türkiye’nin en büyük partisi olan ve 
yakın tarihimizde... (A.P. sıralarından “Gene öyle, gene öyle” sesleri)

Gene öyle olup olmadı%ının denemesini kaç defa yapalım dedik; fakat bunların 
hepsinden de çekindiniz. Bunu söylemeye hakkınız yok. En azından bunu söyleme-
ye hakkınız yok. Kaç günden beri bu Mecliste, Cumhuriyet Halk Partililer tek ba#-
larına, gene öyle olup olmadı%ının denemesini yapmak istiyorlar, o zaman nereler-
desiniz? Hangi kö#elerdesiniz o zaman? (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



YILMAZ HOCAO&LU (Adana) — Ama komisyonlara gelmediniz.
NECDET U&UR (Devamla) — Adalet Partisi, bir zamanların büyük partisi 

olan; ama artık… (A.P. sıralarından “Gene öyle” sesi)
AHMET HA%#M BENL# (Kütahya) — Gene öyle ise ortaklarınıza ne lüzum 

var?
NECDET U&UR (Devamla) — Son seçimlerde ikinci parti olan...
YILMAZ HOCAO&LU (Adana) — Her zaman büyük parti, her zaman.
NECDET U&UR (Devamla) — Bu iddiayı da iyi biliyorsunuz, Sayın Genel 

Ba#kanınızın söyledi%i gibi, rakamla.
Son seçimlerde ikinci partisi olan ve #imdi, hiç olmazsa kurulan ortaklı%ın en 

büyük orta%ı olan - bir büyüklük gerekirse e%er - acaba Adalet Partisi (ki, bu parti 
bizim için önemli bir partidir; çünkü çok partili siyasî hayatta bir tek partinin sa%-
lıklı olması yetmez, en azından bir partinin daha sa%lıklı olması gerekir, bizim yü-
rekten temennimiz, kar#ımızda fikirleri savunsalar bile sa%lıklı olmalarıdır; hiç bir 
kötü niyet ta#ımayız çok partili düzenin gere%i olarak) acaba bu parti bu konuda ne 
gibi a#amalardan geçmi#, hep aynı dü#üncelerde mi olmu#; yoksa zaman zaman bu 
partinin dü#üncelerinde de, olayların geli#mesine göre de%i#iklik olmu# mu? Müsa-
ade ederseniz biraz da Adalet Partisinin üzerinde duralım.

Biraz evvel Sayın Feyzio%lu’nun konu#masında söyledikleri eski bir tarihte 
söylenmi#tir. O tarihteki ko#ulları gözönüne alıyorum; ama sanmıyorum ki o sıra-
daki hükümetlere ve yasama faaliyetlerine katılmı# olan Feyzio%lu, o dü#üncelerin-
den vazgeçmi# olsun. Bakınız, ilk iktidarı sırasında hep dillerinin altında tuttukları, 
ama artık toplum geli#ti%i ve gerçekte de toplum için önemli olmadı%ı için - bunu 
bir kınama için de söylemiyorum, sadece bir tespit için söylüyorum - eski Demokrat 
Partililer hakkında Sayın Demirel ne diyor?

“Adalet Partisi; fikirde, inançta, ruhta ve icraatta Demokrat Partinin devamı-
dır. Istıraplar, çileler, acılar çekilmi# ama, bugüne gelinebilmi#tir”

(Bu do%rudur, de%ildir) den daha çok, bunun söyleni# tarihi üzerinde sadece 
durmak istedim. Bir de bunun böyle olmadı%ına inananlar vardı, onların bilme-
sini istedim. Ama asıl üzerinde durmak istedi%im, ikinci büyük parti olan Adalet 
Partisi’nin, demokrasiye inançlarında bir de%i#iklik olup olmadı%ının tespitidir.

Mart’ın 6’sında bir gazetede bir yazı çıktı. Bu gazetede Sayın Demirel’e atfen 
bir konu#ma vardır. Bir Aralık, 1971 Mart ba#larında, kendi siyasî partisi içinde 
çatı#malar, sürtü#meler sürerken, bir grup kendisine elçi olarak iki milletvekilini 
gönderiyor. Bu iki milletvekili, liderleriyle konu#uyorlar ve ortam üzerinde kar#ılık-
lı görü#lerini anlatıyorlar. Temsilciler, gidenler o sırada bir müdahale olasılı%ı üze-
rinde duruyorlar. Sayın Demirel soruyor: “Müdahale nereden gelecek?”

“Nereden gelir efendim, elbet ordudan” “Onu demiyorum, nereden yani, sol-
dan mı, sa%dan mı?”

“Vallahi yönünü bilmiyoruz, önemli olan orası de%il zaten, müdahale rejime 
kar#ı”



“Nasıl önemli de%il? Asıl orası önemli. Sa%dan gelirse bize ne olur? Olsa olsa 
hükümet olmayız, ama iktidar yine biz oluruz”

“Efendim, rejim?”
“Bakınız arkada#lar, mesele hükümet olmak de%il, iktidar olmaktır, biz hükü-

metten bir süre ayrılsak bile, iktidar olabilir miyiz, siz ona bakınız”
Bu, gazetede isim de verilerek yayınlandı, fakat Sayın Demirel tarafından tekzip 

edilmedi. Do%rusunu isterseniz, bunu Sayın Demirel’in tekzip etmesine bir olanak 
tanımak içinde bu umutla söylüyorum. Bir zamanların büyük partisi, demokrasinin 
ürünü olan bir parti, varlı%ını, her #eyini çok partili rejime ba%lı olan bir partinin, 
partisine uzun yıllardan beri kendini kabul ettirmi# ve gücünü partisinden alan 
liderinin, olaylara böyle bakı#ını yadırgadık de%il, kınadık de%il, yakı#tıramadık de-
%il, bütün bunlardan öteye (e%er do%ruysa) üzerinde çok önemle durulması gere-
ken, Türkiye’nin gelece%i için çok önemli tehlikeler ta#ıyan bir geli#me sayıyoruz. O 
bakımdan buraya getirmeyi görev saydım.

De%erli arkada#larım; Adalet Partisi’nin 1973 bütçe görü#meleri sırasında bu 
olaylar üzerinde dü#ünceleri, grup sözcüleri tarafından ifade edilmi# ve bir kitap 
haline getirilmi#. Kitabın adı, “Buhran Dönemi Bütçeleri ve Adalet Partisi” Kitapta 
bir önsöz var. Önsöz, Adalet Partisi Genel Ba#kanı Sayın Demirel tarafından yazıl-
mı#. Bakınız Sayın Demirel önsözde ne diyor?

“1972 ve 1973 bütçelerinin Millet Meclisinde tenkidini ihtiva eden bu 3 konu#-
ma, aslında 1971 ve 1972 yıllarında partilerüstü hükümetleri müessese olarak ve 
icraat olarak nasıl de%erlendirdi%imizi göstermesi bakımından bir fikir vermek üze-
re bir araya getirilmi#tir. Bu konu#malar Millet Meclisi grubumuz adına yapılmı#tır 
ve partimizin görü#lerini yansıtır. Cumhuriyet Senatosunda yapılan konu#maları 
da ayrıca bir araya getirilecektir. Okuyucu bu dokümanda, partimizin o günkü #art-
lar içerisinde memleket idaresine bakı#ının bir kısmını bulacaktır”

Bunu size okumaktan amacım, yapılan konu#maların Adalet Partisinin görü#-
lerini de yansıttı%ının ayrıca Genel Ba#kan tarafından bir defa daha do%rulandı%ını 
da belirtmek içindi.

Gelelim #imdi bu konu#maya. Bu konu#mayı yapan Adalet Partisinin de%erli 
ve benim de uzun yıllardan beri tanıdı%ım, gerçekten de%erli bir üyesidir. Diyor ki; 
“Teokratik bir devlet düzeni pe#inde ko#anların, zaman zaman ayrı görülmeseler 
bile, Osmanlı monar#isinin yapısı dolayısıyla, ergeç birle#erek, rejim dü#manı ol-
maları çok tabiîdir. Bunlara kar#ı en büyük denge, yine hâkimiyetin bilâ kaydü #art 
millette oldu%una milletin inanmı# bulunması, din ve vicdan hürriyetinin Anaya-
samızın temel hürriyetleri içinde yer alması ve hepsinden önce Atatürk ilkelerinin 
milletçe benimsemi# olmasıdır. Bütün bunlar dı#ında, gerçekte yurt içinde en tehli-
keli rejim dü#manı, dü#manları komünist ve fa#istlerdir”

Sonra fa#izmin ne oldu%unu anlatmaya ba#lıyor arkada#ımız ve diyor ki; “Gü-
nümüzde fa#izm, her memleketin kendi özel #artlarından do%makta ve komünizm 
gibi muhtevası ve sınırları belirli bir doktrine dayanmamaktadır. Genellikle kökü 
içeride olmamakla birlikte, dı#arıdan desteklendi%i de görülmektedir. Bu deste%i 



bazan komünist olan, bazan olmayan çevrelerden görmesi, bu çevrelerin fa#izm 
yoluyla ilgilendikleri ülkeyi zayıf dü#ürmeyi tasarlamalarından ileri gelmektedir. 
Memleketimizde fa#izme meyil edenlerin bir kısmı, Hiro#ima ile sona eren Samurai 
fa#izmini veya 25 milyon Almanın ölmesine ve ülkenin bölünmesine sebep olan 
nazizm’i örnek alırlar. Bir kısım fa#istler de, totaliter komünizme milliyetçi tota-
lizmle kar#ı koymaya kalkar ve totaliter devletleri, Üçüncü Dünya Sava#ında çok 
partili demokrasilerin yendi%ini unuturlar. Memleketimizde fa#izme özlem çeken-
lerin bir kısmı, kendilerine Atatürk’ü örnek alırlar. Gerçekte memleketimizde, fa#iz-
me meyil edenlerin büyük ço%unlu%unun Yüce Meclisimize güvenleri yoktur. Onun, 
en iyiyi, en do%ruyu bilmeye ve seçmeye muktedir oldu%una inanmazlar. Fa#izmin 
özlemini çeken bir kısım vatanda#lar, kabiliyetli oldukları için #ahsî ihtiraslarını, 
de%erlerin serbest rekabetine dayanan hürriyetçi düzende tatmin edemeyecekleri 
veya milletin önüne hür seçimlerle çıkamayacaklarını bilen talihsiz ki#ilerdir. Bun-
ların milliyetçili%i, dincili%i, hızlı kalkınma ve reform dü#künlü%ü yalandır, yaldız-
dır. Bunların tek gayeleri, iktidarı zorla ele geçirip, ihtiraslarını tatmindir. Gerek 
komünizmin, gerek fa#izmin en büyük dü#manı, çok partili, hürriyetçi parlamenter 
demokrasidir. Komünizmin ve fa#izmin bu rejimi zayıf dü#ürmek ve yıkmak için 
gizledikleri yöntemler hemen hemen aynıdır.

Her ikisi de devleti görev yapamaz hale getirmek isterler. Halkın itimadını ka-
zanmı# #ahsiyetleri onun gözünden dü#ürmeye çalı#ırlar. Her ikisi de milletle ordu-
nun arasına girmeye, silahlı kuvvetleri asıl görevlerinden ayartmaya çalı#ırlar. Her 
ikisi de iktidarı zorla ele geçirmek ve millete danı#madan ve millete benimsetme-
den millet yararına oldu%una re’sen karar verdikleri i#leri yapmak ve kendilerine 
heykeller dikmek isterler. Bunlar ola%anüstü #artlar bir yana bırakılırsa, gençlikle 
siyasal istikrarsızlık zamanlarında ortaya çıkarlar, siyasal istikrarsızlı%ı körüklerler, 
hatta açıktan açı%a faaliyet göstermeye bile kalkı#ırlar”

"imdi, de%erli sözcü &smet Sezgin’in konu#malarını dinlediniz ve bu konu#ma-
lar Adalet Partisi Genel Ba#kanı tarafından partisinin görü#ü olarak da tanımlan-
mı# ve bir kitabın içine de geçirilmi#tir.

Sözlerime ba#larken bir yerde demi#tim ki, “Sayın Demirel, bu anda Türkiye’nin 
kar#ıla#tı%ı en büyük tehlike, en önemli sorunlardan birisi, komünizm ve komü-
nizm tehlikesiyle mücadele etmektir diyor”

"imdi, Sayın Adalet Partililer sık sık bize buralarda konu#ulurken (belki hep-
sinin olmasa bile bir kısmının gönüllerinden öyle geçti%i için) anar#ik hareketlerle 
Cumhuriyet Halk Partisinin arasında bir ba%lantı kurmayı dilerler ve ille “Onlara 
da kar#ı oldu%unuzu söyleyin” derler. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüleri söyleye 
söyleye bıkmı#lardır ama, yine söylemek isterler.

Ne oldu da partilerinin resmî görü#lerinde ve kitaplarında; “Fa#izm de, özel-
likle istikrarın yok oldu%u zamanlarda bu tür toplumlarda geli#en bir e%ilimdir ve 
(ve bir yerde okumuyorum daha fazla) öbürü azınlıktır”, diyor. “Bu daha çok büyük 
kitlelere hitap eder ve çok önemli olan bir tehlikeli akımdır” Buna kar#ıydılar da 
1973’de, 1975’de bu ayırımı yapmak ihtiyacını neden duyduklarını sormak istiyo-
rum. Aslında, bunu da iyi niyetime ba%ı#lasınlar; 1973’deki görü#lerinin son za-
manlarda Adalet Partili yöneticiler tarafından hiç tekrarlanmamasının uyandırdı%ı 



“duraksama” deyiniz, “ku#ku” deyiniz veyahut “acaba bir de%i#iklik mi var” sorusu 
deyiniz, hiç olmazsa bütün bunlar kalkar ve sa%lıklı bir yapı ve politikaya sahip 
olmasını yürekten diledi%imiz Adalet Partisi de bu görü#lerinde oldu%unu tekrarla-
mak imkânını bulur.

De%erli arkada#larım, #imdi acaba Cephe’nin görünü#te en küçük, ama en ha-
reketli, kendine en güvenen ve meydan okuyan ve gelece%in kendisinden yana ol-
du%unu her davranı#ı ile ifade eden ve Adalet Partisi gibi bir zamanların büyük 
bir partisinin bir zaafını tamamlar görüntüsü içinde olan bir ba#ka parti liderinin 
görü#lerini sizlere okumak istiyorum.

Bütün bu söylediklerim, biraz evvel ki, Adalet Partisi hakkındaki söylediklerim 
ile, 1973 görü#lerini #imdi bu partinin liderinin davranı#ları ve sözleri kar#ısında 
nasıl de%erlendirdiklerini de ö%renmek istiyorum.

Bir defa, Milliyetçi Hareket Partisinin Adalet Partisi hakkındaki kanaatlerini 
ö%renmekle i#e ba#layalım. Milliyetçi Hareket Partisine göre, Adalet Partisi yöneti-
mi menfaatçilerin eline geçmi#tir.

Bakınız ne diyorlar: “Tediye muvazenesi açıkları müzminle#mi# seyrine devam 
etmektedir. Sanayiden ziyade ticarete kayan pahalı para politikası bu açıkları her 
gün biraz daha beslemektedir. Devlet maliyesinin her gün biraz daha a%ırla#an bü-
rokratik çarkından, gayrî millî sermaye ve onun ortakçıları sonuna kadar faydalan-
makta, millî sermaye sahipsiz ve atıl kalmaktadır. Özel te#ebbüsün hakiki mümes-
sili olan Odalar Birli%ine iktidar, alenen ve çirkin bir #ekilde müdahale ederek, gayri 
millî sermayenin sadık destekçili%ini yapmı#tır. Bu siyasetin yarataca%ı tehlikeli ge-
li#meler Türk ekonomisini bugünden tehdit etmeye ba#lamı#tır. Bütün bu geli#me-
lerin altında yatan, siyasî gerçe%e kısaca göz atalım: &dealist bir kadronun iktidara 
hazırladı%ı Adalet Partisi, iktidara vasıl olur olmaz oportünizmin eline geçmi#tir. 
Böylece siyasî tercihlerde fert, aile ve grup menfaatleri hâkim olmaya ba#lamı#tır. 
Böyle çevrelere kolayca sızmasını bilen yabancı unsurlar, ajanlarını, evvelce tek ria-
yet ettikleri gizlili%e dahi lüzum görmeden, her gün biraz daha merkezile#en iktidar 
otoritesi etrafında toplamaya ba#lamı#lardır. Bu faaliyetin hedefi, parti içinde Türk 
milletinin hakiki duygularını ve fikirlerini temsil eden kadroyu eritmek veya tesir-
siz hale getirmektir. 1969 seçimlerinde Adalet Partisi, bugünkü idareci kadrosu ile 
iktidara geldi%i takdirde, bu menfî hedefe ula#mı# olacaktır”

"imdi, Milliyetçi Hareket Partisinin, Adalet Partisi hakkındaki dü#ündükleri 
bunlar.

De%erli milletvekilleri, bundan kısa bir süre önce 1974’ün sonlarında Milliyetçi 
Hareket Partisinin lideri Sayın Türke# burada bir konu#ma yapmı#tı. Aslında Mec-
lisin hareketli, elektrikli bir gününde yapılan bir konu#ma idi bu. Milletvekillerinin 
gözünden bazı noktalarının kaçmı# oldu%u kanısına olaylar geli#tikçe vardı%ımız 
için, bu konu#manın bazı yerlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konu#ma Ir-
mak Hükümetinin programı üzerindeki görü#meler sırasında 27.11.1974’te Sayın 
Alparslan Türke# tarafından yapılmı#tır.

“Sokak hareketleri kanun tedbirleriyle önlenir. Devlet kuvvetleri kanun yo-
luyla bunların hakkından gelecek güçtedir. Memleketin sa%lam kuvvetleri vardır. 



Arkada#lar; anar#iye kar#ı olan, yıkıcılı%a kar#ı olan, Türk milletinin köleli%e, bir 
nevi esirli%e, u#aklı%a götürülmesini sa%layacak, o gaye ile u%ra#an yabancı ideoloji-
lere angaje olmu#, yıkıcılara kar#ı gerekli tedbirleri alacak sa%lam kuvvetleri vardır. 
Türk milletinin sa%duyusu vardır, tarihten gelme ba%ı#ıklı%ı vardır, gücü vardır”

O zaman bu konu#mayı dinlerken, do%rusunu isterseniz, Devlet kuvvetlerinin 
yanında bir de bu “Sa%lam kuvvetler” den söz açılmasını, birinci dü#ünceyi tekrar-
layan bir dü#ünce gibi alma e%iliminde olmu#tuk; ama geli#en olaylar gösterdi ki, 
Sayın Türke#” in “Sa%lam kuvvetler” den kastetti%i bir ba#ka #eydir. Nedir onlar? 
Onu da yine kendi dilinden dinleyelim.

Sayın Türke#, Millet Meclisinin bir oturumunda, yine tartı#malı bir oturumun-
da yapılan ele#tirilere cevap verirken, bilhassa komandolar hakkında, bakınız ne 
diyor:

“Tabiî, bu komandolar herkesçe malûm. Bu komando tabiri ve komando denen 
gençler, partimizin gençleridir ve bu ifade ile partimiz kastedilmi#tir. Bizim milli-
yetçi gençlerimiz, her partinin her zaman yaptı%ı normal gençlik te#ekkülleridir. 
Bu milliyetçi gençler, Türk milliyetçili%i üzerinde kültürlerini artırmak, spor faali-
yetlerinde bulunmak, komünist fikir akımlarıyla mücadele etmek gayesini güderek 
hareket etmektedirler. Kendileri, daima kanunlara saygılı, daima kanunlara ba%lı-
dır, ba%lı kalacaklardır, ba#ka türlü bir hareketlerini tespit etmek mümkün de%ildir. 
Bu yıkıcı ve dünyanın tanıdı%ı en vah#i emperyalizm olan komünizmin u#aklı%ını 
yapan bu komünist yardakçılara kar#ı, Anayasayı ba#lar üzerinde tutmak isteyen, 
kanunlara ba%lı milliyetçi Türk gençleri de, üniversite içerisinde bunlara kar#ı kendi 
inandıkları fikirlerin üstünlü%ünü ortaya koymak için çalı#ırlar, harekete geçerler-
se, bunun için bunlar neden sokak saldırganı olurlarmı#? Bunlar sokak saldırganı 
de%illerdir; bunlar, vatansever, hakiki milliyetçi, tertemiz Türk çocuklarıdır”

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Görüyoruz.

NECDET U&UR (Devamla) — De%erli arkada#larım, yukarıda kanunlara ba%-
lılıktan bahsediyor; ama kendi deyimiyle; kendinin sa%lam kuvvetlerine o, birtakım 
görevler vermi#; “Elbette bu görevleri yapacaklardır ve bu görevleri yaparken, hare-
kete geçerken saldırırlarsa, nasıl bunlara sokak saldırganı dersiniz? Bunlar hakikî 
milliyetçi ve vatansever çocuklardır” diyor.

Aslında, bu kendi sa%lam kuvvetlerinin Ba#kanı da, bakınız zaten kendisi de 
sa%lamlı%ına inanıyor, geçenlerde verdi%i bir demeçte. “Bizim istihbarat ekiplerimiz 
Devletten bile daha güçlü çalı#ır” diyordu.

"imdi, bunlar ne yapıyorlar?

De%erli arkada#larım, olayları sıralamayaca%ım, hepinizin bildi%i olaylardır, 
kanlı olaylardır; ama müsaade edersiniz, Sayın Türke#’i açıktan tutan ve bu hare-
keti açıktan destekleyen bir gazetede; “Milliyetçi Hükümet mi, bakalım görece%iz” 
ba#lıklı bir yazıdan bazı kısımları size okumak istiyorum. Burada, Sayın Türke# adı-
na, ortaklı%ın di%er partileri de tehdit edilmekte ve aslında varılan sonucun kimle-
rin eseri oldu%u açıkça yazılmaktadır.



“Bu Hükümetin kurulması için ba#ta gazetemiz Orta Do%u olmak üzere, bütün 
milliyetçi kurulu#lar, dernekler, müesseseler, gençlik te#ekkülleri ve kültür ocakları 
seferber oldular. Kendisini, hem de sokak politikasına yakı#ır sebeplerle cephenin 
dı#ına atan koca bir partiyi ortasından böldüler. (Demokratik Partiyi kastediyor-
lar) Ülkü ocaklılar, üniversite ö%reniminin huzur ve güvenle yerine getirilmesi için 
böyle bir Hükümetin kurulmasına çaba harcadılar, bozguncuların kar#ısına çıktılar. 
Bu Hükümetin kurulu#unda, hiçbir hükümete nasip olmayan gayret arzı, mücadele 
hırsı yapmaktadır. &craat da, bu fedakârlıklara, gayret ve çabalara uygun olmalıdır”

Yani, faturasını istiyorlar. Bakınız istedikleri fatura nedir; “Bu bir temizlik Hü-
kümetidir”. Arkada#lar bu tabir onların. (A.P. sıralarından “Do#ru” sesleri)

“Do%ru” demeyin, size güvenmiyorlar Adalet Partililer. E%er size uyarsa Sayın 
Türke#, tek teminat olarak onu görüyorlar; bunun içinde, sizin felsefenizle ergeç 
çatı#aca%ını, bu takdirde de, dikkatli olmasını, gözcülük yapmasını salık veriyorlar.

“Bu bir temizlik hükümetidir. Türk milliyetçili%ini önplana çıkarmak iddiası 
ve vaadi ile i#ba#ına gelen bir Bakanlar Kurulunun, bu iddiayı icraatla ispat etmesi 
gerekir. &çi#leri Bakanlı%ında valilerden emniyet müdürlerine, Millî E%itim Bakanlı-
%ında genel müdürlerden lise müdürlerine, yatırım bakanlıklarının tümünde müs-
te#arlara ve genel müdürlere kadar her görevli, 4 partinin Ocak 1975 Deklarasyonu 
ile Hükümet protokolünün ı#ı%ında dikkatle incelenmeli ve gereken tasfiye nakil 
ve tayinler süratle yapılmalıdır. TRT ba#tan sona gözden geçirilmeli, 2 yıldır süren 
kepazeli%e, milliyetçilik dü#manlı%ına, marksizm propagandasına hemen son ve-
rilmelidir. Bekleyece%iz. &ki teminatımız var: Birincisi, Alparslan Türke#’in #ahsı ve 
partisidir. Hükümettir, hiçbir konuda politika u%runa taviz vermeyecek bir #ahsi-
yeti vardır. Partisi de bu istikametin #uuru içinde oldu%u için bütün Türk gençlerin-
ce benimsenmi#tir. &kinci teminatımız; Demokratik Partiden ayrılan Dokuzlardır. 
Bilgiç’dir, Da%da#’tır, &mer’dir. Demirel Hükümetinin gösterece%i küçük bir acz, eski 
hikâyelerin tekrarı, Millî Selâmetli bakanların üslendi%i önemli görevleri ifada de-
%i#ik ölçüler kullanmaları veya koalisyon protokolü ile ters dü#meleri, yüzde yüz 
eminiz ki, teminat saydı%ımız bu iki gücü harekete geçirecektir. Hükümetin icraatı-
nı bekliyoruz, icraata bakacak ve adını sonra koyaca%ız”

Sayın Adalet Partililer, milliyetçi oldu%unuzdan daha o kadar emin olmayınız, 
adınızı daha sonra koyacaklar. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli arkada#larım, 4 parti liderinin birbirleri hakkındaki söyledikleri cüm-
leleri burada size tekrarlamayaca%ım. Bunlar zaman zaman kamuoyunun bilgisi 
içinde olan #eylerdir. Aslında, önemle üzerinde durmak istedi%im, en son adını et-
ti%im o, Mecliste 3 ki#ilik, 3 ki#iden ikisi Hükümette olan, dı#arıda son derece aktif 
ve Sayın Sezgin’in çizdi%i tabloyu inceden inceye i#leyen; emekle, dikkatle i#leyen 
ve o sonuca varmak isteyen bir partinin, böylesine bir Hükümette kurulu#undaki 
tehlikeleri... De%erli milletvekilleri, yeminlerine sadık insanlar olarak sizlere i#aret 
etmek istiyorum; bir insan ki, Türkiye’de 50 yıllık Cumhuriyet tarihinde gördünüz 
mü, hepinizi #imdi hatıralarınızı yoklamaya davet ediyorum; hangi siyasî partide, 
kendisine ba%lı askerî e%itimle e%itim görmü#, geli#lerde gidi#lerde askerî nizam ve 
komuta altında o partinin ba#kanına törenler yapan, talim gören, silah atan, basan 
ve kendisini Devletin sa%lam kuvveti gören bir siyasî parti lideri?



DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Ne gülüyorsun Sayın Bakan?

SADULLAH USUM# (Balıkesir) — Ba#bu% o...

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Ne gülüyorsun Sayın Ba#bakan? (C.H.P. sırala-
rından gürültüler)

BA%KAN — &stirham ederim. Rica ediyorum arkada#larım, lütfen hatibi din-
leyelim efendim.

NECDET U&UR (Devamla) — ...ve Devletin kuvvetlerinin acz gösterdi%i yer-
de Devletin kuvvetlerinden güçlü oldu%unu iddia eden, çok partili hayata ba#ladı-
%ımızdan beri, bir ba#ka siyasî parti daha hiç görülmedi. Hiçbir lider bu yöntemlere 
ba#vurmadı; hiçbir lider demokrasiyi böylesine anlamadı; hiçbir lider Cumhuriyetle 
kurulan Devlete, kökünden böylesine güvensizlik göstermedi; hiçbir lider Devlet 
kuvvetlerine kar#ı böylesine silahlı, saldırgan özel kuvvetler kurulmasına ihtiyaç 
duymadı.

"imdi, küçücük bir azınlıkken, silahla talim görmü#, e%itilmi#, tertemiz, var-
lıksız, Müslüman, fakir Anadolu çocuklarını, - hem de ço%unlu%uyla - saygı de%er 
ailelerin pırıl pırıl çocuklarını #artlandırarak milletinin büyük bir kesimine kar#ı, 
dü#manca bir e%itimden geçirmekte olan bir kurulu# var. Bu kurulu# açıkta, ken-
dini kapamadan Türkiye’de çalı#ıyor ve bir gün geliyor, Türkiye’de Cumhuriyetin 
50’nci yıldönümünden sonra, böylesine bir kurulu#un ba#kanı, Hükümet sıraların-
da “Ba#bakan Yardımcısı” diye kar#ımıza çıkıyor. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) ve Adalet Partisi, fa#izmin kar#ısında olan Adalet Partisi bunu, övünerek 
kitaplarında ilân eden Adalet Partisi, nereden nereye geldiniz de, böylesine bir 
manzaranın içine girdiniz?

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Yan yana çok yakı#ıyorlar.

NECDET U&UR (Devamla) — "imdi Ba#bakan Yardımcısı oldu. Bu çocuklar, 
Devlet kuvvetleri, Ordu, hepsi ortadayken onlara ba# kaldırıyorlar, silahlı çatı#mayı 
göze alıyorlardı. Ya #imdi? Ya #imdi ne olacak? (Arka sıralarda bazı C.H.P. ve M.S.P. 
milletvekillerinin kar"ılıklı lâf atmaları)

De%erli arkada#larım; böylesine yeti#tirilmi#, saldırgan yeti#tirilmi#, #artlandı-
rılmı#, demokrasiyi anlamaktan uzak, demokrasinin anlamını, özgürlükler düzeni-
ni anlamaktan uzak bu örgüt ve örgütün ba#ı #imdi Hükümetin ba#ında.

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — O’nun himayesine girdiler.

BA%KAN — Çok rica ediyorum arkada#larım. Lütfen sükûnetle takip edin.

NECDET U&UR (Devamla) — Sayın Adalet Partililer, lideriniz - biraz evvel 
burada okudum - övünerek ne diyordu? “Adalet Partisi fikirde, inançta, ruhta ve ic-
raatta Demokrat Partinin devamıdır. Istıraplar, çileler, acılar çekilmi#; ama bugüne 
gelinebilmi#tir” diyordu. E%er bu böyleyse, yan yana ne i#imiz var burada? (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) E%er yan yana geldiyseniz buraya, bir amacınız 
var, bir ba#ka amacınız var. Bu amacınızın üzerine gitmek bizim burada görevimiz 
olacaktır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Binbir emekle kurulmu#, tarihe damgasını vurmu#, Türklerin, en güçlü uygar-
lık düzeyine gittikçe önemli a#amaları olan son Cumhuriyetini nihayete erdirmek 
isteyen, demokrasiye inanmamı# ve bir 27 Mayıs’tan sonra demokrasiye dönmek 
için u%ra#lar yapılırken, büyük çabalar sarf edilirken, “Hayır dönülmesin” diye ar-
kada#larıyla mücadeleye girmi# ve bu yüzden de yurt dı#ına gönderilmi# olan in-
san (C.H.P. sıralarından “Sürgün sürgün” sesleri) bu anda gelecek, geldikten sonra da 
Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemi# bir #ekilde genç, temiz Anadolu çocuklarını 
#artlandıracak, dü#manca e%itecek, silahlandıracak, saldırgan yapacak ve ondan 
sonra “Ba#bakan Yardımcısı” diye buraya gelecek ve Devlet kuvvetlerine emir vere-
cek! Yok böyle #ey arkada#lar. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sadece Türk Devletinin bayra%ındaki yıldızları göstermek yetmez. O kadar yıl-
dızları biz de%il, aslında biz de ö%ünüyoruz ama, biz ça%da#lı%ı ön planda alıyoruz, 
gerekti%inde ba#ka milletlere kar#ı gösteriyoruz. Ama, kendisine güvenen uluslar 
geçmi#leri ile de%il, bugünleri ile ve gelecekleri ile övünürler. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Kendisine güvenen, uygarlı%a do%ru ko#an uluslar, ça%da#-
larına meydan okurlar, kendileri zayıf olanlar geçmi#ten örnek verirler. Biz onun 
için kullanmayız geçmi#imizi, çünkü kendimize ve gelece%imize güveniriz. Ama o 
devletler bizim devletlerimizdir, o kadar yıldızın temsil etti%i devletleri kurmu# 
Türkler, 1975’lerde böylesine bir devlet idaresine lâyık de%illerdir, olmayacaklardır. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Aslında, aynı tutuma kendisi 27 Mayıs’tan sonra devam etti, siyasî hayata atıl-
dı. De%erli arkada#larım, siyasî hayatta Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine nasıl 
oldu da (görüyorsunuz) bir gün bir #eyler oldu, bir de baktınız ki, kendisi bu par-
tinin ba#ındadır. Korkarım ki Adalet Partililer, bir #eyler olacak bir gün, kendisini 
ba#ınızda bulacaksınız, ama bir teminatımız var, çok güçlü bir rakibi var, o rakibi 
onu fark edeceklerdir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

DO&AN ARASLI (Kars) — “Adolf Türke#” bir #ey söylüyor, Sayın Ba#kan.
NECDET U&UR (Devamla) — Kendi beyanları ile - okudum beyanlarını - 

açıkça kendi beyanları ile de%erlendirmi#ler. Üniversitede e%er #öyle bir hareket 
olursa kar#ısına çıkmayı, - Devlet kuvvetlerinin de%il, bunların çıkmasını - çık-
tıktan sonra da hareketsiz kalmayı de%il, saldırmayı görev diye tanımı# bir kimse 
Ba#bakan Yardımcısı olursa, ve kendisine ba%lı olanlar bir gün saldırırlarsa ve bu 
saldırganlı%ı cebinde Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerini ta#ıyan mühendisleri bile 
dövmeye kadar vardırırlarsa, sakallı gençleri yoldan çevirip dövmeye ba#larlarsa, 
bu Devletin hali ne olur? (A.P. sıralarından gülü"meler)

Sayın Türke#, gençleriniz sakallılara kar#ı da bu hareketi yapıyorlar, siz bu Hü-
kümette ne yapacaksınız, yanınızda sakallılar var. (C.H.P. sıralarından gülü"meler, 
alkı"lar)

"imdi yine bakınız, Türkler üzerinde bu kadar duyarlı olan Sayın Türke# ve ar-
kada#ları, özene bezene aylarca u%ra#tılar, birtakım esaslar üzerinde mutabık kal-
dılar. (M.S.P. sıralarından “Allah razı olsun” sesleri) Haftalarca u%ra#tılar bir protokol 
yaptılar, en sonra program yaptılar, hiç bir #ey aceleye gelmedi, Bakınız, Türkler 
üzerinde, o bayraktardaki yıldızlı Türkler üzerinde bu kadar duyarlı olan arkada#la-



rımızın programına, yurt dı#ındaki Türkler hakkında bir tek kelime göremeyeceksi-
niz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Oysa, 80 türlü karalamaya...

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Ba#bakan Yardımcısı saldırıda 
bulunuyor.

NECDET U&UR (Devamla) — ...80 türlü karalamaya müstahak gördükleri 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, bakınız, yurt dı#ındaki Türkler için, Ecevit 
Hükümeti bakınız programında ne demi#ti: “Yurt dı#ındaki Türklerin her #eyden 
önce... (C.H.P. ve A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Rica ediyorum arkada#larım, lütfen sükûnetle hatibi takip edelim 
efendim. (C.H.P. ve A.P. sıralarından kar"ılıklı sata"malar)

Efendim rica ediyorum. Ben de izliyorum efendim, rica ediyorum.

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Küstah.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, bir grup ba#kanı “Küstah” diye 
hitap edemez. (C.H.P. ve A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — &stirham ederim Sayın Tüzün.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Böyle terbiyesizlik olmaz. “Etmedim” demiyor, 
“niye etmeyeyim” diyor.

BA%KAN — Sayın Tüzün, lütfen yerinize oturun efendim.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Sayın Ba#kanım bakınız, “Etmedim” demiyor.

BA%KAN — Ba#kanlı%ın i#itmedi%i konuda Ba#kanlık muamele yapamaz, is-
tirham ediyorum, rica ediyorum. Siz de &çtüzü%ü biliyorsunuz. (A.P. sıralarından 
gürültüler)

MEHD# KESK#N (Kastamonu) — Söyleyin Sayın Ba#kan, hep Adalet Parti-
sine söyleyin.

BA%KAN — Çok istirham ederim Sayın Keskin. Her halde herkesin gözü 
önünde cereyan ediyor idare tarzı.

NECDET U&UR (Devamla) — Yurt dı#ındaki Türkleri unutmu# olmaktan bu 
kadar gocunmayı anlamak için zor de%il, kolay. Galiba Adalet Partililer için bu zor 
oldu.

Bakınız, Ecevit Hükümeti yurt dı#ındaki Türkler için ne diyordu: “Yurt dı#ın-
daki Türklerin her #eyden önce uluslararası andla#malarda kendilerine tanınmı# 
bulunan haklardan tam olarak yararlanmalarını sa%lamak önemli hedeflerimizden 
biridir. Yabancı memleketlerdeki soyda#larımızın Türk kültür ve varlıklarının ko-
runup geli#tirilmesine, bulundukları ülke halkına tanınan her türlü haktan tam ve 
e#it olarak yararlanabilmelerine önem vermekteyiz. Yurt dı#ında Türk kültür var-
lı%ının korunması faaliyetlerinin yanı sıra; Türk kültür ve sanatının gere%i gibi ta-
nıtılması için andla#malarda mübadele programları çerçevesinde gerekli çalı#malar 
yapılacaktır”



Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin yurt dı#ındaki Türkler hakkındaki dü#ünce-
leri. Kendileri unutmu#lar, çünkü çok daha ba#ka görevleri var. O görevlerinin ne 
oldu%unu anlataca%ım ileride.

Hükümet programı, e%itim sistemimizdeki ciddî sorunların çözümü yönünde 
akılcı ve yapıcı bir tedbir getirmemektedir. Bu program, Atatürk devrimlerinin ve 
ilkelerinin ı#ı%ında geli#tirmeye çalı#tı%ımız mevcut e%itim sistemimizi daha da ge-
riye ve karanlıklara çekme özelli%ini ta#ımaktadır.

Yüksekö%retim önünde gittikçe büyüyen ve geni#leyen yı%ılma sorununa hangi 
gerçekçi çözümlerin getirilmesi dü#ünülmektedir? Cumhuriyet Halk Partisinin kısa 
koalisyon iktidarı döneminde, her yıl toplanması yasa emri olmasına ra%men, son 
dört yıldır toplanmayan Millî E%itim "ûrasını toplayarak, yüksekö%retim önündeki 
yı%ılma sorununa kayna%ında çözüm getiren tedbirlerin, bu hükümetçe uygulanıp 
uygulanmayaca%ını ö%renmek istiyoruz.

Yüksekö%retime geçi# sorunları, sınava girecek ö%rencilere açılacak yeti#tirme 
kursları ile gerçekçi olarak çözülemez. Bu yüzeysel tedbirlerle gençleri aldatmamız 
mümkün de%ildir.

Geçmi# yıllarda yaptı%ınız gibi, sınava girecek 200 bin ö%renci için yüksekö%re-
timde 40 bin ki#ilik kapasite yaratırsanız, 100 binden fazla ö%renci açıkta kalacak-
tır. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı döneminde, 9’uncu Millî E%itim "ûrasında, 
mevcut birbirlerine kapalı dikey kurulu#lardan olu#an lise yolundan yüksekö%retim 
önüne ö%renci yı%an ortaö%retim sistemi de%i#tirilerek, yüksekö%retime geçi# soru-
nuna kayna%ında çözümler getirilmi#tir.

9’uncu Millî E%itim "ûrasında alınan kararlar uygulamaya konulursa, yeni ö%-
retim sistemimiz yüksekö%retime, hayata ve i# alanlarına hazırlayan programları 
kapsayacak, ö%renciler ilgi, yetenek ve toplumun ihtiyaçlarına göre bu programlara 
yönelerek yeti#me olana%ı bulacaklar ve yüksekö%retime yöneltilmi# programlan 
bitiren ö%renciler yeti#tirildikleri yönde üniversitelere, akademilere ve yüksekokul-
lara sınavsız olarak geçeceklerdir.

Böylece ortaö%retim ile yüksekö%retim arasında normal geçi# kanalları kurul-
mu#, bugünkü kopukluk giderilmi# olacaktır. Bunun sonucu olarak ö%renciler gir-
mek istedikleri yüksekö%renim ile u%ra#abilmek için bütün umutlarının yalnızca 
yüksekö%retim önünde yapılan merkezî bir yarı#ma sınavına ba%lamayacaklardır; 
fakat ortaokuldan itibaren uygulanacak yöneltme düzeniyle ortaö%renimlerini, 
ortaö%renimleri sırasında hangi programları, hangi seviyede ba#armakla yükümlü 
olduklarını bileceklerdir.

Kısaca, yöneltme yalnızca bir noktada yapılmayacak; fakat bütün ortaokul ve 
ortaö%retim süresince geli#erek olu#turulacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi kısa hükümet döneminde, yüksekö%retime geçi# so-
rununu kayna%ında çözmek için 9’uncu Millî E%itim "ûrası kararlarıyla tedbirler 
sonuç verinceye kadar, yüksekö%retim önündeki birikim sorunu geçmi# yıllarda ne 
olduysa, ne kadar ö%renci alınıyorsa bu yıl da o olacaktır. “Açıkta kalan kalır” denil-
mesi gibi kolay bir yol seçmemi#tir. Bunun için hükümetin kurulu#undan hemen 



sonra acele tedbirler olarak, yüksekö%retimdeki kapasitenin artırılması ve bozuk 
i#leyen sistemin kurbanları olan ö%rencilerin açıkta kalmamalarını sa%lamak için 
kapasite artı#ıyla ilgili gerekli her türlü tedbirler alınmı#tır. Millî E%itim Bakanlı%ı-
na ba%lı yüksekokullar geceli gündüzlü (yaz ayları dahil) çalı#tırılmaya ba#lanmı#tır. 
Ciddî insangücü açı%ımız olan dallarda “Mektupla ö%retim” tekni%inin uygulanma-
sına geçilmi#tir. Bozuk i#leyen bir sistemin sonucu olarak, yüksekö%retim önünde 
biriken, yüksekö%retime geçmek isteyen ö%rencilerin hepsi için yüksekö%retimde 
yeter kapasite yaratılmı#tır. Bugünkü Hükümet bu konularda ne dü#ünmektedir? 
Ö%renmek istiyoruz.

Ba#latılan mektupla ö%retim konusunda Programda herhangi bir #eye rastla-
madık. Adalet Partisinin yarattı%ı bozuk e%itim düzeninin yüksekö%retim önünde 
biriktirdi%i binlerce genç ö%renciye Cumhuriyet Halk Partisinin sa%ladı%ı okuma 
olanaklarına ne yapılacaktır? Ö%renmek istiyoruz.

Bu hükümet, “Sınavı kazanan kazanır, yüzbinlerce yüksekö%renim görmek is-
teyen ö%renci açıkta kalırsa kalsın, ne yapalım mı” diyecektir? Yoksa meseleye yeni 
çözüm yolları mı getirecektir?

Ça%ımızın gerçeklerine, millî hasletlerimize göre düzenlenen 9’uncu Millî E%i-
tim "ûrasının bilgisine sunulan, ahlâk dersleri programlarını, Cumhuriyet Halk 
Partisi döneminde Millî Selâmet Partisi kendi politikası yönünde kullanmak için 
büyük çaba harcamı#tı; ama ba#arı gösterememi#ti.

Bu Hükümet Programında Millî Selâmet Partisinin yeterli ba#arı gösterdi%ini 
görmekteyiz. “Millî Cephe” diyerek millet bütünlü%ünü bozma yolunda en büyük 
örnekleri veren bu topluluk, kendi kafalarına göre ahlâk dersi programları hazırla-
yarak, yeti#mekte olan çocuklarımıza bölme, parçalama, karanlı%a çekmeyi amaçlı-
yorlarsa kar#ılarında Cumhuriyet Halk Partisini bulacaklardır.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde, Millî Selâmet Partisinin, ö%ret-
meni “Din ö%retmeni olanlar, olmayanlar” diye ikiye ayırmasına müsaade edilme-
mi#tir. Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisine yaptırmadı%ı di%er emelleri 
gibi, bunu da öteki ortaklarına kabul ettirmi#tir. Halen ahlâk dersleri, felsefe grubu 
meslek dersleri, Türkçe, edebiyat, tarih, sosyal bilimler ve din bilgisi ö%retmenleri 
arasında en ehil olanlar tarafından okutulmakta iken, Hükümet Programına “Ahlâk 
derslerini &lahiyat Fakültesi, Yüksek &slâm Enstitüsü, imam hatip okulu mezunları 
öncelikle okutacaktır” ibaresi konulmu#tur. (A.P. sıralarından “Do#ru” sesleri)

"imdi bir ba#ka husus daha var bu “do%ru” ile ilgili, bilmem önada mı do%ru 
diyeceksiniz? Yurt dı#ında ö%renim görenlerin muadeleti mevcut sistemde yapıl-
maktadır; ama sanki bu yapılmıyormu# gibi, Hükümet Programına muadelet ko-
nusunda bir özen gösterilmesinin nedeninden bir ku#kumuz var. Yanılmı# olmayı 
gönülden isteriz; ama müsaade ederseniz ku#kumuzu dile getirmek istiyoruz.

Millî Selâmet Koalisyonu döneminde; Millî Selâmet Partisi, ortaokul ve lise 
diploması almadan bazı Arap ülkelerinde bilimsel niteli%i olmayan medrese mezun-
larını üniversite mezunu olarak muadeletlerinin yapılmasını istemi# ve Cumhuri-
yet Halk Partisi buna kar#ı çıkmı#tır. E%itim sistemimizi bu tür emellere ve yönlere 



kar#ı itmek isteyen Millî Selâmet Partisi, bu yeni toplulukta acaba bu eski dile%ini 
tekrarlamı# mıdır ve bu cümle bununla mı ilgilidir?

De%erli milletvekilleri; Sayın Demirel, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Millî 
Selâmet Partisinin kurdu%u Koalisyon Hükümetini ele#tirirken, ha#ha# konusu-
na de%inmi#ti; ha#ha# konusuna de%inirken de ele#tirmi#ti. Sayın Demirel’in biraz 
sonra de%inece%im ele#tirisine neden olan, Ecevit Hükümetindeki cümleyi oku-
yorum, cümle #u: “Ha#ha# sorununa bir yandan insanî kaygıları tatmin edici, öte 
yandan ha#ha# üreticilerinin ma%dur durumlarına son verici çözüm yolları süratle 
bulunup uygulanacaktır”

Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylemi#. Bakınız Demirel böylesine bir ifadeyi 
nasıl kar#ılıyor?

4 "ubat 1974 tarihinde Program müzakerelerinde Sayın Demirel diyor ki: 
“Programda bir ba#ka kararsızlık örne%i: Ha#ha# sorununa bir yandan insanî kaygı-
ları tatmin edici, öte yandan ha#ha# üreticilerinin ma%dur durumlarına son verici 
çözüm yolları süratle bulunup uygulanacaktır, deniliyor. Bunu #öyle tahlil ediyo-
ruz: Seçim önceki pek çok istismar edilen bu konuda, koalisyonu te#kil eden her iki 
partinin de, bildi%imiz kadarı ile ha#ha# ekimine müsaade edeceklerine dair halka 
verilmi# sözleri vardır. E, bu sözler varsa, bu sözleri buraya aksettirmek kolaydır. 
Programda yer alan ibareden bir #ey anla#ılmıyor. Adeta bir mavi boncuk bu. Hü-
kümetin bu konuda sarih olması lâzımdır. Ne yapacaktır? Seçim öncesinde vaat 
ettikleri gibi, ha#ha# ekimine hükümet müsaade edecek midir, etmeyecek midir? 
Gayet kısa ve gayet açık cevaba ihtiyaç vardır; müsaade edece%im veya müsaade 
etmeyece%im, diye vuzuhla konu#mak mümkün iken, konuyu anla#ılmaz hale ge-
tirmek, programı mu%lak duruma sokmaktadır. &#aret etmek istedi%imiz budur”

Sayın Demirel buna “mavi boncuk” politikası diyor. Ama ne diyor kendisi bu-
rada? Ha#ha# ekiminden yana mı, kar#ı mı? Yok. Eski konu#masında meydan oku-
yor, “sen bunu söyledin ama yapamazsın” diyor. Çünkü, kendisi yapamayaca%ım 
dü#ünüyor. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Merak etti%i cevabı Ecevit 
Hükümetinden aldı. "imdi Sayın Demirel, zaman geçti, gel zaman, git zaman, tek-
rar hükümet oldu. Bakınız kendisi bu konuda programa nasıl bir cümle koymu#: 
“Ha#ha# ekimine” bizimkini okumuyorum yanlı#lık saymayınız, “Ha#ha# ekimine 
insanî kaygıları tamamıyla giderici ve çiftçimizin haklarım her bakımdan koruyu-
cu bir politika çerçevesinde ve alınmı# kararlar dairesinde kontrollü olarak devam 
edilecektir”

De%erli milletvekilleri, Sayın Demirel, yine Ecevit Hükümetini ele#tirirken, i#çi 
memur ayırımından söz etmi#ti ve bize çatmı#tı. Çattı%ı cümle, yani Ecevit Hükü-
metinin bu konudaki cümlesi #u: “&#çi-memur ayırımına süratle, âdil ve vazıh tür 
çözüm getirilecektir” Kızdı%ı cümlemiz bu. Bakınız nasıl?

Programda, i#çi-memur ayırımına süratle, âdil ve vazıh bir çözüm getirilecektir, 
deniliyor. &#çi-memur meselesi yeni çıkmı# bir mesele de%ildir. Bu âdil ve vazıh çö-
züm nedir? Hükümet bunu biliyorsa, #unu yapaca%ım niçin demiyor programında? 
Bu çe#it kıstaslar herkese göre de%i#ik; âdil, vazıh, neyi yapaca%ını milletin önünde 
söylerse Hükümet, Meclisin önünde söylerse, biz de görev yapma imkânımızı bulu-



ruz” dedikten sonra, “Yine buluruz ya” diyor kendisi, “Hükümet, getirece%i çözümü 
tavzih edece%ini ifade etseydi, bu hususta fikir söylemek imkânını bulurduk. Acaba 
Hükümet, bu çözümün ne oldu%unu Hükümet olduktan sonra mı ö%renecektir?” 
Bizden &brahim Akdo%an soruyor; “Senin gibi” diyor. Verdi%i cevap #u: “Ho#görü-
den bahsediyorsunuz bana ho#görülü olun” diyor.

"imdi Demirel Hükümeti geldi; müsaade ederlerse, aslında Demirel Hükümeti, 
dememe zannediyorum ki ortakları kızacaklardır, kendi kullandıkları deyimi kulla-
nayım: Cephe Hükümeti. "imdi Cephe Hükümeti geldi, bakınız ne diyor? Kızdıkları 
cümlemiz ne idi: “&#çi-memur ayrımına süratle, âdil ve vazıh bir çözüm getirilecek-
tir” Kullandıkları cümleye bakınız, tek bir cümle: “&#çi-memur ayırımı, hakkaniyet-
li, âdil ve gerçekçi ölçü ve kıstaslarla yapılacaktır.

"imdi soralım mı aynı cümleleri size Sayın Demirel?

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Kopya etmi#, kopya.

O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Kopya, kopya.

SELÇUK ERVERD# (Erzurum) — Erbakan demi#ti ya, hep kopya çekerdi 
benden. Yine kopya çekmi#. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

BA%KAN — Çok rica ediyorum Sayın arkada#larım.

NECDET U&UR (Devamla) — De%erli arkada#larım; bu Hükümetin pek ho#-
lanmayaca%ı bir konuya girmek istiyorum: Avrupa Ekonomik Toplulu%u konusu.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yıllardan 
beri Demirel Hükümetine kar#ı yöneltilen bir ele#tiri konusu idi. Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu konuda çe#itli ku#kuları vardı. O sırada Cumhuriyet Halk Partisinin 
ele#tirilerine Sayın Demirel Hükümetinin sorumluları, sonralarda gerçek olmadı%ı 
anla#ılan birtakım cevaplar veriyorlardı. Aslında Sayın Demirel, Avrupa Ekonomik 
Toplulu%u ile, her türlü yakla#ımında mutabık olan bir anlayı#a sahiptir. Biliyor-
sunuz, Avrupa Ekonomik Toplulu%unun son hedefi, Avrupa Birli%idir. Buna kar#ı 
bir orta%ının ciddî itirazları vardır, Sayın Demirel bu itirazları bilir ve do%rusu bu 
itirazları da kendisi cesaretle kar#ılamı#tır. Kendisine bu konuda, bizim tarafımız-
dan de%il, daha çok #imdiki aziz orta%ı tarafından yapılmı# ele#tirilere cevap verir-
ken diyor ki: “Ortak Pazarın bir Katolik-Siyonist te#kilâtı oldu%u savunulmu#tur. 
Ortak Pazar adeta bu beyannamede, Millî Selâmet Partisinin beyannamesinde bir 
cehennem gibi gösterilmi#tir; ama Ortak Pazar esas do%rultusunda yürüyecektir, 
diye hem Protokola hem de Hükümet beyannamesine imza koydunuz” Bize “koy-
dunuz” diyor, o tenkitten atıf yaparak. “Anla#ılıyor ki, Millî Selâmet Partimiz bizi 
haksız yere itham etmi#tir, bizi tenkit ederken. Bizi dedi%im zaman, Ortak Pazarın 
destekleyicisi olarak en önde görülen bizdik. Haksız yere itham etmi#tir. Bu suretle 
hidayete ermi# bulunduklarından dolayı memnuniyetlerimizi ifade etmek istiyo-
ruz” diyor Sayın Demirel.

Gerçekten Sayın Erbakan hidayete ermi# midir, ermemi# midir, onu #imdi so-
rarlar. Ama öyle görünüyor ki, aradan uzun yıllar geçtikten sonra, Adalet Partisi 
Cumhuriyet Halk Partisinin görü#lerine kar#ı kendisini savunduktan ve Cumhu-



riyet Halk Partisinin her türlü ele#tirilerini reddettikten ve yakın bir tarihte bile 
bunda ısrar ettikten sonra, yeni bir yöne do%ru gitmektedir.

Bakınız Sayın Demirel, Hükümet Programında Ortak Pazar hakkında Cum-
huriyet Halk Partisi, (Milliyetçi Partiler toplulu%u diyorlar de%il mi?) Cumhuriyet 
Halk Partisi, Türk millî sanayiî zarar görecektir ku#kusu ile ek protokollara kar#ı 
çıkar ve bunları de%i#tirmek için mütemadiyen ısrar ederken ve bunu da programı-
na #öyle yazmı#ken, Sayın Demirel diyor ki: “Hükümet Programında ve protokol-
da, esas anla#manın do%rultusunda Ortak Pazarla olan ili#kilerimiz geli#tirilecek. 
Ama ek protokollar birtakım müzakerelere tabi tutulacak deniliyor” diyor ve devam 
ediyor Sayın Demirel: “Ek protokolların müzakerelere tabi tutulması suretiyle elde 
edilebilecek bir #ey varsa, bunun elde edilmesinden ancak memnun oluruz. Ancak, 
bu ek protokollar ikinci, üçüncü defa müzakereye tabi tutuluyor. Batılılar ciddîdir; 
gayri ciddî duruma dü#meyelim onların yanında derim. Bununla beraber, hakika-
ten Hükümet bu protokolları, yeniden bir müzakereye tabi tutmak suretiyle mem-
lekete menfaat sa%layabilecekse, buyursun sa%lasın; ama sırf konu#mu# olmak için 
konu#mak suretiyle veya i#te konu#uyoruz demek suretiyle meseleyi sürüncemede 
bırakıp gitmek suretiyle, gayri ciddî bir duruma Devletimizi sokacaksa, bu itibar 
sarsıcı olur. Ben bu ölçüye i#aret etmek istiyorum”

Avrupa Ekonomik Toplulu%unun ek protokolü, Türkiye’deki millî sanayinin 
geli#mesine engel görülmü#. Maliye, Hariciye, Devlet Planlama bir süre araların-
da çatı#mı#lar, sonra bu çatı#malar bitmi#, hep beraber birle#mi#ler. Siyasî Partiler 
bütün güçleriyle yüklenmi#ler. Zaman geçmi#, Türk sanayicileri de aynı fikri savu-
nur olmu#lar; #imdi bakıyoruz ve Türk sanayicileri büyük sanayicileri de aynı fikri 
savunur olduktan sonra (Elimde beyanları var, vaktinizi almak istemiyorum, onun 
için okumayaca%ım) nedense; Avrupa Ekonomik Toplulu%uyla ili#kilerin gözden 
geçirilmesinde bir fayda görülür olmu#. Artık, hem de, ciddî mi olur, gayri ciddî mi 
olur, ara#tırılmadan. E%er bir konuda millî çıkar varsa, onun ölçüsü millî çıkardır. 
Kar#ıdaki adamın bize verece%i yargı de%ildir. Ciddî demi#, gayri ciddî demi#, millî 
çıkarımız varsa sonuna kadar giderim. Onun de%er yargısıyla hareket edersek e%er, 
bırakınız sanayii, Türkiye’de bir kulübeyi bile kuramayız.

De%erli arkada#larım, Ecevit Hükümetini ele#tirirken, yine Sayın Demirel di-
yor ki: “Toprak ve tarım reformunu tatbik etmek için ne yapacaksınız?” Bize so-
ruyor, Ecevit Hükümetine: “Nereden ba#layacaksın, 1974 senesinde kaç para ayır-
dınız, kaç aileye toprak vereceksiniz bu sene? Toprak ve tarım reformu 1936’dan 
beri münaka#a ediliyor. 8 sene biz burada hükümet olarak bunların münaka#asına 
girdik. Nihayet reform kanunu çıkardık. Bu defa reform kanununa sahip olan yok. 
"ikâyetim budur, bundan #ikâyet ediyorum” diyor. Toprak reformunun savunucu-
su olan Sayın Demirel, acaba kendisi ba#ında bulundu%u hükümetin programında 
toprak reformu için neler söylemi#, bakınız ne diyor, o soruları soran insan: “Top-
rak ve tarım reformu uygulanmasında, kamula#tırma bedellerinin öncelikle reform 
bölgelerinde kurulacak sanayi yatırımlarına yöneltilmesini sa%layacak özendirici 
tedbirlere öncelik tanınacaktır”

Sanayile#me açısından alıyor, ama bize sordu%u soruların hiç bir tanesine ken-
disi de de%inmemi#. O savunmakla övündü%ü, bizimse gerçekten kendi anladı%ımız 



manada reform saymadı%ımız o güdük kanun bile, kendi koydu%u ölçülerle bile sa-
hip çıkmıyorlar.

"imdi Sayın Demirel bize, Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun kalkınması için 
de, o zaman Hükümet programında sorular yöneltmi#, “Bir defa bölge planlarının 
yapılmasına taraftar mısınız, de%il misiniz?” diyor. Kendisinin programında da böl-
ge planlamasından tek kelime geçmiyor.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Var, var.
NECDET U&UR (Devamla) — Peki, varsa memnun olurum.
Bilhassa kalkınmamı# bölgeler için artık bugün ve bu arada Do%u bölgesi için 

özel bir plan yapılması kaçınılmazdır. Gerçi Anayasanın müzakeresi esnasında plan-
la ilgili 41’inci ve 129’uncu maddelerin müzakeresi esnasında, - o günkü komisyon 
sözcüsü sanıyorum bugün Bakandır - planın millî bir plan oldu%unu, Banal’e planı 
gibi planlar dü#ünülemeyece%ini, yani bölge planlan, Güney &talya için yapılan plan 
gibi planlar dü#ünülemeyece%ini ifade etmi#tir. Ama, biz, millî plan çerçevesi içe-
risinde memleketi bölmeye de%il, bilakis memlekette dengeyi sa%lamaya, bilhassa 
kalkınmamı# bölgeler ile bu arada Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun kalkınmasına 
yönelmi# bir özel planın yapılmasına mutlak zaruret bulundu%unu ifade ediyoruz.

Kendileri bu zorunlu%u belirtmi#ler. Her halde burada bize kendileri program-
larında, Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun kalkınması için, kalkınmasına yönelmi# 
özel planın programda nasıl ele alındı%ını ifade ederler.

HÜSEY#N DEN#Z (Malatya) — Siz kalkar okurdunuz.
NECDET U&UR (Devamla) — Yok, aslında iyi niyetle sordu%um için çok te-

#ekkür ederim yaptı%ınız harekete, çok te#ekkür ederim, okuyaca%ım efendim.
Sayın Demirel, programından, altını çizerek bir #ey gösterdi. Diyor ki: “Do%u 

ve Güney Do%u bölgelerimizin ve bütün geli#meye muhtaç yurt bölgelerinin kalkın-
ması için etkili tedbirler alma%a ve bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak ama-
cıyla özel planlar hazırlamaya kararlıyız”

Bu soru ile beraber bunu yanyana koyuyorum. Yani Sayın Demirel, benim anla-
dı%ım kadarıyla, Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun kalkınması için özel bir kalkın-
ma planı hazırlayacaktır, yapacaktır ve böyle giri#imleri de bir bölücülük saymaya-
caktır.

"imdi de%erli arkada#larım, Sayın Demirel’den vaktiyle biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak oldukça masum bir talepte bulunmu#tuk:

Bu talebimiz de, Ziraat Bankasına 500 liraya kadar olan vatanda# borçlarının 
affı hakkında idi. Bakınız bizi nasıl azarlıyor Sayın Demirel bir zamanlar:

“Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ziraat Bankasına 500 liraya kadar borcu 
olan vatanda#ın borcunun affının ortaya kondu%unu biliyoruz. Biz diyemez miydik 
yani aynı #eyi? Yahut ta açık arttırmaya çıkıp biz, 1.000 liraya kadar affediyoruz di-
yemez miydik? Muhterem milletvekilleri, batırırsınız Türkiye bankacılı%ını. Kimin 
parasıdır halka verilen para? Vatanda#ın parası. Bunu affetti%iniz takdirde nereden 
kar#ılayacaksınız? Bütçeden. Peki vatanda#ın Ziraat Bankasına olan borcunu af-



fettiniz Halk Bankasına, Emlâk Bankasına di%er bankalara olan borçlar ne olacak? 
E#itlik mi bu yol? Neresinde bunun e#itlik? Böyle yollar açmayınız. Böyle yollarda 
fayda yok. &#te bu, rey kar#ılı%ında bir #ey vermek olur. Hizmet de%il, menfaat ver-
mek olur. Hizmetten umum faydalanır; ama burada #u vatanda#tır, #u vatanda#tır 
bundan faydalanacak” Aynen okuyorum. “Umuma açık de%il; 34,5 milyon Türk va-
tanda#ına açık de%il”

Böyle gidiyor.

“Alı#tırmayın Türk vatanda#ını, bankadan parayı al, iade etme. Alı#tırmayın 
buna. Bir gün gelir affolur. Batırırsınız, Türk müesseselerini. Demokrasiyi dejenere 
edersiniz. Yarın ba#ka bir parti çıkar, ba#ka bir #ey vadeder”

Arkada#lar bu parti çıktı. Bu parti Adalet Partisi ve hem de...

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Gübre.

NECDET U&UR (Devamla) — Hayır, hayır. Aynı konuda, aynı konuda ve 
hem de açık artırmaya çıkarak çıktı. Bakınız Adalet Partisinin verdi%i kanun tek-
lifini okuyorum. 500 lira demi#iz biz. Onların teklifi. “Çiftçilerin Ziraat Bankasına 
olan borçlarının 5.000 liralık kısmı, Cumhuriyetin 50’nci Yıldönümü dolayısıyla il-
gili Banka veya kooperatiflere Hazinece ödenir”

Arkada#lar, aynı soruları artık kendisine sormuyorum. "imdi, yalnız bunları 
- bo# yere vaktinizi almıyorum - bir önemli sonuca varmak için söylüyorum. Ba-
kınız bu sefer kendisi, Sayın Demirel ve 5 arkada#ı (ve hem de arkada#larından 2 
tanesi bu anda - Hükümet sıralarında önemli bakanlıkları i#gal ediyorlar) Bundan 
bir süre önce bir kanun teklifi verdiler. Ne zaman? Ecevit Hükümeti iktidarda iken 
verdiler. Kanun teklifinin özeti #u: “&#çi emeklilerinin bakımı ile mükellef oldu%u 
ki#ilerin, muayene ve tedavilerinin yapılmaması, emekli i#çileri ma%dur duruma 
dü#ürmektedir. Artan hayat #artları kar#ısında, emekli i#çiler çekilmesi zor bir yü-
kün altındadır. Çalı#an kimseleri, toplu pazarlık yoluyla ücret ve di%er sosyal hak-
ları düzenlenirken, emekli i#çilerin maa# artı#ları, çok kez dü#ünülmemekte veya 
çok geç seneler sonra ele alınmaktadır. Emekli Sandı%ına ba%lı ki#ilerin hastalık 
ve muayenelerde ve kar#ıla#tıkları zorluklar dikkate alınmı#, böylece bu ki#ilerin 
aile efratlarının tedavi ve bakımları ücretsiz olarak sa%lanmı#tır. Emekli Sandı%ına 
tabi olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların da, geçimiyle mükellef 
oldu%u kimselerin bakımının sa%lanması zorunludur” Sayın Demirel ve 5 arkada#ı 
böyle bir kanun teklifini Ecevit Hükümeti zamanında vermi#ler. Yalnız arkada#-
larım, bazı #eylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Kanun Teklifi 27.4.1974’te 
verilmi#, yani 11 ay önce verilmi#. Peki, kanun teklifi verildikten sonra ne olur? 
&çtüzük kendilerine bir hak tanır. 45 gün sonra buraya indirme hakkı. Nedense bu 
hakkı kullanmak akıllarına hiç gelmemi#. Komisyonlarda pe#inde olmamı#lar, Ge-
nel Kurulda pe#inde olmamı#lar. Programda bilmiyorum, bunu da tıpkı öbürü gibi 
gösterecekler mi? Programları da bunu kapsıyor mu? Belirtirlerse bu kitleler adına 
memnun oluruz. Bütün bu dikkati çekmem, kendilerinin verdikleri bir kanun tasa-
rısını 11 ay izlemedikleri için acaba Hükümet oldukları zaman da unutacaklar mı; 
yoksa yürürlü%e koyacaklar mı? Sadece bu ku#kumuzu gidermek için. Soruyoruz.



Yine de%erli arkada#larım, Sayın Demirel ve 7 arkada#ının verdikleri (yine ar-
kada#ları arasında 1-2 tane Bakan bir Genel Ba#kan Yardımcısı, 1 Bütçe Komisyonu 
Ba#kanı var) bu seferki kanun teklifi #u: “Sigortalının e# ve çocukları gibi, geçimiyle 
mükellef oldu%u belgelenmi#, ana ve babasının da tedaviden istifadeleri için” Bu 
da arkada#larım, 11 ay önce verilmi#. Bu da komisyonlarda izlenmemi#, pe#inden 
gidilmemi#; bu da burada “45 gün geçti, getirin buraya” denilmemi#. Bu arada bir 
bütçe yapmı#lar. Bütçe Komisyonuna hâkim olmu#lar cephe toplulu%u olarak. O 
zaman da akla gelmemi#. "imdi yine bu konuda da Sayın Demirel’in programında 
bunu gösteren cümleler var mıdır? Yoksa bile kendi teklifini, hükümet fırsatı kendi 
eline geçmi#ken gerçekle#tirecek midir?

Arkada#lar; biz kendi programımızda, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet 
Partisi Hükümeti yine çok ölçülü, insancıl bir yakla#ımla demi# ki, “Bütün sosyal 
güvenlik kurumları bir çatı altında toplanacaktır. Kurulmu# ve kurulacak güvenlik 
sistemlerinin dı#ında kalan muhtaç durumdaki yurtta#lar için sosyal yardımlar bir 
düzene ba%lanacaktır. O arada gelirsiz kalan ya#lılar, kimsesiz çocuklara ve sakatla-
ra özel ilgi gösterilecektir”

Sayın Demirel 25.10.1975’de bu sefer sekiz arkada#ıyla birlikte yine bir kanun 
önerisinde bulunmu#tur. Kanunun konusu #udur: “65 ya#ını doldurmu# bulunup 
geçim kayna%ı bulunmayan, hiçbir sosyal güvenlik kurulu#undan yararlanmayan, 
bedenî ve zihnî kabiliyetlerini yitirmi#, yoksul güçsüz ve kimsesiz Türk vatanda#la-
rına hayatta bulundukları sürece 500 lira aylık ba%lanır. Bunun için her yıl Maliye 
Bakanlı%ı bütçesine Sosyal Güvenlik Hizmeti adı altında gerekli ödenek konur, ay-
lıklar hak sahibine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı%ı aracılı%ı ile ödenir” "imdi 
bu insancıl kanun teklifini yine bütçeden önce geçirmeleri olana%ı ellerindeydi, na-
sılsa o zaman unutuldu sanıyorum, ama #imdi hükümettirler, bu kanun teklifini 
vakit geçirmeden en kısa sürede uygulamaya koymalarını beklemek hakkımızdır.

De%erli arkada#larım, köylüye yüklenen katılma payları var. Köylüye yüklenen 
katılma paylarında da 6 arkada#ıyla birlikte - burada da yine de%i#ik üç bakan var 
- bir kanun teklifini bundan 1,5 yıl önce vermi#ler. Aradan iki malî yıl, iki bütçe 
geçmi#, bütçenin bir tanesini kendileri yapmı#lar; bahse konu bile etmemi#ler. Bu 
sefer programlarına koymu#lar. Köylümüzü tatmin edecek #ekilde gerçekle#tirme-
lerini istiyoruz.

Yine Sayın Demirel ve arkada#larının önemli bir konuda bir ba#ka teklifleri 
var, yine bir Bakan arkada#ı ve üç Ba#kan arkada#ıyla birlikte. Sayın Demirel ve 5 
arkada#ı diyor ki: “"ehir ve kasabalardaki mahalle muhtarlarına ve köy muhtar-
larına hem maa# ba%layalım, ondan sonra da emeklilik hakkı verelim, yan ödeme 
verelim, muhtarlık bürosunun kirasını ve bütün masraflarını kar#ılayalım”

De%erli arkada#larım, aslında köy muhtarları de%il, #ehir ve kasaba muhtarla-
rı da dahil olmak üzere... Teklif ne zaman verilmi#? 13.5.1974 tarihinde. Aradan 
ne kadar zaman geçmi#? On ay geçmi#. Kendi hazırladıkları bir bütçe geçmi#. Ne 
komisyonda izlemi#ler, ne kendi ellerinde olan bütçede ele almı#lar; yalnız bu se-
fer - zannediyorum bir unutkanlık olacak veya belki ba#ka yerinde vardır, temenni 
ederim - bu kasaba ve #ehir muhtarları çıkmı#, sadece köy muhtarları kalmı# ve 
“ödenek verilmesini” diye kalmı#. Oysa, kendilerinin imzasını ta#ıyan teklif ödenek 



de%ildir, emeklilik hakkıdır, yan ödemelerdir; muhtarlık bürosu kirasıdır ve her tür-
lü masraflarıdır. Bilmiyorum bu de%i#iklik neden oldu.

"imdi bütün bunları yapan Sayın Demirel ve yardımcıları, ki aslında yardımcı-
larını bırakalım bir tarafa, Sayın Demirel bütün bu tasarıların sahibidir; ne yapmak 
istiyor arkada#lar? Köy kesime, kırsal kesime bu tedbirlerle #irin görünmek istiyor. 
Bunlarda gerçekten samimi midir, de%il midir, #imdiden bir iddiada bulunmak er-
kendir. Ama, bir buçuk yıl evvel bunları verip de, Ecevit Hükümeti geldi%i zaman 
verip de meydan okur gibi; “Bak, sen onlardan yana idin. Hadi bakalım bunu da 
yap” dercesine, meydan okur gibi verip de, ondan sonra hiç izlememek, buraya in-
dirmemek, Bütçe Komisyonu ellerine geçti%i, bütçeyi tam yapmak, biçimlendirmek 
olana%ı ellerine geçti%i halde, bu senenin bütçesinde bütün bunları gerçekle#tirmek 
olana%ı do%du%u halde kullanmamaları ve programda da bir açıklık bulunmaması 
bunlar hakkında, bizde ku#ku do%uruyor. Bu ku#kumuzu giderirlerse memnun olu-
ruz, ama yine #unu belirtmek isteriz ki; köy kesimine bir #eyler verebilmek, köyden 
yana olmak, bu tedbirlerin yanında fakat bu tedbirlerden önce köydeki üretim ili#-
kilerini de%i#tirmekle olur. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Köylüyü, köydeki iktisadî gücü, büyük köylü kitlelerinin eline verecek ope-
rasyonlarla olur, Kooperatiflerle olur, kooperatif üst kurulu#larıyla olur. Devlet 
imkânlarına yalnız üretim için de%il, sanayile#me için de, her türlü donatım için 
de kooperatif üst kurulu#larının emrine verilmekle olur. Oysa, yıllar yılı biz ko-
operatifçilikten suçlandık. Kendilerinin programlarında, protokolde olmayıp da 
programlarında, herhalde Hükümetin dikkatli bir yardımcı üyesinin uyarısıyla ko-
nulmu# olan kooperatifçilik maddeleriyle de köylüden yana olan gerçek kooperatif-
çili%in bir ilgisi yoktur.

De%erli arkada#larım, Türkiye’nin be# önemli meselesi vardı; en önemlilerin-
den bir tanesi, kamu düzeninde partizanlı%ı önleyecekler. Nasıl önleyeceklerini 
gösterdik: temizlik hükümeti olacaklar kendileri. Komünizm hakkındaki dü#ünce-
lerini de gördük. Bir tanesi her nedense TRT’yi ele geçirecekler.

"imdi bu TRT hakkında çok fazla konu#uldu%u için gerçek yasal durumu, mü-
saade ederseniz bir defa daha ortaya koymak istiyorum.

Hükümet Programında TRT, bugünkü TRT çok a%ır bir suçlamanın altındadır, 
deniyor ki: “TRT’nin, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü%ünü sarsıcı, Cumhuri-
yeti tahrip edici, millî güvenli%e ve genel ahlâka zarar verici yayınlar yapması önle-
necektir”

Buradan çıkan anlam #udur: Bu anda TRT’de Devletin ilkesi ve milletiyle bü-
tünlü%ünü sarsıcı, Cumhuriyeti tahrip edici ve millî güvenli%e ve genel ahlâka zarar 
verici yayınlar yapılıyor ki önlemek ihtiyacını duymu#lar. Zaten programlarının so-
nunda bir yerde de #öyle diyorlar: “Açılan dönem, TRT’nin, Anayasa ve kanunların 
çizdi%i sınırların dı#ına ta#madan hizmet yapaca%ı dönem olacaktır” Yani, ta#tı%ı 
ima ediliyor.

Hükümet programının iddiaları, aslında hukuka ve yargı mercilerine kar#ı biz-
ce aynı zamanda büyük bir saygısızlık ifadesi de ta#ımaktadır. Hükümet progra-



mında TRT’ye bütün bu suçlamaları yaparken, bu ortaklı%ı olu#turan partilerin her 
biri de fırsatı geldikçe çe#itli sözcülerinin a%zından aynı iddiaları tekrarlıyorlar.

"imdi bu iddia sahiplerinin, acaba bu iddia dolayısıyla ba#vuracakları bir yargı 
mercii var mıdır, yok mudur? TRT Kanununun 9’uncu maddesinin 3’üncü paragra-
fına bakalım. Arkada#lar TRT Kanununun 9’uncu maddesini okuyorum, dikkatini-
zi çekerim: “TRT’nin Anayasanın ve bu kanunun öngördü%ü esaslara aykırı yayın 
yaptı%ı ve tarafsızlık ilkesinden uzakla#tı%ı veya Genel Müdürün görevi ile ilgili ola-
rak a%ır bir hizmet kusuru i#ledi%i hallerde, Ba#bakanın veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin birinin yazılı olarak TRT Seçim Kuru-
luna ba#vurması ve bu kurulun olumlu görü#ünü bildirmesi üzerine Genel Müdür, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile görevinden alınır”

Kanun açık bir hüküm getirmi#tir, iddia sahipleri e%er iddialarında samimiyse-
ler, e%er art niyet ta#ımıyorlarsa niçin iddialarını bu yargı merciine götürmemi#ler-
dir? Kim var bu yargı merciinde? Cumhurba#kanınca atanan 4 üniversite rektörü 
ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden olu#an Seçim Kurulu bu iddiaları in-
celeyecek. Yoksa bunlara mı güvenmiyorlar? Ya da maksatları aslında ba#ka bir #ey 
midir?

Acaba TRT’ye bu ithamlar niçin yöneltilmektedir, TRT’ye niçin bu topluluk kar-
#ıdır? Bizim görü#ümüze göre bunun aksi, zamanın idarelerinde, gelip gelmeyece%i 
henüz kesin olmayan zamanı idarelerinde ortaya çıkarsa gene mutluluk duyarız. Bi-
zim kanımızca TRT’ye kar#ı olmalarının nedeni #udur: TRT olayları ve insanları bir 
ayna gibi sadakada yansıtmaktadır. Bu yansımada kendi çirkinli%ini ve haksızlı%ını 
görenler, gerçe%in gizlenmesinden ve halktan uzak tutulmasından çıkarı olanlar 
aynaya, gerçe%e, dolayısıyla TRT’ye kızmakta ve çatmaktadırlar. TRT Türkiye’nin 
sorunlarını, insanların sorunlarını sergilemi#se, bunlara çözüm bulma görevinde 
olanları harekete geçirmi#se, buna neden ve kim kızmaktadır? Zonguldaklı i#çinin, 
dünyada en fazla i# kazasına u%rayan ki#i oldu%u, Urfalı köylünün çaresizli%i, kuy-
rukta bekleyen vatanda#ın derdi, memurun ya#ama ko#ulları, emeklinin çilesi TRT 
tarafından sergilenmi#se bundan kimler ve niçin rahatsız olmaktadırlar?

Çareyi sorunlara e%ilmekte de%il, neden TRT’ye hücum etmekte bulmaktadır-
lar, insanlarımızın kendi sesleri ve kendi görüntüleriyle TRT yayınlarında yer alma-
larından, kendi sorunlarını dile getirmelerinden kimler ve niçin korkmaktadırlar?

SADULLAH USUM# (Balıkesir) — Çıkarcılar.

NECDET U&UR (Devamla) — De%erli arkada#larım; e%er amaç TRT’nin bu 
yayınlarını susturmak ve TRT’yi partizan ve imtiyazlı çıkarlara, ya da ça%dı#ı bir-
takım gerçeklerin sergilendi%i bir araç olmaya do%ru yöneltmekse, bunu yapmaya 
güçleri yetmeyecektir.

Gerçekleri halktan saklamaya, halkı ekran ve mikrofondan uzak tutmaya, 
TRT’yi imtiyazlı çıkarların ve partizan hesaplara aracı yapmaya gerçekten kimsenin 
gücü yetmeyecektir Sayın Demirel. Yapamayacaksınız, çünkü halkın tepkisi ve bi-
linci, sizi bunu yapmaktan alıkoyacaktır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



De%erli arkada#larım, Sayın Ba#kan;
Cephe Hükümetinin programı üzerinde dü#üncelerimizi açıklamadan önce, ül-

kemizin bugün içinde bulundu%u ekonomik duruma kısaca bir göz atmak istiyoruz.
1975 bütçesi, ekonominin bugünkü e%ilimlerine göre, 11 milyar dolaylarında 

bir açık verecektir. 1975 yılı bütçesi 107 milyar dolaylarındadır. Bunun 97 milyarı 
vergi geliri, geri kalanı istikrazdır. 9 milyar kadar bir istikraz.

Birinci sorun, 107 milyarlık vergi gelirlerinin bu yıl tam gerçekle#ip gerçekle#-
meyece%idir. Genel kanı odur ki, i# hacmi azaldı%ından 1975 yılı vergi gelirlerinde 
azalı# görülecektir. Bu azalmanın 5-6 milyar lira arasında olaca%ı tahmin edilmek-
tedir.

&kinci sorun, 9 milyarlık istikrazın yapılıp yapılamayaca%ıdır. Ecevit Hükümeti 
1974 yılı bütçesi için 4 milyarlık bir istikraz öngörmü#tü, uygun ko#ullar olmakla 
beraber, ancak 3 milyar kadar bir istikraz elde edilebildi; Devlet istikrazlarının tü-
müyle gerçekle#mesini zorla#tıran yeni bir karar vardır. Bu yıl Irmak Hükümetinin 
aldı%ı bu karara göre, özel tahvillere uygulanan faiz oranı %18’e çıkarılmı#tır. Bu 
tahviller vergiye tabidir; ama gene Devlet tahvillerinden daha kârlı gelmektedir, 
hele vergiden kaçınma yolları bilinirse. Gerek geçen yılki örnek, gerek bu yıl özel 
tahvillerin daha kârlı olması, 9 milyarlık istikrazdan ancak 3 milyar dolaylarında 
bir sonuç alınaca%ı tahminini yaptırmaktadır. 9 milyar olarak beklenen istikrazdan, 
ancak 3 milyarlık bir kaynak elde edilirse, geriye 5-6 milyar arasında bir kaynak açı-
%ı kalmaktadır. Bu açı%a, vergi gelirlerindeki azalmadan beklenen gene 5-6 milyar 
liralık açık eklenirse, 1975 yılı bütçesinin #imdiden 11 milyar lira dolaylarında bir 
açı%a do%ru ilerlemekte oldu%u ortaya çıkar.

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

Bugüne kadar carî harcamalardan gerçek ciddî bir tasarruf yapıldı%ı görülme-
mi#tir. Aslında carî harcamalardan tasarruf birçok yeni düzenlemeleri, yeni yak-
la#ım, yeni anlayı#, yeni yöntemleri gerektiren zor bir i#tir. Kısa sürede de sonuç 
vermesi beklenemez. Kaldı ki carî harcamaların önemli kesimi özlük hakları, millî 
savunma giderleri ve ba#kaları gibi kısılması olanak dı#ı harcamalardır.

Cari harcamalarda tasarruf ya da kısıntı yapılamayaca%ına göre, Hükümetin 
ba#vuraca%ı yol, gene kamu yatırımlarım kesmektir. Bu da, ya transfer ödemele-
rinden kesip kamu iktisadî kurulu#larının yatırımlarım azaltarak, aksatmak; ya da 
genel bütçe yatırımlarım kesmek yoluyla yapılabilir. Ekonomik durgunluk ve i#siz-
li%in yaygın oldu%u bir dönemde yatırımlardan 11 milyarlık bir kesintinin do%ura-
ca%ı olumsuz sonuçları tahmin etmek güç de%ildir.

1975 yılında kamu iktisadî kurulu#larının 25 milyarlık bir yatırım yapması 
öngörülmü#tü. Bu yatırımı gerçekle#tirebilmek için genel bütçeden 11 milyarlık 
bir transfer yapılacaktı. Buna kamu iktisadî kurulu#larının kendi öz kaynakları 
da katıldı%ında 17-18 milyarlık bir kaynak ediyor. Ama, 25 milyarlık bir yatırımı 
gerçekle#tirebilmek için 7-8 milyarlık bir kaynak açı%ı vardır. Irmak Hükümeti bu 
kaynak açı%ını, kamu iktisadî kurulu#larını dı#arıya borçlandırmak gibi, yadırganan 



ve olumlu bulunmayan birtakım yöntemlerle kar#ılamayı dü#ünüyordu; fakat so-
nunda bu yola ba#vurmaktansa, kamu iktisadî kurulu#larının ürünlerine, bazı mal 
ve hizmetlere zam yapmayı daha sa%lıklı buldu. Bu%daya yapılan zamdan 2 milyar, 
#ekere yapılan zamdan 1 milyar, tekel maddelerine yapılandan 3 milyar, TCDD’na 
yapılandan 500 milyon; çay ve Et - Balık mamullerine yapılandan 500 milyon dolay-
larında olmak üzere, 7 milyarı a#kın bir kaynak do%mu#tur.

Bu 7 milyarlık zamlardan do%an kayna%a dikkati çekmek isteriz. Cephe Hü-
kümetinin kurulu#una ve kısa vadeli bir seçim ekonomisi izlemesine cesaret veren 
önemli etkenlerden birisi budur.

Zamlardan elde edilen bu 7 milyarlık kaynak, e%er genel bütçeden yapılmak is-
tenilen transferler gerçekle#irse, kamu iktisadî kurulu#larının 25 milyarlık yatırımı 
ciddî bir olasılık ta#ır. Ama yukarıda açıkladı%ımız nedenlerle, bütçe gelirlerindeki 
dü#ü# dolayısıyla transfer yapılamaz, ya da zamlardan sa%lanan bu 7 milyarlık kay-
nak, dolaylı dolaysız yollarla seçim ekonomisinde kullanılırsa, kamu iktisadî kuru-
lu#larında da öngörülenlerden daha az yatırım ve üretim sorunuyla kar#ı kar#ıya 
kalınır. Ayrıca, yatırımlardaki bu kısılmalar kamu kesiminin özel kesime yapaca%ı 
ihaleleri de kesece%inden, özel kesimde de ciddî yansımalar do%urur.

1975 yılında tütündeki taban fiyat uygulamasından sonra, geriye yapılacak üç 
önemli ürünün taban fiyatı saptanması vardır. Bu ürünler, bu%day, pamuk ve fın-
dıktır. Bu yıl ürünlerin bol ve bereketli olaca%ı bir yıldır. Bu üç üründe de geçen yılın 
üstünde bir taban fiyatı uygulandı%ında, önemli bir satın alma gücü do%acaktır. 
Bunun Sonbahar aylarından sonra, kendini kuvvetle hissettirmesi olasılı%ı vardır.

Dı# ticarette, 1975’in ilk üç aylık ithalâtı, 1 milyar 51 milyon dolar. Geçen yıl 
aynı dönemde 548 milyon dolardı. &thalâtta bu iki misline artı#ın çe#itli nedenleri 
olabilir. Artı# reel de%ildir, dünya fiyatlarındaki yükseli#i de beraber getirmektedir. 
Bir de önemli oranda stok yapma e%ilimi görülmektedir. Stok yapma e%iliminde, 
sıkıntısı çekilen malları yeter miktarda elde bulundurma ku#kusunun yanında, li-
berasyon korkusu (liberasyonun kısıtlanma korkusu) ve özellikle bir devalüasyon 
bekleyi#i yatmaktadır. Üç aylık ihracat ve i#çi geliri, geçen yılın gerisindedir. Mart 
sonunda brüt döviz rezervi, 1.300.000.000 dolar kadardır. 1975 sonunda öyle gö-
rünür ki, döviz rezervlerimiz dı# ticaret açı%ı tarafından hemen hemen tümüyle 
eritilecektir.

De%erli arkada#larım; bütün bu ekonomik bilgileri, görüntüleri, #imdi çıkara-
ca%ım sonuçları verebilmek ve kanıtlayabilmek için sizi sıkmak pahasına verdim.

1975 Türkiye’sinin ekonomik görü#ü budur. Dünyada da, özellikle geli#mi# ül-
kelerde zorluklar devam etmektedir. Ekonomik durgunluk, i#sizlik, enflasyon bir-
kaç sayılı ülke dı#ında, hemen hemen her ülkenin az yada çok denetlenebilir, ya da 
gemi azıya alınmı# tehlikeli sorunlarıdır.

Cephe Hükümetinin programı:
Cephe Hükümetinin programı ise, yüzeysel ve kısa vadeli #irin görünme çaba-

larıyla doludur. Programda ba#tan sona, seçim hükümeti sloganlarından ba#ka bir 
#ey bulamıyorsunuz. Bu bir mavi boncuk programıdır. &# yapmak isteyen Türkiye’yi, 



enflasyon ve i#sizlikten kurtarma amacı güden ciddî bir hükümetin programı, ne 
böyle #irinlik muskası gibi olur, ne de ba#bakan adayı ve yardımcılarının davranı#la-
rı daha güvenoyu almadan böylesine hafif ve sorumsuz olurdu. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Programı ilk okudu%umuzda, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisinin izledi-
%i politikayı andıran görüntüler, izler var gibi geliyor.

Türk halkının, Cumhuriyet Halk Partisinde be%endi%i deyimleri, kavramları, 
yakla#ımları, sanki aynı politikayı izleyeceklermi# izlenimini vermeye özenerek 
taklit etmi#ler. Oysa bu program, Cumhuriyet Halk Partisinin takliti de%il, sahte-
sidir. Dikkatle incelendi%inde, o halktan yana görüntülerin sanki Cumhuriyet Halk 
Partisiyle, halk yararına yarı#a girmi# izlenimini veren yakla#ımların gerisinde, ge-
lir da%ılımından aslan payı almakta olan küçük bir azınlı%ın yararına hizmet edecek 
bir program dizisidir.

#BRAH#M GÖKTEPE (#çel) — Allah saklasın.

NECDET U&UR (Devamla) — Sosyal güvenlik politikası güder gibi görünen 
bu program, gerçekte Türk toplumunun gelir ve servet da%ılımındaki dengesizlik-
lerini daha da artıracaktır.

1974 Türkiye’si, önemli toplumsal ve ekonomik yapı de%i#iklikleri geçirmekte-
dir: Bir yandan hızlı bir #ehirle#me, haberle#me ve ula#ım, öte yandan tarım kesi-
minden sanayi ve hizmet kesimine ciddî bir geçi#.

Sanayimiz de kendi içinde önemli bir a#amaya gelmi#tir. Artık ara mallar ve 
üretim malları sanayiinin kurulu# ve geli#me yıllarındayız. Ça%ımız sanayii, e%er bu 
a#amaya girmi#se, a#a%ıdaki yapısal de%i#iklikleri de beraberinde, birlikte getirir. 
Kullandı%ı teknolojinin gere%i olarak üretim ölçekleri büyür, büyük ölçekli üretim, 
büyük firmaları do%urur. Aile #irketlerinin yerini büyük #irketler ve holdingler alır. 
Bunların yönetimi de giderek yeni bir yönetici sınıfa geçer. Bu çapta kurulu#lar, 
tekelci bir politika izlemek zorunlu%unu da beraberinde getirir. Böylece bu büyük, 
finans grupları, siyasal partileri etkilemeye, kendi çıkarları do%rultusunda kullan-
maya çalı#ırlar. Kaldı ki, her ülkede bu tür sanayi ve finans kurulu#larının geli#me-
sinde, korunmasında, desteklenmesinde o ülkenin kalkınmasını gören siyasî parti-
ler de vardır; örne%in, bizdeki Adalet Partisi gibi.

Yalnız bu tür kurulu#lar, orta ve küçük sanayii eritirler, ayakta duramaz hale 
getirirler. Aynı zamanda büyük toprak sahipleriyle de bu büyük holdingler arasında 
çıkar çatı#ması vardır. Büyük toprak sahiplerinden yüksek vergi alınmasında, bu 
büyük finans kurulu#larının yararı vardır.

Gerek büyük toprak sahipleri, gerek bu büyük sermaye kurutu#ları kar#ısın-
da yok olmak tehlikesiyle kar#ı kar#ıya kalan orta ve küçük sanayii ve kurulu#lar, 
kendilerine siyasal temsilci ararlar. Kaldı ki; örne%in, bizde küçük ve orta sermaye-
nin ya#amasında ve tarımda büyük i#letmelerin desteklenmesinde ve böylece ge-
leneksel yapının sürdürülmesinde ülke yararı gören partiler vardır; örne%in, Millî 
Selâmet Partisi gibi.



Kar#ımızdaki Cephe Hükümeti, sa% ekonomik güç temsilcilerinin kurdu%u 
sunî, tutarsız, geçici, belli bir amaç, yani bir seçim amacında birle#mi# partilerin 
kurdu%u bir hükümettir. Gerçekte bu Hükümet, çeli#en ekonomik çıkarların, da-
nı#ıklı dö%ü#lü geçici bir hükümetidir. Böylesine bir toplulu%un uzun süreli bir 
hükümet olamayaca%ını belki cephenin bazı liderleri bilmeyebilirler, zaten onlar 
Servantes’in kahramanları gibi bir yapma dünyada ya#amaktadırlar. Ama Sayın De-
mirel, bu i#in uzun sürmeyece%ini çok iyi bilir. Eskiden Ba#bakanlı%ı sırasında bu 
ekonomik çıkarları ba%da#tırmaya, dengelemeye çalı#mı#, ama ba#aramamı#tı. En 
sonunda ba%da#tırmaktan vazgeçip, büyük sermaye ve kurulu#ların geli#mesi ve 
desteklenmesi politikasını seçti, bunun da sonucunda partisi parçalandı.

Sayın Demirel, kısa bir süre de olsa öteki sermaye gruplarının temsilcilerini 
etrafında toplayarak, kendi tabanını - bir ba#ka deyimle - kendi ekonomik sa%ını 
geni#letmek istiyor. Ama bunun olanak dı#ı oldu%unu, yakında eski Odalar Birli%i 
Genel Sekreteri kendisine bir kez daha anlatacaktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Kaldı ki, Devletin elindeki olanaklar bugün de%il Çukurova, &stanbul, &zmir bü-
yük sermaye üçlüsü ile Anadolu sermayesi arasında payla#ılmaya, o üçlünün kendi 
arasındaki bir bölü#meye bile yeterli de%ildir. Yalnız, seçim dönemine kadar aldatıcı 
bir geni#lik pe#inde ko#anlar, iktidarda hesapladıklarından daha fazla kalırlarsa pe-
ri#an olacaklarını bilirler. Ama yalnız bu nedenle de%il, sermaye gruplarının çeli#en 
çıkarlarını ba%da#tırmak yolu da bulunmadı%ı için ve en önemlisi bu tür politika 
geri tepti%inde, halktan dersini alaca%ı için Sayın Demirel, göreceksiniz e%er hü-
kümet kurmayı ba#arırsa (ki belli de%il) bir süre sonra, hem de kısa bir süre sonra 
icraat hükümeti türkülerini bırakıp, bir erken seçim oldubittisi pe#inde ko#acaktır.

Cephe Hükümeti kar#ısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki büyük ku#ku-
muz var. Bunları belirtmeyi görev sayıyoruz:

Birinci ku#kumuz; Cephe ortaklarının kısa günün kârını payla#mak için izleye-
cekleri görülen a#ırı enflasyonist politikanın, ekonomik istikrarı büsbütün bozup 
fiyat artı#larını önüne geçilmez hale getirmesidir. O zaman gönüllü tasarruflar da 
azalaca%ı için, bir yandan özel yatırımlar gerilemeye ba#layacak, bir yandan devlet 
istikrarın sa%lanması, dı# ödemedeki dengesizliklerin belli ölçüler içinde tutulması 
amacıyla sert tedbirler almak zorunda kalacaktır. Böyle bir tutum ekonomiyi daha 
#iddetli bir durgunlu%a götürecektir.

&kinci ku#kumuz; Cephe ortaklarının, motor sanayiini büyük holdinglerden 
birine vermeleri ku#kusudur. Üçüncü Be# Yıllık Planda motor sanayiinin kamu ke-
simince kurulaca%ı öngörülmü#ken; son aylarda bu sanayinin, özel kesimi tekelci 
sermayesine aktarma çabaları çok mesafe almı# görülmektedir. Büyük holdingler 
motor sanayiinde aslan payını almanın kıyasıya mücadelesi içindedirler. Bu müca-
dele kamuoyundan saklanamaz hale gelmi#tir. Motor sanayii, kendi önemi yanında 
sava# sanayiinin de esası olaca%ı için büyük önem ta#ımaktadır.

Amerika Birle#ik Devletlerinde bir aralık Cumhurba#kanlarının bile, yaka sil-
kip yakındıkları, ba#a çıkılmaz bir belâ olan “özel kesim - sava# sanayii birli%i” ne 
gidi#in, Türkiye’de durdurulaca%ını - yurtseverlerce - ummak isteriz. Cumhuriyet 



Halk Partisi bu gidi#e dur demeyi bir yurtseverlik borcu, gerçek milliyetçilik görevi 
sayar. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Cumhuriyet Halk Partisi, cephecilerin ne yapsa önleyemeyecekleri iktidarında 
geni# halk yı%ınlarının, kendi öz tasarruflarıyla katılacakları, Devletin geni# olanak 
ve kaynaklarla destekleyece%i büyük halk kurulu#ları, halk holdingleri kuracaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, cephecilerin ne yaparlarsa yapsınlar önleyemeyecek-
leri iktidarında motor sanayii ve dolayısıyla sava# sanayiini gerçek sahiplerinin, 
yani halkın elinde kurduracaktır. Cumhuriyet Halk Partisinin inandı%ı milliyetçilik, 
sabahtan ak#ama dek, “Biz milliyetçiyiz, siz de%ilsiniz” diye dövünüp, i# böyle yol 
ayırımına geldi%inde, büyük sermayenin pe#ine takılmakla de%il, halk kitlelerinin 
safında yer almakla olur. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Gerçek milliyetçilik, yeraltı servetlerini, enerji kurulu#larını, demir-çelik, pet-
rol sanayiini en ileri teknolojinin gerekleri ve büyüklü%üne göre, kamu eliyle i#let-
mekle olur.

Sayın Ba#kan, de%erli milletvekilleri; bir an için hepinizi #u görünü#e bakma-
ya davet ediyorum: Sayın Demirel, Sayın Erbakan, Sayın Feyzio%lu, Sayın Türke#. 
Hepsi denenmi#, hepsi belli. Kimse ne yapacaklarını merak etmiyor. Çünkü, dün ne 
yaptılarsa, yarın onu yapacaklar. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Üstelik cephe kurulu#undan beri olup bitenleri, olayları anımsadıkça Leydi 
Makbet’in dedi%i akla geliyor: “Hep kan kokusu! Arabistan’ın bütün kokuları bu 
elleri temizleyemeyecek”

Bu birle#me yapma bir birle#medir. Yalnız temsil ettikleri ekonomik çıkar-
lar açısından de%il, ki#ilikleri açısından da yapma bir birle#imdir. Birbirlerine hiç 
güvenmediklerini kamuoyunun açıktan bildi%i dört lider yanyana geliyor ve bize 
dönüp, “Bize güvenir misiniz?” diye soruyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola-
rak size teker teker güvenmedik ki, dördünüz bir araya geldi%i zaman güvenelim. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

#BRAH#M GÖKTEPE (#çel) — Sana da güvenmiyoruz.
NECDET U&UR (Devamla) — Bu anda, o sıralarda oturuyorsunuz. Ama her-

kes biliyor ki, halkın gönlünde o sıralarda bir ba#kası oturuyor; halkın umudu ol-
mu# bir ba#kası oturuyor. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Ne yaparsanız 
yapınız, halk, oy verme günü gelip çattı%ında, umudunun, Ecevit’in ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin mührünü çıkarıp basacaktır. (A.P. sıralarından gülü"meler)

Türk halkının kararlılı%ını “#u Meclis salonlarını terk edip seçim bölgelerine 
gitti%iniz zaman” gözlerinden sizler de okuyor musunuz? (A.P. sıralarından gülü"-
meler)

HASAN ÖZÇEL#K (Ankara) — Gözlerin görmüyor ki.
BA%KAN — Sayın Özçelik, istirham ediyorum efendim.
NECDET U&UR (Devamla) — Biz, sizlere güvenmiyoruz. Hele, bu dörtlü 

toplulu%unuza güvenmemekten öteye ku#ku da besliyoruz. Bu sırada kar#ınızda 
oturanlar, e%er sadece bir Adalet Partisi Hükümeti olsaydı tek ba#ına, aynı ölçüde 



ku#ku beslemezdik belki. Ama böylesine bir dörtlünün, Adalet Partisini de pe#ine 
takmı# götüren böylesine bir dörtlünün hükümet olmasına yardımcı olmakta bü-
yük bir vebal ve sorumluluk görüyoruz. Biz, bu vebal ve sorumlulu%un altına girme-
yece%iz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Sizlere oy vermeyece%iz. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli al-
kı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın U%ur.
Sayın Türke#, sizin, &çtüzü%ün 95’nci maddesi uyarınca söz verilmesi arzunu-

za dair önergeniz geldi. &çtüzü%ümüzün 95’nci maddesi, sorulamayacak suallerle 
ilgilidir. Madde tasrih etti%iniz için bunu açıklamak zorunda kaldım. Sanıyorum 
sata#ma nedeniyle söz istiyorsunuz?

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana) — Evet.

BA%KAN — Konu#ma, takdir buyuraca%ınız veçhile çok uzun sürdü. Arkada#-
larımdan rica ettim, zaptı getirtece%im; sata#ma varsa size söz verece%im efendim.

Söz sırası, Demokratik Parti Grubu adına Sayın Mehmet Altınsoy’da buyuru-
nuz efendim. (C.H.P. ve D.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

D.P. GRUBU ADINA MEHMET ALTINSOY (Ni$de) — Muhterem Ba#kan, 
Yüce Meclisin de%erli üyeleri;

1973 seçimlerinden beri devam eden hükümet buhranı, Sayın Demirel Hü-
kümetinin kurulmasıyla yeni bir safhaya gelmi# bulunmaktadır. Bu Hükümetin, 
buhranın siyasî ahlâk sahasına sirayet etti%i bir merhalede kurulabilmi# olması da 
calibi dikkattir.

Nispî temsil sisteminin cari oldu%u ülkelerde, parlamento aritmeti%inin, umu-
miyetle tek parti hükümetlerine imkân vermedi%i bir hakikattir. Ortakla#a hükü-
met kurmanın güçlü%ü bu ülkelerde de hükümet buhranlarına sebep olmaktadır.

Uzayan hükümetsiz devrelerin, giderek siyasî buhranlar yarattı%ı da bir vakı-
adır. Ancak, siyasî buhranın manevî ve ahlâkî sahaya intikal istidadı gösterdi%i tek 
ülke, aziz yurdumuz olsa gerektir. Bu yönden, Sayın Demirel Hükümetinin kuru-
lu#unu, buhranların sonu mu, yoksa sonun ba#langıcı mı olarak de%erlendirmek 
gerekti%ini, Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sonları olacak.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Muhterem arkada#lar; adına Milliyetçi 

Partiler Toplulu%u veya “Milliyetçi Cephe” denilen dört siyasî partinin, bazı ba%ım-
sız parlamenterlerin de deste%ini aldıkları iddiasıyla vücuda getirdikleri hükümet 
#ekli, yüksek huzurlarınızda okunan programda #öyle tarif edilmektedir:

“Millet ço%unlu%unun oyunu temsil eden partilerin deste%ine ve birçok ba%ım-
sız parlamenterin böyle bir hükümeti destekleyeceklerine dair kamuoyuna yaptık-
ları beyanlara dayanarak kurulan Hükümetimiz, uzun süren ve büyük sıkıntılar 



do%urmu# olan bir bunalım dönemini sona erdirip, milletimizin özlemini istikrarı 
sa%lamak üzere kurulmu#tur”

Muhterem arkada#lar; gök kubbenin altında tekrar edilmemi# söz yoktur. An-
cak, her kelime her tekrar edili#inde, onu söyleyen a%zın, yazan kalemin sahibine 
göre yeniden manâ kazanır. Yeni bir mânaya delâlet etti%i için de yeniden söylemi# 
olur. &#te Sayın Demirel Hükümetinin huzurunuza arz edilen programını da, biz 
bu ölçüyle de%erlendirmek durumundayız. Zira, geçmi# Demirel Hükümetlerinin 
programlarını andıran pek çok ibarelerin de yer aldı%ı bu programı Sayın Demirel 
ve onun Sayın ortakları hakkındaki bilgi ve kanaatlerimizle tahlile tabi tutaca%ız, 
ona göre manalandıraca%ız.

"imdi, Hükümet programından sizlere biraz evvel okudu%um pasajı bu miyar 
ile de%erlendirmeye çalı#aca%ız.

Program, millet ço%unlu%unun oyundan bahsetmektedir. Hükümete vücut ve-
ren 4 partinin 1973 seçimlerinde aldı%ı oy oranı toplam olarak %50,3’tür. Sayın 
Demirel’e Hükümet kurma görevi verildi%i anda, Parlamentoda 5 ba%ımsız millet-
vekili vardır. O halde Sayın Demirel’in lügatinde millet oyunun ço%unlu%u binde 
üçü, “Birçok parlamenter” deyimi de, “5” rakamını ifade etmektedir. Kaldı ki, bu 
Hükümet, Parlamento aritmeti%i yönünden bir azınlık hükümetidir. Çünkü #ayet 
oy verme gününe kadar bir de%i#iklik olmazsa, ki maalesef bu hal memleketimizde 
umuru adiyeden telâkki edilmektedir. Hükümet kanadının partili oy sayısı 212’dir. 
Sayın Demirel görev aldı%ı gün de bu rakam 212 idi. Destek vaadi veren 5 parlamen-
ter ile bu rakam 217 olur. Bu merhalede denebilir ki, sonradan tarafsızla#an veya 
tarafsızla#tırılan oylar da vardır. Sayın Cumhurba#kanının tabiri ile, bu “Yüzer ve 
gezer oylar” a dayanan hükümet kurmak ve henüz bu oylar yüzmeye ve gezmeye 
alenen ba#lamadan hükümet kurmaya kalkmak, bizim siyasî ahlâk anlayı#ımıza uy-
mamaktadır. (D.P. ve C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Halbuki bakınız Sayın Demirel, azınlık hükümetleri için vaktiyle neler söyle-
mi#tir. Adalet Partisinin Temsilciler Meclisinin 13 Haziran 1972 tarihinde yapılan 
toplantısında, aynen #öyle diyordu Sayın Demirel: “Efendim, Adalet Partisi ço%un-
luk partisidir. Niye Hükümet kurmuyor, niye hükümeti kurmuyorsunuz, diyenler 
var. Kiminle kuracak Adalet Partisi Hükümeti? Bu i# 226 rey ister. 226 asgaridir. 
223 ki#idir Adalet Partisinin Meclis Grubu, kiminle kuraca%ız? Nihayet 223 ki#iyiz. 
Bir arkada#ımız Meclis Reisidir, 222; bir arkada#ımız devamlı hastadır ve Alman-
ya’dadır, 221; bir arkada#ımız Londra’da devamlı hastadır, 220. Adalet Partisinin 
bugün hükümet kurmaya gücü var da kurmuyor mu?”

14 Temmuz 1972 tarihli gazetelerde yer alan bu sözleriyle Sayın Demirel, hü-
kümet kurmak için asgarî 226 oyun zorunlu%unu öne sürüyor. 223 oyluk bir ço%un-
lu%a sahip oldu%u halde, Adalet Partisinin bu sebeple hükümet kurmadı%ını veya 
kuramadı%ını anlatıyordu. Hâlbuki bu tarihte Millet Meclisinde milletvekili adedi 
450’nin de altındaydı.

13.10.1974 tarihinde ise Sayın Demirel #öyle söylüyordu: “Azınlık Hükümeti 
müessesesi Anayasamızda mevcut de%ildir. Ba#ka bir deyi#le böyle bir müesseseye 



Anayasamız cevaz vermiyor” Bu konudaki görü#lerini müteaddit defa Sayın Demi-
rel tekrar etmi#tir.

Nitekim 7.11.1974 tarihli gazetelerde yer alan beyanatında ise Sayın Demirel 
bu konudaki fikirlerini #öyle açıklamı#tır: “Azınlık Hükümeti kurmak hükümet i#-
galidir. Hükümet kurmaya memur ki#i Anayasanın koydu%u #artı gerçekle#tireme-
yece%ini gördü%ü anda, ne olursa olsun ben kurayım Meclis reddetsin, diye dü#ün-
mek yerine; görevi kendisine veren makama iade etmelidir”

15.12.1974 tarihinden sonra Sayın Demirel, onun partisine mensup yetkili ki-
#iler ve onun cephesinde yer alan #ahıs ve te#ekküller Sayın Demirel’in yukarıdaki 
sözlerinin tamamen tersini söylemeye ba#lamı#lardır. Nitekim 16.12.1974 tarihin-
de Adalet Partisi Genel Ba#kan Yardımcısı Sayın Selâhattin Kılıç, “212’yi bulduk, ik-
tidara talibiz” demi#tir. 17.12.1974 tarihinde de Sayın Demirel, “226 oy bulunma-
dan da hükümet kurulur” buyurmu#tur. (C.H.P. sıralarından gülü"meler) 23.1.1975 
tarihinde yine Demirel, “Milliyetçi Cephenin 213 sandalyesi var. 5’de ba%ımsız; hü-
kümet bu tablodan aranacaktır”

Dün, hükümet kurmak için “226 oyu asgarî #art” sayan “Azınlık hükümetini 
hükümet i#gali” olarak ilân eden Sayın Demirel, bugün hükümet kurmanın asgarî 
#artına riayet etmeden, kurdu%u azınlık hükümetiyle Yüce Meclislerin huzuruna 
gelmi#tir.

Sayın Demirel bu durumun izahını 16 Mart 1973 tarihinde yaptı%ı tarzda tek-
rar yapacaktır, muhtemelen diyecektir ki: “Dün dündü, bugün bugündür” (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada#lar, bugünkü Hükümetin programında ve hatta yapısın-
dan daha fazla, kurulu#u dikkat çekicidir. Sayın Demirel’e hükümet kurma göre-
vi 19.3.1975 tarihinde verilmi#tir. Kendilerine “Milliyetçi Cephe” diye ad takan 4 
partinin lideri 7 Ocak 1975 tarihinde toplanmı#, her #eyi hazırladıklarını ve görev 
verilmesini beklediklerini ortak bir bildiri ile kamuoyuna açıklamı#lardır. Her #e-
yin hazır oldu%unu 3 aydan beri söyleyenler, görev verildikten sonra tam 12 gün 
“Koalisyon protokolü hazırlı%ı” adı altında ayak sürümü#lerdir. Sayın Profesör Sadi 
Irmak’a görev verildikten sonra henüz 3 gün geçmeden “Hükümeti kuramıyorsun, 
görevi iade et” diye vaveyla koparanlar ve koro halinde Sayın Irmak’a hücum eden-
ler, 12 gün kamuoyunu oyalamı#lar, Demokratik Partiden kopmaları beklemi#ler-
dir. Aylardır Demokratik Parti içerisine uzanan el, meyvelerini dev#irmek imkânını 
elde etmi#tir. Bu husus Hükümet programında da teyidini bulmu#tur.

Bakınız bir araya geldikleri halde hükümet kurma sayı ve imkânını elde ede-
meyen 4 partinin cephesi, partimizin içerisine, eksiklerini tamamlamak için nasıl 
el attıklarını #öyle anlatıyorlar: “Birçok ba%ımsız parlamenterin böyle bir hüküme-
ti destekleyeceklerine dair kamuoyuna yaptıkları beyanlara dayanarak” Hükümet 
programındaki bu beyanlarla da anla#ıldı%ına göre hükümet kurmak için çok partili 
demokratik parlamenter rejimi gelenekleri ile asla ba%da#ması mümkün olmayan 
usuller uygulanmı#tır. Noksanları tamamlamak için her türlü siyasî ahlâk dı#ı yol-
lar denenmi#tir. &ddia edildi%i gibi, bu hükümet kurulu#u ne hükümet buhranına 
çare olmu#tur ne de bir hükümet ihtiyacına cevap te#kil etmi#tir. Aksine, bu hü-



kümet kurulu#u üzerinde ibretle duraca%ımız bazı tertiplerin gün ı#ı%ına çıkma-
sına, hat safhada bir siyasî ahlâk buhranın körüklenmesine vesile olmu#tur. 19 
Mart 1975 tarihinde, Koalisyon protokolünün imzalanıp kamuoyuna açıklandı%ı 
31 Mart 1975 tarihine kadar “Koalisyon Protokolü çalı#maları” adı altında Demok-
ratik Partiden kopmalar beklenmi# ve bu yolda ahlâk dı#ı çalı#malar yapılmı#tır. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Bunun en bariz delili 31 Mart 1975 tarihinde 
tamamlandı%ı ve imzalandı%ı bildirilen Koalisyon Protokolü daha 22 Mart 1975 ta-
rihinde hazır oldu%u, fakat; Demokratik Partideki kopmaların tezgâhlandı%ı güne 
kadar açıklanmamı# olmasıdır. Bu durumu, bu hükümetin kurulu#undaki tutumun 
ahlâki bakımından de%erlendirilmesi için ibretle kaydetmek istiyoruz. Böyle tertip-
lerle kurulan bir hükümet siyasî istikrarı nasıl sa%layacaktır. Partiler arası müna-
sebetleri allak bullak eden hükümet buhranı yerine, itibar ve #eref buhranı, siyasî 
ahlâk buhranı meydana getiri#lerle milletimizin özlemini çekti%i siyasî istikrar 
nasıl gerçekle#ecektir? (C.H.P. ve D.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Menfaat 
hesaplarıyla, me#ru olmayan usullerle bir hükümet kurulu#u yapılmı# olsa ve hatta 
böyle bir hükümet güvenoyu alsa ne olacak? Böyle bir kurulu#un ayakta durması, 
istikrar sa%laması ve devam etmesi görülmü# #ey midir?

Muhterem arkada#lar, Sayın Cumhurba#kanı 1 Mart 1975 tarihli radyo ve te-
levizyon konu#masında aynen #unları söylemi#ti: “Türkiye Cumhuriyetinin dı#ta 
ve içte alaca%ı son derece önemli kararları, vatanda#ları ayrı ayrı cephelere bölerek 
veya azınlık hükümetleri kurarak alabilmek asla mümkün de%ildir. Bu #ekilde ha-
reket, millet ve vatanı bölmekten, Devletin gücünü azaltmaktan ba#ka bir sonuç 
vermeyecektir. Sorumlulu%u ve günahı a%ır olacaktır”

Bu hükümet, vatanda#ları ayrı ayrı cephelere bölecek bir tarzda kurulmu# bir 
azınlık hükümetidir. Bu sebeple biz de Sayın Cumhurba#kanının görü#lerine aynen 
i#tirak ediyoruz. Bu #ekilde hareket, vatanı ve milleti bölmekten, Devletin gücünü 
azaltmaktan ba#ka sonuç vermeyecektir. Bu sebeple bu tarzdaki bir hükümet kuru-
lu#una imkân verenlerin vebali ve günahı a%ır olacaktır.

Sayın Cumhurba#kanımızın 1 Mart 1975 tarihli konu#malarındaki #u sözlerini 
ibret verici ve dikkat çekici bulmaktayız: “Zorlanarak çıkarılacak hükümetler yakın 
bir gelecekte tarihî yanılgılar olarak Türk Milletini daha keskin cephelere bölecek 
ve bundan siyasî partilerimiz de, hür demokrasimiz ve nihayet Devletimiz de zarar 
görecektir”.

Sayın Cumhurba#kanının bu görü#lerine de katılıyoruz. Bu hükümet, zorlana-
rak çıkarılmı# bir hükümettir. Hatta o kadar zorlanmı#tır ki, ba#ka partilere müda-
hale vaki olmu#tur. Maddî menfaatler ve pazarlıklar söz konusudur.

Yine Sayın Cumhurba#kanının adını koydu%u gezen ve yüzen oylar, bugün en 
çok revaç gören ve ilgi toplayan oylar olmu#tur. Bundan, partilerimiz de, demokra-
simiz de ve nihayet Devletimiz de uzun zaman telâfisi mümkün olmayacak zararla-
ra daha #imdiden düçar olmu#tur.

Yüce Meclisin de%erli üyeleri, dört siyasî partinin aralarında olu#turup, taraf-
sızla#tırılmı# parlamenterlerin de deste%iyle gerçekle#ece%ini iddia ettikleri bu hü-
kümetin programını bir cümle ile #öyle tarif edebiliriz: Bu program samimiyetsizlik 



ve tutarsızlıkla malul, ciddiyetten uzak, propaganda kokan bir bo# vaatler manzu-
mesidir. Vaatlerin geni# tutulması da güvenoyu alamama kaygısından do%maktadır.

Tutarsızlı%ının ve ciddiyetsizli%inin ise bariz delillerini, program metninden 
aldı%ımız tipik birkaç misalle arz etmeye çalı#aca%ız:

Programın 11’nci sahifesinde, ... “Millî bir dil politikası izlenecektir. Türkçe-
mizin iki ayrı dil haline gelmesine yol açan a#ırılıklardan ve ilim dı#ı zorlamalardan 
kaçınılacaktır” denmektedir.

Bu ibaredeki tutarsızlı%a, çeli#kiye de%il, çapra#ıklı%a i#aret etmek isteriz. Ev-
velemirde dil, politika metaı de%ildir. Hele millî dil, yani Türk dili asla politikanın 
inhisarında olamaz. Dil, ilmin, sanatın, edebiyatın mevzuudur. Politika ile dil ili#ki-
si, sadece politikacıların maksatlarını ifade için dilden yararlanmaları nedeniyledir. 
"üphesiz ilimle sa%lam, edebiyatla zengin ve sanatla güzel hale getirilmi# millî bir 
dile sahip olunursa, politika yaparken böyle sürçü lisan azizli%ine u%ranılmaz.

Bir hükümetin, millet ihtiyacı olan her #eyi yapmak, her derde mutlaka çaresiz 
olmak zarureti yoktur. Aslolan, her hükümetin sahip oldu%u imkân kadar, gücü 
yetti%ince gayretle ve olanca samimiyeti ile millete hizmet yolunda çalı#masıdır. 
Bu samimiyetle ve bu gayretle dolu olan hükümetler, böyle akıl, idrak ve ilim dı#ı 
taahhütlere girmezler. Aksi halde bu misüllü açmazlara dü#erler.

Programda “Millî bir dil politikası izlenecektir” deniyor ve hemen 3 satır sonra 
da “&lim dı#ı zorlamalardan kaçınılacaktır” diyerek bu hüküm tekzip ediliyor. Sa-
yın Demirel Hükümeti, dil akademisi olmadı%ına göre - ki ümit ederiz böyle bir 
iddiaları yoktur - birinci cümledeki hükümle millî dil üzerinde politik bir zorlama 
yapılacak; son cümledeki fetva ile de, bu hareket ilim dı#ı oldu%u için bundan kaçı-
nılacaktır. Yani Sayın Demirel Hükümetinin, dil mevzuundaki icraatı, mehterba#ı 
yürüyü#ü gibi, iki adım ileri, bir yana sıçrama olacaktır. (C.H.P. ve D.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bir yanlı# anlayı#a meydan vermemek için bu vesile ile Demokratik Parti olarak 
dil hakkındaki görü#ümüzü de hemen açıklamak isteriz.

Maalesef Türk dili bir karga#alık ve sıhhatsizlik devresi geçirmektedir. &mlâ ve 
gramer esaslarının dahi birli%ini yitirdi%i dönemde biz de meramımızı anlatmak 
için eski - yeni, yerli - yabancı terimleri karı#ık kullanmaya mecbur kalmaktayız. Biz 
dilimizin sa%lıklı olmasını, sa%lamla#ması, zenginle#mesi, güzelle#mesi ve bilhassa 
millile#mesinden yanayız; sı%la#masına, fakirle#mesine, çirkinle#mesine ve hele as-
lından kopup, yozla#masına #iddetle kar#ıyız. Ancak, bu gayeye politik tercihlerle 
de%il, ilmî ara#tırmalarla, edebî çalı#malarla, bediî ilhamlarla ula#ılaca%ına da ina-
nıyoruz. Politik...

ÂD#L DEM#R (#zmir) — O ilim yalnız Bozbeyli’de var, bizde yok...
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Çalı# da, sen de kazan onu. (D.P. sırala-

rından “Bravo” sesleri)
Politik iktidarlara bu mevzuda dü#en vazifenin, bu tarz çalı#maların ciddîsini 

hafifinden, samimisini maksatlısından, yararlısını gereksizinden ayırarak te#vik, 
himaye ve vikaye etmek oldu%una inanıyoruz. Hükümetin bu mevzudaki hayal gü-



cünü a#an iddiasının tutarsızlı%ına en bariz misal, #u tenkidini yaptı%ımız prog-
ramın dilidir. Türkçenin iki ayrı dil haline gelmesini istemeyen Hükümet, sadece 
“Millî bir dil politikası izlenecektir” cümleci%inde üç ayrı men#eli kelime kullanmı#-
tır. Bu hükümet kendi iddiasına uygun icraat yapacaksa, önce i#e bu küçük cümle-
den ba#lamalı idi. Bu cümle tutarlı olmak için, ya ba#taki “Millî teriminin men#eine 
uygun millî bir lisan siyaseti takip edilecektir” #eklinde veya sondaki “izlemek” te-
riminin men#eine göre “Ulusal bir dil siyasası” izlenecektir #eklinde, yahut da ora-
daki “politika” terimi cinsinden kelimelerle “Nasyonal bir lang langue. politikası 
sür-veye edilecektir” demeli idi. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada#larım; i#te size iddia ile icraat arasındaki uçurumun derinli-
%ini gösteren bir küçük misal arz ettik, bu rapordaki iddiaları daha iyi de%erlendire-
siniz diye. Ne demi# "air Ziya Pa#a:

“Yıldız arayıp gökte nice turfe müneccim, 
Gaflet ile görmez kuyu rehgüzerinde” 
Aziz arkada#larım; programın bir cümlesi üzerinde bunca vaktinizi aldı%ımız 

için denebilir ki, bu programın ba#ka tenkit edilecek yerini bulamadılar da, bir ma-
sum cümle ile u%ra#ıyorlar. Muhterem arkada#lar, biraz önce bu programın tarifini 
yaptık. Kendi kanaatimiz açısından onu ciddî bulmadı%ımızı, tutarlı bulmadı%ımı-
zı, samimî bulmadı%ımızı söyledik. Gene de misalin tek kalmaması için ba#ka tutar-
sızlık ve ciddiyetsizlik örneklerine devam edece%iz ve daha sonra da ciddiye yakın 
gördü%ümüz yönlerine bilhassa de%inece%iz.

Bakın muhterem arkada#lar, programın 5’inci sahifesinde #u ifade var: “Ka-
nunların suç saydı%ı fiillere hiçbir #ekilde müsamaha etmeyecek ve kanun dı#ı ey-
lemlere giri#enlere kar#ı kanunların tam olarak uygulanması için gerekli dikkati 
gösterece%iz”

Sayın Demirel’in imzasını ta#ıyınca, biz bu sözün ciddiyetine biraz zor inanırız. 
(C.H.P. ve D.P. sıralarından alkı"lar) Ve deriz ki; Sayın Demirel, bu ne büyük terakki; 
demek ki, yollar yürümekle a#ınıyormu#; demek ki, demokrasilerde biraz da anar#i 
yokmu#. (C.H.P. ve D.P. sıralarından alkı"lar)

Programın 6’ncı sayfasında bir büyük vecize daha var: “Köy hizmetlerinde, 
köylüye yüklenen katılma paylarını kaldırmaya kararlıyız”

Biz de bir sual sormaya kararlıyız Sayın Demirel; acaba, bu katılma payını kim 
icat etmi#ti dersiniz? (C.H.P. ve D.P. sıralarından gülü"meler ve alkı"lar) Katılma pa-
yını yatırdı%ı halde, yıllardır elektrik, yol, su bekleyen köylüler bu desteksiz vaade 
kanar mı dersiniz?

Yine 6’nci sayfada; “Suiistimal ile müessir #ekilde sava#ılmasına büyük önem 
verilece%i” yazılı. (C.H.P. ve D. P. sıralarından gülü"meler)

&lâhî, kaygılandırma bizi; biraderlerin, ye%enlerin, e#in, dostun, bunca #irketi 
var, nereden kredi temin edecekler? (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayfa 7’de; “TRT’nin, Cumhuriyeti tahrip edici, millî güvenli%e zarar verici ya-
yınları önlenecek”, deniyor.



12 Mart öncesinde de bir TRT vardı; o zaman da Türkiye’de Sayın Demirel Ba#-
bakandı. O zaman TRT’de, DEV-GENÇ ba#kanları, genel sekreterleri vesair anar-
#istler, “silahları bırakalım mı, silahlı eyleme devam mı edelim?” diye açık oturum-
lar yaparlardı.

Bu cümleyi okuyunca o günleri tedai edersek, bilmeyiz, Sayın Demirel alınırlar 
mı? (C.H.P. sıralarından, “Alınmaz, alınmaz, pi"kin, pi"kin” sesleri)

Sayfa 8’de, Millî E%itim Temel Kanunundan aktarılmı# bir uzun cümle var; bu 
cümle içinde de, Atatürk inkılâplarına ba%lılık var.

Milliyetçi topluluk koalisyonunun Millî Selâmet Partili kanadına sormak isti-
yoruz: Bu ba%lılık ile millî görü#e ba%lılık nasıl telif edilmektedir? Hem, bu ba%lı-
lık renkli mi olacak, renksiz mi? Renkli olacaksa, boyasını hangi kanat katacaktır? 
(C.H.P. ve D.P. sıralarından gülü"meler)

13’üncü sayfada; “Türk parasının iç ve dı# de%erinin korunmasına itina edile-
ce%i” yazılı.

Sayın Demirel’den rica etsek de, bu seferlik bu itinayı biraz az gösterse. Zira 
10 A%ustos 1970 de %66’lık bir itina göstermi#ti de... (C.H.P. ve D. P. sıralarından 
gülü"meler ve alkı"lar)

15’nci sayfadaki ifadeye göre, turizmin, dı# ödemeler dengesi üzerindeki müs-
pet tesiri gözönünde tutularak, bu kaynaktan azamî #ekilde faydalanılacakmı#!

AZM# YAVUZALP (Ni$de) — Fehim Adak ne olacak?
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bu cümleyi bir Sayın bakanın bir kere 

daha okumasını salık veririz.
Bize, bu cümlede bir noksanlık var gibi geliyor. Hani, bu Sayın bakana göre, 

turizm para getirirken ahlâk götürürdü de, onun için. (C.H.P. ve D.P. sıralarından 
alkı"lar)

Yine 15’nci sayfada; “Gümrük kapıları günün ihtiyaç ve icaplarına uygun bir 
bünyeye ve çalı#ma düzenine kavu#turulacaktır” buyuruluyor.

Son birkaç yılın Gümrük ve Tekel bakanlarının ço%u, bu koalisyonun orta%ı 
partilere mensup zevat idi. Bugüne kadar bu mevzuda neler yaptıkları, cidden me-
rak konusudur.

Bizim bilebildi%imiz, en verimli çalı#malar Dutyfree Shop’lar üzerinde olmu#-
tur. Bu çalı#malar hakikaten verimli olmu#, Sayın Demirel’e yakın gazetecilere mil-
yarlık kolaylıklar temin etmi#tir. (C.H.P. ve D.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

15’nci sayfada; “...millî harp sanayii ile ilgili projeler hızla sonuçlandırılıp” de-
niyor.

Biz bu vaadi de, #u me#hur 100 bin tank hikâyesi kadar ciddî telâkki etmekte-
yiz! (C.H.P. ve D.P. sıralarından gülü"meler)

Sayfa 18’de; “Nükleer santralın in#aatına önem ve hız verilecektir” denince; 
sanki, önümüzdeki aylarda ikmal edilecekmi# gibi bir hal hâsıl oluyor. Hâlbuki bu 
bir kamuoyu aldatmasıdır. Biz bu #akaya, Cumhuriyet Halk Partisi Millî Selâmet 



Partisi Hükümeti zamanında da bir kere muhatap olmu#tuk. En erken 10 yıl sonra 
faaliyete geçmesi mümkün görülen 600 Megawat’lık bir nükleer enerji santralı he-
nüz proje safhasında bile de%il iken, “&n#aatına hız verilecektir” demenin ciddiyeti-
ni biz bulamadık, in#allah nükleer ara#tırmacılar bulur.

Sayfa 19’da; A#a%ı Fırat Projesinden bahsedilmektedir.
Henüz projeleri bile tamamlanmamı# ve 20 yıl perspektifli bu konunun prog-

rama alınması bizce iki ihtimali gerektirir; ya bu Hükümet 20 yıl ya#ayaca%ı inan-
cında yahut ça%ların üstünü a#arak, 20 yıllık i#lerin bir iki yılda üstesinden gelece%i 
kanaatindedir.

20’nci sayfada, gübre fiyatlarının indirilme imkânından bahsolunmaktadır.
Sayın Özal’ın neden tekrar Tarım Bakanı oldu%unu #imdi daha iyi anlıyoruz. 

Artırdı%ı gübre fiyatlarını kendi eliyle indirip, kefaretini ödeme mutlulu%una eri#e-
cek zahir! (C.H.P. ve D.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

21’nci sayfada, Ziraat Bankasının kredi verme kaynaklarının güçlendirilece-
%inden söz edilmekte.

Bu bizi hakikaten mutlu kıldı. Zira bu müessese, vaktiyle da%ıtılan usulsüz kre-
diler yüzünden hakikaten zayıf kalmı#tır; ama bu Bankanın güçsüz kaldı%ı devrede 
yine Sayın Demirel Ba#bakandı. Bu kerre, kredi imkânlarının kimler için güçlendi-
rilece%ini cidden merak ediyoruz.

Muhterem milletvekilleri, bir hükümetin kurulmasını her sınıf ve meslekten, 
her vatanda# arzu ediyor. Ancak, her zümre ve sınıf ayrı maksat ve niyetle bir hükü-
met istiyor. Sade vatanda#ın te#kil etti%i geni# halk kitlesi, kurulacak hükümetten 
iç huzur, dı# barı#, pahalılıkla mücadele, i# ve a# bekliyor. Hükümet Programının, 
bu istek yönünden tahakkuku mümkün olan maddeleri var. Bu Programda, fiyat 
istikrarının temin edilece%i, Türk parasının iç ve dı# de%erinin korunaca%ı, sana-
yi sektöründe geni# yatırımlar yapılaca%ı, i# ve istihdam imkânlarının artırılaca%ı, 
az ve dar gelirli vatanda#ın vergi yükünün azaltılaca%ına dair i#aretler var. Ancak, 
bunların nasıl tahakkuk edece%i hakkında da bizim önbilgilerimiz var.

Bugün Türk parasının de%erini koruyaca%ını vaadeden Sayın Demirel, 1969 
Hükümet Programında da aynı vaadi yapmı#tı. Yapmı#tı da, 1970’de %66 oranında 
bir devalüasyonla vaadini yerine getirmi#ti. Sonra da, radyonun ba#ına geçip, fiyat 
artı#larını normal seviyede tutmak için alaca%ı tedbirleri anlatmı#tı. O tarihte say-
dı%ı tedbirler bugün bu Programa aynen dercedilmi#tir. O zaman Sayın Demirel bu 
tedbirleri dört grupta topluyor ve #öyle diyordu: “Transferleri hızlandırarak, piya-
sada yeterince mal bulundurmayı temin etmek.

Devletin üretti%i mal ve hizmetlere zam yapmamak. Gerekti%inde, vergi ve re-
simlerde indirimler yaparak piyasayı ucuz mala kavu#turmak. &htikâr ve fahi# fiyat 
uygulama heveslileriyle, devlet imkân ve gücünü kullanarak mücadele etmek”

Bu tedbirler, de%i#ik ifade ile de olsa, bu Programda da yer almı#tır. Sayın De-
mirel, o zaman bu dediklerinin tam tersini icra etmi#ti: Devletin üretti%i mal ve 
hizmetler o devirde büyük zamlar görmü#tü. Vergi ve resimlerde indirim yapaca%ı 
yerde, “Finansman Kanunları” adı altında on kalemlik bir vergi demetini milletin 



ba#ına belâ etmi#ti. Devlet gücü ile, fahi# fiyat heveslilerine mücadele açma yerine, 
âdeta karaborsaya müzahir olmu#tu. Bu defa da öyle olacaktır.

Sayın Demirel Hükümetinin, fahi# fiyatla mal satma heveslileriyle mücadele 
etmesi mümkün de%ildir. Bu Hükümetin Parlamento dı#ından destekçisi, Sayın 
Demirel’in, Parlamento içinde azınlıktan ço%unlu%a geçme çabasında yardımcısı, 
hep bu a#ırı kâr heveslisi çevreler olmu#tur. (C.H.P. ve D.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri, "iddetli alkı"lar)

Son iki aydır Ankara’nın lüks sınıf otellerinde kurulan sohbet masalarının 
gedikli müdavimleri artık cümlenin malumu olmu#tur. Daha Hükümet güvenoyu 
almadan, bazı i#aretler verilmeye ba#lamı#tır. Devlete 8 liraya mal olan pamu%u, 
dünya fiyatları bahanesi ile, ucuza kapatmak için tekstil fabrikatörleri hükümetin 
kurulu#una müzahir olmanın her yolunu denemektedirler.

&#verenler sendikasının üst kademesi, partilerinden huruç edip, hükümet ku-
rulu#una destek olan parlamenterlere tebrik telgrafları ya%dırmaktadır.

Sayın Demirel bundan evvelki iktidarında da, ülkede fiyat artı#larını o kadar 
mükemmel rayına oturtmu#tu ki, sayesinde, Türkiye son dört yıldaki fiyat artı#la-
rında dünya ikincisi olmu#tu. Bu programda da aynı tedbirlerin uygulanaca%ı belir-
tildi%ine göre, birinci olmaya namzet olsa gerektir.

Fiyat artı#ının, dar ve sabit gelirli vatanda# toplulu%unu daha çok etkiledi%i bir 
gerçektir. Sosyal patlamaların, ekonomik buhranlarla yakın ili#kisi her türlü izah-
tan varestedir. Zirve zenginlerinin deste%i ile vücut bulan bir hükümetin orta sınıf 
halka, dar gelirli vatanda#a dönük icraat yapması beklenemez.

Sayın Demirel Hükümeti, yatırımların hızlandırılaca%ını vaat etmektedir. Bu 
gerçekle#irse, i#sizli%i önleme, piyasa hareketlenmesini temin bakımından, elbette 
müspet ekonomik bir icra olacaktır.

Ne çe#it yatırımlar ve nasıl hızlandırılacaktır? Programda bu çe#it bir sarahat 
yoktur.

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

&lk etapta bu bütçe imkânlarıyla kayıtlı olan Hükümet hangi yatırımdan bah-
setmektedir? Bunu cidden merak ediyoruz.

Bu Hükümete vücut veren cepheci partilerden üçü, #imdiye kadar kurulan hü-
kümetlere katılmak veya do%rudan hükümet olmak suretiyle, ekonomik konular-
da kabiliyet ve dirayetlerinin derecesi hakkında örnek vermi# partilerdir: "u anda 
içinde bulundu%umuz ekonomik bunalımda her birinin az veya çok katkısı vardır. 
E#ikten adımını atmak üzere olan enflasyonun uzak yakın sorumlusu arasında, on-
lar da vardır.

Programda, intibaha geldiklerini gösterir hiçbir i#aret yoktur. Aksine, öyle va-
atler var ki, kar#ı tedbir alınmadan uygulanırsa, enflasyonun geli#i çabukla#tırıla-
cak, #iddeti artırılacaktır.



Hükümet, i#çi dövizlerinin yurda gelmesini te#vik etmeyi bir ekonomik tedbir 
olarak benimsemi#tir. Hâlbuki en çok i#çimizin bulundu%u Batı Almanya Devleti, 
1976’da 1.000.000 yabancı i#çiyi yurtlarına iade etmeyi planlamı#tır. Hükümetin 
asıl görevi, i#çi dövizleri ile hayalî fabrikalar kurmak de%il, dı#arıdaki i#çilerin toplu 
dönü#ünü önlemek, önleyecek tedbirler almak olmalı idi. Toplu dönü#ün mukadder 
oldu%u hal dü#ünülerek, yurt içinde do%acak ekonomik ve sosyal bunalımların ha-
fifleme çarelerini bugünden aramak lâzım gelir.

Muhterem arkada#lar, Hükümete vücut veren partilerin kendi aralarında da 
tam bir görü# ve kanaat tutarsızlı%ı içinde olduklarına dikkatinizi çekmek isteriz. 
Bu görü# karga#a ve karma#ıklı%ı bilhassa dı# politikada kendini göstermektedir. 
Birkaç mü#ahhas örnekle bu kanaatimizi teyit etmek istiyoruz.

Türk milletine ve Türk ordusuna mal olmu# bulunan Kıbrıs millî davamız için, 
programda, dı#ta ve içte hiçbir tereddüt do%urmayacak bir siyaset izlenece%i vaat 
olunmaktadır.

Bu yuvarlak sözleri, koalisyon partilerinin çe#itli zamanlardaki beyanlarını bir 
araya getirerek de%erlendirirsek, içte ve dı#ta tereddütün kendili%inden do%aca-
%ını görmü# oluruz. Koalisyonun büyük orta%ı, yıllardır, “Federatif sistem” tezini 
reddetmi#, “Üniter devlet” tezini savunmu#tur. Ayrıca bu partinin, Londra-Zürih 
Antla#masından do%an müdahale hakkımızı kullandı%ımız sıradaki mütereddit ve 
isteksiz tavrı gözden kaçmamı#tır.

Demokratik Parti, zamanın Hükümetini te#vik eder, birinci harekâtın, kuvvet-
lerimizin ve soyda#larımızın emniyeti için yetersiz oldu%unu ikaz ederken, Meh-
metçi%in elinin tutulmaması gere%ini belirtirken, Adalet Partisi liderinin pasif tu-
tumu ve gayrî memnun çehresi henüz hafızalardan silinmemi#tir. (D.P. ve C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Koalisyon partilerinden bazıları ise, bir müddet 
önce, Kıbrıs’ın tümünün i#galini savunmu#lardır. Bütün bu çeli#kilerin, bu millî da-
vamızın çözümünde ümit yerine tereddüt, hatta endi#e yaratıcı oldu%unu belirt-
mek isteriz.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u, yani Ortak Pazar ili#kilerimizde de, koalisyon içi 
tutarsızlı%ın mahzurları bir kaygı olarak belirmektedir.

Programda, Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile ili#kilerin millî önem ta#ıdı%ı belir-
tilmektedir. Halbuki, iki ve dört numaralı koalisyon ortaklarının bu konudaki kesin 
ve keskin görü#leri bellidir. 1973 seçimlerinden beri, hâlâ duvarlardan izi çıkma-
mı#tır. Millî Selâmet Partisi, bu Kurulu#u bir Yahudi ve Siyonist sömürü düzeni ola-
rak ilân etmekte; ancak, bir hükümet ortaklı%ı bahse konu oldu mu, bu beyanlarını 
unutmaktadır. Sanırız bu unutkanlık Sayın Türke#’e de intikal etmi#. Biz bunun en 
bariz örne%ini, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi ortaklı%ı zamanında 
ya#amı#tık ve artık bitti sanıyorduk. Bu çe#it politik esnekliklerin ne memlekete, ne 
kurulan Hükümete, ne de o partinin kendisine bir yarar sa%lamadı%ının bilinmesi 
gerekir. &#te, misal ortadadır: Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile ili#kilerimizde, ne 
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Ortak Hükümeti zamanında, ne 
de ondan sonra hiçbir ilerleme kaydedilmemi#tir. Statüko bile korunamamı#, geri-
lemeler olmu#tur. Almanya’daki i#çilerimizin çocuk paraları mevzuunda u%ranılan 



ba#arısızlık yetmiyormu# gibi, 1976’da, Katma Protokol gere%i ba#layacak olan, i#-
çilerin serbest dola#ım hakkı da elimizden alınmak üzeredir.

Dost ve karde# Arap ve Ortado%u ülkeleriyle ili#kilerimizin geli#tirilmesinde, 
Türk Devletinin onur ve ciddiyetini rencide edici bir üslup ve davranı#ın takip edil-
meyece%ini ümit etmek isteriz. Bugüne kadar Sayın Irmak Hükümetinin ciddî ve 
resmî yoldan yaptı%ı verimli anla#malar dı#ında bazı davranı#lar olmu#tur ki, bun-
ların tekrarının Devletimize yarar de%il zarar getirece%ini, mükemmel geli#meleri 
engelleyece%ini belirtmek isteriz.

Muhterem arkada#lar, Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması sırasında, devrin 
Hükümetini bu kürsüden a%ır #ekilde ele#tirerek, Maoistlere taviz verildi%ini ileri 
süren ve Kuzey Kore, Kuzey Vietnam’ı ne zaman tanıyacaksınız? diye soran Sayın 
Demirel’in, dört yıl sonra kurdu%u Hükümetin programında, “Çin Halk Cumhu-
riyeti ile ili#kilerimizin memnuniyet verici #ekilde geli#mesine önem atfedilece%i” 
belirtilmektedir.

Devlet adamı olma iddiasına sahip bir ki#inin içine dü#tü%ü bu fahi# çeli#kinin 
tek izah tarzı mevcuttur; “Dün dündür, bugün bugün” (C.H.P. ve D.P. sıralarından 
alkı"lar)

Muhterem milletvekilleri, Hükümete ve onun programına yöneltti%imiz ten-
kitlerin bir kısmına #öyle cevap verilebilir: “Bu bir koalisyon hükümetidir. Koalis-
yonlar, uzla#ma ve kar#ılıklı tavizlerle kurulur. Bu ortaklı%ın üyesi olan partilerin 
program ve prensipleri mahfuzdur...

Muhterem arkada#lar, bilinen ve alı#ılan ortaklık hükümetleri için bu cevap ge-
çerlidir. Ancak, bu Hükümeti te#kil eden Sayın partilerin bunun ötesinde bir iddia-
ları var. Bu iddiaya göre bu Hükümet, milliyetçi partiler toplulu%unun olu#turdu%u 
milliyetçi bir Hükümettir. Görevlerinin ba#ta geleni de, komünizmle mücadele et-
mek, memleketi, komünizmin a%ına dü#mek felâketinden kurtarmaktır, iddia bu 
olunca, ele#tirmenin de, bu Hükümetin bu iddiasının gerçekle#tirilip gerçekle#tiri-
lemeyece%i istikametinde olması gerekir.

Muhterem arkada#lar, milliyetçilik, hayat görü#ü, ya#ama felsefesi, ekonomik, 
sosyal ve siyasî hareket ve faaliyet sahası belli olan bir fikir manzumesidir. Milliyet-
çi, bu belli prensiplere inanan, benimseyen ve bu kaideleri özel ve sosyal hayatında 
ya#ayan kimsedir. Milliyetçilerin bir araya gelmesinden do%an partiler de, bu parti-
lerin olu#turdu%u, ortak olsa dahî, hükümetler de milliyetçili%in belli prensiplerine 
inanmı#, bu kaideleri hayat ve hareket hedefi yapmı# olmak zorundadırlar. Aksi 
halde, milliyetçi topluluk olamazlar.

E%er, bu Hükümete vücut veren partiler milliyetçi bir topluluk iseler, araların-
da, giderilmesi gereken çeli#ki, uzla#ma için verilmesi gereken kar#ılıklı taviz olma-
mak gerekir. Hâlbuki bu toplulu%un her hareketi bunu tekzip etmektedir.

Evvelâ, milliyetçi topluluk, her konuda anla#tı%ını iddia ediyordu. &# ciddiye 
binip de resmen ortak olmak gerekince, günlerce toplanıldı ve 25 sayfalık Koalisyon 
Protokolü hazırlandı. Milliyetçilik bir idealdir. Aynı ideale sahip insanların mü#te-
rek faaliyeti ve hareketi için 25 sayfalık #artla#ma olur mu? Bu nasıl ideal birli%idir 



ki, ayrıca 25 sayfalık bir antla#maya ba%lanmaktadır? Milliyetçilik bir ideal oldu%u-
na göre, milliyetçi de, idealist olmak gerekir. O halde, idealistler toplulu%u olması 
gereken bu partilerin, aralarında, koalisyon protokolü gibi telifçi, tevilci, prensip-
lerden taviz verici antla#maları tanzim, neye delalet etmektedir?

Milliyetçilik, millet denen varlı%ı bütünüyle sevmek, milletin mü#terek de%er 
hükümlerine, manevî ve mukaddes müesseselerine saygı göstermek, millet realite-
si içindeki sınıfları, zümreleri bir ve beraber mütalaa etmek, bu sınıf ve zümrelerin 
birini di%erine tercih etmemek, bir sınıf veya zümrenin di%eri üzerinde tahakkü-
müne müsaade ve müsamaha etmemektir. Nasıl ki, proleter sınıfın diktatörlü%ü 
demek olan komünizm, milliyetçili%e aykırı ise, gayrî me#ru kazancın sahibi bir 
avuç zirve zengininin imtiyazlı, ticarî ve sınaî i#ler çevirme faaliyeti de aynı de-
recede, milliyetçili%e aykırı dü#er. (C.H.P., D.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) 
Halbuki bu Hükümet, a#ırı kâr heveslisi bazı çevrelerin Parlamento dı#ı deste%ine 
mazhar olmaktadır. Bu hareketin milliyetçilikle telefi ve izahı yoktur. (D.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri)

Milliyetçilik, millî bir doktrindir. Türk milliyetçili%i, Türk milletini meydana 
getiren manevî ve kültürel unsurlardan olu#ur. Bu nedenle, enternasyonalist ve an-
tinasyonalist her dü#ünce, her hareket, Türk milliyetçili%ine aykırı dü#er. O halde, 
milliyetçi topluluk oldu%unu iddia eden partiler birbirlerine iyi bakmalıdırlar. Zin-
har, aralarında mason cemiyeti azaları bulunmamalıdır. (C.H.P., D.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Gerçi, mason locaları, bilinen ve görülen yüzü ile, ülkemizde 
kanuniyet kesbetmi# bir cemiyettir; ancak, görülen yüzü ile dahi masonluk anti-
nasyonalisttir: Din, dil, mezhep, milliyet tanımadı%ını alenen ilân etmektedir. (D.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Milliyetçi toplulu%un saflarına iyi bakılmalıdır. 
"ayet bu misüllü cemiyetlerin üyeleri varsa, orada ya milliyetçilik yoktur, ya milli-
yetçiler orada yoktur. (C.H.P., D.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Milliyetçili%in, belli ekonomik düzeni olmak gerekir. Bu milliyetçi toplulu%un 
mü#terek ekonomik görü#ü nedir? Adalet Partisinin, özel te#ebbüse a%ırlık veren, 
karma ekonomi adı altında yürüttü%ü, dost ve yakınlara kredi imkânı bah#eden 
imtiyazlı ekonomisi mi? (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Nasyonal sosyalizmin tercümesi olan, milliyetçi, toplumcu görü# mü?
“Millî görü#” adı ile ortaya konan, Ortado%u sosyalizmi mi?
Milliyetçilikte tekelcilik yoktur. Türk milliyetçili%i, onun prensiplerine inanan 

ve o prensiplerin gere%i gibi ya#ayan her vatanda#ın sıfatıdır. Hâlbuki bu milliyetçi 
topluluk, kendilerinden olmayan partilere yan bakmaktadırlar. Hiçbir #ey olmasa, 
sadece bu tekelcilikleri, milliyetçi topluluk vasıflarının mevcut olmadı%ını ispata 
kâfidir. (D.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Siyasî partilerin ortakla#a hükümet kurmaları demokratik bir i#lemdir. Bu ha-
reket, milliyetçilik gibi mukaddes ve mübarek bir mefhuma sı%ınıp, sarılmadan da 
yapılabilir. Bu Sayın partilerin neden bu yolu seçtiklerini anlamak bizim için güçtür.

Bu Hükümetin komünizmle mücadele edece%ine gelince; muhterem arkada#-
lar, kendimizi zorladıksa da, biz, bu Hükümetin komünizme kar#ı müessir bir mu-



vaffakiyet elde edece%ine inanamadık. Nasıl inanalım ki; anar#istleri salıveren Af 
Kanununa müspet oy veren Sayın Erbakan bu Kabinede Ba#bakan Yardımcısı. “So-
kakların, anar#istlerin aya%ından a#ınmayaca%ını, demokrasinin bünyesinde anar-
#izminin oldu%unu” söyleyen zat da, #imdi yine Ba#bakan.

Biz bu manzaraya bakar da, “Bu Hükümet olsa, olsa komünizmle, 12 Mart’tan 
önceki gibi mücadele eder” dersek, yanılmı# mı oluruz acaba?

Muhterem arkada#lar, Hükümeti meydana getiren dört parti ve bunların Par-
lamento içi ve dı#ı ortakları, Sayın Demirel’in iradesinin çizgisinde birle#mi#lerdir. 
Millî Selâmet Partisi de, Cumhuriyetçi Güven Partisi de, Milliyetçi Hareket Par-
tisi de, bunların di%er ortakları da, artık, Sayın Demirel’in kefilidirler. Bunlar Sa-
yın Demirel’in geçmi#inin de, gelece%inin de mesuliyetini kabul etmi#lerdir. Artık 
bunlar Demirel’e muhalefet edemez, ona tek söz söyleyemezler. Demirel ile birlikte 
hükümet olanlar, dı#arıdan onu destekleyenler, Demirel ile birlikte, geçmi#in ve 
gelece%in hesabını vermek zorundadırlar. (C.H.P. ve D.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Sayın Demirel’in Hükümetini olu#turan partiler ve onu içten ve dı#tan destek-
leyenler, komünizm tehdit ve tehlikesi kar#ısında onun arkasında yer aldıklarını #u 
deliller kar#ısında iddia edemezler, i#te bu delillerden sadece bir kaçını #imdi size 
arz edece%im:

Sayın Erbakan, 30 Eylül 1973 tarihinde &stanbul’da Taksim Meydanında, 1 
Ekim 1973 tarihli gazetelerde yer alan konu#masında aynen #öyle diyor: “Millet 
solcu C.H.P.’yi istemedi; hesabını gördü, ambara koydu. Arkasından, renksizler 
partisi Adalet Partisini de denedi, hesabını gördü, defterini dürdü; onu da ambara 
koyup kapısını kilitledi. (C.H.P. ve D.P. sıralarından gülü"meler) Peki, ya bu ambarın 
anahtarı nerede? &#te, bu anahtar bizim yakamızda. Biz di%er partiler gibi hayvan 
resimlerini amblem olarak seçmedik. (C.H.P. ve D.P. sıralarından gülü"meler)

“Memleketi komünizme götürecek parti, Adalet Partisidir. Bunun için de Ada-
let Partisi, yurdun neresine giderse gitsin, gitti%i yerlerde kafasını selâmet kapıları-
na çarpıyor ve sersem oluyor. (C.H.P. ve D.P. sıralarından gülü"meler) Adalet Partisi, 
zengini zengin, fakiri fakir yapan partidir. Bu memleketi komünistli%e götürecek 
odur. Cumhuriyetin ve milletin dü#manı odur” (C.H.P. sıralarından “Bravo Erbakan” 
sesleri)

Sayın Erbakan bir konu#masında, Demirel’in 28 Eylül 1973 tarihinde 
Trabzon’da yaptı%ı konu#maya da cevap vermi#tir. Sayın Demirel 28 Eylül 1973 ta-
rihinde Trabzon’da, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Millî Nizam Partisi 
yerine, muvazaa yoluyla Millî Selâmet Partisinin kuruldu%unu bahsederek, “Kapa-
tılan parti muvazaa ile kurulur” demi# ve bunun için kanunî tedbir istemi#tir. &s-
titraten arz edelim, 31 Mart 1975 tarihinde Sayın Demirel’in bu konudaki yaptı%ı 
yalanlamayı, bu gazeteci delilleriyle ispatlamı#tır.

Sayın Erbakan, Demirel’e cevabında #öyle demi#tir: “Milletin %80’i Millî 
Selâmet Partisini destekliyor. Sen ona nasıl muvazaa Partisi diye konu#uyorsun? 
A be gafil, sen nesin ki?” (C.H.P. sıralarından gülü"meler, alkı"lar) Sayın Erbakan, 
18.10.1973 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınlanan beyanatında ise #öyle söylü-



yordu: “3’üncü Cumhuriyet ba#lıyor. Mecliste 3 tane temel görü# ortaya çıkmı#tır. 
Solcu zihniyeti C.H.P., millî görü#ü biz temsil ediyoruz; renksiz zihniyeti Adalet 
Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Demokratik Parti. Renksizlerin özü, sömü-
rüdür; bir ufak mutlu azınlı%ın 40 milyon insanı sömürmesidir. Adalet Partisinin 
ruhu budur”

"imdi, sormak hakkımız de%il mi: Acaba, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Gü-
ven Partisi mi renklendi, yoksa, Millî Selâmet Partisi mi renksizle#ti? Bir ufak mut-
lu azınlı%ı temsil eden Adalet Partisi mi 40 milyon insanı sömürmekten vazgeçti; 
yoksa, Sayın Erbakan da, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisiyle birlikte 
40 milyon insanı sömürmeye mi ba#ladı? (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-
lar) Adalet Partisi mi özünü ve ruhunu kaybetti; yoksa Adalet Partisinin ruhu Millî 
Selâmet Partisine mi girdi?

HASAN ÖZÇEL#K (Ankara) — Allah #a#ırtmasın; ruhunu kaybeden sensin.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bugün komünizm tehlike ve tehdidiyle 

mücadele için Demirel’in etrafında birle#en te#ekkül, çevre ve kalemler, dün bu ko-
nuda ne diyorlardı? &#te bunun belgeleri, size arz edece%im.

Bugün Sayın Demirel’i çok çok metheden ve Demokratik Partiye çok çok söven 
bir gazete: “Süleyman Bey’in günahı, Damat Ferid’in ihanetinden a%ırdır. Türkiye’yi 
12 Marta kadar, komünizmin e#i%ine getiren eski Ba#bakan, Filistin Lideri ile gizli 
ili#ki kurmu#. Demirel - Habba# pazarlı%ı” Yine Adalet Gazetesinden: ...

SABR# KESK#N (Kastamonu) — Hangi gazete?
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Adalet Gazetesi, Sayın Demirel’i çok çok 

metheden #imdi. Tarihini de vereyim isterseniz.
“Türk solcularına yurt dı#ından verilen emir: Demirel’i destekleyin! Merkezi 

Paris’te bulunan komünist örgütten gelen mektuplar: Komünizmi Demirel kadar 
destekleyecek Ba#bakan bir daha gelmez. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-
lar) Demirel korkak, çekingen, tavizlere müsait bir mason oldu%u için, davamıza 
ondan daha uygun Ba#bakan bulamazsınız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı"lar) Demirel, Türkiye’de komünizm için teminattır, i#te belgesi” diyor Adalet Ga-
zetesi.

Bugün komünizmle mücadele gerekçesiyle Demirel’in etrafında toplandıkları-
nı ne kadar iddia ederlerse etsinler, kendilerinden ba#ka hiç kimseyi inandırama-
yacaklardır.

(Dı"i"leri Bakanı !hsan Sabri Ça#layangil’in anla"ılamayan müdahalesi)
Bizimle bir alâkası olsa, bize bu kadar sövmezdi her halde.
Efendim, bu tarz gazeteler kimsenin de%ildir. Kimde çıkar görürlerse oraya gi-

derler. Bize de bir müddet çıkar için geldi; biz fakir Partiyiz, umdu%unu bulamadı%ı 
için #imdi daha ya%lı yerlere yapı#tı. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Türkiye bugün her zamandan daha fazla beynelmilel komünizmin tehlikesi 
altında gösterilerek ve Adalet Partisi Genel Ba#kanının kurdu%u Hükümeti bu se-
beple desteklediklerini söyleyenler, 12 Mart 1971 müdahalesinden evvelki günleri 



dü#ünsünler; o günlerde neler söylediklerini hatırlasınlar. Sıkıyönetim mahkeme-
lerinde, vatana hiyanetten, komünistlikten yargılananların sözlerini hatırlasınlar: 
“Demirel’in kıymetini bilmeliyiz. O’nu gözbebe%imiz gibi korumalıyız. O’nun za-
manında geli#tik. O’nun zamanında yer altından yer üstüne çıktık ve her türlü faa-
liyeti gösterdik” diyenler kimlerdi? Bunları hatırlamak gerekir.

Kendi kaderlerini Sayın Demirel’in kaderiyle birle#tirenler bir defa daha dü-
#ünsünler: Türkiye 12 Mart 1971’e geldi%inde i#ba#ında bulunanları tekrar i#ba#ına 
getirmek ve onları iktidar yapmak, komünizmle mücadele mi, yoksa komünizmin 
ekme%ine ya% sürme midir?

Muhterem arkada#larım, bu Hükümetin bir garip tarafına daha i#aret etmek 
istiyoruz. 12 Mart’ı yerenlerle 12 Mart’ı övenler bu Hükümette birle#tiler. 12 
Mart’ta Sayın Demirel gitti, Sayın Melen geldi. 12 Mart 1971 tarihinde muhtıra ile 
uzakla#tırılan Demirel Hükümetinin sözcüsü eski bir Devlet Bakanının çıkardı%ı 
günlük gazete: “12 Mart CIA’nın eseridir”, diyor. 12 Mart 1971’den sonra Sıkıyöne-
tim mahkemelerinde yargılananlarla aynı nakaratı tekrar etmi#tir. Bizzat Sayın De-
mirel de, Ordunun kendisini Ba#bakanlıktan uzakla#tırmasını hazmedememi#, her 
zaman 12 Mart’a ve onu yapanlara en a%ır hücumları ya%dırmı#tır. Sayın Demirel 6 
Ekim 1973 tarihinde aynen #öyle demi#tir: “12 Mart’ta Ordu, emrinde bulundu%u 
Hükümet ve Parlamentonun emrinden çıktı”

12 Mart’a alkı# tutanlar, #imdi Sayın Demirel’in arkasında saf tutmu#lardır. 
Hattâ ibretle üzerinde durulacak bir husus da #udur: 12 Mart’tan sonra Ba#bakan 
olan Sayın Ferit Melen, #imdi Demirel Kabinesinde Millî Savunma Bakanıdır... 
(C.H.P. sıralarından gülü"meler) Bilmiyoruz, bu durumu Sayın Ferit Melen nasıl izah 
etmektedir? Sayın Melen 18 "ubat 1973 tarihinde, 12 Mart’ın hedefini ve müseb-
biplerini anlatmı#lardır: “12 Mart Parlamentoyu veya ba#ka bir devlet kurulu#unu 
bertaraf etmemi#tir; o zamanki icrayı, yanı o zamanki Demirel Hükümetini i#ba-
#ından uzakla#tırmı#tır”

Sayın Melen, 19 "ubat 1973 tarihli gazetelere geçen sözlerinde #öyle demekte-
dir: “12 Mart olmasaydı, bu Meclisin üyelerinin ço%u hayatta olmayacaklardı” Sayın 
Melen bu sözüyle, herhalde, 12 Mart muhtırasına muhatap olanları ve o muhtıra ile 
gidenleri kastediyordu.

"imdi, Sayın Melen onlarla beraberdir. Tabiî, bu kendi takdiridir. Biz sadece 
tarihin ve Meclis tutanaklarının ibret dolu sayfalarına bu hususu kaydetmek için 
söylüyoruz.

Muhterem arkada#larım, 1 "ubat 1974 günü Cumhuriyet Senatosuna ve Millet 
Meclisine sunulan C.H.P. ve M.S.P. Koalisyon Hükümetinin Programında yeni bir 
huzur döneminin açılaca%ı #u cümlelerle anlatılıyordu: Cumhuriyet Halk Partisi ile 
Millî Selâmet Partisinin kurdukları Hükümet ortaklı%ı, uzun süre millî bütünlü-
%ümüzü zedelemi#, kalkınma hamlemizi güçle#tirmi#, bazı tarihî yanılgıların do-
%urdu%u sun’î ayrılıklara da son veren bir yeni dönem açmaktadır. Ülkemizde bu 
ortaklık gerçek bir huzur döneminin de ba#langıcı olacaktır”



Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi Koalisyonunun nasıl bir dö-
nemin ba#langıcı oldu%unu bizzat kendileri de, bütün Türk milleti de görmü# ve 
hükmünü vermi#tir.

"imdi, Sayın Demirel’in 6 Nisan 1975 günü okudu%u Hükümet Programı da #u 
cümlelerle yeni bir dönemin ba#ladı%ını anlatmaktadır: Bu dönem bir huzur, kal-
kınma ve hamle dönemi olacaktır.

Yüzen ve gezen oylarla, pazarlıklarla ve türlü zorlamalarla kurulan ve en fena-
sı, büyük bir siyasî ahlâk buhranını da beraberinde getiren bu Hükümetin nasıl bir 
dönemi ba#lataca%ı ve ba#latacak oldu%unu hep beraber görece%iz.

Ya#ayan görür.

Yüce Meclise saygılar sunarım. (D.P. ve C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-
lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Altınsoy.

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Sayın Talât O%uz’undur; 
buyurun efendim.

(C.H.P. sıralarından, “Grubu yok Sayın Ba"kan” sesleri)

HÜSEY#N DEN#Z (Malatya) — Sayın Ba#kan, istifalar nedeniyle grupları 
dü#tü, grupları yok artık.

BA%KAN — Sayın Deniz, bize gelmi# bir bilgi yok efendim.

Sayın O%uz halen Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına konu#acaklardır, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu halen vardır efendim.

Buyurun Sayın O%uz.

C.G.P. GRUBU ADINA TALÂT O&UZ (Mardin) — Siyasî kurallara saygılı 
olmanızı istirham ediyorum.

Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Hükümet programı üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru-
bunun görü#lerini, dü#üncelerini ve temennilerini arz edece%im. (C.H.P. sıraların-
dan, “Ne grubu; grubunuz kalmadı artık” sesleri)

BA%KAN — &stirham ederim de%erli arkada#larım, hatibin konu#masına mani 
olmaya hiçbirimizin hakkı yok. Sayın Sever, istirham ederim efendim.

TALÂT O&UZ (Devamla) — Saygılı olun, saygılı olun demokratik kurallara...

Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Türkiye, 14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra, uzun süren bir hükümet bunalı-
mı dönemi ya#amı#tır. Güçlüklerle kurulan C.H.P. ve M.S.P. Koalisyon Hükümeti, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bazı seçim ve parti hesapları yüzünden, bizzat Hükü-
met Ba#kanı tarafından bilerek ve isteyerek bunalıma sürüklenmi#tir. Kıbrıs soru-
nunun en önemli bir geçi# noktasında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bilerek 
çıkarılan hükümet bunalımı ülkemiz için çok zararlı olmu#tur.



&stifa eden Ecevit Hükümetinin Cumhuriyet Halk Partisi kanadı, yeni hükü-
met kurulmadan nöbeti terketme ve görevi bırakma kararını açıklayınca, ortaya, 
hükümet bunalımını da a#an bir durum çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi âdeta bir 
hükümet bo#lu%u ihdas etmek durumuna girmi#ti.

De%erli milletvekilleri, Sayın Irmak ba#kanlı%ındaki Hükümet a%ır iç ve dı# 
#artları gözetmek ve memleketi hükümet bo#lu%undan kurtarmak üzere kurulmu#-
tur. Irmak Hükümeti daha kuruldu%u günden itibaren, partilere dayalı, Parlamento 
ço%unlu%unu güvenoyunu alabilecek normal bir hükümetin kurulma ihtiyacı her-
kes tarafından öne sürüldü. Bizzat Sayın Irmak, Yüce Meclise sundu%u Hükümet 
Programında normal bir hükümetin bir an önce kurulması ihtiyacını belirtiyor ve 
böyle bir hükümete görevi devretmekten mutluluk duyaca%ını söylüyordu.

Bugün programını görü#mekte oldu%umuz ve dört parti ile, Türkiye’yi buna-
lımdan kurtarmaya azimli ba%ımsız arkada#larımızın güvenoyu vaatlerine dayana-
rak kurulmu# olan Hükümet, Türkiye’yi yedi aya yakla#an bir bunalımdan kurtar-
mı#tır.

Siyasî, iktisadî ve sosyal alanlarda memlekete ferahlık getirecek hizmetler vaat 
eden bugünkü Hükümet, daha #imdiden, yedi aylık bir bunalımı sona erdirmekle, 
milletimize ve Türk demokrasisine büyük bir hizmet yapmı# bulunmaktadır.

Kıbrıs’ta milletimizin ve Yüce Meclisin gösterdi%i örnek beraberlik ruhu ile ve 
Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanlı%ı ile elde edilen askerî sonucu diplomatik alan-
da hiçbir çözüme ba%lamadan, sadece oy ve seçim hesapları ile Hükümeti da%ıtan 
C.H.P. #imdi de, Türkiye birçok dı# tehlikelerle kar#ı kar#ıya iken ve milyonlarca 
yurtta#ımız dertlerine e%ilecek bir hükümetin güvenoyu alıp i#e ba#lamasını sabır-
sızlıkla beklerken, türlü tertiplerle, hükümet bunalımını sürdürmeye çalı#makta-
dır.

De%erli milletvekilleri, aslında C.H.P., Türkiye’yi yalnız hükümet bunalımına, 
hatta hükümet bo#lu%una sürüklemek yolunda çaba göstermekle kalmamı#tır. 
C.H.P., Bütçe Komisyonunun kurulmasını, bütçenin, görü#ülmesini engellemeye 
çalı#arak, Türk Devletini bütçesiz bırakmaya da te#ebbüs etmi#; fakat Yüce Meclisin 
büyük ço%unlu%unun sa%duyusu kar#ısında bu çabaları bo#a çıkmı#tır.

De%erli milletvekilleri, C.H.P. Parlamentonun, kanun tasarılarını görü#mesi-
ni de engelleyecek çabalara giri#mi#tir. Hükümet bunalımına bir de Parlamento 
bunalımı eklemek yolundaki çabaları da istedikleri sonucu vermemi#tir. Devletin 
güvenli%ini ve milletin hayatî meselelerini yüzüstü bırakmak pahasına hükümet 
bunalımını sürdürmek isteyenlerin, iktidarda bulundukları sırada büyük vatanda# 
kitlelerine çektirdikleri acılar ortadadır. C.H.P. ucuzluk vaat etmi# görülmemi# de-
recede pahalılık getirmi#tir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Bolluk vaat etmi#; dar-
lık ve yokluk getirmi#tir. &ktisadî hayatta canlılık vaat etmi# yatırımları durdurmu#, 
yatırım #evkini kırmı#tır. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

De%erli milletvekilleri, sosyal adalet ve sosyal güvenlik, sözle sa%lanamaz. Bü-
tün ücretliler arasında en güç durumda olan emekli i#çilerin hayat #artlarını ve ge-
çim sıkıntısını Ecevit artırmı#tır.



Kurulan Hükümet, geçim darlı%ı içindeki bu yurtta#ları ferahlı%a kavu#turma-
mı#tır.

Köy ve köylüye, i#çilere, küçük esnaf ve sanatkârlara, yurdumuzun geli#me-
ye muhtaç bölgelerine, afetlerden zarar gören yurtta#lara, milyonlarca insana, elle 
tutulur gözle görülür hizmetler yapmaya kararlı olan yeni Hükümet, kuruldu%u ve 
programını sundu%u andan itibaren memlekette sevinç yaratmı#tır. Bu sevinci ka-
ramsarlı%a çevirmek isteyenlere fırsat vermemek lâzımdır.

De%erli arkada#larım, kurulan Hükümet, büyük milletimizin geni# ço%unlu%u-
nun özlemlerine tercüman olmaktadır. Bu Hükümetin dayandı%ı siyasî güçler, mil-
letimizin büyük ço%unlu%unu temsil etmektedir. Milliyetçi partiler toplulu%unun 
ve Türkiye’yi, yapıcı, milliyetçi bir hükümete kavu#turmak yolunda vatanseverce 
bir davranı# içine giren çok de%erli ba%ımsız parlamenterin güç bir geçitte yaptık-
ları hizmeti milletimiz takdir etmektedir. (A.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

De%erli milletvekilleri, “Milliyetçi Partiler Toplulu%u”nun protokolünde ve Hü-
kümet Programında yer alan milliyetçilik anlayı#ı, Anayasamızda ifadesini bulan 
toplayıcı, birle#tirici, yükseltici milliyetçilik anlayı#ıdır. Milletimizin bütün fertle-
rini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî #uur ve 
ülküler etrafında toplayan aziz ve büyük milletimizin, dünya milletler camiasının 
#erefli bir üyesi olarak, millî birlik ruhu içinde daima yüceltilmesini amaç bilen bu 
milliyetçilik anlayı#ı, ırk ve mezhep kavgalarını reddeder.

Hükümet, hür ve demokratik rejimin vazgeçilmez gere%i olan, dü#ünce, vic-
dan ve inanç hürriyetine saygılı olaca%ını, aynı zamanda me#ru nizamın ve kanun 
hâkimiyetinin korunmasına önem verece%ini programında çok açık #ekilde belirt-
mi#tir. Hükümetten, kanun dı#ı eylemlere kar#ı etkili tedbirleri alaca%ı yolundaki 
vaadini tam olarak gerçekle#tirmesini dilemekteyiz.

Hükümet, Türkiye’nin geli#mi# ve sanayile#mi# bir ülke haline getirilmesi için 
yatırım ve kalkınma hamlesini yeniden harekete geçirece%ini ve milletimizin ma-
nen ve maddeten kalkınması yolunda azimli gayretler sarf edece%ini belirtmekte-
dir.

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli ve yoksul zümreleri ve yurdumuzun 
geli#meye muhtaç bölgelerini yararlandırmak zarureti, Hükümet Programında en 
açık ve en güzel ifadelerle yer almı#tır.

De%erli arkada#larım, bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve yur-
dumuzun Do%u ve Güneydo%u illeriyle, bütün geli#meye muhtaç kö#elerinin kal-
kındırılması için etkili tedbirler alınaca%ı ve bu amaçla özel planlar hazırlanaca%ı 
yolundaki Hükümet vaadini büyük bir memnuniyetle kar#ıladı%ımızı belirtmek 
isteriz.

Hükümet Programında köy hizmetlerine ayrılan yer ve bu konulara temas edi-
lirken ortaya konan gerçekçi ve somut tedbirler gerçekten ümit vericidir.

De%erli arkada#larım, sosyal adalet ve sosyal güvenlik sözle gerçekle#emez. Bir 
taraftan sosyal adaletten bahsedip, öte yandan köylünün tarlasını gübresiz bıra-
kan, i#sizli%i artıran, zamların yükünü daha çok köylüye ve dar gelirlilere yükleyen, 



ücret artı#larının çok üstünde fiyat artı#larına yol açan Ecevit’in tutumuyla sos-
yal adalet ba%da#amaz. Kurulan, “Milliyetçi Partiler Toplulu%u”nun ve vatansever 
ba%ımsızların Hükümeti, bu alanda gerçek hamleler yapacaktır. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hükümetin sevinç uyandıran vaatleri arasında özellikle dikkatimizi çeken bazı 
hususları belirtmek isteriz:

Köy Kanunu günün icaplarına uydurulacaktır.
Köy hizmetlerinde köylüye yüklenen katılma payları kaldırılacaktır.
Emekli, yetim, dul, korunmaya muhtaç ve sakat kimselerin durumlarını düzel-

tecek tedbirler alınacaktır.
Köy muhtarlarına ödenek verilmesini sa%layan kanun tasarısı Meclise sunula-

caktır.
De%erli milletvekilleri, köylü yurtta#larımızın afetlere kar#ı korunması için ta-

rım sigortası de%i#tirilip yaygınla#tırılacaktır.
Tarım ve orman i#çilerinin sosyal güvenliklerini sa%layan kanun de%i#iklikleri 

Yüce Meclisin yardımıyla gerçekle#tirilecektir. Sosyal güvenlikten mahrum olan ta-
rım ve orman i#çileriyle ilgili program hükümleri, gerçekten sosyal adaleti ve sosyal 
hukuk devletini gerçekle#tirme yolunda önemli bir adım te#kil edecektir.

Orman içinde ve civarında ya#ayan köylülerin i# ve gelir imkânlarını artıracak 
tedbirler alınaca%ını ve a%açlama, teraslama, kesim ve çekim gibi orman içi hizmet-
lerden ve orman sanayiinden köylülerin daha geni# ölçüde yararlanmalarını öngö-
ren program hükümleri son derecede memnuniyet vericidir.

Yerli gübre üretiminin artırılması ve gübre fiyatlarında indirim imkânının, 
üretimi artıracak ve Türkiye’yi açlık tehlikesinden kurtaracak tarzda ele alınaca%ı 
vaadi büyük bir sevinç yaratmı#tır.

Taban fiyat politikalarıyla ilgili olarak programda yer alan hükümler de mem-
nuniyet vericidir. Programda da belirtildi%i gibi, bu Hükümet, dili ile de%il, gönlü 
ile; sözle de%il, icraatla, yoksul zümrelerin yanında olacaktır.

E%itimde fırsat e#itli%ini sa%lamak, burs ve parasız yatılılık imkânlarını artıra-
rak, kabiliyetli; fakat dar gelirli memleket evlâtlarının yeti#me imkânlarını geli#tir-
mek hedefi, Hükümet programında gerçekçi ve açık ifadelerle yer almı#tır.

De%erli arkada#larım, Hükümet programında, kooperatiflere ve gönüllü ko-
operatifçili%e, lâyık oldu%u büyük önemin verilece%i belirtilmektedir. Kooperatif-
lerin ve kooperatifçili%in, birtakım özel ki#ilerin menfaatlerine ve siyasî amaçlara 
alet edilmesi önlenecektir. Buna kar#ılık, kooperatiflerin ve kooperatif üstü kuru-
lu#larının, aslî gayelerine uygun #ekilde çalı#maları sa%lanacaktır. Kooperatiflerin 
ve kooperatif üstü kurulu#larının yatırım yapmalarının te#vik edilece%i de prog-
ramda öngörülmektedir.

Orman köylerinde kooperatifçili%e özellikle önem verilece%i programda belir-
tilmi#tir. Köy &#leri Bakanlı%ı ile ilgisi olan ve köylerimizin kalkınmasına hizmet 
edece%ine inandı%ımız köy kooperatifleri bu Bakanlı%ın bünyesinde bırakılmı#tır. 



Buna kar#ılık, belli ba#lı ihraç mallarımızın ihracatını vahim #ekilde aksatan, bir-
çok pazarların rakip ülkelere kaptırılmasına yol açan bir hata düzeltilmekte ve Köy 
&#leri Bakanlı%ının büyük ithalât ve ihracat gibi, hiç de yetkili ve hazırlıklı olmadı%ı 
konularla me#gul edilmesi önlenmektedir.

BA%KAN — Sayın O%uz, usuli bir i#lemi yerine getirmek üzere birkaç dakika 
izninizi istirham ediyorum.

Sayın milletvekilleri, çalı#ma süremiz bitmek üzeredir; ancak, Sayın grup ba#-
kanvekillerimizin mü#terek imzalarıyla verilmi# bir önerge var; bu önergeyi onayı-
nıza sunaca%ım.

“Millet Meclisi Ba#kanlı%ına Hükümet programı üzerinde Cumhuriyet Senato-
sunda yarın yapılacak görü#melere imkân verilmek üzere, konunun bitimine kadar 
birle#ime devam olunması hususunun Genel Kurulun tasviplerine sunulmasını arz 
ve teklif ederiz” diyor be# Sayın grup ba#kanvekilimiz.

Bu hususu Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
ler... Kabul edilmi#tir.

Ancak, bir hususta yine bir muamele yapmak zorundayım. Kürsüde bulunan 
dört kupaya oy kullanmayan Sayın üye var mı? Yok. Oylama i#lemi bitmi#tir.

Buyurun Sayın O%uz,
TALÂT O&UZ (Devamla) — De%erli milletvekilleri, bu Hükümetin koopera-

tif konusuna önem vermedi%i iddiası son derece haksızdır. Yayılması kararla#tırılan 
#ey, köy kalkınmasını ilgilendiren i#lerin Köy &#leri Bakanlı%ında bırakılması; dı# 
ticaretle ilgili konuların ise, bu konuda ehliyet ve tecrübe sahibi olan Ticaret Bakan-
lı%ına verilmesidir. Pamuk konusunda i#lenen hatanın Türkiye’ye milyarlara mal 
oldu%u meydandadır. Köy &#leri Bakanlı%ının, yetkisi dı#ında i#lerle u%ra#ması köy 
kalkınmasını aksatırken, vatanda#ı, ya% gibi zarurî ihtiyaç maddelerinden mahrum 
bırakmı#tır. Yapılan i#, partizanca maksatlarla i#lenmi# olan bir hatayı düzeltmek-
ten ibarettir.

De%erli arkada#larım, Hükümet programında, fakir hastaların ücretsiz tedavi-
si ve genel sa%lık sigortası konusunda sevindirici hükümler yer almı#tır.

Küçük esnaf ve sanatkârlarımızın dilek ve ihtiyaçları ilk defa bugünkü Hü-
kümetin programında bütün yönleriyle ve gerçekçi #ekilde yer almı#tır. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın i#yeri kurma, dükkân ve atölye sahibi olma, gerekli finansman 
ve kredi imkânlarına kavu#ma bakımından büyük ihtiyaçları vardır. Bu konuya 
programda açıklıkla yer verilmi#tir. Yüzbinlerce yurtta#ımızı sosyal güvenli%e ka-
vu#turan BA$-KUR’un, kendisinden beklenen bütün hizmetleri yapabilecek hale 
getirilmesi, Hükümetin ilân etti%i hedefler arasındadır.

Grubumuzun öteden beri ısrarla savundu%u ve kanun tekliflerine konu yaptı%ı 
önemli bir husus da programda yer almı#tır. Hükümet, esnaf ve sanatkârlarımızı ve 
çiftçi vatanda#larımızı a%ır ve gereksiz defter tutma formalitelerinden kurtararak, 
mümkün olan ölçüde basit ve götürü usullerle vergilendirme yoluna gitmeyi vaat 
etmektedir.



Gecekondularda ya#ayan yurtta#larımızın ve deprem bölgelerindeki, felâket 
görmü# kimselerin dert ve ihtiyaçlarına da programda tatmin edici #ekilde yer ve-
rilmi#tir.

Hükümet programında dı# politika konularına, sa%lam, gerçekçi ve kararlı bir 
ifade ile yer verilmi#tir. Grubumuz, Hükümet programının dı# politika ile ilgili bö-
lümünde yer alan ve haysiyetli bir dı# politika anlayı#ının ifadesi olan görü#lere 
bütünüyle katılmaktadır.

Millî savunma ve millî güvenlik konusunun her gün biraz daha artan hayatî 
önemi, Hükümet Programında çok iyi de%erlendirilmi#tir. Millî harp sanayiinin ge-
li#tirilmesi yolundaki program hükmünü yürekten destekliyoruz.

Hükümet programında TRT, millî e%itim, millî kültür ve diyanet i#leri konula-
rında belirtilen dü#ünceleri, Anayasamızın ve millî devlet anlayı#ının gereklerine 
uygun görüyoruz.

De%erli arkada#larını, Türk demokrasisinin güçlenmesi ve istikrarı açısından, 
siyasî partilerin seçim ittifakı yapabilmelerini öngören kanun teklifinin Meclise 
#evki hususunun Hükümet programında yer almasını memnuniyetle kar#ılıyoruz. 
Seçim Kanununda yapılması zarurî hale gelmi# de%i#iklikler yapılmadıkça ve se-
çimin Türkiye’ye istikrar getirmesi için gerekli adımlar cesaretle atılmadıkça, se-
çim, bunalımı uzatıp daha koyula#tırmaktan ba#ka hiçbir i#e yaramayacaktır. Se-
çim, demokrasilerde son çaredir. Bu çareyi de etkisiz ve faydasız kılacak bir tutum, 
memlekete zararlı olur. Seçim Kanunu düzeltilmeden yapılacak bir seçim, bunalımı 
uzatır ve daha tehlikeli bir hale getirir. Öncelik ta#ıyan sorun, hükümet sorunudur. 
Türkiye, aylarca sürecek seçim çalı#malarıyla vakit kaybedecek noktada de%ildir. 
Türkiye’nin, Parlamento ço%unlu%unun samimî deste%i ile icraat yapacak bir Hükü-
mete ihtiyacı vardır. Yüce Parlamentonun deste%ine ve güvenine sahip oldu%u tak-
dirde, kurulmu# olan Hükümetin, Türkiye’nin çözüm bekleyen meselelerine ciddî 
ve kararlı cesaretle e%ilece%i kanısını ta#ımaktayız.

De%erli milletvekilleri, toprak ve tarım reformunun uygulanmasında tarımsal 
verimlili%i artıracak altyapı yatırımlarının tamamlanması, topraksız ve az topraklı 
çiftçilerin topra%a kavu#turulması amaçlarının bir arada gerçekle#tirilmesi Anayasa 
gere%idir.

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

Toprak ve tarım reformu uygulamasında, kamula#tırma bedellerinin, öncelikle 
reform bölgelerinde kurulacak sanayi yatırımlarına yönelece%inin programda yer 
almasını memnuniyetle kar#ılamaktayız.

De%erli arkada#larım, dünyanın her tarafında radyo ve televizyon, haber hiz-
meti yanında, önemli e%itim ve kültür hizmeti görmektedir. TRT’nin, devletin, 
ülkesi ve milletiyle bütünlü%ünü sarsıcı, Cumhuriyeti tahrip edici, millî güvenli%e 
ve genel ahlâka zararlı yayınlar yapmasının önlenmesi hususunda Anayasamızın 
121’nci maddesindeki ilkelerin ı#ı%ı altında, demokratik kurallara uygun tedbirle-
rin dü#ünüldü%ünü görmekle sevincimiz artmı#tır.



Aziz arkada#larım, millî e%itimimizin, çözüm bekleyen büyük sorunlarla kar#ı 
kar#ıya bulundu%unu belirtmekte yarar vardır. Bir milletin kalkınmasında e%itim 
ve ö%retim ba#lıca faktördür. Millî kalkınma, millî e%itim kalkınmasından ayrıla-
maz. Çe#itli ekonomik sistemlerle kalkınan ülkeler vardır; e%itimsiz kalkınan hiçbir 
ülke yoktur. Bütün vatan sathına e%itim ve ö%retimi yaymaya mecburdur. Her alan-
da kalkınma için ilim adamı, uzman yeti#tirmeye mecburuz. E%itimde, sayı kadar 
kaliteye önem verilmesini zarurî addediyoruz. Kaliteli ve verimli e%itim getirmek 
zorunlu%u mevcuttur. Türkiye’nin muhtaç oldu%u insan gücünün yeti#mesinde 
millî duyguları, fikrî seviyeleri, ahlâkî vasıfları yüksek ö%retmenlerin vazifeleri bü-
yüktür. Türkiye’nin kalkınmasında, yükselmesinde çok önemli görev alan ö%ret-
menlerimizin maddî ve manevî huzur içinde çalı#malarını sa%layacak tedbirlerin 
alınması zaruretine inanıyoruz. Bunun Hükümet programında belirlenmesini gör-
mekle memnuniyetimizi belirlemekte yarar görüyoruz.

Ö%retimin her dalında fırsat ve imkân e#itli%inin sa%lanması en önemli bir ko-
nudur.

De%erli milletvekilleri, ö%renimdeki gençlerimizin bütün maddî ve manevî 
olanaklara kavu#turulması lüzumuna inanıyoruz. Atatürk milliyetçili%i etrafında 
birle#en bir gençlik gerçek manada Türk milletinin umudu olmalıdır. Gençli%i, her 
türlü yıkıcı tahrik, siyasî çıkar, art fikirler dı#ında tutmanın bir vatan borcu oldu-
%una inanmaktayız.

Bir milletin kalkınmasında manevî de%erlerin büyük bir katkısı bulundu%una 
inanıyoruz. Ahlâk ve fazilet esası üzerine kurulan &slâm dininin bütün ilkelerini, 
lâiklik esaslarının ı#ı%ı altında, Anayasanın esprisi içinde bütün vatan sathına yay-
manın, bütün din görevlilerinin maddî ve manevî yönden huzurlarının temini için 
gerekli imkânın yaratılmasının zaruretine inanıyoruz ve Hükümet Programında 
buna de%inildi%ini görmekle memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz.

Türkiye’nin, hür ve demokratik bir rejim içinde, planlı, dengeli, sosyal adalet 
ve sosyal güvenli%e gerekli önemi veren hür te#ebbüs ve mülkiyet hakkına ve me#-
ru kazanca saygılı bir ekonomik sistemle kalkınmasının sa%lanaca%ının Hükümet 
programında yer alması bizi sevindirmi#tir.

De%erli milletvekilleri, Sayın Demirel Hükümetinin Programı büyük bir itina ve 
vukufla, ciddiyetle, memleket gerçeklerine uygun bir #ekilde hazırlanmı#tır. Türk 
milletinin çe#itli dertlerine ve memleketin sorunlarına isabetle parmak basılmı#tır.

C.G.P. Grubu Hükümete güvenoyu verecektir.

Bunalımın sona ermesini ve büyük ümitler uyandırmı# olan Hükümetin ba-
#arılı hizmetler yapmasını Allah’tan diliyor, Yüksek Heyetinizi C.G.P. Grubu adına 
saygılarla selâmlıyorum. (A.P., C.G.P., M.S.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın O%uz.

Sayın Türke#, iste%iniz üzerine zabıtları da getirerek inceledim efendim. C.H.P. 
Sayın Grup Sözcüsünün konu#masında, sizinle ve partinizle ilgili olan bazı husus-
lar var.



Hangi konularda açıklama veya sata#ma iddiasındasınız? Bunu açıklamanız 
mecburiyeti &çtüzü%ün zorunlu bir halidir; buyurunuz efendim.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana) — Arz edeyim efendim: “Devlet kuvvetlerine kar#ı güvensizlik gösteriyor; 
devlet kuvvetlerine kar#ı kuvvet hazırlıyor; askerî e%itim yaptırıyor; askerî e%itim 
gören gençlik te#kilâtı kuruyor” iddiasında bulundular ve bunun gibi, gerçekle kati-
yen alâkası olmayan, bizim asla dü#ünmedi%imiz fikirleri bize isnat ettiler.

BA%KAN — Efendim, bir gazeteye izafeten C.H.P. Grubu Sözcüsü bu konuları 
i#lemi#tir.

Açıklama hakkınız vardır, buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 

(Adana) — Sayın Ba#kan, Sayın milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisinin de%erli Sözcüsü Partisinin görü#lerini ifade eder-

ken, ne #ahsen benim, ne de Partimin hiçbir zaman uygun bulmadı%ı, dü#ünmedi%i 
ve daima kar#ısında oldu%u dü#ünceleri ve fiilleri bize iftira olarak isnat etmi#tir. 
Her zaman yaptıkları gibi, bu usule ba#vurarak kendilerine siyasî yarar temin etme 
gayesi gütmü#lerdir.

Gerçek dı#ı konu#malarla siyasî yarar temin edilmez.
Ben, bu hareket tarzını, gerek Sayın U%ur’un, gerek Sayın Cumhuriyet Halk 

Partisinin durumuna yakı#tıramıyorum.
Bakınız Sayın U%ur neler söylüyor. Bu kürsüde, milletin huzurunda, de%erli 

milletvekillerinin huzurunda yapmı# oldu%um konu#malarımı alıyor ve ne ifade-
lerimde bulunan, ne de hiçbir zaman kastetmedi%im dü#ünceleri bana mal etme%e 
çalı#ıyor: “Memleketin sa%lam kuvvetleri var” #eklindeki cümlemi alarak, “Bununla 
devlet kuvvetlerini kastetmiyor; devlet kuvvetlerine güvensizlik gösteriyor. Bu-
nunla, kendi komandolarını kastediyor” diyor.

Bu, tamamiyle gerçek dı#ı bir beyandır. Biz, devlet kuvvetlerini, memleketin 
en sa%lam kuvvetleri olarak kastediyoruz. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Daima devlet kuvvetlerinin yanında bulunduk. Hiçbir zaman devlet kuv-
vetlerine kar#ı çıkmadık.

NECDET U&UR (#stanbul) — &htiyacı yok ki!
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Milliyetçi gençlik, bizim “Bozkurtlar” dedi%imiz, gerek Partimizin genç-
lik te#kilâtı, gerek milliyetçi gençler, daima devlet kuvvetleriyle elbirli%i etmi#ler, 
onlara yardımcı olmu#lar, kanunlara, nizamlara ba%lı hareket etmi#lerdir. (A.P. ve 
M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Ne sıfatla, hangi yetkiyle, ne sıfatla? (C.H.P. 
sıralarından “Hangi sıfatla?” sesleri)

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Devlet kuvvetlerine kar#ı silah çekenler, komünistlerdi. Orta Do%u Tek-



nik Üniversitesinde saatlerce, devletin jandarma gücüyle, polisiyle silahlı çatı#ma 
yapan, komünist gençlerdi. (A.P., M.S.P., C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Mahkemelerde hesap veriyor onlar.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Bundan büyük yalan yok; bundan büyük iftira olamaz.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Yüzde doksanına, “Komünist” diyemezsin; 

ayıp, ayıp.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Milliyetçi gençler hiçbir zaman devlet kuvvetlerine kar#ı çıkmamı#; dev-
let kuvvetlerini desteklemi#, onun emirlerine itaat etmi#tir. (A.P., M.S.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Arandı%ı zaman ele bombalar geçiyor, demir 
çubuklar geçiyor ele.

BA%KAN — Sayın Baykal, çok rica ediyorum efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Sayın U%ur… (Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen ile Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar arasında tartı"malar, C.H.P. ve A.P. sıraları arasında kar"ılıklı gürül-
tüler)

BA%KAN — Sayın Üretmen, Sayın Üretmen, istirham ediyorum, efendim.
Sayın Orhan Üretmen, istirham ediyorum. Bir daha ikaz ediyorum sizi.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Muhterem arkada#larım.
BA%KAN — Sayın Bayraktar, siz de sakin olun efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — De%erli milletvekilleri, Sayın Necdet U%ur, ileri sürmü# oldu%u iddialara 
e%er kendisi de hakikaten inanıyor idiyse, bu kürsüye gelinceye kadar acaba niye 
bekletti? Niçin savcılıklara ba#vurmadı? Niçin savcılıklara ilgili delilleri, vesikala-
rı vermedi? Çünkü, bahsetti%i tutumlar kanunlarımıza göre büyük suçlardır. Bir 
partinin silahlı e%itim yaptırması, bir partinin askerî e%itimle te#kilât kurması, 
bir partinin veyahut herhangi bir ki#inin devlet kuvvetlerine kar#ı silahlı kuvvet-
ler hazırlaması... Bunlar büyük suçlardır. Bunları niçin savcılıklara götürmüyorlar? 
Niçin bunu yapanları mahkeme huzuruna çıkarmıyorlar da, bu kürsüye gelip, bu 
kürsüden birtakım yalan ve iftiralarla, tamamiyle Anayasa çerçevesi içinde, kanun-
lar çerçevesi içinde hizmeti kendine #iar edinmi# olan bir siyasî partiyi, kendi siyasî 
rakipleridir diye lekelemeye çalı#ıyorlar? (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar; C.H.P. sıralarından gürültüler)

MEHMET ZEK# TEK#NER (Nev"ehir) — Allah Allah, rakibe bak!
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Muhterem arkada#larım, Sayın Necdet U%ur’a bir tavsiyem var. (C.H.P. 
sıralarından “Kendine” sesleri) Sayın Necdet U%ur, hareketlerinde, davranı#larında, 



zibidi zaptiye zihniyetine dayanan jurnalcılıktan vazgeçmelidir. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar; C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Türke#... Sayın Türke#...
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Zibidi zaptiye zihniyetine dayanan jurnalcılıktan vazgeçmeli... (C.H.P. 
sıralarından "iddetli gürültüler, kürsüye yürümeler, “Sözünü geri al” sesleri)

AZM# YAVUZALP (Ni$de) — Sözünü geri alsın, Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Türke#... (C.H.P. sıralarından gürültüler)
SADULLAH USUM# (Balıkesir) — Çanakkale’yi unutma, hatırla Çanakkale’yi 

Türke#.
BA%KAN — Efendim, istirham ediyorum, lütfen yerinize oturun efendim. 

(C.H.P. sıralarından gürültüler) Lütfen yerinize oturun efendim, gerekli ikazı yapa-
ca%ım efendim, istirham ediyorum, rica ediyorum.

SADULLAH USUM# (Balıkesir) — Murat Bayrak’a sor, Çanakkale’yi bastı-
nız, hepsini gördük Türke#.

BA%KAN — Rica ediyorum Sayın Usumi, Sayın Usumi...
SADULLAH USUM# (Balıkesir) — Çanakkale’yi unutma.
BA%KAN — Sayın Usumi, Sayın Usumi istirham ediyorum efendim, lütfen ye-

rinize oturun.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Bunların aksini mahkemelerde ispat etmeye hazırız, siz de yalanlarınızı 
ispat edin. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Türke#, sözünüzü kestim; bir dakika, istirham ediyorum.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Siz de yalanlarınızı ispat edin. Yalancı...
HÜSEY#N DEN#Z (Malatya) — Senin baban zibidi; ahlâksız! Utanmaz mısın 

sen be?
BA%KAN — Sayın Türke#, istirham ediyorum, rica ediyorum, burada, “Sayın 

Türke#” diyorum efendim, dinlemek zorundasınız.
HÜSEY#N ERÇEL#K (Denizli) — Fransa’daki eroin kaçakçılı%ından bahset.
O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Kanlı Majeste.
BA%KAN — &stirham ediyorum, rica ediyorum oturun efendim.
Sayın Türke#, konu#manızda, “Kaba ve yaralayıcı söz” söylediniz; &çtüzü%ümü-

zün tabiri bu. &stirham ediyorum, bu “Zibidi” kelimesini geri alın efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Bir dakika Sayın Ba#kan, söyleyece%im… (C.H.P. sıralarından gürültüler)
BA%KAN — &stirham ediyorum, rica ediyorum Sayın Deniz, oturun efendim. 

(C.H.P. sıralarından gürültüler)



HÜSEY#N DEN#Z (Malatya) — Utanmaz mısınız sen be?
BA%KAN — &stirham ediyorum oturun. Sayın Deniz, Sayın Deniz. (C.H.P. sı-

ralarından gürültüler) Efendim, celseyi sa%lıkla yürütmek istiyorum Sayın Yıldırım, 
yardımcı olun, istirham ediyorum.

HÜSEY#N ERÇEL#K (Denizli) — Fransa’daki eroin kaçakçılı%ından bahset, 
eroin kaçakçılı%ından bahset.

BA%KAN — Ayrı ayrı bütün arkada#larımın ismini saydırmak zorunda bırak-
mayın. Sayın Erçelik, istirham ediyorum efendim, rica ediyorum, oturun lütfen. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler) Sayın Erçelik, Sayın Erçelik... Devam edemeyece%im 
Sayın arkada#larım bu celseye, celseye devam edemeyece%im, istirham ediyorum.

Sayın Türke#, konu#manızda “Zibidi” tabirini kullandınız, istirham ediyorum 
geri alın sözünüzü lütfen, sözünüzü lütfen geri alın.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Sayın Ba#kan, söyleyece%imi lütfen dinleyin.

BA%KAN — Almazsanız, sözünüzü kesmek zorunda kalaca%ım efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Söyleyece%imi dinleyin. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
Sayın Ba#kan, ben bu sözü Sayın U%ur’un #ahsına söylemedim; bu sözümü Sa-

yın U%ur’un #ahsına söylemedim.
BA%KAN — Ne diye söylediniz efendim?
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Sayın U%ur’un #ahsına söylemedim.
BA%KAN — Ne için söylediniz Sayın Türke#?
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Bu, bu zihniyete yara#an #ekilde bir jurnalcılı%a benziyor; bu sözleri de-
dim.

BA%KAN — &stirham ederim; rica ediyorum, lütfen sözünüzü geri alın.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Geri aldım.
BA%KAN — Te#ekkür ederim. (C.H.P. sıralarından “Mikrofon, mikrofon” sesleri)
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Geri aldım.
BA%KAN — Te#ekkür ederim. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Daha çok a%ız de%i#tireceksin.
ORHAN EYÜPO&LU (#stanbul) — Ahlâksız.
O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Ba#bakan yardımcısısın.
BA%KAN — &stirham ediyorum Sayın Karaosmano%lu, Sayın hatip sözünü 

geri almı#tır efendim.



DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Arkada#lar, siz de yalan ve iftiralarınızı geri alacaksınız; siz de yalan 
söylüyor ve iftira ediyorsunuz; siz de bunları geri alacaksınız. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler)

Siz ba%ırmakla ça%ırmakla beni yıldıramazsınız. (A.P. ve M.S.P. sıralarından, 
“Bravo” sesleri, alkı"lar; C.H.P. sıralarından gürültüler) Asla Yılmam.

BA%KAN — Efendim, Sayın Baykal, Sayın Baykal, hatibi izlemek imkânı verin, 
istirham ediyorum efendim. Sayın Güngör... (C.H.P. sıralarından gürültüler)

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Kabadayılıkla beni yıldıramazsınız. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın arkada#larım, Sayın milletvekilleri, oturumu tatil etmek zo-
runda kalaca%ım efendim.

HÜSEY#N ERÇEL#K (Denizli) — Eroin kaçakçılı%ından bahsetsene.
BA%KAN — &stirham ediyorum Sayın Erçelik, sözünü geri aldı hatip; bana, 

hatibin konu#masını takip etme imkânını veriniz; istirham ediyorum efendim. 
(C.H.P. ve A.P. sıralarından gürültüler)

Sayın Türke#, bir dakikanız kalmı#tır efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Konu#manıza arayı dâhil ettim efendim; bir dakikanız kalmı#tır.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — "ahsınız adına cevap veriyorsunuz efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Söyleyece%im çok #eyler var.
BA%KAN — Söyleyece%iniz çok #eyler var; ama Sayın Türke#, &çtüzü%ümüz 

genel konu#ma süresini #ahıslar adına 10 dakika olarak sınırlamı# bulunmaktadır. 
&stirham ediyorum efendim, rica ediyorum.

SELÇUK ERVERD# (Erzurum) — &çtüzük bilmez O, bir ihtilâl bilir.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Sayın U%ur, konu#masında bana birtakım iftiralar isnat ederek.
SELÇUK ERVERD# (Erzurum) — Sana tenezzül etmez be.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — ...Benim, Hükümette görev alamayaca%ımı ifade ettiler.
Sayın arkada#larım, 10 yıldır ben, Türk milletinin iradesi ile, bu #erefli Mecli-

sin üyesiyim. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
E%er, Sayın U%ur’un dedikleri do%ru olsa, bu büyük millet beni bu Meclise lâyık 

görerek seçmezdi. (Gürültüler) E%er sizde arkada#lar insaf, vicdan varsa, bu yalan-
lardan vazgeçiniz. (C.H.P. sıralarından gürültüler)



BA%KAN — Sayın Karsu, hatibi izleme imkânını verin, istirham ediyorum.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — 27 Mayıs’tan bahsettiler arkada#lar. Bu ayrı bir hikâye... (C.H.P. sırala-
rından “Hangi hikâye, hangi hikâye?” sesleri; "iddetli gürültüler)

Arkada#lar, 27 Mayıs’ta (C.H.P. sıralarından gürültüler) 27 Mayıs’ta ben memle-
kette gerçek demokrasinin kurulması için çalı#tım; memlekette demokrasi kalksın 
diye çalı#madım. (Gürültüler)

#LHAM# ÇET#N (Yozgat) — Seni Gürsel niye kovdu?

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Ama memlekette gerçek demokrasinin vücut bulmaması için çalı#anlar, 
kendi menfaati pe#inde ko#anlar vardı. (Gürültüler)

NED#M KORKMAZ (Yozgat) — 27 Mayıs hikâye de%il.

BA%KAN — Sayın Türke#, Sayın Türke#, söz süreniz bitmi#tir efendim; rica 
ediyorum bitirin.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Sayın arkada#larım, Sayın Ba#kan söz süresinin bitti%ini bildirmi#lerdir. 
Sayın Ba#kana saygılıyım. Sözümü burada ba%layaca%ım; fakat bu hattı hareketiniz 
hiçbir #ekilde, ne Cumhuriyet Halk Partisinin, iddia etti%iniz, demokrasiye ba%lılık 
zihniyetine, ne fikir özgürlü%üne hürmet zihniyetine uymaz. Burada söyledikleri-
nizi her yerde cevaplandıraca%ım arkada#lar. Her hareketinizin ayniyle misillemesi-
ni, cevabını alacaksınız. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; C.H.P. sıralarından 
“Yuh” sesleri, "iddetli gürültüler)

BA%KAN — Te#ekkür ederim efendim.

ORHAN EYÜPO&LU (#stanbul)— Saygıyı sen bundan sonra göreceksin.

#LHAM# ÇET#N (Yozgat) — Kaçaksın sen, korkaksın.

BA%KAN — Sayın arkada#larım, Sayın arkada#larım... Sayın milletvekilleri, 
istirham ediyorum efendim, sükûneti temin edelim. (Gürültüler)

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan...

KAD#R ÖZPAK (U"ak) — Seni Menderes katili seni…

BA%KAN — Sayın U%ur, bir #ey mi söylüyorsunuz efendim?

KAD#R ÖZPAK (U"ak) — Seni Menderes katili seni...

BA%KAN — Sayın Özpak, Sayın Özpak, istirham ediyorum efendim. (Gürül-
tüler)

Buyurunuz Sayın U%ur, bir #ey mi söylüyorsunuz efendim?

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan, (C.H.P. ve A.P. sıralarından gü-
rültüler)

BA%KAN — Sayın Eker, Sayın Eker. Buyurunuz efendim.



NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan, konu#macı, konu#masının çe-
#itli yerlerinde, kimsenin tutanaklara bakma ihtiyacını duymayaca%ı kadar sık sık 
- zatıâlinizin de hatırlayabildi%i gibi - beni yalancılık ve iftiracılıkla nitelendirdi; 
söylediklerimin de yalan ve iftira oldu%unu söyledi.

Son söyledi%i sözü geri aldı%ını ifade ettiniz. Bunun için de%il; son söyledi%i 
söz kendi ayıbıdır en azından; ama son söyledi%i sözlerdeki yalancılık ve iftiracılık 
isnadı benim partim ve kendim için çok daha önemlidir.

Bu bakımdan, aynı hakka dayanarak söz istiyorum.
Çok fazla tekrar etti%i; bütün Meclis huzurunda cereyan etti%i, ve #imdi ken-

disine sorarsanız tekrarlamakta hiçbir beis görmeyece%i için hemen söz istiyorum.
BA%KAN — Sayın U%ur, “Yalancılık” deyimini Sayın Türke# kullanmı#lardır.
Bu konuda size söz veriyorum efendim. (A.P. sıralarından gürültüler)
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Bravo Ba#kan (!)
BA%KAN — Efendim, yönetimi hiç kimsenin keyfine göre yapmıyorum; &çtü-

zü%e uygun olarak yapıyorum, istirham ediyorum.
Buyurun Sayın U%ur.
Sayın U%ur istirham ediyorum, yeni bir sata#maya meydan vermemek suretiy-

le konu#un.
NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ba#kan, ben de bir #ey istirham ediyo-

rum. Benim süremi hesaplarken, lütfen, yalnız benim kullandı%ım süreyi sayınız; 
benim kullanmama mani olan süreyi saymayınız.

BA%KAN — Efendim, biz zamanı hesap ediyoruz Sayın U%ur; buyurun.
NECDET U&UR (Devamla) — Çok te#ekkür ederim.
Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;
Biraz evvel burada konu#urken, böyle bir Hükümette böyle bir zatın Ba#bakan 

Yardımcısı olmasının, büyük Türkiye için, Ülkemiz için ve demokrasi için büyük 
bir talihsizlik oldu%unu söylemi#tim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar, A.P. sıralarından 
gürültüler)

Yaptı%ınız her gürültüyü süremden çıkarıyorum. (A.P. sıralarından gürültüler)
BA%KAN — &stirham ediyorum efendim, lütfen oturun.
Sayın Adil Demir, istirham ediyorum.
AD#L DEM#R (#zmir) — Beyefendi, çı%ırından çıkardınız.
BA%KAN — &stirham ediyorum efendim, yardımcı olmazsanız elbette çı%ırın-

dan çıkar. &stirham ediyorum, rica ediyorum.
AD#L DEM#R (#zmir) — Niye istirham ediyorsunuz?
NECDET U&UR (Devamla) — Yalnız memleket için de%il, Demirel için, Sayın 

Demirel için, Partisi için de talihsizlik olacaktır, göreceksiniz bunu. (A.P. sıraların-
dan gürültüler)



"imdi, ellerinizi vicdanlarınıza koyunuz de%erli milletvekilleri, sorumluluk 
içerisinde oldu%unuzu dü#ünerek ellerinizi vicdanınıza koyunuz; bu zat, Türkiye 
Cumhuriyetinin Ba#bakan Yardımcılı%ına yakı#ıyor mu? (A.P. sıralarından “Yakı"ı-
yor” sesleri; C.H.P. sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Haydut o, haydut.
NECDET U&UR (Devamla) — Söyledi%i sözlere bakınız, kullandı%ı ifadelere 

bakınız!
De%erli milletvekilleri bakınız ne diyor; benim burada söylediklerimi kelimesi 

kelimesine tekrarladı; diyor ki: “Benim kuvvetlerim, devlet kuvvetlerine yardımcı 
oluyor”

Sen bu yetkiyi kimden aldın? Sen kimsin, sen kimsin? (C.H.P. sıralarından 
“Haydut” sesleri) Asıl mesele burada: Kendisinin kuvvetleri var! Hangi hakla han-
gi hakla? Sen, sade bir Türk vatanda#ısın. Sen, devlet kuvvetlerine yardım edecek 
adam mısın? (A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Efendim, rica ediyorum, hatibi izleme imkânı verin bana, istir-
ham ediyorum, rica ediyorum.

Sayın U%ur, Meclise hitaben, istirham ediyorum.
NAD#R LÂT#F #SLÂM (Sakarya) — Konu#masını ö%ren.
BA%KAN — Sayın &slâm, rica ediyorum.
NECDET U&UR (Devamla) — Sinir zaafın var, sinir. (A.P. sıralarından gürül-

tüler)
BA%KAN — &#itemiyorum, istirham ediyorum, lütfen sükûnetle takip edin 

konu#mayı
NECDET U&UR (Devamla) — Bu süreyi, konu#mama mâni oldu%unuz ölçü-

de süremden çıkaraca%ım; bunu bilesiniz; ya dinleyeceksiniz, ya da süremden çıka-
rıyorum; saatim elimde. Hakkımı katiyen vermeyece%im.

BA%KAN — Sayın U%ur, istirham ediyorum...
NECDET U&UR (Devamla) — Ama, hakkımı almalarını hesap ediniz.
&#aret etmek istedi%imiz tehlike buydu. Bize diyor ki; “Niçin sen savcılı%a git-

miyorsun? Niçin bunları söylemiyorsun?”.
"imdi, beni dinleyen arkada#lar; Yüce Meclis kürsüsünden millete hitap edi-

yorum. Kimlere? "ehir halkına; köylülere; ö%rencilere hitap ediyorum: Kurdu%u 
te#kilâtı liselere kadar götürdü, lisedeki ö%retmenler üzerine bile bir terör kurdu. 
Kim oluyorsun sen, kim oluyorsun sen? (A.P. sıralarından “Sen kim oluyorsun?” sesle-
ri) "imdi aynı adam, lise talebeleri üzerinde bile...

BA%KAN — Sayın U%ur…
NECDET U&UR (Devamla) — ...Acımasızca terör yaratmak isteyen ve silah 

zoruyla…
BA%KAN — Sayın U%ur…



NECDET U&UR (Devamla) — ... Terör yaratmak isteyen adam

BA%KAN — Sayın U%ur...

NECDET U&UR (Devamla) — ...Hükümet Ba#kam olarak emir veremez.

BA%KAN — Sayın U%ur, Sayın U%ur, istirham ediyorum, “Kim oluyorsun sen?” 
sözünü bir daha tekrarlamayın efendim; rica ediyorum.

AD#L DEM#R (#zmir) — “Sen kim oluyorsun?” diyor, siz, “Bu sözü bir daha 
tekrarlamayın” diyorsunuz... (A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Efendim, istirham ederim, rica ederim. Bu #ekilde yönetemem bu 
Meclisi.

Sayın Demir, oturumun ba#ından beri siz çok heyecanlısınız. &stirham ediyo-
rum, rica ediyorum, sakin olun.

AD#L DEM#R (#zmir) — “Sen kim oluyorsun?” diyor.

BA%KAN — Çok rica ediyorum.

NECDET U&UR (Devamla) — Evet. Vatanda#tan ba#ka nesi var? Sade va-
tanda#tan ba#ka ne özelli%i var bunun? Ne özelli%i var? (A.P. sıralarından gürültüler, 
“Yuh” sesleri)

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Ba#bakan Yardımcısı.

FA#K KIRBA%LI (Burdur) — Sen kim oluyorsun?

NECDET U&UR (Devamla) — Ben sade bir Türk vatanda#ıyım. O kim, O 
kim? Kim O? (A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Hepimiz, müzakerelerin selâmetle yürümesinden sorumluyuz.

#LHAM# ERTEM (Edirne) — O, Türkiye Cumhuriyetinin Ba#bakan Yardımcı-
sı. (A.P. sıralarından gürültüler, yer yer aya#a kalkmalar)

BA%KAN — Sayın Tercan...

NECDET U&UR (Devamla) — Vatanda#... O kim, O? &nsan öldürmek yetkisi-
ni, insanlara saldırmak hakkını kimden alıyor? (A.P. sıralarından gürültüler, kürsüye 
yürümeler)

#SMET SEZG#N (Aydın) — Bir parlamenter olarak beni dinlemenizi rica edi-
yorum Sayın Ba#kan.

AD#L DEM#R (#zmir) — Nezakete davet edin. Konu#masını bilmiyor.

NECDET U&UR (Devamla) — De%erli arkada#larım, #imdi bunları bırakınız...

#SMET SEZG#N (Aydın) — Size frak giydiriyoruz; güpegündüz frak giydiriyo-
ruz; bunun manasını anlayınız lütfen. Rica ediyorum anlayınız efendim.

BA%KAN — Sayın Sezgin, takip etme imkânını bulamıyorum. Konu#mayı iz-
leyemiyorum efendim.

DO&AN ARASLI (Kars) — Hangi sıfatla konu#uyor bu adam yahu?



BA%KAN — Sayın Sezgin, konu#mayı takip etme imkânından mahrum bıra-
kıyorsunuz beni efendim. &stirham ediyorum, rica ediyorum. Hatibin konu#masını 
sükûnetle takip edin efendim. (A.P. sıralarından gürültüler)

#SMET SEZG#N (Aydın) — Sayın Ba#kan, size frak giydiriyoruz, frak...

BA%KAN — Bunu çok tekrarladınız Sayın Sezgin. &stirham ediyorum efendim.

#SMET SEZG#N (Aydın) — Rica ederim...

BA%KAN — Çok rica ederim Sayın Sezgin, bunu bir daha tekrarladınız.

#SMET SEZG#N (Aydın) — Frak giyiyorsunuz. Bunun manasını anlayınız 
efendim.

BA%KAN — &stirham ederim, sizden anlayacak de%ilim Sayın Sezgin. Çok rica 
ederim, lütfen yerinize oturun efendim.

ZEK#YE GÜLSEN (Çanakkale) — Sana bu konu#ma az bile…

ETEM EKEN (Çorum) — Ne konu#uyor daha bu zibidi?

BA%KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturun efendim.

NECDET U&UR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, saatimi hesapladım. 
Daha üç dakika konu#tum. (Gürültüler)

BA%KAN — Sayın Tümer...

EM#N B#LEN TÜMER (Adana) — Sayın Ba#kan, ben bir #ey yapmıyorum.

BA%KAN — Lütfen, lütfen efendim...

Sayın Özçelik, Sayın Özçelik, istirham ediyorum efendim.

Efendim, bana izleme imkânı verin. Bana izleme imkânı verin. &stirham ediyo-
rum, rica ediyorum.

NECDET U&UR (Devamla) — Üç dakika konu#tum, ötekileri siz aldınız.

BA%KAN — Sayın U%ur, ben hesap ediyorum efendim; rica ediyorum.

NECDET U&UR (Devamla) — Tamam.

"ahit gösteriyorum Meclisi konu#tu%um dakikalar için. Bir dakikamı bile ver-
meyece%im, hakkımı kullanaca%ım. (A.P. sıralarından gürültüler)

"imdi arkada#lar, burada ciddî bir konuyu konu#uyoruz. "imdi, bir Hükümet 
kuruluyor, bu Hükümetin Ba#bakanı var, bu Hükümetin Millî Savunma Bakanı var, 
bu Hükümetin &çi#leri Bakanı var, bu Hükümetin güvenlik kuvvetleri var. Bu Hükü-
met e%er, emrindeki güvenlik kuvvetleri üzerinde, asayi#i bozan her türlü anar#ik 
hareketlere sebebiyet verenlerin hiçbirisini tutmadı%ı intibaını vermezse, memle-
kette olaydan geçilmez. Bu Hükümet #imdi, nasıl, böyle bir zihniyetle, böyle bir 
zihniyetin... (A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Eker, Sayın Eker, rica ediyorum efendim. Sayın Eker, rica 
ediyorum efendim, rica ediyorum oturun efendim. (A.P. sıralarından gürültüler; A.P. 
ve C.H.P. sıralarından yer yer aya#a kalkmalar)



NECDET U&UR (Devamla) — "imdi, e%er kendisinde bir devlet adamı nite-
li%i olsaydı, gelip burada, yapılacak olanın, burada beklenilenin aksine, sinirlerine 
ma%lup olup, küçük, basit birtakım hakaret kelimeleriyle içini bo#altma küçüklü-
%üne dü#mezdi.

BA%KAN — Çok rica ediyorum Sayın U%ur, “Küçüklük” sözünü, istirham edi-
yorum, lütfen siz de geri alın efendim. Çok rica ediyorum Sayın U%ur.

NECDET U&UR (Devamla) — Aldım...
BA%KAN — Çok rica ediyorum, Sayın U%ur.
NECDET U&UR (Devamla) — Aldım…
Efendim, bir devlet adamına yakı#an bu idi; onun durumunda olan devlet ada-

mına - devlet adamı olsa idi e%er - yakı#an bu idi. Diyecekti ki, “Ben Ba#bakan Yar-
dımcısıyım. Türkiye’de, hiçbir örgütle benim ili#kim yoktur, - silah ta#ıyorlar; e%i-
tim yaptık falan de%il - hiçbir örgüt, ba#ı darda kaldı%ı zaman, suç i#leyip karakola 
gitti%i zaman bana telefon edemez ve ben onlar adına tavassutta bulunmam. Ben, 
devlet kuvvetleri üzerine, ba#kanlık yaptı%ım örgüt adına hiçbir baskı yapmayaca-
%ım. Onlar herhangi bir olayla karakola giderse, güvenlik kuvvetleri ile bir meselesi 
olursa, i#te Hükümet #ahidim olsun ki, ben katiyen karı#mayaca%ım. Ba#bakan Yar-
dımcısı oldu%um sürece, bu örgütle benim irtibatım kesilmi#tir”

Devlet adamı bunu söyler; gelip küfür etmez. (A.P. sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın U%ur, bir dakikanız var efendim.
NECDET U&UR (Devamla) — Kaç dakikadır hakkım Sayın Ba#kan?
BA%KAN — Bir dakikanız var.
NECDET U&UR (Devamla) — Sayın Ba#kan, hakkım kaç dakika?
BA%KAN — Efendim, #ahsınız...
NECDET U&UR (Devamla) — 10 dakika, ben sekize on kala...
BA%KAN — Efendim, #ahsınız adına 10 dakika konu#ma hakkınız var.
NECDET U&UR (Devamla) — Tamam. Ben sekize on kala ba#ladım, saat se-

kiz.
BA%KAN — Efendim, siz saat 19.30’da ba#ladınız Sayın U%ur.
NECDET U&UR (Devamla) — Aman efendim, saat sekize on kala ba#ladım, 

saat elimde.
BA%KAN — Saat 19.30’da ba#ladınız efendim. (A.P. sıralarından gürültüler)
NECDET U&UR (Devamla) — Hayır, hakkımı vermeyece%im size.
ÜNAT DEM#R (Mu$la) — Sizin yaptı%ınız i# o.
BA%KAN — Sayın Demir, çok rica ederim efendim.
MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Ba#kana saygı.
NECDET U&UR (Devamla) — Onun tarafından #artlandırılmı#larsa onun 

baskısı altında ürkütülmekte olan insanların da hakkını burada savunaca%ım ve 



ona dokundurtmayaca%ım. Bu benim bir yurtta#lık görevim; bu partinin görevi. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Cevapla alâkası var mı Sayın Ba#kan?
NECDET U&UR (Devamla) — De%erli arkada#larım...
BA%KAN — Sayın U%ur, lütfen sözlerinizi ba%layın efendim.
NECDET U&UR (Devamla) — De%erli arkada#larım, e%er bu memlekette ko-

mandolar, üniversitelerde, sokaklarda, i#yerlerinde cirit atarlarsa, her olayın altın-
dan onlar çıkarsa, birtakım derneklere hücum ederler, insanları bıçaklarlarsa...

BA%KAN — Bir dakikanız kaldı efendim.
NECDET U&UR (Devamla) — …Ve onların ba#ı da, bu memlekette Ba#bakan 

Yardımcısı olursa; böylesine bir memlekette huzur olmaz, asayi# sa%lanmaz. Bunun 
cezasını en fazla, en çok da, siz Adalet Partililer çekersiniz. Devamı oldu%unuzu 
iddia etti%iniz Demokrat Partiden yeterince ders almamı#ınız, daha çok çekecekle-
riniz var. Kendi kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz.

BA%KAN — Süreniz... Sayın U%ur... Sayın U%ur...
NECDET U&UR (Devamla) — Hepinizi saygılarımla selâmlarım.
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın U%ur. (C.H.P. sıralarından alkı"lar; A.P. sı-

ralarından “Yuh” sesleri)
Sayın milletvekilleri, Oturuma saat 20.15’te toplanmak üzere, yarım saat ara 

veriyorum.

Kapanma Saati: 19.46



#K#NC# OTURUM
BA"KAN: Ba"kanvekili Memduh Ek"i

D!VAN ÜYELER!: Tufan Do#an Av"argil (Kayseri)
!dris Arıkan (Siirt)

Açılma Saati: 20.20

BA%KAN — Millet Meclisinin 63’üncü Birle#iminin 2’nci Oturumunu açıyo-
rum.

BA%KAN — Hükümet Programı üzerindeki görü#melere devam ediyoruz.
Söz sırası, Adalet Partisi Grubu adına Sayın &lhami Ertem’de; buyurunuz efen-

dim.
A.P. GRUBU ADINA #LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan, Sayın mil-

letvekilleri;
Biraz evvel meydana gelen durumdan cidden büyük üzüntü duyduk. Bir defa, 

Sayın Necdet U%ur’un bugün bu derece sinirli olmasını...
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Haydaa!
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Ne oluyor beyefendiler?
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Ben size demiyorum, arkada#ıma diyorum 

beyefendi.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — ...bu derece asabi olmasını büyük üzüntü ile 

kar#ıladık.
Bir Grup Ba#kanvekili olarak bu haliyle, elinde saati tutarak, ikide birde Ba#-

kana hitap ederek, “Ben saati tutuyorum” demesiyle ve “Ben bu durumu devam 
ettirece%im” demesiyle, Sayın Meclis Ba#kanının da oturumu yönetmesindeki ta-
rafsızlı%a gölge dü#ürmü#tür. Adalet Partisi olarak, bunu üzüntü ile belirtece%im.

Konu#masının muhtelif yerlerinde, Sayın Türke#’e hitap ederek, “Sen konu#a-
cak adam mısın? Sen kimsin? Sen vatanda#sın” gibi ifadelerini de büyük üzüntü ile 
dinledik.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Türke#’i biraz daha savunun.
BA%KAN — Rica ediyorum Sayın Birgit.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Sayın Türke# bugün Ba#bakan Yardımcısıdır. 

Evvelâ bu durumuyla bir özelli%i vardır. &kincisi, bir milletvekilidir. Binaenaleyh, bu 
tarzdaki hitapları da gerçekten üzücüdür. Hele, Adalet Partisine dönüp, “Demok-
rat Parti tecrübesinden faydalanmadınız; âkibetiniz daha fena olacaktır” demesini, 
gerçekten, demokrasiye inanmamasıyla ba%da#tırıyoruz, bunu üzüntü ile kar#ılıyo-
ruz ve kendisine aynen iade ediyoruz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Sevgili arkada#larım, çe#itli meydanlarda “çe#itli yerlerde #u veya bu tarzda de-
mokrasi nutukları vermek mümkündür; ama mühim olan samimî olmaktır, icraa-
tın gerekti%i yerde demokrasiye ba%lılı%ı göstermektir.



&#te, Sayın U%ur #u hitabıyla, 150 milletvekili olan bir grubu bu tarzda tehdit 
etmekle...

TURAN GÜNE% (Kocaeli) — 150 de%il, 148.

N#HAT SALTIK (Tunceli) — 150 de%il, artık.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — ...Millî iradeye bu derece saygısız oldu%unu 
ifade etmi#tir. Grubumuz adına, bunu üzüntü ile belirtmek isterim.

De%erli arkada#larım, Adalet Partisi...

#LTER ÇUBUKÇU (Adana) — Borsa simsarı kim?

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Evet, sizin açtı%ınız borsa sayesinde o da olur, 
o da olur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar, C.H.P. sıralarından gürültüler)

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

BA%KAN — Çok rica ediyorum efendim, istirham ediyorum.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Herhalde, Adalet Partisi, adedinin 149’a dü#-
mesinden üzüntü duymaz; ama bu hareketi yaratan sizler oldunuz. (A.P. ve C.H.P. 
sıralarından aya#a kalkmalar; gürültüler)

BA%KAN — Sayın Eker, istirham ediyorum efendim, rica ediyorum; o arka-
da#ımızdan da istirham ediyorum, rica ediyorum, ikaz ediyorum efendim. Hatibi 
takip etme imkânını verin lütfen.

Buyurun Sayın Ertem.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — De%erli arkada#larım, konu#mamda, Adalet 
Partisi Grubunun, Hükümet Programı hakkındaki görü#lerini arz edece%im; ama 
konu#malarım Büyük Millet Meclisinin mehabetine, bu kürsünün kutsiyetine ve 
ciddiyetine yakı#ır tarzda olacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisinin sorunlar üzerindeki, Türkiye’nin mese-
leleri üzerindeki görü#leriyle konu#mama giriyorum.

Bugün Türkiye’nin birinci sorunu, millî birlik ve beraberlik ruhunun korunma-
sı ve geli#tirilerek ya#atılmasıdır. Bilinçli olarak, millî birlik ruhunu yıkmaya, millî 
ve manevî de%erleri, “egemen sınıfların, sömürü düzenini sürdürmek için uydur-
dukları yalan” olarak göstermeye çalı#an ki#iler, dernekler, kurulu#lar, örgütler var-
dır. Türk Milletinin, kaderde, kıvançta, tasada bir bütün olması önlenmeye, mille-
timiz bölünmeye çalı#ılmaktadır. Millî ülküler unutturularak, “Yurtta sulh” yerine, 
“sınıf kavgası” yaratılmasının bilinci a#ılamak istenmektedir. Bazı meslek odaları, 
bir kısım dernekler ve kurulu#lar, tutumları ve bildirileri ile; radyo ve televizyon, 
haberleri, seçti%i filmleri, tiyatro eserleri, kitap saati ve tanıttı%ı sanatkârlar ile bu 
akımı güçlendirmektedir. Bu akım bazı ö%retim müesseselerinde, maalesef, ö%ren-
cilerin de%erlendirmesini etkileyecek kadar ileri gitmi#tir.

Siyasî partilerimizle, Anayasamızın özerk kurulu#larıyla basınımızda, bu teh-
likeyi görmek, anlamak zamanı gelmi#tir. Aksi halde, fertleri birbirine dü#man, bir 
sosyal sınıfı di%er sosyal sınıfına ya#ama hakkı tanımayan bir toplum haline gele-



ce%iz. Birle#ti%imiz ülküler, kutsal mefhumlar kalmayacaktır. Özgürlü%ün... (C.H.P. 
sıralarından “Vah, vah, sesleri)

Buyurun beyefendiler, sıralardan gelen sese.

BA%KAN — Siz buyurun Sayın Ertem.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bu kadar ciddî bir konuda “vah, vah” diye-
cek insanların bulunması ve bunların da milletvekili olu#u, Türkiye’nin, söyledi%im 
meselelerde ne kadar tehlikeli bir noktaya geldi%inin en güzel ispatıdır.

ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Senin milletvekili olu#un...

#BRAH#M AKDO&AN (Kocaeli) — Sizin zavallılı%ınızı millet tescil etti.

ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Sizin zavallılı%ınızı millet tescil etti.

NED#M KORKMAZ (Yozgat) — Bu ortama siz getirdiniz.

BA%KAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök, istirham ederim.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Zavallı Özkök, zavallı Özkök, senin ne kadar 
zavallı oldu%unu herkes bilir.

BA%KAN — Sayın Ertem, ben Sayın milletvekillerini ikaz ediyorum efendim. 
&stirham ederim, “zavallı” #eklinde hitap etmeyin. &stirham ediyorum.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Özgürlü%ün her çe#idini, fert ve sınıf menfa-
atlerinin bu özgürlükler içinde dile getirilip, korunması mücadelesini kabul ediyo-
ruz; ama bunların üstünde, millî #uurun, millî ülkünün, millî birli%in, millî de%er 
hükümlerinin korunmasını ve ya#atılmasını #art sayıyoruz.

&#te bu sebeple, Hükümetin birinci görevi, millî, demokratik, lâik, sosyal bir 
hukuk devleti olan ba%ımsız Türkiye Cumhuriyetini bu tehlikelerden korumak ve 
ya#atmaktır.

&kinci sorun; “Siyasî parti olarak, dernek olarak, kurulu# olarak kim kimdir ve 
kimin yanındadır; kim ne söylüyor ve ne yapıyor?” hususları açıklı%a kavu#turul-
malıdır.

Kavram karı#tırılması oyunu da bitirilmelidir: Demokrasiden bahsedip, millet 
iradesi çi%nenmemelidir. “Ba%ımsız Türkiye” diye ba%ırıp, Türkiye’nin ba%ımsızlı-
%ını yitirmesi için ne mümkünse, o yapılmamalıdır. Düzen de%i#ikli%i istenirken, 
sınıf kavgası yaratılmamalıdır. Sömürüye kar#ı çıkılırken, gerçek sömürü yaratılma-
malıdır. “En büyük tehlike komünizmdir” derken, komünizmin getirdi%i ve gelece%i 
ortam yaratılmamalıdır.

Üçüncü sorun, asayi#i sa%lamaktır. Fikir özgürlü%ü, dü#ünce özgürlü%ü, bun-
ları açıklama özgürlü%ü toplantı hakkı, yürüyü# hakkı ba#ka #ey; gençlerin, vatan-
da#ların, nizamlara kar#ı çıkması ba#ka #eydir. Hele, düzeni de%i#tirmek, kendi 
dü#üncelerini uygulatmak için zor kullanmak, ba#kalarının haklarına saldırmak, 
nizamlara topluca kar#ı çıkmak suçtur. Bunları ho#görü ile kar#ılamayı, halkın bi-
linçlenmesi saymak ise, zorbalı%a prim vermektir.



Dördüncü sorun, dar ve sabit gelirli vatanda#ları, yani i#çiyi, memuru, emek-
liyi, küçük esnafı ve sanatkârı, köylüyü her gün biraz daha ezen hayat pahalılı%ını 
durdurmak, hayatı ya#anabilir hale sokabilmektir.

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

Adalet Partisinin gayesi, sosyal refah devletini kurmaktır: Adalet Partisi, Dev-
letin sosyal ve ekonomik alanda tanzim edici, yönlendirici, destekleyici, hizmet 
götürücü, yardım edici görevleri oldu%una inanır. Sosyal refah devleti; yurttan fa-
kirli%i, i#sizli%i kaldıracak; ki#ileri, “yarın” korkusundan kurtaracak; vatanda#ları, 
i#sizlikte aç kalmaktan, hastalandı%ında peri#an olmaktan, ihtiyarlıkta ortada kalıp 
sefil olmaktan kurtaracaktır.

E%itimden, özel ve kamu sektörlerinde i# bulup çalı#maya kadar, her alanda 
fırsat ve imkân e#itli%i sa%layacaktır.

Devlet, kabiliyetli, çalı#an vatanda#ların malî güçsüzlükten do%an geli#me ve 
yükselme engellerini kaldırmalıdır.

“Herkese hizmet, herkese refah” anlayı#ından hareket eden Adalet Partisi, va-
tanda#lar ve sosyal sınıflar ve sosyal sınıflar arasında farklılık yaratmayı, onları bir-
birlerinin kar#ısında göstermeyi, onları birbirine dü#man ederek kavga çıkarmayı, 
herkese refahın sa%lanması için fayda de%il, zarar sayar.

Adalet Partisi felsefesinde, “sınıf kavgası” yok, “sosyal barı#” vardır.

Adalet Partisi, karma ekonomiye inanır. Anayasanın kabul etti%i mülkiyet hak-
kına ve hür te#ebbüse saygılıdır. Anayasaya ra%men, mülkiyeti, “emekçiden çalınan 
de%er”; hür te#ebbüsü, “sömürü ve soygun düzeni” #eklinde tanıtan çe#itli alan-
lardaki Marksist faaliyetlerin bizzat emekçilerin zararına oldu%una inanır ve üre-
timden, te#ebbüs sahibinden, sevk ve idareciden, teknik elemandan vasıfsız i#çiye 
kadar her ilgilinin âdil ölçüler içinde pay almasını, hepsinin tam bir sosyal güvenlik 
içinde bulunmasını ister.

Vergi, gelir da%ılımında sosyal adaleti sa%layan bir vasıtadır. Lâkin, hiçbir za-
man müsadere derecesine vardırılmamalı, yeni kaynak yaratmayı ve te#ebbüs arzu-
sunu yok etmeyi hedef bilmemelidir.

Adalet Partisi, Türkiye’de sosyal barı#ı ve huzuru devam ettirebilmek için, a#a-
%ıdaki meselelerin Hükümetçe ele alınmasını zarurî görür:

Fukaralık; gelir da%ılımından yeteri kadar pay alamamak, asgarî hayat #artla-
rını sa%layamamaktadır.

&#sizlik; çalı#ma gücündeki ki#ilerin sürekli ve güvenli çalı#ma imkânı bulama-
malarıdır.

Her iki meselenin de hal çaresi, ekonomik büyüme, sanayile#me, tarımda mo-
dernle#me ve kalkınmadır. Ekonomik büyümeyi durduran her anar#ik hareket, her 
ideolojik kavga, i#size ve fukaraya ihanettir. Bu marksist deyi#lerle, “sermaye yan-
lısı” olmak, sömürü düzenini devam ettirmek arzusu de%ildir. Aksine, bu, emekçi-



den, fukaradan, i#sizden yana olmaktır. Ba#bakan Ecevit, görü#ümüzün en güzel 
örne%ini vermi#tir:

Sayın Ecevit’in yanlı# ekonomik ve siyasal politikası neticesi yatırımların dur-
ması, üretimin azalması, bugünkü hayat pahalılı%ının, yoklu%un ve i#sizli%in sebe-
bidir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Çaresizlik; yoksulun, kimsesizin, ya#lının, i#sizin kendi kaderine terk edilmesi-
dir. Devlet, bu ki#ilerin elinden tutmalıdır. Sosyal adalet ve sosyal güvenlik budur. 
Bu, Marksistlerin yaratmaya çalı#tı%ı ideolojik kavgalar, üretim araçlarının devletin 
eline geçmesi çabalarıyla çözümlenemez; ancak, kalkınmı#, sanayile#mi#, tarımı ge-
li#mi# bir Türkiye bu sorunu çözebilir.

Cahillik: Okuma - yazma ile birlikte temel bilgiler ve kabiliyet ve isteklerine 
göre meslekî e%itim vererek, bütün vatanda#larımızı ki#iliklerine kavu#turmak ana 
meselemizdir. Milletine inanmı#, ona hizmeti ülkü edinmi#, demokratik düzenin 
savunucusu, kalkınmaya verimli #ekilde katılan genci yeti#tirmek, e%itimlimizin 
gayesi olmalıdır. Fırsat ve imkân e#itli%i içinde, okul içi ve okul dı#ı e%itimle, kabili-
yetleri ölçüsünde herkes için e%itim gerçekle#tirilmelidir.

Enflasyon ve pahalılık: 1971 yılından beri Parlamentoya dayanmayan hükü-
metler, siyasî istikrarsızlık, rejim tereddütleri, yanlı# ekonomik politikalar sonucu, 
bütün vatanda#lar, artan pahalılık kar#ısında her gün biraz daha fakirle#mektedir. 
Mutlak bunun çözümü getirilmelidir.

&hracat seferberli%i: Yine yanlı# kararlarla, ihracatımız miktarca gerilemi#, bazı 
sınaî mamullerimiz alıcı bulamaz duruma dü#mü#tür. Yeniden bir ihracat seferber-
li%ine ihtiyaç vardır.

Bürokrasi: Son yıllarda partizanlık ve sorumsuzluk yüzünden, devlet i#lemez 
hale gelmi#tir. Devlet mekanizması, iltimassız, kayırmasız, aracısız, rü#vetsiz, âdil 
ve süratle i#ler hale getirilmelidir.

Köy kalkınması: Adalet Partisi, nimetleri köye ula#amayan kalkınmayı kalkın-
ma kabul etmez. Köyün altyapısı tamamlanmalıdır. Köy yolu, köy suyu, köy elekt-
ri%i Demokrat Partinin ve Adalet Partisinin imzasını ta#ıyor. (A.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı"lar) Bu hamleyi âdil sonuca ba%lamak için, bundan böyle, köylerin 
yola, suya, elektri%e katılma payları kaldırılmalıdır.

Geli#en köyün gerisinde kalan Köy Kanunu günümüzün #artlarına ve ihtiyaç-
larına göre yeniden tedvin edilmelidir.

"ehirle#me: Hızla devam eden #ehirle#menin sosyal ve ekonomik problemle-
ri, somut sorunu ele alınmalıdır. Bundan böyle, “gecekondu” deyimi, geçmi#in bir 
hâtırası haline gelmelidir.

Tarım: Tarım, çalı#an nüfusun fazlalı%ı, millî gelirdeki ve ihracattaki payının 
yüksekli%i sebebiyle büyük önem ta#ımaktadır. Buna, dünyada ba#gösteren beslen-
me sıkıntısı ve son yıllarda Türkiye’nin, gıda maddelerinde kendisine yetemedi%i 
vakıası eklenirse, durum daha da ciddiyet kazanır. Tarımda iki ana mesele vardır: 
Ekonomik yön; verimin ve üretimin artırılması. Sosyal yön; çiftçinin üzerinde ça-
lı#tı%ı topra%ın sahibi olması.



Ekonomik yön, bir ye#il planla ele alınmalıdır. Toprak verimli i#letilmeli, üretim 
artırılmalı, tarımsal bünye ıslah olunmalı; sulama, gübreleme, vasıflı tohum, ziraî 
mücadele, yeterli kredi, mekanizasyon, ileri üretim metotları ve teknikleri uygulan-
ması, hayvancılı%ı da içine alacak #ekilde bu ye#il plan içinde düzenlenmelidir. Ziraî 
ve hayvani ürünlerin de%erlendirme ve pazarlanmasında taban fiyat uygulanması, 
devlet ve kooperatif destekleme alımları politikası etkin biçimde sürdürülmelidir.

Sosyal yön, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanmasıyla çözümlen-
melidir. Kanun, mülkiyete saygılı bir anlayı# içinde, toprak - mülkiyet da%ılımını ve 
tasarruf #eklini sosyal adalet ilkelerine göre düzenlemekte, yurt güvenli%ini sa%la-
makta; topraksız ve yeter topra%ı bulunmayan çiftçiyi, yurt imkânları ölçüsünde, 
toprak sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

Kanun süratle uygulanarak, “toprak a%aları; feodalite kalıntıları; Anayasanın 
öngördü%ü hakların özgürce kullanılmasını engelleme” tarzındaki marksist sömü-
rüler sona erdirilmelidir.

Sanayile#me: Türkiye’nin refah toplumu haline gelebilmesi, istihdam meselesi-
nin halledilmesi, hayat standardının yükseltilmesi, refahın tabana yayılması, reka-
bet gücü olan bir sanayile#me ile mümkün olacaktır. Bu sebeple, sanayile#me te#vik 
olunmalıdır.

Tabiî kaynaklar ve servetler: Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi, dı#a ba%lılık-
tan kurtulması için, tabiî servet ve kaynaklarımızın, hiçbir ideolojik ve demagojik 
saplantıya kapılmadan ve korkmadan, israfa imkân vermeyen, sosyal ve verimli 
tarzda i#letilmeleri çarelerinin getirilmesini istiyoruz.

Türkiye’nin hayatî meselesi, dı# güvenli%inin devamlı olarak sa%lanmasıdır. 
Güvenli%imiz, kendi gücümüzle ve güvenilir ittifaklarla temin olunacaktır. Bunda 
da ba#arı derecemiz, ekonomik büyümemizdeki yükseklikle orantılı olacaktır.

Buraya kadar, Adalet Partisinin Türkiye’nin 13 önemli sorununa bakı# tarzını 
ve eri#mek istedi%i hedefi, takip etmeyi tasarladı%ı stratejiyi prensip olarak arza 
çalı#tım. Bunları daha genelle#tirerek 4 esasta da toplayabiliriz:

1. — Türk Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak devamını 
sa%lamak.

2. — Demokratik düzeni, Türk milletinin kayıtsız #artsız egemenli%ini sürdür-
mek.

3. — Refahın, sosyal adaletin, sosyal güvenli%in, sınıf kavgası ile de%il, sosyal 
barı# içinde iktisadî büyüme ile mümkün olaca%ına inandı%ımızdan, karma ekono-
mi ve planlı kalkınmayla iktisadî büyümeyi gerçekle#tirmek.

4. — Türk tarihinden, Türk kültüründen güç alarak, gelece%ini Türk Devletine 
ba%layan, kaderde, tasada, sevinçte birle#en, Türkiye Cumhuriyetini ça%da# uygar-
lık seviyesine çıkarmak için çalı#an, Türk olmaktan gurur duyup, Türk milliyetçili-
%ini kuvvetlendirerek ya#atmak.

Adalet Partisi, i#tirak edece%i bir iktidar ortaklı%ının programında, bu ana 
meselelerle birlikte, vatanda#ı yarın endi#esi ve korkusundan kurtarmak için, Ge-



nel Sa%lık Sigortası, Ya#lılık Sigortası, Ziraî Sigorta, &#sizlik Sigortası kanunlarının 
gerçekle#tirilece%i vaadini görmek ister. Hastalanan vatanda#ın peri#anlı%ı; kim-
sesizin, ya#lının sefaleti; tabiatın hı#mına u%rayan çiftçinin felâketi; i#sizin geçim 
sıkıntısı ancak böylece önlenebilir.

Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milliyetçi Ha-
reket Partisi Koalisyonu Hükümetinin Programında bu ana meseleleri buldu%umuz 
için, Adalet Partisi Grubu olarak, bu Hükümeti destekliyoruz, güvenoyu verece%iz. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Programı, Adalet Partisi olarak, “#u eksik, 
bu fazla” diye ele#tirmeyece%iz. Bu, dört parti koalisyonudur. Partiler, bu konularda 
anla#abilmi#lerdir.

Bugün Türk Devleti için en büyük tehlike komünizmdir. En büyük hata da, 
komünizm tehlikesini önemsememektir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

12 Mart öncesi ve sonrası anar#ik olaylarının, örfî idare mahkemelerinde, ger-
çek yüzleri görülmü#tür. Ortadan kaldırılmak istenen, ba%ımsız Türkiye Cumhuri-
yetidir, hem de silahlı halk ayaklanmalarıyla... Büyük basınımızın, ilim adamlarımı-
zın bu hakikate bu derece ilgisiz kalmaları, sudan sebeplere dayanarak bu gerçekleri 
geçi#tirmeleri, memleketimiz yönünden en büyük talihsizliktir. Bu gerçek tehlike 
kar#ısında birle#en siyasî partilerin ve parlamenterlerin daha önemsiz fikir ayrılık-
larını mesele yapacaklarına inanmıyoruz.

Sayın milletvekilleri, Programın, #imdi arz edece%im kısımları, Programın 
memleketimiz gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygunlu%unun birkaç örne%idir. Prog-
ramda bu meseleler aynen #öyle ifade edilmektedir: “Vatanda#ların, kabiliyetleri ve 
arzularına göre ve kendi maddî imkânlarına ba%lı olmaksızın, yeti#me ve bir meslek 
edinme imkânları artırılacak; parasız yatılı ö%renci sayısı ço%altılacaktır. Yurtlar, 
ö%renci kredileri, ders araçları ve gereçleri, artan ihtiyacı kar#ılayacak seviyeye çı-
karılacaktır. Kalkınmaya ve üretime katkısı olan meslekî ve teknik ö%retime önem 
verilecek, meslekî ve teknik liselerin artırılması yoluna gidilecektir.

Ö%retmenlik mesle%ine gereken önem verilecek, feragatla görev yapan ö%ret-
menlerimizin maddî ve manevî sorunlarının çözümlenmesine, meslek içi e%itim-
lerini ve ilerlemelerini sa%layacak #artların hazırlanmasına gayret sarf edilecektir.

E%itimde, radyo, televizyon ve e%itim laboratuarlarından geni# #ekilde yararla-
nılacaktır. Radyo ve televizyon yoluyla yapılacak e%itimin, millî e%itim temel amaç-
larına uyması ve köylere kadar ula#ması sa%lanacaktır.

Ö%retim üyelerinin az ve yetersiz oldu%u e%itim kurulu#larında, kapalı devre 
televizyonlarıyla ders verilme imkânlarından faydalanılacaktır.

Millî bir kültür siyaseti takip edilmek suretiyle, milletimizi meydana getiren 
de%erler etrafında millî bütünlük kuvvetlendirilecektir. Güçlü bir millî kültür ha-
reketinin, milletimizi, zararlı dı# tesirlerden koruyaca%ına inanıyoruz. Kültürümü-
zün geli#mesi, yeni nesillerimize a#ılanması, sanatımızın millî köklerden kuvvet 
alarak ilerlemesi, kültürümüzün içte ve dı#ta tanıtılması, yurt dı#ındaki vatanda# 
ve soyda#larımızın millî kültürümüz ile ba%lılıklarının devam ettirilmesi ve kültü-



rel ihtiyaçların kar#ılanması için gerekli tedbirler alınacaktır”. Bu paragrafı Sayın 
Necdet U%ur’a arz ediyorum.

Millî bir dil politikası izlenecektir. Dilimizin zenginli%inin korunmasına ve ge-
li#tirilmesine önem verilecek, Türkçemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol açan 
a#ırılıklardan ve ilim dı#ı zorlamalardan kaçınılacaktır.

Din görevlilerinin toplumumuzdaki manevî yeri ve de%eri dikkate alınarak, 
sosyal ve ekonomik kalkınmamızda kendilerinden yararlanılacaktır.

Gençlerimizin huzur ve güven içinde derslerine çalı#abilece%i, spor yapabilece-
%i, istirahat edebilece%i her türlü sosyal imkânlara sahip yurtlara, tesislere, burs ve 
krediye yeterli ölçüde kavu#maları sa%lanacaktır.

Vergiyi, malî gücü olandan almaya a%ırlık veren âdil, sade ve külfetsiz bir vergi 
sistemini tesis etmek hedefimiz olacaktır. Dü#ük gelirlilerin vergi yükü azaltılacak 
ve asgarî geçim indirimi yükseltilecektir.

Kredilerin düzenlenmesinde, sosyal ve ekonomik verimlilik esas alınacak ve 
dengesizli%in giderilmesi sa%lanacaktır.

Türkiye’nin, ça%da# bir sanayi ülkesi haline gelmesi, tarım sektörünün ihtiyacı 
olan temel girdilerin yeterli seviyede sa%lanması, zarurî ihtiyaç maddelerinin kar#ı-
lanması için enerji tesislerinin, yeni gübre fabrikalarının, yeni #eker fabrikalarının, 
demir çelik tesislerinin, metalürji sanayiinin, elektronik ve telekomünikasyon sa-
nayiinin, motor sanayiinin, otomotiv alanında aktarma organları sanayiinin, takım 
tezgâhları sanayiinin, a%ır elektronik ekipman sanayiinin, tarım ve i# makineleri 
sanayiinin, gemi in#a sanayiinin kurulmasına mutlaka hız verilecektir.

Sanayile#me hareketinin finansmanında, yurt dı#ındaki i#çilerimizden fayda-
lanılacak, halkın tasarruf imkânlarının de%erlendirilmesi ve güçlendirilmesi mak-
sadıyla, çe#itli te#vik tedbirleri geli#tirilecektir. Sanayile#me için en uygun ortamın 
hazırlanması, sanayile#me te#ebbüslerinin en yüksek verime yükseltilmesi ve te-
#ebbüs sahiplerinin, güçlük ve engellerle kar#ıla#madan, sanayi tesisleri kurmak ve 
i#letmelerini sa%lamak için bir Sanayii Te#vik Kanunu çıkarılacaktır.

Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, e%itici vasıfta bulunması, sana-
yii geli#tirmesini hızlandırması, ihracata dönük olması, ödemeler dengesine olum-
lu etki yapması gibi #artlar içinde yararlanılacaktır.

Yabancı sermayeyle gelen teknolojinin Türkiye’de yerle#mesine imkân verile-
bilecek bir zaman sonunda bu te#ebbüslerin yerli sermayeye devir imkânları sa%la-
nacaktır.

Elektrik enerjisi ve yakacak temininde dar bo%azlar, kısa ve uzun vadeli mü-
dahale ve esas itibariyle öz kaynaklara dayalı projelerle giderilecektir. Bu meyanda, 
temel hidroelektrik ve termik tesislerin yapılması hızlandırılacaktır.

Üzerinde Türkiye’nin hakkı bulunan deniz yata%ındaki ve deniz yata%ı altın-
daki tabiî kaynakların aranması, bunlara sahip çıkılması ve i#letilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır.



Büyük sulama projeleri hızlandırılacak ve bu meyanda, A#a%ı Fırat Projesi gibi, 
çok maksatlı ve yüksek ekonomik yararları olan projelerin süratle gerçekle#tirilme-
sine çalı#ılacaktır.

Gübre fiyatlarının indirim imkânları önemle ele alınacaktır. Büyük geli#me 
imkân ve gücüne sahip olan hayvancılık ve su ürünleri, bütünle#mi# politika ve te-
mel organizasyon tedbirleriyle bir kül halinde ele alınacak ve geli#tirilecektir.

Meyvecilik, sebzecilik, turfandacılık ve çiçekçilik alanlarında da dar bo%azlar 
giderilerek, geli#menin hızlandırılması ve ihracatın geli#tirilmesi sa%lanacaktır.

Toprak ürünlerimizin tabiî afetlerden gördü%ü zararlardan köylü ve çiftçileri-
mizin müteessir olmamalarını sa%layan bir tarım sigortası, geli#tirilip yaygınla#tı-
rılacaktır.

Kooperatiflere ve gönüllü kooperatifçilere gerçek anlamda, layık oldu%u büyük 
önem verilecektir. Kooperatiflerin ve kooperatif üst kurulu#larının, gayelerine uy-
gun #ekilde çalı#maları ve yatırım yapmaları te#vik edilecektir. Kooperatiflerin ve 
kooperatifçili%in özel menfaatlere ve siyasî amaçlara âlet edilmesi önlenecektir.

Köy kalkınması kooperatifçili%inin geli#mesine özel bir önem verilecektir. Köy 
hizmetlerinde köylüye yüklenen katılma paylarını kaldırmaya kararlıyız. Günün 
icaplarına uygun bir Köy Kanunu çıkaraca%ız. Köy muhtarlarına ödenek verilmesi-
ni mümkün kılacak kanun tasarısı Yüce Meclisimize sunulacaktır.

Orman niteli%ini tam olarak kaybetmi# yerlerden, su ve toprak rejimine zarar 
vermeyen, orman bütünlü%ünü bozmayan tarla, ba%, bahçe, zeytinlik, meyvelik, 
fındıklık, fıstıklık gibi, çe#itli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar bulunan yerler ile, otlak, kı#lak ve yaylak haline gelmi# yerler ile, #ehir ve ka-
saba, köy yapılarının toplu olarak bulundu%u yerle#im sahalarının orman sınırları 
dı#ına çıkarılması kaçınılmaz hale gelmi#tir.

Büyük sulama projelerine bir taraftan devam edilirken, kısa zamanda netice 
alınacak yeraltı pompaj ve gölet sulamalarına özel bir a%ırlık verilecektir.

Genel sa%lık sigortası sistemi gerçekle#tirilecektir. &#çilerimizin, esnaf ve 
sanatkârların ve dar gelirlilerin ucuz ve sıhhî meskenlere sahip olmaları, bu yolda 
kredi imkânlarının artırılması temin edilecektir.

Kurulacak fabrika ve emsali yatırımlara i#çilerimizin hissedar olmaları 
imkânları hazırlanacaktır.

Kıdem tazminatı, en kısa zamanda, i#çilerimizin ve ülkemizin yararına en uy-
gun bir #ekilde, 15 günden 30 güne çıkarılacaktır.

&#sizlik sigortasıyla ilgili çalı#malar yapılacaktır.
Sanayile#me hamlemizde de%erli bir rol ifa eden küçük sanayi kurulu#larıy-

la, büyük sanayi arasındaki ba%ların geli#tirilmesine önem verilecektir. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın i#yeri kurmaları, dükkân ve atelye sahibi olmaları kolayla#tırıla-
cak, gerekli finansman ve kredi imkânlarına kavu#turulmaları sa%lanacaktır. Küçük 
sanayi siteleri geli#tirilecek, küçük sanayide e%itim çalı#malarına önem verilecektir.

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu en kısa zamanda çıkarılacaktır.



Esnaf ve sanatkârlarımızı ve çiftçi vatanda#larımızı a%ır ve gereksiz defter tut-
ma formalitelerinden kurtararak, mümkün olan ölçüde basit ve götürü usullerle 
vergilendirme yoluna gitmeyi, hem devlet gelirleri bakımından, hem de büyük sayı-
da vatanda#ımızın yersiz külfetlerden kurtulması bakımından lüzumlu görüyoruz.

“Gecekondularda oturan vatanda#ların medenî ihtiyaçlarının kar#ılanması ve 
gecekonduların tapuya ba%lanması konularında gerekli tedbirler alınacaktır.

Devlet idaresinin israftan kurtulmasına, kırtasiyecilik, rü#vet, irtikâp ve suiis-
timal ile müessir bir #ekilde sava#ılmasına büyük önem verece%iz.

Seçmen ya#ının 18’e indirilmesine ve dı# ülkelerdeki yurtta#larımızın seçimle-
re katılıp oy kullanabilme imkânlarını sa%layacak kanunî de%i#ikliklerin yapılması-
na taraftarız.

TRT’nin, tarafsızlı%ı ve Anayasanın 121’nci maddesindeki ilkelere sadık kal-
ması sa%lanacaktır. Yalnız haber hizmeti de%il, önemli bir e%itim ve kültür hizmeti 
görmekle yükümlü olan TRT’nin, devletin ülkesi ve milleti ile bütünlü%ünü sarsıcı, 
Cumhuriyeti tahrip edici, millî güvenli%e ve genel ahlâka zarar verici yayınlar yap-
ması önlenecektir”

Sayın milletvekilleri, verdi%im örnekler göstermektedir ki, bu Hükümet Ana-
yasa do%rultusunda, Atatürk ilkelerine ba%lı olarak, demokratik düzen içinde kal-
kınmayı, büyümeyi, dı#a ba%lılıktan kurtulmayı, sosyal barı# içinde sosyal adaleti 
ve sosyal güvenli%i gerçekle#tirmek isteyen, Büyük Türkiye’yi yaratmayı hedef alan 
bir Hükümettir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın milletvekilleri, ne var ki, C.H.P. ve Sayın Ecevit çok vaat etmi#, Ba#bakan 
olarak hemen hemen hiçbir #ey yapamamı#tır. &ki misal vermekle yetinece%im.

Sayın Ecevit, Hükümetinin güvenoyu müzakerelerinde, “köylü kredi olarak 
500 lira de%il, 500 bin liralar, milyonlar alacaktır. Bir aya, iki aya kalmadan, hani 
senin malın diye sorulmadan bu krediler kendisine verilecektir” demi#tir. Aylar 
geçti%i halde, ne yazık ki, tarım girdilerinde, gübre, tohum, ilâç, makine, aletler 
ve akaryakıtta %300’e yakın bir artı# olmasına kar#ılık, kredi düzeninde ve usu-
lünde hiçbir de%i#iklik yapılmadan, yalnızca %20 civarında bir artı# sa%lanmı#tır. 
Böylelikle, ba#ka bir deyi#le, köylünün ve çiftçinin kredisi artırılmak #öyle dursun, 
%250’nin üstünde azalmı#tır.

&#te, Sayın Ecevit’in halka dönük icraatı! (C.H.P. sıralarından gürültüler)
&kinci misal: - Buna, sonra, Sayın U%ur’un konu#maları dolayısıyla cevap verir-

ken tekrar temas edece%im Sayın Ecevit 22 "ubat 1974’te, “Ekim 1974’te üniver-
siteye imtihansız giri# ba#lıyor” dedi. 17 Temmuz 1974’te de Millî E%itim Bakanı, 
“Bu yıl her adayın üniversiteye girece%ini” tekrarladı. 1 Aralık 1974’te Sayın Ecevit, 
“Yüksekö%renim kurumlarındaki tıkanıklık giderilerek, uzun yıllardır ilk kez tüm 
gençlerimize yüksekö%renim yapma olana%ı sa%lanmı#tır. E%er meseleyi çözeme-
seydik, ben ve Millî E%itim Bakanı istifa edecekti” dedi.

Ne yazık ki, Sayın Ecevit gerçe%i söylemedi, Çünkü 1974’te üniversite giri# sı-
navına 226 bin aday katılmı#tır. Bunlardan sadece 126 bini yüksekö%retime kay-
dedilmi#tir; fakat bunlardan ancak 23 bin genç üniversitelere girebilmi#tir. 19 bini 



akademilere, 23 bini çe#itli yüksekokullara ve 60 bini -dikkat buyurun de%erli mil-
letvekili arkada#larım, 60 bini- mektupla ö%retime kaydedilmi#tir. Ankara Tıp Fa-
kültesine 15.356 talep olmu#tur, sadece 120 ö%renci alınabilmi#tir, &stanbul Teknik 
Üniversitesi &n#aat Fakültesine 12.760 talep olmu#tur, yalnızca 130 ö%renci kayde-
dilmi#tir. Orta - Do%u Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine 24.770 istek ol-
mu#tur, yalnızca 860 genç kaydedilmi#tir. Mektupla ö%retim, yalnızca, Millî E%itim 
Bakanlı%ına ba%lı yüksekokullarda uygulanmı#tır. Onlar da; e%itim enstitüleri, kız 
ve erkek teknik yüksek ö%retmen okulları, Ticaret ve Turizm Ö%retmen Okuludur.

Mektupla ö%retimin ne kadar güvenilir bir e%itim sistemi oldu%u münaka#asını 
ba#ka zamana bırakıyorum. Yalnızca, Sayın Ecevit’in yüksekö%retim sorununu çö-
zemedi%ini ifade etmekle yetiniyorum. Çünkü, memleketin ihtiyacı olan dallarda, 
kalkınma planımızın gösterdi%i hedeflerde ö%renci alınmamı#tır, üniversitelerde, 
akademilerde bu sistem uygulanmamı#tır; sadece, emrinde bulunan Millî E%itim 
Bakanlı%ına ba%lı yüksekokullarda uygulanmı#tır.

NECCAR TÜRKCAN (#zmir) — Ona da #ükür. Eskiden onu da bulamıyorduk.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Mektupla ö%retimin bu kadar yaygın olarak 

ba#latılmasına “"ükür” mü demenin lâzım geldi%ini, kafalarımızı yumruklarımız 
arasına alıp yumruklamamız mı gerekece%ini ileride görece%iz.

BA%KAN — Sayın Türkcan, rica ediyorum. Devamlı söz atıyorsunuz, istirham 
ediyorum.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Onun için tekrar ediyorum, Sayın Ecevit, bu 
konu#malarıyla yüksekö%retimi halletmemi#; aksine, içinden çıkılması çok zor bir 
arapsaçı haline getirmi#tir.

Bunu arz ettikten sonra, Sayın Ecevit’in 8 Nisan 1975 tarihli demecini yine, 
ilmî ve objektif de%il, hissî bulduk. Bir büyük parti liderinden beklenmeyecek de-
recede yıkıcı ve gerçek dı#ıydı. Bunları gazeteden okuyarak zamanınızı almak iste-
miyorum; ama tekrar ediyorum: Bir büyük partinin liderinin bu derece hissî, bu 
derece önyargılı, kırıcı ve yıkıcı olmamasını temenni ederdik.

Sayın milletvekilleri, halbuki Sayın Ecevit’in ekonomik politikası, orada belirt-
ti%inin aksine, dar ve sabit gelirli halkı ezen, emekçiyi yoksullu%a mahkûm eden, 
emekçiyi i#siz bırakan bir politikadır. Bu hakikati rakamlarla anlataca%ım.

1973’te toptan e#ya fiyatları endeksinde artı#, %20,5’tur. 1974’te bu artı# 
%29 olmu#tur. 1973 yılında emisyon hacmi 25 küsur milyardı. Hâlbuki 1974 yı-
lında, onların bıraktı%ı zamanda 34 milyar lirayı a#mı#tır. &thalât 1973’te miktar 
olarak 13.615.400 ton; kıymet olarak 2.086.000.000 dolar iken, 1974’te miktar 
olarak 17.319.700 tona, kıymet olarak 3.778.000.000 dolara yükselmi#tir. &hracat 
1973’te miktar olarak 5.292.500 ton iken, 1974’te 4.513.200 tona dü#mü#, kıymet 
olarak 1973’te 1.317.000.000 dolar iken, 1974’te 1.532.000.000 dolar olmu#tur. 
&hracat 1974 yılında 800 bin ton civarında eksilmi#tir, ithalât ve ihracat açı%ı ise, 
2.246.000.000 dolar civarına varmı#tır. 1974 yılında, ekonomik durgunluk sonu-
cu olarak, stoklar büyük ölçüde artmı#tır. Stokların artı#ı, Ecevit Hükümetinin 
Türkiye’de yatırımları durdurdu%u ekonomiyi durgunlu%a soktu%unun en bariz 



örne%idir. Klinker, 1973 yılında stok olarak, 513.529 ton iken, 1974’te 1.300.000 
tona ula#mı#tır. Çelik 33.703 ton iken, 1974’te 710 bin tonu bulmu#tur. Demirde 
1973’te hiç stok yokken, 1974’te 700 bin ton olmu#tur. Pencere camı 2.279 ton 
iken, 1974’te 13.533 ton olmu#tur. Toplam in#aat 1973’te, m2 olarak 24.496 mil-
yon iken, 19.654 milyona dü#mü#tür. Bunlar göstermektedir ki, Türkiye’de yatı-
rımlar, büyük sanayii ve vatanda#ı, emekçiyi ilgilendiren in#aat sektörü tamamen 
durmu#tur. Tekstil sanayii, kapasitesinin yalnız ve yalnız %55’i ile çalı#mı#tır.

Traktör imalâtındaki üretim 37 binden, 29 bine dü#mü#tür. &#te, bugün çift-
çinin bulamadı%ı, pe#inde ko#tu%u traktörün olamamasının sebeplerinin ba#ında 
gelen budur.

&#te yoksulluk, kuyruk, i#sizlik Sayın Ecevit’in politikalarının eseridir.
De%erli arkada#larım, millî gelirdeki durum #öyledir: 1973 yılında program 

hedefine göre gayrisafi millî hâsıladaki hız 7,5 olması gerekirken, 5,5 olmu#tur. 
Halbuki 1974 yılında program hedefi 7,6 iken, gerçekle#me, bir dü#ü%üyle 7,5 ol-
mu#tur; ama kalemleri tetkik etti%imiz zaman, burada Sayın Ecevit hükümeti için 
övünülecek de%il, yerinilecek bir durum vardır. Olay #öyledir:

1973 yılında tarım sektöründeki program hedefi 3,7’dir; ama hava #artlarının 
elveri#siz gitmesi neticesi, gerçekle#me, nakıs 10,7 olmu#tur. Buna kar#ılık 1974 
yılında tarım sektöründeki program hedefi 3,7 oldu%u halde, hava #artlarının 
fevkalâde elveri#li gitmesi sonucu gerçekle#me 6,9 olmu#tur; ama tabiat #artlarına 
ba%lı olmayıp, tamamen ekonomik tedbirlerle, hükümet icrasıyla ilgili olan sanayi-
le#mede durum #u tarzda cereyan etmi#tir:

1973’te sanayile#mede program hedefi 11,2 iken, gerçekle#me 12,8 olmu#tur; 
ama 1974’te program hedefi 11,2 oldu%u halde, gerçekle#me maalesef 8,5’da kal-
mı#tır.

"imdi de%erli arkada#larım, e%er 1974’te, 1973’teki olumsuz hava #artları 
vaki olmu# olsaydı, 1974’ün kalkınma hızı 7,5 de%il, 3,5 olurdu; ama buna mu-
kabil 1973’te 1974’ün hava #artları gerçekle#mi# olsaydı, o zaman gayri safî millî 
hâsıladaki kalkınma ve artma hızı %9 olurdu de%erli arkada#larım.

Bunlardan anla#ıldı%ı üzere, Türkiye’de sosyal adaleti, sosyal güvenli%i gerçek-
le#tirmek için sosyalist olmaya ihtiyaç yoktur. Olumlu ekonomik politikalar ve ba-
#arılı bir icraatla, Türkiye büyük kalkınma hedeflerine ula#ır ve Türkiye’de i#sizlik 
önlenir, emekçinin hakkı olan, kendisinin hakkı bulunan ücret demokratik yollarla, 
toplu sözle#melerle, grevlerle sa%lanmı# bulunur.

Onun için diyoruz ki; Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, Güven Partisi, Millî 
Hareket Partisi Koalisyon Hükümeti Programı, büyük sermayeden de%il, emekçi-
den, i#çiden, köylüden, çiftçiden, memurdan, sabit ve dar gelirliden, tek kelimeyle 
milletten yanadır. Solun her çe#it yaygarası ve iftirası bu hakikati de%i#tiremeye-
cektir. Az geli#mi# olmayı istismar kolaydır. Zengin, fakir kavgası yaratmak, te#eb-
büs sahiplerini gözden dü#ürmek kolaydır. Ama fakiri, zenginin ya#ama düzeyine 
yükseltmek, geri kalmı#lı%ı süratle gidermek zordur. Sayın Ecevit, solcu politikası 
ile birinciyi yapmaktadır. Bu koalisyon hükümeti de ikinciyi yapacaktır.



Yapılan tahribat neticesi Sayın Demirel Hükümeti büyük açık veren bir kamu 
maliyesi almaktadır. Konsolide bütçenin 28 milyar, kamu iktisadî te#ebbüslerinin 
15 milyar olmak üzere, toplam kamu finansmanı genel dengesinde 43 milyarlık 
bir açık verme ihtimali mevcuttur. Bu güçlü%e ra%men, biz bu Hükümetin do%ru 
ekonomik ve sosyal politika ve iç barı# ile programında vaat etti%i hususları ba#ara-
ca%ına ve gerçekle#tirece%ine inanmaktayız.

De%erli arkada#larım, bu bölümü arz etmek istemiyordum; ama ne yazık ki, 
burada Sayın C.H.P. Grup sözcüsünün fevkalâde asabi bir hava içinde memleket 
gerçeklerini ba#ka tarzda ele alması ve ba#ka tarzda göstermek istemesi kar#ısında 
Türkiye’nin bazı gerçeklerini ben de dile getirmek mecburiyetinde kalıyorum.

De%erli arkada#larım, Sayın Ecevit, Millet Meclisinin 12.2.1969 tarihli zabıt-
larında görüldü%ü üzere bu Mecliste #öyle konu#mu#tur: “Devletten, hükümetten 
umudunu kesen halk, Anayasanın izin verdi%i, hatta emretti%i toprak reformunu 
yer yer kendisi gerçekle#tirmeye ba#lamı#tır. Bu hareket ne jandarma ile, ne de tek-
nolojik bulu#larla, ne de yasalarla önlenebilir. Bütün yasaların üstünde Anayasa, 
onun da ötesinde do%a yasaları, tabiat kanunları vardır. &nsanca ya#ama hakkının 
bilincine varan bir halk, o hakkı elde etmesini bilir. Bu bütün yasaların üstünde bir 
do%a yasasıdır. Ellerinde, topraksız köylü olmaz diye kendi yazdıkları dövizleri alıp 
yürüyü#e geçen ve üzerinde ya#ama hakkı iddia ettikleri toprakları i#gale giri#en 
köylüleri hiç bir güç durduramaz” diyor.

Sayın milletvekilleri, soruyorum i#gali bizzat hak, kendilerine göre haklı bul-
duklarım iddia etmek, bir partinin genel ba#kanı tarafından dile getirilirse, acaba 
bu sözler, devletin ve hukukun inkârı manasına gelip, do%aya, tekrar hukuk öncesi-
ne dönmek demek de%il midir?

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — On senedir aynı #eyi söylüyorsunuz.
ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Ya topraklar alınırken?
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Herkesin hakkı kanunla verilir. Hiç kimse 

kendi hakkını kendisi alamaz. Hele bunu bir i#gal yoluyla yapamaz. Hele bir par-
tinin genel ba#kanı, Millet Meclisi kürsüsünden kanunsuz i#leme giren ki#ilere 
“Do%a yasası vardır, onu devletin hiç bir kuvveti, jandarması durduramaz” diyemez 
muhterem arkada#larım. Derse bu hukuk devletinin inkârıdır, bu hukuk öncesine, 
do%aya dönü#tür Sayın milletvekilleri. Bu açık olarak zorbalı%ın te#viki, vatanda#-
ları zorla kanunu çi%nemeye sevk etmektir. E%er, aksi iddia edilirse, bu iddia insan 
idraki ile çeli#kiye dü#er.

Sayın milletvekilleri, bir i#çi ayaklanması provası olan 15-16 Haziran 1970 i#çi 
olaylarından sonra, Sayın Ecevit’in beyanatı, “Beri i#çi olsaydım böyle bir kanuna 
isyan ederdim” olmu#tur. "imdi de%erli milletvekilleri, bu sözle Sayın Ecevit ihtilâl 
provasının kar#ısında de%il, yanında yer almı# olmamakta mıdır?

Anayasa düzenini silahlı bir harp ihtilâli ile yıkıp, yerine Marksist, Leninist, 
Maoist bir düzen kurmak istedikleri, bu maksatla örgütler kurup, sayısız anar#ik 
eylemler yapan, yaptıklarından hiç bir vakit pi#manlık duymayan devlet ve rejim 
dü#manlarını affettirebilmeyi en büyük u%ra#ı haline getiren Sayın Ecevit, büyük 



bir vatanseverlikle Türk Devletini kurtarmaya gayret eden örfî idare yetkilerini ima 
ederek, “Devlet yıkıcıları için, ara rejimi süresince de, devletin adaletsiz davrandı-
%ını, kı#kırtılan veya karga#alıklarda âlet olarak kullanılan bir grup ezilirken, öbür 
grubun özel devlet koruyuculu%unda tutuldu%unu söyleyebilmektedir. (Ocak 1975) 
Soruyoruz de%erli milletvekilleri; kı#kırtıcı kimdi; âlet olarak kullanılan kimlerdir? 
Cumhuriyet Halk Partisi bir tek defa olsun bu yıkıcı fikirleri, dü#ünceleri, bildirile-
ri, eylemleri bunları kı#kırtanları kınamı# mıdır? Biraz evvel Sayın U%ur, buradaki 
konu#masında dahi, bir grup eylemleri dikkate alıp ileri sürerken, kar#ısında olan-
ları, hem de Anayasanın men etti%i, Ceza Kanunumuzun yasak saydı%ı dernekleri 
kuranları, fiilleri, eylemleri yapanları, mahkemelerce sabit oldu%u halde kınamı# 
mıdır?

Sayın milletvekilleri, bir fakültenin, kurulu# yıl dönümünde “Türk gençleri” 
diye söze ba#ladı%ı için Ba#bakan Irmak’ın konu#turulmaması olayını bile üzerinde 
durulmayacak bir vakıa saymak mümkün müdür? Bunu ayıplamamak, buna kar#ı 
çıkmamak mümkün müdür? Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde oldu%u herkesçe 
bilinen ve kendilerince de ifade edilen sendikalar, aynen; “Milliyetçi cephe adı al-
tında halka kar#ı örgütlenen sermaye çetesi ve onun. kiralık katilleri” diye alçakça 
iftira ederken, Cumhuriyet Halk Partisinin yan kurulu#ları olarak bilinen dernekler 
sınıf kavgası bilinci a#ılamak için bildiriler yayınlar ve bu bildiriler de, maalesef te-
levizyonda her gün millete duyurulurken, Cumhuriyet Halk Partisi de; “Milliyetçi 
cephe adı altında birle#meye çalı#an partiler, gençlik arasında silahlı saldırıları dü-
zenleyen bazı kurulu#ları desteklemektedir. Bu utanç tablosunu çizenler, diye - 29 
Ocak 1975 - devam etmektedir.

Tamamen gerçek di#i ve vicdan dı#ıdır bu sözler.
Bu tutumu ile memlekette sınıf kavgası ve karga#a yaratanları Cumhuriyet 

Halk Partisi desteklemi# olmuyor mu? Biraz evvel Sayın Türke#’e söylediklerini ben 
de aynen Sayın U%ur’a tekrar ediyorum, O’da o derneklere, o yan kurulu#lara kar#ı, 
burada Sayın Türke#’e tavsiye ettiklerini, lütfen kendileri ve kendi Genel Ba#kanları 
yapsın. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

NECDET U&UR (#stanbul) — Yaptı yaptı.
AL# SANLI (Burdur) — Yaptılar, yaptılar; ama...
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim 

Kurulu 3 Nisan 1971 tarihi bildirisinde, tenkit ve siyasî mücadele sınırını da a#a-
rak; “Gençlere kar#ı aylardır düzenlenen saldırılar, Demirel, hükümet kurma çaba-
larına ba#ladı%ından beri daha da hızlanmı#tır. Her gün gençler yaralanmakta, öl-
dürülmektedir. &nsanlık dı#ı yöntemlerle yüksekokullarda, üniversitelerde gençler 
her gün tuza%a dü#ürülmektedir” denmektedir. Bu do%ru de%ildir, tamamen aksi 
do%rudur, tamamen aksi do%rudur.

Yüksekö%renim müesseselerinde, üniversitelerde boykotu tertipleyenler kim-
lerdir? Gençlerin derse girmelerini, imtihana girmelerini önleyen kimlerdir? Bu 
kadar yanlı#, bu kadar hakikat dı#ı konu#ulunca verilecek cevabı, ben size bulamı-
yorum; ama Türk milleti size verilecek cevabı bulacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri)



AL# SANLI (Burdur) — Nedir do%ru olan?
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sen ver bakalım cevabı, versene?
#LHAM# ERTEM (Devamla) — De%erli arkada#larım, bunları tertipleyenler 

sol kurulu#lardır.
M. RAUF KANDEM#R (Ankara) — Komandolar.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bunları tertipleyenler, Marksist, Maoist 

te#kilâtlardır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
N#HAT SALTIK (Tunceli) — Komandolar.
ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Sizsiniz.
ABDULLAH BA%TÜRK (#stanbul) — “Sancak Tül” cülerdir.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — De%erli arkada#larım, halbuki, gençleri fa#ist 

ve devrimci diye ikiye, ayırıp siyasî kavgaya iten kendileridir.
4 Kasım 1974 günü &stanbul Üniversitesinin derse ba#lama töreninde yaptı%ı 

konu#mada Sayın Ecevit; “Siyasî partilerin bazıları üniversitelere, meslek kurulu#-
larına, siyaset yasaktır zihniyetini getirmek isterler” ve Ocak 1975’te; “Bütün yük-
sekö%retim kurumları, Hükümet sorunu çözüm buluncaya kadar derslere ara ver-
melidirler” diyerek, gençleri C.H.P. yararına bir araç olarak kullanmak, memleketi 
içinden çıkılmaz bir karga#a ve karga#alı%a sürüklemek istemektedir. Bundan sonra 
yüksekö%retim müesseselerinde boykotlar durmadan devam edip giderse, bazı ör-
gütlerce zorla ö%renciler boykota mecbur edilirse, bu boykotlarda da “Bundan önce 
oldu%u gibi bugün de dünya halklarının, - dikkat buyurun dünya halklarının - em-
peryalizme kar#ı devrimci mücadelesindeki görevimizi yerine getirece%iz” tarzında 
bildiriler yayınlanırsa; aslında sosyalist blok içinde istiklâlimizi kaybetmek anlamı-
na gelen sol yumruklar havaya kaldırılarak “Ba%ımsız Türkiye” diye ba%ırılırsa; bun-
ların kar#ısına, okumak isteyen, ö%renip e%itilmek arzulayan, millî kültüre, millî 
de%erlere ba%lı, “Türkiye halkları” de%il, “Türk milleti” diyen, asırlar boyu dökülen 
yüzbinlerce #ehit kanı pahasına kurtarılan Türkiye Cumhuriyetinin ba%ımsızlı%ını” 
korumaya azimli gençlerin çıkması, neden hayret ve üzüntü ile kar#ılanıyor? (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu gençlere sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır. Türkiye’de, Anayasanın 
hâkimiyetini, üniversiteler ve yüksekö%retim müesseselerinde komünizmin bölü-
cülü%ü ve zorbalı%ı yerine Türk milliyetçili%inin birlik ve beraberli%ini, kanun ve 
nizamların hüküm sürmesini istemektedir.

Hep beraber Türk gençli%inin, yarının büyük Türkiye’sini ya#atacak vasıfta ve 
siyasî mücadeleyi ya#atacak tarzda yeti#mesine çalı#alım. Siyasî mücadeleyi partiler 
arasında yapalım. Biz millî birlik ve iç barı# istiyoruz. Bir tek gencimizin burnunun 
kanaması bile bizlere derin ıstırap verir; fakat iç barı# Sayın Ecevit’in burada lâf 
atan arkada#ların tutumları, davranı#larıyla mümkün olamaz. Bu suçlama metodu 
ve bu tahrik tutumu ile hiçbir #ey sa%lanamaz.

Bunları ifadedeki maksadım; kar#ılıklı bir tartı#ma açmak de%il, gerçekte an-
la#maya varmaktır; gençlerin Türklük millî #uuru etrafında, Atatürk ilkelerinde. 



Anayasa ve kanun üstünlü%ünde birle#erek zor ve zorbalıktan uzak, karde#çe, fikir 
ve dü#ünce tartı#maları yapacakları ortamı yaratabilmektir.

Sayın Ecevit’in, 5 Nisan günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra 
gazetecilere verdi%i demeçteki, kendilerine “Milliyetçi Cephe” adını takan partiler 
toplulu%unu büyük çıkar çevrelerine hizmet amacı güden ve bu u%urda karde# kav-
galarıyla milleti ikiye bölen, demokrasiyi yıkan siyasî cinayetlerle iç barı#ı yok eden 
tarzında suçlama ve iftiraları, siyasî nezakete, iç barı#a uymayan aksine iç sava# 
yaratmak isteyen yeni bir örnektir.

Ekonomik görü#lerini bir tarafa bırakıyorum; fakat bildirdi%i karde# kavgaları-
nı, siyasî cinayetleri ispat etmeye mecburdur.

ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Cephe kuran...
SABR# TI&LI (Kastamonu) — Edilecek, edilecek... Kimlerin yaptı%ı belli za-

ten. Kimlerin yaptı%ı belli.
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Cumhuriyet Halk Partisi Kavak Kayma-

kamı.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bu hırçın ve delilsiz itham edici konu#malar...
Arkada#larım bu lâfı bana söylemek istiyorlarsa çok yanlı#, ben Kavak’ta kay-

makamlık falan yapmadım. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)
Bütün bilgileri böyleyse anlayın durumunu.
BA%KAN— Efendim, siz buyurunuz Sayın Ertem.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Sayın Ba#kanım, onlar durmadan...
BA%KAN — &stirham ederim efendim. Salonda her konu#maya...
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Beyefendiler onları o kadar iyi yaptım ki, if-

tihar ederim idarecili%imle (C.H.P. sıralarından gürültüler) iftihar ederim... Sicilim 
meydandadır. Takdirnamelerim meydandadır. Hizmet gördü%üm ilçeler meydan-
dadır. Onların içinde Türkiye’nin en çok mahrumiyet gören yolsuz yerleri oldu%u 
gibi Türkiye’nin en imkânlı ilçesi Beyo%lu da vardır. &ftihar ederim idarecili%imle. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Evet evet.

BA%KAN — &stirham ediyorum arkada#larım, lütfen. Çok rica ediyorum.
AL# SANLI (Burdur) — Yalova’da var mı idin Sayın Ertem?
CAH#T ANGIN (Çorum) — Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri mi verdi 

sana o sicili?
#LHAM# ERTEM (Devamla) — De%erli arkada#larım, bu hırçın ve delilsiz it-

ham edici konu#malar sadece kavgayı gerginle#tirir, huzuru bozar ve kar#ı suçlama-
ları getirir. Huzur istiyorsak bu tutumu bırakmaya mecburuz.

Sayın Ecevit, 15 Ekim 1974 tarihli önerisinin 2’nci bölümünde, seçimin ye-
nilenmesi için bir anla#ma olmaksızın A.P. Genel Ba#kanının ba#kanlı%ında ve 
Cumhuriyet Halk Partisi dı#ında kurulacak bir koalisyon hükümetinin güvenoyu 
almasına Cumhuriyet Halk Partisince olanak sa%lanmasını teklif ediyordu. "imdi, 



durumunu tamamen de%i#tirmi# ve dün de gayet ciddiyetten uzak bir beyanat veri-
yor, diyor ki: “Bu Hükümet Programında demokrasiye, özgürlü%e aykırı hükümler 
vardır”. Sureti kafiyede, sureti katiyede Hükümet Programında demokratik haklar, 
insan haklarına kar#ı ve onlara aykırı hiçbir hüküm yoktur. Hükümet Programında, 
tamamen Anayasa içinde hukuk devletinin gerçekle#tirilmesi çabası, vardır. Sayın 
Ecevit bu öneriyi yaparken, bir nevi “Vatan kurtaran aslan” durumunu takınırken, 
Adalet Partisinin de felsefesini biliyordu. Orta yerde de%i#mi# bir #ey yoktur. Aca-
ba, merak ediyoruz; o zamanki durumu mu samimî, #imdiki durumu mu samimî?

De%erli arkada#larım sözlerimi burada keserek birkaç cümleyle de Sayın 
U%ur’un konu#malarına cevap verece%im.

Adalet Partisinin hiçbir zaman, “Yalnız benim fikrim do%rudur, yalnız benim 
fikrim gerçekle#melidir” tarzında bir tutumu, asla olmamı#tır.

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Ertem, ben söylemedim.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — O zaman geri alırım.
NECDET U&UR (#stanbul) — Ba#kasının, Sayın Erbakan’ın…
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Peki, siz getirdiniz kürsüye Sayın U%ur. 

(C.H.P. sıralarından gülü"meler)

NECDET U&UR (#stanbul) — Sayın Erbakan söylemi#, ben ne yapayım?
BA%KAN — Lütfen efendim.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — De%erli arkada#larım, iki konuda kısaca ma-

ruzatta bulunup sözlerimi bitirmek istiyorum.
Bunlardan birisi, e%itim hakkında Sayın U%ur’un sözleridir. E%itim hakkındaki 

sözleri gerçe%in dı#ındadır. "öyle ki, evvelâ ö%retimde, yüksekö%retime varmadan 
yönelmeyi sa%layacak kanun çıkmı#tır. Millî E%itim Temel Kanunu yönelmenin 
nasıl yapılaca%ını tespit etmi#tir. Binaenaleyh, Hükümet Programında, çıkmı# bir 
kanunun tekrar dile getirilmesinin lüzumu ve ihtiyacı yoktur. Kaldı ki, yönelme 
meselesi, Sekizinci Millî E%itim "ûrasında kararla#tırılmı#, Dokuzuncu Millî E%itim 
"ûrasınca sadece uygulanması ele alınmı#tır. Binaenaleyh, yüksekö%renime yönel-
mekteki, kaynaktaki düzenlemeyi kanunlarımız getirmi#tir, uygulamaya devam 
edecektir. Buyurdukları gece ö%retimi, Adalet Partisinin gerçekle#tirdi%i bir husus-
tur ve Adalet Partisi zamanında yalnız sosyal bölümlerde yapılan gece ö%retimini, 
kalkınma planlarının gere%ine göre teknik ve fen dallarına da aktaran kanun Adalet 
Partisi iktidarı zamanında çıkarılmı#tır. Ama, biz üzülerek bir hususu da belirtmek 
isteriz ki, Cumhuriyet Halk Partisinin “Verdi%i sözü yerine getiririm” görünmek 
için açtı%ı gerçekten lüzumsuz birtakım yüksekö%retim müesseseleri vardır ki, bun-
lar birer plansızlık örne%idir. Onlardan birisi teknik ö%retime ba%lı Deneme Yük-
sek Ö%retmen Okulu, ikincisi de Endüstriyel Sanatlar Yüksek Ö%retmen Okuludur. 
Türkiye’de e%itim enstitüleri ve üniversiteler varken böyle bir deneme yüksekoku-
luna ihtiyaç yoktur. Türkiye’de erkek ve kız teknik yüksek ö%retmen okulları var-
ken, onların sahası dı#ında kurulabilecek bir Endüstriyel Yüksek Sanatlar Okuluna 
ihtiyaç yoktur. Bu, sadece aldatmacadan ibarettir.



De%erli arkada#larım, ha#ha# sorununa da temas edecektim; ama vaktin ge-
cikmi# olması dolayısiyle, nasıl olsa Hükümetin de bu konulara temas edece%ini 
dikkate alarak, sözlerimi #öyle ba%lıyorum: Bu Koalisyon Hükümeti, Türkiye’nin 
içinde bulundu%u sosyal ve ekonomik sorunları halledecek Türkiye’de sosyalist 
devlet olmadan sosyal adaleti, sosyal güvenli%i gerçekle#tirebilecek, Türkiye’nin içi-
ne dü#tü%ü yoklu%u, Türkiye’nin içinde bulundu%u kuyru%u kaldıracak, gerçekten 
Türk i#çisine, Türk emekçisine, Türk vatanda#ına yeni yeni i# sahaları açabilecek, 
Türk gençli%inin bekledi%i e%itim reformunu getirebilecek ve tarımdaki beklenilen 
hamleyi yapabilecek bir hükümettir.

Adalet Partisi olarak bu Hükümeti destekleyece%iz. Hepinize saygılarımı suna-
rım. (A.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ertem. Söz sırası, Millî Selâmet Partisi 
Grubu adına Sayın Süleyman Arif Emre’nin.

Buyurunuz Sayın Emre.
M.S.P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN AR#F EMRE (#stanbul) — Muhterem 

Ba#kan, muhterem milletvekilleri;
Hükümet Programı üzerinde Millî Selâmet Partisinin görü#lerini arz etmek 

üzere söz almı# bulunuyorum. Sözlerime ba#larken Yüce Meclisimizi grubumuz 
adına hürmetle selâmlarım.

Muhterem milletvekilleri, normal demokratik teamüller içerisinde partilere 
dayalı yeni Hükümet kurulmu#tur. Görevi devralmı#tır, programını hazırlayarak, 
Anayasanın belirtti%i çerçeve içerisinde 6 Nisan Pazar günü Yüce Meclise okumu#-
tur. Yine Anayasanın derpi# etti%i müddetlere riayetle bugün de Hükümet Progra-
mının müzakeresini yapıyoruz.

Sözlerime ba#larken, evvelâ yeni Hükümetin kurulmasıyla, 1973 seçimlerin-
den sonra ortaya çıkan ve altı aydan fazla devam eden ikinci Hükümet buhranı-
nın geride kalmı# olması dolayısiyle duydu%umuz büyük memnuniyeti belirtmek 
isterim. Çok #ükür Parlâmentomuz kendi içerisinden normal demokratik kaidelere 
uygun olarak bir Hükümet çıkartmaya muvaffak olmu#tur. Biz, normal demokratik 
kaideler içerisinde kurulmu# olan bu Hükümetin, Yüce Meclisimizin teveccühüne 
mazhar olaca%ına kaniiz. Böyle bir netice, hem demokrasimizin ba#arısı olacak, 
hem millî bünyemizin sa%lamlı%ını gösteren bir miyar te#kil edecektir.

Bu memnuniyet verici geli#melerdir ki, “Bu Parlâmentodan bir icraat Hüküme-
ti çıkmaz. Bu Parlâmento milletin on sene gerisindedir” #eklindeki görü#lerin ne 
derece yanlı# oldu%unu bir kere daha gözler önüne sermi#tir.

"ükranla kaydedilecek di%er bir husus da, biraz önce belirtti%imiz gibi, millî 
bünyemizin sa%lam olu#u ve mevcut buhranların sunî olarak çıkarılmı# bulunması 
keyfiyetinin, bugün çok daha açık bir #ekilde ortaya çıkmı# olmasıdır.

Hâdiseleri millî menfaatlerimiz açısından uzun vadeli bir planda de%erlendire-
meyen bir kısım politikacıların hatalı tutum ve davranı#ları yüzünden ortaya çıkan 
ve daima satıhta kalan bu buhranlar, demokratik geli#memizin yakın bir merha-
lesinde tamamen zail olacak ve hepimiz, özledi%imiz müstakar kalkınma vasatına 



eri#mi# bulunaca%ız. Dünya milletlerinin ba# döndürücü bir hızla kalkındı%ı ve sa-
nayile#ti%i bir sırada Türkiye’mizin bu #ekilde ortaya çıkarılan sen-ben çeki#meleri 
yüzünden büyük ölçüde zaman kaybetmi# olması, kalkınma imkân ve fırsatlarını 
kaçırmı# bulunması, elbette üzüntü ve teessürle üzerinde durulacak bir husustur. 
Ancak, bütün bunlara ra%men, bugün bir icraat Hükümetinin kurulmu# oldu%un-
dan, Millî Selâmet Partisi olarak büyük bir bahtiyarlık içerisinde oldu%umuzu da 
belirtmeyi bir vazife sayıyoruz. Bu bahtiyarlı%ımızın temeli, partimizin kurulu# 
gününden itibaren seçmi# oldu%u temel tezin ve tutumun her defasında haklı sık-
tı%ını ve milletimizin takdirini, teveccühünü kazandı%ını görmü# olmamızdan ileri 
gelmektedir. Bu temel tez, daima millî menfaatleri önplanda tutmak, milletimize 
hizmeti esas olarak almaktır. Millî Selâmet Partisi olarak her zaman için tuttu%u-
muz yol, memleketimizin buhranlara, sıkıntılara sürüklemek yolu de%il, bilâkis 
milletimizin saadet ve selâmetini, huzur ve refahını isteme yolu, aziz milletimize 
hizmet etme yolu olmu#tur. Millî Selâmet Partisi olarak, daha kuruldu%umuz Ekim 
1972 tarihinden itibaren seçti%imiz yol, ülkemizin manevî ve maddî alanlarda hızla 
kalkınması için bir taraftan millî bünyemize uygun olan yapıcı görü#lerimizi ortaya 
koymak, di%er taraftan kalkınmamızın vazgeçilmez unsuru olan huzur ve selâmet 
vasatının tesisine çalı#mak yolu olmu#tur. Kalkınmamızın ancak müstakar bir iç 
barı# zemininde ve bir devlet-millet kayna#ması ikliminde geli#ebilece%i gerçe%ini 
her vesile ile ve ısrarla müdafaa eden partimiz, seçimler sırasında dahi bu gaye-
nin tahakkuku için elinden gelen gayreti göstermi#tir. Nitekim, seçimlerden önce 
partilerarası münasebetlerin zedelenmesi, telâfisi mü#kül kırgınlık ve dargınlık-
ların ortaya çıkması halinde bu durumun seçimlerden sonra Meclis çalı#malarını 
verimsiz kılaca%ını ve hizmet hükümetleri kurulmasını güçle#tirece%ini her fırsatta 
belirtmi#izdir. Esasen partilerin gayesi, vatanda#ları kamplara bölerek aralarında 
husumet meydana getirmek de%ildir; gaye hizmet yarı#ına giri#mektir; bunun için 
de siyasî mücadelelerin fikir planında yürütülmesi ve #ahsiyata kaçma gibi, yersiz 
itham yollarına gitme gibi hususlardan uzak kalınmasıdır. Bu hakikatlere inandı%ı-
mız içindir ki, Millî Selâmet Partisi olarak, seçim kampanyaları devreleri dahil bu-
güne kadar haksız isnatlardan kaçınmak ve daima fikir planında kalmak suretiyle 
millet ve memleket hizmetini kolayla#tırmak ve iç barı#ı korumak için azamî itinayı 
göstermi# olmanın #u anda bahtiyarlı%ını hissediyoruz. Seçimlerden önce bütün 
siyasî partileri bir yuvarlak masa toplantısına davet eden biz olduk; bir araya gele-
lim, seçimler esnasında hepimizin riayet edece%i esasları tespit edelim, memleketi-
mizde olgun bir seçim kampanyası yürütelim dedik. Bu arzumuzu yerine getirmek 
imkânı hâsıl olmamasına ra%men, biz Millî Selâmet Partisi olarak partiler arasında 
nasıl bir hizmet yarı#ı ve fikrî sahada nasıl bir çalı#ma yapılması gerekti%inin örne-
%ini verme gayretini gösterdik.

Bilindi%i gibi milletimiz, 1973 seçimlerinde hiçbir partiye tek ba#ına iktidar 
imkânını vermedi. Millî iradenin bu #ekilde tecelli eden kararının manası ne idi? 
Bu kararın manası, elbette bu seçimin arkasından bir seçim daha yapın, tek parti 
iktidarı ortaya çıkmazsa, bu denemelere ilânihaye devam edin demek de%ildi. Bu 
kararla milletimiz, partilerden, anla#arak ortak hükümetler kurmalarını ve dört 
senelik hizmet dönemini de%erlendirmelerini istemi#ti, &#te Millî Selâmet Parti-
si, milletimizin bu kararına uyarak bir hizmet hükümeti kurma ve memleketimizi 



buhranlardan kurtarma yolunda seçimlerden sonra üzerine dü#en her türlü gayret 
ve fedakârlı%ı göstermi#tir. Bu müspet çabalarımız herkesin ve bilhassa partilerimi-
zin Sayın yöneticilerinin malûmudur.

Millî Selâmet Partimizin bu yapıcı davranı#larına mukabil, Cumhuriyet Halk 
Partisi aksi tezi ortaya atmı# ve seçimden yeni çıkmı# olmamıza ra%men Meclisi-
mize önergeler vererek, hemen, tekrar acele bir seçime gidilmesi için kampanya 
açmı#tır.

Konu#mamızın ba#ında i#aret etti%imiz iddialar o zaman da serdedilmi# Mec-
lislerimizin bir hizmet hükümeti kuramayaca%ı ileri sürülmü#tür. Partimizin hiz-
met hükümeti tezi ile, Cumhuriyet Halk Partisinin erken seçim tezi kar#ıla#mı# ve 
bu iki tez iç politikamızın en mühim siyasî mevzuu haline gelmi#tir.

Millî Selâmet Partisi olarak erken seçime kar#ı çıkmamızın sebebi; seçimden 
kaçtı%ımız manasına alınamaz; çünkü kuruldu%u tarihten sonra geçen bir sene gibi 
kısa bir zamanda bütün yurt sathında te#kilâtlanarak seçime giren ve seçimlerden 
üç büyük partiden biri olarak çıkan, ondan sonra da daima hızlı bir geli#me ve inki-
#af içerisinde bulunan Millî Selâmet Partimizin seçimden çekinece%ini dü#ünmek 
bu gerçeklerle kabili telif olamaz. (M.S.P. sıralarından alkı"lar)

Çekindi%imiz nokta, Hükümet buhranları sebebiyle her seferinde kalkın-
ma hamlelerinin, bilhassa büyük sanayi yatırımlarının sekteye u%raması endi#esi 
olmu#tur. Kaldı ki ekonomik durumu son derece iyi olan ve her bakımdan refah 
ve saadet içerisinde bulunan kalkınmı# bir ülkede dahi sunî olarak hükümet buh-
ranlarının ihdas edilmesi veyahut zamansız ve icapsız erken seçim kampanyaları 
açılması ekonomik hayatı felce u%ratır, hem özel sektör ve hem de kamu sektörü 
yatırımlarını durdurur ve netice olarak pahalılı%ı, i#sizli%i artırır, millî yapıda, dı# 
ticaret ve bütçe dengesizli%i gibi hayati önemi haiz rahneler açar ve hatta iç huzur 
ve barı#ı tahrip eder.

&#te bu sebeplerden dolayıdır ki Anayasamız esasen seçimlerin dört senede bir 
yapılmasını öngörmü#tür.

Normal ve demokratik bir rejimin yine normal olarak i#lemesi, ancak kanunla-
rın gösterdi%i hudutlar içerisinde ya#amasına gayret gösterilmesi ile mümkündür. 
Siyasî hayatta aslolan millete hizmettir. Bu itibarla dört senelik hizmet devrelerin-
de dahi seçim tansiyonunun devam ettirilmesi normal bir gidi# de%ildir.

Ülkemizde, halen mütekâmil bir sistem olan nispî seçim sistemi mevcuttur. 
Bu sistemin ço%u kere getirdi%i netice, koalisyon hükümetleridir. Bu sistemden tek 
parti iktidarı da çıkabilir; fakat böyle bir netice istihsal etmek için memleketi arka 
arkaya birçok defalar seçime sürüklemek ve milleti deneme tahtası haline getirmek 
aklıselim ile ba%da#maz.

Nitekim &talya’da Cumhurba#kanı tek ba#ına Meclisi feshetmeye ve erken seçi-
me karar vermeye yetkili oldu%u halde sistemin normal çizgileri dahilinde kalınma-
sına gayret edilmekte, sık sık ortaya çıkan hükümet buhranlarına ra%men sistemin 
gere%i olan normal çözüm yollarına gidilmesi tercih edilmektedir.



&#te bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, Millî Selâmet Partisi olarak seçimler-
den sonra tıpkı #imdi oldu%u gibi bir hizmet hükümetinin kurulması hususunda 
elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak, o günkü #artlar altında üç aydan fazla 
süren bir devre esnasında Cumhuriyet Halk Partisi dı#ındaki partileri birle#tirerek 
bir Hükümet kurmak mümkün olmadı ve böyle bir Hükümetin kurulmasına #artlar 
müsait çıkmadı.

Millî Selâmet Partisi bunun üzerinde yine millî menfaatleri önplanda tutarak 
iyi niyet ve samimiyetle Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu-
nu kurdu. Böylece buhranlara son vermek imkânı hâsıl oldu ve normal demokratik 
yoldan bir hizmet Hükümetinin kurulması ba#arılmı# oldu.

Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonunun kurulmasıyla, 
Millî Selâmet Partimizin hizmet Hükümeti tezi galip geldi ve Cumhuriyet Halk Par-
tisinin erken seçim tezi fiilen yenilgiye u%ramı# oldu.

Millî Selâmet Partisinin hizmet Hükümeti tezi kar#ısında, Cumhuriyet Halk 
Partisinin erken seçime dayalı politikasının yenilgiye u%raması yalnız bundan iba-
ret kalmamı#tır. Cumhuriyet Halk Partisinin bundan ba#ka, politikamız kar#ısında 
daha iki mühim yenilgisi olmu#tur. Millî Selâmet Partisinin iyi niyetle önemli hiz-
metler yaptı%ı bu koalisyon devresinde, - #imdi uzun uzadıya bu devrenin bir muha-
sebesini yapacak de%iliz, ancak bu devrede - bütün milletimizin iftihar etti%i büyük 
Kıbrıs zaferinin kazanılması, Devletimizin itibarını içte ve dı#ta kat kat artırmı#, 
#anlı Ordumuzun sırası geldi%i zaman, Allah’ın yardımıyla neler yapabilece%i bütün 
dünyaya gösterilmi#, iç barı# yolunda 40 milyon vatan evlâdının her türlü görü# ay-
rılıklarını bir tarafa bırakarak manen birle#mesi, bütün vatan sathının millî #uur ve 
heyecanla yekpare bir bayrak gibi dalgalanması daima hatırlanmaya lâyık bir de%er 
ta#ımaktadır.

Devlet-millet kayna#ması kuvvet kazanmı#, Devletinin ve ordusunun etra-
fında engin bir muhabbetle birle#en Türk Milleti, memleketimizin her bakımdan 
kalkınması için hiçbir fedakârlı%ı esirgemeyece%ini ispat etmi#tir. Bu ulvî manzara 
kar#ısında Millî Selâmet Partisi olarak vakit kaybetmeden, bilhassa sanayide bü-
yük hamlelere yönelerek memleketimizi az geli#mi#likten kurtarmak ve Kıbrıs za-
ferimize ekonomik alanda da zaferler eklemek için en müsait zeminin do%du%unu 
dü#ündü%ümüz ve büyük ümitlere kapıldı%ımız bir sırada maalesef orta%ımızın ya-
nımızda olmadı%ını gördük.

Millî Selâmet Partisinin milletin arzu ve iradesi istikâmetinde buhranları ve 
güçlükleri gö%üsleyen politikası yanında, kanaatimize göre, Sayın Ecevit’in tekrar 
acele bir seçim hevesine kapılarak bin türlü mü#külât ile kurulan bu Hükümeti boz-
ması ve bununla da kalmayarak, Cumhuriyet Halk Partili bakanların görev yerleri-
ni terk edip gitme kararı alması, tarihî bir hata ve Millî Selâmet Partisinin devlet 
idaresinde gösterdi%i ciddî ve müstakâr tutum kar#ısında Cumhuriyet Halk Partisi 
politikasının ikinci bir yenilgisi olmu#tur. (M.S.P sıralarından alkı#lar)

Nitekim Kıbrıs harekâtına karar veren ve kahraman Mehmetçiklerimizi 
Kıbrıs’ta mevzie sokan bir Hükümet olarak, askerlerimizin arkasında sarsılmaz 
bir kale gibi durmamız gerekirken ve ayrıca dünyayı saran ekonomik buhranların 



baskısı altında ezilen fakir ve orta halli halkımızın dertlerine âcil çareler bulmak 
mecburiyeti varken, alınmı#, olan bu yersiz ve zamansız Hükümeti bozma kararı, 
milletimize, ara yerde geçen 6,5 aylık devre esnasında, sayılamayacak derecede bü-
yük zararlar getirmi#tir.

Hükümetin istifasından sonra, kı# ortasında, “acele seçime” denmi#, ba#arıla-
mamı#; bu politika baharda erken seçime tebdil edilmi#, olmamı#; Ekimde seçime 
razı olunmu#, tutmamı#; fakat bütün bunlar, memlekette iç huzuru son derece boz-
mu#, siyasî ve ekonomik buhranların daha da artmasına sebep olmu#tur.

Bu hataları i#leyenlerin ve bu yenilgilere u%rayanların normal siyasî #artların 
hüküm sürdü%ü bir memlekette, ya derhal hatalarını itiraf edip do%ru yola dönme-
leri veyahut da politikadan silinip gitmeleri en tabiî akıbetleri iken, bir de yanlı# 
yolda ısrar ettikleri halde siyasî aksiyon bakımından hâlâ ya#ıyor görünmelerinin 
sebebi, TRT’nin ve bir kısım basının tarafgir tutumu ile kendilerine âdeta bir sunî 
teneffüs yaptırılmakta olu#undan ileri gelmektedir. (M.S.P. sıralarından alkı"lar)

TRT yakında Anayasanın emretti%i bitaraf hüviyetine kavu#tu%u zaman, hata-
lar daha berrak görünür hale gelecek ve kendilerini düzeltmek istidadı ta#ıyanlar 
için bu herhalde çok faydalı olacaktır.

Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon bozulur bozulmaz, 
daha o gün, bugünkü Parlâmento #artlarının ortaya koyabilece%i tek çözüme i#aret 
ettik ve mevcut #artlar muvacehesinde yeni Hükümetin ancak bugünkü hükümet 
olarak kurulabilece%ini ifade eyledik, Cumhuriyet Halk Partisi dı#ındaki partilerin 
ve ba%ımsızların birle#melerini, bir araya gelmelerini arzu ettik.

Milliyetçi partilerin anla#ması ile geli#en yapıcı te#ebbüsler, bugün Anayasaya 
dayalı ve meclislerimizden güvenoyu alabilecek bir Hükümetin meydana gelme-
sine vesile olmu# bulunuyor. Bu merhaleye gelmemiz kolay olmamı#tır. Milliyetçi 
cepheyi te#kil eden partiler, Hükümet kurulu#undan evvel geçen süre içerisinde 
dahi, Devlete sahip çıkması, Devlet ve Parlamentoyu i#ler halde tutmu#, Anayasa 
çerçevesinde yapılacak hizmetlerin yapılmasına çalı#mı#, bütçeyi çıkarmı#, hayatî 
ehemmiyet ta#ıyan kanunları meclislerimizden geçirmi#tir. Yurdumuzda huzur ve 
selâmetin teessüsü ve muhafazası, için gerekli her te#ebbüse giri#mi#tir.

Bu dönemde bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, yine buhran 
politikasına devam ettikleri görülmü#tür. Parlamentomuza dil uzatılmı#, Hükümet 
kuruluncaya kadar talebelerin derse katılmamaları istenmi#, i#çilerimiz tahrik edil-
mi#, mezhep kı#kırtmacılı%ı Meclis kürsülerine kadar getirilmi#, a#ırı sol e%ilimli 
derneklerin sloganları ve hareketleri payla#ılmak istenmi#, hayatî önem ta#ıyan ka-
nunların ve hatta bütçenin meclislerimizden geçmesi engellenmek istenmi#, kısaca 
Parlâmentoya dayalı, güvenoyu alabilecek bir Hükümetin hizmet Hükümetinin ku-
rulmasını önlemek için akla gelen veya gelmeyen her türlü çareye ba#vurulmu#tur; 
ama bütün bu menfi tutum ve davranı#lara ra%men millî arzu ve iradenin istedi%i 
millî cephe Hükümetinin kurulu#u önlenememi#tir. Bu netice 14 Ekim seçimlerin-
den beri Cumhuriyet Halk Partisinin takip etti%i yanlı# politikasının, Millî Selâmet 
Partisinin takip etti%i huzur ve selâmet ve hizmet politikası kar#ısında üçüncü ye-
nilgisini te#kil etmektedir. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)



Muhterem milletvekilleri, buraya kadar yapmı# oldu%umuz bu açıklamalar-
dan maksadımız, halen bulundu%umuz merhaleye nasıl geldi%imizi izah etmektir; 
memleketimizin bundan sonra siyasî istikrara eri#mesini temin etmenin neye ba%lı 
oldu%unu belirtmek, isabetli olan ve olmayan görü#lerin, tutum ve davranı#ların 
hallini yapmaktır. Maksadımız, sadece geçmi#in muhasebesini yapmak de%il, ge-
lece%e de ı#ık tutmaya çalı#maktır. Bu tahlillerden çıkan netice ve seçimlerden bu 
yana geçen 2 seneye yakın bir devrede cereyan eden hadiselerin teyit etti%i gerçek 
odur ki, partilerimiz yapıcı bir tutumla birbirlerine yakla#tıkları ve mü#terek gaye-
ler u%runda hizmete ko#tukları takdirde, millet ve memleketimizin yüksek men-
faatleri bakımından verimli ve ba#arılı neticeler elde edilmi#, aksine ahenksizlik 
do%du%u takdirde ise, memleketimiz birtakım buhranlar içerisinde büyük zararlara 
u%ramı#tır.

Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonunun, kurulu#undan 
Kıbrıs zaferine kadar geçen devresi bu müspet anlayı#ın Millî Selâmet Partisi tara-
fından verilmi# iyi bir örne%ini te#kil etmektedir.

Bugün Hükümeti te#kil eden partiler iyi niyetle bir araya gelmi#lerdir. Geçirdi-
%imiz tecrübelerin de gösterdi%i gibi, koalisyon anla#ma ve uzla#ma demektir. Bir 
koalisyon içerisinde hiçbir partinin kendi isteklerini tam manasıyla yerine getirme-
si mümkün de%ildir. Uzla#manın gerektirdi%i fedakârlıklara katlanarak millî men-
faatleri önplanda tutmak bakımından bir zaruret vardır. Partilerimizin, demokra-
simizin eri#ti%i bu merhalenin idraki içerisinde olduklarına kesinlikle inanıyoruz. 
&yi niyetle yola çıkılmı#tır. Kar#ılıklı anlayı# havası içerisinde milletimizin bekledi%i 
hizmetlerin yapılması için geceli gündüzlü çalı#ılmalıdır.

Millî Selâmet Partisi olarak, memleketimizin tekrar buhranlara dü#memesi, 
siyasî istikrarını daha da kuvvetlendirilmesi bakımından önümüzdeki devrede 3 
önemli adımın atılmasında yarar görmekteyiz.

Bunlardan bir tanesi; millî cephe partilerinin mü#tereken Millet Meclisi Ba#-
kanlı%ına sundukları seçim ittifakı teklifinin kısa zamanda kanunla#masıdır. Bu ka-
nun, demokraside yeni bir tekâmülün ifadesidir, vatanda#ın seçme hakkının daha 
mütekâmil bir #ekilde kullanılması gayesini gütmektedir; siyasî istikrarın temin 
edilmesi, seçimlerden sonra uzun buhran devrelerinin ortadan kaldırılması gaye-
sini gütmektedir. Bu önemli adıma ilâveten, daha önce de Grubumuz adına yapılan 
konu#malarda Yüce Meclise arz edildi%i gibi, Millî Selâmet Partisi olarak, memle-
ketimizde siyasî istikrarın temini bakımından ba#kanlık sisteminin getirilmesin-
de de yarar görmekteyiz. Bundan sonraki Cumhurba#kanı seçiminin tek derece 
ile, milletimiz tarafından yapılmasının faydalı olaca%ı kanaatindeyiz. Bu seçimin 
birinci safhasında adaylar seçimi, bir hafta sonra da yapılacak ikinci seçimde ise, 
do%rudan do%ruya ba#kanın seçimi olarak yapılmasının faydalı olaca%ına inanıyo-
ruz. Böylece seçimlerden önce veya her iki seçim arasında, partiler veya vatanda#lar 
arasında gerekli anla#maların ve de%erlendirmelerin yapılması için fırsat ve imkân 
hazırlanmı# olacaktır. Bu adıma ilâveten memleketimizde siyasî istikrarın temini, 
devlet-millet kayna#masının sa%lanması bakımından, aziz milletimize referandum 
hakkının verilmesinde büyük faydalar oldu%una kaniiz. Önümüzdeki devrede bu 



adımlar atıldı%ı takdirde, geçirdi%imiz devrede içerisine dü#tü%ümüz buhranlar te-
kerrür etmeyecek, yurdumuz aradı%ı siyasî istikrara kavu#mu# olacaktır.

Bir yandan mütekâmil bir seçim sistemi olan nispî seçim sisteminin yararların-
dan faydalanılacak, öbür taraftan ba#kanlık sisteminin getirdi%i siyasî istikrardan 
faydalanılmı# olacaktır.

Muhterem milletvekilleri, buraya kadar arz etmi# oldu%umuz hususlarla, bu-
günkü Hükümetin kurulu#una hangi merhalelerden geçerek geldi%imizi, bundan 
sonra da ana istikametler itibariyle, siyasî istikrarın temini bakımından neler yapıl-
ması icabetti%ini kısaca belirtmi# olduk.

"imdi bu önemli noktaları aydınlı%a kavu#turmaya çalı#tıktan sonra, bulundu-
%umuz noktada kurulmu# olan yeni Hükümetimizin, Yüce Meclise sundu%u prog-
ram üzerindeki fikirlerimizi arz etmeye çalı#aca%ız;

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisi olarak memleketimizin ve mil-
letimizin, hâlihazır iç ve dı# #artlar muvacehesinde saadet ve selâmete eri#ebilmesi 
için, i#ba#ındaki Hükümetin icraatının be# anahedef istikametinde yürütülmesi 
zaruretine inanıyoruz. Hükümetler ancak bu be# temel hedefe müteveccih verimli 
çalı#malar yaptıkları takdirde ba#arı elde edebilirler. En önemli be# hedef #unlardır:

1. &ç barı#ın sa%lanması;

2. Devlet-millet kayna#masının temini;

3. 40 milyon memleket evlâdının kalbinde, yeniden büyük Türkiye idealinin bir 
me#ale gibi yanmaya ba#laması;

4. Manevî kalkınma;

5. Maddî kalkınma.

Muhterem milletvekilleri, 40 milyon memleket evlâdı birlik ve beraberlik içe-
risinde, birbirinin karde#li%ini duyarak iç barı# ve huzur içerisinde bir araya gelme-
lidir. Kalkınmanın temeli buna dayanır, devlet-millet birbirine kayna#malıdır; bu 
milletin her ferdi kendi kendine dü#ündü%ü zaman, kendi içerisinde kendi kalbin-
de, “Benim ne güzel devletim ve benim ne güzel Hükümetim var” diyebilmelidir. 
Kalkınmada milletçe hep beraber harekete geçmek esastır. Büyük gayeler u%run-
da seferber olmak #arttır, kalplerde büyük hedeflerin me#alesinin yanması esastır. 
Bundan dolayı istiyoruz ki, yurdumuzda 40 milyon insan birbirine karde# olarak 
ba%lansın. Devlet-millet kayna#sın, gönüllerimizde yeniden büyük Türkiye ideali 
bir me#ale olarak yansın. Bu a#kla ve bu #evkle ve bu azimle, hep beraber yurdu-
muzun manevî ve maddî kalkınmasına yönelelim; milletimizin bekledi%i, bizden 
istedi%i i#te budur.

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Ya#a koca vaiz, vaaz eder gibi 
konu#uyor.

SÜLEYMAN AR#F EMRE (Devamla) — “Vaiz” gibi hürmet edilmesi lâzım 
gelen bir sıfatı istihfaf ve hakaret elfazı olarak kullandı%ınıza çok üzüldüm Sayın 
arkada#ım. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Muhterem milletvekilleri, devleti #evki idare etme yükümlülü%ünün ve sorum-
lulu%unun altına giren bir Hükümetin en ba#ta gelen vazifesi, iç barı#ı kâmil ma-
nada temin ve idame ettirmektir. &ç barı#ın olmadı%ı bir ülkede huzur ve saadet, 
kalkınma ve refah olamaz. Bundan dolayıdır ki, Millî Selâmet Partisi olarak, Hükü-
metin Yüce Meclise sunmu# oldu%u programda, “&ç barı#ı temin bakımından neler 
getirilmi#tir? Bu yola, bu konuya verilen ehemmiyetin derecesi nedir?” bunları dik-
katle inceledik. Memnuniyetle ifade edelim ki, bu programda bu hususa gereken 
önem verilmi# ve bu yolda yapılacak çalı#malar ana hatlarıyla belirtilmi#tir.

Nitekim, programın 8’nci sayfasında, “&ç huzur ve barı#ın sa%lanmasına dik-
kat gösterilece%i” taahhüdü yer almı# bulunmaktadır. &ç barı#ın teessüsü için her 
#eyden önce bir ülkede fikir ve inanç hürriyetinin kâmil manada tatbik edilmesi 
gerekir. Herkes iç barı# içerisinde fikir ve inancında hür olmalıdır; ancak hiç kimse 
kendi fikir ve inancını ba#kalarına zorla kabul ettirme hakkına sahip olmamalıdır.

Hükümet programının 7’nci sayfasında, “Fikir ve inanç hürriyetiyle ve te-
mel hürriyetlerle ilgili uygulamalarda, Anayasaya uygunluk sa%lanaca%ı ve Ana-
yasaya uymayan tatbikatın ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınaca%ı 
taahhüdü”nü iç barı#ın temel #artı görmekte ve Hükümetin bu yolda, yurdumuzda 
beklenen ferahlı%ı getirmesini temenni etmekteyiz.

Yine programda, “Hükümetimiz hür ve demokratik rejimin vazgeçilmez gere-
%i olan dü#ünce ve inanç hürriyetine ve Anayasamızın teminatı altındaki bütün 
temel hürriyetlere saygılı olacaktır. Hürriyetlere saygılı oldu%umuz ölçüde me#ru 
nizamın korunmasında ve kanun hâkimiyetinin sa%lanmasında da kararlı olaca%ız. 
Kanunların suç saydı%ı fiillere hiç bir #ekilde müsamaha etmeyecek ve kanun dı#ı 
eylemlere giri#enlere kar#ı kanunların tam olarak uygulanması için gerekli dikkati 
gösterece%iz” cümlelerini ve gençlerimizin huzurunun sa%lanaca%ına dair vaatleri, 
i#çi ve i#verenin birbirine kar#ı iki zıt kuvvet olarak de%il, aynı gayelere yönelmi# 
karde#ler olarak telâkki edilece%ine dair hükümleri, iç barı#ın tesisi bakımından 
takdirle kar#ılıyoruz.

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzun bekledi%i hamlelerin yapılması için di-
%er çok önemli bir husus da, devlet-millet kayna#masının sa%lanmasıdır. Hâlihazır 
Hükümeti te#kil eden partiler toplulu%u, millet ço%unlu%unun oyunu temsil et-
mektedir. Bu husus ile, yine programda “muhalefetin haklı uyarılarına da önem 
verilece%i” prensibinin vazedilmi# olması, devlet ve millet kayna#masında önemli 
bir faktör olacaktır.

Millî beraberlik anlayı#ının, devleti idare edenlere hâkim oldu%u bir döneme 
girilmesi inancı, devlet-millet kayna#ması bakımından büyük bir mana ifade et-
mektedir.

Seçme hakkının 18 ya#ını doldurmu# gençlere kadar geni#letilmesi, Almanya 
ve di%er dı# ülkelerde çalı#an i#çilerimize de oy kullanma imkânının verilmesini, 
bu karde#lerimizin devlet-millet kayna#ması anlayı#ına kuvvet kazandıracaktır. 
Öte yandan devlet mekanizmasının müessiriyet ve verimlili%inin artırılması için 
kamu idaresinde sürekli ıslahat yapılması taahhüdünü, devlet-millet kayna#ması 
bakımından zarurî görüyoruz.



Adalet hizmetlerinin süratli, âdil ve külfetsiz olarak görülmesi, ödeme gücün-
den yoksun vatanda#larımıza adlî müzaheretten yararlanma imkânının müessir 
#ekilde sa%lanması, ödeme gücünden yoksun vatanda#larımıza ücretsiz tedavi 
imkânlarının tanınması gibi, programda yer alan geni#, çe#itli sosyal yardım hiz-
metlerine müteallik vaatler, devlet-millet kayna#masının temel ta#ları olarak yur-
dumuzdaki co%rafi ve zümrevî dengesizli%in giderilece%i taahhüdü, devlet-millet 
kayna#masında yıllardır hasretini çekti%imiz hususlardır.

Muhterem milletvekilleri, programın çe#itli bölümlerinde, millet evlâtlarının 
kalplerinde yeniden büyük Türkiye idealinin do%masını temin edecek önemli hu-
suslara da yer verilmi# olmasını büyük bir sevinçle kar#ılıyoruz. Hele Hükümetin, 
milletimizi tarih boyunca ayakta tutan millî ve manevî de%erlere ba%lı ve saygılı 
olarak ve bunlardan kuvvet alarak Türk milletini ça%da# medeniyet seviyesinin üze-
rine çıkartmak davasını temel dava olarak benimsemi# olması, aziz milletimizin 
uzun yıllardan beri hasretini çekti%i bir zihniyete kavu#mu# olmasının #ahadet bel-
gesidir.

Türkiye’nin hür ve demokratik bir rejim içerisinde manen ve maddeten kalkın-
masına bütün milletin heyecan duyarak ve inanarak katılmasını temine çalı#aca%ı, 
millî e%itimin temel amaçlarının ba#ında milletimizin bütün fertlerinin büyük ve 
#anlı tarihimizle iftihar eden, milletimizin gelece%ine güvenle bakan, her türlü tak-
litçilikten uzak, millî #ahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarı#ında insan-
lı%a örnek olmayı hedef alan vatanda#lar olarak yeti#tirilece%i taahhüdü yeniden 
büyük Türkiye idealinin tahakkukuna vesile olacaktır.

Hükümet programında, kültürümüzün geli#mesi, genç nesillerimize a#ılan-
ması, sanatımızın millî köklerden kuvvet alarak ilerlemesi için çalı#ılaca%ı; millî 
kültürümüzü tanıtacak ve geli#tirecek ara#tırmaların yapılaca%ı ve temel eserlerin 
yazılmasının te#vik edilece%i, millî bir dil politikası izlenece%i, teknolojinin millî 
imkânlara dayalı olarak geli#tirilmesine çalı#ılaca%ı; e%itimde müfredat programla-
rının millî kültürümüze uymayan kısımlarının de%i#tirilece%i, milletimizin ilme ve 
insanlı%a yaptı%ı hizmetlerin ö%retilmesine önem verilece%i, devlet sahnelerinde 
ve yayınlarında Türk yazarlarının eserlerine a%ırlık verilece%i prensiplerini takdirle 
kar#ılamaktayız.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında manevî kalkınmaya büyük 
önem verilmesi cidden sevinç vericidir. Bu sevincimizin sebebi, Millî Selâmet Par-
tisinin manevî kalkınma olmadan maddî kalkınma olmayaca%ına; manevî kalkın-
manın maddî kalkınmadan önce geldi%ine, manevî kalkınma olmadan saadet ve 
selâmete eri#ilemeyece%ine dair temel inanı#ıdır.

Hükümet programının millî e%itim bölümünde, diyanet bölümünde ve di%er 
bölümlerinde manevî kalkınma ile ilgili bir çok önemli hususlar yer almı# bulun-
maktadır, Bunlar meyanında millî e%itim bölümünde yer almı# olan #u prensipleri 
ye vaatleri, yurdumuzun manevî kalkınması bakımından, takdirle kar#ılıyoruz.

1. &l ve ilçelerde binaları tamamlanmı# olan meslek okulları - &mam Hatip 
Okulları dâhil - açılması;



2. Bu okulların ikinci döneminden mezun olanların lise mezunları gibi üniver-
site ve yüksekokullara girebilmelerinin sa%lanması;

3. Halen okutulmakta olan ahlâk derslerinin gayesine uygun ve millî ahlâk 
esaslarına göre yeniden düzenlenmesi;

4. Ahlâk derslerinin öncelikle &lahiyat Fakültesinin, &slâmî &limler Fakültesi-
nin, Yüksek &slâm Enstitüsü ve &mam Hatip Okulu mezunlarının tedrisatına tahsis 
edilmesi;

5. Millî e%itim müfredat programlarının millî kültürümüze uymayan kısımla-
rının düzeltilmesi;

6. Mekteplerimizde milletimizin ilim ve insanlı%ı yaptı%ı hizmetlerin ö%retil-
mesine önem verilmesi;

7. Yüksek &slâm enstitülerinin akademi haline getirilmesi;
8. Devlet sahnelerinde ve yayınlarında - TRT dâhil - Türk yazarlarının eserleri-

ne a%ırlık verilmesi;
9. Millî bütünlü%e ve genel ahlâka zarar verici eserlerin yayınlanmasının ön-

lenmesi gibi hususlar yer almı# bulunmaktadır.
Diyanet hizmetlerine gelince:
Diyanet &#leri Ba#kanlı%ında &slâmî ve ilmî ara#tırmalar yapmak ve ilmî eserler 

telif etmek üzere bir ilim heyetinin kurulması;
Vekil imamlar meselesinin âdil bir çözüm yoluna kavu#turulması;
Din görevlilerinin toplumdaki manevî yeri ve de%eri dikkate alınarak, sosyal ve 

ekonomik kalkınmamızda kendilerinden yararlanılması;
Ecdat yadigârı vakıf eserlerin, vakfın #artnamesi ve kanunî esaslar dı#ında kul-

lanılmasına müsaade edilmeyece%i ve vakıf eserlerinin onarımı ve restorasyonuna 
itina gösterilece%i hususlarını, programın mühim bir yönü olarak kabul ediyoruz.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında, Türkiye’nin hür, demokra-
tik, planlı, dengeli, sosyal adalet ve sosyal güvenli%e gerekli önemi veren, hür te#eb-
büse, mülkiyet hakkına ve me#ru kazanca saygılı bir ekonomik sistem ile kalkınaca-
%ı vaadinin isabetli bir tercih olarak yer aldı%ını mü#ahede ediyoruz.

Yurdumuzda halen cari, co%rafî ve zührevi dengesizli%i ortadan kaldırmak 
gayesiyle programda yer almı# bulunan, “Kalkınma nimetlerinin bütün vatanda# 
kitlelerine ve yurdun her bölgesine âdil bir #ekilde yayılmasını sa%layacak ve den-
gesizlikleri giderecek tedbirlere önem verilecektir” görü#ünün ehemmiyetine ina-
nıyoruz. Ekonomik kalkınmada büyük önem ta#ıyan karar bütünlü%ü ve tatbikat 
ahenginin sa%lanması için, ekonomik ve malî politikayı uygulayan kamu kurulu#la-
rı arasında yakın bir i#birli%i ve koordinasyon tesisini zarurî görüyoruz.

Programdaki “Para, kredi, finansman, yatırım, destekleme, te#vik ve yönlen-
dirme politikaları, ekonomimizin hızla de%i#en #artlarına süratle intibak ettirile-
cektir. Bütünle#tirilecek ve temel bir ekonomik politika çerçevesinde yürütülecek-
tir” sözlerini yerinde buluyoruz.



Programda, mal darlı%ı, mal yoklu%u, fiyat artı#ları, pahalılık ve i#sizlikle mü-
cadele edilece%i açık, kesin olarak belirtilmi#tir. Bu görü#ler memlekette büyük bir 
ferahlı%a vesile olmu#tur ve yine Hükümet programında Türk parasının iç ve dı# 
de%erinin korunaca%ı, yatırımların hızlandırılaca%ı, tasarruf e%iliminin artırılaca%ı, 
tasarrufların üretime, üretimci sektörlere yöneltilece%i, kâr ortaklı%ı sisteminin ge-
li#tirilece%i, güvenilir bir sermaye piyasasının geli#tirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınaca%ı vaatlerini, ekonomik hayatımız bakımından son derece önemli sayıyoruz. 
Dı# ödemeler dengesindeki bozulmayı düzeltecek, i#çi dövizlerinin yurda geli#ini 
te#vik edecek, ihracata dönük stokları kısa zamanda ve uygun #artlarla de%erlendi-
recek ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerini geli#tirecek tedbirlere yer verilmesini 
aynen benimsiyoruz.

Muhterem milletvekilleri, ekonomik kalkınmanın temini için, her #eyden önce 
israfın önlenmesi #arttır. Hükümet programında, “umumî harcamalardaki isra-
fın önlenmesine, Devlet idaresinin israftan kurtarılmasına, kırtasiyecilik, rü#vet, 
irtikâp, suiistimal gibi olaylarla müessir #ekilde sava#ılmasına büyük önem verile-
ce%i” vaatlerinin artık gerçekle#mesini görmek istiyoruz.

Ekonomik kalkınmada acilen halli gereken bir di%er önemli mevzu da hâlihazır 
karı#ık, gayri âdil, kalkınmaya mani vergi sisteminin ıslahıdır. Hükümet progra-
mında yer alan vergiyi malî gücü olandan almaya a%ırlık verme, âdil, sade ve kül-
fetsiz bir vergi sistemini tesis etme hedeflerini yerinde buluyoruz. Hükümetin 
memleketimize yapaca%ı en büyük hizmet vergi sahasındaki bu ıslahat olacaktır. 
Bu yolda atılacak köklü adımları Millî Selâmet Partisi olarak büyük bir memnuni-
yetle kar#ılayacak ve her bakımdan yardımcı ve destek olaca%ız.

Ekonomik kalkınmada çok önemli faktörlerden biri de kredilerin da%ıtılma-
sı mekanizmasıdır. Hükümet programında, kredilerin düzenlenmesinde sosyal ve 
ekonomik verimlili%in esas alınması, kredi da%ılımındaki dengesizli%in giderilmesi, 
sellektif orta vadeli kredi kullandırılmasının artırılıp yaygınla#tırılması prensiple-
rinde büyük isabet görüyoruz. Yatırımcı ve icraatçı kurulu# çalı#malarının ödeme 
güçlükleri ve gereksiz formaliteler yüzünden aksayıp gecikmemesi için lüzumlu 
tedbirlerin alınması vaatlerini, yatırım faaliyetleri ve #evki açısından, ümit verici 
buluyoruz.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye’mizin güçlü, kuvvetli bir ülke olması süratle 
sanayile#memize ba%lıdır. Hükümet programında sanayile#me davamıza geni# yer 
verilmi# olmasından Millî Selâmet Partisi olarak büyük bir memnuniyet duymakta-
yız. Yurdumuzun sanayile#mesi sahasında yapılmı# bu vaatler gerçekle#ti%i takdir-
de milletçe büyük bir ba#arıya eri#mi# olmanın bahtiyarlı%ını duyaca%ız.

1. Sanayile#menin gerçekle#mesinde ana hedef olarak millî, güçlü, süratli, yay-
gın bir hamlenin hedef alınması;

2. Sanayiin temel üretim malları istihsal eden a%ır sanayi ve bu meyanda millî 
harp sanayimizin kurulmasına imkân verecek bir yapıda geli#tirilmesi;

3. Millî savunma gücümüz için önemli olan temel projelerle ilgili çalı#malara 
hız verilerek icraata geçilmesi;



4. Sanayile#menin do%ması ve hızlandırılması maksadıyla Sanayi Bakanlı%ında 
yurt sathına yaygın güçlü bir te#kilâtın kurulması;

5. Sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin kurulması ve geli#tirilmesine büyük 
önem verilmesi;

6. Tarım sektörünün ihtiyacı olan temel tesislerin; yeni gübre ve #eker fabrika-
larının sayılarının artırılması;

7. Demir-çelik tesislerinin, metalürji sanayiinin, motor sanayiinin, takım 
tezgâhları, tarım ve i# makineleri sanayiinin, gemi in#a sanayiinin kurulmasının 
önemle ele alınması;

8. Sanayile#me hareketlerinin finansmanında halkın tasarruf imkânlarının, 
özellikle yurt dı#ındaki i#çilerimizin dövizlerinin de%erlendirilmesi ve çe#itli te#vik 
tedbirlerinin geli#tirilmesi;

9. Yeni bir Sanayii Te#vik Kanunu çıkarılması;
10. Devlet Sanayi ve &#çi Yatırım Bankasının süratle kurulması;
11. Türk te#ebbüs ve sermayesinin dı# ülkelerde sanayi tesisi kurabilme 

imkânlarının artırılması ve te#vik edilmesi Hükümet programında takdirle kar#ı-
ladı%ımız hedeflerdendir.

Muhterem milletvekilleri, milletimiz tarım, hayvancılık, ormancılık, enerji sa-
hasında büyük atılımlar beklemektedir.

Programdaki “Gıda, tarım ve hayvancılık kesimine hizmet götüren ve halen çe-
#itli bakanlıklar bünyesinde da%ınık halde bulunan kamu kurulu#ları tek bir bakan-
lı%ın çatısı altında toplanarak bütünle#tirilecek, bu konuda üretimden pazarlamaya 
kadar bütün ünitelerin teknolojik, ekonomik yönlerden aynı #evki idare altında or-
ganize edilmeleri hedef alınacaktır” cümlelerindeki prensipleri isabetli buluyoruz. 
Nitekim yurdumuzdaki #eker sanayii bu prensip altında kurulmu#, bugüne kadar 
ba#arılı hizmetler yapagelmi#tir. Tarım sahasının di%er ürünlerine de aynı prensip 
ve organizasyonun uygulanması büyük geli#melere müncer olacaktır.

Hayvancılı%ın geli#tirilmesi son derece önemli bir konudur. Bu sahada ciddî 
adımların atılmasına ihtiyaç vardır. Yurdumuzun hemen her ilinde, bilhassa Do%u 
illerimize et kombinaları, süt fabrikaları, so%uk hava depoları ve yem fabrikaların-
dan müte#ekkil organizasyonların kurulmasında büyük zaruret görüyoruz. Bu hu-
susta ba#lamı# olan çalı#maların hızlandırılması ilk hedef olmalıdır.

Ziraî kalkınmamız bakımından büyük sulama projelerinin yanında, yeraltı 
pompaj ve gölet sulamalarına da özel bir a%ırlık verilmesi vaadi, kurak bölgelerdeki 
vatanda#lara ümit bahsetmi#tir. Bu ümidin gerçekle#mesi için her gayret gösteril-
melidir.

Muhterem milletvekilleri, 40 milyon memleket evlâdı yeni Hükümetten daha 
yüksek bir hayat seviyesinin teminini beklemektedir. Bundan dolayı, Hükümet 
programında, i#siz vatanda#larımıza, köylümüze, i#çimize, esnafımıza, memurları-
mıza, tüccar ve sanayicilerimize, dar gelirlilerimize, emeklilerimize, sakatlarımıza, 
ya#lı ve muhtaçlarımıza bu gibi hizmetlerin yapılaca%ı hususunda getirilen fikirle-



rin ve görü#lerin üzerinde önemle durmak zarureti vardır. Bunları inceledi%imiz 
zaman #unları görüyoruz:

&#sizlerimiz: Yeni Hükümet i#sizlikle mücadeleyi temel hedef olarak ele almayı 
programında sarahaten belirtmi#tir. &#sizlikle mücadelenin anayolu, sanayile#me 
hareketi, yatırımların yaygınla#tırılması suretiyle istihdam imkânlarının artırılma-
sı yoludur. Bir milyon evlâdımız dı# ülkelerde i#çi olarak çalı#makta oldu%u halde, 
bugün, maalesef yeryüzünün i#sizi en fazla ülkelerinden birisiyiz. Bu sebeple i#-
sizlik, memleketimizin temel konularından birisini te#kil etmektedir. &statistikler, 
yurdumuzda her yıl 500 bin memleket evlâdına yeniden i#yeri açılması gerekti%ini 
gösterirken, mevcut plan bu i#sizlerin her yıl ancak 250 binine i# bulma fırsat ve 
imkânını vermektedir. Konunun ehemmiyeti açıktır. Büyük bir seferberli%e giri#-
mek, âcil tedbirler almak mecburiyet halindedir. Aksi takdirde bir i#sizlik infilâkı 
tehlikesi varittir. Bu itibarla i#sizlikle mücadele, yeni Hükümetin en önemli me#ga-
lesi olmalıdır. &#sizlikle mücadelenin tek yolu, 40 milyon memleket evlâdının yeni-
den büyük Türkiye’yi kurmak için büyük bir heyecanla yeni kalkınma hamlelerine 
giri#mesidir.

Çalı#anlarımızın arızî olarak i#siz kalmaları halinde duçar olacakları güçlükleri, 
ıstırapları dindirmek, hafifletmek için yeni Hükümetin, programında bir i#sizlik 
sigortasının ihdası yolundaki vaadini yerinde görüyoruz.

Köylülerimiz: Hükümetimiz köye giden hizmetleri artıracaktır. “Kalkınmanın 
köyden ba#lanması, ve nimetlerinin köye ula#ması zaruretine inanmı# bir Hükü-
met olarak dili ile de%il, gönlü ile; sözü ile de%il, icraatla köyün ve köylünün hizme-
tinde olacaktır” ifadeleri ile yer alan taahhüdü son derece yerinde buluyoruz.

“Köylerde yol, cami, su, elektrik, sulama, yakacak temini, telefon, okul, kü-
tüphane, sa%lık tesisi ve idare binası gibi ekonomik sosyal altyapılar, Devletçe bir 
bütün halinde ve kamu hizmeti olarak mütalâa edilecektir” prensibini çok isabetli 
buluyoruz ve benimsiyoruz. Köy kalkınmasında alt yapıların hızlandırılması, köy-
lerimizin katılma paylarının kaldırılması, köy muhtarlarına ödenek verilmesi, köy 
kalkınması için gönüllü kooperatifçili%e gerçek anlamda önem verilmesi memnuni-
yet verici hususlardır.

Köy kalkınması için kredi imkânlarının arttırılmasında, tabiî âfetler sebebiyle 
çiftçilerimize tarım sigortası imkânının getirilmesinde zaruret görüyoruz. Sa%lık 
sigortasının getirilmesi suretiyle de köylerimize sa%lık hizmetlerinin gere%ince ge-
tirilmesi imkânı do%acak, bugünkü büyük güçlükler ve ıstıraplar sona ermese bile 
hafiflemi# olacaktır.

Yeni Hükümetimizin gübre fiyatlarını indirme kararı, köylümüzü #imdiden se-
vindirmi#tir. Yerli gübre fabrikalarımızın tam kapasite ile çalı#tırılması suretiyle 
gübre fiyatlarında istikrar sa%lanması, köylümüze büyük huzur getirecektir.

&#çilerimiz: Muhterem milletvekilleri, güçlü bir kalkınmanın temel unsurları-
nın ba#ında i#çilerimiz gelmektedir. Bu camianın huzuru, kalkınma hamlesine hız 
getirecektir. Programda bu konu üzerinde de ana hatları ile durulmu#tur. Huzurlu 
bir çalı#ma ortamının tesisi için i#çi ve i#verenlerin birbirine kar#ı de%il, yan yana 
olmaları gerekti%ine i#aret edilmesi; i#çi ve memur ayırımının hakkaniyetli, âdil 



ve gerçekçi ölçü ve kıstaslara dayandırılaca%ı vaadi; i#çi ücretlerinin tespit ve tan-
ziminde, artan hayat pahalılı%ına göre bir ücret sisteminin getirilmesi; kurulacak 
fabrika ve emsali yatırımlara i#çilerimizin hissedar olmalarına imkân hazırlanması; 
kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılması, tarım ve orman kesiminde ça-
lı#an i#çilerimizin her türlü i#çi haklarından yararlanma imkânlarının sa%lanması; 
yurt dı#ındaki i#çilerimizin çalı#ma #artları, sosyal hakları ve i# güvenliklerinin de-
vamlı olarak takip ve temin edilece%i; yurt dı#ındaki i#çilerimizin çocuklarının millî 
ve dinî e%itimlerinin aksamadan yürütülmesi için gere%i kadar ö%retmen ve din 
görevlisinin temin edilece%i hususları bu konudaki kanaatlerimizi teyit etmektedir.

Hükümet programında esnaf ve sanatkârlarımızın, finansman ve kredi 
imkânlarının geni#letilmesi; külfetli defter tutma mükellefiyetinden kurtarılma-
sı; asgarî geçim imkânlarının yeniden düzenlenmesi; mesken ve mesken kredisi 
imkânlarının sa%lanması; küçük sanayi sitelerinin geli#tirilmesi; küçük sanayi ile 
e%itim çalı#malarına önem verilmesi bu camia mensuplarını memnun edecek hu-
suslardandır. Esnaf ve sanatkârlarımız, millî hayatımızın temel unsurlarındandır; 
refaha kavu#mak ve kalkınmak ihtiyacında olan bir kuvvettir. Yeni Hükümetin es-
naf problemlerine programda oldu%undan daha büyük bir a%ırlık verece%ine inan-
dı%ımızı ifade etmek isteriz.

Hükümet programında, “Devlet memurlarının sosyal ve ekonomik durumları-
nın geli#tirilmesine çalı#ılacaktır” #eklinde ifadesini bulan söz, kısa ve fakat taah-
hütte geni# ihtiyaçlara cevap vermek zarureti do%uracak bir prensiptir.

Programın çe#itli bölümlerinde temas edilen dar gelirli aile çocuklarının oku-
ma ve yeti#me imkânlarının artırılmasından, vergi yükünün azaltılması ve asgarî 
geçim indiriminin yükseltilmesinde çocuk zamlarının artırılması ve tahsilde çocu-
%u bulunanlara ayrıca yardım yapılması imkânlarından, dar ve dü#ük gelirli kimse-
ler için mesken ve mesken kredisi imkânlarından, memurlarımızın da büyük ölçüde 
faydalandırılmasını temenni ediyoruz.

Muhterem milletvekilleri, yeni Hükümetin, sanayicilerimiz ve yatırımcılarımı-
zın uzun zamandır bekledi%i yeni bir “Sanayi Te#vik Kanununu” çıkaraca%ı müjde-
sini memnuniyetle kar#ılıyoruz. Bundan ba#ka, vergi sistemlerinin ıslahı, bu camia 
mensuplarının Devletten bekledi%i hizmetlerin ba#ında gelmektedir. Sa%lık sigor-
tasının genel sigorta haline getirilmesini de tüccar ve sanayicilerimiz beklemekte-
dir. Programdaki, “Dar gelirlilerin acı ve ıstıraplarım ciddî tedbirlerle gidermeye 
u%ra#aca%ız” vaadini önemli bir vaat sayıyoruz. Di%er sosyal imkânlardan bu kate-
goriye giren vatanda#larımızın da faydalandıraca%ına inanıyoruz.

Türkiye’mizin müreffeh, mesut bir Türkiye olması, bütün vatanda#larımıza sa-
adet ve refah içerisinde bir hayat standardı sa%lanmasına ba%lıdır. Dar gelirlilerin 
refaha kavu#turulması i#te bu bakımdan birinci derecede ehemmiyeti haizdir.

Hükümet programında bütün emeklilerin dilek ve ihtiyaçları ile daha yakın-
dan ilgilenmek üzere yeni organizasyonlar te#kilini; emekli, i#çi, dul ve yetim ay-
lıklarının asgari geçim #artlarının üstünde olmasının sa%lanaca%ı vaadini; memur 
göstergelerindeki de%i#ikliklerin emekli aylıklarına süratle intikal ettirilece%i taah-
hüdünü gönülden benimsiyoruz. Bugün yurdumuzda sayıları takriben 1 milyona 



yakla#an büyük bir emekli kitlesinin yuvalarına huzur getirecek olan bu vaatleri 
yerinde görüyoruz.

Millî menfaatlerimiz icabı her #eyden önce sakat, dü#kün, kimsesiz ve yoksul-
larımızı gözetmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, sakat vatanda#larımıza i# veril-
mesini öngören hükümlerin dikkatle takip edilece%ine ve bu kimseler için vakfa da-
yalı i#yerleri kurulaca%ına dair Hükümet programındaki ifadeleri manevî bir zevkle 
benimsiyoruz.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programının dı# politikayla ilgili kısmı 
üzerinde önemle durmakta fayda vardır. Dı# politikamız millî bir politikadır. Türk 
Milleti bugüne kadar barı#çı, ahitlerine ve ittifaklarına sadık, kar#ılıklı haklara say-
gı esasına dayalı iyi kom#uluk ve dostluk münasebetleri kurmaya önem veren bir 
dı# politika takip etmi#tir. Hükümet programında bu hakikatlerin açık bir #ekilde 
ifade edilmi# olmasından memnuniyet duyduk ve yine bilindi%i gibi, bugüne kadar 
gelen bütün hükümetlerimiz dünya barı#ını hedef tutan ve bütün dünya ülkelerine 
kar#ı iyi niyet ve dostluk duygularından do%an bir dı# siyaset izlemi#lerdir. "imdi 
yeni Hükümetin de aynı istikamette bir dı# siyaset izleyece%ini belirtmi# olması da 
isabetli olmu#tur.

Hükümet programındaki “Türkiye’nin Batı Avrupa ülkeleriyle kurdu%u ili#ki-
lerin daha da artırılmasına önem veriyoruz” Temenniyi yerinde ve isabetli buluyo-
ruz. Yakın kom#ularımızla iyi münasebetler kurulması ve mevcut münasebetlerin 
geli#tirilmesine, Balkan ülkeleriyle ve Sovyetler Birli%i ile aramızdaki münasebet-
lerin kar#ılıklı anlayı# ve saygı içerisinde müspet geli#meler kaydetmesini temenni 
ediyoruz.

Hükümet programında, tarihî ve kültürel ba%larla ba%lı oldu%umuz ülkelerle 
münasebetlerimizin canlı bir #ekilde geli#tirilmesine önem verilmesini memnu-
niyetle kar#ılıyoruz. Bu hususta bazı noktaları belirtmekte fayda görüyoruz. Bu 
konuda ilk üzerinde durmak istedi%imiz husus, bilhassa &ran ve Pakistan karde# 
ülkeleriyle aramızdaki geleneksel ba%ların, fiilî sahada meyvelerini verecek #ekilde 
büyük önemle ele alınması hususudur. Bilindi%i gibi karde# &ran ve Pakistan’la ara-
mızda 15 seneden beri yakın i#birli%i mevcuttur. Ancak bu i#birli%inin fiilî neticele-
ri yeterli olmamı#tır. Mutlaka bunu verimli bir #ekle getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu i#birli%i kurulmadan önce bu ülkelerle aramızdaki ticarî münasebetler çok daha 
yüksek seviyede idi, bu i#birli%i kurulmasından sonra, maalesef ticarî münasebet-
lerimiz geli#ece%ine geriye gitmi#tir. Bu gidi#ata “dur” demek lâzım gelir ve bu mü-
nasebetlerin fiilî sahada da müspet istikamette geli#mesi için gereken gayretlerin 
gösterilmesi #arttır.

Karde# Irak ile Suriye ile Kuveyt ile Suudi Arabistan ile ve Libya ile münase-
betlerimizi daha da geli#tirmeliyiz. Bu ülkeler Türkiye ile münasebetlerini süratle 
geli#tirme hususunda samimidirler, iyi niyet beslemektedirler. Bugüne kadar bize, 
bunu geli#tirme hususunda çe#itli müracaatlar yapmı#lardır. Bu müracaatların 
biran evvel müspet bir #ekilde cevaplandırılması ve bu münasebetlerin geli#tiril-
mesine önem verilmesi gerekir. Türkiye’den profesör ve di%er ilim heyetleri isten-
mektedir. Ö%renci heyetleri talep edilmektedir. Birçok malları Türkiye’den almak 
istemektedirler. Meselâ bundan önceki Ürdün Elçisi yurdumuzdan ayrılırken par-



timize yaptı%ı bir ziyarette, Ürdün’ün otomobil ihtiyacını Türkiye’den kar#ılamak 
istedi%ini, bu hususta Hariciye Bakanlı%ımıza yapılmı# olan bir müracaata altı ay-
dan beri bir cevap alınamadı%ını hatırlatmı#tır, Yeni Hükümet devresinde bu çe#it 
aksaklıkların giderilmesinde büyük bir zaruret görüyoruz. Suudî Arabistan’la ülke-
miz arasında geçen yıl üç ayrı anla#ma imzalanmı#tır. Bu anla#maların yürürlü%e 
konması için, Suudî Arabistan, Türkiye’den, yüksek seviyede, iki ülke arasındaki 
i#birli%ini temin edecek bir heyetin belirtilmesini arzu etmektedir. Suudî Arabis-
tan, mütekabil heyeti de biran evvel gelip, bu heyetle beraber fiilî i#birli%ini gerçek-
le#tirme çabalarına giri#mek istemektedir; fakat #u ana kadar dahi bizim heyetimiz 
tespit edilmi# de%ildir. Bu heyetin biran evvel tespit edilmesinde ve fiilî i#birli%inin 
gerçekle#tirilmesinde büyük zaruret vardır.

Libya ile yakın münasebetler ba#lamı#tır. Bu münasebetlerin süratle geli#ti-
rilece%ini ve ba#lamı# olan çalı#maların hızlandırılaca%ını Hükümet programında 
görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temenni ediyoruz ki, bu iki karde# 
ülke 50’ye yakın di%er Müslüman ülkelerle Türkiye arasında kurulmasını bekledi-
%imiz münasebetler bakımından kısa zamanda bir örnek te#kil etsin; her sahada 
samimi bir i#birli%i geli#tirilsin, di%er ülkelerle de benzeri i#birli%inin geli#tirilmesi 
için numuneler, örnekler en kısa zamanda ortaya konmu# olsun. Hiç #üphesiz adını 
saydı%ımız bu karde# ülkelerle münasebetlerimizi geli#tirmeye gayret ederken, yine 
yakın münasebetlerle ba%lı oldu%umuz di%er Orta-Do%u ülkeleriyle münasebetleri-
mizin geli#tirilmesinde de büyük önem mevcuttur.

Türkiye ile Mısır arasındaki münasebetlerin verimli bir #ekilde, iki karde# ülke-
nin tarihî ve kültürel ba%larına uygun bir #ekilde müspet inki#aflar kaydetmesini, 
geli#tirilmesini önemle temenni etmekteyiz.

Ortado%u ülkeleriyle münasebetlerimizde bir hususun belirtilmesinde fayda 
görüyoruz. Ortado%u’da hiç #üphesiz Türkiye olarak sulh istiyoruz, huzur istiyo-
ruz, ancak mevcut haksızlıkların biran evvel giderilmesini de temenni etmekteyiz. 
Kuvvet zoruyla i#gal edilmi# toprakların biran evvel terk edilmesi, Ortado%u’daki 
sulhun teessüsünde ilk adımı te#kil edecektir. Uzun yıllardan beri Filistin halkı bü-
yük ma%duriyetlere duçar olmu#tur. Filistin halkının me#ru haklarının biran evvel 
tanınması, her #eyden evvel bir insanlık görevidir, Filistin halkının bugün mey-
dana gelmi# olan te#kilâtlanmasını birçok ülkeler tanımı#lardır. Filistin halkının 
bu te#kilâtının Va#ington’da, Londra’da, Paris’te temsilcilikleri mevcuttur. Karde# 
Türkiye’nin de bu halkın haklarının tanınması hususunda elden gelen gayreti gös-
termesi gerekmektedir; ancak bu yolda Filistin halkı temsilcilerinin Türkiye’de de 
bir büro açmalarının faydalı olaca%ına kaniiz.

Dı# politika bakımından haksızlıkların izalesine yardımcı olmak mecburiyetin-
deyiz. Bugün yeryüzünde karde# Pakistan’la Hindistan arasında bir Ke#mir mese-
lesi vardır. Bu Ke#mir konusunda Hindistan haksızlıklar yapmaktadır. Buna kar#ı 
Türkiye olarak susmamız uygun dü#meyecektir. Ke#mir halkının kendi kaderini 
kendi tayin etmesi #arttır. Beynelmilel münasebetlerde yapılması öngörülmü# olan 
halk oylamasının samimî bir #ekilde biran evvel gerçekle#mesini temenni ediyoruz. 
Bu hususta karde# Pakistan’ın görü#lerine aynen i#tirak etmeliyiz.



Yine bugün yeryüzünde, Eritre’de birçok insanlık dı#ı hareketler cereyan et-
mektedir. Bu hareketlerde, Eritre kurtulu# hareketinin biran evvel ba#arıya ula#-
masını temenni ediyoruz.

Filipinlerde Müslüman halka yapılmakta olan mezalimin kar#ısındayız. Bu 
mezalimin kısa zamanda son bulmasını ve Filipinlerdeki Müslüman halkın insan 
haklarını kâmil bir #ekilde kullanabilmelerini temenni ediyoruz.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programında dostumuz ve müttefikimiz 
Amerika Birle#ik Devletleriyle olan münasebetlerimize geni# yer verilmi#tir. Bu 
münasebetler hakkında Hükümet programında yer almı# olan fikirlere aynen ka-
tılıyoruz. Bir an evvel Amerika Birle#ik Devletlerinin girmi# oldu%u hatalı yoldan 
dönmesini kendi menfaatlerini en kısa zamanda idrak etmesini arzu ediyoruz.

Dı# politikada en önemli konuyu bugün için Yunanistan’la olan münasebetle-
rimiz te#kil etmektedir. Biz bölgede hakkaniyet esaslarına dayalı huzur ve sükûnun 
hüküm sürmesini, dünya barı#ı bakımından faydalı ve zarurî görmekteyiz; ancak 
haklarımızdan feragat etmemiz söz konusu olamaz. Ege denizindeki haklarımızın 
korunması zarurîdir. Oniki adalarda yapılmakta olan askerî tah#idatın buralardan 
derhal kaldırılması zarurîdir. Hükümet programında, Yunanlıların Batı Trakya’daki 
soyda#larımıza yaptıkları mezalime temas edilmemi# bulunmaktadır. Bu konunun 
ehemmiyeti üzerinde durmak isteriz. Batı -Trakya’daki soyda#larımıza kar#ı Yunan 
yönetiminin, gün geçtikçe #iddetini arttıran insanlık dı#ı muameleleri bütün dünya-
ca bilinmektedir. Türkiye olarak bunları yakinen takip ediyoruz. Bu bölgedeki ecdat 
yadigârı yüzlerce camiden bugün bir tanesi dahi ortada kalmayacak #ekilde geni# 
tahribat yapılmı#tır. Belindeki kayı#ında bir hilâl ta#ıyan soyda#ımız alınıp tevkif 
edilmektedir. Oradaki Müslüman-Türk karde#lerimiz, kendi evlâtlarına Müslüman 
ve Türk ismi vermek gibi en ufak bir insanî haktan dahi mahrum bırakılmaktadır. 
Yunanistan’ın ba#ka bölgelerinden getirilenler Türk köylerine yerle#tirilmektedir. 
Türk köylerinde bulunan kimseler ise, çe#itli zulümlere maruz bırakılarak kendi 
köylerinden göç edilmeye zorlanmaktadır. Bu insanlık dı#ı hareketlere kar#ı bizim 
seyirci kalmamız mümkün de%ildir. Batı-Trakya’daki soyda#larımızın insanlık hak-
larına sahip olmalarını temin etmek yeni Hükümetin ba#ta gelen görevlerinden bi-
risi olmalıdır.

Muhterem milletvekilleri, dı# politikada hiç #üphesiz en önemli konumuzu 
Kıbrıs te#kil etmektedir. Kıbrıs’taki nihaî çözümün ancak 2 bölgeli federal sistem 
olaca%ı hakkındaki Millî Selâmet Partisi görü#ünün Hükümet programında yer al-
mı# olmasını memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Yine, Kıbrıs Federe Türk Devletinin ekonomik kalkınmasında ve bütün or-
ganlarıyla te#kilâtlanmasında ve her türlü ihtiyacının kar#ılanmasında gerekli yar-
dım ve deste%in yapılaca%ına dair taahhüdü büyük bir memnuniyetle kar#ılıyoruz. 
Temenni ediyoruz ki, Kıbrıs adasında huzur ye sükûn kısa zamanda nihaî #ekil-
de yerle#sin, Kıbrıs Türk Federe Devletinin ekonomik kalkınması kısa zamanda 
gerçekle#sin ve gerek Akdeniz’in, gerek Ortado%u’nun sulh ve sükûnu için büyük 
önem ta#ıyan huzur kısa zamanda ve devamlı olarak teessüs etsin. Kıbrıs adasında 
devamlı sulhun teessüsünün tek #artı, bugüne kadarki tecrübelerden apaçık görül-
dü%ü gibi, bu ada üzerinde ya#ayan iki ayrı milletin, iki ayrı federe Devlet olarak 



ya#amaları yoludur. Hükümet programında Millî Selâmet Partisinin temel görü#-
lerine uygun olan bu açıklı%ı görmekten bahtiyarlık duymaktayız. Muhterem mil-
letvekilleri, Hükümet programında millî savunmamız hakkında serd edilmi# olan 
fikirlere de aynen i#tirak ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin en modern silah, araç ve 
gereçlerle donatılması hususunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayaca%ı millî bir ar-
zudur. Savunma politikamızı harp sanayine yöneltmek ve ordumuzun ihtiyacı olan 
harp silah, araç ve gereçlerinin büyük kısmını yurt içerisinde sa%lamanın zarureti-
ne inanıyoruz. Bu hususta ciddî bir çalı#ma gereklidir. Bir plan ve program dairesin-
de millî harp sanayimizin kısa zamanda geli#tirilmesini millî bir görev saymaktayız.

Muhterem milletvekilleri, konu#mamızın buraya kadar olan kısmında, bugün-
kü Hükümetin kurulu#una 14 Ekim seçimlerinden sonra hangi safhalardan geldi-
%imizi açıklamaya çalı#tık. Yurdumuzda siyasî istikrar, huzur, iç barı#, Devlet-millet 
kayna#ması, yeniden büyük Türkiye me#alesinin gönüllerde yakılması, manevî kal-
kınmamız ve maddî kalkınmamız hususunda önümüzdeki devrede neler yapılması 
lâzım geldi%ine temas etmeye çalı#tık. Önümüze getirilmi# olan Hükümet progra-
mında yurdumuzun maddî ve manevî kalkınması bakımından, iç huzurun temin 
edilmesi bakımından, Devlet-millet kayna#masının temini bakımından ve 40 mil-
yon memleket evlâdının gönlünde yeniden büyük Türkiye me#alesinin yakılması, 
elbirli%i ile kalkınma yoluna yöneltilmesi bakımından dercedilmi# olan fikirlerin 
tahlillerini yapmaya çalı#tık.

Millî Selâmet Partisi olarak bugünün Türkiye’sinde yeni i#e ba#layan bir Hü-
kümetin neler yapması lâzım geldi%i hakkındaki görü#lerimizi belirttik. Bütün bu 
izahlarımızdan sonra #imdi Hükümet programı hakkındaki nihaî görü#lerimizi kı-
saca arz ederek konu#mamızı kapatmak istiyoruz.

Muhterem milletvekilleri, memleketimiz altı aydan daha uzun süren bir buh-
ran devresini yeni Hükümetimizin kurulmasıyla arkasında bırakmı#tır. Milleti-
mizin arzusu, kısır siyasî çeki#melerin artık bir kenara bırakılarak, yurdumuzun 
manevî ve maddî kalkınması için gereken hizmetlerin yapılmasına elbirli%i ile yöne-
linmesidir. Onun için yeni Hükümetin kurulmasını, bir icraat, bir hizmet hükümeti 
olarak kolları sıvayıp i#e ba#lamasını millî arzunun bir ifadesi olarak görüyoruz.

Hükümet, programını Yüce Meclisimize sunmu#tur. Bu programın çe#itli ko-
nularda getirdi%i fikirler hakkındaki görü#lerimizi arz ettik. Bu programda, yurdu-
muzun iç huzurunun temini için, Devlet-millet kayna#masının temini için, büyük 
kalkınma hamleleri için faydalı fikirler serdedilmi#tir. Bu fikirlerin ahenk içinde, 
kısa zamanda tatbikatına geçilmesini Millî Selâmet Partisi olarak candan ve gönül-
den temenni ediyoruz.

Yeni Hükümet bilhassa 6,5 aylık bir hükümet buhranından sonra memleket 
idaresini a%ır #artlar altında devralmaktadır. Geceli gündüzlü çalı#mak suretiyle 
milletimize hizmet edecektir. "artlar hakikaten a%ırdır, yeni Hükümetin süratle 
halletmesi lâzım gelen önemli konuları vardır. Bunların detaylarına inecek de%iliz. 
Sadece yeni Hükümetin, - sözlerimizi bitirmeden önce - bir iki önemli nokta üze-
rinde dikkatle durmasını temenni etmeyi faydalı görüyoruz.



Hiç #üphesiz, Hükümet pahalılıkla mücadele edecek, yoklukla mücadele ede-
cek, i#sizlikle mücadele edecektir. En önemli konulardan birisi dı# ticaret dengesi-
dir. 1975 yılında yapılması lâzım gelen ithalât takriben 5 milyar dolar mertebesin-
dedir. Buna mukabil ihracatımız sadece 1,5 milyar dolar seviyesindedir. Ara yerde 
3,5 milyarlık bir büyük fark meydana gelmektedir. Bu yıl dı# ülkelerde çalı#an i#çi-
lerimizden 1,5 milyar dolarlık bir döviz gelirinin temin edilece%i tahmin olunmak-
tadır. Bu da hesaba katıldı%ı takdirde dı# ticaretteki açı%ımız, yine 2 milyar dolar 
gibi bir büyük yekûna bali% olmaktadır. Türkiye uzun yıllar döviz sıkıntısı çekmi# 
bir ülkedir. Bir daha o sıkıntılı günlere dönmemek yeni Hükümetin kanaatimizce 
en önemli görevlerinden birisidir. Bunun için 2 milyar dolarlık yeni kaynaklar geli#-
tirmek mecburiyeti vardır. Hükümet Programında dı# ticaret açı%ının kapatılması 
için yapılacak i#ler sayılmı#tır. Ancak, bu i#aret edilen istikametlerde son derece 
verimli bir çalı#ma yapmanın zarureti ortadadır. &#çilerimizden gelecek olan döviz-
lerin miktarının arttırılması, süratle bir büyük ihracat seferberli%ine kalkı#ılması, 
bilhassa kültürel ba%larla ba%lı oldu%umuz ülkeler ile yakın münasebetler tesis ede-
rek, oralara yatırımlar yapılması, yatırımların ve mü#terek tesislerin bir an evvel 
kurulması, Türkiye’nin dı# ticaret dengesindeki açı%ın kapatılması bakımından bü-
yük ehemmiyeti haiz mevzulardır.

Yeni Hükümetin i#e ba#larken, çok canlı bir #ekilde bu sahada çalı#ması lâzım 
geldi%ine Hükümetin dikkatini çekmeyi bir vazife sayıyoruz. Yine, yeni Hükümetin 
ba#arısı için en önemli konulardan birisi, oldukça büyük açı%ı bulunan bütçenin, bu 
açı%ının ortadan; kaldırılması için gereken gayretlerin tatbikat alanında gösteril-
mesidir. Hakikaten koordine bir çalı#ma yapılması, bu para kredi, taban fiyatları, 
i#çi ücretleri politikasının bir merkezden koordine edilerek yürütülmesi zarureti 
ortadadır.

Yatırımlardaki israfın kaldırılması için, yatırımcı dairelerin yıllık programları-
nın finansman kar#ılı%ının, ba#tan kendilerine tahsisi hayatî önem ta#ımaktadır. 
Bunlar temin edildi%i takdirde, Devlet mekanizmasının verimli çalı#ması bakımın-
dan en hayatî adımlar atılmı# olacaktır.

Yeni Hükümet i#e ba#larken, bilhassa bu iki noktaya da dikkatlerini çekmeyi 
Millî Selâmet Partisi olarak bir vazife saydık.

Muhterem milletvekilleri, çok önemli saydı%ımız bu birkaç noktaya i#aret 
ettikten sonra, sözlerimizin sonuna gelmi# bulunuyoruz. Yeni Hükümetin kurul-
masıyla, önümüzdeki devrenin bir huzur ve kalkınma, hamle devresi olaca%ı te-
mennisi ve inancı ile bu Hükümete yardımcı olmayı vazife sayıyoruz. Bu Hükümet 
milletimizin bugün en mühim meselelerini te#kil eden pahalılık, yoksulluk, kıtlık 
ve i#sizlikle mücadele etmeyi vaat ederek yola çıktı%ı için, bu yolda çalı#tı%ı müddet-
çe kendilerine yardımcı olmayı vazife telâkki ediyoruz.

Yeni Hükümet, yurdumuzun kalkınmasındaki, dengesizlikleri gidermeyi vaat 
etmi#tir. Bu yolda çalı#tı%ı müddetçe kendisine yardımcı olaca%ız. Yurdumuzun kal-
kınmaya muhtaç, bilhassa Güneydo%u ve Do%u Anadolu’nun kalkınması için, gözle 
görülen, elle tutulan tedbirleri almayı vaat etti%i için de, bu Hükümet bu yolda ça-
lı#tı%ı müddetçe, destekçisi olmakla iftihar edece%iz.



Yeni Hükümet yurdumuzda, fikir ve inanç hürriyetini korumayı vaat etti%i için, 
bu yolda çalı#tı%ı müddetçe, yine destekçisi olmayı görev sayıyoruz. Yurdumuzda 
anar#iye, komünizme, kanun dı#ı eylemlere kesinlikle dur diyece%ini vaat etti%i için 
bu Hükümeti deste%e lâyık görüyoruz. Yeni Hükümet millî ve manevî de%erlerimi-
ze ba%lı kalaca%ını taahhüt etti%i için kendisinin yanında olaca%ız. Yeni Hükümet 
milletimizin i#sizlerine, köylümüze, çiftçimize, esnafımıza ve sanatkârımıza, me-
murumuza, emeklimize, ya#lımıza, dü#künlerimize ve sakatlarımıza, yoksullarımı-
za gereken hizmetleri yapaca%ını vaat etti%i için, bu yolda yürüdü%ü müddetçe yeni 
Hükümete destek olmayı millî bir görev saymaktayız.

Yeni hükümet manen ve maddeten kalkınmı# yeniden büyük Türkiye’yi kur-
mak ideali ile yola çıktı%ı için, bu Hükümete bu yolda yürüdü%ü müddetçe, destek 
olaca%ız.

&#te, bu dü#üncelerle ve bu ümitlerle, bu niyetlerle Millî Selâmet Partisi ola-
rak yeni Hükümete beyaz oy vermek kararındayız. Uzun bir buhran devresinden 
sonra kurulmu# olan yeni Hükümetin milletimize hayırlı hizmetler yapmasını di-
liyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz, milletimize saadetler ve selâmetler temenni 
ediyoruz. Cenabı Hakkın hayırlı günler getirmesini niyaz edip, hepinizi hürmetle 
selâmlıyoruz, aziz milletvekilleri. (M.S.P. ve A.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Emre.

Sayın milletvekilleri, bu suretle grupları adına yapılan görü#meler sona ermi# 
bulunmaktadır.

Ki#isel görü#melere geçiyoruz, ilk söz Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı’nın.

Buyurunuz efendim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Görü#me süreniz 20 dakika Sayın Sanlı.

AL# SANLI (Burdur) — Sayın Ba#kan, Sayın milletvekilleri;

Sayın Demirel, dört yıl sonra, tarihin garip bir cilvesi olarak 31 Mart günü hü-
kümet kurdu.

Sa%ın ideolojik yönden hâlâ süren karga#asına ra%men, Adalet Partisi Lideri, 
birbirinden çok farklı ve kendi içlerinde de çeli#kili partileri, kapkaççı Türk kapita-
lizminin ortak programı üzerinde toplandı. Anadolu’dan toplayamadı%ı oylara ra%-
men, Ankara’daki sa%ın oylarını toplayarak iktidar olmaya tırmanmaktadır.

Bu koalisyon partilerinin birle#mi# göründükleri noktalar, aslında çatı#tı%ı 
noktalardır. Yapacaklarını her biri söyleseler; milliyetçilikte, ahlâk anlayı#larında, 
sanayile#me anlayı#larında, lâiklik anlayı#ında, kültür anlayı#ında çatı#acaklardır. 
Bunun için yapacakları noktalarda birle#mek yerine, sola kar#ı olmakta birle#tiler. 
Bu ise, Türkiye’de, solun macera arayanları için bir #anstır. Aslında rejimi aksatma-
dan ve rayından çıkarmadan yürütülebilece%ine güvensek, bizim için de çok daha 
büyük bir #anstır. Cephe, Hükümeti kuran partilerin gerçekte ortak yanlarının bir-
le#mi# olmasına de%il, ayrı ve farklı çıkarların kısa süreli gerçekle#tirilmesine daya-
lıdır. Sayın Demirel’in hesabı ba#kadır, Türke#’in hesabı ba#kadır, Erbakan’ın hesabı 



bamba#kadır. Bu kadar hesaplarla kurulan bir Hükümet, ne kadar güçlü ve sürekli 
bir iktidar olacaktır? Sayın Bilgiç’in cevabını aynen okuyorum, bir dönem için:

“&ktidarda nasıl kalabilirim dü#üncesi içinde bulunanların, iktidarlarını devam 
ettirdikleri görülmemi#tir”

Hangi ortak temellere dayandı%ı bilinmeyen ne yapabilece%i ne kadar sürece%i 
kestirilmeyen, sırf parlamentoda ço%unluk sa%lamak için koltukları ço%altılan, gü-
venoyu alsa dahi, bir geçici iktidardır.

Sayın milletvekilleri, aslında Sayın Demirel, hiçbir zaman gerçek bir iktidar ol-
mamı#tır, olamamı#tır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu, bugün koalisyonu olu#tu-
ran parti liderleri söylüyor. Millî Selâmet Partisi Liderinin, Adalet Partisi ve Lideri 
hakkında söylediklerini Sayın Deniz Baykal bütçe müzakereleri sırasında Genel Ku-
rula sunmu#tu; sanıyorum unutmadınız.

Bakınız, gene bir Sayın Millî Selâmet Partili, Abbas, - ismini veriyorum - ay-
nen...

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Sen ne söyleyeceksen onu söyle. 
(C.H.P. sıralarından “Dinle” sesleri)

AL# SANLI (Devamla) — Benim söyleyeceklerim biraz sonra geliyor, merak 
etmeyin.

BA%KAN — Sayın Alver, lütfen dinleyin efendim.

AL# SANLI (Devamla) — “Samimî olmak lâzımdır. Böylesine, meydanlarda 
bu milleti aldatmak için kendi zümrevî, #ahsî menfaatlerini elde etmek için büyük 
kitleleri yıllarca pe#inde, ‘sa%cıyım’ vesaireyim diye sürükleyen zihniyettir ki, mem-
leketi bu hale getirmi#tir. Bu memleketin maddî ve manevî bütün imkânlarını, bir 
avuç zümreye somurturken, meydanlarda da gençleri komünizm aleyhinde tertip 
etmekle bu memlekette komünizm önlenemeyece%ini geçmi# devirlerde gördük”

Bunlara ilâveten, Sayın Cumalıo%lu’nun; “ismi ile zıt olan bu yeni cephenin, bir 
zamanların Vatan Cephesi gibi, çileke# milletimizin ba#ına yeni badireler getirme-
mesini Cenabı Hak’tan niyaz ederiz” dedikleri çok yakın tarihtir.

"imdi, bütün bunlara kar#ın, komünizme kar#ı mücadele için Millî Selâmet 
Partisi, Demirel’in ba#kanlı%ında bir koalisyonu olu#turmakta; hem de, anar#ik 
olaylara katılanların yeti#tiricisi ve mürebbisi, renksiz, gayrî millî olarak ve hatta 
masonlu%unu iddia ettikleri Demirel’in ba#kanlı%ında.

Milliyetçi Hareket Partisinin seçim bildirgesinde aynen:

“Menfaatçilerin eline geçen Adalet Partisi &ktidarı, Odalar Birli%ine alenen 
ve çirkin bir #ekilde müdahale ederek, gayri millî sermayenin sadık destekçili%ini 
yapmı#tır. Adalet Partisi iktidara vasıl olur olmaz oportünizmin eline geçmi#tir. 
Böylece siyasî tercihlerde fert, aile ve grup menfaatleri hâkim olmaya ba#lamı#tır. 
&ktidarın seçim platformundaki suni gayretlerini gayrî millî güçlerin kontrolüne 
giren iktisadî ve bir bakıma da siyasî menfaatleri ayakta tutma cihetine yormaktan 
ba#ka çare yoktur. Birtakım zümre menfaatlerinin koruyucusu durumunda olan 



Adalet Partisinin millî menfaatlere bir rota çizebilece%i ve bir yön verebilece%i söy-
lenemez” diyordu.

Güçsüzlü%ü ve dar görü#ü ile yurdu anar#iye sürükleyen bir iktidarın ba#ı ki 
kendi içinde uyumlu bir hükümete ra%men beceriksizli%i sonucu Türkiye’yi nereye 
getirdi%ini biliyoruz, #imdi aynı ki#iye yukarıda söylenenleri ileri sürerek ve aynı 
tabandan oy isteyerek geleceksiniz ve Sayın Demirel’in ba#kanlı%ında hükümet ola-
caksınız... Bu uyumsuzluk açık.

Bunlar benim söylediklerim Sayın Kemal Alver. Bu uyumsuzluk açık...
YILMAZ HOCAO&LU (Adana) — Alacaksın cevabını, sata#madan konu#.
AL# SANLI (Devamla) — Kesin ve belirli iken daha güçlü, daha becerikli ve 

daha az mı #aibeli olacaktır bu Hükümet? (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)
De%erli milletvekilleri, Sayın Demirel, Ecevit Hükümetinin programı okunur-

ken, Anayasanın 132’nci maddesini bildi%i halde ve zaman zaman Anayasayı kürsü-
de çıkararak, baka baka, sıkıyönetim mahkemelerindeki iddianamelerden pasajlar 
okudu. Ben size #imdi iddianame de%il hüküm okuyaca%ım.

General Ba#kan Ali Erverdi, Hâkim Albay Ahmet Tetik ve Hâkim Yarbay Meh-
met Turan’dan olu#an Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinin 1971/13 esas, 1971/23 
karar sayılı kararı (ki, karar da budur; merak eden varsa kütüphanede var, 9.10.1971 
tarihli karar Askerî Yargıtay’ca da onanmı#tır) aynen okuyorum:

“Politik tutarsızlık, 26 milyonluk biraderler kredi yolsuzlu%u, söylenti ve çal-
kantılarının ve #ayialarının gün ı#ı%ına çıkması yolundaki çabaların engellenmesi 
için yapılan ayak oyunlarının Marksist ve Leninist grup tarafından ustaca istismar 
edildi%i bir vakıa ve gerçektir. Sınıf çeli#kileri, sosyal adalet ilkelerini zedeleyici in-
tiba ve kanaatini yaratan "ellefyan ortaklıkları, Gomel zeytinya%ı skandalı ve kit-
lesel öfkeyi tahrik eden emeksiz kazanç, vurgun ve devlet eliyle fert zengin etme 
politikası” diyerek bir dönemi ve bunun ba#ını mahkûm ediyor. Bu kararda imzası 
bulunan bu general #imdi Adalet Partisi saflarında, kontenjandan parlamenter ol-
mayı bekliyor. Tarih böylesine cilvelerle doludur. (C.H.P. sıralarından “Devam, de-
vam” sesleri)

De%erli milletvekilleri, Türkiye’nin antidemokratik geli#melerinin yo%unla-
#aca%ı, bunalımın, rejimi tehlikeye itece%i, faturası yüklü bir döneme ba#layaca%ı 
görülmektedir.

Demokratikle#meyi denetlemekte ve solun her türlüsüne kar#ı “Haçlı Seferi” 
dar görü#lülü%ü içinde bakan bir sa% iktidar anlayı#ı yetersiz, tutarsız ve ça% dı#ı 
bir olaydır.

Sa%lam iktidar, parlamenter sistemde aritmetik ço%unlu%a dayalı bir iktidar 
de%ildir. Aritmetik, toplumun de%i#en ve geli#en ekonomik ve sosyal hayatı ile çe-
li#ti%i sürece iktidar sa%lam ve sa%lıklı de%ildir. Hele bugünün Türkiye’sinde sa%, 
de%i#en ko#ullarımıza bakarak sorunlarımıza kendi açısından tutarlı çözümler, 
akılcı tercihler getirememektedir. Getiremeyince de panik içerisinde küçüklük, çap-
sızlık, hırs ve kin üzerine kurulu# antikomünizm edebiyatına ve Demokrat Parti 
mirasçılı%ına sarılmaktadır.



Komünizme götürür diye her yenili%e, her sosyal adalet tedbirine kar#ı çıkmak 
ve komünizm getirir diye her uyanık insanı harcamak ve olumsuzlukların, karı#ık-
lıkların üzerine kurulu bir politika, sa%ın günün ko#ullarına uygun tercihleri de%il-
dir.

Bugünlerde Sayın Demirel, herkesten çok antikomünist ve herkesten çok De-
mokrat Partili görünmenin telâ#ı içindedir. Sayın Demirel, yeni sosyal uyanı#ın ve 
geli#imin gereksinmelerine kar#ılık arama gerçekçili%inde de de%ildir. Yuvarlak söz-
ler ve mizah görüntüsü bir politikanın sürdürülmesinde ısrarlıdır.

Ça%da# kapitalizmi ülke ko#ullarıyla bütünle#tiremeyen, bir zümreci birikim-
le#menin partisi haline dönü#türdü%ü partisini, yeni bir maceraya itmektedir. Biz 
bu maceradan rejim için ku#kuluyuz. Bu ku#kumuz, demokraside sa%lıklı bir muha-
lefet partisinin önümüzdeki dönemde bulunmasını istedi%imizdendir.

Kendilerinin soka%a fidye olarak verildi%ini söyleyenleri tarih bir geri dönü#le 
iktidara tırmandırmaktadır. Dileriz, bu kez gidi# ola%anüstü yöntemlerle olmasın. 
Bir daha gelmemek üzere, demokratik biçimde iktidardan uzakla#tırma fırsatıdır 
bizim için bu Hükümet. Zaten de güvenoyu alamayaca%ı belli olmu#, oyların cebin-
de olmadı%ı anla#ılmı#tır. (A.P. sıralarından “Alaca#ız” sesleri)

Kapkaççı yöntemlerle, sa%lıksız bir kapitalizmin sa%lıksız bir büyüme ve yapı-
sal sapmalarla a%ırla#tırdı%ı bir sözde sanayile#menin mimarı olmakla övünen Sa-
yın Demirel’in, bu kez gündeminde demokrasi adına kendisinin palazlandırdı%ı ve 
#imdiki zümresel egemenlik temeline dayalı statükonun korunması ve sınırlanması 
vardır. Toplumun sosyal yapısındaki içsel ve dı#sal ili#kilerindeki halkın ilerleme ve 
geli#me özlemlerine engeller koymak, demokrasiyi buzdolabına saklamak üzere bir 
olumsuzlar ço%unlu%u olu#turmak istemektedir...

De%erli milletvekilleri toplumsal acı ve sarsıntıların en sa%lıklı çözüm yolları 
demokratik ortamlardır. Her özlemin açıkça ortaya kondu%u, her sınıf ve tabaka-
nın istemlerinin olanca özgürlü%ü ile yansıtıldı%ı, çözüm yollarının özgürce arana-
bildi%i platformlar, toplumun bir bütün olarak kendi kurtulu#unu olu#turdu%u en 
sa%lam ortamlardır. Bunun için fa#izm, demokrasiye ve onun özünde bulunan öz-
gürlü%e kar#ıdır.

Sayın U%ur’un önceki konu#masında Adalet Partisi Grup sözcüsüne atfen söy-
lediklerine ilâveten ben de bazı #eyleri eklemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 
- Millî Selâmet Partisi ortaklı%ı göreve ba#larken Adalet Partisi fa#izmin kar#ısında 
oldu%unu özenle çizmi#ti. Kapitalist bir parti için, sola kar#ı oldu%unu söylemesi 
do%aldır. Ama, solun güçlendi%i toplumlarda demokratik olmayan sa%ın fa#izmi 
seçti%ini bazen tarih göstermektedir. 1973 Ekim Seçimlerinde demokratik bir sol 
parti en çok oy alan parti haline gelince, ultra sa% cephe kurma önerileri ortaya 
çıkmı#tır. Daha o zaman fa#izmi istemeyen Demirelli Adalet Partisinin buna kar#ı 
çıktı%ını görüyor ve demokrasi için güven duyuyorduk. Sayın Demirel’in kendi de-
yimi ile “Türk milletini geri kalmı#lıktan, sefaletten ve siyasî vesayetten kurtarmak 
için yapısal hastalıkların ürünü olan antidemokratik güçlerle ittifakın yararlı olma-
dı%ı” savunuluyordu. Yani, kapitalist geli#me yolunu izleyen büyük siyasî partinin 



demokratik ilerlemeye açık ve antifa#ist bir çizgide durması önemli bir a#ama idi. 
Ne var ki, bugün bu çizgiden vazgeçti%ini görüyoruz.

Sayın milletvekilleri, özel e%itim ve yöntemlerle #artlandırılmı#, kaba kuvvet 
gösterileri ve #iddet eylemlerine alı#tırılmı# “komando” adlı örgütlerin açıkça des-
teklendi%i ve komünizmin önüne bunlarla geçilece%i yollu dü#üncelerin söylendi%i 
bir platforma gelinmi#tir.

Burada bir saplama yaparak bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Gerçekte ken-
disine “Ba#bu%” adını takan Sayın Türke#’in örgütledi%i ve iktidar rampası için kul-
lanaca%ı bazı sermaye çevrelerince desteklendi%i bilinen bu yasa dı#ı güçlerin, ta-
rihsel örnekleri yakın tarihimizde canlı durmaktadır. Tanrı tarafından Almanya’yı 
kurtarmakla görevlendirildi%ine inanan ve “Büyük, güçlü Almanya” sloganı ile or-
taya çıkan Hitler de sahneye böyle çıktı. 1931-32 yıllarında “SA” ları ile sokak ve 
meydanlarda “komünist avı” adı altında çatı#malar, adam öldürmeler ve her türlü 
i%renç oyunlar, tuzaklarla demokratik güçleri baskı altına almaya çalı#tı. Bunu da, 
komünizmi önlemek ve Alman milliyetçili%i maskesi altında yürüttü. 1933’te ik-
tidara geldi; önce sendikaları, arkasından partileri kapattı; ülkenin demokrat ay-
dınlarını, ö%retim üyelerini, yazarlarını, namuslu generallerini temizledi ve bilinen 
trajediyi Almanya’ya ya#attı.

Gariptir, Alman Ba#bu%u da Almanyalı de%il Avusturyalıdır. Küçük 
Avusturya’nın refahı için de%il, büyük Almanya’nın refahı için yaptı. (C.H.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bizim “Ba#bu%” ise, Sayın Türke#, sanıyorum Kıbrıslıdır. Küçük vatanda Rum-
lara kar#ı General Grivas kadar milliyetçilik görevini onların ba#ına geçerek yapsa 
idi, (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Türkiye bu ölçüde karı#tırılmazdı. 
Ama, o da Alman Ba#bu%u gibi büyük vatanı kurtarmayı tercih etmektedir.

De%erli milletvekilleri, bu Hükümetin, 1931 Almanyasındaki Bruning Koalis-
yonu olması ku#kusunu ta#ıyoruz.

De%erli milletvekilleri, fa#izmin 3 temel ö%esi vardır: Sermaye, polis-asker ve 
kilisedir. Batıda böylesine bir üçgene oturmu#tur. Kiliseye dayanmayan bir fa#iz-
min kuruldu%u görülmemi#tir ve mümkün de de%ildir. Sermaye, dine, kendisine 
hizmet etti%i zaman itibar gösterir, etmezse gerici olarak nitelendirir. Millî Selâmet 
Partisi, dinimizi bir kısım çıkar çevrelerin aracı olmaktan kurtardı%ı ve camii kar-
#ısına alacak bir fa#izmin kurulamayaca%ı için iyimserdik. &#birlikçi sermayenin se-
çim için dinî istismar etmesini önledi%ini ve Millî Selâmet Partisinin, dinî tekelci 
sermayeye kar#ı do%rulttu%u inancı içindeydik. Millî Selâmet Partisinin Camii te-
kelci sermayenin elinden kopardı%ını sanıyorduk. Yani kökeninde, Millî Kurtulu# 
Sava#ında Müftü Börekçi Rıfat efendi gelene%inde bulmaya çalı#ıyor, Millî Kurtulu# 
Sava#çılarının katli için fetva çıkaran "eyhülislam Dürizade ye dayandırmıyorduk.

Birisi emperyalizme kar#ı, di%eri ise emperyalizmle i#birli%i içinde iki din ada-
mı, iki ayrı kökendirler. Oysa, gayri millî tekelci sermayeden yana ve renksiz bir 
parti olarak ilân etti%iniz partinin #emsiyesinde birle#mek ve bütün bunları #aka 
olarak kabul etmek imkânı yoktur Sayın Erbakan.



Suudvarî bir Millî Selâmet Partisi, Türk toplumuna hiçbir #ey getirmeyece%i 
gibi, sizlere de hiçbir #ey getirmeyecektir ve sadece Türkiye’ye yeni bunalımlar ge-
tirecektir.

De%erli milletvekilleri, Bilge Kaan’ın Orhun Abidesine yazdı%ı ebedî ö%üt...

ÖMER ÇAKIRO&LU (Trabzon) — Sana ne yahu?

AL# SANLI (Devamla) — Sizi de ilgilendiriyor. Sizi de ilgilendiriyor.

BA%KAN — Sayın Çakıro%lu, istirham ederim efendim. Rica ediyorum.

AL# SANLI (Devamla) — Bilge Kaan’ın...

ÖMER ÇAKIRO&LU (Trabzon) — Mao’dan, Lenin’den bahset.

BA%KAN — Rica ederim Sayın Çakıro%lu. Hatibin konu#masını siz düzenleye-
cek de%ilsiniz efendim. &stirham ederim, lütfen dinleyin.

AL# SANLI (Devamla) — Bilge Kaan’ın Orhun Abidesine yazdı%ı ebedî ö%üt, 
“Ey Türk, titre ve kendine dön” Koalisyonu olu#turan bir partinin sloganıdır. Bu 
nasıl titremedir ki, 27 Mayısın me#ruiyetini sindiremeyenlerle, 12 Mart Muhtıra-
sıyla Türkiye’nin gelece%ini tehlikeye dü#ürdü%ünü kabullenmi#lerin ve birbirleri-
nin “mason” ve “ye#il komünist” oldu%unu iddia edenlerin ve 27 Mayıs Albayının, 
Demirel’in #emsiyesi altına döndüklerini görüyoruz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

“Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya tırnaktır ya ba%ırsak” Bu bir atasözüdür. 
Seçim meydanlarında - astınız, biliyorsunuz - “Ata, kurta oy vermeyin” diyen Sayın 
Erbakan’a bu atasözünü ithaf ediyorum.

De%erli milletvekilleri, Hükümet programında “Fikir ve inanç hürriyetiyle ilgili 
uygulamalarda Anayasaya uygunluk sa%lanacak ve Anayasaya uymayan tatbikatın 
ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır” deniyor.

Sayın Erbakan, Bütçe Komisyonunda aynen: “Artık #u oyunun mutlaka kalk-
ması lâzım: Anar#ik olayları bahane ederek kendi fikirlerini yürütmeye, yürürlükte 
tutmaya kalkan sistem Türkiye’de artık geçerli olmayacaktır. 141 ve 142’nci madde-
ler de%i#tirilecek ve tatbikatta suç sayılmayacak hale getirilecektir. Birtakım baha-
nelerle, senin dı#ındaki dü#ünceleri önleme mümkün olmayacaktır artık”

Ve yine; “&nsan hakları ya vardır ya yoktur. &nsan hakları varsa vardır. Siz Ana-
yasanın 20’nci maddesinde dü#ünce hürriyeti var diyeceksiniz, sonra insan, hak-
larını, ba#kalarının insan haklarını yok etme için kullanamaz diyeceksiniz. Onun 
için de insan hakları yoktur diyeceksiniz. Böyle içtimaî sulh olmaz. O zaman ülkede 
kimse konu#amaz” diyordu.

BA%KAN — &ki dakikanız var Sayın Sanlı.

AL# SANLI (Devamla) — Bunları #aka saymamı#tık. Aynı mealde Sayın 
Erbakan’ın geçen dönemde bir iç barı# önergesi de vardır. "imdi Millî Selâmet Par-
tisi dü#ünce özgürlü%ünden ve demokratikle#me e%ilimlerinden vazgeçmi# görün-
müyorsa, bütün bunlara kar#ı partilerle, yaptı%ı koalisyonda, programın bu madde-



sinin nasıl gerçekle#ece%ini merak ediyoruz. Yoksa abdestsiz namaz kılıp, oruçsuz 
iftar sofraları kurup sa%a ve sola kapalı bir demokrasi mi yaratılacak?

De%erli milletvekilleri, komünizmi abartarak bir tehlike görenler, aslında ba#-
ka bir #eyden korkuyorlar. Otto Bouer’in bir de%erlendirmesini okumak istiyorum: 
““A#ırıların, Maksimilistlerin lâfazan devrimcili%i, olsa olsa sokak lâmbalarını teh-
likeye sokar; ama reformizme gelince i# de%i#ir. Kooperatifleriyle, ücret ve maa# 
zamlarıyla, i#sizlik sigortasıyla reformizm, çok daha kutsal bir #eyi tehdit eder; 
sermayenin kârını. Sabahtan ak#ama kadar enternasyonal #akıyan a#ırı gevezelere 
kar#ı kapitalizm kendisini yasalarıyla pekâlâ koruyabilir. E%er eski yasalar yetersiz 
kalırsa yenilerini yapar; ama barı#çı demokratik ve yasal yollardan yürüyerek, sı-
nıflar arası güçler dengesini bozan reformizmin kar#ısında, kapitalizm kana susar, 
fa#ist haydut çetelerine ba#vurur. Reformizm güçsüz oldu%u sürece herhangi bir 
tehlike ile kar#ı kar#ıya de%ildir. Ama, demokrasiye ve yasalara ba%lılık çerçevesinde 
kaldı%ı halde sermayenin kârını bozabilecek kadar güçlendi%i anda, durum birden 
bire de%i#ir.

BA%KAN — Süreniz bitmek üzere Sayın Sanlı. Lütfen toparlayınız efendim.
AL# SANLI (Devamla) — &#te asıl korkunuz, demokratik sol bir partinin ik-

tidara gelmesidir.
SELÇUK #MAMO&LU (Kayseri) — &ki dakika geçmedi mi daha?
BA%KAN — Sayın &mamo%lu, istirham ediyorum. Burada ben tutuyorum vak-

ti. Hanı, her harekete müdahale etmek zorunda mısınız efendim? &stirham ediyo-
rum, rica ediyorum efendim.

AL# SANLI (Devamla) — Program, Hükümetin kendi sınıfsal özelliklerini 
ve dayanaklarını ne kadar gizlemek isterse istesin, sergilenmi#tir. Genel çizgileri 
ile bulundu%umuz a#amada olumlu, tutarlı ve sa%lam de%ildir. Türkiye’de kitlelere 
ba%lı bir kalkınma katının temel ko#ulu, enflâsyon ile...

BA%KAN — Sayın Sanlı, söz süreniz bitti efendim. Rica ediyorum, lütfen ba%-
layın.

AL# SANLI (Devamla) — Sayın Ba#kan müdahale edenleri...
BA%KAN — &stirham ediyorum efendim, lütfen ba%layın, ba%layın efendim.
AL# SANLI (Devamla) — De%erli milletvekilleri, vaktimiz azaldı%ı için ba%la-

mak istiyorum.
SELÇUK #MAMO&LU (Kayseri) — Azalmadı, bitti bitti vaktin.
AL# SANLI (Devamla) — Millî Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, 

Kıbrıs’ta iki bölgeli federasyona resmen kar#ı olduklarını ve Kıbrıs’ın Türkün oldu-
%unu ve Türk kalaca%ını ve en fazla taksime müsamaha edilece%ini, kitleler önünde 
açıkça polemik konusu yapmı#lardır. "imdi görüyoruz ki, Hükümet programında 
görü#ümüz benimsenmi#. Acaba Sayın Asiltürk, Kıbrıs’a bir vali tayin etmekten, 
pasaportsuz gitmekten vazgeçildi%ini ilân edecek midir?

BA%KAN — Sayın Sanlı.



AL# SANLI (Devamla) — Sayın Erbakan daha önceki iktidar döneminde de...
BA%KAN — Sayın Sanlı, Sayın Sanlı…
AL# SANLI (Devamla) — Duyuyorum efendim, ba%lıyorum efendim.
BA%KAN — Söz süreniz bitti efendim.
AL# SANLI (Devamla) — Ba%lıyorum efendim. (C.H.P. firakından “Ba#la, ba#-

la” sesleri)

BA%KAN — Efendim, istirham ediyorum, rica ediyorum. Bana yardımcı olun 
lütfen. Son cümlenizi söyleyin efendim. (A.P. sıralarından gürültüler ve sıra kapakla-
rına vurmalar)

AL# SANLI (Devamla) — De%erli milletvekilleri, Yüce Parlamentonun, 
Türkiye’yi yeni maceralar dizisine sokacak bir giri#ime izin vermeyece%ine inanı-
yor...

BA%KAN — Sayın Sanlı, Sayın Sanlı...
AL# SANLI (Devamla) — Saygılar sunuyorum.
BA%KAN — Te#ekkür ederim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi söz sırası Hükümet adına Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel’in.
Buyurunuz efendim. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar)

ALPARSLAN TÜRKE% (Adana) — Sayın Ba#kan, #ahsıma sata#ma var, söz 
istiyorum efendim.

BA%KAN — Aldım tezkerenizi Sayın Türke#, aldım efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Yüce Mecli-

sin Sayın üyeleri; hepinizi saygı ile selâmlıyorum.
Hükümet programının müzakeresi dolayısıyla grupları adına konu#an Sayın 

sözcülerin ve #ahsı adına konu#an bir de%erli üyenin takriben sekiz saat süren ko-
nu#malarını takip ettim. Evvelâ #u hususu ifade edeyim: Hükümet programı tenki-
dinden ziyade veya Hükümet programı ele#tirisinden ziyade, esas a%ırlı%ı #ahsiyat 
yapmaya yönelmi# bir müzakere oldu bugünkü müzakereler. Halbuki Türkiye 6,5 
aydır hükümetsizdi, “Parlamento kendi içinden bir hükümet çıkaramaz” iddiaları 
vardı ve bu iddialar kar#ısında her geçen gün rejim ve onun müesseseleri a#ınmaya 
bırakılmı#tı. Buna bir çare olmak üzere Parlamentonun içinden çıkmı# bir Hükü-
met kurulabilmi#, programını huzurunuza getirmi# bulunmakta idi. Gayet tabiî ki 
bu programın ele#tirilmesini, Türkiye’nin meselelerinin ne oldu%unun ve bunlara 
kar#ı getirilen çözümlerin neden be%enilmedi%inin veya Türkiye’nin meselelerine 
verilen önceliklerin neden be%enilmedi%inin, önceliklerinin öyle de%il de nasıl ol-
ması lâzım geldi%inin söylenilmesini beklerdik.

Bütün bunların yerine âdeta bir kavga açmak için çe#itli ithamlar yapılmı#tır. 
Huzurunuzda çirkinlik yarı#ına giri#ecek de%iliz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Bizim sorumlulu%umuz vardır, sorumlulu%umuzu biliriz. Bu büyük mües-
sesenin itibarını korumak ve bu müesseseyi kavga müessesesi de%il, tartı#ma mü-



essesesi olarak muhafaza etmek, bizim için bir görevdir. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Ba#kaları ne kadar sorumsuz olursa olsun, biz sorumlulu%umuzun idraki içe-
risinde konu#aca%ız.

Evvelâ #unu ifade edeyim: Gerçekten bu müessesenin çalı#abilmesi, i# görebil-
mesi bir siyasî iktidarın bulunmasına ve kar#ısında da muhalefetin bulunmasına 
ba%lıdır. Siyasî iktidarın olmadı%ı dönemleri gördük.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — "imdi de yok?
ORHAN DENG#Z (U"ak) — Sus be e##ek! (A.P. ve C.H.P. sıralarından aya#a 

kalkmalar, gürültüler)
BA%KAN — Lütfen efendim, lütfen yerlerinize oturun.
Sayın Sönmez... (C.H.P. sıralarından gürültüler) Sayın Eken, istirham ediyorum, 

rica ediyorum efendim.
#HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Ba#kan biraz âdil olun, kürsüdeki hatibi 

koruyun lütfen.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Gerçekten siyasî iktidar 

ve muhalefeti olmayan bir Parlamentonun görevini anlamak mümkün de%ildir. 
(Gürültüler)

De%erli milletvekilleri, gecenin bu saatinde e%er beni rahatlıkla dinlerseniz çok 
vaktinizi almam, dinlemezseniz söyleyeceklerimi söyleyinceye kadar konu#urum. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Ve aslında ben sizin sözcülerinizi 8 saate 
yakın dinledim.

#LHAN ÖZBAY (#stanbul) — Bo# konu#tuktan sonra konu# dur. (A.P. sırala-
rından gürültüler)

BA%KAN — Hatibi lütfen sükûnetle dinleyelim efendim. Rica ediyorum efen-
dim.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, 
bu siyasî iktidar ve kar#ısında muhalefet bulundu%u zaman demokrasi i#liyor de-
mektir. &ktidarı belirsiz, siyasî iktidarı belirsiz, muhalefeti belirsiz bir demokrasi 
tasavvur olunamaz.

"imdi, siyasî iktidarı belirli, muhalefeti belirli bir dönem açılmı# bulunuyor. 
Yani, Türkiye ne istiyordu? Bir Parlamentoya dayalı, partiler demokrasisinin gere%i 
bir Hükümet istiyordu. Rejimin gere%i bu idi. Böyle bir Hükümet kurulamadı. Bir 
Hükümet kuruldu, 7,5 ay sürdü; sonra Hükümet kurulamadı; bir yenisi kuruldu, 
güvenoyu alamadı, 4-4,5 ay sürdü; ama Parlamentoya dayalı de%ildi. 1973 öncesin-
de de birtakım partilerüstü Hükümet modelleri denendi, bütün bunları a#tık; #imdi 
Parlamentonun güvenoyuna dayanması gereken bir Hükümete geldik. Güvenoyu 
verirsiniz, Hükümet görev yapar, güvenoyu vermezsiniz bunalım devam eder. Bu, 
bu kadar açıktır. (C.H.P. sıralarından “Ooo.” sesleri)

MEHMET DEDEO&LU (Kırklareli) — Vermeyece%iz.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben size güvenoyu verin 
veya vermeyin demiyorum, verirseniz ne olur, vermezseniz ne olur; onu söylüyo-
rum. Ne isterseniz onu yapın. Ben sadece ne olaca%ını söylüyorum.

"imdi bunalım sona ermi#tir. Hangi bunalım sona ermi#tir? Parlamentonun 
içinden bir Hükümet çıkamaması bunalımı sona ermi#tir. Hükümet kurulacak de-
%ildir, Hükümet kurulmu#tur ve burada oturuyor. Oturuyor burada. (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi evvelâ #unu ifade edeyim ki, hükümetler gelir, hükümetler gider. Kurul-
mu# bulunan Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Demokratik yollardan 
gelerek kurulmu#tur ve zorla gelip buraya oturmu# de%ildir. Ba#ka bir Hükümet ku-
rulamamı#, ba#ka kimse kuramamı# ve onun üzerine kurulabilmi# bir Hükümettir.

"imdi bu Hükümet Türkiye’de siyasî bunalımı sona erdirmi#tir, Hükümet bu-
nalımını sona erdirmi#tir. Siyasî iktidar çıkmı#tır ve bunun kar#ısına da muhalefet 
çıkmı#tır, mekanizma i#lemeye ba#lamı#tır. Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümetidir, demokratik kurallara uygundur, rejimin hükümetidir, temsili sistemin 
hükümetidir; temsili sistemin, yani bu Hükümetin hatasını, vebalini, sevabını mil-
letin önünde münaka#a etmemiz mümkündür. Yani, yaptıklarından dolayı milletin 
önüne çıkıp kendisini savunma mecburiyetinde olan bir Hükümettir.

"imdi siyasetle u%ra#anların nelere katlanması lâzım geldi%ini biliriz. Yalnız, 
hiç kimsenin ba#kasına hakaret etmesine, tecavüz etmesine de mahal yoktur. Bura-
ya gelip oturanların hiçbirisi, partiler olarak veya ki#iler olarak, herhangi bir parti-
den hüsnühal kâ%ıdı alacak de%ildir ve böyle bir mecburiyet de yoktur.

Ele#tirilen program olmalıydı, ki#ilerin ele#tirilmesi ülkenin hiçbir meselesini 
çözmez. Memleket yokluk içerisindedir, memleket pahalılık içerisindedir, mem-
leket i#sizlik içerisindedir, memleketin dı# ticareti geni# #ekilde felce u%ramı#tır, 
memleketin sanayile#mesi felce u%ramı#tır, memlekette konut sıkıntısı vardır, 
memlekette çe#itli sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılara ne çare dü#ünüyorsunuz diye 
bize sorulmalı idi. Onun yerine ki#iler ele#tirilmi#tir; bu kolaydır çünkü. Memle-
ketin meselelerini ele#tirebilmek için onları bilmek lâzımdır, ona vukufu olmak 
lâzımdır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Aslında bugünkü ele#tirilerin maksadı, dört partinin bir araya gelerek ve güve-
noyu verece%ini kamuoyuna deklare eden parlamenterleri de gözönünde tutarak, 
güvenoyu alabilecek ço%unlu%u meydana getirmesinden duyulan öfkedir.

Bugünkü ele#tiriler genellikle, bugünkü ithamlar genellikle böyle bir koalisyo-
nu da%ıtma gayesine matuftur. Böyle bir koalisyonun güvenoyu almamasını sa%-
lama gayesine matuftur. Tamamen o istikamete götürülmü#tür mesele. Buna da 
diyece%imiz bir #ey yok; yani bu hedefe yönelmi# olmaya diyece%imiz bir #ey yok; 
ama söylenen #eylere diyeceklerimiz var.

Koalisyon bir uzla#madır. Koalisyon partilerinin seçim öncesinde birbiri hak-
kında neler söyledi%i, binaenaleyh neler söyledi%ini burada dile getirmek ile kaste-
dilen mana, kastedilen maksat, varılmak istenen yer, “Nasıl bir araya geldiniz, bun-
ları birbirinize söyledikten sonra?” ise, bu nispî temsilde koalisyonlar kaçınılmaz 



oldu%una göre, seçime ittifak halinde girmemi# bulunan partilerin, rey da%ılması 
kar#ısında, hiçbir zaman bir araya_ gelememeleri gerekir. Çünkü, siyasî partiler 
ayrı hüviyeti haizdir. Siyasî partiler, seçim öncesinde veya seçim sonrasında, mem-
leket meselelerini görü# tarzları de%i#ik oldu%una göre, çe#itli #eyleri söylerler; 
birbirleri hakkında da söylerler. “Birbiriniz hakkında bunları söylediniz, nasıl bir 
araya geldiniz?” diye #ayet bir araya gelmeme yargısı bundan çıkacaksa, o zaman 
ülke, bugünkü sistem içerisinde Hükümet kuramaz. Bu muhaldir, böyle olmaması 
lâzımdır. Hükümet kurulabilmesi lâzımdır.

Partiler ayrı ayrı hükmî #ahsiyeti haizdir. Partilerin ayrı ayrı programları var-
dır; ama koalisyon olunca, partilerin programlarını, hükümet icraatında - hükümet 
icraatında, parti faaliyetlerinde de%il - bir kenara bırakıp, uzla#abildikleri bir prog-
ram meydana çıkarmaları lâzımdır. Ba#ka türlü koalisyon dü#ünülemez. Mademki 
Türkiye koalisyonla idare edilme mecburiyeti ile kar#ı kar#ıyadır, o takdirde birden 
fazla partinin bir araya gelmesi gerekecektir. Birbirleri aleyhinde birtakım #eyler 
söylediler diye, bir araya gelememek gibi bir kaide çıkarmaya kalkmak fevkalâde 
yanlı#tır.

Türkiye fevkalâde çalkantılı bir dönemi geçip geliyor. Zor yıllardan geliyor. Ma-
zide çe#itli hadiseler olmu#tur. Bizi 27 Mayıs, 12 Mart münaka#alarına sürüklemek 
isteyenler bulundu bugün, bu münaka#alara girmeyece%im. Çünkü, bunlar geride 
kalmı#tır. Biz Türkiye’nin ilerisine bakıyoruz. Bugünkü görevimiz odur. (A.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bugünkü görevimiz Türkiye’yi hükümetsizlikten kurtarmaktır. Kurtarmı#ız-
dır. O Hükümet kurulmu#tur. Bu Hükümete güvenoyu verdi%iniz takdirde çalı#a-
cak, i#leyecek.

MEHMET DEDEO&LU (Kırklareli) — Vermeyece%iz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Efendim, ben sizden is-
temiyorum. Ben Meclisin tümünden istiyorum. (C.H.P. sıralarından gülü"meler) Ben 
zaten sizin güvenoyunuza inansam 15 Ekimde inanırdım. Size inanır mıyım? (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Müsaade buyurun hepsini söyleyeyim. Ben sizden istemiyorum güvenoyunu 
Cumhuriyet Halk Partisi, ben Yüce Meclisten istiyorum. Sizin verece%iniz güveno-
yuna talip de%ilim. Talip de%ilim sizin verece%iniz oya. Sizin oylarınızla hükümet 
falan olmak istemem, daha da açık söyleyeyim. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı"lar)

Bir hususu daha huzurunuzda zikretmek istiyorum.

Burada, bu Mecliste yer alan siyasî partiler ve bu Meclisin üyesi bulunan de%erli 
milletvekilleri, hepsi e#it haklara sahiptirler. Birisi di%erinin amiri de%ildir. Üzüntü 
ile görüyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi, bütün partilerin âmiri pozisyonunda ve 
kendi demokratik sol dü#üncesini Türkiye’nin en geçerli dü#üncesi sayarak, mille-
tin de kendi demokratik sol dü#üncesini önümüzdeki seçimde mutlaka tasvip ede-
ce%i kanaati ile, müstakbel iktidar olarak hareket etmektedir, müstakbel iktidar...



Aslında Cumhuriyet Halk Partisi, %33 rey almı#tır 1973 seçimlerinde. Cum-
huriyet Halk Partisi 1957 seçimlerinde %41 rey almı#tır. 1961 seçimlerinde %38 
rey almı#tır. 1965 seçimlerinde “Ortanın Solu” sloganıyla beraber %29’a dü#mü#tür 
reyi. 1969 seçimlerinde de bu %29, %1 kadar inmi#tir, %28 olmu#tur. 1973 seçim-
lerinde ise reyi %33’e çıkmı#tır. Ba#arınız bu, yani 16 sene zarfında %41’den, %33’e 
inmi#siniz, %33’e. (C.H.P. sıralarından gürültüler, A.P. sıralarından alkı"lar) "imdi, 
#ayet...

HASAN VAMIK TEK#N (Giresun) — A.P.’ninki nasıl oldu sayenizde?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Onu da söyleyelim, hep-
sini söyleyelim.

1973 seçimlerinde oylar da%ılmı#, küçük küçük parçalara bölünmü#...

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — 1961-1965.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 1973, 1973.

1973 seçimlerinden oylar da%ılmı#, küçük küçük parçalara bölünmü#, bu kü-
çük parçaların en büyü%ü, küçük parçaların en büyü%ü Cumhuriyet Halk Partisi 
olmu# ve Cumhuriyet Halk Partisine bu, büyük övünme payı çıkarmı#tır. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler)

Bugün huzurunuzda bulunan 4 partinin almı# bulundu%u oyların yekûnu 
%50’den fazladır. %50’den fazla bir araya gelenlerin. Sizin reyiniz %33. Binaena-
leyh, azınlık hükümetiydi, ço%unluk hükümetiydi diye münaka#aya girmeden ev-
vel, evvelâ sayıları bir alt alta koyalım.

"ayet Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak bir seçimde iktidara gelece%inden 
emin ise, onu da görece%iz hep beraber... (C.H.P. sıralarından “Hadi seçime gidelim” 
sesleri) Herhalde bir gün görece%iz.

Seçimlerin yenilenmesine karar verme de Yüce Meclisin iradesi içerisindedir, 
ama Cumhuriyet Halk Partisinin iradesinin, Yüce Meclisin iradesi üzerinde bir ipo-
te%i yoktur. Önemli olan o. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kimin ne kadar hakkı var, kimin neye hakkı var, bunu Anayasa ve kanun-
lar tayin edecek, Cumhuriyet Halk Partisi de%il. Hangi partinin hayat hakkı var 
Türkiye’de? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi veya onun üyeleri tayin edecek de%il, 
bunu millet tayin edecek; o tayin edip geliyor.

Binaenaleyh, siz kendi kendinize, efendim “Ortanın solu” dedik, arkasından 
“Demokratik sol” dedik, millet bizi tasvip etti, diye övünürseniz, sadece kendi ken-
dinizi avutmu# olursunuz. Ortanın solu hiç demiyorsunuz bugünlerde, hiç demi-
yorsunuz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

REMZ# ÖZEN (#zmir) — O geride kaldı.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Millet kabul etti de, de%il, 
millet kabul etmedi de ondan demiyorsunuz. "imdi “Demokratik Solu” icat ettiniz.

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Onu millet kabul etti ama.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kendi kendinize kabul 
etmi#siniz, millet kabul etti zannediyorsunuz.

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Millete saygılı olun.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Tabiî, tabiî, millete say-

gılı olmak, milletin ne dü#ündü%ünü daha önceden bilmeye ba%lıdır. Sizin gibi...
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bilmi#iz de söylemi# rey almı#ız. Demek ki 

biz millete saygılıyız.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Demokratik sol; “Bunun 

sınırı nedir?” diye soranlara; “Bunun sınırını halk tayin edecektir” diyorsunuz. He-
nüz kendiniz bu sınırı tayin dahi edememi#siniz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Kim tayin edecek diyorsunuz? (C.H.P. sıralarından “Halk tayin edecek” sesle-
ri) Halk da tayin etmi#, halk %29 tayin etmi# size, %29, koydu%unuz sınıra.

Siz ba#kalarının ne kadar az aldı%ı veya ne kadar çok aldı%ıyla de%il, kendinizin 
ne aldı%ınızla kendinizi ölçün. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bizim %29,8 rey almamız sizi teselliye kâfi de%il, sizin i#inize yaramaz o; sizin 
tek ba#ınıza iktidar olacak kadar rey almanız lâzım.

"imdi bakınız...
KASIM PARLAR (Çorum) — &yi ya yeniden seçime gidelim?-
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Gideriz, gideriz, oraya da 

gideriz, seçime de gideriz. Seçime gideriz.
Cumhuriyet Halk Partisi buraya geldi; dedi ki; “Adalet Partisi, bir muhalefet 

partisi olarak kalmalı kar#ımızda”
Adalet Partisi kar#ınızda bir muhalefet partisi olarak vardı, ama siz iktidarı 

beceremediniz, iktidarı beceremediniz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli al-
kı"lar)

"urada siz oturuyordunuz, koalisyon kurmu#tunuz, tarihî yanılgı falan dedi-
niz, kendi seçim öncesinde söyledi%iniz sözleri...

SELÇUK ERVERD# (Erzurum) — Yanılmayan bir Allah, siz de yanılırsınız.
REMZ# ÖZEN (#zmir) — Geçti o günler, geride kaldı.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Seçim öncesinde söyle-

di%iniz sözleri, seçim öncesinde söyledi%iniz sözleri yanılmı#ız falan diye tashih 
ettiniz, geldiniz oturdunuz, orada oturuyordunuz; niye bıraktınız gittiniz? (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Canımız öyle istedi.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Canınız öyle istedi. E, 

canınızın istedi%ine göre hareket edemezsiniz siyasette. “Niye” sini, canımız öyle 
istedi ile izah edemezsiniz. Niye bıraktınız gittiniz? Beceremediniz, beceremediniz, 
beceremediniz... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar) Biraz sonra mem-
leketi ne hale getirdi%inizi anlataca%ım. (C.H.P. sıralarından gürültüler)



BA%KAN — Sayın Dedeo%lu...
REMZ# ÖZEN (#zmir) — Muvazaa partisi olarak ilân ettiniz parti ile yaptık. 

(Gürültüler)
BA%KAN — Sayın Özen, Sayın Özen rica ediyorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Efendim, bu ortaklı%ın 

meydana geli#i Cumhuriyet Halk Partisini o kadar tedirgin etmi#tir ki, söylemedik 
laf bırakmadılar, söylemedik.

Efendim, biz, “A.P. Demokrat Partinin devamı” demi#iz. Evet, biz Demokrat 
Partinin devamıyız; bunu ilk defa söylemiyoruz ki... (A.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar) Bunu bugün de söylüyor de%iliz, bunu bugün de söylüyor de%iliz. &#te 
bütün hikâye buraya geliyor. Türkiye bugün bize göre büyük bir tehditle kar#ı kar-
#ıyadır. Sizin umursamadı%ınız bir tehdit. Türkiye bir büyük tehlike ile kar#ı kar#ı-
yadır. Dünya bir nizam kavgasının içerisindedir. Bu nizam kavgasının bir tarafında 
komünizm vardır, bir tarafında da milliyetçi demokrasi vardır. Bu vardır i#te. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

Dünya bir nizam kavgasının içindedir. Bu nizam kavgasının bir tarafında mil-
letleri bölmek, millî devlet olmaktan çıkarıp, Moskova’nın, Pekin’in peyki yapmak 
gayretleri vardır. Öbür tarafında ise, devletleri muhafaza etmek, milletleri bölün-
mekten kurtarmak, devletleri millî devlet olarak muhafaza etmek gayreti vardır.

Biz Türkiye’de bir yere gelindi%ine kaniiz. Dünya nüfusunun %40’ının komü-
nist idaresinin eline geçti%i bir devirde bulunuyoruz. Bu devirde komünizmi tehlike 
saymamayı, gaflet telâkki ediyoruz, gaflet. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-
lar) Yok komünizm edebiyatıymı#, yok heyulâsıymı#, yok #uymu#, yok buymu#... 
Türkiye’nin bulundu%u co%rafya parçası üzerinde ve komünizmin dünyada kaydet-
ti%i ilerleme kar#ısında, #ayet Türkiye bir komünizm tehdidine maruz de%ildir, di-
yorsanız; do%rusunu isterseniz çok büyük vebal altında kalırsınız, günah olur, yazık 
olur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Biz bugün Türkiye’nin beraberli%ini, birli%ini, hürriyetçi demokrasiyi, barı#ı, 
millî ve manevî de%erlere saygıyı, millî ve manevî de%erlere sahipli%i savunuyoruz.

#LHAN ÖZBAY (#stanbul) — Cephe ile mi?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Evet, bizimle beraber 

olanları davet ediyoruz; gelin, e%er bunu savunuyorsanız beraber savunalım diyo-
ruz.

Bugün, dün ne olmu#u unutmaya, siyasî sebeplerden #u sebepten bu sebep-
ten meydana gelmi# kırgınlıkları unutmaya, herkesi ete%indeki ta#ı dökmeye - ko-
münizmi tehlike saymayanlara bir #ey demiyorum zaten - komünizmi kim, tehlike 
sayıyorsa gelin, memleket uçurumun kenarına gelmi#tir, büyük sıkıntılar vardır, 
memleketin ekonomisinde de, #usunda da busunda da büyük sıkıntılar vardır, 
1971-1973 dönemi, Türkiye’nin hangi çe#it tehlike ile kar#ı kar#ıya oldu%unu gös-
termi#tir gelin beraberce hareket edelim diyoruz. Ça%rı bundan ibarettir.

DAVUT AKSU (Kars) — Anar#i hangi devirde ba#ladı?



#HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Ba#kan, susturun sarho# var.
BA%KAN — Sayın Ataöv devamlı olarak isim mi söyleyeyim? Sayın Ba#bakanı 

dinletmeyelim mi? Bunu mu istiyorsunuz?
MUSTAFA ASR# ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın Ba#kan, susturun. Ceza vermek 

göreviniz, sarho# var orada.
BA%KAN — &stirham ediyorum, rica ediyorum ben görevimi yapıyorum efen-

dim. (A.P. sıralarından gürültüler)

Sayın Bayraktar istirham ediyorum, lütfen oturunuz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, #a-

yet partilerin birbirleri aleyhinde #unu söylemelerinden, bunu söylemelerinden 
dolayı koalisyon yapmaması gerekse, aslında 1961’de Cumhuriyet Halk Partisi ile 
Adalet Partisi koalisyon yapmazdı. Meydanlardan nasıl gelindi%ini o günleri hatır-
layan de%erli üyeler bilirler; ama o günün zaruretleri içerisinde iki parti Türkiye’nin 
menfaatlerini, hiç olmazsa 7-8 ay için beraberce koalisyon yapmakta bulmu#lardır. 
Binaenaleyh, “&lerde koalisyon yaparız; ne olur ne olmaz, birbirimize bir #ey söyle-
meyelim” diye siyasî fonksiyon ifa etmez duruma dü#emez partiler. Onun içindir ki, 
1973 seçimleri öncesinde, sonrasında, bugün koalisyonu te#kil eden dört partinin, 
birbirlerine ne söyledi%i, liderlerinin birbirine ne söyledi%i, meydanlarda ne söyle-
di%i ba#ka bir meseledir; bugün Türkiye’nin önünde bulunan meseleler kar#ısında 
bir araya gelmeleri ve Türkiye’yi kendi gördükleri #ekilde tehlikelerden kurtarma ve 
Türkiye’yi demokratik rejimin icaplarına göre idare etme, rejimi i#letme için bir ka-
rara varmaları ba#ka i#tir. Esasen birincisi, ikincisine mani de%ildir ve mani olma-
malıdır. Biz burada kendimizin kavgasını yapıyor de%iliz. Biz burada kamu hizmeti 
yapıyoruz. Kamu hizmeti yaparken herkes kendi kavgasını de%il, varolu# sebebini 
dü#ünmeye mecburdur. Biz varolu# sebebimizin gere%i olarak bir araya gelmi#iz ve 
milletin önüne bir protokolle çıkmı#ız, Meclislerin önüne de bir programla gelmi-
#iz. Bu bizim tayin etti%imiz bu usul de de%il, demokratik kurallar böyle.

Efendim, “Biz niye bir araya gelmi#iz?” Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın söz-
cüsü diyor. Çünkü biz, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelmesinden kaygı duy-
mu#uz, onun için bir araya gelmi#iz.

Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman gelecekmi# iktidara?
SÜLEYMAN %#M%EK (#çel) — Seçimde.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Seçimde. Seçim ne za-

man yapılacak? Seçimden vazgeçti%inizi daha bugün ilân ettiniz. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Daha bugün ilân ettiniz. Sizin iktidara gelip gelmeyece%ini-
ze siz karar verecek de%ilsiniz, millet verecek; ama faraza ilk yapılacak seçimde siz 
iktidara gelseniz bile, o zamana kadar Türkiye’de hükümet ne olacak?

"imdi bakınız ne oluyor, aslında, “C.H.P.’nin iktidara gelmesinden kaygı du-
yuldu da bu partiler öyle bir araya geldi” gibi bir iddianın hiçbir tutarlılı%ı yoktur. 
Neden yoktur? Çünkü biz, C.H.P.’nin elinden kapmı# de%iliz ki hükümet olmayı. 
"imdi bunun grafi%ine bir bakın, ne oluyor?



17 Eylül 1974 günü, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba#kanı, o günkü 
Ba#bakan istifa ediyor, koalisyon bozuluyor. “Gel, nereye gidiyorsun? Etme, gitme 
falan” denmi# olmasına ra%men, istifayı basıyor. Ha, memleketin önünde önemli 
meseleler yok mu? Var. Kime bırakıp gidiyorsun bu önemli meseleleri? Muallâkta; 
ortalı%a. E, peki, Meclis gelse, sizi. gensoru ile dü#ürse. Ha, “Bu bunalımı siz çıkar-
dınız” dersiniz Meclise. Bunalımı kendiniz çıkardınız, hükümet bunalımını, bir.

&kincisi, “Derhal seçim” dediniz. Yani ne zaman? “Karda kı#ta bile olur” de-
diniz. Derhal seçime yana#acak ortak bulamadınız. Derhal seçimden vazgeçtiniz 
“Erken seçim” dediniz, Mayıs içinde seçim yapılmak üzere. Ona da ortak bulama-
dınız. Erken seçimden vazgeçtiniz, bu defa “Ekim seçimi” dediniz. Ona da ortak 
bulamadınız. O arada 15 Ekim günü de gelip bize, 9 öneride bulundunuz, 9 öneri 
kâ%ıdı bu, 15 Ekim günü.

Bizim kongremiz 21 Ekim günü yapılacaktı, 18 Ekim günü de Bayramdı. Bakın 
öneriye #imdi ne diyor: Öneri 3 kısımdan ibarettir. 1’nci kısmında 6 tane teklif var. 
2’nci kısmında 3 tane var, 9 tane formül ediyor. 3’üncü kısmında da “Bundan ba#ka 
bir #ey dü#ünüyorsanız?” diyor, onu soruyor. 2’nci kısmından 2 teklifi okuyorum:

“A.P. Genel Ba#kanının ba#kanlı%ında, C.H.P. dı#ında kurulacak bir koalisyon 
hükümetinin güvenoyu almasına C.H.P.’nin olanak sa%laması” bize teklif ediyor 
Cumhuriyet Halk Partisi. Biz “Evet” desek, o gün hükümetiz biz.

HASAN VAMIK TEK#N (Giresun) — Seçim #artı var.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL Devamla) — “&ki parti arasında seçim-

lerin yenilenmesi için bir anla#ma söz konusu olmaksızın” Bir seçim, meçim yok 
orta yerde. Seçim falan yok. “Seçim söz konusu olmaksızın, A.P. Genel Ba#kanının 
ba#kanlı%ında, C.H.P. dı#ında kurulacak bir koalisyon hükümetinin güvenoyu al-
masına C.H.P.’nin olanak sa%laması”

&#te Hükümet de önünüzde duruyor. (A.P. sıralarından gülü"meler, alkı"lar) Du-
ruyor Hükümet. C.H.P. dı#ında bir hükümet kurulmu# gelmi# önünüze. Ha, “"imdi 
olanak sa%layın” demiyorum. Çünkü ben bunu kabul etmedim. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Ben diyorum ki, nasıl çizgi çizdiniz? Bu Hükümet mesele-
sinde çizdi%iniz çizgiye bir bakalım. 17 Eylül günü istifa ediyorsunuz. 4 Ekim günü 
hükümet kuramayaca%ınızı söylüyorsunuz. Daha sonra bize görev veriliyor. Biz de 
çalı#ıyoruz, kâfi bir sayı toplayamıyoruz; ço%unluk.

Muhterem milletvekilleri, kim ne derse desin, hükümet olmak tek #artlıdır. 
Bunu çok #artlıya çıkarmak, aslında, bana göre, #u Meclisin üyelerine yakı#maz. Tek 
#artlıdır, tek #artlı; güvenoyu alacak ço%unlu%u bulma #artıdır.

Efendim “Sen kapitalist düzenin bilmem nesiydin; sen suydun, sen buydun” E, 
bu parti kurmak Türkiye’de serbest de%il mi? Serbest. Türk Anayasasına uymuyor-
sa, bunu takip edecek yerler var de%il mi? Var. E, öyleyse burada oturan partileri 
böyle, enine, boyuna göre tasnif edip, bir kısmını be%enmemek, bir kısmını be%en-
mek; sanki kalburdan eleyip “üstte kalanlar, alta geçenler” diye tasnif etme hakkını 
nereden buluyorsunuz? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Yapmayın bunu. 
Yani bu çe#it münaka#ayla sadece partiler rejimini küçük dü#ürmekteyiz. Ondan 



sonra geliyoruz... Ha, icraatını tenkit edersiniz. “Ben seni be%enmedimle” yola çı-
kılmaz.

3’üncü öneri; yani 2’nci kısmın 3’üncü önerisi. “Seçim #artı olmaksızın, A.P.’nin 
tek ba#ına kuraca%ı bir hükümetin güvenoyu almasına C.H.P.’nin olanak sa%laması” 
Çok güzel teklif de%il mi bunlar? Yani “Hadi siz hükümet olun” diyor Cumhuriyet 
Halk Partisi bize. Biz de dü#ündük, ta#ındık, “Cumhuriyet Halk Partisi bize Hükü-
met olun” diyor. Acaba niye diyor? (Gülü#meler) Niye diyor? Bunu ciddî telâkki et-
mek mümkün mü, de%il mi? Peki, olduk hükümet, geldik #uraya, Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayesinde hükümet de olduk; kar#ılı%ını nasıl ödeyece%iz? (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar) Binaenaleyh, bu teklifleri biz partiler demokrasisine uy-
gun bulmadık, gayri ciddî telâkki ettik ve Cumhuriyet Halk Partisinin bir manevra 
içerisinde oldu%u kanaatine vardık ve haklı çıktık haklı... "imdi bakınız; efendim, 
Cumhuriyet Halk Partisi sureti haktan görünüp Türkiye’yi hükümetsizlikten kur-
tarıyor aklı sıra. Kamuoyunda diyecek ki, “Ben bu kadar fedakârlı%ı yaptım, A.P. ka-
bul etmiyor bunu. Ne kuruyor, ne de kurduruyor, Ne kendisi hükümet kuruyor, ne 
ba#kasına kurduruyor.” "imdi, i#te Cumhuriyet Halk Partisi kendi kazdı%ı kuyuya 
kendisi dü#mü#tür. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

19 Mart günü demokratik prosedür i#lemeye ba#ladıktan sonra, yani “bir müs-
takil ba#bakan” meselesi kapandıktan sonra, hiç olmazsa o gün için, o hadise ka-
pandıktan sonra, teknokratlar v.s. formülleri bir neticeye varmadıktan sonra, Sayın 
Cumhurba#kanı Millet Meclisinde en büyük ço%unlu%u olan Cumhuriyet Halk Par-
tisinin Sayın Genel Ba#kanına hükümet kurma teklif etmi#tir, “Hükümeti buyurun 
kurun” diye, “Kuramayız” demi#tir Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı. 
E, peki, ondan sonra bize “Buyurun siz kurun” demi#tir. Biz yaptık birtakım tah-
minler, ihtimaller, üzerinde durduk. Bakınız bir#ey söyleyeyim; güvenoyu #udur: 
Güvenoyu bir nazarı ço%unlu%a dayanır. Amelîsi, #urada reylendikten sonra veya 
“Kabul - ret” falan dendikten sonra çıkar meydana. Onun içindir ki seçim de öyledir 
aslında; yani, bir nazarî ço%unlu%a dayanır. Nazarî ço%unluk bulundu%unu gördük 
ve ondan sonra hükümet kurma faaliyetini tamamladık. Binaenaleyh, biz azınlık 
hükümeti kurmadık. Yani, biz bir hükümet kuralım; e, güvenoyu almazsa oturu-
ruz. Biz bu zihniyetin adamları de%iliz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bir 
nazarî ço%unluk vardı güvenoyu alacak. "imdi üç dört gündür görüyoruz, Cumhu-
riyet Halk Partisi harıl harıl, “Aman bunlar hükümet kurdu, hükümet bizim elimiz-
den gitti. Bunları Hükümet kuramaz, güvenoyu alamaz hale getirelim; biz hükümet 
kuralım” faaliyetine giri#mi# bulunuyor. Ve sıkı bir #ekilde giri#mi# bulunuyor bu 
faaliyete. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

"imdi 8 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba#kanının beya-
natı: “Erken seçim yok” Seçim meçim yok. 2 Aralık tarihinde, yani #öyle birbuçuk 
iki ay sonra “Bunalımı seçimden ba#ka yol çözemez”, ondan sonra yine aynı #ey, 
“Seçimden ba#ka hiçbir #ey bunalımı sona erdiremez” Bu aynı tarihte. Ondan sonra 
2 Aralık, “Bunalımı seçmen çözer”, de%i#ik #eyler... 23 "ubat, “Hükümet bunalımını 
sa% partiler uzatıyor…”

Biz uzatıyormu#uz hükümet bunalımını, i#te, kurduk hükümeti geldik önünü-
ze... Kendinize “Kur” diyorlar kurmuyorsunuz, ondan sonra sa% partiler... “Buna-



lımın nedeni sa% partilerle Türk toplumu arasındaki çeli#kidir” "u me#hur hikâye. 
Hani Türkiye’de milletin %33 reyini almı#sınız, geriye %67 var. Bu %67 A.P.’nin de-
%il, yanlı# anlamayın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dı#ında olma vasfından dolayı 
cem edilebilir. Ayrı ayrı reylerdir, tek vasıf bunları cem eder; o vasıf da Cumhuriyet 
Halk Partisinin dı#ında olma vasfıdır. Sizin dı#ınızda %67 var. Siz kendinizi ilerici, 
kendinizin dı#ındakileri tutucu saydı%ınız takdirde, aslında siz Türk toplumundan 
kopuksunuz. Türk toplumu sizden kopuk. Binaenaleyh, biz de%iliz Türk toplumun-
dan kopuk olan. E%er siz %67’yi temsil etseniz veya onun içinde olsanız, sa% par-
tiler dedi%iniz partilerin içinde siz olsanız, ona aklım erer o zaman. Ama, %10 rey 
alsanız, hâlâ %90’ı tutucu mu ilân edeceksiniz?

“Çeli#kidir” falan; bunlar aslında benim anlayı#ıma göre demokratik kurallara 
uyan #eyler de%il.

3 Marta geliyor; Ecevit, “millî koalisyon veya ba#ka formül ile Irmak’a yardıma 
hazırız” Daha sonra geliyor, “Irmak’a yardıma hazırız” dedikten sonra, Irmak’a yar-
dım bitiyor, “yapamayaca%ız” deniyor Irmak’a. Ondan sonra 9 Nisan, bugünkü ta-
rihli gazetelerde görüyoruz ki Sayın Ecevit erken seçimde ısrardan vazgeçmi#; i#te 
gazete.

Görüyoruz ki Sayın Ecevit, “C.H.P. sürekli hükümet de kurabilir” diyor. Hani 
daha evvel diyordu ya, “Kurun, biz sizi destekleyelim”, #imdi, “Niye sen kurup ben 
destekleyeyim, ben kendim kuraca%ım” diyor. "imdi oraya gelinmi# bulunuyor, 
hayırlı u%urlu olsun. Siz zaten hükümet olsaydınız, hakikaten hükümeti bırakıp 
gitmeseydiniz bu sıkıntılar olmazdı memleketin ba#ına, bu memleket de sizi iyi 
ö%renirdi, biraz daha ö%renirdi. (A.P. sıralarından alkı"lar) Yani, aslında kitap yarıda 
kalmı#tır, yani son sayfalar okunmamı#tır, hikâye yarıda kalmı#tır; nasıl bitece%ini 
mamafih millet kestirmi#tir. Onun için benim size söyleyece%im #udur:

Ortaya böyle çıktınız, hükümet bunalımı çıkardınız, hükümet bunalımının çö-
zümlenmemesi sebebini A.P.’ye attınız, olmadı; sa% partilere attınız (sizin tabiriniz-
le sa% ve milliyetçi partiler) ve sonra döndünüz, #imdi seçimden ba#ka bu i#i temize 
çıkarmak mümkün de%ildir, dediniz, #imdi de seçimden vazgeçtiniz. Hem kendinizi 
#a#ırttınız, hem milletin zihnini karı#tırdınız.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin grup ba#kanvekilinin veya 
herhangi bir üyesinin bu Mecliste kimseyi “Persona non grata” ilân etmeye hakkı 
yoktur; makbul olmayan #ahıs ilân etmeye hakkı yoktur.

NECDET U&UR (#stanbul) — Herkes kendi kendini öyle ilân eder Sayın De-
mirel.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kendi kendini ilân eder, 
ba#kası ilân eder, ama sizin hakkınız yoktur. Burada gelip de böyle, “Bu hükümet, 
bu hükümet” Evet bu hükümet bu Meclisin içinden çıkan hükümet, bu Meclisin 
içinden çıkan hükümettir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Hiç kimsenin bu 
kürsüye gelip, “Bu hükümet” diye bu hükümeti azarlamaya hakkı yoktur.

NECDET U&UR (#stanbul) — Hükümet Meclisin üzerinde de%ildir Sayın De-
mirel, hükümet de Meclisten çıkar.



BA%KAN — Sayın U%ur rica ediyorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Meclisten çıkar hükü-

met, zatıâliniz de bu Meclisin içindesiniz, Meclisin üstünde de%ilsiniz, hükümetin 
üstünde de de%ilsiniz.

NECDET U&UR (#stanbul) — E#itiz ama, e#itiz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben de, e#it olun diyo-

rum, e#it olun, buradan hükümet azarlamaya kalkmayın.
BA%KAN — Sayın U%ur, böyle bir görü#me usulümüz yok efendim, rica edi-

yorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Tartı#aca%ız, tartı#aca%ız 

bu zeminde, dö%ü#ecek de%iliz.
NECDET U&UR (#stanbul) — Ama e#it #artlarla…
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Gelin bu tartı#mayı kendi 

sınırları içinde tutalım.
Sayın milletvekilleri, Mecliste durum #öyle oldu: 218 milletvekili, “Biz hükü-

meti destekleriz” #eklinde görünüyordu. Ondan sonra 187 milletvekili bir ba#ka 
tarafta bulunuyordu, ortasında 40-41 arkada#ımız ba#ka bir yerde duruyordu; 
hükümet bu tablonun içinden çıkacaktı. Ba#ka nereden çıkacaktı bu hükümet, bu 
tablonun içinden çıkacaktı. Bu tablonun içinden çıktı, geliyor ve bizim 7 Ocak tari-
hinde yapmı# bulundu%umuz beyan, “biz hükümeti kurmaya hazırız, ne duruyorsu-
nuz, bize verseniz” beyanı de%ildi. Bizim yaptı%ımız beyan #udur, 7 Ocak tarihinde: 
“Hükümet kurulması demokratik yollardan giderek denenmelidir. Türkiye’nin bir 
hükümeti olacaktır, olmalıdır da. Yalnız bu hükümetin “nasıl kurulursa kurulsun” 
#eklinde mütalaası mümkün de%ildir. Bu hükümetin partiler demokrasisinin hükü-
meti olması lâzımdır. Kurulma #ekli demokratik yollardan gidilerek ikmal edilme-
lidir. Ba#ka türlü Meclisin dı#ından bir hükümeti kabullenmek mümkün de%ildir. 
Söyledi%imiz #ey, demokratik mekanizmayı Sayın Cumhurba#kanının çalı#tırması-
dır. "ayet bizim dı#ımızda hükümet kurma imkânları varsa, onları ça%ırıp “buyurun 
hükümet kurun” demesidir. Yoksa, bizi ça%ırıp “buyurun hükümet kurun” demesi-
dir. Bu deneme yapılmalıdır. Dedi%imiz bu idi. “Bu deneme yapılmadan, hükümet 
kurulamayaca%ına karar vermemek lâzımdır” Dedi%imiz bu idi. Ondan sonra gün-
lerce oturmu#uz, protokol hazırlamı#ız, mademki aynı kökten geliyormu#uz veya 
aynı dü#üncelerin sahibiymi#iz, neye 25 sayfalık protokol hazırlamı#ız.

De%erli milletvekilleri; koalisyonlar güç i#tir; fikirler yatkın bile olsa güç i#tir. 
Aslında hükümet güç i#tir. Hükümet kurmak kâfi de de%ildir. Onu i#letmek, ahenk 
içinde i#letmek lâzımdır. Binaenaleyh, hükümeti kiminle kurarsanız kurun, par-
tiler ayrı ayrı partilerdir. Hatta tek parti bile kursa, hükümet i#letmek kolay bir i# 
de%ildir. Ahenk içinde çalı#abilecek bir durumu meydana getirmek lâzımdır. Onun 
içindir ki, memleketin büyük meselelerinde mutabık mıyız, bunu bir defa daha göz-
den geçirmek lâzımdır. Solüsyonlarında mutabık mıyız, hal #ekillerinde mutabık 
mıyız, bunu bir defa daha gözden geçirmek lâzımdır. Ondan sonra da bunu kâ%ıda 
döküp alt alta koymak ve kamuoyuna denk beyan etmek lâzımdır. Gayet tabiî ki bu 



i#ler kolay de%ildir. Koalisyon hükümeti kurmak aslında kolay de%ildir. Ama ku-
rulmu#, kar#ınıza bir Hükümet gelmi#tir. Bu Hükümetin destek aradı%ı yegâne yer 
Parlamentodur. Esasen Parlamento dı#ında destek aramayı fevkalâde ayıp sayarız. 
Bizim anlayı#ımız budur. (A.P. sıralarından alkı"lar) Esasen Parlamento dı#ında bir 
destek mümkün de de%ildir. Aslında bu yapılan töhmet bize de%il, daha çok bu sıra-
larda oturan Sayın milletvekillerinin olur. Biz deste%i sizden, yani Parlamentonun 
tümünden istiyoruz. Bu programa kimin gönlü yatıyorsa, bu hedeflere kimin gönlü 
yatıyorsa onlardan istiyoruz deste%i. “Destek verirseniz 6,5 aydır devam etmekte 
olan hükümet bunalımı sona ermi# olur” diyoruz, e%er 6,5 aydır devam etmekte 
olan hükümet bunalımını sona erdirmenin bir manası, bir de%eri, bir kıymeti varsa. 
“Bu bunalımı sona erdirdik” diyoruz, “Gelin destek olun bunu yürütelim” diyoruz.

Kendisi gibi dü#ünmeyenleri karalamak âdetine müptelâ olanlarla herhangi 
bir tartı#maya girmek istemiyorum. Biz kimseye el falan atmı# de%iliz, sadece bir 
ça%rıda bulunduk: Geliniz, memleketin durumu #udur, memleket büyük bir tehlike 
ile kar#ı kar#ıyadır.

Milliyetçilik fikrini savunup gelen de%erli arkada#larımıza, tümüne bir ça%rıda 
bulunduk: Mazide kalmı# bütün kırgınlıklarımızı unutalım, herkes ete%indeki ta#ı 
döksün, gelin memleketin içinde bulundu%u bu noktada bir araya gelelim ve mem-
leketi bu bunalımdan kurtaralım dedik.

Bundan yanlı# ne var? Bunda kusur ne var? Bu ça%rıda her isteyen bulunabilir. 
Ça%rıya icabet edip etmemek herkesin kendi bilece%i i#tir. Sadece bu yoldan git-
tik, bunun dı#ında hiçbir yola tevessül etmedik. Kimse bunun aksini iddia edemez. 
Kimse bunu delilleyemez.

"imdi, hükümet meselesi nereden ba#ladı, nereye geldi, bunu ifade ettim. Bu 
bölümün altına #u sonucu koyuyorum: Türkiye bir hükümet bunalımı içindeydi. Bu 
bunalımın sona ermesi lâzımdı. Hükümet kuruldu bunalım sona erdi. "imdi güve-
noyu almak için huzurunuzda bulunuyor.

Bu Hükümet güvenoyu alırsa ne yapacaktır? Bunu programına koymu# getiri-
yor. Bu Hükümet neyi devralıyor? "imdi o husus üzerinde biraz durmak istiyorum.

Evvelâ #unu ifade edeyim ki, 1974 yılı Türkiye için bir talihsiz yıl olmu#tur. 
1974 yılında Türkiye, fevkalâde zor ekonomik ve siyasî #artlar içine itilmi#tir. 
Evvelâ 6,5 ay süren hükümet bunalımı ülkenin idaresinde bezginlik, yılgınlık do-
%urmu#tur. Ülkenin idaresine kar#ı bezginlik, yılgınlık do%urmu#tur. Binaenaleyh, 
ilk yapılacak i# hükümet otoritesini, Devlet otoritesini yeniden kurmak ve ülkenin 
idaresini yönlendirmek olacaktır. Devir aldı%ı ilk önemli konu, - bizatihi hükümetin 
6,5 ay süren bir bunalım sonrasında bu bunalım esnasındaki bo#lu%un meydana 
geldi%i - hükümet müessesesi üzerinde meydana gelen tahribatı ortadan kaldır-
maktır. Birinci i# bu. Bunu fevkalâde önemli sayıyorum.

"imdi, 1974 yılı bir enflasyon yılı olmu#tur Türkiye’de. Buraya gelip söylemek 
kolaydır, “Efendim, 4 sene evvel siz gittiniz; 4 sene evvelki icraatınızın sonucudur 
enflasyon, falan” demekte gerçek payı yoktur. Bunlar sadece söylendi%i gibi kalır.

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 1973’e kadar kim vardı iktidarda?



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — O zaman 1977’deki eko-
nomik #eyleri bize yıkın, 1980’dekini de yıkın, 1990’dakini de yıkın. O zaman, 
bizden sonra Türkiye’yi idare edenlerin hiçbir sorumlulu%u olmaz. Öyle #ey yok. 
Türkiye’yi kim idare ettiyse, Türkiye’nin idaresinden o sorumludur.

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 1973’te kim idare ediyordu?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 1973’te mi? Kim soruyor 

bu suali?
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ben soruyorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Zatıâliniz soruyorsunuz. 

1973’te ne oldu%unu herkes biliyor.
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Talû koalisyonunda zatıâliniz vardı, Talû 

koalisyonunda.
BA%KAN — Sayın Önsal…
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Müsaade buyurun efen-

dim. Neyi idare ettik, ne ettik? Yani Türkiye’nin nereden çıkıp geldi%ini biliyorsu-
nuz. Bir partilerüstü hükümet modeli; partilerüstü hükümet modeli Parlamento-
nun be%enilmemesinden do%mu#tur.

ALEV CO%KUN (#zmir) — Onu da sen yarattın.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben yarattım, sen yarat-

tın de%il; seni de be%enmediler canım. Seni ayırmadılar ki benden. Seni de be%en-
mediler. (Gülü"meler) O münaka#alara girmek istemiyorum. Herkes geldi buradan 
fikrini söyledi, simültane satranç oynuyor de%iliz ki. Herkes söyledi fikrini. Ben de 
söylüyorum fikrimizi. Kar#ılıklı konu#acaksak ben bu müzakereyi bırakırım - E%er 
Sayın Ba#kan, bu, usule sı%ıyorsa - kar#ılıklı konu#uruz. Herkes söyler, ben de cevap 
veririm. Ben de memnun olurum.

BA%KAN — Siz buyurunuz efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 1974 yılında Türkiye 

dünya #ampiyonu olmu#tur. Ne yönde? Enflasyonda. Ne yönde? Fiyat artı#ında. 
Adalet Partisi, Türkiye’yi 1965’ten 1971’e kadar altı sene idare etmi#tir. Bu altı sene 
zarfındaki fiyat artı#larının vasatisi %6-6,5’tur.

A. DO&AN ÖZTUNÇ (#stanbul) — %30.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Halbuki, yalnız 1974 yı-

lındaki fiyat artı#ları %30’un üzerindedir. Binaenaleyh, dünyada en yüksek enflas-
yon nispeti Türkiye’de olmu#tur. “Bunu dı#arıdan ithal ettik…” Dı#arıdan neyi ithal 
ediyorsunuz? Dı#arıdan ithal etti%iniz #ey, gayri safî millî hasılanızın %10’unu geç-
mez. Kaldı ki dı#arıdan ithalât yaptı%ınız memleketlerden en çok ithalât yaptı%ınız 
Ortak Pazar memleketleri - ki, Türkiye’nin %50 ithalâtını yaptı%ı yerdir - buradaki 
enflasyon nispeti %7, %8’i geçmiyor. Ordan yaptı%ınız ithalât olmasa, bu nispet bi-
raz daha yüksek olur. Yani nispeti yükselten oradan yaptı%ınız ithalât de%il. Neden 
böyle olmu#tur? Bakalım “Neden böyle olmu#tur” a, kim ne diyor?



3 Nisan 1975 tarihli Le Monde gazetesinden bir pasaj okuyaca%ım. Yani altı 
gün evvelki Le Monde gazetesinden: “Enflasyon, OECD uzmanlarının görü#üne 
göre, Türk ekonomisinin en büyük hastalı%ıdır. Bu konuda hammadde fiyatları-
nın yükseli#i yanında #u etkenlerin de rolü olmu#tur. Ba#arısız bir para ve maliye 
politikası, fiyatların denetimiyle rekabetin düzenlenmesi konusunda herhangi bir 
tedbir alınmaması, kamu sektörünü gereksizce geni# tutmu#tur. Yatırımlardaki 
payı yüzde 50’ye ula#an bu sektör, ek de%er artı#larının sadece yüzde 25’ini sa%la-
maktadır. Yabancı sermaye yatırımlarının etkisi nispeten zayıf oldu%undan, yeter-
sizli%in yöneticilerden geldi%i kanısı uyanmaktadır. Ecevit bu durumun farkında 
mıdır? C.H.P. Genel Ba#kanı #imdilik daha çok siyasî meselelerle ilgilendi%inden, 
bu konuda bir yargıya varılması imkânı yoktur. Ecevit iktidarda kaldı%ı kısa süre 
içinde, enflasyoncu bir politika izlemi# bulunuyordu” Le Monde veriyor bu yargıyı. 
“Belki de kitlelerin satınalma gücünün azalması onu böyle davranmak zorunda bı-
raktı. C.H.P. Genel Ba#kanı özel sektör ile kamu sektörü arasında yer alacak bir halk 
sektörünün kurulmasını öngörmektedir. Bu da bir programdan çok, bir slogandan 
ibaret gibi görülmektedir” diyor Le Monde.

ALEV CO%KUN (#stanbul) — Çok mu önemli Le Monde’un yazdı%ı #ey?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bazan sizin için çok 
önemli. Kahraman oldu%u zaman, sizi kahraman ilân etti%i zaman önemli ya? (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar, C.H.P. sıralarından “o, i"birlikçilerini de yazıyor” 
sesleri)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Biz Türk milliyetçisiyiz. 
Biz i#birlikçi filan de%iliz. &#birlikçi filan demeye kalkarsan, seni itham ederim i#bir-
likçi diye. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

ALEV CO%KUN (#stanbul) — Altınsoy belgeliyor bunu.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ne belgesi koydu? Bildi-
%in bir #ey varsa gel buradan söyle.

O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Niye azarlıyorsunuz?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kim i#birlikçi Türkiye’de?

NECDET U&UR (#stanbul) — Ama ortada bulunuyor Sayın Demirel.

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Necdet U%ur mu idare edecek bu Meclisi, 
zatıâliniz mi Sayın Ba#kan?

BA%KAN — Ben idare ediyorum Sayın Kaptan. Siz de idare etmiyorsunuz, ben 
idare ediyorum.

#LHAM# ERTEM (Edirne) — Deminden beri Necdet U%ur konu#uyor. Her 
#ey söylendikten sonra, her #ey bittikten sonra ihtar olur mu?

BA%KAN — Sayın Ertem, görüyorsunuz ki ikaz ediyorum efendim. Siz bari 
anlayı# gösterin, istirham ediyorum.

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Kimin idare etti%ini bilelim.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 1975 Türkiye’sinin dev-
raldı%ı en büyük miras enflasyondur. Cumhuriyet Halk Partisi enflasyonu körükle-
mi#tir. Cumhuriyet Halk Partisi enflasyona kar#ı hiçbir tedbir almamı#tır, enflasyo-
nu tehlike saymamı#tır. Enflasyon aslında bir ekonomiyi göçürmek, fakir zümreleri 
ezmek için ba#vurulacak yollardan biridir. Hele “ücretler fiyatların önünde gidecek” 
diyorsunuz; i#çi ücretlerinde meydana gelen artı# vasati %15, fiyatlarda meydana 
gelen artı# %30. Böylece i#çiye, ondan sonra köylüye bir taraftan dünya fiyatları 
ölçüsünde taban fiyat verirken, öbür taraftan 7,5 milyar lirayı bir kalemde cebinden 
alırsanız, ondan sonra öbür taraftan esnafı ezerseniz, öbür taraftan memura ver-
di%iniz para, ay sonunda o ay meydana gelen fiyat artı#larıyla giderse, bunun adına 
iyi idare demezler. Ve Türkiye’yi bu #ekilde idare ederseniz, Türkiye’yi iyi idare etti-
%inizi de savunamazsınız. "imdi Türkiye’nin ikinci devraldı%ı mesele, 1973 enflas-
yonunun yarattı%ı kıtlıktır, yokluktur, karnedir, kuyruktur, belgedir. Türkiye sanki 
harp yılları içindeymi# gibi, böyle bir duruma sürüklenmi#tir. Aslında pahalılıkta 
dünya rekoru kıran Türkiye’nin, yoklukta da sayılı ülkeler arasına girdi%ini rahat-
ça söyleyebiliriz. Binaenaleyh, Türkiye’yi idareye talip olanlara söylüyorum: 1974 
yılının ba#ında devraldı%ıyla, sonunda bıraktı%ı arasında ne farklar vardır? 1974 
yılının ba#ında, yani Cumhuriyet Halk Partisi görevi devraldı%ı zaman 340 kuru# 
olan un, 1975 yılı ba#ında 600 kuru#tur; yazın bir kenara 600 kuru#. Aksini gel 
söyle. 1974 yılının ba#ında 395 kuru# olan #eker, 1975 yılı ba#ında 900 kuru#tur. 
1974 yılının ba#ında 136 kuru# olan gazya%ı, 1975 yılı ba#ında 255 kuru#tur. 1974 
yılı ba#ında 875 kuru# olan Vita ya%ı 1975 yılında da 17,5 liradır. Bir Ramazanı bir 
ka#ık ya%a muhtaç geçirttirdiniz Türkiye’yi.

REMZ# ÖZEN (#zmir) — Asgarî ücret...
ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Siz yarattınız onları.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 1974 yılında 9 lira olan 

pirinç, 1975 yılında 15 liradır. 1974 yılında 20 lira olan peynir, 1975 yılı ba#ında 30 
liradır. 1974 yılı ba#ında 60 kuru# olan gübre, 1975 yılı ba#ında 2 lira, 180 kuru# 
olan gübre 5 lira olmu#tur. Binaenaleyh “rakam falan” diyorsanız zam #ifadır. On-
dan sonra “biz enflasyonu öyle idare ettik ki, fukarayı ezdirmedik enflasyona” di-
yorsunuz. Enflasyonda fukaradan ba#ka kimse ezilmez. Fukara ezilir enflasyonda. 
Bunları da açıkça söyleyebiliyorsunuz, söylediniz. “Umut, ak günler, falan” derken 
Türkiye’yi 1974 senesinde 10 aya yakın idarenizde geldi%i yer, %30 dünya #ampiyo-
nu pahalılıktır, enflasyondur ve halkın gıda maddelerinin hemen hemen %50’nin 
üstünde artı#ı suretiyle ezilmesidir.

Üçüncü husus, 1975 yılı ba#ında Türk köylüsü tohumsuz kalmı#tır, gübresiz 
kalmı#tır, ilâçsız kalmı#tır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Dördüncüsü, yatırım hamlesidir. Yatırım hamlesindeki gerçekle#menin nispeti 
%50’dir. Bakınız bu nerelere varacak, Türkiye’yi nerelere götürecek bu yatırım ham-
lesindeki gerçekle#me.

Muhterem milletvekilleri, fevkalâde üzüntüyle huzurunuzda beyan etmek iste-
rim ki, Türkiye’nin istikrarsız geçen dönemlerde ve bilhassa 1974 yılında kaybetti%i 
zaman, 1975’de, 1976’da, 1977’de Türkiye’de çe#itli darlıklara sebep olacaktır. Bi-



naenaleyh, Türkiye’yi bugün idare edecek olan hükümetin, bu darlıkları giderecek 
acil tedbirleri bilmesi ve alması lâzımdır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

1975 yılı ba#ında Türkiye’nin 291 milyar liralık yatırımı var, yapılmaya çalı#ı-
lıyor. Bu büyük yatırımlar 100’ü a#an yatırımdır ve hemen hepsi gecikmi#tir. 1975 
yılına kadar bitirilmesi gerekti%i halde, bitirilmeyen önemli yatırım projelerinin 
sayısı 10’un üstündedir. Hatta 1975 yılında bitirilmesi lâzım geldi%i halde hiç ba#-
lanmayan yatırım projeleri dahi vardır. Bu arada, büyük enerji tesislerini, büyük 
metalürji tesislerini, gübre tesislerini, çimento tesislerini, telekomünikasyon tesis-
lerini, traktör tesislerini, orman ürünleri tesislerini, #eker fabrikalarını, elektrifi-
kasyon tesislerini, amonyak fabrikalarını ve üçüncü demir-çelik tesislerini, tekstil 
makineleri tesislerini, demiryolu ve hava meydanları in#aatlarını, sulama tesisle-
rini, kâ%ıt tesislerini ve kömür üretim tesislerini sayabiliriz. Yani elektrik, kömür, 
tekstil, kâ%ıt, çimento, metalürji gibi fevkalâde önemli, 1975 öncesinde bitirilmesi 
gereken (1975’de en son bitirilmesi gereken) tesislerin asgariden iki#er yıl, üçer yıl 
daha attı%ını görüyoruz.

Bir hususu daha huzurunuzda söylemek istiyorum. Tesisler böyle yatarken 
etüt ve proje faaliyetleri de durmu#tur.

VAH#T YA%AR ÇALIN (#stanbul) — Orta%ınız kızıyor.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben bir tespit yapıyorum.
Biz hangi yükün altına girme cesaretini gösteriyoruz, hangi yükün altına? Enf-

lasyon bu, hayat pahalılı%ı bu, yatırım bu ve bunlardan meydana gelen aksamalar 
Türkiye’de i#sizli%i artırmı#tır. Biraz sonra oraya da gelece%im. Türkiye bugün elin-
de bir çok proje ismen mevcut olmasına ra%men, bunları yeni ba#tan revize etmeye, 
yeni ba#tan bunlara boyut vermek mecburiyeti ile kar#ı kar#ıyadır.

"imdi, 1974 yılındaki yatırım meselesi hem %50 civarında ancak gerçekle#ebil-
mi#, fiilen, fizikî olarak %50 civarında gerçekle#ebilmi# ve yatırım projeleri 1975-
1976-1977 ve 1978 yıllarına tesir edecek yatırım projelerinin hepsi geri kalmı#tır. 
Türkiye 1974 yılı içinde 305 bin ki#iye i# bulması lâzımdır plana göre, ancak 86 bin 
ki#iye i# bulabilmi#tir ve aslında 2 milyona yakla#an i#sizler ordusuna 220 bin ki#i 
daha ilâve edilmi#tir ve Türkiye geçen sene dı# ülkelere (yani 1973 yılında) 137 bin 
ki#i gönderebilmi#ken 1974 de ancak 20 bin ki#i gönderebilmi#tir ve Türkiye’de hiç 
olmadık bir #ekilde 1.400.000 ton çimento stoku ve 700.000 ton demir stoku ile 
1975 yılına girmi#tir Türkiye.

Bu demektir ki, yatırım yapılamamı#, konut yapılamamı#, dı#arıya ihracat ya-
pılamamı#. Yani Türkiye’nin kalkınması durmu#tur. Binaenaleyh, Hükümete talip 
olanların kalkınmayı yürütmeleri lâzım, yürütebilmeleri lâzım onu söylüyoruz.

Türkiye’de birçok fabrika kapanmı#tır. Yatırım yapıp, fabrika yapmak duru-
munda i#sizine i# verme, üretim yapma durumunda olan Türkiye fabrika kapatmı#-
tır 1974 yılında.

1974 yılında ihracat %22 kadar geridir 1973 yılına nazaran ve ithalâtı kar#ıla-
ma nispeti %65 civarında iken ihracatı; %40 civarına dü#mü#tür. Rezervler erimi#, 
kamu maliyesi büyük sıkıntının içine girmi#tir ve her ay Türkiye 100 milyon dolar 



rezerv eritmektedir. Senenin sonuna kadar da takriben 700-800 milyon dolar re-
zerv eritecektir (döviz rezervlerini). Yani, Merkez Bankasında takriben bugün bu-
lunan döviz rezervlerinin senenin sonuna do%ru 500 milyon dolar civarına inece%i, 
kamu maliyesinin ise fevkalâde sıkıntı içinde bulundu%u bir gerçektir.

1974 yılı içinde Hükümet, munzam mevduat kar#ılıklarını almı# kullanmı#, 
Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmi#tir. 7-8 milyar o kaynaktan para kullanmı#tır. 
1975 yılı bütçesinin Meclislerden çıktıktan sonra bilhassa savunma bakımından 
yapılması zarurî masraflar, fevkalâde önemli yekûn tutmaktadır, 1975 bütçesine 
takriben 25 milyar lira bir ek külfet tahmil edecek savunma masrafları.

Türkiye, dı# ülkelerden silah alma mecburiyetindedir. Hem nereden bulursa 
oradan alma mecburiyetindedir. Fevkalâde ciddî bir durumla kar#ı kar#ıyadır Tür-
kiye bugün. Türkiye’nin etrafında Türkiye’ye nazaran çok iyi silahlanmı# memle-
ketler vardır ve Türkiye’nin güvenli%i gerçekten bugün devraldı%ımız meselelerin 
en ba#ında gelen zor bir i#tir.

Bunun yanında, bu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti hiç ba#arılı olmamı# 
mı? Olmu#. Nerede olmu#? Partizanlıkta olmu#. Partizanlı%ı kooperatiflere indir-
mi#, odacıya indirmi#, #oföre indirmi#, ben kendi takımımla çalı#ırım demi#, ba#ka-
sıyla çalı#mam demi# ve Devletin memur kadrolarını tedirgin etmi#tir.

"imdi, bunları ifade ettikten sonra, bir hususa daha temas etmek istiyorum.

Peki, 1975 bu, ondan sonraki yıllar ne olacak? 1980’e kadar ne olaca%ını söyle-
yece%im: Çıkardı%ımız hesaplara göre, Türkiye’nin demir, çelik, çimento, hampet-
rol, linyit, ta#kömürü, demir cevheri, #eker, bu%day bitkisel ya%, gübre ve elektrik 
gibi, iktisadî hayatı yapan önemli kalemlerde büyük sıkıntılar görülüyor önünde. 
1975 yılında 16 milyar, 17 milyar kilowat/saate yakın elektri%e ihtiyacı var. Bunu 
güç belâ kar#ılamak mümkün. Ve elektri%i olmayan bir ülke haline getirilmi#tir. 
Türkiye. “Bu kadar elektri%i ne yapacaksınız?” diye elektrik tesislerini durduran 
Türkiye 1971’in ba#ında, 1975’te elektriksiz Türkiye olmu#tur. 1976’da durum 
daha da ciddî, 1977’de durum daha da ciddidir. 1980’de Türkiye’nin 35 milyar kilo-
wat/saat elektri%e ihtiyacı vardır. Aslında bu 35 milyar kilowat/saat. Türkiye iyi ge-
li#irse, istikrar olabilirse, ekonomi geli#irse bu 35 milyar kilowat/saatin rahatça 45 
milyara çıkabilece%ini kabul etmek lâzımdır. Binaenaleyh, Türkiye elektrik tesisleri 
yapmaya ve bunları fevkalâde çabuk yapmaya ve biran evvel memleketin hizmetine 
sokmaya mecburdur. Elektrik olmadıkça endüstrile#me mümkün de%il. Ama, ne var 
ki, her #eyi çok bulan bir zihniyet Türkiye’yi bu sıkıntının içine sokmu#tur. Türkiye 
dı#arıdan demir, çelik cevheri ithal etmeye, dı#arıdan çelik fabrikaları için kömür 
ithal etmeye mecburdur. Ve Türkiye’nin iki sene zarfında asgarî be# veya altı #eker 
fabrikasını yeniden yapıp, hizmete koymak mecburiyeti vardır ki, Türkiye yeniden 
#eker sıkıntılarıyla kar#ıla#masın. Keza, bu%dayla bitkisel ya%da Türkiye’nin önemli 
meseleleri vardır. Gübrede, Türkiye 1980 yılına kadar gübre ithal eder durumdan 
kurtulmak için yeni gübre fabrikaları yapmaya mecburdur.

Mesele bununla bitmiyor. Türkiye’nin konut ihtiyacına bakalım: 1975 yılında 
Türkiye’nin 242 bin konut yapması lâzım. Ancak, 150 bin kadar yapabilir, bugünkü 



#artlar içerisinde. Binaenaleyh, Türkiye, konut bakımından da 100 bin açıkla gidi-
yor her sene.

&#gücü bakımından: &#gücüne baktı%ımız zaman, Türkiye’nin her sene 400 bin 
ki#iye yeniden i# bulması lâzım. 1975’te oldu%u gibi, 86 bin ki#iye bulursa 2 milyon 
i#sizine yeni 200 binler, yeni 300 binleri, eklemek suretiyle, büyük rakamlara bali% 
olur i#sizlik de. 1982 yılında, Türkiye’nin toplam i#gücü 18.225.000 ki#iyi bulacak-
tır. 18.225.000 ki#iye Türkiye, 1982’de i# bulmaya mecburdur. Binaenaleyh, 1975 
Türkiye’sini devralan Hükümet 1982’deki, 18 milyon Türk vatanda#ının ne i# tuta-
ca%ını dü#ünmeye mecbur.

Türkiye’de ilkokul meselesi geni# çapta çözülmü#tür. Adalet Partisi siyasî ikti-
darları çözmü#tür ilkokul meselesini. 1965’te Türkiye’nin 70 bin ö%retmeni vardı, 
1972’de 140 bin ö%retmeni olmu#tur, ilkokul ö%retmeni.

Binaenaleyh, &kinci Plan dönemi sonunda 1973’te ilkokul meselesinin %100 
çözülmesi öngörülmü# ve bu hedefe genellikle yakla#mı#tır. Ama, bunun yanın-
da ortaö%retim var ki, ortaö%retimde henüz ortaö%retim ya#ındaki çocuklarımı-
zın %22’sine okul bulmu# vaziyetteyiz. 1977-1978 döneminde bu %25’i bulacak. 
%75’i? Okul ça%ına gelmi#, ortaö%retim ça%ına gelmi# çocuklarımızın henüz %75’i 
okuyacak vaziyette de%il. Binaenaleyh, Türk e%itiminde sadece üniversiteyi bir bü-
yük ba# olarak dü#ünüp ve 20 milyar e%itime verilen paranın yarısını üniversiteye 
verip, üst tarafını, öbür yarısını da 6 milyon ilkokul çocu%unu okutmaya, ondan 
sonra geriye kalan 2,5 milyon ortaö%retim çocu%unu okutmaya gidemeyiz. Bunda 
bir denge bulma mecburiyetindeyiz.

Burada da kalmıyor yüksekö%retim. Yüksekö%retim ça%ında bulunan, 19’la 
22 ya# arasında bulunan çocuklarımızın yekûnu 1975-1976 yıllarında 3.149.000 
ki#i. Bundan sadece 252 bin ki#i okula gidiyor ve henüz %8’dir bu nispet. Türki-
ye, yüksekö%renim görebilecek çocuklarının ancak %8’ine yüksekö%renim gösteri-
yor. Bu nispet 1977-1978’de ancak; %9’a çıkabilecek. Binaenaleyh, 1977-1978’de 
3.306.000 çocu%umuz yüksekö%renim görebilecek ya#tadır, #artta de%ildir; ama 
ya#tadır. 1975 Türkiye’ sini devralan Hükümet, bunu da beraberinde devralıyor; 
yani 1975 Türkiye’sinin idaresini demek istiyorum.

1975 ba#ına kadar Türkiye’de 6.300 köy elektriklenmi#tir. 1975 programında 
1.200 köy konmu#tur. 1.200 köy elektriklendirmek suretiyle, daha Türkiye’nin 50 
bine yakın köyü var. Senede 1.200 köy elektriklendirmek suretiyle 40 senede biz bu 
i#in içinden çıkamayız, 40 senede. 40 sene Türkiye’nin köylerini elektriksiz bırak-
maya kimsenin hakkı yok. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Binaenaleyh, 10 sene gibi bir süre içerisinde Türkiye köylerinin %90’nın elekt-
riklenebilmesi için hiç olmazsa senede 5.000 köyün elektri%e kavu#turulması lâzım. 
1975 Türkiye’sinde idareye gelenlerin bunu da bir medeniyetçilik mücadelesinin 
parçası olarak göze almaları lâzım geliyor.

1975 Türkiye’sinde, 1975 ba#ında 21 milyon dönüm arazi sulanıyor; geriye 65 
milyon dönüm daha arazi sulanabilecek. Bugün ayırdı%ımız paralarla bu 65 mil-
yon dönüm araziyi sulamak için daha 60 yıl u%ra#mamız lâzım; 60 yıl u%ra#mamız 
lâzım Türkiye’nin topra%ına su götürebilmek için. Binaenaleyh, 1975 Türkiye’si, 



Türk topraklarının büyük bir kısmını susuz devralıyor. Bunlara su getirmek, Türk 
köylüsüne, Türk çiftçisine daha çok bereket getirebilmek için bir büyük mücadele-
ye girmeye, onu karanlıktan kurtarmak için bir büyük mücadeleye girmeye, onu 
okulsuzluktan kurtarmak için bir büyük mücadeleye girmeye, onu kıtlı%a maruz 
bırakmamak için bir büyük mücadeleye girmeye, onu i#sizlikten kurtarmak için bir 
büyük mücadeleye girmeye onu evsizlikten kurtarmak için bir büyük mücadeleye 
girmeye mecburdur Türkiye’nin 1975 senesi ba#ındaki Hükümet. Binaenaleyh, 
bunları yapabilecek olanların, bu görevleri, gayet tabiî ki üstlerine almaları lâzım 
gelir.

Biz, huzurunuzda, 1975 Türkiye’si ba#ındaki a%ır #artları gö%üslemeyi ve 
1980’lere uzanan Türkiye’nin bütün bu meselelerine e%ilmeyi aklımıza koymu#uz, 
öyle bulunuyoruz. Nasıl yapacaksınız, ne yapacaksınız? derseniz; canımızı di#imize 
takıp her imkândan faydalanmak suretiyle Türkiye’yi biran evvel medenî memle-
ketlerin seviyesine çıkaraca%ız. Bu kavganın kavgacısı olarak bulunuyoruz huzuru-
nuzda. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Türkiye’nin meselesini konu#alım. Türkiye’nin meselesi budur. Türkiye’nin 
meselesi burada bitmiyor; #imdi bunlara yenilerini ilâve edece%iz.

1974 Türkiye’sinden 1975 Türkiye’sine 400 bin ton pamuk stoku devredilmi#-
tir. 400 bin ton pamuk ekim sahası da %35 nispetinde daralmı#tır. Türkiye’nin en 
de%erli istihsali olan pamuk ipli%i ihracatı ve pamuklu kuma#, pamuklu dokuma 
ihracatı geni# çapta dü#mü#tür. Hâlihazırda bugünkü dünya fiyatlarıyla bu pamuk 
stokunun de%erlendirilmesi halinde Hazinenin 4 milyar lira zararı olacaktır. Bunu 
da devralıyor.

120 bin ton fındık stoku ile giriyor Türkiye 1975 yılına. Bugünkü dünya fiyat-
ları içerisinde bunu de%erlendirirseniz Türkiye’nin 1 milyar civarında yine zararı 
olacaktır.

Buradaki en hazin i# tediye muvazenesindedir. Enflasyon, pahalılık, yatırım 
durgunlu%u, yatırım hamlesinin durması; ama Türkiye çok kısa zamanda #ayet ih-
racat seferberli%ini iyi bir #ekilde yürütemezse çok kısa zamanda yine dı# ülkelere el 
açmak mecburiyetinde kalacaktır. &#te Merkez Bankasını böyle devralıyor bugünkü 
Hükümet. Bu sene sonunda rezervler biter, gelecek sene sonunda yeni ba#tan Tür-
kiye ihtiyacı olan malları ithal edemez duruma gelebilir.

4.930.000.000 dolarlık ithalat yapması lâzım, 1.700.000.000 dolarlık ihracat 
yapıyor Türkiye.

Gayet tabiî ki bir Kıbrıs meselesi vardır. Yunanlılarla Adalar meselesi, Adaların 
tahkimatı meselesi, Ege denizi meselesi F&R hattı meselesi gibi, Batı Trakya mese-
lesi gibi fevkalâde sıkıntılı meseleler vardır ve Birle#ik Amerika ile olan münasebet-
lerinde, bu münasebetlerde büyük bir #ekilde kopukluk meydana gelmi#tir. Birle#ik 
Amerika Kongresi fevkalâde tuhaf bir hava içerisinde, gayet acayip i#ler yapmı#tır. 
Hasmane i#ler yapmı#tır ve bu hasmane i#leri yapmaya da devam etmektedir. Bü-
tün bunları, içerideki #artlar bu, dı#arıdaki #artlar bu; i#te bunları 1975 Türkiye’si-
nin Hükümeti devralmaktadır.



"imdi huzurunuzda Türkiye’nin daha neyi yok, o hususlara temas etmek isti-
yorum.

Sosyal adalet, sosyal güvenlik; bunlar söylemekle olmaz, bunlar yapılarak olur.
Sosyal güvenlik: 30 milyon Türk vatanda#ı sosyal güvenlikten mahrumdur. 10 

milyon kadarı #öyle veya böyle birtakım sosyal teminatlara sahip; ama 30 milyon 
tümü ile sosyal güvenlikten mahrum. Hiçbir güvenli%i yoktur. Binaenaleyh, prog-
ramda getirdi%imiz sa%lık sigortası; ki sa%lık sigortası fevkalâde önemli bir husus-
tur; kimse parası olmadı%ından dolayı Türkiye’de tedavi edilemez #eklinde bir mu-
ameleye maruz kalmamalıdır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bu herkesi 
alâkadar eden bir durum. Buna, efendim, bol keseden vaat falan deyip geçmeyin; 
gelin gerçekle#tirelim bunları.

Tarım sigortası: Mahsulünü yel götürmü#, sel götürmü#; köylü eli bö%ründe, 
ne yapacak? Borçlanacak. Gelecek sene mahsul olursa, ancak kendine yetiyor zaten, 
borcu nasıl ödeyecek? Borç katlanacak. 3 senede bir defa bu çe#it afete maruz kalır-
sa, köylüyü borcun altından kurtarmak mümkün de%ildir; buna sigorta götürelim. 
Geliniz Türkiye’de 65 ya#ını doldurmu#, çalı#amaz, kimsesi olmayan, fizikî gücü 
bitmi# Türk vatanda#larından ba#lamak üzere bütün Türk vatanda#larına, yani 40 
milyon Türk vatanda#ına #amil bir sigorta sistemi geli#tirelim. Geliniz bir i#sizlik 
sigortası sistemi geli#tirelim. Ama, bunları kademeli bir #ekilde geli#tirelim. Bütün 
bunları yapmaya Türkiye mecburdur, &#te, biz bunları getiriyoruz. Niçin ciddî telak-
ki etmiyorsunuz bunları; yani, bu Hükümeti, bu Hükümetin programını? Bakınız 
size neler söylüyorum: Türkiye’nin 1980 senesindeki ihtiyaçlarının ne oldu%unu 
söylüyorum, 1975 senesindeki ihtiyaçlarının ne oldu%unu söylüyorum. Türkiye’nin 
kısa vadede, uzun vadede meselelerinin ne oldu%unu söylüyorum. Bunlarda mu-
tabık de%ilseniz “Mutabık de%iliz” dersiniz, ama bunların tümünü birden elinizin 
tersi ile itmeniz halinde (itenler için söylüyorum) siz hükümet olsanız neyi yapa-
caksınız?

Köy hizmetlerinden “Katılma payı” almayalım diyoruz. Bir de%erli sözcü “Sen 
icat ettin” diyor. Hayır, ben icat etmedim. Biz hükümet yaptı%ımız zaman katılma 
payları vardı. Ama o zaman 150 hanelik bir köyün elektri%ini yapmak gerekiyorsa 
50 bin lira ile yapılabiliyordu katılma payı. O köy de, seve seve o katılma payını 
verebiliyordu. Bugün fiyatlar o seviyeye çıkmı#tır ki, 150 hanelik köyün elektri%i 
için 150 bin lira katılma payı lâzım, o; 150 bin lirayı verebilen köyün ı#ı%ını yapıyor-
sunuz, onu veremeyen köyün ı#ı%ını yapmıyorsunuz, yarın da verebilenin, tekrar 
yapıyorsunuz. Ak#am olunca alacalı beleceli bir durum meydana geliyor. Birisi ı#ık-
lı, birisi ı#ıksız. Gelin bu adaletsizli%i ortadan kaldıralım. Kilovat/saat esası üzerin-
den köylü parasını veriyor o zaman içerisinde, zaman içinde verir. Köylümüz para 
buldu%u sürece medenî hizmetlere hep i#tirak eder. Mazot parası verir, ı#ık parası 
verir, tamir parası verir, hep verir. &mece olarak gelir çalı#ır, bunları seve seve yapar 
ama yapamayaca%ı noktada 150 bin lirayı 150 hanelik, 50 hanelik köy nerede bulup 
verecek? Sen karanlıkta kal mı diyeceksiniz? “Efendim vaktiyle senin zamanında da 
bu vardı” demek bugün bunu kaldırmaya mani de%il ki. “Bunu kaldıralım” diyoruz. 
Zaten kanun teklifini de daha evvel biz yaptık ama Hükümet olarak da biz huzuru-
nuza böyle geliyoruz.



Emekli i#çilerin durumu: Emekli i#çilerin durumunu düzeltelim diyoruz. Si-
gorta getirelim diyoruz. Dar gelirli ailelerin çocuklarına imkân getirelim diyoruz. 
Ö%renci burslarını fazlala#tıralım diyoruz. Ders kitaplarını kolayla#tıralım diyoruz. 
Gençlerimize daha iyi okuma imkânları sa%layalım diyoruz. Asgarî geçim indirimi-
ni yükseltelim, böylece dar gelirlilere bir refah sa%layalım diyoruz. Köylünün gübre, 
mücadele ilâcı, ziraî alet, makine ihtiyaçlarını zamanında ve makul fiyatlarla temin 
edelim diyoruz. Gübreyi ucuzlatalım diyoruz.

“Efendim, gübreyi ucuzlatırsanız ba#ında, yatırım miktarını küçültürsünüz”
Köylü gübre alıp kullanabilir. Böylece milyonlarca ton bu%day, #u kadar #eker, 

bu kadar ya% almaktan kurtuluruz dı#arıdan. Yani, köylüden %65 pe#inatlı, 60 ku-
ru#a satılanı 180 kuru#a, 200 kuru#a satmak suretiyle veya 4,5 liraya satmak sure-
tiyle bir para almanın beslenme açı%ını kapatma bakımından ve ekonomik kaideler 
bakımından do%ru olmadı%ını söylüyoruz; sosyal adalete de aykırı buluyoruz.

Refahı nasıl götüreceksiniz köylüye? 80 kilo bu%day alıyor tarladan. Bunu 300 
kiloya çıkarmanın yolu gübreden ba#lıyor, tohumdan ba#lıyor. &#te bunların hepsi 
sosyal adaleti yaygın hale getirmenin yollarıdır diyoruz.

Medenî imkânları, vasıtaları götürme, bu, aynı yardım. Gübreyi ucuzlatma 
nakdî yardımdır. Köylüye nakdî yardımda bulunalım, refah seviyesini kendi eme-
%iyle yükseltelim diyoruz. Ziraî kredi baremlerini günün #artlarına uyduralım di-
yoruz. Köylerde yapılacak medenî hizmetleri kamu hizmeti sayalım diyoruz. Muh-
tarlara maa# verelim diyoruz. Orman içinde ve orman civarında ya#ayan köylünün 
ormanla olan münasebetlerini tanzim edelim, bunu ıstıraptan kurtaralım diyoruz. 
Çalı#an kadınlar arzu ettikleri takdirde 20 yılda emekli olabilsin diyoruz. &#çinin, 
esnaf ve sanatkârların konut sahibi olmasını sa%layalım diyoruz. Emekli i#çi, dul 
ve yetimlerin aylıklarını asgarî geçim #artlarına uyduralım diyoruz. Bunlar hep 
sosyal adaletin gerekleri. Ödeme gücünden yoksun vatanda#larımızı ücretsiz te-
davi edelim diyoruz. Çocuk zamlarını artıralım diyoruz. Fabrika kurulu#larına i#-
çilerimiz i#tirak etsin diyoruz. Kıdem tazminatını 15 günden 30 güne çıkaralım 
diyoruz. Çırak Kalfa ve Ustalar Kanununu çıkaralım diyoruz. Deprem bölgelerinde 
felâketzedelere da%ıtılmı# bulunan konutların kar#ılı%ındaki para yükünü hafifle-
telim. Deprem, kerpiç evin içinde oturmakta olan vatanda#ın evini yıkmı#. Siz buna 
götürmü# modern bir ev yapmı#sınız; ama bu modern evin kar#ılı%ını ödeyecek du-
rumu yok vatanda#ın. Sakat ve hükümlülere i# verilmesi için çıkarılmı# bulunan 
Kanunu daha iyi takip edelim diyoruz. Sosyal adaleti ve sosyal güvenli%i yaygın hale 
getirmek için bundan ba#ka bildi%iniz bir #ey varsa “"unu da yapın” deyin. Ama 
ben sizi üzen #eyi biliyorum. Sizi üzen #ey #udur: Bunları siz yaparsanız biz bundan 
sonra neyi istismar edece%iz? Sizi üzen #ey budur. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Do%u ve Güneydo%u bölgelerinin kalkındırılması için özel plan yapaca%ımızı 
ilân ettik. Bu özel planın maksadı bölücülük de%il, kalkınmayı çabukla#tırmaktır.

Yolu olmayan Do%u ve Güneydo%u illerine bir özel planla yol götürürsek bu 
bölücülük mü? &# yeri olmayan Do%u bölgesinin #ehirlerine, kasabalarına i# yeri 
götürürsek - hammaddesi orada bulunsun bulunmasın. Bugün hammadde mesele-
si ikinci derecededir - &stihdam için götürürsek, üretim için götürürsek, refah için 



götürürsek bu bölücülük mü? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Topraklarına 
su götürürsek bölücülük mü? Elektrik götürürsek, Edirne nereden elektrik alıyor-
sa, Hakkâri de oradan elektrik alırsa bu bölücülük mü?

Do%u bölgesi planının 28 #artı vardır. Bu #artlar fevkalâde isabetle tayin edil-
mi#tir. Münakale imkânları götüreceksiniz, muhabere imkânları götüreceksiniz, 
e%itim götüreceksiniz, sa%lık götüreceksiniz, altyapının her #eyini götüreceksiniz, 
i# imkânları götüreceksiniz, kazanç imkânları götüreceksiniz. &#te Do%u ve Güney-
do%u bölgesinin kalkındırılması, özel bir biçimde kalkındırılması projesi budur ve 
bu, millî planın içinde olacak. Millî planın içinde; ama özel olacak. Buna özel bir 
mahiyet verilecek. Ba#arıyla yapılabilir, ba#arıyla tatbik edilebilir.

“Efendim, Güneydo%u Anadolu sulamasının henüz projesi bile yok” Mesele 
öyle de%ildir. Güneydo%u Anadolu sulaması üzerinde on seneyi a#an zamandır ça-
lı#ılır. Bu proje aslında Fırat nehrinin Keban’dan Birecik’e kadar, Birecik köprüsüne 
kadar, Keban bo%azından - ki, eskiden orada A%an’a giden köprü vardı - o köprüden 
Birecik köprüsüne kadar olan 200 Km.lik kesimde 20 milyar kilovat-saat elektrik 
üretecek 4 adet baraj yapmak, bu 20 milyar kilovat-saat elektri%in 9 milyar kilo-
vat-saatini Urfa’da Bozova mıntıkasında kurulacak bir pompa istasyonu ile 21 Km. 
uzunlu%unda bir tünele Urfa’nın omzundan Harran ovasına a#ırmak. (A.P. sırala-
rından alkı"lar) Bu tünel 10 metre çapında olacaktır ve bu tünelin ucunda iki kanal 
olacaktır. Bunlardan birisi Siverek’in altından geçip gidecek ve Cizre’ye kadar uza-
nacaktır. Kızıltepe’nin ucundan Nusaybin’in kenarından geçecek, Cizre’ye, Silopi’ye 
kadar uzanacaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) &kinci kanal ise, Urfa’nın 
üzerinden Gaziantep Araban ovalarına do%ru uzanacak ve Urfa’nın Suruç mıntıkası 
dahil Gaziantep’in O%uzeli mıntıkası dahil sulanmadık bir yerini bırakmayacaktır. 
Burada 10 milyon dönüm arazi sulanacaktır, projenin anahatları vardır.

Karakaya ve Karababa barajları bu projenin ikinci ve üçüncü kademeleridir ve 
bu barajların kısa zamanda ihalesine gitmeye Türkiye mecburdur. Her birisi için 
250’#er milyon dolar dı# tediyeye ihtiyaç vardır. Bugün Türkiye, 17-18 milyar ki-
lovat-saat elektrik üretiyor. Bu 200 kilovatın içerisinden bunun tümünü almak 
mümkün ve i#te Türkiye’nin kalkınmasında fevkalâde anahtar projelerden birisi, 
bunun üzerine varılacak. Bundan kimse ku#ku duymasın, bu Türkiye’nin üretimini 
artıracak, yeni #ehirler yeni köyler kurulacak, yepyeni bir vatan kö#esi imar göre-
cek, bugün ku#un dahi içecek suyu bulunmayan - bir süre önce, 10 sene, 15 sene 
önce - bu ovalarda yarın dı# ülkelere ya# meyve ve sebze ihraç edecek hava meydan-
ları yapılacak. Tayyareler gelip buradan ya# meyve ve sebzeyi yükleyip götürecek. 
Burası Türkiye’nin California’sıdır ve etrafında meydana gelecek sanayi tesisleri 
Türkiye’nin Ruhr’u olacaktır. Esasen bu inki#âf #imdiden ba#lamı#tır. Yurdun bu 
kö#esi için gönlümüzde ve zihnimizde böyle güzel bir proje var, büyük bir proje. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Efendim üzülerek ifade edeyim, Ana Muhalefet Partisi sözcüsü - belki henüz 
kendilerine onu yakı#tırmıyorlar daha, ne yapıp yapıp bir #ey yapaca%ız diyorlar 
- bizim programı okumamı#, öyle anla#ılıyor. Efendim diyor, dı#arıdaki Türklerle 
ilgili bir #ey yok programımızda. Niye yok? Sahife 11 - “yurt dı#ındaki vatanda# ve 
soyda#larımızın millî kültürümüz ile ba%lılıklarının devam ettirilmesi ve kültürel 



ihtiyaçlarının kar#ılanması için gerekli tedbirler alınacaktır” bitmedi burada. Sahife 
30 - “Millî kültürümüzün yabancı ülkelerde lâyık oldu%u #ekilde ve en geni# ölçüde 
tanıtılması için sürdürülen çalı#malar artırılacaktır. Ortak de%erleri payla#tı%ımız, 
bölgemizin dost ve karde# bütün ülkeleri ile kültür alanındaki ili#kilerimizin geli#-
tirilmesine önem verilecektir” Yurt dı#ındaki soyda#larımızın öz kültürlerini ko-
rumak, öz kültürlerini korumak ve geli#tirmek imkânlarından yararlanabilmeleri 
konusuna da önem veriyoruz. (A.P. sıralarından alkı"lar) Anla#ılan program tetkike 
de%er bulunmamı#, o görünüyor.

"imdi huzurunuzda di%er bazı konulara da cevap verece%im.
“Efendim, 10 A%ustos 1970’de devalüasyon yapılmı#, Türk parasının de%erine 

böyle mi itibar edecekmi#iz” O devalüasyon yapılmasaydı Türkiye bu siyasî buna-
lımı a#amazdı. O devalüasyondur Türkiye’nin ihracatını te#vik eden, Türkiye’nin 
Merkez Bankasının kasalarını dolduran.

Aslında devalüasyon durup durdu%umuz yerde yapılmaz. Esasen Türk para-
sının dı# piyasalardaki de%eri 17-18 liradır, o günlerde, 1970’de ve bu Avrupa’nın 
istikrar içerisinde %2 ilâ %3 gibi fiyat farkları ile, Türkiye’nin %7 ilâ %8 gibi fiyat 
farkları ile büyümesinden ileri gelmi#tir. Bir süre sonra fiyatlar uymaz hale gelmi#-
tir. &hraç etmeniz mümkün de%il, çe#itli prim sistemler konmu#. Fiilen Türk köylü-
sünden pamu%u 9 liradan alıyorsunuz, kar#ılı%ında 9 lira veriyorsunuz, onu satana 
prim veriyorsunuz.

Böyle bir durum yerine Türk köylüsünün pamu%unu 15 liradan de%erlendirin; 
Türk köylüsünün eline 9 lira de%il, 15 lira geçsin. Binaenaleyh, her kilo pamukta, 
daha do%rusu her dolarlık pamukta 6 lira fazla geçsin, ne ise... Böylece bu devalü-
asyonla biz Türk köylüsüne 5 milyar Ura 1970’te gelir aktardık. Aksi halde bu gelir 
ba#ka birtakım ellerde kalmakta idi. Bu geliri aktardık biz, bir. Türk ekonomisine 
sıhhat getirdik iki. Üç, zaten bir gerçek durumdu, gerçek durumu tespit ettik. Yoksa 
durup durdu%umuz yerde Türk parası ile oynanır mı? Fiilî durum oraya gelmi#.

Türkiye’de devalüasyon 1947’de yapılmı#tır, 1958’de yapılmı#tır, 1970’te ya-
pılmı#tır. Devalüasyon yapmak büyük sıkıntılar, çıkarır. Devalüasyon, sonunda, 
siyasî krizler çıkarıyor. Bunu bilerek yaptık biz ve yaptık; Türk ekonomisine yeni 
bir düzey vermek lâzımdı, Türk ekonomisini yeni bir müsteviye itmek lâzımdı ve 
cesaretle yaptık.

Netice itibariyle 1970 yılındaki fiyatlar %6 civarında arttı, %30 de%il. Devalü-
asyonu yaptık, bitti o zaman. Devalüasyonun tesiri aynı yıl içinde görülür. 4 sene, 
5 sene sonra devalüasyonun tesirini aramayın. Devalüasyonun tesiri aynı yıl içinde 
görülür. Çünkü ithal etti%in malı o zaman ithal ettin. Fiyat artı#ı %6’dır, 1970’te.

Onun tedbirlerini aldık, onun tedbirleri vardı, o tedbirleri aldık ve i#lettik. Bu 
itibarla, “Efendim %70’lik devalüasyon yapılmı#” Bunlar söylenir, ama bunlarda 
ilmî gerçekçilik yoktur. Aslında ekonomik gerçekçilik de yoktur. Bunları söyler ge-
çersiniz, dinleyen bir #ey zanneder.

“Yollar yürümekle a#ınmaz” demi#im. Dedi%im do%rudur, Anayasanın 28’nci 
maddesidir. Aslında toplantı ve gösteri yürüyü#ü kadar aziz bir hak yoktur, yine 



söylüyorum. Hakkın olması ba#ka i#, hakkın suiistimali ba#ka i#tir. (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar) Hakkın suiistimali ba#ka... Biz hakkın suiistimalini hi-
maye etmedik, hakkı savunduk, hakkı savunmaya da devam edece%iz. Çünkü söz 
hürriyeti gibi, yazı hürriyeti gibi, kürsü hürriyeti gibi, dü#ünce hürriyeti gibi top-
lanma hürriyeti; bir araya gelme ve derdini anlatamayan kimselerin bir araya gelip 
derdini anlatabilmesi için medenî dünyanın &nsan Hakları Beyannamesine getirdi%i 
en güzel haklardan biridir. Ama siz bu hakkı vurup kırmak için kullanırsanız kar#ı-
nıza devlet çıkar.

Finansman kanunları getirmi#iz, do%rudur, finansman kanunları getirdik, ver-
gisiz devlet olmazdı. Aslında vergi adaleti olmayan devlet de olmaz, mutlaka vergi 
adaleti olacaktı, vergi adaletini sa%lamak için getirdik. Bu finansman kanunlarının 
ruhu #udur:

Vergi meselesi Tanzimat Fermanından beri Türkiye’de 130 senedir, 140 sene-
dir münaka#a edilir. Ruhu #udur; gücü olmayandan vergi almayaca%ız, gücü olma-
yandan vergi almayız. Gücü olandan vergi alaca%ız, gücü nispetinde vergi alaca%ız...

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — &#letme Vergisini kimden alacaksınız?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — &#letme Vergisi, vergi ka-

çakçılı%ına kar#ı getirilmi# bir tedbirdir. Büyük toptancı fatura kesmedi%i sürece 
Türkiye’de vergi kaçakçılı%ını önlemek mümkün de%ildir. Ba#ka bir yol bulan varsa, 
bulur getirir. &#letme Vergisinin birtakım sıkıntıları var, biliyoruz, tatbikatta çık-
mı#tır, düzeltilir; ama vergi kaçakçılı%ı önlemenin yollarını aradık, onu bulduk...

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Buzdolabından niye almıyorsunuz?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ondan da alalım efen-

dim, ondan da alalım eksik kalmı#sa. Bu, yanlı# yaptı%ımızın delili de%il, eksik yap-
tı%ımızın delilidir.

Ne çe#it yatırımlar nasıl yapılacak deniliyor ve gayet tabiî ki, Türkiye aklınıza 
geldi%i gibi yatırım yapabilecek bir memleket de%il. Türkiye’nin planı var, programı 
var. Bu plan ve programlarda de%i#iklik yapacaksa yine Meclisin önüne gelecek.

Nükleer santrallar meselesinde de bir söz vaki oldu. Aslında Üçüncü Be# Yıllık 
nükleer santral mevcuttur, bunun bütün hazırlıkları da yapılmı#tır; ama bir türlü 
in#asına geçilememi#tir. Yer seçiminde birtakım sıkıntılar çıkmı#tır. Nükleer sant-
ralı Türkiye yapmaya mecbur. Bunu Üçüncü Be# Yıllık Plan esnasında da söyledik. 
Yer seçimi meselesinin askerî ihtiyaçlarla ba%da#tırıp en kısa zamanda halledip 
nükleer santral yapmaya Türkiye geçecektir.

Sayın U%ur, “Kıbrıs’ta bizim takip etti%imiz politikayı takip ediyorlar” dedi. 
Kıbrıs politikası millî bir politikadır, bizim, sizin politikanız olmaktan çok, hepimi-
zin politikası olması gerekir.

O itibar ile yani aslında millî bir politikayı takip ediyorsak, sizin politikanızı 
takibetmi# olmayız. Siz de bu politikayı bir yerde devraldınız, bir yere kadar yürüt-
tünüz, biz 6-7 sene yürüttük, bizden sonra gelen hükümetler yürüttü, sizden sonra 
gelen hükümet yürüttü, güvenoyu almamı# olmasına ra%men o da yürüttü, 10 bin 
ki#iyi &ngiliz üslerinden çıkardı getirdi, birtakım #eyleri yaptı. Türk hükümetlerin-



de devamlılık vardır. Devamlılık olunca bir millî politikayı gayet tabiî gere%ince yü-
rütecek. Bu yürütülürse, bizim politikamız yürütüldü olmaz.

Ondan sonra Sayın sözcü bir #ey daha söyledi burada, “Efendim, müdahale ola-
cak” denmi# de, ben sormu#um, “Nereden olacak, sa%dan mı, soldan mı? Sa%dan 
olursa biz iktidar oluruz” demi#im. Bu külliyen yalandır. Külliyen yalandır, çünkü 
biz birisinin verdi%i iktidarı almayız, yani müdahale olacakmı# da, biz iktidar ola-
cakmı#ız. Biz ancak milletin verdi%i iktidarı alırız, milletin verdi%i. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

Efendim, 1973’te neden komünizm ve fa#izm ayrımı yapılmı# da, #imdi 
niye yapılmıyormu#. Biz bir defa Türkiye’nin bugün içinde bulundu%u #artlarda, 
Türkiye’yi tehdit eden tehlikenin komünizm oldu%una, kaniiz. Bu demek de%ildir 
ki, Türkiye’yi tehdit eden ba#ka tehlike varsa, demokrasiyi tehdit eden ba#ka tehli-
ke varsa, ona göz yumarız. Öyle bir #ey yok. Biz, hürriyetçi demokrasiyi savunuruz. 
Hürriyetçi demokrasiye aykırı olan her #eye kar#ı savunuruz, Adalet Partisi olarak, 
her #eye kar#ı savunuruz. Hürriyetçi demokrasiyi ne tehdit ediyorsa ona kar#ı sa-
vunuruz; ama bugün Türkiye’de Türkiye’yi tehdit eden husus komünizmdir. Fa#izm 
#eklinde ne gelecektir Türkiye’nin ba#ına, yani kim çıkıp fa#ist olacaktır Türkiye’de. 
Kim, kim çıkacak yani?

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Orta%ın, orta%ın.
TEK#N #LER# D#KMEN (Mu") — Çıkmı#lar içinizde, daha dü#ünüyorsunuz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Türkiye’de parti kurmak 

serbest. Siz nasıl Cumhuriyet Halk Partisini kurdu iseniz (Siz kurmadınız ya, yani 
ret de ettiniz mirası) nasıl Cumhuriyet Halk Partisi varsa ba#ka partiler de var. E%er 
bu partiler kanunlara aykırı bir i# yapıyorsa bunu kapatacak merciler de var. Siz 
de%ilsiniz kapatacak merci. Ba#savcı var. Kimseye ba%lı de%il ba#savcı. Hem savcı, 
hem hâkim durumunda olursanız, bu sıralarda e#it nasıl oturaca%ız? Siz de seçildi-
niz geldiniz, biz de seçildik geldik. Farkımız ne yani? (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri 
alkı"lar)

NED#M KORKMAZ (Yozgat) — Biz böyle bir iddia içinde de%iliz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ha#ha# sorunu hakkında 

ben o zaman açıkça sordum: Ne yapacaksınız ha#ha# hakkında? Ektirecek misiniz, 
ektirmeyecek misiniz? Biz programımıza da yazdık. Bizimkinde gayet vuzuh var, 
sizinkinde yoktu. Bizimkinde vuzuh var, biz ektirece%iz diyoruz. Ektirmeye devam 
edece%iz, alınmı# tedbirlere devam edece%iz diyoruz.

HASAN CER#T (Adana) — Ektirdik.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hükümetlerde devamlı-

lı%ın gere%idir bu. Ben size bir #ey söyleyeyim. Ha#ha# kavgası Türkiye’nin ba#ında 
yeni de%il ki. On senedir bu kavga devam ediyor. Biz Türkiye’de ha#ha#ın yasaklan-
masına hiç bir zaman razı olmadık, hiç bir zaman olmadık. (A.P. sıralarından alkı"-
lar)

&#çi memur ayrımı konusunda Sayın Ecevit Hükümetinin programındaki husu-
su biz vazıh bulmamı#ız. Ne kadar haklı çıkmı#ız. On ay hükümet yap, i#çi memur 



ayrımını halletme, ondan sonra git, meydanlarda deki, “ben bunu halledecektim, 
ama komisyonlar kurdum, komisyonlar çalı#amadı” onların üstüne at, ondan sonra 
bize bırak meseleyi. Biz ne yazaca%ız oraya? Biz kesinlikle i#çi memur meselesini 
halledece%iz diyoruz, kesinlikle halledece%iz diyoruz. Ölçülerini koyuyoruz. Âdil, 
hakkanî, Devletin i#lerini görebilecek bir biçimde halledece%iz diyoruz. Biz taah-
hüt ediyoruz. Siz taahhüt de etmediniz, hal de etmediniz, niye halletmedi%inizi de 
komisyonların üstüne attınız. Hükümet sizdiniz, halletse idiniz bizim üstümüze 
kalmazdı.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u hakkında söyledi%imiz #eyler gayet geçerlidir. 
Her gelen hükümet 2-3 defa bu protokollerin müzakeresini, bir evvelki hüküme-
tin yaptı%ı müzakereyi tekrarlamı#tır. Söyledi%imiz #eyde fayda görüyorsanız siz de 
tekrarlayın; ama bir fayda çıkacaksa. Yoksa, biz bu fikre kar#ıyız, bu i#e kar#ıyız de-
mek içinse gerçekten irtibat sarsıcı olur. O zaman onu demi#tik, öyle dedik. Bugün 
#artlar de%i#mi#tir. Bundan 10 ay evveline nazaran, 12 ay evveline nazaran #artlar 
de%i#mi#tir, Avrupa Ekonomik Toplulu%unun #artları da de%i#mi#tir. Aslında bu 
protokoller imzalandı%ı zaman Avrupa Ekonomik Toplulu%u bir iktisadî güçtü, bir 
büyük iktisadî güçtü. Bu büyük iktisadî güç Europe dolar diye, Avrupa doları diye 
bir dolar yapılmasına sebep oldu, dolar ortaya çıkmasına. Europe dolar silindi pet-
rol dolara döndü. Avrupa endüstrisinin dünyadan topladı%ı dolarlar, bu defa petrol 
parası olarak Ortado%u memleketlerine kaydı, senede 80 milyar dolar. Ekonominin 
tepeleri de%i#ti. Bir tarafta Japonya, bir tarafta Ortak Pazar büyük ekonomik güç-
ler iken, Birle#ik Amerika ve Rusya bu büyük güçleri çok büyük sıkıntıya soktular. 
Petrol fiyatlarının 4-5 misli birden yükseltilmesi hem Ortak Pazar memleketlerini, 
hem Japonya’yı bir krizin içine sokmu#tur, önemli bir kriz içine 10 ile 12 sene zar-
fında Ortado%u ülkelerinin Avrupadaki bütün sanayii satın alabilecek kadar parası 
olacaktır, bütün sanayii... "artlar de%i#ince, tabiî ki, ona göre Türkiye de Ortak Pa-
zar ile olan ili#kilerinde yeni birtakım #eyler aramaya mecbur.

Efendim, köy kesimine #irin görünecekmi#iz. Ne diyelim, köye hizmet götü-
rece%iz demek, köye medenî imkânları götürece%iz demek, köylüye daha çok gelir 
sa%layacak tarım imkânları götürece%iz demek, tarım mahsullerini yerinde i#lemek 
suretiyle, birtakım endüstri tesisleri kurmak suretiyle katma de%erin köyde kalma-
sını sa%lamak demek, köye #irin görünmenin icabı mı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti olmanın, köye ve köylüye hizmet etmenin gere%i mi? Hangisi? (A.P. sıra-
larından alkı"lar)

Efendim, biz kanunlar vermi#iz, 1,5 sene olmu#, bu kanunları takip etmemi#iz.
Muhterem milletvekilleri biz hükümet de%iliz ki, biz milletvekilleri olarak 

teklifler verdik, biz muhalefettik. Komisyonlar Hükümetin kontrolündeydi. “"u-
bat ayında Bütçe Komisyonu sizin elinize geçti, niye bunu düzeltmediniz?” diyor. 
"ubattan Marta bir #ey geçmedi ki daha. Yani, biz Hükümet olarak neyi taahhüt 
ettiysek, hizmet etmek imkânını bulursak, taahhütlerimizi yerine getiririz.

Unutmamak lâzımdır ki, her partinin teker teker yaptı%ı, dü#ündü%ü #eyi koa-
lisyon olarak yapması mümkün de%ildir. Çünkü koalisyon, bazı #eyleri yapmaktan 
vazgeçmek, onun yerine ba#ka bazı #eyleri yapmak için bir ortak çizgi bulma me-
selesidir. Filân zaman #u kanunu vermi#tin, niye takip edip çıkarmadın, hepiniz 



kanun teklifi vermi#inizdir, hepinize söylenir bu, niye takip edip çıkarmadınız diye. 
Ekseriyet miydik, hükümet miydik? Siz, bir &#çi-memur ayırımını 10 ayda yapma-
mı#sınız da, bize filân kanun teklifini niye çıkartmadın diye muaheze ediyorsunuz.

Millet Meclisinin iradesi. Cumhuriyet Senatosunda ço%unlu%a yakınız biz. 
Orada bir #ey kalmı#sa onu sorun, ama bu Mecliste bizim ço%unlu%umuz yok. 
Vardı, oldu%u zaman götürüyorduk meseleyi. Onun içindir ki, efendim #u kanun 
teklifini yaptınız, bu kanun teklifini yaptınız, takip etmediniz, çıkarmadınız diye 
bizi muaheze etmeniz mümkün de%il. Meclislerin çalı#ma #ekli budur. Esasen her 
teklifi Meclislerin kabul etmesi mümkün de de%il, ama biz, bu teklifler gerçekle#ir-
se memleketin, milletin yararına olur diye, yasa yapma hakkımızın gere%i olarak o 
teklifleri vermi#izdir. Koalisyon protokolümüzde tev’em oldu%u, Hükümet progra-
mıyla tev’em oldu%u ölçüde takipçisi oluruz.

Kooperatifler ve kooperatifçilik fevkalâde önemli bir mekanizmadır, bu meka-
nizmaya siyaset karı#tırmamak lâzım ve kooperatifleri gönüllü kooperatifçili%in dı-
#ına çıkarmamak lâzımdır. Mecburî kooperatifçili%e gitti%iniz takdirde rejimin #ek-
li de%i#ir. O zaman kolektif üretime gidersiniz. Rejimin #ekli de%i#ir o zaman. Onun 
için biz programımızda, gönüllü kooperatifçili%i te#vik edece%iz diyoruz. Vatanda# 
bize soruyor, ben mecbur mu olaca%ım kooperatife girmeye, diye. Türkiye’de va-
tanda# Türk kanunlarına saygıdan ve onlara uymaktan ba#ka hiç bir #eye mecbur 
olmayacak. Türkiye’nin rejimi bu.

Efendim diyor, TRT suçlanıyor, neden suçlanıyor. Sizin onu savunmanız dahi 
neden suçlandı%ı için kâfi delil aslında. (A.P. sıralarından alkı"lar) Neden mi suç-
lanıyor TRT, ilk defa da suçlanmıyor, sadece tarafımızdan da suçlanmıyor, herkes 
suçluyor sizden ba#ka. "uraya gelip sizden ba#ka TRT’yi savunan kimse çıkmadı, 
Cumhuriyet Halk Partisini kastediyorum.

Anayasa, madde 121: “Her türlü radyo ve televizyon yayınları tarafsızlık esası-
na göre yapılır” Öyle mi yapılıyor? (C.H.P. sıralarından, “öyle” sesleri)

Evet diyorsunuz, pekâlâ #imdi söyleyece%im, altı var bunun daha.
Haber ve programların seçilmesinde, i#lenmesinde ve sunulmasında ve kültür 

ve e%itime yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde TRT’nin, hangi hususlara 
riayet etmeye mecbur oldu%unu Anayasa açık ve kesin #ekilde göstermi#tir. TRT 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü%ünü bozucu ne#riyat yapamaz. TRT insan 
haklarına dayanan millî, demokratik layik ve sosyal Cumhuriyete aykırı ve bu teme-
li tahribe yönelmi# ne#riyat yapamaz. TRT millî güvenli%e aykırı ne#riyat yapamaz, 
TRT genel ahlâka aykırı ne#riyat yapamaz, TRT gerçeklere aykırı ne#riyat yapamaz. 
TRT Devlet kar#ısında, rejim kar#ısında tarafsız de%il taraflı olmak zorundadır. 
Devletin, milletin ve rejimin radyosu olmak, millî radyo olmak mecburiyetindedir. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Haberlerin seçilmesinde, i#lenmesinde ve sunulmasında solu #irin gösterme ve 
Cumhuriyet Halk Partisini farklı biçimde övme, di%er partilerin faaliyetlerini kü-
çültücü bir gayretin içinde TRT’nin bulunmadı%ını kim söyleyebilir, kim? Bakınız 
rakamlara ne gösteriyor, bu rakamları isteyin TRT’den, size verirler bunları.



MEHMET DEL#KAYA (Malatya) — Yasalarda müeyyide var mı?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Müeyyidesi, evvelâ Mec-
lis olarak müeyyidesi var, Meclis olarak var.

REMZ# ÖZEN (#zmir) — Yani, bazı yerde savcı bazı yerde Meclis.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Efendim, Meclis olarak 
bizim görevimiz var. Bizim görevimiz devlet müesseselerinin tümünün iyi i#lemesi. 
Denetim görevimiz var.

Bakınız ne yapıyor: Dakar’da kumdan heykel yapan çocukları, biz muhalefette 
iken, bize ait haberlerden önce veriyordu. Dakar’da sahilde çocuklar heykel yapı-
yorlar, onu daha önce veriyor. Muhalefet partilerine, TRT’nin reva gördü%ü durum 
#udur: Geçen Nisan ayı içerisinde, haberlerin yekûnunun %80’i iktidar partisine 
ait, iktidara ait, %20’si muhalefet partilerine ait, 5 tane muhalefet partisi var, 4 
tane, %20’si muhalefet partilerinin, %80’i iktidarın, geçen Nisan ayı.

Televizyonun Nisan ve Mayıs aylarındaki yayınlarında, partilerde, be# haber-
den birisi muhalefete ait, dördün iktidara ait; geçen Nisan ayında televizyonun ver-
di%i be# haberden birisi muhalefet partilerine, dördü iktidara ait.

Keza, Haziran ayında verdi%i haberlerin %80’i Hükümete ait, %20’si be# mu-
halefet partisine ait. Bununla da kalmıyor, bu haberlerin %80’inin, yani iktidara ait 
verdi%i haberlerin %80’i yine Cumhuriyet Halk Partisine ait, %20’si orta%ına ait.

TEK#N #LER# D#KMEN (Mu") — Kıbrıs havadisleri de dahil mi?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Nisan ayı beyefendi, Ha-
ziran ayı, ne Kıbrıs’ı? Burada Kıbrıs yok.

MAL#K YILMAN (Hatay) — Vatan cephesinin devamı de%il mi?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hayır, biz istemeyiz onu, 
biz istemeyiz. Biz, Devletin radyosunu hiç bir zaman partizanlı%a âlet etmedik, 
kimse söyleyemez partizanlı%a âlet etti%imizi. Hiç etmedik, kimse söyleyemez. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler)

TRT’nin tarafsız oldu%unu söylemek mümkün mü? (C.H.P. sıralarından “Müm-
kün”“ sesleri) Hiç bir #ekilde de%il, siz mümkün dedi%iniz sürece mümkün de%il. 
(C.H.P. sıralarından gülü"meler) Hep beraber mümkün dersek, sizden ba#ka birisi de 
gerçekten tarafsız derse, mesele yok.

ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Halk tarafsız.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Vatanda#ın ne dedi%ini 
gidin bir dinleyin. Dinleyin bak neler diyor vatanda#, TRT hakkında. (C.H.P. sırala-
rından “Dinliyoruz” sesleri)

Biz diyoruz ki, istikrar politikası izleyece%iz, istikrar içerisinde ekonomik geli#-
me politikası izleyece%iz. Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın sözcüsü hızlı enflasyon 
politikası izleyece%imizi söylüyor. E, programı biz yazdık ve biz açıkça beyan ettik 
ki, istikrar politikasıdır izleyece%imiz. Anla#ılıyor ki, programın birçok yerlerini ol-



du%u gibi, o yerlerini de görmemi#ler. Enflasyon politikası izlemeyiz. &stikrar poli-
tikası izleriz, efendim.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, bize teker teker güvenmemi# ki, 
dördümüz bir araya gelince güvenseymi#.

Bunun cevabı gayet kolay: Size kim güveniyor yani? (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

TEK#N #LER# D#KMEN (Mu") — Millet güveniyor.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — E, milletten aldı%ınız rey 

%33. Biz de milletten rey aldık %30. Di%er partiler de aldılar, herkes aldı. Yani size 
millet güveniyor da bize güvenmedi%i nereden belli?

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Tahmin ediyoruz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Neden daha fazla güve-

niyor? %33 oy aldınız diye daha fazla güveniyor, #unu %40 yapın, 45 yapın gelin.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Mahallî seçimlerde %38 yaptık, buyurun 

seçime gidelim de görelim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — O günleri de görece%iz. 

Görece%iz, görece%iz. Biz çok gördük o çe#it i#leri.
Ondan sonra dönüyor Sayın sözcü, bize dönüyor, diyor ki “Bu anda o sıralarda 

oturuyorsunuz” diyor. Biz burayı i#galle gelmedik ki. Acaba ba#ka birinin yerinde 
mi oturuyoruz?

19 Mart günü size “buyurun hükümet kurun” dediler, kurmadınız. 17 Eylül 
günü bırakıp giden sizsiniz. Yani, sizin yerinizde falan mı oturuyoruz? Siz kimseyi 
oturtmazsınız yerinizde. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

"imdi bakınız ne oluyor: “Ama, herkes biliyor ki halkın gönlünde o sıralarda 
bir ba#kası oturuyor” Nereden biliyorlar halkın gölünde o sıralarda bir ba#kasının 
oturdu%unu?

REMZ# ÖZEN (#zmir) — Halk söylüyor.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Türkiye’de bir #ekilde 

hükümet olunur: Kendi kendinizi, “#eyhin kerameti kendinden menkul” misüllü, 
kendi kendinizi hükümet, kendi kendinizi seçim kazanmı#, kendi kendinizi iktidar 
ilân edemezsiniz. Koalisyon olur gelir buraya oturursunuz. Oturdunuz 7,5 ay. Biz 
dedik mi size, “niye oturuyorsunuz orada, halkın gönlünde biz yatıyoruz” diye? Siz-
den fazlaydık rey itibariyle. Rey itibariyle sizin iki partinin yekûnundan fazla idik, 
%45’e kar#ı %55 idi. Sizin dı#ınızda kalanlar size dedi mi, “niye oturuyorsunuz” 
diye?

ABD# ÖZKÖK (Bolu) — Deseydiniz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Böyle yakı#ıksız sözü 

niye söyleyelim canım, biz bunun yakı#ıksızlı%ını anlatmaya çalı#ıyoruz. (A.P. sıra-
larından alkı"lar)

REMZ# ÖZEN (#zmir) — Siz 226 rakamını söyleyebilir misiniz?



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Diyor ki Sayın sözcü: 
“Ne yaparsanız yapınız, halk oy verme günü gelip çattı%ında umudunun, Ecevit’in, 
C.H.P.’nin mührünü çıkarıp basacak”

Mühürü C.H.P.’ye basacakmı#. Bu kadar eminseniz zaten seçime lüzum yok. 
Gelin oturun buraya. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Milletin iradesini önceden 
okuma sanatı sizin. Milletin irâdesinin önceden ne olaca%ını bilme hüneri sizin. 
Ondan sonra burada milletin helâl oylarıyla gelmi# insanların, demokratik yollar-
dan geçip gelip buraya oturmasına tahammül edememe sizin. Nereye varaca%ız 
böyle? Nereye varaca%ız?

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Tahammül ederiz.
REMZ# ÖZEN (#zmir) — Biz yanlı# tahminde bulunuyorsak, bunu gösterin.
BA%KAN — Sayın Özen, rica ediyorum efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hu-

zurunuzdayız. Bizim için önemli olan Türkiye’de demokratik sistemin i#lemesidir. 
Bizim için önemli olan yüce milletimizin iradesinin üstün irade olmasıdır. Bizim 
için önemli olan milletin birli%i, bütünlü%ü, beraberli%i, karde#li%idir, iç barı#tır. 
Bizim için önemli olan milletin bekasının, devletin bekasının korunmasıdır. Bu-
nun için de e%itimde millîlik ararız, kültürde millîlik ararız. Türk Dilinin dejenere 
edilmemesi, bozulmaması “Türk Dilini anla#tırıyoruz” diye, Türk Dilini anla#ılmaz 
hale getirilmemesini ararız. Ahlâkta millîlik ararız. TRT’de millîlik ararız ve velhasıl 
millî Türk Devletinin her faaliyetinde millîlik ararız. Ve onun için de antikomünis-
tiz ve milliyetçiyiz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Türk Milletinin refah ve saadeti için çalı#mak üzere ve 1975 Türkiye’sinin ger-
çekten gö%üslenmesi fevkalâde zor meselelerini gö%üslemek üzere, bunlara çareler 
bulmak üzere, demokratik yollardan giderek kurdu%umuz Koalisyon Hükümeti hu-
zurundadır.

Halisane niyetlerle, iyi niyetlerle milletimize, memleketimize hizmet etmeye 
talibiz. Bu hizmetleri iyi yapaca%ımızdan emin olmanızı rica ediyoruz. Bu hizmet-
leri iyi yapamazsak, her zaman yakamıza yapı#manız imkânı mevcuttur.

Türkiye’de rejimin Hükümeti huzurundadır. Türkiye’de temsili sistemin neti-
cesi olan Hükümet huzurundadır. Bu hükümet sadece bir bunalımı sona erdirmi# 
de%il, aynı zamanda Türk Parlamentosuna da gerçekten kendi öz varlı%ını vermi#-
tir. Daha do%rusu Türk Parlamentosunun kendi öz varlı%ıdır.

Bize izin verirsiniz, ruhsat verirsiniz, ülkeye hizmet ederiz. Ülkeye canımızı 
di#imize takar hizmet ederiz. Milletin refah ve saadetine, iyili%ine hizmet ederiz. 
Türk Devletini daha güçlü yapmaya hizmet ederiz. Türkiye’yi daha büyük yapmaya 
hizmet ederiz. Türk Milletini daha mesut, daha bahtiyar yapmaya hizmet ederiz. 
Bu gönülle huzurunuzda bulunuyoruz.

Takdir sizindir. Yüce iradeniz, her #eyin üstündedir. Bu dü#üncelerle Hüküme-
timiz adına hepinizi, beni uzun saatler dinledi%iniz için te#ekkürle selâmlıyor, saygı 
ile selâmlıyor, Cenabı Allah’ın milletimize yardımcı olmasını diliyorum. Sa% olunuz. 
(A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıralarından "iddetli ve sürekli alkı"lar)



BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
Söz sırası #ahsı adına Sayın Nazım Ba#’ta. Sayın Ba# yok mu?
Sayın Zekâi Yaylalı, buyurunuz efendim. (A.P. ve M.S.P. sıralarından alkı"lar)
Sayın Yaylalı, söz süreniz 20 dakika efendim.
ZEKÂ# YAYLALI (Erzurum) — Sayın Ba#kan, de%erli üyeler;
Hükümet Programı üzerinde #ahsî görü#lerimi serdetmeden önce, memleke-

timizin bu çok a%ır #artlar altında oldu%u bir devrede, aylardan beri devam eden 
Hükümet buhranına son vererek, milletin arzusu istikametinde bir hükümetin ku-
rulmasına vesile olan siyasî partilere #ükranlarımı arz etmeyi bir vazife sayıyorum.

Milletin kendilerine “sa%cı” diye, millî ve manevî mefhumlara ba%lı diye rey 
verdi%i partiler bugün Hükümeti te#kil etmi#ler ve bu milletin istedi%i bir program-
la Parlamento ve milletin huzuruna çıkmı#lardır.

"unu hemen ifade etmek isterim ki, milletimiz, sa%cı diye kabul ederek Parla-
mentoya yolladı%ı milletvekillerinin hepsinden bu Hükümete güvenoyu vermeleri-
ni isteyecek, bunu esirgeyenleri de her halde affetmeyecektir. (A.P. ve M.S.P. sırala-
rından alkı"lar)

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, Türkiye’de demok-
rasi adı altında tahakkümü sürdürdükleri devrelerde, #u anda demokrasi havarisi 
kesildikleri, Do%u ve Güneydo%u Anadolu halkına hayat hakkı dahi tanımamı#lar-
dır. Bu Do%ulu yurtta#larımızın mallarına, mülkiyet haklarına el konmu#, hatta 
kendileri terki vatan etmeleri için dahi zorlanmı#tır.

Yine çok partili devreye geçi#ten sonra da bu bölge halkı #ahsî inisiyatiflerini 
kullanarak sureti katiyede siyasî tercihlerini yapamamı#lardır. Bütün arzu ve iste-
melerine ra%men o zamanki siyasî alternatif olan Demokrat Partiye oy verememi#-
ler, daima el altından tehdit edilmi#ler, kendilerine geçmi#leri dahi hatırlatılmı#tır. 
"u anda Türkiye tahakküm günlerini geride bırakarak milletin reyini açıkça izhar 
edebilece%i, vicdanî kanaatlerini rahatça ortaya koyabilece%i ileri bir yere gelmi#-
tir. Artık bugünün Türkiye’sinde tahakkümle milletin reyini almak sureti katiyede 
mümkün de%ildir. "u anda Cumhuriyet Halk Partisi bu mazisine ve ruh köküne 
ba%lı olan milletin C.H.P.’ye oy vermesi mümkün olmadı%ına göre “Ne yapmak 
lâzımdır ki bu milletin reyini alabilelim” diye dü#ünmektedir. Bu sualin cevabı bu-
gün Makyavelist felsefeyi kendine rehber edinen Cumhuriyet Halk Partisinde gü-
nün #artlarına göre hareket etme mecburiyeti mevzubahis oldu%u için, demokrasi 
havarisi olma alternatifini ortaya koymu#tur.

Bu arada sırası gelmi#ken bir hakikate temas etmeden geçemeyece%im ve bu 
hususu Cumhuriyet Halk Partisine mensup üyelerin çok dikkatle takip etmelerini 
rica edece%im.

Son yirmi yirmibe# sene içerisinde iki kez Cumhuriyet Halk Partisinin oyların-
da zahirde bir yükselme tespit edilmi#tir. Yine son yirmi yirmibe# sene içerisinde 
memleketimizde iki kez kısa da olsa tahakküm devri, cebir peryodu görülmü#tür. 
&#te, Cumhuriyet Halk Partisinin oylarında görülen bu zahiri yükselmeler bu cebir 



peryotlarının arkasından gelen normal döneme geçi#lerde yapılan seçim devrele-
rinde olmu#tur. Bu da bize bu seçim dönemlerinde ellerine geçen baskı unsurlarını 
ve tahakküm imkânlarını kendi lehlerine, demokrasi aleyhine kullanmaları netice-
si do%du%unu göstermi#tir. Bu gerçe%in bütün milletçe bilinmesini ve C.H.P.’ye bu 
zaviyeden bakılması zaruretine inanıyorum. Bu hakikatler bize Cumhuriyet Halk 
Partisinin mazisi boyunca milletin daima cüzi bir kısmının partisi oldu%unu, nor-
mal demokratik yollardan milleti temsil edebilecek bir hükümet imkânından ile-
lebet mahrum oldu%unu göstermi#tir. Ben bu hususlardan sonra asıl istikbal için 
endi#e duydu%um bir noktaya i#aret etmek istiyorum ve bu husus için de bu asil 
ve necip ruh köküne ba%lı milletin büyük ekseriyetinin ba%lı oylarına, deste%ine 
istinat ederek yıllardan beri hasreti çekilen programı tespit eden hükümeti te#kil 
eden milliyetçi partiler toplulu%unun bu i#aret edece%im nokta üzerinde hassasi-
yetle durmalarını tavsiye ve temenni edece%im. Bu nokta #udur:

Cumhuriyet Halk Partisi iyi bilmektedir ki, normal demokratik seçim #artla-
rı altında yapılacak bir seçimde milletten kopuk oldu%unu çok iyi bildi%i için mil-
letin bundan önceki devrelerde oldu%u gibi yine kendisine teveccüh etmeyece%i, 
yine kendisini hüsrana u%rataca%ı bir vakıadır. Böyle bir ortam ve #artlarda seçi-
me girmenin kendisine çok pahalıya mal olaca%ını bilen Cumhuriyet Halk Partisi, 
daha önce de i#aret etti%im gibi, yine bu tertiple bir tahakküm devri getirmek ve bu 
normal devre #artlarında cebir ve baskı unsurlarını kendi lehine kullanarak seçime 
girmek ve böylece de hiç hakkı olmamasına ra%men yine bir rey potansiyeline sa-
hip olabilmek hesapları içerisindedir. Ve mutlaka bilinmelidir ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu ortamı hazırlayabilmek için ne yapmak lâzım geliyorsa hepsini gayri me#-
ru da olsa yapacaktır; yapmaktan sureti katiyede sarfınazar etmeyecektir. Bunları 
yaparken de tek bir hesap içerisinde hareket edecek, sadece C.H.P.’yi dü#ünecek, 
sadece malûm zihniyetinin tahakküm nefesini senelerden beri kızdı%ı ve bir türlü 
kızgınlı%ını gideremedi%i milletin ensesinde hissettirecektir. Çünkü, Cumhuriyet 
Halk Partisi milletle kendi zihniyeti arasında geçi#i mümkün olmayan bir uçuru-
mun varlı%ını çok iyi bilmektedir. (M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) &#te, 
Cumhuriyet Halk Partisi bu noktadan hareketle, ilk planda Parlamento haysiyetiyle 
oynamaya kalkmı#, ilk defa Parlamentoyu milletin gerisinde göstererek, milletten, 
Parlamentoya itibar etmemesini istemi#tir.

Son günlerde yaptı%ı birtakım gayri ahlâkî Parlamento içi kulis faaliyetleriyle 
de millete ra%men milletvekillerinin meta mesabesinde oldu%u zehabına kapılarak 
ve bunu ispatlarcasına millette demokrasi imajını karı#tırmaya ve bu imaja gölge 
dü#ürmeye kalkı#mı#tır. Malum gayesi için bu seferki takti%inde, anar#i için de-
mokrasinin temsil yeri olan Parlamentoyu seçmekte zerre kadar tereddüt etmemi# 
ve bu i#in Parlamento ile yürütülmeyece%im, Parlamento hassasiyetine gölge dü-
#ürmek suretiyle ve ima etmekten sureti katiyede çekinmemi#tir. Tabiî bütün bun-
ları yaparken, bütün bu yaptıklarının istikbalde, günün birinde kamilen zıddıyla 
tecelli ederek milletin hissi hançeri #ekline dönerek kendisine saplanaca%ını hiç bir 
zaman aklına getirmemi# ve getirmek de istememi#tir.

Sayın üyeler, bu arada mezhep kavgacılı%ı ve etnik meseleyi de Anayasaya 
ra%men koz olarak kullanmaktan imtina etmemi#tir. Parlamento kürsüsünden en 



yetkili ve suyu bulmu# a%ızlarıyla, asırlar önce bu milletin üzüntüsünü kalbinde 
duydu%u hadiseleri yeniden canlandırmakta bir sakınca görmemi#tir. Belki de ken-
disini en az alâkadar eden bir konuyu bahane ederek bu meselenin geçerli oldu%u 
bölgelerde anar#i ortamı hazırlama yoluna gitmekte fayda olur, mülahazasıyla en 
ufak bir tereddüt göstermemi#tir. "ükür ki milletimizin metaneti bu hadiseyi en 
kısa zamanda ve en az zararlı haliyle atlatmaya vesile olmu#tur.

Sayın üyeler, Cumhuriyet Halk Partisinin fıtratının emretti%i, yine bu cümle-
den olmak üzere di%er aktüel bir mesele de; Parlamento içerisinde bir millî güvenlik 
meselesi olan bir hadiseyi istismar ederek, Do%ulu ve Güneydo%u Anadolulu millet-
vekilleri üzerinde hissi olarak baskı yapması keyfiyeti olmu#tur. Bu çirkin tertip de 
bundan önceki tertiplerinde oldu%u gibi neticesiz kalmı#, milletin birlik ve beraber-
li%ine halel getirilememi#tir.

“Türkiye halkları” tabiriyle açıkça bir tefrika yapılarak o bölgenin rey potan-
siyeline el konulmak istenmi#tir. Anar#i ortamı meydana getirmek için giri#tikleri 
bu taktik de bundan önceki mezhep kı#kırtıcılı%ı gibi neticesiz kalmı# ve daima da 
neticesiz kalmaya mahkûm olmu#tur.

Türkiye’de hükümet buhranının uzamasını temin gayesi ile de son olarak Hü-
kümet Programını tenkit yerine, daha #imdiden koalisyonu te#kil eden partileri 
birbirine dü#ürmenin yollarını aramaya ba#lamı#tır. Ama, ben inanıyorum ki, bü-
tün bunlara ra%men bu koalisyon devam edecek ve bütün bunlara ra%men bu Hü-
kümet yürüyecektir.

Sayın üyeler, her solcu komünist olmayabilir ama her komünist solcudur. 
Türkiye’de #u anda bu Hükümetin güvenoyu almamasını arzu edenler, Parlamento 
içinde ve dı#ında olmak kaydıyla solculardır. Bu ölçü sa%duyu sahibi basiretli mille-
timiz için en büyük miyarı te#kil etmektedir.

Bu millet bilmektedir ki, sol neyin kar#ısına çıkmı#sa, neye hayır demi#se o 
benim için faydalıdır, en hayırlıdır, fayda ondadır, hayır ondadır. Onun için solun 
bu derecede bu Hükümete saldırması, milletin sevincini bir kat daha artırmakta-
dır. Bu, ayrıca Hükümetin sıhhatinin derecesini de göstermektedir. Memleketi sol 
bir maceraya sürüklemek isteyen solcuların, milletin sinesinden çıkan, ekseriyetin 
reyine istinat eden böyle bir Hükümete en #iddetli bir #ekilde çatmaları tabiîdir. 
Çünkü biliyorlar ki, bu Hükümet programının icrası, kendi tabirleriyle hayal ve ya-
#amlarını dumura u%ratacaktır.

Sayın üyeler; bu Hükümeti kimler istemiyor? C.H.P. istemiyor, Emekçi Parti is-
temiyor, Türkiye Sosyalist &#çi Partisi istemiyor, TÖB-DER istemiyor, D&SK istemi-
yor ve onlara paralel te#ekküller istemiyor. Anar#iye, malûm emellerine kavu#mak 
isteyenler istemiyor. Tek cümle ile bu Hükümeti solcular, sosyalistler ve komünist-
ler istemiyor. (A.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu da aziz milleti-
miz ibretle mü#ahede ediyor.

Sayın üyeler; ben gecenin bu geç saatinde sizlerin tahammülünü istismar et-
memek için sözlerimi ba%lamak istiyorum.



Hükümet Programı, üzerinde çile çekilmi# bir eser haysiyetiyle milletimizi se-
vindirmi# ve memnun etmi#tir. Programın yapılıp yapılmayaca%ı, yerine getirilip 
getirilemeyece%i ayrı #eydir. Bu program Türk Milletini dilsiz, ruhsuz ve köksüz 
bırakmak isteyen malûm zihniyete “dur” diyecektir.

Bu programdaki taahhüdün sahiplerini vaitlerine sadakat #artıyla destekle-
mekten kaçınmak için, insan ya Ecevit, ya Bozbeyli olmalı, yahutta vatan tasasın-
dan büsbütün mahrum bir zavallı (A.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hükümete muvaffakiyet temennimi tekrar ifade ederken, umumî heyetinizi 
saygıyla selâmlıyorum. (A.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Yaylalı.

Sayın Türke#, Sayın Sanlı’nın, konu#masında isminizden bahisle sata#ma yap-
tı%ı yolunda önerge gönderdiniz. Konu#mada iki yerde isminiz geçiyor. Bunlardan 
birisi komandolarla ilgili olarak, di%eri de zatıâlinizin, bir yerde Hitler’e benzetile-
rek, Hitler’in Avusturyalı oldu%u, Almanya’yı kurtarmak istedi%i; sizin de Kıbrıs’lı 
oldu%unuz ve Türkiye’yi kurtarmak istedi%iniz yönünde bir iddia var. Komando-
larla ilgili hususu biraz evvel zatıâliniz cevaplandırdınız. Bu, Almanya ve Avustur-
ya, Türkiye ve Kıbrıs konusunu ben Ba#kanınız olarak sata#ma telâkki etmiyorum. 
(A.P., M.S.P. sıralarından “Aaa” sesleri)

Efendim istirham ederim, rica ederim, ben kanaatimi söylüyorum. Sayın üye-
nin, Sayın milletvekilinin, Sayın Ba#bakan Yardımcısının direnme hakkı var. Di-
renir, oylarım. Genel Kurul kabul ederse elbette uygularım, istirham ederim. Her 
sözü “Ooo” ile kar#ılıyorsunuz Sayın Demir.

Sayın Türke# bu konuda direniyor musunuz efendim?

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na) — Direniyorum.

BA%KAN — Sayın Türke#, Sayın Sanlı’nın, konu#masında kendilerine sata#-
ma oldu%u iddiasındadır. Ba#kanlı%ınız bu kanaata i#tirak etmemektedir. Sayın 
Türke#’e Sayın Sanlı’nın sata#tı%ı hususunu kabul edenler. Kabul etmeyenler... Sa-
ta#ma kabul edilmi#tir. Buyurunuz efendim (A.P., M.S.P., D.P. sıralarından alkı"lar)

Süreniz 10 dakika Sayın Türke#.

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na) — Sayın Ba#kan, muhterem milletvekilleri;

Burada Cumhuriyet Halk Partisine mensup de%erli arkada#larımız konu#ur-
ken, çoktan beri itiyat edinmi# oldukları uydurma #eylerle rakiplerine, kendilerin-
den farklı siyasî görü# sahibi olanlara iftiraya devam ediyorlar.

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Sermayeleri onların.

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Evet sermayeleri bu.



"imdi evvelâ #unu söyleyeyim; Milliyetçi Cephe te#ekkül etti%inden beri daima 
Cumhuriyet Halk Partisinde gördü%ümüz ve bu ak#am bu kürsüde konu#an Sayın 
mensuplarında da tekrarına rastladı%ımız bir husus var. Milliyetçi Cephe…

#LTER ÇUBUKÇU (Adana) — Sayın Ba#kan, sata#ma ile ne ilgisi var?

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Sata#maya cevap veriyoruz.

Milliyetçi Cephe kuruldu%undan beri Cumhuriyet Halk Partisinde Adalet Par-
tisini koruma, Adalet Partisinin tehlikeden kurtarılması endi#esi, Adalet Partisine 
kar#ı karde#çe bir #efkat gösterisi ba#ladı. (Gülü"meler) “Milliyetçi Hareket Partisiy-
le aynı yerde bulunmak Adalet Partisini tehlikeye sürüklüyor (C.H.P. sıralarından 
“Do#ru” sesi), bundan vazgeçin, demokrasiye zarar vereceksiniz” vesaire #eklinde 
bir #efkat gösterisi bu kürsüde yer aldı. Buna bir defa i#aret etmeyi gerekli sayıyo-
rum. Cumhuriyet Halk Partisinin muhabbetinden Cenabı Hak A.P.’yi de, hepimizi 
de korusun arkada#lar. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Arkada#lar Sayın konu#macı, benim kendime “Ba#bu%” adını taktı%ımı zikre-
derek, her zaman usul ettikleri gibi, bize hücumla söze giri#ti. Dikkat buyurmu#-
sanız, bu ak#am Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri, sair zamanlarda da oldu%u 
gibi, Parlamentoda mevcut partiler sırasında Türkiye Birlik Partisinden bir önce 
(üç milletvekili ve iki senatörüyle) Parlamentoda temsil edilmekte bulunan Mil-
liyetçi Hareket Partisini bütün hücumlarının hedefi olarak seçmi#lerdir. Devamlı 
bu. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin milliyetçilerden, Milliyetçi Hareket Partisinden 
ne kadar ürktü%ünün delilidir arkada#lar. (A.P. ve M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Ha#ha# milliyetçisi.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Muhterem arkada#larım, meydanda; hücumlarınızla meydanda.

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Milliyetçili%iniz ha#ha# kararı ile meydana çık-
tı.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Sizin sayı bakımından kar#ınızda bulunan Adalet Partisidir, ondan son-
ra Millî Selâmet Partisidir. Ondan sonra gelen partiler var…

SELÇUK ELVERD# (Erzurum) — Onların demokrasiye ba%lılı%ı var, senin 
yok.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Fakat siz onlarla de%il, yalnız Milliyetçi Hareket Partisiyle; biz bundan 
#eref duyuyoruz, biz de sizinle mücadele edece%iz sonuna kadar arkada#lar. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Neyinle?

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Edece%iz.



DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Çok gördük Cumhuriyet Halk Partisiyle müca-
dele etmek isteyenleri.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — "imdi muhterem arkada#larım, “Kendisine “Ba#bu%” dedirten” diyor 
konu#macı; ben hiç bir zaman kendime “Ba#bu%” dedirtmedim, denmesini de kim-
seden istemedim; ama aziz milletimiz bana ba#bu% ismini münasip görmü#, ken-
di liderlerine de “Karao%lan” ismini münasip görmü# arkada#lar. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar; C.H.P. sıralarından gülü"meler) Meydanda. Bu bizim seçimi-
mizde olmuyor, milletin seçimiyle oluyor. Türk Milleti, kendi liderlerine “Karao%-
lan” ismini münasip görüyor; bana da “Ba#bu%” ismini. Ben milletimin iradesine, 
tensibine hürmetkarım. (A.P. sıralarından alkı"lar, C.H.P. sıralarından gürültüler)

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Hastaneye, hastaneye.

YÜKSEL ÇAKMUR (#zmir) — Nüfus ka%ıdındaki adını da söyle Feyzullah 
efendi.

BA%KAN — Sayın milletvekilleri, hatibi sükûnetle takip edelim, istirham edi-
yorum, rica ediyorum.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Muhterem arkada#larım, Sayın konu#macı, birçok zaman komünistle-
rin zavallı zihniyetiyle bize sürmeye çalı#tıkları çirkin bir yakı#tırmayı bu kürsü-
ye getirdi, o da #u: Hitler Avusturya’da do%mu# Almanya’yı kurtarmaya kalkmı#, 
ama Almanya’nın ba#ını belâya sokmu#; Türke# de Hitler’mi#, Kıbrıs’ta do%mu# 
Türkiye’yi kurtarmaya kalkmı#.

Arkada#lar, Büyük Atatürk Selanik’te do%du Türkiye’yi kurtardı. (C.H.P. sırala-
rından gürültüler)

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Sen haddini bil, haddini.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Muhterem arkada#lar, bu zihniyetten vazgeçin. Kıbrıs’ta do%mak bir suç 
de%ildir.

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Haddini bil sen haddini.

BA%KAN — Sayın Baykal, istirham ediyorum efendim.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Kıbrıs’ta do%mayı bir kusur olarak göstermeye kalkmak, ancak zavallı 
komünist zihniyetidir.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Haddini bil sen.

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Atatürk’le nasıl mukayese edersin kendini?

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Tabiî i#inize gelmez. Atatürk’le mukayese etmiyorum, gerçe%i söylüyo-
rum.

BA%KAN — Herkes kendisini nasıl görür, onu bilemem ki, Sayın Baykal.



DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — &#inize gelmez. A%zınıza tıkaca%ım her yalanınızı, her iftiranızı a%zınıza 
tıkaca%ım.

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Hastaneye, hastaneye.

YÜKSEL ÇAKMUR (#zmir) — Nüfus Cüzdanındaki adını da söyle Feyzullah 
efendi.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Arkada#lar, ben Türk milliyetçisiyim. Ben ne Hitler’i, ne Musollini’yi, ne 
Mao’yu ne Lenin’i taklit etmeyi #erefsizlik sayarım.

O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Onun taklitçisisin.

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Haddini bil. Atatürk’le nasıl mukayese edersin 
kendini?

YÜKSEL ÇAKMUR (#zmir) — Kıbrıs milliyetsizi. Do%du%un yeri hatırla. Kıb-
rıs milliyetçisi ol. Ba#bu%lu%u millet vermedi sana.

BA%KAN — Sayın Çakmur, lütfen müdahale etmeyin.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — &ftiracılara ihtar ediyorum. Biz onların zıddıyız. Biz kendi tarihimizin 
yeti#tirdi%i büyük adamları be%eniriz; onları taklide özeniriz, yabancıları de%il. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Grivas Türkleri öldürmeye çalı#ı-
yor, sen de Türkleri öldürmeye çalı#ıyorsun.

YÜKSEL ÇAKMUR (#zmir) — Kıbrıs kaça%ı.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Donki#ot’u dinliyoruz #imdi.

YÜKSEL ÇAKMUR (#zmir) — Ba#bu%lu%u oradan geliyor.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Arkada#lar, konu#macı bir de Grivas meselesini geveledi. Komünistlerin 
âdetidir, her zaman bana hücum ederlerken, Grivas’ı ortaya sürerler.

Arkada#lar, kanlı katil Yunanlı Grivas’la hiç bir Türk’ü ben mukayese etmem. 
En uzak köydeki en sade vatanda#ımı da kanlı katil Yunan’lı Grivas’la mukayese 
etmem arkada#lar. Bu memlekette bir siyasî partinin lideri olmu# olan, memle-
kette az çok kalabalık bir Türk Vatanda#ı toplulu%unun liderli%ini yapan bir insanı 
Grivas’la mukayeseye kalkan insanın ancak ideolojisi çarpık olmalı. (C.H.P. sırala-
rından gürültüler) Ba#ka türlü bunu yapamaz.

Muhterem arkada#larım, Kıbrıs olayları patlak verdi%i zaman 1963 yılında, 
ben Türkiye’yi Hindistan’dan yeni gelmi#tim. Bu olaylar patlak verdi%i zaman o gün 
Halk Partisi iktidardaydı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda bulundu%u bu dö-
nemde, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetine telgrafla müracaat ederek, Kıbrıs’ta 
vazife almak istedi%imi bildirdim. Aynı zamanda Genelkurmay Ba#kanlı%ına da 
aynı müracaatı yaptım. Benimle beraber Millî Birlik Komitesi üyeli%i yapmı# olan 



birçok arkada#larım da bu müracaatı yaptılar. Bizim müracaatlarımıza hiç bir cevap 
verilmedi.

HASAN VAMIK TEK#N (Giresun) — Ne sıfatla? Çeteye yer yok bizim niza-
mımızda.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Güvenemiyorlar sana.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Arkada#lar, daha sonra &ngiltere’de bulunan Kıbrıs’lılar aralarında 750 
ki#ilik bir gönüllü topladılar. 50 bin sterlin de iane topladılar. &çlerinden 5 ki#ilik bir 
heyet yaptılar. Bu heyeti Türkiye’ye gönderdiler, Bu heyet buraya geldi, beni gör-
dü. Dediler ki: “750 ki#i gönüllü topladık. 50 bin sterlin de yardım parası topladık. 
Bunu ne yapaca%ız?” Ben dü#ündüm, o zaman Parlamentoda milletvekili bulunan 
C.K.M.P. Kastamonu Milletvekili Sayın &smail Hakkı Yılanlıo%lu’nu ça%ırdım. Ken-
dilerine durumu anlattım ve dedim ki: “Ben gönüllüleri, bu temsilcileri Hükümetle, 
o zamanki Ba#bakanla, Millî Savunma Bakanıyla, Dı#i#leri Bakanıyla temas ettirin”

BA%KAN — Bir dakikanız var Sayın Türke#.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Ve temas ettirdim. Kendileriyle görü#üldükten sonra, en nihayet kendi-
lerine söylenen söz #u oldu. “Niçin Türke#’e gittiniz? Bu bakımdan Hükümet sizin 
müracaatınızı #imdilik dikkate almak istemiyor”

"imdi muhterem arkada#larım, bir vatanda# olarak Kıbrıs’a gönüllü gitmek, 
oraya hizmet olmaz, oradaki çalı#maları karı#tırmak olur. Kıbrıs’a e%er Türk Hükü-
meti vazife verseydi ve ben gitmeseydim bunu buraya getirip o konu#macı söylese 
haklı olurdu ama ben vazife talebinde bulundum ve bu talebime kar#ılık hiç bir ce-
vap verilmedi.

HASAN VAMIK TEK#N (Giresun) — General rütbesi mi verilecekti sana? 
Ne sıfatla vazife verilecekti? General rütbesi verilecek. Grivas kendilerini general 
yapacaktı her halde.

BA%KAN — Sayın Türke# söz süreniz bitti efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Arkada#lar biz kimseden generallik istemedik.
HASAN VAMIK TEK#N (Giresun) — Ne sıfatla gidecektiniz Kıbrıs’a Sayın 

Türke#? Ne görevi verilecekti size? (Gürültüler)
BA%KAN — Sayın Tekin rica ediyorum.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Muhterem arkada#ım me#ru hükümet, devlet görev vermezse, siz nasıl 
gidebilirsiniz? (Gürültüler)

BA%KAN — Sayın Türke# müddetiniz bitti.
Sayın &mamo%lu bu hassasiyeti yine gösteriyordur, müddeti bitti çünkü Sayın 

Türke#’in.
Sayın Türke#, bitti efendim, lütfen son cümlenizi söyleyin.



DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-
vamla) — Oranın komutanı var, oranın idarecisi var. Hükümetin emrinde çalı#ı-
yor. Siz gidip kendi kendinize ne yapabilirsiniz?

Benim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisine bir tavsiyem var: Haklara riayet 
ederek, #eref ve haysiyetlere riayet ederek, iftiraya ba#vurmadan hareket etmekle 
memlekete hizmet etmek, memlekette barı#a dayanan, birli%e dayanan münase-
betler ya#ayabilir, geli#ebilir. Aksi halde, bir zaman yine bu kürsüden konu#tu%um-
da sizlere ifade etti%im gibi fırtına eken, bora biçer.

BA%KAN — Sayın Türke#, süreniz bir dakika geçti efendim. Te#ekkür ederim.

Sayın milletvekilleri... (Gürültüler)

NECDET U&UR (#stanbul) — Bravo Türke#, Ba#bakan Yardımcısı olarak mı 
tehdit ediyorsun?

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — O zaman Ba#bakan Yardımcılı%ını yarın göre-
ceksin.

BA%KAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın Baykal... Sayın Baykal rica edi-
yorum efendim.

NECDET U&UR (#stanbul) — Yalnız halk, yalnız halk; ö%reneceksiniz bunu.

BA%KAN — Sayın U%ur... Sayın U%ur…

O. YILMAZ KARAOSMANO&LU (Rize) — Üzülme komandoların asacak 
seni.

ETEM EKEN (Çorum) — Kime fırtına ektiriyorsun?

BA%KAN — Sayın Feyzio%lu, biraz evvel aynı mahiyette, sata#mayla ilgili bir 
istekte bulundunuz. Daha sonra sarfınazar ettiniz. Ben, konu#mayı tetkik…

DEN#Z BAYKAL (Antalya) — Bu emirlerle bizi korkutamazsın Türke#. Bu 
millete bin Baykal feda olsun. Bugünkü gazetede var o iftira. (C.H.P. Amasya Mil-
letvekili Hasan Bütüner ile A.P. Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıo#lu’nun birbirlerinin 
üzerine yürümeleri, gürültüler)

BA%KAN — Rica ediyorum Sayın Baykal...

Sayın Bütüner, &dare Âmiri arkada#larımız Sayın Bütüner, Sayın Bütüner, lüt-
fen yerlerimize oturalım arkada#larım. Sayın Tosyalıo%lu, rica edeyim lütfen yeri-
nize oturun efendim. Bütün arkada#larıma rica ediyorum efendim. Gecenin bu geç 
saatinde...

Sayın Feyzio%lu, ilk i#le%iniz üzerine konu#mayı ben tetkik ettim efendim. 
Zatıâlinizin daha önce yapmı# oldu%u konu#maları motamot ifade ettiler. Ben, Ba#-
kanınız olarak herhangi bir sata#ma görmedim. Direnme hakkınız var elbette.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU 
(Kayseri) — Direniyorum Sayın Ba#kan.

BA%KAN — Direniyorsanız, oylayaca%ım Sayın Feyzio%lu.



Sayın U%ur’un konu#malarında, Sayın Feyzio%lu’na sata#ma oldu%u iddiasıyla 
kendileri söz istemi#lerdi. Ba#kanınız olarak ben, bir sata#ma görmedim. Sata#ma 
hususunu kabul edenler lütfen i#aret buyursunlar... Etmeyenler... Sata#ma oldu%u 
hususu kabul edilmi#tir.

Buyurun efendim. (A.P. ve C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
BA%KAN — Sayın Feyzio%lu, gecenin geç saatinde sizden rica ediyorum.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU 

(Kayseri) — Ben dikkatliyim; fakat ben, konu#maya ba#lamadan mensup oldu%u-
nuz gruptan sözler sarf edilerek…

BA%KAN — Elbette, elbette size dikkatsiz demedim efendim. Ben görevimi 
yapıyorum, sizden ricada bulunuyorum Mensup oldu%um grupla ilgili hiç bir #ey 
söylemedim #imdi.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU (De-
vamla) — Ben de size, ben konu#maya ba#lamadan evvel bana ihtarda olunmak 
yerine, kürsüye çıktı%ım anda kar#ıdan gelen edep dı#ı sözlere ihtarda bulunmamızı 
beklerdim. Lütfen makamınızın usullerine uyun.

BA%KAN — Sayın Feyzio%lu, bunu bütün arkada#larımızdan rica ediyoruz. 
Usul halindedir, sadece zatıâlinize, de%il efendim. Buyurun siz efendim, buyurun.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU (De-
vamla) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım.

Uzun yıllar arkada#lık etti%imiz Sayın Necdet U%ur, Cumhuriyet Halk Parti-
si grubu adına yaptı%ı konu#mada benim, 1965 yılında bu kürsüde yaptı%ım bir 
konu#madan bazı cümleler okudu. Bazı cümleler diyorum, çünkü bu konu#manın 
metni elimde; dikkatle seçilmi# bir parçasını okudu, okudu%u kısım dahî bunun bir 
ba#ka parçası oldu%unu göstermeye yetiyordu, fakat o kısmını dikkatle hasfetti.

Ben o günkü Cumhuriyet Halk Partisinin, yani bundan on yıl önceki, 1965’teki 
Cumhuriyet Halk Partisinin görü#lerini savunmu#tum, #imdi de kar#ı çıkıyormu-
#um.

De%erli arkada#larım, evvelâ bir gerçe%i hatırlatmak isterim: 1965’deki Cum-
huriyet Halk Partisinin görü#lerine kendileri kar#ı çıkıyorlar; o günkü Cumhuriyet 
Halk Partisinin görü#lerini reddi miras yoluyla reddettiklerini ilân edenler kendi-
leridir. O günkü Cumhuriyet Halk Partisinin halktan uzak (kendi deyimleriyle) bir 
ba#ka parti oldu%unu ve bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin ba#ına seçim beyan-
namelerinde dahi, resmî belgelerinde dahi kullandıkları sıfatla ba#ına “Yeni” sıfatı 
konarak “Yeni C.H.P” diye vasıflandırılacak kadar de%i#ik bir parti oldu%unu ifade 
edenler kendileridir. Bu de%i#ikli%in ne kadar ileri oldu%unu o tarihte, benim o parti 
adına bu kürsüden yaptı%ım konu#madan bazı cümleler okudu%um zaman, Yüksek 
Heyetiniz (bizzat de%erli arkada#ım dâhil) çok iyi göreceksiniz.

O tarihte Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü olarak bu kürsüye gelen in-
sanın söyleyebildi%i sözler nelermi#, bugün bu sözleri yine tekrar etti%imiz zaman 
hangi hücumlara mâruz kalıyoruz, bunu göreceksiniz.



1965’te C.H.P.’nin resmi görü#ü açıkça sosyalizme kar#ı idi. Bırakınız 1965’i, 
1967’de bile C.H.P. Kurultayı “Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist de%ildir ve olma-
yacaktır” diye bir kararı oybirli%i ile almı# ve resmen ilân etmi#ti. Bu ba%layıcı ku-
rultay kararına ra%men partinin sosyalist oldu%unu iddia edenler veya sosyalizme 
kaydırmak isteyenler bulundu ve biz de bunu kendi kanımıza göre bazı belgelerle 
tespit etti%imiz inancına vardı%ımız için, belgeler de ortaya koyarak bir mücadele 
verdik ve partiden ayrıldık.

Biz ayrıldıktan sonra da C.H.P.’nin o zamanki merhum ve muhterem lideri bir-
çok defa “Biz sosyalist parti de%iliz ve olmayaca%ız” sözlerini, biz ayrıldıktan yol-
larca sonra da tekrarladı durdu. Ama Sayın &nönü de bir gün gördü ki, bu parti 
sosyalist olmu#tur ve C.H.P.’den ayrıldı.

Sayın &nönü’nün C.H.P.’den ayrıldıktan sonra 1973 seçimlerinin arifesinde bel-
ki de hayatının en son siyasî demeçlerinden biri olarak, 35 yıl genel ba#kanlı%ını 
yapmı# oldu%u siyasî parti ile ilgili olarak söylediklerini, gecenin bu saatinde tekrar 
etmeyece%im; hiç de%ilse, burada bulunan cümlenin malûmudur.

“Biz 1965’deki, 1967’deki C.H.P. de%iliz” diyen bizzat; kendileridir. C.H.P. sözü 
yerine “Yeni C.H.P” veya “Demokratik soldaki C.H.P” diye birtakım sıfatlar ekle-
yerek C.H.P.’nin eski çizgisinden ayrıldıklarını söyleyenler kendileridir, sonra bu 
kürsüye geçip “O zamanlar C.H.P. komünizmin akıllı dü#manıydı” demi#tin, “"imdi 
bunu demiyorsun” diyenler de kendileridir.

O zamanki C.H.P. ile #imdiki C.H.P. arasında çok büyük fark var. O zamanki 
C.H.P. grup kararı ile, “141’nci madde kalksın, Türkiye’de komünist örgütlenmesi 
serbest olsun” demeyen bir C.H.P. idi. Bu kürsüde çıkıp komünizmin yasaklanma-
sını savunan bir C.H.P. vardı ve biz o Cumhuriyet Halk Partisinin görü#lerini savu-
nuyorduk. (A.P. ve C. G. P. sıralarından alkı"lar) Resmî grup kararı vardır, bu kabul 
edilmemi#tir.

TEK#N #LER# D#KMEN (Mu") — 1960’daki Cumhuriyet Halk Partisi Adalet 
Partisi ile ihtilaflıdır.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU (De-
vamla) — Arz edeyim efendim.

NECDET U&UR (#stanbul) — Efendim, Anayasa dı#ı o.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU (De-

vamla) — Bugün de%i#ik bir seyri vardır. Müsaade buyurunuz efendim, ben sabırla 
dinledim, hiç müdahale etmedim,

Bakınız, ben 1965’te Sayın U%ur’un bazı yerlerini atlayarak bir bölümünü oku-
du%u konu#mamda hangi görü#leri bu kürsüden C.H.P. Grubu adına konu#urken 
savunabilmi#im, aynı konu#mamdan bir kaç parça okuyorum:

“&nsan haklarını reddeden, vatanda#ları parti ve devlet emrinde bo%az toklu-
%una köle yapan, bir; sözde madde cenneti kar#ılı%ında ba#ta insan haysiyeti olmak 
üzere, bütün manevî de%erleri, bütün hürriyetleri ayakları altına alan komünizmin 
azimle kar#ısındayız ve daima kar#ısında olaca%ız” (A.P., M.S.P. C.H.P. partileri sı-



ralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Okumadı%ınız satırlar bunlardı benim o günkü 
konu#mamda.

“Biz inanıyoruz ki, sefaletin, yoklu%un, adaletsizli%in ortadan kalkması için, 
hürriyetlerin de birlikte ortadan kalkması #art de%ildir. Bu hedeflere hürriyet için-
de ula#ılabilir. Sosyal adalet ve sosyal refah, devleti, demokratik rejim içinde ger-
çekle#ebilir. Komünizmin, yalnız hürriyetler için de%il, millî varlı%ımız, millî bü-
tünlü%ümüz ve ba%ımsızlı%ımız için ba#lıca tehlike sayılarak önlenmesi gerekti%i 
inancındayız” Ben, o günkü konu#mamda bunları da söylemi#tim.

Evet, ben Türkiye’de yapılmak istenen her düzeltici, sosyal adalete ve sosyal 
güvenli%e yönelmi# hareketin kar#ısında, sosyal devlet anlayı#ına kar#ı çıkan zihni-
yete kar#ı çıkmı#tım ama, sosyal refah ve adaleti bugünkü Hükümet Programında 
hangi kelimeler ve hangi inançla savunmu# isek, o günde sosyal adaleti ve sosyal 
refah devletini aynı sözlerle savunmu#tum ve aynı sözlerle komünizmin kar#ısın-
dayım. Millî ba%ımsızlı%ımıza, hürriyetlerimize, millî varlı%ımıza kar#ı oldu%u için 
ve bir sözde madde cenneti kar#ılı%ında insan haysiyetini, bütün manevî de%erleri 
peri#an etti%i için, insanların yedi%i bir lokma ekmekten, içti%i bir bardak suya ka-
dar, bir karı# topraktan bir göz eve kadar; yürekteki Allah sevgisinden dudaktaki 
duaya, kafadaki dü#ünceye kadar, her #eye, bir avuç siyaset zorbasının hükmetti%i 
bir zulüm ve tahakküm rejimini istemedi%im için komünizme kar#ıyım, hayatım 
boyunca bunu savundum. Sizin safınızda da bunu savundum. (A.P., M.S.P., C.G.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Orada, bir uçtan bahsetti%imi söylediniz ama, bir uçtan daha bahsetmi#im, o 
kısmı okuyayım: “&nsan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik rejimi kaldırarak 
kalkınma hevesine kapılanlar var. Batı ülkelerinin 19’uncu yüzyılda geçirdiklerine 
benzer, millî birli%i zedeleyici, bir sınıf kavgası yaratarak, a#ırı solda bir totaliter 
düzene ula#mayı dü#ünenler var. Bunlar, hürriyet ve demokrasi içinde ba#arılacak 
ıslahatın, reformların memleketi refaha ve âdil bir toplum düzenine ula#tırma ça-
balarının kendi emellerinin gerçekle#mesine engel olaca%ını bilirler. Bu sebeple, 
hürriyet nizamı içinde ve seçimle gelmi# bir parlamentoda, ciddî reformların yapı-
lamayaca%ı görü#ünü durmadan yayarlar”

BA%KAN — &ki dakikanız var Sayın Feyzio%lu.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU (De-

vamla) — Parlamentoda ciddî reformların yapılamayaca%ı görü#ünü yayanlar, 
kim? Ben, o gün Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına komünizm hakkında bunları 
söylüyordum Sayın U%ur. Cumhuriyet Senatosunun 25 "ubat tarihli zaptı elimde. 
Bu zaptı okuyunuz ve bir Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsünün, “bizim sol-
culu%umuzun sınırı, halkın dur dedi%i yere kadar gider. Halk komünist olun derse, 
komünizme kadar” diyen sözcünüzün konu#masını zabıttan okuyoruz. O günkü 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, i#te bu Senato sözcüsünün söyledi%i gibi, “Komü-
nizme kadar yolu var bizim solculu%umuzun, halk isterse, halk isterse biz onu da 
söyleriz” diyemezdi. O günün Cumhuriyet Halk Partisi, “Sosyalist de%ilim ve olma-
yaca%ım” diyen bir Cumhuriyet Halk Partisiydi. Bugünün Cumhuriyet Halk Partisi 
sosyalist olmakla övünen ve sosyalist enternasyonale dâhil partilerle özel ili#kiler 
kuran partidir. (A.P., M.S.P., C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



TEK#N #LER# D#KMEN (Mu") — Türk komünist olmaz.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZ#O&LU (De-

vamla) — Biz asfalt yolun ortasında giden, ortasında gitmeye çalı#an bir partide 
bu fikirleri savunuyorduk. Direksiyon sola kırıldı, biraz daha, biraz daha kırıldı, bi-
razına tahammül ettik, birazını savunabiliriz sandık ama tekerlek evvelâ sola do%ru 
biraz gitti, baktık ki uçuruma gidiyor, biz o otobüsü terk ettik, Allah sizi de kurtar-
sın. (A.P., M.S.P., C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Te#ekkür ederim.
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Feyzio%lu.
Sayın milletvekilleri, Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan 

Hükümet Programının görü#ülmesi tamamlanmı#tır.
Güven oylaması, Anayasamızın 103’üncü, &çtüzü%ümüzün 105’nci maddesi 

uyarınca, müzakerelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacaktır; 12 
Nisan 1975 Cumartesi günü saat 15.00’te güven oylaması yapaca%ız.

Gündemimizin 25’nci sırasında yer alan, seçimlerin yenilenmesine ili#kin Ana-
yasa Komisyonu raporunu görü#mek için 10.4.1975 Per#embe günü, yani bugün 
saat 15.00’te toplanmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 02.30
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BA"KAN: Ba"kanvekili Necip Mirkelâmo#lu

KÂT!PLER: Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü)
Mehmet Çamlıca (Kastamonu)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Sayın üyeler, bundan evvelki Birle#imde okunmu# olan Sayın De-
mirel Hükümeti programı üzerinde müzakere açıyorum.

SIRRI ATALAY (Kars) — Ara#tırma önergem vardı.

BA%KAN — Ara#tırma önergeniz Ba#kanlı%a gelmi#tir. Ba#kanlık gereken mu-
ameleyi yapacak.

SIRRI ATALAY (Kars) — &lk Birle#imde oylanacak; bugünkü Birle#imde.

BA%KAN — Evet, bundan sonraki ilk Birle#imde oya sunulacaktır. Gereken 
i#lem yapılacaktır efendim.

Sayın üyeler;

Grupları adına söz almı# olan Sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum: Cum-
huriyet Halk Partisi Grupu adın Sayın Fikret Gündo%an, Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Muzaffer Yurdakuler, Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın 
Nihat Erim söz almı# bulunuyorlar.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Adalet Partisi Grupu adına da bendeniz.

BA%KAN — Sayın Ömer Ucuzal, #imdi Adalet Partisi Grupu adına söz almı# 
bulundular.

Ki#isel olarak; Sayın Hamdi Özer, Sayın Ekrem Kabay, Sayın Hüseyin Öztürk, 
Sayın Fatma &smen, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Salim Hazerda%lı, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Fevzi Hakkı Esato%lu, Sayın Raif Eri#, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Ahmet 
Yıldız, Sayın Celâl Ertu%, Sayın Hilmi Nalbanto%lu, Sayın Fethi Çelikba#, Sayın Sami 
Turan, Sayın Mustafa Tı%lı, Sayın Yi%it Köker, söz almı# bulunuyorlar.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Sayın Ba#kanım...

BA%KAN — Müsaade buyurur musunuz efendim?



Birle#imi dinleyici localarından takibeden Sayın vatanda#larımız için arz edi-
yorum. Salondaki her hangi bir tezahürata lehte olarak, ya da aleyhte olarak her 
hangi bir #ekilde, her hangi bir i#aretle ve takınılacak tavırla katılmak mümkün 
de%ildir. &çtüzü%ümüzün bu gere%ini Sayın vatanda#larıma saygı ile hatırlatırım.

BA%KAN — Sayın Feyyat bir #ey mi ifade buyuracaktınız efendim.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Hükümet programı tam takdim edildi%i ve 
sona erdi%i anda söz istedim. Söz isteme talebim Ba#kanlıkça iade edildi.

Hükümet programı okundu%u andan itibaren söz istenmesi gerekir; fakat nö-
betçi Ba#kanvekili “Ertesi günü saat 09.00’da makamımda müracaatları kabul ede-
rim” demi#lerdi.

"imdi, Ba#kanvekilleri arasında hiçbir irtibat yok. Ba#kanlık bir küldür, bir mü-
essesedir; ayrı mütalaa edildi%i takdirde biraz a#iret zihniyeti gibi geliyor bana. Ba#-
kanlık bir küldür, tecezii kabul etmez, makama yapılan müracaat, hangi Ba#kan-
vekili olursa olsun, muamele görmesi gerekir. Tutumunuz hakkında bunu beyan 
etmek istedim. Çünkü, vakit almak istemiyorum.

BA%KAN — Sayın Feyyat, ifadeleriniz zapta geçmi#tir.

Sayın üyelere #unu arz etmek isterim; söz alma usulü bundan evvelki usullere 
uygun olarak, nöbetçi Ba#kanvekili arkada#ımız tarafından belirtilen günde ve sa-
atte ve Cumhuriyet Senatosu binası içinde Ba#kanvekiline tahsis edilmi# olan oda 
içinde resmen kendilerinden dilekçeler alınmak suretiyle kaydedilmi#, sıraya ge-
çilmi# ve kendilerine sıraları bildirilmi# bulunuyor. Bu konuda her hangi bir aykırı 
uygulama yoktur ve yapılmamı#tır.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Geçmi#te Ba#kanvekillerinin sıraları cebin-
de ta#ıdı%ını biliyoruz.

BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Her Ba#kanvekilinin bu konuda kayırıcılık 
yaptı%ını da arz etmek isterim.

BA%KAN — Sayın Feyyat, siz oturdu%unuz yerden ifadelerinizi zapta geçirdi-
niz, Ba#kanlık da gereken açıklamayı yapmı# bulundu, iki tarafın sözleri de zapta 
geçmi# bulundu. Te#ekkür ederim. 

Sayın üyeler;

"imdi C.H.P. Grupunun görü#lerini açıklamak üzere, Sayın Grup Sözcüsü Fik-
ret Gündo%an, buyurunuz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;

De%i#ik adlarla anıldı%ı için, kimli%i ve ki#ili%i kesin olarak bilinmeyen bir cep-
henin türlü tertip ve marifetlerle kurdu%u sonu belirsiz bir Hükümetin programı 
üzerinde C.H.P. Grupunun görü# ve dü#üncelerini belirtmek maksadıyle huzuru-
nuzda bulunuyorum. Saygılar sunarım.



Ne denli çetrefil bir görevi yüklendi%imiz, henüz adı ve sanı üzerinde bile an-
la#maya varılamamı# bir cephe ve onun Hükümeti üzerine söz eyleme zorunda bı-
rakılmı# olmamızdan bellidir.

Kimi gün, Milliyetçi Cephe, kimi gün Milliyetçi Partiler toplulu%u, kimi gün de 
A.P. - M.S.P. - C.G.P. -M.H.P. harfleri arasında kurulan koalisyon diye adlandırılan 
siyasî olgu üzerine ele#tiriler yöneltmek ve tanımlamalarda bulunmak, gerçekten 
çetrefil bili#e koyulmak olacaktır.

Önce, bir cephe harekâtı ile mi kar#ı kar#ıyayız; yoksa, demokratik rejim için-
de, gerçek siyasal gerekler ve gerekçelerle olu#mu# tüm ülke insanlarını idareye yö-
nelmi#, normal türden bir Hükümetle mi yüz yüzeyiz; bunu kestirmek ve anlamak 
güçlü%ü içinde bulundu%umuzu itiraf etmeliyiz.

Bir cephe harekâtıyle kar#ı kar#ıya isek, bu Hükümete, barı#çı, demokratik si-
yasal bir organ, normal ve Anayasal bir kurum gözü ile bakamayız.

&nsan haklarına dayalı, laik, sosyal, hukuka ba%lı, millî ve demokratik Cumhu-
riyet düzeni içinde bir milleti, milliyetçiler ve milliyetçi olmayanlar ayırımı yaparak 
ikiye bölen ve milliyetçiler adına cephe kurup, varmı# gibi, milliyetçi olmayan mil-
yonlarca Türk’e kar#ı örgütlenmeye kalkan bir davranı#, çok tehlikeli, çok felâketli 
bir giri#imdir. Anayasamızın ikinci ve üçüncü maddelerini topyekûn ilga eden talih-
siz, hüzün ve endi#e verici bir harekettir.

Milleti ikiye bölerek, bir bölümünü milliyetsiz addederek kurulan bir cephe-
nin, bu temele dayalı olarak Hükümet olması, demokratik ve anayasal bir davranı# 
olarak kabul edilemez.

Çünkü; cephelerin hükümeti olmaz, olsa olsa karargâhları olur.

Bu Hükümet, gerçek bir hükümet, bugün Türklerin kaderini eline almaya ni-
yetli, me#ru ve Anayasal bir organ olmak istiyorsa, dayandı%ı “Milliyetçi Cephe”yi 
da%ıttı%ını, lâ%vetti%ini derhal bu kürsüden büyük Türk milletine kesinlikle ilân et-
melidir.

Aksi takdirde, bu Hükümet Türk Milleti’nin gözünde, tüm Türklerin yönetim 
organı olma yetkisinden ve me#rulu%undan ebediyen mahrum kalacaktır.

Hükümet Programında bu konuda söylenmi# bir tek yuvarlak cümlenin bulun-
ması, kandırıcı ve inandırıcı de%ildir ve olamaz.

Bu cümlenin Milliyetçi Cephenin da%ıtıldı%ı, lâ%vedildi%i anlamına gelen bir 
yanı varsa, bunun, bir kere daha bu kürsüden tekrarı ve açıklı%a kavu#turulması, 
herkesten çok Hükümete yararlı olur.

Dahası var; cepheciler, cephenin da%ıtıldı%ına milleti inandırmak istiyorlarsa, 
Programda yer alan ve cepheciler tarafından teklif edilen, Anayasaya, tüm hukuk 
kurallarına, partiler demokrasisi esasına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına ke-
sin surette aykırı bulunan ve bir seçim hilesi düzeni olan, yeni seçim kanunundan 
vazgeçtiklerini ve tekliflerini geri aldıklarını açıkça ilân etmelidirler ve bu maddeyi 
Programdan çıkarmalıdırlar. 



De%erli Senatörler;
Bu günden tezi yok, bu kürsüden, böyle bir açıklamanın mutlaka yapılaca%ına, 

Milliyetçi Cephe adiyle kurulan cephenin da%ıtıldı%ının ilân edilece%ine inanarak, 
Program üzerindeki görü#lerimizi bu ko#ulla sürdürece%iz.

De%erli Senatörler;
Bu Hükümet, bütün boyutlarıyle menfî bir Hükümettir. Tüm olumsuzlukları, 

çeli#kileri ve terslikleri bünyesinde ta#ıyan bir kurulu#tur.
Bu Hükümet, eskili%i, gericili%i ve tutuculu%u anlatan ne kadar terim ve dü#ün 

varsa, onlara sahip çıkmakta isterik bir co#ku ile yarı#ır hale gelmi# bulunan koalis-
yon partilerini bir araya getiren ve bu araç ile Türk toplumunun...

SABAHATT#N ORHON (Giresun) — “&sterik co#ku” ne demek Sayın Ba#-
kan?

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, ne demek isterik co#ku?
BA%KAN — Müdahale etmeyeceksiniz efendim. Rica ediyorum müdahale yok 

efendim. Rica ederim, müdahale yok efendim.
Buyurunuz Sayın Gündo%an, devam buyurunuz efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Ve bu araç ile 

Türk toplumunun yenile#me, de%i#me ve ilerleme isteklerini ve do%rultularını yık-
mak ve yok etmek gibi menfî bir görevi yüklenmi# bulunmaktadır.

Bu Hükümet, sürekli olu#um halinde bulunan Türk toplumunun halkçı ve 
sosyal adaletçi yeni bir yapı kazanmasına engel oldu%u için, seçimlerde iktidardan 
uzakla#tırılan bir partinin ve onun ba#ının, son derece ola%andı#ı #artlardan ya-
rarlanarak derleyip çattı%ı, umutsuz bir direnme örgütü olmaktan öteye bir varlık 
göstermez, gösteremez.

Bu Hükümet, Türk halkınca iktidardan uzakla#tırılmı# bir ki#iye ve onun zih-
niyetine hizmet eder hale getirildi%i için, Adalet Partisi dı#ındaki Koalisyon parti-
lerinin do%u# nedenlerini ellerinden alan, varlıklarını inkâra mecbur ve mahkûm 
eden bir kurulu#tur.

Adalet Partisi dı#ındaki Koalisyon partileri, #imdi hizmetine girdikleri ve yi-
tirilmi# itibarını iadeye memur oldukları Sayın Ba#bakanları Demirel’i, sa% sosyal 
güçlerin...

NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — &tibarsız sensin!
BA%KAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica ediyorum.
Y#G#T KÖKER (Ankara) — Ne demek itibarsız Sayın Ba#kan?
BA%KAN — Sayın Köker, müsaade buyurunuz efendim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ayıp Ayıp! Kendi itibarsız.
MEHMET VARI%LI (Konya) — &tibarsız sensin!
BA%KAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, gürültü yapmayınız, rica ediyorum 

efendim.



Sayın Gündo%an, devam buyurunuz efendim.
ORHAN KOR (#zmir) — &tibarsız sensin!
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — &tibarsız oldu%unu Millet biliyor
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sen iki liralık harcıraha tenezzül etmi# bir adam-

sın, senin burada konu#maya hakkın yok. &ki paralık harcıraha tenezzül etmi# 
adamsın.

BA%KAN — Müsaade buyurunuz, rica ediyorum efendim.
Sayın Gündo%an, devam buyurunuz lütfen efendim.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Güzel söylüyor. 
Y#&#T KÖKER (Ankara) — &ki paralık harcıraha tenezzül etmi# bir adamsın.
BA%KAN — Sayın Köker, Sayın Ünsal, rica ediyorum, müsaade buyurunuz 

efendim. Sayın Köker, rica ediyorum efendim.
NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — Terbiyeli konu#sun.
NAC# C#DAL (Hakkâri) — Bakanlıklar bitti, ne ba%ırıyorsun?
BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim, gerekeni yapaca%ım. Müsaade bu-

yurunuz.
Sayın Gündo%an, elbette takdir buyurursunuz; Yüce Senatoda, Yüce Senato-

nun mehabetine uygun #ekilde konu#malar, &çtüzü%ümüzün de belirtti%i gibi temiz 
dille yapılacaktır. Bundan sonra da konu#malarınıza böyle devam edece%iniz ümi-
diyle, devam buyurunuz efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Sayın Ba#ba-
kanları Demirel’i, sa% sosyal güçlerin iktidarını temsile gücü yetmeyen, öngörü-
den, entelektüel cesaretten, olaylara ve ihtiyaçlara yön verme yetene%inden yok-
sun bir ki#i olarak tanımlamı#lar ve tanıtmı#lardı. Özellikle, bugünkü Ba#bakanları 
Demirel’i geçmi# sa% iktidarları kazaya u%ratan, Devlet yönetimine suiistimalleri ve 
#aibeli davranı#ları egemen kılan zararlı hareketlerin sahibi oldu%una halkı inandı-
rarak siyaset dünyasına girmi#lerdi. Bu durumda, Adalet Partisi dı#ındaki Koalis-
yon partileri, çok hayatî önemde bir yol çatına gelmi#ler, daha do%rusu bir çıkmaz 
yola girmi# bulunmaktadırlar.

Ya Adalet Partisi dı#ındaki partilerin, geçmi# sa% iktidarların ve #imdiki Hü-
kümetlerinin ba#ı olan ki#iye, Sayın Demirel’e kar#ı yönelttikleri kitaplar, zabıtları, 
meydanlar dolusu #ikâyetleri yermeleri ve yargıları do%rudur; bu takdirde, bugün 
kurduklarını iddia ettikleri sa% iktidarlarının geçmi#te, öngörüsüzlü%ü, cesaretten 
yoksunlu%u, toplumsal bunalım yaratıcılı%ı, suiistimaller ve #aibelerle dolu bir dev-
let yönetimi olu#turucusu olarak suçladıkları ki#iye teslim etmelerindeki...

ORHAN KOR (#zmir) — Sizin devriniz... 
BA%KAN — Lütfen Sayın Kor, rica ediyorum efendim.
NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — O sizin ahlâksızlı%ınızın bir delilidir; onları 

bile bir araya getirdi.



BA%KAN — Sayın Ertürk, rica ediyorum efendim. Müsaade buyurunuz efen-
dim, hatip konu#masına devam etsin.

SAFFET URAL (Bursa) — Yava# ol yava#, Sayın Ertürk!

BA%KAN — Sayın Ural, ben gereken müdahaleyi yapıyorum efendim, te#ek-
kür ederim.

Buyurunuz Sayın Gündo%an.

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Suiistimaller ve 
#aibelerle dolu bir Devlet yönetimi olu#turucusu olarak suçladıkları ki#iye teslim 
etmelerindeki tarihsel çeli#kiyi ve sakıncayı görmemektedirler. Bu suretle, kurulu# 
nedenlerini ve temel…

MÜM#N KIRLI (#zmir) — Siz kıskançlı%ınızdan ölün.

BA%KAN — Sayın Kırlı, rica ediyorum efendim. Devam buyurunuz Sayın Gün-
do%an, lütfen devam buyurunuz efendim.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — O cümleyi tekrar et.

BA%KAN — Lütfen efendim, siz kürsüdeki hatibi idare etmeyiniz. Kürsüdeki 
hatip kendi inisiyatifini kullansın.

AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Onlar dı#tan idare etmeye alı#-
mı#lardır.

MÜM#N KIRLI (#zmir) — Bu #ekilde konu#ma olmaz Sayın Ba#kan.

BA%KAN — Rica ediyorum efendim. Bu #ekilde, bir müzakereyi sonuna kadar 
yürütme imkânını bulamayız, rica ediyorum efendim. Konu#manın takdiri kendile-
rine aittir. E%er bir sata#ma veya herhangi bir #ekilde rencide olmak gibi bir durum 
çıkarsa, &çtüzü%ün vermi# oldu%u hakları herkes kullanır efendim.

Buyurunuz Sayın Gündo%an, devam buyurunuz efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Sayın Ba#kan;

Ne hazin bir tecellidir ki, dün ak#amki Meclis oturumunda Sayın Ba#bakan 
Demirel’in, konu#maya ba#lamasından bir müddet sonra, sıralardan yapılan müda-
haleler üzerine #öyle bir söz sarfetti%ini hâlâ hafızamda canlı olarak muhafaza edi-
yorum. “Siz ne kadar müdahale ederseniz ediniz, ben söyleyeceklerimin tamamını 
söylemeden bu kürsüden inmem” demi#lerdi. E%er...

AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Onunla bunun arasında çok 
fark var.

BA%KAN — Lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz efendim, rica ediyorum 
efendim. Efendim, elbette fikirlerini ifade edecekler.

BEL#& BELER (#zmir) — Burada sokak a%zıyle kimse konu#amaz.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Bu Hükümet altı ay devam etsin ben istifa 
ederim.



BA%KAN — Efendim, rica ederim, sizin takdirinize göre de%il; kendi üslupla-
rını kendileri takdir edecekler, kendileri tayin edecekler. Siz de konu#acaksınız, siz 
de fikirlerinizi ifade buyuracaksınız.

BEL#& BELER (#zmir) — Sokak a%zıyle kimse konu#amaz.
BA%KAN — Sayın Beler, istirham ederim efendim.
Buyurunuz Sayın Gündo%an.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Demokratik ve 

Anayasal bir hak olan kürsü masuniyetini ve özgürlü%ünü...
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Haysiyetle oynayamazsınız beyefendi.
BA%KAN — Sayın Ege, rica ediyorum efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — ... Milletten 

aldı%ımız yetkiye dayanarak, ne türlü müdahale edilirse edilsin, Millete olan bor-
cumuzu ödemek bakımından kullanaca%ız. Kendinizi yormayınız sevgili arkada#-
larım. "imdi bana cümleyi bir defa daha tekrar ettirmekten ba#ka bir i# yüklemi# 
olmazsınız. Rica ediyorum, sükûnetle dinleyiniz, kürsü serbesttir, gelir cevapları-
nızı verirsiniz.

Ya A.P. dı#ındaki partilerin, geçmi# sa% iktidarların ve #imdiki Hükümetlerinin 
ba#ı olan ki#iye, Sayın Demirel’e kar#ı yönelttikleri kitaplar dolusu, zabıtlar dolusu, 
meydanlar dolusu #ikâyetleri yermeleri ve yazgıları do%rudur; bu takdirde, bugün 
kurduklarını iddia ettikleri sa% iktidarlarının, geçmi#te, öngörüsüzlü%ü, esaretten 
yoksunlu%u, toplumsal bunalım yaratıcılı%ı, suiistimaller ve #aibelerle dolu bir dev-
let yönetimi olu#turucusu diye suçladıkları ki#iye teslim etmelerindeki tarihsel çe-
li#kiyi ve sakıncayı görmemektedirler ve bu suretle, kurulu# nedenlerini ve temel 
dayanaklarını kendi elleriyle ve dilleriyle yalanlayarak, yavan sa%cılı%ın, çok ilginç, 
çok ibret verici bir örne%ini vermektedirler; ya da Adalet Partisi dı#ındaki koalis-
yon partileri, Adalet Partisi Genel Ba#kanı Ba#kanlı%ında bir Hükümet kurmak-
la, Adalet Partisinden farklı, kendilerine özgü, ba%ımsız, uyumlu ve tutarlı bir sa% 
dünya ve memleket görü#üne, bir programa sahip olmadıklarını, ki#iliksiz bir A.P. 
fraksiyonu, bir A.P. bölücüsü olduklarını tescil ve ilân etmekten öteye bir i# görmü# 
sayılamazlar.

Adalet Partisi Ba#kanı Demirel Ba#kanlı%ında bir Koalisyon kurmakla tüm sa% 
partilerin içine dü#tükleri bu durum, sa%ın cibilliyetinde mevcut, eskiye ve geriye 
dönük olmalı toplumun geli#me...

MÜM#N KIRLI (#zmir) — Gocun, sen gocun; o sa% kurtaracak bu memleketi.
BA%KAN — Lütfen Sayın Kırlı, rica ediyorum efendim, lütfen efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Adalet Parti-

si Ba#kanı Demirel Ba#kanlı%ında bir Koalisyon kurmakla tüm sa% partilerin içine 
dü#tükleri bu durum, sa%ın cibilliyetinde mevcut...

CAH#T ORTAÇ (Bursa) — Cibilliyetin manasını Türkçe söylesin, Türkçe ko-
nu#sun.



BA%KAN — Sayın Ortaç, rica ediyorum efendim: oturdu%umuz yerden müda-
hale yok, öyle bir usulümüz yok efendim. Sonra i#in içinden çıkamayız.

Buyurunuz Sayın Gündo%an.

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Eskiye ve geriye 
dönük olmak, toplumun geli#me do%rultularına ters dü#mek gibi tarihsel ve yapısal 
çeli#kilerine bir yenisini katmı#, köhne sa%ın çıkmazlarını doru%una ula#tırmı#tır.

AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Sen halt etmi#sin “Köhne sa%” 
dedi%in için.

BA%KAN — Rica ediyorum, Sayın Karayi%it. (C.H.P. sıralarından, “Terbiyesiz 
adam” sesleri) Sayın Karayi%it...

NAC# C#DAL (Hakkâri) — Bu adam tımarhanelik. Deli bu adam.

BA%KAN — Sayın Karayi%it

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Ya sarho#, ya deli.

MÜM#N KIRLI (#zmir) — Yüz yıllık fikirler köhnedir.

BA%KAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın Kırlı?

De%erli arkada#larım, de%erli Senatörler;

Temiz dille konu#ma mecburiyeti ve külfeti; külfeti de%il, mecburiyeti ve görevi 
bütün konu#anlar içindir, hem kürsüde konu#anlar içindir, hem yörelerinde bulu-
nanlar içindir. Hepimizi ba%layıcı bir hükümdür. Çok rica ediyorum, yerlerinden 
zaten müdahale etme imkânına sahip olmayan arkada#larımız, bir de temiz dil kul-
lanmazlarsa, i#in içinden çıkılması mümkün olmaz.

Sayın Gündo%an, buyurunuz efendim.

MÜM#N KIRLI (#zmir) — “Köhne” dedi. sosyal devleti kasdediyor Sayın Ba#-
kan. Bu ne demek yani?

BA%KAN — Sayın Kırlı, peki nasıl yapaca%ız #imdi?

MÜM#N KIRLI (#zmir) — Sosyal devlete hitap ediyor #imdi.

BA%KAN — "imdi Sayın Gündo%an kendi fikirlerini ve Grupunun fikirlerini 
ifade ediyorlar. Gerek fikirleri…

ALÂEDD#N YILMAZTÜRK (Bolu) — “Köhne sa%” tabirini kullanamaz. Sayın 
Ba#kan, “Sa%” niye köhne olsun?

BA%KAN — Müsaade buyurun efendim.

Gerek fikirleri, gerek üslupları, gerek kullandıkları dil; ancak kendilerini ilzam 
eder; sizin dilinizi, sizin fikirlerinizi kullanmıyorlar ki efemdim, rica ederim; müza-
kereyi götüremeyiz.

Buyurun Sayın Gündo%an.

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO$AN (Devamla) — Sayın Ba#kan;



Müsaade buyurursanız, henüz güvenoyu almamı# olmakla beraber, ülkemizin 
Hükümetinin ba#ından, dün ak#amki #ikâyetlerini hatırlayarak; Grupuna lütfen si-
zin gücünüz yetmiyorsa, i#aret buyursunlar da #u okuyaca%ım metni…

BA%KAN — Siz lütfen devam buyurunuz Sayın Gündo%an.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Ama bunun ça-

resi yok efendim.
BA%KAN — Ben görevimi yapıyorum efendim, devam buyurunuz efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Bir nevi kolluk 

kuvvetine de ihtiyaç hâsıl olursa…
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sobot de%il o grup.
BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Efendim bekli-

yorum.
BA%KAN — Devam buyurunuz.
SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Sen de biraz sözünü bilsen iyi olur.
BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, rica ediyorum. Sayın Gündo%an devam ediniz 

efendim.
SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Ba#kan görevini yapmıyor ki. Meclise kol-

luk kuvveti getirecekmi#...
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Köhne sa%ın 

çıkmazlarını doru%a ula#tırmı#tır. Bu olguyu, biz kınamaktan çok, Türk Ulusu için 
sevinç verici bir müjde olarak kabul ediyoruz.

Çok De%erli Senatörler;
Sa% Koalisyonun yapısı, özellikleri, çeli#kileri ve nihayet tarihsel durumu üze-

rine geli#tirdi%imiz bu dü#üncelerden sonra, bir nebze de bu Hükümetin programı-
nın gerçek amaçları üzerine e%ilmek istiyoruz.

Hükümet programının çe#itli yerlerinde, Hükümetin gerekli bir hizmet Hükü-
meti, ünlü deyimiyle “Büyük icraat Hükümeti” olaca%ı, destanımsı ve co#kulu söz-
lerle dile getirilmi# ise de; bunun temelli bir aldatma ve yanıltma takti%i oldu%unu, 
programın içeri%i ve kapsamından açıkça anla#ılmaktadır.

Programda icraat olarak öne sürülen hususların en önemli bir kısmı koalisyon 
partilerinin programlarında yer almayan, bu partilere yabancı; bu nedenle bir sis-
teme, bir köke ba%lanmamı#, uyumsuz, tutarsız, birbirine kar#ıt, oradan buradan 
rastgele derlenip toplanmı#, abartılmı# bir karga#a yı%ınıdır.

Hükümet Programına inançsız ve samimiyetsiz olarak âdeta zorla soku#turul-
mu# bulunan birçok maddeler, koalisyon partilerine yabancı, hatta onlar tarafın-
dan; özellikle Adalet Partisi tarafından #iddet ve hiddetle reddedilen, solcu, sos-
yalist görü#ler olarak tanımlanmı# ve daha ilginç olanı, Cumhuriyet Halk Partisini 
suçlamak için bol bol kullanılmı# konulardır.



Gerçekten, programda yer alan hususların birço%u, korkunç birer inançsızlık 
ve samimiyetsizlik örne%i olarak siyaset tarihine geçecek niteliktedir. Programda, 
Hükümet Ba#ının, bir Ba#bakanlık u%runa kendi ki#ili%iyle birlikte temsil etti%i 
partinin ki#ili%ini dahi inkâr edecek kadar da%ınıklık ve bulanıklık içine dü#tü%ünü 
görmemek ve sezmemek olanak dı#ıdır.

Sayın Senatörler;
"imdi, Adalet Partisinin ve Demirel’in önceki iktidarları döneminde tüm so-

runlara, demokratik kurumlara, özellikle Türk Milletinin siyasal ya#am biçimi ola-
rak kabul etti%i demokratik rejime ne gözle baktı%ını Meclisler zabıtlarından oku-
mak suretiyle ortaya koyalım ve böylece, bugün ba#ı oldu%u ve yarısından ço%unu 
Adalet Partili Bakanların doldurdu%u ortaklık Hükümetinin programında yer alan 
konuların, nasıl birer inançsızlık ve samimiyetsizlik örne%i oldu%unu saptayalım; 
giderek, Adalet Partisinin ve Sayın Demirel’in siyasal ki#ilikleri hakkında do%ru bir 
yargıya varılmasını sa%lamaya çalı#alım.

Adalet Partisi iktidarı ve Sayın Demirel, 1961 Anayasasının getirdi%i ço%ulcu, 
sosyal amaçlı, ekonomik kalkınmacı, maddî refah sa%layıcı, refahı çalı#anların ve 
emek sahiplerinin hakkı sayan bir düzeni amaçlamadı%ı kanısındadırlar.

Oysa, fertlerin ve toplumun yoksul kesimlerinin maddî alanda, midesinden gi-
yimine, evinden i#ine, çocu%undan ya#lısına, halinden gelece%ine uzanan maddî ve 
manevî ya#amlarında yücelmelerini ve zenginle#melerini sa%layan, insan haklarına 
dayalı, özgürlükçü bir toplum düzeni kurmayı hedef alan, ça%da# bir demokrasi an-
layı#ını temel almı#tır 1961 Anayasası.

Bakınız; Adalet Partisi iktidarı ba#ı ve temsilcisi Demirel demokrasiye ne gözle 
bakmaktadır? Bunu, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisinin 11.11.1969 tarih 
ve 254 ilâ 255’nci sayfalarında bizzat Sayın Demirel’in beyanlarından ö%renelim. 
"imdi okuduklarım, Sayın Demirel’in zabıtlarda mevcut beyanlarıdır.

Sayın Demirel #öyle buyuruyorlar: “Demokrasi, esas itibariyle siyasî mahiyet-
tedir. Demokrasi, bir içtimai muavenet ve bir iktisadî te#kilât sistemi de%ildir. De-
mokrasi, maddî refah meselesi de de%ildir. Böyle bir nazariye, vatanda#ların siyasî 
hürriyet ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder. Bizim bildi%imiz demokrasi, siyasidir; 
onun hedefi, milleti idare edenler üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasî hürri-
yet temin etmektir. Binaenaleyh, sosyal devletle hürriyetçi devleti karı#tıranlara 
bunu ithaf ediyorum. Demokrasi, fikrîdir, bir kafa meselesidir, herhalde bir mide 
meselesi de%ildir. Hükümet prensibi de, bir adalet muhabbetini ve ahlâk fikrini icap 
ettirir” demi#ler.

Demokrasi, maddî refah meselesi de%ilmi#, demokrasi esas itibariyle siyasî ma-
hiyetteymi#, demokrasi fikrîymi#; yani bir kafa meselesiymi#, herhalde bir mide 
meselesi asla de%ilmi#, diyen temelde ve özde bu fikir ve kanaatte olan bir ki#i-
nin ve partinin, bugün ortaklarıyle olu#turdu%u Hükümet Programında; “Köyden 
ba#lanacak kalkınmalardan, yoksulların ve dar gelirlilerin acı ve ıstıraplarının ciddî 
tedbirlerle giderilmeye u%ra#ılaca%ından, enflasyondan, pahalılıktan, yokluktan, 
kıtlık ve i#sizlikle mücadele edilece%inden, i#çilerin #ikâyetlerinin giderilece%inden, 
esnafın dertlerinin kaldırılaca%ından, sosyal adaletten; içtimaî mukavele olan sos-



yal adaletten ve yine iktisadî ve içtimaî mukavele olan sosyal güvenlikten, sa%lık 
ve e%itim alanlarında imkân e#itli%i sa%lamaktan” bahsetmeye, hem hakkı yoktur, 
hem de mecali yoktur.

Hükümet Programı, bütün bunları ne denli co#kulu ve tumturaklı deyimler ve 
edebî sözlerle anlatmaya kalkı#ırsa kalkı#sın, de%il mi ki temel dü#üncesi belli olan 
ve programda yer alan konulara temelde ve özde kar#ı bulunan ki#i ve onun temsil 
etti%i parti ve ortakları bu programın yürütücüsü olacaktır, bu programa ve vaatle-
rine hiç kimse inanmaz ve güvenmez; hele Türk milleti, bunca tecrübeden, bunca 
bilgiden ve bilinçten sonra asla inanmaz ve güvenmez. 

Saygı de%er Senatörler;
Sözlerimin bu bölümünde bir ibret, ders alınacak bir ibret vesilesi oldu%u için, 

ikinci derece önemde bir konuya temas etmeden geçemeyece%im, o itibarla sabrını-
zı istirham edece%im.

Hükümet Programında yer alan ve Ba#bakan tarafından özel ve törensel be-
yanlarla kamuoyuna büyük bir gürültü ile duyurulan bir ba#ka hususa de%inece%im 
ve bu suretle Programın inanç ve güvenç verir olmaktan ne derece uzak bulundu%u-
nu bir kere daha kanıtlamaya çalı#aca%ım.

Görüldü%ü gibi, Hükümet Programının 22’nci sayfasında “Köy muhtarlarına 
ödenek verilmesini mümkün kılacak kanun tasarısı Yüce meclislerimize sunulacak-
tır” #eklinde kaleme alınmı# bir politika yer almı# bulunmaktadır.

Oysa Sayın Demirel, 1969 yılında A.P. &ktidarı ba#ı iken, Cumhuriyet Senato-
sunda Hükümet Programı müzakereleri münasebetiyle Ba#bakan sıfatıyle yaptı%ı 
konu#mada bakınız bu konuda, (Çok ilginç buldu%um için sizlere iletiyorum) köy 
muhtarlarına maa# ba%lanması konusunda neler söylemi#tir? "imdi hep birlikte adı 
geçen tutana%ın o sayfasını okuyalım ve izleyelim. Sayın Demirel’in beyanı #öyle:

“C.H.P. köy kalkınması deyince, köyü o kadar iyi biliyor ki, muhtara maa# ba%-
landı mı köyü kalkınır, diyor... Peki, 200 haneli bir köyde muhtara maa# ba%ladınız; 
kaç para ba%layacaksınız? Bilmiyorum. Parayı da nereden bulacaksınız? Onu da bil-
miyorum. Kaç para? (A.P. sıralarından “Bugünkü oldu#u gibi 500 lira” sesleri) 500 lira; 
600 milyon eder. 1950’ye kadar Türk köyüne tek kuru#, kör kuru# ayırmamı# olan 
C.H.P.’nin 1969’da 600 milyon lira muhtar maa#ını gözden çıkarması #ayanı dikkat-
tir. (A.P. sıralarından “oy almak için” sesleri) Muhtara para ödemekle köyün elektri%i, 
suyu, yolu yapılmaz. 600 milyon lirayı gözden çıkarmayı köy kalkınmasıyle de%il, 
ba#ka #eylerle izah etmek lâzım.

Peki, muhtara ba%ladı%ınız 500 lira maa# veya 300 lira maa#; her ne ise, 200 
haneli bir köy alınız, hanelerden biri kurtuldu, 199’u ne olacak?”

Gerçekten cây-i sual. "imdiki Hükümetin ba%layaca%ı muhtar maa#ından son-
ra, 200 hanelik köyde bir ki#inin kurtulmasından geri, geri kalanların ne olaca%ını 
biz de soralım.

De%erli Senatörler;
Ba#bakan (ki, o zaman da Ba#bakandı) i#te böyle diyordu ve görüldü%ü gibi, 

köy muhtarlarına maa# ba%lama konusunu çok zararlı bir dü#ünce sayıyor ve bunu 



öneren Cumhuriyet Halk Partisini alaycı bir dille suçluyor ve oy avcılı%ı yapmakla 
kınıyordu. Oysa, Cumhuriyet Halk Partisi 1969 Seçim Bildirgesinde yer alan, muh-
tarlara maa# ba%lanması politikası, düzen de%i#ikli%i programında “Yönetimde Dü-
zen De%i#ikli%i” ba#lı%ını ta#ıyan bölümde, yerinden yönetime, mahallî idarelere 
daha geni# serbestlik ve maddî olanak sa%lanaca%ını ve bu idarelerin yeniden dü-
zenlenece%ini önerdi%i görülüyordu.

Bu arada, “Önemli bir kamu görevi yapan, köylü ile Devletin ili#kilerini yürüt-
mede büyük sorumluluklar ta#ıyan köy muhtarlarına Devletçe aylık ba%lanacaktır; 
köy kâtipleriyle, köy korucularının da aylıkları Devletçe ödenecektir” denilmi#tir. 
Bu tedbirlerle köy yönetiminde ve köy yöneticileri ya#amında yeni bir düzenin sos-
yal ve malî yönleri ele alınmı#, böylece muhtarlara Devletçe maa# verilmesi yeni bir 
düzenin unsurları olarak dü#ünülmü#tür.

Durum böyle iken, o zaman 1969 Hükümet Programı müzakereleri sırasında 
Sayın Demirel’in hı#ım ile nasıl üzerimize yürüdü%ünü ve köy muhtarlarına devlet-
çe maa# ba%lamayı öngördü%ümüzden dolayı bizi istihfaf ve istihza ile nasıl suçla-
dı%ını gördünüz ve dinlediniz.

Temel dü#ünce ve inancı böyle olan bir ki#inin, #imdi kurdu%u Hükümetin Ba#-
kanı olarak, bu politikayı, köy muhtarlarına maa# ba%lanması vaadini yerine geti-
rece%ine inanmak ve güvenmek mümkün olabilir mi? Biz güvensek, halk inanır mı? 
Kendini inkâr pahasına elde edilmi# bir Ba#bakanlı%ın Millet gözünde saygınlı%ı 
olur mu?

&#in daha ilginç yanı; Hükümet Programında yer alan köy muhtarlarına maa# 
ba%lama konusunu, Koalisyonu te#kil eden partilerin seçim bildirgelerinin herhan-
gi birinde bir politika olarak yer aldı%ına biz tesadüf edemedik. Mevcut olup da 
gözümüzden kaçmı# ise, A.P. dı#ındaki partilerden ve Demirel dı#ındaki ki#ilerden 
saygı ile özür dileriz. Cidden yaptı%ımız tetkikat bunu gösterdi; ama olabilir, gö-
zümüzden kaçmı#tır, yok ise, çok ilginç bir konu olarak yüksek takdirlerinize arz 
etmi# bulunuyorum.

Sayın Senatörler;
Programda yer alan ve sansasyon yaratma suretiyle ve kastiyle yine büyük gü-

rültü ve patırtıyle ortaya atılan di%er bir konu da, Türk çiftçisinin giderek artan 
bir hızla kullandı%ı tarım girdilerinden sunî gübre fiyatlarının dü#ürülece%i hususu 
olmu#tur.

Sayın Senatörler;
Ba%ı#lamanızı rica ederim, belki konu, dinlemesi güç bir konudur; ama Sayın 

Demirel’in dünkü beyanlarına ba%lı olarak bir ciddî Hükümet Programı ele#tirisi 
içinde bulundu%umuzun idraki ile çok önem verdi%imiz bu gübre ve traktör soru-
nuna de%inmekle ve bugünkü Hükümetin Programında yer alan bu politikaların 
gerçekle#ip gerçekle#meyece%i, gerçekten bir ekonomi politikası olarak sürdürülüp 
sürdürülemeyece%i ve böyle bir politikanın uygulayıcısı Sayın Demirel’in bu poli-
tikalara inanır ve bu politikaları yürütür bir ki#ili%e sahip olup olmadı%ını tespit 
zarureti ile bu pasajları okumak zorunlulu%unu duyuyorum; sabrınızı tekrar tekrar 



rica ederim ve aslında günün #artları elveri#siz dahi olsa, ciddî bir Hükümet Prog-
ramı ele#tirisinde ve bütün köylüsünü ilgilendiren bir konunun dile getirilmesinde 
bir memleket yararı da görüyoruz ve tekrar rica ederek bu konuyu nasıl gördü%ü-
müzü, buna kar#ın Sayın Demirel’in bu politikayı yürütüp yürütemeyecek inançta 
olup olmadı%ını anlamanızı sa%lamak için bu pasajları dile getirmeye çalı#aca%ım.

Tarih içinde bu konuda bugünkü Hükümet Ba#kanı Sayın Demirel’in neler 
dü#ündü%ünü, neye inanıp neye inanmadı%ını, bugünkü ucuzlatma vaadinin asıl 
amacının ne oldu%unu veya olabilece%ini yine zabıtlardan bazı bölümler okuyarak 
tespite çalı#alım.

Sayın Demirel, 10.11.1969 tarihli Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 139’uncu 
sayfasında yazılı oldu%u üzere #öyle buyurmu#tur:

“Müsavi #artlar altında seçime gitmi#iz, siz, bedeli Devlet Hazinesi tarafından 
ödenecek rey satın almaya kalkı#mı#sınız; Millet reddetmi#, bizim reyimiz satılık 
de%il demi#. (Adalet Partisi sıralarından “Bravo” sesleri)

Yine Sayın Demirel, aynı derginin 155’nci ve 156’ncı sayfalarında “... Ama size 
#unu ifade edeyim: Bugün bu%day mahsulünü, meselâ 88 kuru#a, Devlet dı#arıdan 
52 kuru#a bu%day alıyor; Türk limanlarında C&F teslim 52 kuru#. Fiyat seviyele-
rini mütemadiyen yükseltmekle meseleyi halledemezsiniz. Türk ekonomisinin en 
mühim meselelerinden birisi, tarımdaki verim dü#üklü%üdür. Tarımdaki verim 
dü#üklü%ünü halledemedi%iniz takdirde biz, Türk ekonomisini sübvansiyonlarla 
yürütemeyiz. O zaman yatırımlara ayıracak paramız kalmaz. Pamu%u, 2,5 lira diye-
lim, Devlet hepsini alsın, satsın bunu 2 liradan, #u kadar milyon lira zarara girsin... 
Üzümü, 227 kuru#, 250 kuru#, bu sene 255 kuru#; bunu koysun depoya... E, içinden 
çıkmaya imkân yok. Türkiye’nin tarımı, Türkiye’nin kaynaklarını yer, bitirir. O za-
man mektebi neyle yapacaksınız, hastaneyi neyle yapacaksınız?

Muhterem milletvekilleri, Devletin bitmez, tükenmez hazineleri falan yok, 
hepsi bunların birbirine ba%lı”

&#te Sayın Demirel’in, tarım üretimi ve tarım girdileri fiyatları konusundaki 
temel görü#leri.

Ne diyor Sayın Demirel? “Bu memleketin tarım ekonomisini sübvansiyonlar-
la idare etmeye kalkı#tı%ınız takdirde, Devletin sahip oldu%u bütün kaynakların o 
kesime akmasına meydan verirsiniz. Hal böyle olunca, yatırımların yapılmasına, 
kamu hizmetlerinin programda yazılı oldu%u veçhile, gerçekle#mesine yetecek pa-
ranız kalmaz. Sübvansiyonlarla idare edilen bir tarım politikası izlemek, temelde 
yanlı# bir politikadır” buyurmu#lar. Gerçekten do%ru yanları ve yönleri var; ancak 
Türkiye’nin tarih içinde ya#adı%ı ko#ulların gere%i, de%i#menin ve geli#menin zo-
runlu gere%i, hatta sanayile#menin kaçınılmaz kayna%ı, tarımın sanayie kaynak 
aktarması süreci içine sokulması zorunlu%udur ki, Türk tarım politikasının ve üre-
tim politikalarının zaman içinde sübvansiyone edilmesi kaçınılmaz bir davranı# 
halindedir. Bunun için her Hükümet, hangi yöne ne miktar sübvansiyon yapılması 
gere%ini, o günün #artlarına uygun olarak bir politika #eklinde geli#tirir, olu#turur.



Kimi, tarımsal ürün fiyatları taban fiyatlarının piyasa ko#ullarına uydurulma-
sı, üretim gereklerine uydurulması gibi bir politika izlenme zorunlu%u hâsıl olur; 
kimi, tarım giderlerinin fiyatlarının ucuzlatılması veya daha kolay temini için bazı 
ekonomik araç ve gereçler kullanılır; ama #imdi Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 
Selâmet Partisi Hükümeti zamanında alınmı# bir karar ile a%ır sübvansiyonlarla 
belli düzeyde tutulan gübre fiyatlarının, dünya ekonomisinin içine dü#tü%ü büyük 
bunalım nedeniyle, artık çözülemeyecek kadar yüksek ölçüde sübvansiyonu gerek-
ti%i bir dönemde, gübre fiyatlarının ayarlanması yoluna gidilmi# ve buna kar#ın, 
tarım ürünlerinin taban fiyatlarının piyasa ko#ullarına ve Türk çiftçisinin eme%inin 
de%erlendirilmesi konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Hü-
kümetinin temel görü#lerine uygun biçimde saptanmı#.

"imdi, Sayın Demirel’in olu#turdu%u Koalisyon Hükümetinde ve onun prog-
ramında yerini almı# bulunan ve uyumlu, tutarlı bir ekonomi politikası aracı ol-
maktan çok, daha ziyade halkın daha ucuz tarımsal girdi temin edece%i zehabına 
kapılmasını yaratmaya yönelik bir politikayı; bir ekonomi politikası de%il, bir seçim 
ekonomisi politikasını dile getirdi%ini görmekle ve biraz evvel okudu%um inanı#la-
rını size iletmekle, nasıl büyük bir çeli#ki içine dü#tü%ünü ifade etmeye çalı#tım ve 
#u hükme vardım:

Sayın Demirel’in ya#amı boyunca içinde bocaladı%ı çeli#kiler, fikir istikrarsız-
lıkları ve tutarsızlıkları Türk halkı tarafından çok iyi bilindi%i için, #imdi bel ba%-
ladı%ı ve gürültüyle ilân etti%i gübre fiyatlarım indirme vaadini de Türk halkı, sa-
mimiyetsiz ve inançsız bir aldatma takti%i olarak görüp, de%erlendirecektir. Türk 
Milleti yine Demirel’in bir tarihte söyledi%i gibi, kendi çıkarları do%rultusunda olsa 
da, e%er i#in içinde gerçekçilik yoksa, oy kaygıları varsa, böyle çıkarları büyük bir 
soylulukla reddetmesini bilir. Bir taraftan halkın gerçekçi olmayan vaadlere kanma-
yaca%ını, Devlet tarafından bedeli ödenecek rey satınalma çabalarını reddetti%ini 
söyleyeceksiniz ve öte yandan tarımsal sübvansiyonları, ba#ka yerlere gidecek hiz-
metleri kesme ve kısma hareketi olarak tanımlayacaksınız;

A%ır sübvansiyonlarla ekonominin sa%lıklı olarak i#lemeyece%ini iddia edecek-
siniz;

Tarımsal sübvansiyonların yatırımlara ayrılacak para bırakmayaca%ını ileri sü-
receksiniz;

Tarım istihsaline yapılacak sübvansiyonlar, Türkiye’nin kaynaklarını yer, biti-
rir diyeceksiniz;

Mektebi, hastaneyi ne ile yapacaksınız diye soracaksınız;
Devletin, bitmez, tükenmez hazineleri yok diye ba%ıracaksınız;
Gübre fiyatlarının dünya ekonomik bunalımı nedeniyle hızlı ve yüksek bir artı# 

kaydetti%ini bilmeyeceksiniz veya bilip de bilmemezlikten geleceksiniz;
Yeryüzünde gübre maddesinin tükenmek üzere bulundu%unu unutacaksınız;
Dünyada gübre tüketiminin geometrik diziyle arttı%ını görmeyeceksiniz;
- Yerli üretimin ihtiyaca cevap vermedi%ini görmeyeceksiniz;



Devlet bütçesinin 9 milyar açı%ı bulundu%unu unutacaksınız;
Savunma giderlerinin, Amerikan yardımının kesildi%i bu dönemde bütçeye 

ne büyük ekler yükleyece%ini, gübre fiyatlarının Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 
Selâmet Partisi Hükümeti zamanında, Kıbrıs konjonktürü döneminde Kamu 
&ktisadî Te#ebbüslerinin verimli ve kârlı çalı#ması zorunlu%u içinde ve tarım ürün-
lerine yapılan yüksek düzeyde taban fiyatı zamları ve politikasiyle uyumlu hale ge-
tirilerek tespit edilece%ini bileceksiniz, göreceksiniz;

Bütün bunları, bir kalemde silip, atacaksınız ve henüz ne idü%ü bilinmeyen bir 
gübre fiyatları politikası; yani be%enmedi%iniz a%ır sübvansiyon politikası izleyece-
%inizi ilân ederek, milleti kandıraca%ım umuduna kapılacaksınız ve oy toplayacak-
sınız.

Bunun gerçekten olaca%ını sanıyorsanız; önce halkın, biraz evvel tutanaklar-
dan okudu%um beyanlarınızı unuttu%unu ve böylece #imdiki sözlerinizi do%ru ola-
rak kabul edece%ini hayal etmeniz bo# bir avuntudur. Türk halkı, içine dü#tü%ünüz 
çeli#kileri, samimiyetsizlikleri, yalnız gübre fiyatları vesilesiyle de%il, önceki ikti-
darlarınız dönemindeki bir yı%ın samimiyetsizlikleriniz ve aldatmacalarınızla gayet 
iyi bilmektedir.

Sonra, öyle sanıyoruz ki, bu konuda biraz evvel gözlerinizin önüne serdi%im 
beyanlarınız, Türk çiftçisini derin ve ciddî bir ku#kuya dü#ürecek mahiyettedir.

Sübvansiyonla ekonomi idare olunmaz. Tarım ürünlerinin iç ve dı# fiyatları 
arasındaki ili#kiye de%in sözleriniz ve nihayet Devletin kaynaklarının sınırsız olma-
dı%ı yolundaki beyanlarımız, çiftçiyi #u haklı ve korkulu ku#kuya dü#ürecektir. Aca-
ba bugün, bugünkü Demirel Hükümeti, geçmi#te oldu%u gibi, yıllarca tarım ürün-
leri fiyatlarının; özellikle bu%day fiyatlarını yeniden “Yerinde say” politikasıyla mı 
yürütecektir, diye gerçekten haklı ve korkulu bir ku#kuya dü#ecektir.

“Gübre fiyatlarında yapılacak küçük oranlı bir indirimi, tarım ürünleri fiyatla-
rını artırmama bahanesi olarak mı kullanacaktır?” diye Türk halkı size soracaktır. 
Ve zannediyoruz ki, öyle de olacaktır.

Gübre fiyatları konusunda, bir de bugünkü Koalisyon ortaklarından Millî 
Selâmet Partisinin; gübre fiyatlarını bir ölçüde de olsa dünya fiyatlariyle ayarlama 
zorunlulu%unu Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Hükümeti gündemi 
haline getirdi%i ve sahip oldukları Bakanlı%ın önerilerine uyarak bu ayarlamanın 
yapıldı%ı gerçe%i kar#ısında, bugünkü tutumunu nasıl izah edece%ini gerçekten me-
rak etmekteyiz.

Bakınız; Millî Selâmet Partisinin Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptı%ı Koalisyon 
da, bu Koalisyonda da Bakanı olan Sayın Asiltürk’ün bu kürsüden yaptı%ı ve güb-
re fiyatlarına de%in beyanlarından bir bölümü yüksek takdirlerinize arz edeyim ve 
merakımızın do%rulu%unu kanıtlayayım.

7.11.1974 günkü Cumhuriyet Senatosu Birle#iminde Sayın Asiltürk “Gübre de, 
di%er birçok maddeler gibi, sübvansiyonla bütçeden desteklemek suretiyle fiyatı be-
lirli seviyede tutulan bir maddedir. "u anda gübrenin Millî Bütçemize yükü 2 milyar 
liradır. Gübre fiyatları dünyada çok büyük artı# kaydetmi#tir. "imdi dü#ününüz, bir 



Hükümet olarak belli dengeleri muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Elbet, bü-
tün gücünüzü gübreyi sübvansiyone etmekte kullanırsanız, gübreyi 50 kuru#a sat-
mak mümkündür; ancak, o zaman kar#ınıza #u sual çıkar: Kars’tan, Ardahan’dan, 
Hakkâri’den tutun da, Edirne’den Mu%la’ya kadar millî hudutlarımız içinde ya#ayan 
insanların verdi%i vergilerle meydana gelen Milli Bütçeyi ne ölçüde gübre kullanan 
insanların hizmetine tahsis edeceksiniz? “Bu durumu çok ilginç ve çok ibret verici 
bulmuyor musunuz Sayın Senatörler? "imdi, bu beyanla, bugünkü program mad-
desi arasında derin zıtlı%ı ifade ve izah etmenin yükü, Hükümet içinde kime dü#e-
cektir, diye bir soru do%muyor mu zihinlerinizde de%erli arkada#larım? 

Çok de%erli Senatörler;
Programın 20’nci sayfasında; “Ziraî vasıta ve teçhizat gibi önemli tarım girdi-

lerinin bol vasıflı ve makûl fiyatlarla üretilip, köylümüze ula#tırılması öngörülmü#-
tür” denilmektedir. Zaman içinde bu konuda da, traktör fiyatları sorunu konusun-
da da Sayın Demirel’in neler söyledi%ini yine kendi beyanlarına bakarak saptamaya 
çalı#alım. Cumhuriyet Senatosu tutanaklarından okuyarak durumu takdirlerinize 
arz edeyim:

“Traktör fiyatlarındaki bu artı# vergiden ileri geliyor. Büyük çiftçi traktör kul-
lanıyor. Vergi almazsanız bu fiyatlar yine o seviyeye dü#er. Bu, bir yandan büyük 
çiftçiyi vergilendirme yoludur. Daha do%rusu, bir miktar varlıkla çiftçi traktör kul-
lanıyor” buyurmu#lar.

Sayın Demirel’in temel dü#üncesi ve uygulamaları bu esaslara dayandı%ına 
göre, bu kere çiftçiye ucuz traktör verilece%ini vaat ederken acaba ne yapılacaktır? 
Demirel, traktör fiyatlarındaki artı#ları, traktör alan büyük çiftçiye yüklenen vergi 
olarak tanımlıyor; #imdi ucuz traktör ve teçhizat sa%lanaca%ını söyledi%ine göre, 
vergiden vaz mı geçecektir? Böylece, çok eskiden beri uygulanagelen adaletsiz ve 
küçük çiftçiyi ezen tarımsal araç - gereç edindirme politikasında, büyük çiftçi lehine 
bir geli#me, yeni bir atılım mı ortaya koyacaklardır? Bunu anlamak istemekteyiz.

Bilindi%i gibi, ülkemizde çok eskiden beri süregelen tarımsal makineler edin-
dirme politikası, son derece adaletsiz; güçlüyü ve çok topraklıyı Devlet eliyle daha 
güçlü yapan; güçsüz ve az topraklıyı güçlü kesimin sömürüsüne terkeden ve küçük 
çiftçi ürün maliyetlerini yükselten bir düzen içinde yürütülür. Bu düzen aynı za-
manda Türkiye’nin toprak da%ılımı ve tarımsal üretim yapısiyle de a%ır bir çeli#ki 
halindedir.

Bütün resmî istatistikler, ülkemizde, 4 küsur milyon çiftçi ailesinin yakla#ık 
olarak yüzde 85’inin 1 ilâ 100 dönüm topra%ı i#ledi%ini gösterir. Bu i#letmelerin 
yarısından fazlasının tapusuz mülk olarak kullanıldı%ı, yine aynı dokümanlarla sap-
tanmı#tır.

Böylece, tarım sektöründe toprak da%ılımı ve üretim yöntemleri, tapulu ve ta-
pusuz küçük çiftçi aile i#letmeleri biçiminde #ekillenmi#tir.

Oysa, Devlet, banka - kredilerinden yararlanarak traktör ve teçhizat edinmesi-
ni kabul etti%i i#letme sahiplerinin en az 200 dönüm tapulu topra%a sahip olmaları 
#artını aramaktadır. Demek ki, tapusuzların ve 200 dönümden a#a%ı toprak sahip-



lerinin traktör edinmeleri mümkün de%ildir. 200 dönümden fazla tapulu topra%a 
sahip olanlara Devlet kredisiyle traktör verilen bu ülkede, hayvanla tarım yapmanın 
çok pahalılıla#tı%ı ve zorla#tı%ı bir ortamda, küçük çiftçiyi göz göre göre traktör sa-
hiplerinin sömürüsüne sevkeden bir Devlet yönetimi sürdürülüp gidiyor. Böylece, 
iki ba#lı çarpıklık, küçük çiftçinin daha da fakirle#mesi; buna kar#ın traktör sahibi 
çiftçinin, hem Devlet eliyle zenginle#mesi, hem de küçük çiftçiden ücret kar#ılı-
%ında yarar sa%lamanın yolu açılmakla ikinci bir imkâna kavu#turulmu# oluyor. Bu 
yetmiyormu# gibi, #imdi bu düzen içinde traktör alan varlıklı toprak sahiplerinin 
daha az vergi vererek daha çok zenginle#meleri yolu aranıyor demektir.

Bizim kanımıza göre, programda yer alan çe#itli konular arasında, tarım girdi-
leri fiyatları ve özellikle traktörün ucuzlatılması vaadi, bu düzen içinde önemli bir 
aldatmacadır ve bozuk düzenin sürdürülme yollarından biridir.

Çok de%erli Senatörler;

Kooperatifçili%i sosyalistlik sayan bir zihniyet zoruyla olacak ki, Köy &#leri ve 
Kooperatifler Bakanlı%ının adından “Koperatifler”i çıkaran bir Hükümet, halkı al-
datma yöntemlerinin en cüretli örneklerini vererek düzenledi%i programiyle, Türk 
siyaset tarihine yeni bir sayfa açmakla ün kazanacaktır.

Bakanlıktan adını kaldır, sonra git co#kulu; fakat inançsız, süslü sözlerle koo-
peratifçili%e çok, ama çok önem verilece%ini yaz programına; bu yetmiyormu# gibi, 
önceleri köy ve köylü meselelerine ola%anüstü önem verilece%ini yaz ve sonlara 
do%ru da, çok büyük bir cüret ve cesaretle, köklü bir düzen de%i#ikli%ini öngören bir 
siyasî partinin; Cumhuriyet Halk Partisinin Programının temelini te#kil eden “Kal-
kınma köylüden ba#layacaktır” ana politikasına, demokratik sol dünya görü#üne ve 
anlayı#ına sahip çık ve onu programa koy...

Program sayfa 35, paragraf 7’de aynen: “Hükümetimiz, köye giden hizmetleri 
artıracak, kalkınmanın köyden ba#lamasına ve nimetlerin köye ula#ması zarure-
tine inanmı# bir Hükümet olarak..” diye tafra sat... Olur ve akıl alır #ey de%il bu…

Cumhuriyet Halk Partisinin, 1973 seçim bildirgesi 25’nci sayfasında, “Kalkın-
ma köylüden ba#layacak” diye tam 20 kitap sayfası tutan koskoca bir dünya görü-
#üne ve düzen de%i#ikli%i politikasına, demokratik sol anlayı#ın özüne ve sözüne 
sahip çık... Gerçekten olur ve akıl alır #ey de%il bu.

Ne zahmet; oldu olacak, bari bütün bildirgemizi Hükümet Programı haline ge-
tirin de, özledi%iniz halk itibarını belki ancak böyle kazanabilirsiniz.

Programınız, tam kar#ıtı oldu%unuz partinin, demokratik sol C.H.P.’nin düzen 
de%i#ikli%i programının, kıyısından kö#esinden koparıp aktardı%ınız ve sizin çok 
sevdi%iniz - eski deyimle söyleyeyim mânâsını bilirsiniz - intihallerle dolu...

Bunu niçin ve nasıl yaptı%ınızı anlamaya imkân bulamadık. &ntihale tevessül 
eyleyerek demokratik sol C.H.P.’nin dünya görü#lerini programınıza almakla, sa%-
cılı%ınızı, muhafazakârlı%ınızı yitirmi# olmayacak mısınız? Sonra, çok korkar gö-
ründü%ünüz, milleti de zorla korkutmaya çalı#tı%ınız solculuk damgasını yemekten 
korkmuyor musunuz?



Bundan sonra meydanlarda, radyolarda, meclislerde C.H.P.’yi gözden dü#ür-
mek için, çokça ba#vurdu%unuz solculuk suçlamalarını ne hakla, ne cesaretle yapa-
caksınız?

Bizim programımızın temel ö%elerini #urasından - burasından aparıp kopardı-
%ınız ve bu malzemeyle çok zevksiz ve ki#iliksiz bir Hükümet Programı derlemeye 
kalkı#manızı, sizin adınıza üzüntüyle kar#ıladı%ımızı Grupum adına belirtmek is-
terim.

E%er, C.H.P.’si Programiyle, 1973 seçimlerinde sa%ladı%ı halk deste%ini sa%la-
ma yoluna dü#tünüz ise, hemen haber vereyim ki, halk, üzerinize geçirdi%iniz bu 
i%reti elbisenin hakiki sahibini derhal tanır ve sizi 1973’ten çok daha feci biçimde 
çırılçıplak bırakır.

De%erli Senatörler;
Bir münasebetle yine bu kürsüden #öyle söylemi#tik:
“A.P.’nin bu ülkenin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden özümledi%i uyumlu ve 

tutarlı, ki#ilikli bir ekonomi politikası, bir sosyal politikası yok gibidir.
Buna kar#ın, ola%anüstü bir ustalıkla geli#tirdi%i bir politika ekonomisi vardır.
A.P. için, seçim kazanmanın vabeste oldu%u bütün tedbirlere, çarelere köken ve 

sistem ve sahip ku#kusu duymaksızın ba#vurma yegâne davranı# biçimidir.
&#bilirlik açıkgözlük ve parti kanalıyle çıkar sa%lamak i#tahlarına seçim öncele-

ri iyiden iyiye kamçı vuran atılımlara giri#mek, A.P.’nin canının altındaki huyudur.
Hatta, Devlet ve Hükümet hizmetlerini, kendisine oy verenlere ulufe gibi da%ı-

taca%ına, vermeyenleri, bu hizmet ve nimetlerden mahrum bırakaca%ını güçlü bir 
cüretle ve resmen söylemekten perva etmez. Hemen bütün seçimlerde A.P.’nin bu 
tür davranı#larına Türk toplumu defalarca #ahit olmu#tur”

Bunun böyle oldu%unu iddia eden sade biz de%iliz. Bugünkü Hükümet Koa-
lisyonunu olu#turan C.G.P.’nin Sayın Genel Ba#kanı Prof. Feyzio%lu da A.P.’nin bu 
tutumundan çok açı bir dille #ikâyetçi olmu#tur.

Millet Meclisi tutanakları arasında bulunan 10.11.1969 günkü tutanak nüsha-
sının 78’nci sayfasında, Sayın Ba#bakan Yardımcısı Feyzio%lu, bakınız neler söyle-
mi#tir.

De%erli Senatörler;
Sayın Feyzio%lu’nun çok eski bir bilim adamı ve siyaset adamı olarak, önem-

li siyasal sorunlara, kendi dünya görü#ü açısından baktı%ını Türk toplumu gayet 
iyi bilir. Binaenaleyh, Sayın Feyzio%lu’nun, A.P.’nin seçimlerde oy toplamak için, 
Devlet ve Hükümet hizmetlerini A.P.’ye oy verenlere ibzal edece%ini, onlara ancak 
götürece%ini, buna kar#ın, vermeyenlere de hizmet götürmemek ve Devlet nimet-
lerinden onları yararlandırmamak gibi bir tutum ve davranı# içinde bulundu%unu 
çok veciz ve kendine özgü bir üslup ile dile getirdi%i #u tutanak dergisindeki, #u say-
fayı, e%er vaktinizi almak gibi bir durumla kar#ı kar#ıya bulunmasaydım okumak 
isterdim; ama merak edenlere gösterdi%im bu sayfayı okumalarını tavsiye ederim.



Sayın Feyzio%lu’nun da dedi%i gibi, A.P.’nin uyumlu - tutarlı bir ekonomi po-
litikası yoktur. Buna kar#ın, çok iyi geli#tirdi%i bir politika ekonomisi, bir politika 
endüstrisi vardır.

Ve i#te bu sözler, A.P.’nin seçim veya itibar kazanması u%runa tüm araçları, 
cinsini ve mezhebini ayırmaksızın kullanmayı mubah saydı%ını ve hatta Devlet ve 
Hükümet hizmetlerini dahi parti çıkarları yolunda pervasızca saçtı%ını kanıtlama 
bakımından çok önemli yargılardır.

De%erli Senatörler;
Sözlerimizin bu a#amasında belki akla #öyle bir soru gelebilir: Seçim mi var ki, 

A.P. ve Koalisyon Hükümeti böyle bir programı hazırlamı#tır?
Lâfı uzatmadan hemen belirtelim ki, ülkemizde vaktinden evvel seçim, en ihti-

malli olarak 1975 sonbaharında kaçınılmaz olabilir. Bu Koalisyon; tantanalı ve co#-
kulu programlar düzenleyen bu Koalisyonun 4 parti ba#ının Hükümette yer alma-
sını, kendi dı#ındakileri amansız biçimde suçlamasını, cepheler kurmasını vesaire, 
vesaire… Bunların hiçbirisi veya topu birden bir gerçe%i, Türkiye’nin bugün içinde 
ya#adı%ı ve bu Hükümette içine dü#ece%i muhakkak olan çok zor ko#ulları ortadan 
kaldırmaz, aksine daha da a%ırla#tırır.

Sayın Demirel olu#turdu%u Komisyonu ile Hükümet bunalımını gidermeye 
muvaffak oldu%unu ve sürekli bir Hükümet kurdu%unu istedi%i kadar iddia ede 
dursun, inandırıcı olmayaca%ını kendisi de bilir sanıyoruz. Çünkü, zaman içinde 
Sayın Demirel, “Bir ülkenin parlâmentosu memleket meselelerinin içinden çıkamaz 
duruma dü#erse, o zaman yine millete rücu edilir. Millete rücu etmenin iki yolu 
vardır; bu yollardan birisi, bizim sistemimizde mevcut; seçim” dedi%ini, herkes, bi-
zim yaptı%ımız gibi 13.3.1970 tarihli Senato Tutanak Dergisinin 338’nci sayfasını 
okursa görür ve anlar.

Aslında Hükümet Programı, sürekli bir icraat Hükümeti programı olmaktan 
çok, seçim beyannamesi havasına büründürülmü# bir aldatmacalar yı%ınıdır.

Saygıde%er Senatörler;
Sözlerimin bu bölümünde programını müzakere etti%imiz bu Koalisyonun 

yapısı üzerinde de bir nebze durma zorunlulu%unu duyuyoruz. Bu bölümde Koa-
lisyonun gerçek amacı ile ömrü konusunda sahip oldu%umuz yargıları ve sonuçta 
varılacak noktanın, daha da a%ırla#mı# bir bunalım oldu%unu kanıtlamaya veya bu 
Hükümetten ba#ka bir hükümete ülkenin muhtaç oldu%u gerçe%ini gözler önüne 
sermektir.

Öte yandan, Koalisyon ortaklarından Cumhuriyetçi Güven Partisinin Genel 
Ba#kanı Sayın Feyzio%lu’nun, Kıbrıs konusundan tutunuz da, huzur ve asayi#, 
gençlik hareketleri, Avrupa Ekonomik Toplulu%u, malî politika, petrol sorunu hak-
kında Sayın Demirel’in sahip oldu%u görü# ve anlayı#larıyla ebediyen ba%da#maz 
bir ki#ili%e sahip oldu%u Meclis zabıtlarında yazılı beyanlarıyla sabittir. Güvenme-
di%i ve inanmadı%ı için kıyasıya ele#tirdi%i bir ki#iye, Sayın Demirel’e ülke sorun-
larını nasıl teslim etti%ini anlamakta mazuruz. Yasama Meclisleri tutanaklarında 
bunların çok; ama çok ibret verici ilginç örnekleri vardır.



Çok de%erli Senatörler;
Dün Mecliste yapılan müzakerelerde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi söz-

cüsüyle, Koalisyon ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba#kanı ve Ba#-
bakan Yardımcısı Sayın Alpaslan Türke# arasında hüzün verici, ku#ku ve endi#e 
verici ve memleketin istikbali bakımından her Türk’ün yüre%ini derinden sızlatıcı 
ve bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi ve bizim gibi dü#ünen milyon-
larca Türk’ü aydınlatma, hareketlerimizi onlara izah etmek için o münaka#adan, o 
çatı#madan duydu%umuz teessürün gerçek nedenlerini ve hiç de haksız bulunma-
dı%ımızı kanıtlamak için, #imdi size elimde mevcut Meclis tutanaklarından okuya-
ca%ım Sayın Demirel’in geçmi# iktidarları döneminde Ba#bakan bulundu%u zaman 
sebketmi# olan bir beyanını ibret nazarlarınıza, dikkat nazarlarınıza sunmak isti-
yorum, beni ba%ı#lamanızı rica ederim. Ve bunu okuduktan sonra Sayın Demirel’in 
dün Mecliste yaptı%ı konu#malardan zaptedebildi%im kadarı aldı%ım notlar üzeri-
ne, cevap mahiyetinde arz edece%im hususları da bu ibret verici pasajın okunma-
sından sonra dinlemek lütfunda bulunursanız gerçekten bizim Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak Sayın Demirel’in tanımladı%ı gibi, ne sebeple bugünkü Hükümetle 
ciddî bir mücadele içinde bulundu%umuzu anlamanız mümkün olacaktır.

Bakınız Sayın üyeler, Türk Milletinin saygıde%er üyeleri; Sayın Demirel, Cum-
huriyet Senatosunun 11.11.1969 tarihli Birle#iminde #öyle bir beyanda bulunmu#; 
açık, seçik ve kesin bir beyanda bulunmu#. Tabiî beyanın tümünü de%il, gerekti%i 
yeri okuyorum:

“Ayrıca, demokratik rejim, kendi kendisini ayakta tutacak güce sahip oldu%unu 
göstermek mecburiyetindedir. Bir vehme kapılmaya lüzum yoktur. Bir anar#i kor-
kusuna kapılmaya lüzum yoktur. O zaman Devlete inançsızlık, Devlet kuvvetlerine 
inançsızlık ba#lar. Ayrıca, milis te#kilâtı organize etmeye lüzum yoktur. 500 bin 
ki#ilik ordusu, 50 bin ki#ilik jandarması, 30 bin ki#ilik polisiyle Devletin göremedi%i 
bir i#i, 400 ki#ilik komandosuyla bir siyasî parti mi görecektir? Kaldı ki bu, Partiler 
Kanununa aykırıdır” buyurmu#lar.

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir Milletvekili) — Altı da var, 
devamını da oku.

C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — "üphesiz var, 
#üphesiz var.

BA%KAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica ediyorum, lütfen Sayın Bakan.
Devam buyurun efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — "üphesiz var. 

Biz Sayın Öztürk, lütfederseniz “Lâ takrabüssalâte” deyip de, “ve ente sükkâra” de-
meyecek Müslümanlardan de%iliz. Dini bütün insanlardanız, biliriz ayeti.

BA%KAN — Genel Kurula hitap ediniz efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Altı da var; 

altı da var ve altı, bir sosyalist devletin kurulmasının bu memlekete getirece%i 
felâketleri ve saire ve saireyi kapsıyor; ama...



SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Do%ru.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Tamam; çok 

do%ru, ancak bir sosyalist devletin bu ülkeye getirece%i büyük zararları hakimane 
bir üslûpla ve bir öngörüyle zaman içinde dile getiren Sayın Demirel’in o sözleri, 
altı olan sözleri ne kadar do%ru ise, üstte olan bu sözleri, adresine dosdo%ru gönde-
rilmi#; ismi, cismi, soyadı, oturdu%u yer, e#kâli, dinî mezhebi, cinsi, cinsiyeti belirli 
sözlerinin anlamı yok mu? Bir daha mı okuyayım?

“Devletin göremedi%i bir i#i 400 ki#ilik komandosuyla bir siyasî parti mi göre-
cektir? Kaldı ki bu, Partiler Kanununa aykırıdır” demenin de do%rulu%u yok mudur? 
Sosyalist devlet kurmanın zararlı%ı üzerine bina etti%iniz fikir ve dü#üncelerinizin 
do%rulu%u vardır, mümkündür, onu kabul edebiliriz; ama bunun da do%rulu%u yok 
mudur?

"imdi, niçin bu konuda dün Millet Meclisinde hakikaten hüzün verici bir mü-
cadelenin içine girildi?

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Bunlar #artlanmı#, de%i#tiremezsin.
BA%KAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat...
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — De%erli arka-

da#larım;
Ülkede, Sayın Demirel’in dünkü beyanları arasında hepimizin i#itti%i bir büyük 

tehlikenin mevcut oldu%u söylenmi#tir ve dünyayı sarmakta olan büyük sol tehli-
kenin, giderek hu ülkeyi de, dibini bo#altmak suretiyle ele geçirece%i ku#kusu ve 
kaygusunu duydukları içindir ki, bu ülkede çok ciddî bir tehlikeyi önlemek için i#ba-
#ına geldiklerini beyan etmi#lerdir. Bu mümkündür veya de%ildir; bunu kestirmek 
kolay da de%ildir. Hakikaten dünyayı saran büyük bir tehlike giderek, su ta#kınında 
oldu%u gibi, bu ülkenin topraklarına da yava# yava# yayılmakta ise veya böyle bir 
tehlikeyi bir inandasyon bir feyezan gibi görmek gerçekten do%ru ise...

MEHMET NUR# ÂDEMO&LU (Adana) — Sizce nasıldı, fikrinizi söyleyin o 
hususta.

BA%KAN — Lütfen Sayın Ademo%lu, rica ediyorum efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Bu do%ru ise, 

olabilirse ve böyle bir tehlikenin önlenmesi yoluna gidilmesi dü#ünülüyorsa, o 
takdirde bu tehlikenin bir benzeri, hattâ çok daha a%ırı, hatta insanlık âleminde o 
söylenen tehlikeden hiç de%ilse e#it seviyede büyük facia, insanlık faciası tehlikesi 
#eklinde ya#anmı# ve ya#anması için atılmalarda bulunan bir ba#ka tehlikeye niye 
gözlerimizi kapayalım?

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Tarihî okuyun.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Komünizm bir 

tehlikedir; sayılabilir, bu memlekete yayılabilir, mümkündür veya de%ildir; bunu 
bilemem. Fakat fa#izm, anıyle sanıyle ve tarihte gördü%ümüz gibi #imdi de bizim 
memleketimizde oldu%u gibi, belli amaçlarla donatılmı# ve ülkenin en dinamik 
güçlerinden yararlanmak suretiyle meydana getirilmi# ordumsu vurucu güçler 



te#kilâtı, komandolar te#kilâtı ve bunların Türk gençleri üzerine, Türk halkı üzeri-
ne yaptı%ı saldırılar, büyük cinayetler ve giderek herkesi ve her #eyi hükümleri altı-
na alma atılımları bir tehlike de%il mi Sayın Demirel? Ve biz, böyle bir tehlikenin var 
olaca%ından ku#ku ve korku içinde bulundu%unuz içindir ki; haklı bir ku#ku içinde 
bulundu%unuz içindir ki, daha 1969 senesinde bu beyanlarınızla bu tehlikeye i#aret 
etmi# olmuyor musunuz? "imdi ne oldu? 1969’dan bu yana Türkiye’de fa#izm tehli-
kesi veya fa#izmi kaz adımlarla ülke içinde hemen her yerde canlandırmak isteyen, 
yerle#tirmek isteyen komandolar ve te#kilâtı, onların ocakları ve onları besleyen bir 
parti ve onun ba#kanları veya yanda#ları, zimamdarları kalıktılar mı ortadan, yok 
mu oldu bu tehlike? Daha düne kadar bu tehlikenin Türkiye’ye ne büyük yaralar 
açtı%ına hepimiz #ahit olmadık mı?

Bizim dedi%imiz #ey #u: Sizin de i#aret etti%iniz gibi, büyük bir tehlike olan 
fa#izmin temel dayana%ı olan ve Devletin üzerinde hâkimiyet kurdu%u, tarihçe 
sabit olan bir örgütlenmenin var olup olmadı%ına, bugün artık inanıp inanmadı-
%ınızı sormaktan ibarettir. &nanmıyorsanız, size #unu söyleyeyim ki, Almanya’da, 
&talya’da da ve di%er ülkelerde de tarih içinde fa#izm tehlikesine inanmayan yöne-
ticiler görülmü#tür; ama #u da görülmü#tür ki, o yöneticilerinin ihmali ve anlayı# 
zarfları, o ülkenin milyonlarca insanını mahv ve peri#an edecek, o ülkeleri dünya 
haritasından silecek ölçüde büyük tehlikelere duçar etmi#lerdir. Bizim bu sözleri-
mizi, sizin ortaklarınız arasında anlayı# farklılı%ı yaratmak maksadına matuf olarak 
kabul etmeyiniz, dün de onu öyle söyledi%imizi sanıyorum, i#itti%ime göre de öyle 
oldu. Ama siz, meseleyi ortaklarınız arasında bir anla#mazlık unsuru olacak korku-
su ile örtmek istiyorsanız, ben sizin gibi kehanet imkânından veya yetene%inden 
mahrum oldu%um için söylemeyece%im.

Bilesiniz ki, biz, bu tehlikenin tıpkı komünizm tehlikesi gibi veya di%er a#ırı 
akımlar tehlikesi gibi bir âcil tehlike, bir korkunç tehlike ve Türkiye’nin bir daha; 
belki ne kadar dünyada var olacak ise, yakasını kurtaramayaca%ı bir belâyı uzmâ 
oldu%u kanısındayız.

Bizim i#aret etti%imiz husus budur ve biz bunların ortadan kalkması halinde, 
sosyalistli%in gelmesine daha kolay imkân do%acak gibi bir içgüdü içinde de de%i-
liz. Bu sosyalistlik, #unluk, bunluk; nasıl gelir, nasıl gider, bunları bir ülkenin ta-
rihi içinde saptayabilecek güçte bir ki#inin varlı%ı kolay kolay iddia edilemez. Bir 
memlekette neyin nasıl olaca%ı, istikbalin ne olaca%ı, bilinmesi çok zor bir #eydir. 
Ama bir #ey vardır; memleketleri kaba kuvvetler, kanun dı#ı kuvvetler, hele kanun 
içi kuvvetlerle omuzda#lık yapmak olana%ı buldukları takdirde, #imdi bir me#ru-
luk kazanma imkânına kavu#tukları takdirde, ülkenin resmî kuvvetleri ile sırtsır-
ta, yanyana, omuzomuza dövü#me olana%ı elde ettikleri zaman, sanıyorum ki, ilk 
tahrip edecekleri kurum veya kuvvet, Devletin me#ru kuvvetleridir. Çünkü, tarihte 
bu kuvvetler resmî güçlerden yararlandı%ı ölçüde büyümü#ler ve ama ilk yaptıkla-
rı #ey, önce kendilerini do%uran (Sanıyorum hafızam beni do%rularsa) olanakları, 
ondan sonra da bütün Devlet Te#kilâtını eline geçirmi#lerdir, parlamentoyu yok 
etmi#lerdir. Binaenaleyh, biz tehlikenin; tarih içinde ya#anmı# tehlikenin ve bu-
gün Türkiye’de filhal mevcut tehlikenin varlı%ına i#aret etmekten öteye bir hare-
ket yapmı# de%iliz, yapmak niyetinde de%iliz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 



mücadelelerimizi, halktan aldı%ımız güçle, halkın bize verdi%i destekle ve halkın 
istedi%i yönlerde geli#tirir ve olu#tururuz. Bizim bir özel korkumuz da yoktur. Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi partimizi de%il, ülkenin bizatihi varlı%ını ve 
gelece%ini korumak ve kollamakla yükümlü bir siyasal örgütüz. Endi#emizin kayna-
%ı budur. Yoksa, sizin ortaklarınız arasında, sizinle orta%ınız arasında her hangi bir 
te#eddüt hâsılına u%ra#mayız, buna tenezzül de etmeyiz çünkü. Biz, ortaklarınızla 
fikrî anla#ma içinde bulundu%unuzu iddia ettikten sonra, hiçbir itirazda bulunma-
yız. &tiraz etti%imiz #ey; #imdi sizin burada okudu%um gibi, belirtti%iniz ve fakat 
fikrî olmayan, etten kemikten yapılmı# insan gücünden, komandodandır bizim en-
di#emiz; yoksa fikirden de%ildir. "imdi de%erli arkada#larım;

Bu konuda ve bundan sonraki, gene müsamahanıza sı%ınarak yapaca%ım bir-
kaç cümlelik konu#mada, Sayın Demirel’in dün Millet Meclisinde gayet veciz bir 
surette kendine özgü üslupla vaki beyanlarına; özellikle Cumhuriyet Halk Partisine 
yöneltilmi# suçlamalarına kısa kısa, gücümün yetti%i ölçüde cevap vereyim.

Yapıldı%ını zannetmemekle beraber. Sayın Demirel konu#masının ilk cümlesi 
olarak “"ahsiyet yapıldı, bu Hükümet Program, müzakereleri sırasında” dedi. "ah-
siyat yapıldı, iddiasında bulunan Sayın Demirel’in, kimin #ahsiyatı ile u%ra#ıldı%ını 
ortaya koyması lâzımgelirdi. Her halde dünkü Hükümet Programı üzerindeki mü-
zakereler sırasında parti grupları veya milletvekilleri tarafından dile getirilen bir-
çok hususlar çok ciddî bir Devlet sorunu üzerine geli#tirilmi# dü#üncelerdir. Devlet 
sorununa ili#kin dü#ünce ve görü# beyan eden ki#inin, Devlet sorununu, Devlet 
kudretini, Devlet varlı%ını yüklenmi# ki#iye yöneltti%i her tenkid, aslında Devlet 
meselesine yöneltilmi# tenkittir, ele#tiridir. Sayın Demirel, kendisini Ba#bakan ola-
rak görmeye bizi haklı olarak sevk ederken, tutum ve davranı#larını, fikrî yapısını, 
geçmi#teki icraatını, memleketi içine dü#ürdü%ü durumları, güçlülü%ünü, güçsüz-
lü%ünü, politikalarının do%rulu%unu veya e%rili%ini dile getiren ele#tiricilere çıkıp 
da, “"ahsiyat yaptınız” demeye hakkı nereden buluyor? Biz, Sayın Demirel’in yedi%i 
yemekle, oturdu%u evle, giyindi%i elbise ile u%ra#mıyoruz ki; yüklendi%i Devlet gö-
revi ile iktidar yetkilerini kullanma yönü ile ele#tirilerini yapıyoruz. Bu memlekette 
Sayın Demirel’in ele#tirilerini yapmak, yalnız dünkü Mecliste olmu# bir hâdise diye 
sayılırsa, endi#e duyulmayacak bir husustur.

Sayın Demirel’in ki#ili%i siyasal ki#ili%i, tutum ve davranı#ı, dünya görü#ü, 
Devlet anlayı#ı, demokrasi anlayı#ı, kalkınma anlayı#ı üzerine yazılmı# yüzlerce cilt 
kitap vardır. Hattâ Sayın Demirel’in bu siyasal ki#ili%i üzerine bina edilmi# parti-
ler vardır Türkiye’de. Bir siyasî olgu haline gelmi#tir Sayın Demirel’in ki#ili%i, bir 
içtimaî vakıa haline gelmi#tir. Nasıl olur da, hükümet erkini yüklenmi# bir ki#inin 
geçmi# politikalarından veya dü#ünce ve anlayı#larından #ikâyet eden kimselere 
#ahsiyatla u%ra#tınız ele#tirisini yaparsınız? Çok eski bir kuraldır, “Demokrasi, bi-
raz da liderler rejimidir” derler. “Devlet adamlarının da özel ki#ili%i önemsizdir, ka-
ale alınmaz, onunla u%ra#ılmaz” derler ve “Devlet adamlarının özel ki#ili%i diye bir 
sahaya sahip çıkmalarına hakları yoktur” derler. Öyleyse, #ahsiyat yapıldı%ı iddiası, 
düpedüz bir surî mantık oyunudur. Her kim #u zamanda, Sayın Demirel’in Hükü-
met ba#ı oldu%u hengâmda; “"u alanda uyguladı%ı politikalarla memleketi bu kadar 



zarara sokmu#tur; memleketi 1970’te %66,6 oranında bir devalüasyon girdabına, 
bataklı%ına sürmü#tür” dedi%i zaman, onun ki#ili%i ile mi u%ra#mı# olur?

Dün, “Dört yıldan beri bu memlekette ekonomik hayat çı%ırından çıkmı#, ye-
rinden oynamı#tır, her #ey alabildi%ine tahammül edilmez ölçülere varan fiyat ar-
tı#larına sahip olmu#tur” diye buyurdular. Dört yıldan beri Sayın Demirel’in ve par-
tisinin bu memlekette Yasama Meclislerinde, hatta Hükümetlerde yer almadı%ını, 
binaenaleyh, kendisinin bu dört yılda olanlardan sorumlu tutulamayaca%ını iddia 
etmeye dayanak, mantık nereden çıkıyor acaba?

Sayın Demirel ve partisi 1971 senesinde bir muhtıra ile iktidardan indirildi%i 
zaman, belki kendisi Ba#bakan olmaktan bir süre uzak kaldı ama; i#te kar#ımda 
#erefle mevkii almı# Sayın Erim’in Hükümetinde en çok üyeyi bulunduran partinin 
ba#ı de%il miydi? Yine Sayın Demirel’in partisi, 1971 senesi 12 Martından 1973 
Ekim seçimlerine kadar Millet Meclisinde ve Senatoda halen ço%unlukta, hatta 
kendisinin çok sevdi%i ço%unlukta; 226 üzerinde bir ço%unlukta Yasama Meclisle-
rine hâkim de%il miydi?

Bu memlekette Sayın Demirel’in partisi ve onun mensupları milletvekilleri ve 
Senatörler eliyle Sayın Erim’in ve ondan sonra gelen hükümetlerin, 12 Martın da 
getirdi%i #artlar içinde, yapılan bütün te#riî tasarruflarda damgası yok mudur?

SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Sizin de var, siz de rey verdiniz hepimiz 
beraber yaptık.

BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, lütfen 
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Biz reformların 

ne anlama geldi%ini ve nasıl yapılması lâzımgeldi%ini bir sistem halinde geli#tir-
mi# partiydik. Demirel’in iktidardan inmesinden biraz sonra Sayın Erim’in kur-
du%u birinci Hükümette “Reform Hükümeti olunacaktır” iddiasına kar#ın, Sayın 
Demirel’in beyanları i#te çantamda mevcut...

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Ecevit’inkini de oku.
BA%KAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum efendim.
DO&AN BARUTÇUO&LU (Manisa) — Ona kürsüden sen cevap ver.
BA%KAN — Sayın Barutçuo%lu, rica ediyorum.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — “Bu memleket-

te reform yapılması diye bir ihtiyaç yoktur. Toprak düzeninde bir de%i#iklik iste-
nirse (Tabiî bu “Düzeni” kelimesini kullanmazlar) onun yapılaca%ı yer Meclistir ve 
bu “Reform” adıyla anılmaz, Toprak Islahatı Kanunu gibi yahut tarımsal üretimin 
ıslahatı gibi telâkki edilir” diyor.

Petrol alanında yapılması gereken reformdan bahseden Sayın Erim Hüküme-
tinin programına kar#ın Sayın Demirel, “Petrol reformu diye bir reforma ihtiyaç 
yoktur, Petrol Kanunu yapılarak bu i# giderilir” demi#tir ve 12 Mart zoruna bile 
kar#ı duracak güçte oldu%u ve Meclislerde ço%unlu%u elde tuttu%u için o petrol re-
formları, o toprak reformları, maalesef o zora kar#ı yine kendisinin mensubu ol-
du%u partinin Yasama Meclisindeki güçleri yüzünden dedi%i gibi reform olmaktan 



çıkarılmı#, kanun de%i#iklikleri #eklinde ele alınmı#tır. Sanıyorum hepimiz bugün-
leri ya#adık. Bunun böyle oldu%unu; bilmem hangi beyanını söyleyerek de%il, temel 
inancının böyle oldu%unu bildi%imiz için ileri sürüyoruz ve diyoruz ki, dört yıldan 
beri bu memlekette olan her #eyin içinde Sayın Demirel ve partisinin herkesten çok 
payı vardır. Çünkü Yasama Meclislerinde, hakikaten 1973 Ekim seçimlerine kadar 
hâkim bulunmu#tur. Kaldı ki, Sayın Demirel’in ve partisinin bu ülkede çok güçlü 
taraftarları vardır, çok güçlü destekleri vardır; Sayın Demirel ve partisinin en ziyade 
güç aldı%ı, kuvvet aldı%ı büyük sermaye çevreleri vardır, tekelci kapitalizm vardır; 
hatta onların uzantıları vardır.

Sayın Demirel dünkü konu#masının bir yerinde, bizim aldı%ımız oyu küçüm-
seyerek “%33 oy almı#sınız efendiler. Hangi güçle bunu iktidar yapmaya çalkıyor-
sunuz?” diye buyurdular ve o %33 oyu pek küçümsediler. Oysa, tarih içinde yine 
zabıtlarda rast geldim; bir seçimde hangi parti daha ziyade oy almı#sa, iktidara en 
yakın partinin o oldu%unu kendileri beyan etmi#ler ve di%er partilerin de aldıkları 
oyları altalta koyup cemetmenin imkânı olmadı%ını beyan buyurmu#lar. (C.H.P. sı-
ralarından “O, o zamandı” sesleri) O, o zamandı, bugün bu zaman. "imdi de%i#tirdiler 
ama #unu söyleyeyim de%erli arkada#larım; Demirel’in kendisinin 1973 seçimleri-
ne Millet Meclisinde ve Senatoda mutlak ço%unlu%u elde bulundurdu%u halde ve o 
güçle gitti%i bilinen bir gerçektir; ama nasıl döndü%ü #imdi onun tarafından bilmesi 
lâzımgelen bir gerçektir. Nasıl gittiler, nasıl geldiler...

Cumhuriyet Halk Partisinin oyunun %33 oldu%unu söylemekle Cumhuriyet 
Halk Partisini küçümsemeye olanak yoktur. Ama iktidar olarak, mutlak ço%unlu%a 
sahip olarak seçime gidip de, çok küçülmü# olarak gelmenin asıl söylenmesi gerekir 
ve hele bunu, oyların bölünmesi hâdisesi diye anlatmaya kalkarsanız, iki temelli 
inancı sarsarsınız. Birisi, demokrasiye ve siyasal partiler demokrasisine inanmı# ol-
mazsınız. Nereden biliyorsunuz di%er partilerin sizin oylarınızı aldı%ını? E%er di%er 
partiler sizin oyunuzu almı#larsa - öyle var sayalım, size inanalım - o takdirde sizin 
iktidarlarınız döneminde yaptıklarınızla beraber olmayan, mutabık olmayan mil-
yonlarca vatanda# yaratmı# olacaksınız ki, sizden kaçmı#lar, uzakla#mı#lar ve size 
iktidarı tekrar kullanma yetkisi vermemi#ler.

"imdi siz sanıyor musunuz ki, bundan sonra bu halk 1973’te size lâyık gördü%ü 
ve biçti%i de%eri, #imdi bu kurdu%unuz Koalisyon Hükümetiyle tekrar kazanacaksı-
nız... Mümkün de%il. Aslında bu oy bölünmesi, sizin de bildi%iniz gibi, Türkiye’nin 
olu#um sürecinde mutlaka geçilmesi gereken bir duraktır. Elbette Türkiye toplu-
munda sınıflar, sosyal sınıflar olu#uyor. Güçlü sermaye sınıflarının hemen yanın-
da, onlar kadar güçlü emek sınıfları do%uyor, onlar arasındaki hizmetleri gören 
sınıflar do%uyor. Kasabalarda ve köylerde ya#ayan büyük toprak a%aları veya e#raf 
ile sanayiciler arasında çatı#ma büyüyor. Büyük tüccar ile küçük tüccar, &stanbul 
tüccarı ile ta#ra tüccarı arasındaki çeli#ki, sınıfları do%uruyor ve sınıfların mücade-
lesini olu#turuyor ve sınıfların mücadelesinde en etkin araç olan siyasal partilerde 
yer alma süreci ba#lıyor. Türkiye olu#uyor, geli#iyor, de%i#iyor. Türkiye, yalnız Sayın 
Demirel’in ifade etti%i gibi, basit bir ekonomik ekspansiyon süreci içinde ya#amı-
yor; her insanıyla, her kesimdeki insaniyle yepyeni bir toplum hüviyetine bürün-
menin mücadelesini veriyor.



"urası gelmi#ken söyleyeyim. Dünyada hiç bir kimsenin anlayamayaca%ı, ne 
kadar iddia ederseniz ediniz, nefesi en tesirli büyük din adamlarından, en usta ko-
nu#uculardan, en iyi televizyon veyahut radyo spikerlerinden veya yanda#larınız-
dan yararlanmaya kalkarsanız kalkınız, o olana%ı bulursanız bulunuz, programınız-
da yer almı# #u gerçe%i, #u maddeyi asla kimseye anlatamazsınız:

Sayın efendiler, siz programınızda ne buyuruyorsunuz: “&#çi ve i#veren arasın-
daki mücadeleyi kaldıraca%ız. &#çi ve i#vereni yan yana karde#lik havası içinde yö-
netece%iz”

SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Kavga içinde.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sonra da barı#.
BA%KAN — Müdahale etmeyin lütfen.
C.H.P. GRUPU ADINA F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — De%erli arka-

da#larım, &#çi - &#veren, sermaye - emek arasındaki ezeli çeli#kiyi, zorunlu çeli#kiyi, 
do%al, sosyal ve ekonomsal olayı tersine çevirmenin gücü #imdiye kadar hiç kimse-
ye verilmemi#, hiç kimse kullanamamı# bu gücü bunların yanyana bulunmasından 
ahenk do%maz, bunların kar#ıt olmasından ahenk do%ar. Buna, kusura bakmayın, 
“Dialektik dü#ünce” derler. Bunlar yanyana bulundukları zaman, Sayın Demirel’in 
de bir zamanlar dedi%i gibi, “Cemedilmez unsurlar” olarak kalırlar ve hiçbir anlamı 
olmaz. Ekonomik ilerlemeyi, kalkınmayı ve insanın insanlık haysiyetine yara#ır bir 
ya#am düzeyine ula#masını yok etmek isteyen herkes, ancak böyle bir avuntu içine 
girer. Yok e%er, ekonomik kalkınmayı, yücelmeyi ve yükselmeyi istiyorsa, hiç kim-
se emek - sermaye, i#veren - i#çi olgusunu ve kar#ıt denge içinde ya#amalarını ne 
garipser, ne bundan herhangi bir ku#kuya dü#er ve ne de bunu kaldıraca%ını vaat 
etmek gibi bir yavanlı%ın içine dü#er.

Hiç kimse özgürlükçü demokratik düzen içinde hakların alınması için birbir-
leriyle bo%az bo%aza gelmesini, silahla mücadele etmesini bu ülkede önermiyor. 
Türkiye’de hiçbir i#çi kurulu#u; özellikle Türk &#, D&SK ve ne de ba#ka i#çi kurulu#la-
rı emek sahipleri i#verenlerle silahlı çatı#ma suretiyle hak elde etme yoluna dü#tük-
lerini daha #imdiye kadar göstermediler, böyle bir olguya rastlanmadı.

Siz bu düzeni; i#verenle i#çi arasında toplu sözle#me, grev ve di%er uyu#ma ve 
anla#malar düzenini nasıl olup da, ne vasıtayla, ne yaparak ve bunları yan yana 
getirerek halledeceksiniz? Bu, do%rusu kimsenin anlayamayaca%ı bir #ey olacaktır.

Sayın Demirel dün dediler ki. “Ben hiçbir partiden hüsnühal kâ%ıdı almak zo-
runda de%ilim” Gayet güzel. Oy almak zorunda olur insanlar da hüsnühal kâ%ıdı al-
mak zorunda olmazlar; ama hüsnühal kâ%ıdı iyi olmayan insanlara da partilerin oy 
vermeyecekleri bellidir. Hele her partinin ve liderinin milletten bir hüsnühal kâ%ıdı 
alması gerektir. E%er, millet bir partiye veya onun ba#ına iyi hal ka%ıdı vermemi#se, 
onu Parlamento içinde #u veya bu tertiplerle sa%lamaya çalı#manın olana%ı belki 
bulunabilir; ama böyle bir tertibin ömrünün ne olaca%ını da o tertibe girenlerin 
kestirmesi gerekir.

De%erli arkada#larım;
Sizi fazlaca yordum ve üzdüm, bundan dolayı gerçekten saygı ile özür dilerim.



Hükümet Programı hakkında #imdilik söyleyece%imiz bunlardan ibarettir. 
Önümüzdeki günlerde Hükümetin bu Programla bu ülkeye ve bu ülkenin özellik-
le dara dü#mü# kesimlerine iyilikler getirmesini biz de temenni ederiz. Ne var ki, 
uzun yıllar tecrübe edilmi# bir yönetim biçimini, bir dünya görü#ü uygulamasını, 
bu ülkede hakikaten harikalar yaratacak bir düzen saymak ve buna bel ba%lamak, 
belki o dü#üncede olanları avutur; ama Türk Milletini aldatamaz, kandıramaz ve 
Türk Milletinin ça%ın gerekleri ve gerçeklerinden özümledi%i halkçı, devrimci de-
mokratik sol Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına bir an evvel kavu#masına mani 
olamaz.

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Muzaffer Yurdakuler, buyurunuz.
M.B. GRUPU ADINA MUZAFFER YURDAKULER (Tabii Üye) 
Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler, Hükümetin Sayın üyeleri;
Uzun zamandan beri devam eden siyasal bunalımın bir noktasında, 31 Mart 

1975 günü Adalet Partisi Genel Ba#kanı Sayın Demirel tarafından kurulan ve Cep-
he Partilerinin olu#turdu%u Koalisyon Hükümetinin Programı üzerinde Millî Birlik 
Grupunun görü#lerini sunmaya çalı#aca%ım.

Sayın Senatörler;
Siyasal bunalımın ba#ladı%ı nokta ve zaman hakkında çe#itli görü#ler vardır. 

Bu çe#itli görü#lerin dayana%ı olan uzun dönemlere ait iddiaları, toplumumuzun 
ekonomik, sosyal ve siyasal geli#me çizgisi üzerinde tarihin #a#maz yargısına bıra-
karak, siyasal bunalımın yakın dönemde nerede ba#ladı%ını saptamada bugün için 
yarar vardır.

Atatürk Devrimlerinin ça%da# uygarlık düzeyini amaçlayan boyutları içerisin-
de çok partili demokratik rejim, halka dönük tek dereceli seçimlerin dinamizmi, 
1961 Anayasasının geni#, ilerici ve özgürlükçü ortamı, toplum geli#memizin niren-
gi noktalarını te#kil etmi#lerdir. Bu nirengi noktalarını a#an Türk toplumu, artan 
nüfusu, de%i#en üretici ve tüketici niteli%iyle planlı kalkınma dönemine girildikten 
sonra hızla büyüyen bir ekonomik yapıya ula#tı.

Geni#leyen ekonominin sosyal adalet içinde toplumsal refaha dönü#mesini 
amaçlayan sosyo-ekonomik politikaların uygulanmasını öneren 1961 Anayasası, 
bu amacın demokratik rejim içerisinde olu#turulması için özgürlük ortamına bü-
yük önem vermi#tir. Özgürlük ortamı korunarak, büyüyen ekonominin ve de%i#en 
toplumun çarkları bir ahenk içinde birbirine uydurulacaktı. Son 10 yılda uygulanan 
politikalar bu uyumu sa%layamamı#tır. Yanlı# ekonomik görü#lerle kalkınma plan-
ları sosyal amaçlarından saptırılmı#tır. Hatalı toplumsal görü#lerle, özgürlükler gi-
derek zedelenmi# ve toplumsal yapının sa%lıklı biçimde geli#mesi önlenmi#tir.

&ste, bütün bu dayanı#ların sonucu olarak, sosyal ve ekonomik çalkantılar siya-
sal banalım halinde toplumu etkisi akma almı#tır. Bize gere, battalı politik görü#le-
riyle iktidarlar, siyasal bunalımın hazırlayıcısı ve sürdürücüsü olmu#lardır. Çünkü 
aynı tutum ve davranı#larda ısrar edilmesi, giderek yo%unla#an 12 Mart öncesi bu-
nalımını getirmi#tir.



14 Ekim 1973 seçimleri rejim bunalımını önlemi#, fakat siyasal bunalımı gi-
derememi#tir. Grupumuzun görü#ü odur ki, siyasal bunalımdan çıkı# Anayasayı, 
toplumun gereksinmelerine uygulama olana%ı bulabilecek bir kadronun iktidarıyle 
mümkün olacaktır.

Bu arada, geçi# döneminin çe#itli a#amalarında, demokrasinin vazgeçilmez un-
surları siyasal partilere dü#en görevler de vardır. Bu görevlerin ba#ında, Anayasal 
düzenimizin gere%i olan parlamenter sistemin parlamentoya dayalı hükümetini 
kurmak gelir. 1973 seçimlerinden sonra bu konuda maalesef iyi örnekler verileme-
mi#tir.

Sayın Senatörler;

Siyasal partilerin ba#ta gelen görevi, seçim sonunda herhangi bir partinin tek 
ba#ına iktidarı elde edememesi halinde, parlamenter sistemin gere%i olan Meclisle-
re dayalı hükümeti kurmaktır. Siyasal partilerin ba#ta gelen görevleri arasındadır. 
Siyasal partilerin farklı görü# ve programlara sahip olmaları, onları bu görevden 
alıkoyamaz. Çünkü, siyasal yatırım ve çıkar dü#üncesi, sosyo-ekonomik görü#ler-
deki ayrıcalıklar, ki#iliklere dayalı iddialar, partilere ortak hükümeti kurmamak için 
mazeret olmamalıdır. Aksi halde toplumumuzun, demokrasinin vazgeçilmezlerine 
ve bizzat rejime olan inançları sarsılır. Sonunda parlamentoya dayalılı%ın dı#ında 
örneklere ve ba#ka türlü rejim modellerine özenti artar.

Sayın Senatörler;

1973 seçimlerinden sonra C.H.P. ve M.S.P. Koalisyonunun olu#turdu%u Sayın 
Ecevit Hükümeti 4 aya yakın bir sürede kurulabilmi#tir. Bu Hükümetin 17 Eylül 
1974’te istifasiyle ba#layan hükümet bunalımı 6,5 ay sürmü#, bizce olumlu sayıl-
mayan a#amalardan geçerek 4 partinin cephe olu#turması ve ba%ımsızların destek 
umudu ile bugünkü duruma gelinmi#tir.

Hükümetin genel hatlarıyle dünya barı#ını hedef tutan kar#ılıklı çıkarlara da-
yatmak kayıt ve #artı ile bütün ülkelerle iyi ili#kiler kurma, Avrupa’daki barı#ın kuv-
vetlendirilmesi için Avrupa Güvenlik &#birli%i Konferansına katılma konusundaki 
politikasını olumlu kar#ılıyoruz.

Kom#ularımızla, bu arada Sovyetler Birli%i ile izlenen iyi kom#uluk kar#ılıklı 
saygı ve anlayı# içinde olumlu geli#meler kayıt eden politikaları, &ran ve Pakistan’la 
olan ve kısmen de anla#malardan do%an iyi ili#ki ve i#birli%inin devam ve geli#ti-
rilmesini, Arap ülkeleri ile olan dı# ili#kilerimizin geli#tirilece%ini memnuniyetle 
kar#ılarken, dost ve karde# &ran’ın yıllarca önce Türkiye’den geçirmeyi planladı%ı 
tabiî gaz boru hattının hâlâ bir anla#ma ile realize edilmemi# olmasına bir mana 
veremiyoruz. Bu arada hemen hemen bütün Balkan Devletleri ile yapılan kar#ılıklı 
vize anla#malarının, Avrupa ile aramızda köprü vazifesi gören Bulgaristan ile yapıl-
mamı# olmasını eksiklik saymaktayız. Bir an önce gerçekle#tirilmelidir.

Sayın Senatörler;

Türkiye, Kıbrıs Barı# Harekâtından sonra Orta Do%u Ülkelerinde saygınlık ka-
zanmı#tır. &zlenen bu ki#ilikli ve ba%ımsız du# politikanın Sayın Demirel Hüküme-



tince de sürdürülece%ini ve Üçüncü Dünya Devletleriyle de siyasî, ticarî, iktisadî ve 
kültürel ili#kilerin geli#tirilece%inden memnunluk duyuyoruz.

Bugünkü ortam, Türkiye’nin bütün kom#ularıyla oldu%u gibi, Çin Halk Cum-
huriyetiyle de daha sıkı ili#kiler kurmasına elveri#lidir. Büyük bir geli#me içinde bu-
lundu%u bilinen ve bir milyara yakın nüfuslu bu ülke ile ticarî ve iktisadî ili#kilerin 
geli#tirilmesinin her iki ülkenin de yararına olaca%ı inancındayız.

Hükümet Programında, Kıbrıs’ta iki cemaat arasında tutarlı, geçerli ve devamlı 
bir barı#ın ve beraber ya#amanın, iki bölgeli ba%ımsız bir federal sistemle mümkün 
olabilece%i ifade edilmektedir ki, bu husus Millî Selâmet Partisinin dı#ında bütün 
partilerin ve ba%ımsızların benimsedi%i bir çözüm yolu idi. Bugün Hükümet orta%ı 
bu partinin de, bu ilkeyi benimsemi# olması sevindiricidir.

Kıbrıslı soyda#larımızın yıllar boyu süren kanlı ve ıstıraplı ya#amı, Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin Barı# Harekatıyla gerçekle#tirdi%i fiilî durumla huzur ve teminata 
kavu#mu#tur.

Hükümetten, co%rafî temele dayalı federal sistemin gerçekle#tirilmesi için ge-
rekli gayretleri beklemekteyiz.

1922 yılında, Ege sularında bo%uldu%unu sandı%ımız Megalo &dea’dan vaz geç-
meyen, Batının ve bugünde özellikle, Amerika’nın #ımarık çocu%u Yunanistan hariç 
olmak üzere, bütün kom#ularımızla kar#ılıklı çıkar ve saygı sınırları içinde, dost 
olma, Türk Hükümetlerinin ortak dı# politika ilkesi haline gelmi#tir.

Yunanistan’ın kara sularının sınırlarını geni#letme gayretleri, Ege kıta sahan-
lı%ı ve Ege Denizi hava sahasının kontrolü konularındaki; anla#ılması mümkün ol-
mayan tutumu ile andla#maları hiçe sayarak, kıyılarımızın bir uzantısı olan adaları 
silahlandırma te#ebbüsleri, Batı Trakya Türklerine uyguladı%ı gayri insanî ve onları 
göçe zorlayıcı politikalara, artık “Dur” demenin zamanı geldi%i inancındayız.

Batının ve Amerika’nın devamlı olarak silahlandırdı%ı Yunanistan’ın sorumlu 
a%ızlarından sık sık savrulan sava# tehditlerine kulaklarımızı tıkayamayız. Kendi-
lerine, hak ettikleri ve lâyık oldukları cevap gecikmeden verilmeli ve haklarımızın 
savunucusu oldu%umuz da fiilen gösterilmelidir.

Sayın Senatörler;
Programda, dı# politikaya a%ırlık verilen konulardan di%er biri de, Amerika 

Birle#ik Devletleriyle olan ili#kilerdir. Hükümet gayet haklı olarak, Amerikan Hü-
kümetiyle, Kongresinin politikalarını de%il, Amerika’nın fiiliyata intikal etmi# olan 
uygulamasını esas kabul etmi#tir.

Amerika’nın fiiliyata intikal eden bu davranı#ını dostça bir politika oldu%u söy-
lenemez. Bu sebeple Hükümet tevekkül içinde Amerikan Kongresinin karar de%i#-
tirmesini beklememelidir.

Baskı yoluyla, Türk Milletinden bir #ey koparmanın mümkün olamayaca%ını 
ifade eden Hükümetin, kar#ılıklı yardım anla#masını tek taraflı olarak bozan ve 
ancak muhasım devletlere uygulanan silah ambargosunu 5 "ubat tarihinden beri 
Türkiye’ye kar#ı devam ettiren ABD’ne verilecek cevabı da, sözden ibaret kalma-



malıdır. Yardımın kesilmesinden ve ambargonun uygulanmaya ba#lamasından iti-
baren iki ayı a#kın bir zaman geçmi# olmasına ra%men, bu güne kadar alınamayan 
kar#ı tedbirlerin, Hükümetçe en kısa zamanda alınaca%ından emin olmak isteriz.

Dı# politika konusundaki görü#lerimize son vermeden önce, Uluslararası Pet-
rol Ajansı’na da kısaca de%inmek isteriz.

Zengin kapitalist ülkelerin petrol üreten az geli#mi# ülkelere kar#ı te#kil etmi# 
oldukları ve gere%inde bu ülkelere silahlı müdahale dahil, her türlü müeyyideleri uy-
gulamayı amaç edinen Uluslararası Petrol Ajansı’na, kendisi de az geli#mi# bir ülke 
olan ve hammadde kaynakları oldukça zengin bulunan Türkiye’nin katılmasına bir 
anlam veremiyoruz. Kaldı ki, bu Ajans’ta 151 oydan (4) oya sahip olan Türkiye’nin 
burada faal bir rol oynaması da mümkün de%ildir. Hükümetin bu konuyu daha ger-
çekçi bir açıdan de%erlendirece%ine inanmak isteriz.

Sayın Senatörler;

Müttefiki tarafından kendisine silah ambargosu uygulanan, buna kar#ılık 
NATO entegrasyonundan ayrılmı# olan Yunanistan’ı durmaksızın her türlü silah, 
araç ve gereçle donatan ABD ve Batı ülkelerinin bu tutumu kar#ısında Hükümetin, 
Silahlı Kuvvetlerimizin en modern silah, araç ve gereçlerle donatılması konusunda 
hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayaca%ına ili#kin kararını haklı ve yerinde bulmak-
tayız. Ancak, harp sanayiini geli#tirerek silah satıcısı durumuna gelmi# ülkelerin 
sayısının sınırlı oldu%u ve bunların büyük kısmının da bize kar#ı ambargo uygula-
dı%ı, buna kar#ılık Yunanlılara silah satı#ı anla#ması ile ba%lı oldukları gözden uzak 
tutulmamalı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, nereden olursa olsun, en modern silahlar 
satın alınarak donatılmalıdır.

1963 yılından beri Grupumuza kar#ı yöneltilen itham ve ele#tirilere ra%men, 
üzerinde ısrarla durdu%umuz ve büyük ölçüde kendi öz kaynaklarına ve güçlerine 
dayalı ulusal bir ordunun zaruretinin Hükümet Programında yer alı#ı bizi memnun 
etmi#tir.

Sayın Senatörler;

Kurulması dü#ünülen harp sanayii, elbette ki tek ba#ına bir sanayi de%ildir. Bu 
sanayinin pazarı, Türk Silahlı Kuvvetleriyle, olanak bulunursa, bazı geli#mekte olan 
ülkeler olacaktır. Ba#ta motor, demir-çelik, kimya, elektronik ve benzeri sanayi kol-
larından olu#turulacak olan harp sanayiinin, hiç ku#kusuz Devlet eliyle kurulup yö-
netilmesinde zaruret vardır.

Sayın Senatörler;

Programdaki sosyal ve ekonomik konulara gelince:

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli yoksul zümreleri ve yurdun geli#meye 
muhtaç bölgelerini yararlandırmak için gereken adımları atmak ilkesi, yeni olmasa 
bile, üzerinde duruldu%unu görmek sevindiricidir.

Türkiye’de i#sizlik ve gelir da%ılımındaki dengesizlik, sosyal barı#ı tehdit eden 
ciddî sepeblerdir. Ça%da# anlayı#, kalkınmanın nimetlerinden herkesi zaman ge-



çirmeden faydalandırmayı gerektirmektedir. Bu da, ancak Devlet eliyle uygulanan 
politikalar sayesinde mümkün olur.

Sayın Senatörler;
Do%u ve Güneydo%u illerimizin özel planlar hazırlanarak kalkındırılmasına hız 

verilmesinin öncelik ta#ımasını olumlu kar#ılamaktayız.
Do%unun ve Güneydo%unun eski halini bilenler, bu bölgeleri yakında ziyaret 

etmi#lerse, son 15 yılda bu bölgelerin çehresinin büyük ölçüde de%i#mi# oldu%unu 
görmü#lerdir.

Planlı dönemde, bu bölgelerin kalkınması için bütçelerden büyük paralar har-
canmı#; yol, su, elektrik, okul, bölge yatılı okulları yapılmı#, sa%lık i#lerinin sosyali-
zasyonu ile ilgili götürülen hizmetler yanında büyük yatırımlara yönelinmi#, sınaî 
alanda da Devlet elinden geleni esirgememi#tir. Planların tetkiki bu bölgelere yapı-
lan yatırımların küçümsenmeyecek ölçüde oldu%unu ispatlamaktadır. Ancak, yine 
de yeterli de%ildir.

Bütün özendirici ve te#vik edici tedbirlere ra%men, özel sektör bu bölgelere bi-
linen sebeplerle yatırım yapmamı#tır. Bu hal Hükümetin Programda bu bölgelerin 
kalkındırılması için uygulayaca%ını vaat etti%i (Özel Kalkındırma Planlarının) an-
cak Devlet eliyle uygulanması gere%ini zorunlu kılmaktadır. Bu kararı Hükümetten 
beklemekteyiz. 

Sayın Senatörler;
Muhtaç durumdaki ya#lı yurtta#ların, kimsesiz çocukların, sakatların, Devlet 

himayesine alınması bu güne kadar gecikmi# sosyal bir politikanın tatbiki olacaktır.
Grupumuz bu konuları daha ayrıntılı olarak inceleyen, koruma ve himaye ted-

birlerini bir bütünlük içinde mütalaa edecek olan kanun tasarılarına destek olacak-
tır.

Sayın Senatörler;
Türk ekonomisinde daha fazla görmezlikten gelinemeyecek konular vardır. 

Bunlardan biri, özel sektör ile kamu sektörü arasındaki ücret dengesizli%idir.
Kamu sektöründe, idarenin israfçı, istikrarsız ve verim azlı%ına ra%men, çok 

defa yetenekli idarecileri tutamayacak bir ücret politikası uyguladı%ı açıktır.
Bugün Devlette yeti#mi# kimseler çok farklı ücretler yüzünden özel sektör ta-

rafından transfer edilmektedir. Buna kar#ılık, kamu sektöründe i#çinin çe#itli top-
lu sözle#melerle elde etti%i imkânlar kar#ısında Devlet memurunun durumu, son 
katsayıya ra%men çok geride kalmı#tır. Ne gariptir ki; son zamanlarda i#çiler, me-
murların bu yoldaki haklarını savunmak ihtiyacını duymu#lardır. &#çilerin haklarını 
toplu sözle#melerle almı# olmalarına sevinmekteyiz. Ancak, önemli olan, i#veren 
kurumların verimli çalı#ma yollarını bularak toplu sözle#me farklarını ortak kamu 
fonlarından ödeme zorunlulu%unu önlemeleridir.

Sayın Senatörler;
Türkiye’de hiç #üphe edilmemelidir ki; en önemli sosyo-ekonomik konu, i#siz-

liktir; yani istihdam açı%ıdır. Ondan sonra da, üretim yetersizli%i gelmektedir. Bun-



ları elbette ki kısa vadede halletmek mümkün de%ildir; fakat alınacak ekonomik 
tedbirlerle yatırımları hızlandırmak, her olana%ı yatırımlara yöneltmek, geciktirici 
her engeli a#mak Hükümetin ba#lıca görevi olmalıdır.

Bunlara i#aret ettikten sonra, ülkemizin ya#am düzeyi ve içinde bulundu%u ko-
#ullar dikkatte tutulursa, üretim toplumu olmamız zorunlu%u kendili%inden ortaya 
çıkar. Bu zorunlu%a ra%men, kısa sayılabilecek sürelerle bir emekliler toplumu ya-
ratmak, çalı#ma sürelerini kısıtlamak, bir ba#ka deyi#le, ülkemizde ciddî bir üretim 
toplumu olmadan tüketim toplumu düzenini kurmak, onun politikasını istemek 
veya uygulamaya koymak, muhakkak ki Türk ekonomisinin gücü dı#ında kalır. 
Bunu Hükümetin dikkatine sunmak isterim.

Sayın Senatörler;
Türk toplumunun sa%lıklı bir sanayi toplumu olabilmelinin ilk #artı sanayi or-

tamının yaratılmasıdır. Planın ve 1975 &cra Programının öngördü%ü gibi Türk sana-
yiinin kalkınması büyük sanayi projeleriyle gerçekle#ecektir. Bunlar da her yönüyle 
Devlet eliyle düzenlenmesi gereken projelerdir. Enerji, demir-çelik, çe#itli metalür-
ji, elektronik, motor, otomotiv, yeni #eker fabrikaları, gübre sanayiidir.

Burada bir gerçek daha var; siyasî istikrar sa%lanmadıkça ve hükümetler bu ko-
nulara sahip çıkmadıkça, büyük sorumlukları gerektiren büyük projelerin yatırıma 
dönü#türülmesi mümkün de%ildir.

Kamu sektörü yatırımlarına ayrılan fonların yetersizli%i ve enflasyon etkisi ile 
bu fonların uygulamada çok yetersiz kalmaları, fizikî gerçekle#melerin plan hedef-
lerinin gerisine dü#melerine neden olmaktadır. Son Bütçe müzakerelerinde yaptı-
%ımız konu#malarda 1974 yılı yatırımlarının 1973 yılı yatırımlarının hemen hemen 
yarısı düzeyinde kaldı%ını ve 1974 yılında kamu yatırımları %80 oranında gerçekle-
#irken, özel sektör yatırımlarının %122 ile hedefini a#tı%ını belirtmi#tik. Bunun so-
nucu olarak, istihdam baskısı artmı# ve i#sizler ordusu 1.760.000 ki#iye ula#mı#tır.

Yatırımları gereksiz #ekilde güçle#tiren ve geciktiren engellerin ortadan kaldı-
rılmasına çalı#ılması, yeni yatırımların te#vik edilmesi, yarım kalmı# yatırımların 
tamamlanması ve hem üretim artı#ının sa%lanmasına çalı#ılmalıdır.

Genç Libya Devleti ile yapıları anla#ma, bize yeni yatırım ve istihdam olanakla-
rı hazırlamı#tır. De%erlendirilip, sahip çıkılaca%ından #üphe etmiyoruz. Ayrıca Sa-
yın Irmak Hükümeti Dı#i#leri Bakanının gezisi ile bir potansiyel olanak daha elde 
edilmi#tir. Bu da, &ran’ın Türkiye ile yapaca%ı ihracat ve ithalât imkânlarını kolay-
la#tırıp, hızlandıracak olan ula#ım tesisleridir. Limanların geli#tirilmesi, yeni yol-
larla &ran’a ba%lanması Türkiye’de yeni yatırım ve istihdam imkânları yaratacaktır.

Belli kaynak ve mihrakların Türk parasını devalüasyon tartı#malarına sürükle-
mek istedikleri bir ortamda yeni ve büyük döviz olanakları yaratacak bu projelere 
gereken önem verilmelidir. Kaldı ki, bu projelerin finansmanı &ran Hükümetince 
garanti edilmektedir. Bu ve benzeri yatırım olanakları için ciddî ve atak giri#imler-
de bulunmak zorunludur ve ortam da hazırdır.

Sanayi ile ilgili genel ilkelerden sonra, Türk ekonomisinin 1975 baharında cid-
di ve somut meseleleri oldu%u bilinmektedir. Bunlardan en önemlisi, depolamak 



için bile yer bulunmayan ve büyük paraların ba%lanmı# oldu%u, pamuk stokunun 
satılması ve süratle paraya çevrilmesi yollarının aranmasıdır.

Pamuktan ve pamuklu mamuller ihracından gelecek takriben 500 milyon dolar 
civarında dövize Türk ekonomisinin ihtiyacı a#ikârdır. Türk Çimento Sanayii büyük 
bir stok baskısı altındadır. Devamlı ve istikrarlı bir ihraç politikasının gere%inin 
kavranmı# oldu%unu ümidederiz.

Ucuz ithal edildi%i için üretilme yerine, gereksiz yere büyük ölçüde demir ithal 
edilmekte ve böylece büyük stoklar birikmektedir. Konunun üzerine ciddiyetle e%i-
linmelidir.

"eker fiyatları arttıktan sonra #eker sıkıntısı ortadan kalkmı#tır. Ancak, dünya 
#eker krizi nedeniyle ihracı çok kârlı hale gelen, kolay ve hızla büyütülme olana%ı 
bulunan pancar üretiminde geç kalınıldı%ı ve #eker sanayiinin vaktinde büyütüle-
medi%i gerçe%i bütün çıplaklı%ı ile meydana çıkmı#tır.

Sunî gübre üretiminin, planın gerisinde kaldı%ı ve çok pahalıla#an dünya fosfat 
fiyatlarının sunî gübre fiyatlarını etkiledi%i ve tarım ürünleri girdilerinin önemli öl-
çüde arttı%ı bir gerçektir. Hükümet, sunî gübre fiyatlarını indirece%ini açıklamı#tır. 
Bunu, biz de canı gönülden isteriz, Ancak, ekonomik politika bir bütünlük içinde 
incelendi%inde, desteklenen fiyat politikasını kar#ılamak için bütçeden ayrılması 
gereken fonların önemli ölçüde arttı%ı ve yatırımları olumsuz yönde etkiledi%i ger-
çe%i de, dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Sayın Senatörler;
Enerji kıtlı%ı, üretim artı#ında yeterli hızın sa%lanamaması ve proje hataların-

dan do%an arızalar, tesisleri i#letecek personel mevcudunun yetersizli%i ve i#ba#ın-
da bulundurulmayı#ı Türk sanayiinde önemli verim dü#melerine yol açmı#tır.

Yarattı%ı güncel sıkıntılar ne olursa olsun, uzun vadeli planlama ve yatırım ola-
rak enerji politikası Hükümetten büyük gayretler istemektedir.

Gecikmi# ihaleler, atom enerjisi meseleleri, devamlı ve iradeli takipçiler bekle-
mektedir.

Nükleer santrallerin in#aatına hız ve önem verilmesi, &ran tabiî gaz boru hat-
tına sahip çakılması, petrol arama ve üretme çabalarının artırılması, gerçekten zo-
runludur. Irak tabiî gaz boru hattının gerçekle#tirilmesi de çok yararlı olacaktır.

Sayın Senatörler;
Deniz ula#tırması, gemi yapımı ve sanayi ve deniz ticareti ile ilgili konularda 

geç kalınmı# oldu%u meydandadır. Bu konuların tetkiki ve planlanması için daha 
fazla zaman kaybedilmemelidir.

Türk a%ır sanayiinin, yatırım malları üreten temel sanayi kurma olanaklarını 
da dikkate alarak geli#tirilmesi çok isabetli olacaktır. Ortaya yeni çıkan dı# politika 
ko#ulları, yıllardan beri savundu%umuz millî ordu ve onun dayanaca%ı gereksinme-
leri elle tutulur hale getirmi#tir. Yapabilece%imiz, rantabilitesi olan klasik silah ve 
araçları en kısa zamanda üretmeliyiz. Esasen gelene%imiz ve birçok da olanakları-
mız var.



Sayın Senatörler;
Planlı dönemde ekonominin temel #artlarından biri, istikrar içinde büyümesi 

idi; fakat son senelerde tam bir istikrarsızlık içine dü#üldü%ü de malumdur. Kana-
atimiz odur ki, ekonomide istikrar #artlarını sa%layabilmek büyük ba#arı olacaktır. 
Bu sebeple, Hükümetin programında önemle üzerinde durdu%u (Ekonomide istik-
rar sa%lanması) enflasyonla tutarlı bir mücadele, spekülatif kazançların ekonomiye 
verdi%i zararları önlemek, Türk parasının iç ve dı# de%erini korumak gibi hedefleri-
nin ba#arılı olmasını temenni ederiz.

Sayın Senatörler;
Dı# ticaret bütçesindeki ekonomiye olumsuz etki yapacak #ekilde artan dı# 

ticaret imkânlarının 2 sene gibi kısa bir sürede harcanması ve bugün yine Türk 
ekonomisini bir dı# ticaret çıkmazı ile karsı kar#ıya bırakmı# olması, geçmi# hükü-
metler için talihsizliktir.

Dı# ticaretin, tatminkâr geli#me hudutları içinde seyretmesi için, birçok ola-
nakların bulundu%undan da #üphe etmiyoruz. Bir bütünlük içinde alınacak tedbir-
lerin ve birle#tirilecek gayretlerin olumlu sonuçlar sa%layaca%ına ve maksatlı olarak 
yürütülen devalüasyon tartı#malarına son verece%ine inanıyoruz.

Son geçici hükümetler, vergi sistemimizi geli#tirecek ve hattâ zorunlu hale ge-
len düzeltme tedbirlerini bile Meclislere getirememi#tir. Vergilerimizin, ekonomiye 
ayak uyduran mükelleflerin ve bir kısım zümrelerin lehine, tabiî olarak bazılarının 
da aleyhine, yeni hükümlerle yenilenmesi kaçınılmaz hale gelmi#tir. Çok temenni 
ederiz ki, Hükümet mahdut gelirli ücret ve maa# alanlar aleyhine i#leyen bu kanun-
ları en kısa zamanda düzeltmek imkân ve gücünü bulsun.

Sayın Senatörler;
Türk ekonomik kalkınmasında sanayi ve tarımın dı#ında, nispî bir yeri de olsa, 

turizm üzerinde programa kaydedilen hususlar gerçeklerin ifadesidir. Geçmi# hü-
kümetler de buna benzer hükümleri benimsemi#lerdi; fakat turizm tedbirleri ve 
verilen kredilerin mahalline sarf edilip edilmedi%inin ara#tırılmaması, özellikle Hü-
kümet içinde ciddî, tutarlı ve takip gerektiren koordinasyon tedbirleri alınamadı%ı 
için, uygulamada ba#arısızlıklarla kar#ıla#ılmı#tır. Gerçekte turizmde bir potansiyel 
vardır ve olumlu sonuçlar alınabilir.

Sayın Senatörler;
Tarım ürünlerinin ihraç pazarlarında önemli fiyat artı#larının oldu%u bir dö-

nemde kar#ıla#tı%ımız üretim sıkıntısı, sadece tesadüf veya talihsizlik de%ildir. 
Uzun vadeli çalı#ma ve yatırımlarda geç kalınmı#, böylece 3’ncü 5 Yıllık Plan stra-
tejisi de #üpheli bir duruma dü#mü#tür. Bugün zorunlu olan ihtiyaç maddelerimiz 
için büyük döviz kayıplarını da göze alarak stok yapma yoluna gidilmesi kısa vadeli 
tedbirlerdir. Plan ve politikanın, ekonominin yeni ihtiyaçlarına olanak sa%laması 
yönünde düzeltilmesi gerekir.

Gıda maddelerini ithal etmekten kurtulmak için, sulamada büyük a#ama yapıl-
malı, tarım girdileri ucuzlatılmalı, teknoloji etkili hale getirilmelidir.



Sayın Senatörler;
Tarım ve toprak reformunun ilk uygulanması için Pilot bölge olarak seçilen 

Urfa’da elde edilecek tecrübelerin de%erlendirilmesinin, di%er illerimizde yapılacak 
uygulamaları süratlendirme bakımından çok önem ta#ımakta oldu%una kaaniiz. 
Reformun ba#arısının bu ilk uygulama ile çok yakından ilgili olaca%ına da i#aret 
etmek isteriz.

Tarım ve orman isçilerinin sigorta kapsamına alınaca%ı vaadini memnuniyetle 
kar#ılamaktayız. Bunu olu#turacak yasaları bekliyoruz.

Ticaret Bakanlı%ından, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlı%ına yeni devredilen 
üç büyük i#letme, bu Bakanlı%ı daha etkin ve güçlü bir hale getirecektir. Ancak, 
tarım ve gıda politikasını parasal yönden destekleyen Ziraat Bankasının Ticaret Ba-
kanlı%ında bırakılma gerekçesini anlayamadık.

Sayın Senatörler;
Toplumun ortak varlı%ı telâkki edilmesi gereken her türlü kredi imkânlarından 

faydalananlar, elde ettikleri faydanın, hiç de%ilse vergisini tam vermek zorunda bı-
rakılmalıdırlar. Kredi kullanma ve vergi verme arasında bir ili#ki, organik ba% veya 
fonksiyonel bir ili#ki mutlak sa%lanmalı, idare bunun takipçisi olmalıdır.

Sayın Senatörler;
Hükümet Programında millî e%itim ile ilgili konulara, genel olarak manevî ve 

ahlâkî plâtformda de%inilmi#tir. E%itim sorunlarına Üçüncü Be# Yıllık Kalkınma 
Planındaki ilkeler ve amaçlar yönünden bakmak yerine, manevî ve ahlâkî açıdan 
bakılması tercih edilmi#tir. E%itim sorunlarına bu türlü e%ilim, sa% kanat politika-
cıları için bir siyasî tercih meselesidir. Oysa, e%itim konusu içerisinde, manevî ve 
ahlâkî de%erlerle birlikte, büyük önem ta#ıyan nitelik ve nicelik faktörleri de söz 
konusudur. Kalkınma planlarının bilimsel yakla#ım biçimi, sorunlara do%ru e%ile-
bilmenin en tutarlı yoludur. Bu bakımdan, Hükümet Programında millî e%itim ko-
nularının ele alını# tarzı bu tutarlıktan yoksundur.

Bununla beraber, fırsat ve imkân e#itli%inin sa%lanması için, ö%renci bursları-
nın miktar ve sayı itibariyle ço%altılaca%ı, parasız yatılı ö%renci sayısının, kredi ve 
yurt olanaklarının artırılaca%ı, üniversiteye hazırlık kurslarının açılaca%ı, meslek 
okullarının ikinci döneminden mezun olanların üniversite ve yüksek okulların gi-
ri# imtihanlarına katılmalarının sa%lanaca%ı, üretime dönük meslekî ve teknik lise-
lerin giderek ço%altılaca%ı, okullarda kitap enflasyonuna ve ders kitapları ile ilgili 
ticarî istismarlara son verilece%i gibi olumlu, toplumsal ihtiyaçlara uygun ilkelere 
yer ve a%ırlık verilmesini memnunlukla kar#ılarız. Üniversite giri#inde merkezî seç-
me ve yerle#tirme sınavlarından önce, üniversite hazırlık kursları açılması ve bu 
kurslarda büyük merkezlerdeki ö%retmenlerden faydalanmak yerinde bir tedbirdir; 
fakat bundan daha iyisi, gerice yörelerdeki lise ve dengi okulların ö%retmen bo#luk-
larının doldurulmasıdır.

Millî e%itimde ahlâk derslerinin daha da geli#tirilece%i ve bu dersleri öncelikle, 
&lahiyat Fakültesi, Yüksek &slâm Enstitüsü ve &mam-Hatip Okulları mezunlarının 
okutaca%ı hükmünü yersiz bulmaktayız. Önce, ahlâkın ne oldu%unu ve ne olmadı-



%ını en iyi bilenlerin, din adamlarının inhisarına alınması görü#üne kar#ıyız. E%er, 
okutulacak dersin ismi “Ahlâk” yerine, “Din E%itimi” olacaksa, o zaman önerilen 
fikrin yanındayız; fakat bir toplumda ahlâkın sadece dinî telkinlerle geli#tirilece%i 
fikrine katılmıyoruz. Dinî telkinler, dinî kurallar, iyi ahlâklı olmayı amaçlar, ancak, 
bu amacı elde etmeye tek ba#ına yetmezler. Kaldı ki, bugün uygulanan müfredat 
programlarına göre adının pekâlâ, “Sosyal Bilgiler, Psikoloji, Sosyoloji, ya da Yurt-
ta#lık, Vatanda#lık” isimlerinden birinin verilmesi mümkün olan bu derse, “Ahlâk” 
isminin verilmesini sakıncalı bulmaktayız.

Millî e%itimimiz, örgün ve yaygın e%itim bütünü içerisinde, e%itim-üretim 
ili#kisinin kuruldu%u, e%itim kurumlarının yurt düzeyine fonksiyonel ve dengeli 
da%ılımının sa%landı%ı, fırsat e#itli%ine açık bir sistemin gerçekle#tirildi%i bir düze-
ye ula#mayı sa%layacak amaca yöneltilmelidir. Örgün e%itim sistemi, ekonomik ve 
sosyal yapının gereklerine uygun, dinamik ko#ullara ve de%i#melere açık bulundu-
rulmalıdır. Yaygın e%itim sistemi ise, örgün e%itimin eksikliklerini giderecek, üre-
tim sürecine geçenleri gerekli bilgi ve beceri ile donatıp, insangücünün verimlili%ini 
yükseltecek bir düzeye ula#tırılmalıdır.

Sayın Senatörler;
Bugüne kadar hiçbir hükümet programında yer almayan biçimde, dil devrimi-

ne kar#ı kullanılan ifadeyi çok yadırgadık. Ancak, ne kadar kar#ı çıkılırsa çıkılsın, 
Atatürk devrimlerinin bir ö%esi olan dil devrimini önlemeye hiçbir hükümet gücü 
yetmeyecektir.

Sayın Senatörler;
Konu#mamıza ba#larken belirtti%imiz gibi, sermaye yanlısı partilerden olu#an 

ve kalkınmayı özel sektör öncülü%ünde planlayan bir hükümetin, devlet olanakları-
nı kullanarak bir sanayici sınıf yaratması do%aldır. Batı ülkeleri, kendi insanlarıyle, 
sömürge insan ve her türlü kaynaklarını insafsızca sömürerek bir sermaye sınıfı ya-
ratmı# ve bu sınıf öncülü%ünde kalkınmalarını yapmı#lardır. Türkiye’nin ne büyük 
sermayedarı ve ne de sömürgesi vardır. Kalkınmak için gerekli sermaye, ancak ken-
di insanından, di%er bir deyimle, sermayenin belirli ellerde toplanmasını sa%lamak 
üzere kamu giderlerini i#çi ve köylü ile dar gelirlilere yükleyerek, sermayeci sınıfı da 
te#vik tedbirleri ve vergi indirimleri uygulamalarıyle gözetmek ve yaratmak zorun-
lu%u a#ikârdır. Böyle bir kalkınma felsefesini benimsemi# bir hükümetin, be# yıllık 
planlarda da ifadesini buldu%u gibi, evvelâ kalkınmayı gerçekle#tirmesi, ondan son-
ra da sosyal adalete yönelmesi aynı #ekilde do%aldır.

Böyle bir kalkınma politikası benimsemi# hükümetlerin, gerçek anlamda sos-
yal güvenlik tedbirleri getirmesi; i#çi, topraksız köylü ve dar gelirlilerin, küçük es-
nafın ya#ama düzeylerini iyiye do%ru götürecek iktisadî ve sosyal politikalar izle-
mesi mümkün de%ildir. Konuya bu açıdan bakıldı%ında, her ne kadar Programda 
aksi vaat edilmi# ise de, bugüne kadar oldu%u gibi, bundan sonra da âdil ve den-
geli bir fiyat politikasının uygulanması ve sosyal refahın yaygın hale getirilmesini 
mümkün görmüyoruz.

Takip edilegelmekte olan, üretken olmayan ve istihdam yaratmayan ekonomik 
politikalar sonucu, bugün Türkiye, üretti%inden fazla tüketen ve yaratılan istihdam 



sahasından fazla ço%alan bir ülke halindedir. Halen i#siz sayısı 1 milyon 760 bin 
civarında olup, ihraç edilen i#güçlerinin ba#layan dönü#leri ve tüketim toplumunun 
ihtiyaçlarını kar#ılamak için kurulmu# bir sanayinin bulunmayı#ı, artan nüfusa is-
tihdam yaratmadı%ından bu miktar daha da artacaktır. Her türlü sosyal patlamala-
ra müsait olan bu kitlenin, i#sizlik sigortası ihdas edilerek bir ölçüde tatmin edilme-
leri gere%ine önemle i#aret etmek isteriz.

Son yıllarda, toplu sözle#melerdeki anla#mazlıklardan do%an grevlerin bir öl-
çüde azalması ve i#çilerin a#ırı ücret taleplerinde bulunmalarını önlemek ve çalı#-
tıkları i#yerlerini kendi malları gibi kabul etmeleri için, i#çilerin i#yeri yönetimine 
katılmalarında yarar görmekteyiz. Ayrıca, kurulacak fabrika ve emsali yatırımlara 
i#çilerimizin hissedar olmasına olanak sa%layacak hazırlıkların bir an evvel realize 
edilmesini beklemekteyiz.

Tarım alanında çalı#an ve ço%u mevsimlik i#çi niteli%ini ta#ıyan yüz binlerce 
tarım i#çisi, en küçük bir sosyal güvenlikten yoksundur. Bunların çalı#tırılma fiyat-
ları ve hakları, sendikala#madıkları için, müeyyidelere de ba%lanmı# de%ildir. Bütün 
eski hükümetlerin programlarında yer alan ve fakat bir türlü gerçekle#tirilemeyen 
Tarım &# Kanununun, Hükümet Programında tarım ve orman i#çilerini sigorta kap-
samına almak suretiyle gerçekle#tirilece%i vaadini bir taahhüt telâkki ediyoruz.

Sayın Senatörler;

Programda, sa%lık sigorta sisteminin gerçekle#tirilece%i belirtilmektedir. 
Türkiye’de, gelir da%ılımının korkunç bir dengesizlik içinde oldu%u ve bir köylü ai-
lesinin yılda eline geçen paranın hiç denecek kadar az oldu%u gözönünde tutulur 
ve nüfusun yüzde 70’inin böyle bir gelir düzeyine sahip kırsal bölgelerde ya#adı%ı 
hesaba katılırsa, sa%lık sigorta uygulamasının olanak dı#ı bulundu%u tahmin edi-
lebilir. Bir kamu hizmeti ve bir anlamda da yatırım olan sa%lık hizmetlerinin, ge-
nel bütçeden kar#ılanması ve programda da belirtildi%i üzere, sa%lık hizmetlerinin 
sosyalle#tirilmesi çalı#malarına hız verilmek ve bu hizmetin geli#mesini önleyen 
engelleri kaldırmak suretiyle yürütülmesinin, Türkiye gerçeklerine daha uygun dü-
#ece%i kanısını ta#ımaktayız. 

Sayın Senatörler;

Ülkemizde yeteri kadar sanat okulu ve enstitüleri açılamadı%ından, bir çok aile 
de, gelir adaletindeki dengesizlikten ötürü, çocuklarını okullara gönderememi#ler-
dir. Bu sebeple, küçük esnaf, büyük ölçüde çırak ve kalfalardan yararlanmaktadır. 
Ancak; çırak, kalfa ve ustalar kanunu çıkmadı%ından; bunların çalı#ma hayatları 
teminat altına alınamamı#tır. Ücretleri de i#verenin insafına bırakılmı#tır. Hemen 
bütün hükümetlerin programlarında yer almasına ra%men, çıkarılamayan bu kanu-
nun, programda vaat edildi%i üzere, çıkarılmasını beklemekteyiz.

Sayın Irmak Hükümeti zamanında kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlı%ının ay-
nen muhafazasından ve bu Bakanlı%ın bütün sosyal güvenlik kurumlarını bünye-
sinde toplarken, kurulu# hedefleri istikametinde geli#tirilece%i vaadinden mem-
nunluk duyduk.



Sayın Senatörler;
Koalisyonu olu#turan siyasî partiler bir süre önce Cephe Birli%i kurmu#lar, adı-

na da “Milliyetçi Cephe” demi#lerdir. Halk toplulukları arasında cepheler olu#tur-
mak, muhasamatın ve dü#man kamplara ayrılmanın bir i#areti sayılmak gerekir. 
Bunun ötesinde, bir kısım partilerin “Milliyetçilik” gibi kutsal bir tanımın etrafında 
toplanmaları; daha ilk anda, kendi toplulukları dı#ında kalanların milliyetçi olma-
dıklarını ima eden bir ithamı beraberinde getirmi#tir. Türkiye’de hiç kimse, hiçbir 
siyasî te#ekkül; milliyetçi olmanın, bu niteli%i ta#ımanın dı#ında kalamaz, böyle bir 
ithamın altında bırakılmaya razı olamaz.

Türk toplumunun geli#me çizgisi ve tarihî geli#imi içinde belirgin nirengi nok-
taları; neyin, ne gibi tutum ve davranı#ların Türk halkı için milliyetçilik sayılabile-
ce%ini tayin etmi#tir. Yakın tarihimizde zulme kar#ı yürütülen hürriyet mücadele-
leri, me#rutiyet hareketleri, Ulusal Kurtulu# Sava#ı ve Mustafa Kemal, Çanakkale 
- Sakarya - Dumlupınar, Kemalist Devrimler, Laik Cumhuriyet &lkeleri, Sosyal ve 
Hukuk Devleti kavramları, bu kavram ve amaçlara yönelik mücadeleler Türk milli-
yetçili%inin belirgin nirengi noktalarıdır. Tarihî geli#imin bu belirgin nirengi nokta-
larından geçen çizginin dı#ında kalanlar; ku#kusuz, Türk milliyetçisi sayılamazlar. 
Mustafa Kemal’in kar#ısına Ulu Hakanı çıkaranlar milliyetçi sayılamazlar. Kemalist 
ilkeler do%rultusunda ulusla#mak, Türkle#mek ve millile#mekten rahatsız olarak, 
bunun kar#ısına ümmetçi bir felsefe ile safsatanın saltanatını kurmaya çalı#anlar, 
milliyetçi sayılamazlar. Politikanın tavanında ve üst yapısında sa% ve sol çatı#ması-
nı komünistlik - fa#istlik ithamlarına dönü#türenler ve bu politik kavgayı tabanda, 
toplumun alt kesitlerinde mezhep kavgasına çevirenler, asla milliyetçi saylamazlar. 
Yeraltı ve yerüstü servetlerimizi dı#a kar#ı koruyamayanlar ulusal ekonominin top-
lum yararına geli#tirilmesine öncelik tanımayanlar, ki#isel ve zümre çıkarlarını her 
#eyin üstünde tutanlar milliyetçi sayılamazlar.

Atatürk döneminde milliyetçilik kavramının belirli bir anlamı vardır. Ulusal 
kurtulu# ve ulusal kurtulu#tan toplumsal devrimlere geçi# temeli, milliyetçi gö-
rü#tü. Ulusal kurtulu#ta emperyalizme ve dı# sömürüye kar#ı Türk toplumunun 
ba%ımsızlı%ı ve özgürlü%ü elde edilmi#ti. Toplumsal devrimlerle de, halkın mutlu-
lu%una engel olan nedenlerin yok edilmesine çalı#ılmı#tı. Ulusal kurtulu#ta milli-
yetçilik, “&stiklâl” anlamına geliyordu. Daha sonra Atatürk’ün elinde milliyetçilik, 
devrimlerin gerekçesi oldu.

Bundan yıllarca önce, Avrupa’da burjuvazinin kar#ısında halk hareketleri ge-
li#irken, Batı politik literatüründe “Millî Cephe, Halk Cephesi” gibi ayrımlar vardı; 
fakat o günden bu yana dünya o kadar de%i#ti ki bu ayrımlar ve kavramlar eskidi. 
Bugün milliyetçilik bayra%ı, burjuvazinin elinden halkın eline geçmi#tir. Ça%ın mil-
liyetçilik anlayı#ı, dünyanın her yerinde aynı kavram ve biçimde görülmektedir. Bu 
anlayı#ın yanında, bizim için en geçerli olan anlayı#, Anayasamızın ba#langıç bölü-
münde ifadesini bulan tanımlamadır. Bunun dı#ındaki milliyetçilik anlayı#ı bizce 
geçersizdir, abestir, batıldır, barı#çı de%ildir, bölücüdür.

Sayın Senatörler, Dört partiden kurulan ve güvenini ba%ımsızlarla, yan tutan 
ba%ımsızlara ba%layan Sayın Demirel’in kurmu# oldu%u Hükümet, #üphesiz ki Ana-
yasa sınırları içinde olu#turulmu#tur. Bu Hükümeti, ne 12 Mart sonrası kurulan ve 



görünü#te Meclislere dayalı, gerçekte nereye ve kimlere dayalı oldu%u kamuoyunca 
hâlâ bilinmeyen Hükümetlere ve ne de gerek kurulu# ve gerek destek bakımından 
Meclislere dayanmayan Sayın Irmak Hükümetine benzetmek mümkün de%ildir.

Hükümette görev alan partiler, siyasal inanç bakımından partiler yelpazesinde 
en sa% uçtan, ortanın sa%ına kadar yayılmı# bulanmaktadırlar.

Bir icraat hükümeti olarak kuruldu%u ifade edilen bu çe#itli renklerden olu#an 
Hükümetin, Türkiye’nin içinde bulundu%u siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel buna-
lımları ve a%ırlı%ı gittikçe artan dı# sorun ve ili#kilerimizi gö%üsleyebilece%ine ve 
üstesinden gelece%ine inanmıyoruz. Kaldı ki, Hükümeti kuran dört partinin Millet 
Meclisindeki üye sayısı 226’nın altındadır.

Ba%ımsızlarla, yan tutan ba%ımsızların Hükümeti destekleme konusunda 
kamuoyuna intikal etmi# hiçbir vaat ve taahhütleri olmadı%ı gibi, Hükümette de 
temsil edilmemi# bulunmaları; bunların deste%ini açıkta bırakmakta ve bu hali ile 
Hükümet, bir azınlık hükümeti durumuna dü#mektedir. Bu hal, Hükümetin uzun 
ömürlü bir icra hükümeti olmasını güçle#tiren etkenlerden bir di%eridir.

Sayın Senatörler;
&ç politikamızda ve yönetimde yıllarca sürdürülen yanlı# uygulamalar, yasa dı#ı 

davranı#lar, partizan tutumlar, halkımızda giderek biriken tedirginlikler yaratmı#-
tır. Yönetenler ve yönetilenler arasında kar#ılıklı itimat ve saygınlık azalmı#tır.

Yönetilenlerde kendilerine kar#ı tarafsız davranılmadı%ı, yasa dı#ı davranı#la-
ra maruz kalacakları inancı yaygınla#tıkça, hak ve adalet duygulan azalmaktadır. 
Hak ve adalet duyguları sarsılan bir toplumun suç i#kine e%ilimi artmaktadır. Yö-
netenlerin bu konudaki ba#lıca görevi, toplumda suç i#leme e%ilimini tahrik edecek 
davranı#lardan kaçınmaktır. Her türlü olay kar#ısında yasaların tarafsızlıkla ve tam 
uygulanması, toplumdaki hak ve adalet duygusunun korunmasını, yücelmesini sa%-
lamaktır. Sa%lıklı bir toplum yapısının olu#turulmasının ilk ko#ulu budur. Geçmi# 
uygulamalar sa%lıklı bir toplum yapısının olu#masını geciktirmi# ve engellemi#tir.

Bu nedenle, toplumumuz bugün huzur ve barı# özlemi içerisindedir. Siyasal gö-
rü# ayrılıklarının, kanaat ve dü#üncede anlayı# farklarının müsamaha ile kar#ılan-
maması; huzur ve barı#ın bozulmasına ve kutupla#malara yol açmaktadır. Toplumu 
kutupla#tırmakta siyasal çıkar görenlerin huzursuzlu%un sorumlusu, oldu%unu 
ilân etmek isteriz.

Her ileri hareketi, toplumun yücelmesini amaçlayan her yeni hareketi komü-
nizm sayanlar ile samimî dindarları, gelenek ve göreneklerine ba%lı olanları gerici 
sayanlar ve bu yolda tahrikte bulunanlar, kamuoyunu yanıltanlar, huzur ve barı#ı 
bozmakta en büyük etkendirler. Siyasî iktidarlar ve yöneticiler bu konularda uyanık 
ve çok tarafsız durmalıdırlar.

Sayın Senatörler;
12 Mart öncesinin hatalı uygulamaları, gençlik hareketlerine kar#ı tarafsız 

davranılmamı# olması, bunalımı patlama noktasına kadar getirmi#tir. 12 Mart dö-
neminde de, olaylara tek yönlü bakılmı# olması, hatta bir tarafın korunması bugün-
kü saldırıların ve kanlı olayların nedeni olmu#tur.



Bugün Devlet örgütlerinden daha fazla istihbarat gücüne sahip olduklarını id-
dia edenlerin, güvenlik kuvvetlerinden daha güçlü koruma ve yıldırma olana%ına 
sahip bulunduklarını söyleyenlerin, #ehirlerarası otobüs i#letmeleri ile bir yerden, 
di%er bir yere saldırgan kuvvetleri kaydıranların cesaretleri nereden gelmektedir? 
Bunların, Devlet kuvvetlerinin yerini ve görevini teslim alma iddiasında oldukları 
açıkça görülmektedir.

Bu yasa dı#ı örgütlerin Devletin güvenli%ini tehdit eder bir duruma gelme isti-
dadında olduklarını belirtmekte yarar görüyoruz.

Sayın Senatörler;

Hükümet Programında demokratik dü#ünce ve inanç özgürlü%ü çerçevesinde 
sürekli e%itimden yararlanılmasının sadece din görevlilerine tanınmı# olmasını ol-
dukça garip bir tutum olarak mütalâa etmekteyiz. Oysa bugün, Türk toplumunun 
vardı%ı a#amada fikir özgürlü%ü, demokratik, yasanım en önemli sorunu olarak gö-
rülmektedir. Bu özgürlü%ün, özellikle din görevlileri konusunda ele alınması koalis-
yon ortaklarının temel e%ilimini ümit kırıcı biçimde yansıtmaktadır.

Komünizmle mücadele amacı ardında, cephe partilerinin demokratik hakların 
kısıtlanması yolundaki gayretleri, e%er yürütülmek istenirse, bunun toplumu çok 
#iddetli bunalımlara sürükleyece%ini söylemek kehanet olmayacaktır.

"u nokta ayrıca bilinmelidir ki, demokratik rejimin kaderiyle ilgili olmayanlar 
her türlü a#ırılıkları yapmaktan kaçınmayacaklardır. 12 Mart döneminin tadı da-
ma%ında kalanlar bu özlemlerinden vazgeçmeyeceklerdir.

Sayın Senatörler;

Sözlerimin sonuna gelmi# bulunuyorum. Hükümet, a#ırı bir iyimserlikle ay-
lardan beri süregelen bunalımın sona erdi%ine, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel 
hayatta yeni bir dönemin ba#layaca%ını beyan ederek, ülkede huzur, yönetimde ta-
rafsızlık, birlik ve beraberlik, çalı#ma hayatında barı#, anar#iye son verme, fikir ve 
inanç hürriyetini korumayı vaat etmektedir. "imdiye kadar birçok hükümet prog-
ramlarında ifade edilen bu gibi söz ve vaatlerin uygulama alanına konulamaması, 
her seferinde ümitlerin biraz daha yitirilmesine sebep olmu#tur.

Her ne kadar Programda “Bu dönem Anayasamızda ifadesini bulan birle#tirici, 
toplayıcı ve yükseltici bir milliyetçilik ve millî beraberlik anlayı#ının Devlet yöne-
ticilerine hâkim oldu%u bir dönem olacaktır” deniliyorsa da, Milliyetçi Cephenin 
olu#turulmasından bu yana, yurt sathında ve gençlik arasında ba#layan çatı#ma ve 
kanlı olaylar bu görü#ü gölgelemektedir. Bu kanaatimizi do%rulayan bir olay da, 
daha dün Millet Meclisi müzakerelerinde ortaya çıkmı#tır. Resmî bir a%ız, Millet 
Meclisi kürsüsünden, “Komando” yahut “Bozkurt” denilen ki#ilerin “Devlet kuv-
vetleriyle el ele ve onlara yardımcı bir görevi yaptıkları ve yapacaklarını” söylemek 
suretiyle, Devlet güvenlik kuvvetleri dı#ında ve bir partiye mensup örgütlenmi# bir 
kuvvetin mevcut oldu%unu açıklamı#tır ki bu da Programdaki “Bu dönem, anar-
#inin, iç kavga ve kı#kırtıcılı%ın himaye görmedi%i bir dönem olacaktır” ifadesiyle 
çeli#ki halindedir.



Sayın, Senatörler;

Programda belirtilen görü#lerin samimiyetine inanmak isteriz. Ancak, yuka-
rıda açıkladı%ımız nedenler ve özellikle, görü# tarzları birbirinden çok ayrı parti-
lerden olu#an bu Hükümetin Parlamentodan uzun süre yeterli bir destek sa%laya-
maması olasılı%ı kar#ısında Programında vaat ettiklerini gerçekle#tirme olana%ını 
bulaca%ını tahmin etmiyoruz.

Sözlerimi bitirirken Millî Birlik Grupu adına hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. 
M.B.G. ve Kontenjan Grupu sıralarından alkı#lar)

BA%KAN — Ba#bakan Yardımcısı Sayın Alparslan Türke# #ahsınıza dü#ünme-
di%iniz fikir ve fiillerin isnat edilerek sata#ıldı%ı iddiasıyle Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünün bu konudaki fikirlerine cevap vermek üzere söz istemi# bulunuyorsu-
nuz. Sadece sata#ılan konulara münhasır ve onunla sınırlı olmak üzere buyurunuz 
efendim.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;

Cumhuriyet Halk Partisinin Senato Grupunun Sayın sözcüsü konu#malarında, 
#ahsen beni ve partimi fa#ist olmakla ve fa#izmin de komünizm gibi bir tehlike ol-
du%unu ileri sürerek, “Komünizme kar#ı tedbirden bahsediyorsunuz; fakat bu par-
tiyi de koalisyona, yanınıza aldınız, bu tehlikeyi hiç görmüyorsunuz” mealinde fi-
kirler ileriye sürmü#tür, Bu arada, bizim partimizin gençlik kollarını da kastederek, 
komandoların, dü#ünceden mahrum et ve kemik insan oldu%unu, bunların tehlike 
te#kil etti%ini beyan etmi#tir.

Görü#lerini cevaplandırmadan önce, önemli bir hususu Yüce Senatoya belirt-
meyi yararlı görüyorum. Dün ak#am Millet Meclisinde konu#an Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Sözcüsünün üslubuna göre, bugün Senatoda konu#an Sayın Söz-
cüsünün üslubu arasında büyük fark göze çarpmı#tır. Senatodaki sözcünün üslubu, 
hakikaten nezaket çerçevesi içerisinde, a%ırba#lı, kendisinin duydu%u veyahut do%-
ru oldu%unu zannetti%i fikirleri, durumları ele#tirme mahiyetini ta#ımı#tır. Bu ba-
kımdan bu üslubu, bu davranı#ı takdire #ayan gördü%ümü belirtmek isterim. Dün 
ak#am kendilerinin de üzüntü duydu%unu beyan ettikleri Millet Meclisindeki gö-
rü#melerde, hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun Sözcüsü 
çok a%ır hakaretlerle dolu ifadelerle beyanlarda bulunmu#lardır ve o kadar taham-
mülsüzdürler ki, en a%ır hakaretlere kar#ı kendinizi, me#ru savunma hakkınızı kul-
lanarak, “Bunlar yalandır” demenize dahi tahammül gösteremiyorlar ve bu hakkı 
dahi tanımıyorlar. Buradaki Sayın Sözcü, ifadeleri ve üslubu itibariyle tamamıyle 
nezaket çerçevesi içinde fikirlerini beyan etmi#tir; bu bakımdan #ayanı takdir ve 
memnuniyet buldu%umu ifade etmek isterim.

"imdi Sayın Sözcünün “Fa#istlik” ithamına geliyorum. Bu itham, #imdiye kadar 
bize birçok siyasî rakiplerimiz tarafından yapıldı%ı gibi, bilhassa komünistler tara-
fından yapılmı#tır ve yapılmaktadır.



Sayın Senatörler:
Ba#ında bulundu%um siyasî parti, Anayasaya göre kurulmu# ve Anayasa sınır-

ları içinde, kanunlar sınırları içinde Türkiye’mizde faaliyet gösteren ve 15 yıldan 
daha fazla bir zamandan beri de devamlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
temsil edilen bir partidir. Bu partinin Genel Ba#kanı olarak, ben de 10 yıldan beri 
#erefli Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeli%ini ifa etmekteyim. 10 yıldan beri 
Türk vatanda#larının me#ru oylarıyla, milletvekili sıfatıyle Yüce Parlamentoda va-
zife görmekteyim.

Sayın Senatörler;
Benim bu 10 yıl içerisinde, siyasî görü#lerimizi dile getiren 10 kadar kitabım 

yayınlanmı#tır. Bu kitaplarım bugün serbest, her yerde satılmaktadır, gençlik ara-
sında da okunmaktadır. Ayrıca partimin, 30 kadar yayınlanmı# kitabı, eserleri var-
dır; Parti Programı vardır, Partimizin Tüzü%ü vardır. Bunun dı#ında, 10 yıldan beri 
çe#itli mitinglerde, çe#itli toplantılarda yaptı%ımız konu#malar vardır, verdi%imiz 
konferanslar, demeçler, radyo konu#maları vardır. Bunların hepsi meydandadır. 
Kanunlarımıza göre de, fa#izm suçtur. Bu iddiayı ileri süren Sayın sözcülerin, bu 
kitaplarımızdan bir tek satırı, #imdiye kadar yaptı%ımız konu#malardan bir cümle-
yi, bir kelimeyi bu isnatlarına vesika, delil yapmaları icabeder. Kaldı ki biz her za-
man komünizme kar#ı oldu%umuz kadar, fa#izme de kar#ı oldu%umuzu, fa#izmin, 
Nazizmin de yabancı ülkelerin kendi #artlarından do%mu# sakat sistemler oldu%u-
nu, iflâs etmi# sistemler oldu%unu ifade ettik, bunlara kar#ı oldu%umuzu belirttik; 
ama biz komünizme de kar#ıyız ve Türkiye’nin bir komünizm tehlikesiyle, bölünme 
tehlikesiyle, karde#i karde#e dü#man ederek Türk Milletinin birli%inin yıkılması, 
Türk vatanının parçalanması, Türk Devletinin bölünmesi tehlikesiyle kar#ı kar#ıya 
bulundu%umuz inancı içindeyiz ve bunu da komünizmin temsil etti%i, komünistle-
rin bu i#in ba#ında faaliyet gösterdikleri kanaatındayız, Milletimiz, Devletimiz için 
bunu ba#ta gelen tehlike olarak görmekteyiz.

Komünizm, malumları oldu%u üzere, bir doktrin bir ideoloji olarak ifade edil-
mektedir; ama yabancı bir ideolojidir ve bu ideoloji, özellikle gençler arasına sokul-
maya, bilhassa aydınları avlamaya yönelmi#tir.

Arkada#lar;
Fikirler, ancak fikirle yenilir. Bu yabancı ideolojiyi sadece zabıta kuvvetiyle, si-

lahlı kuvvetlerle kar#ılamak, yok etmek mümkün de%ildir. Bu bakımdan biz, komü-
nizm ideolojisinin kar#ısına, Türk milliyetçili%i ideolojisini çıkarmayı do%ru bulan 
ve bu u%urda Türk gençlerine telkinde bulunan bir tutumun içindeyiz.

Her partinin oldu%u gibi, Milliyetçi Hareket Partisinin de gençlik te#kilâtı var-
dır ve bu kanuna uygundur. Kanunlarımız, her partiye, 18 ya#ını doldurmu# olan 
vatanda#ların üye olmasını serbest saymaktadır. Bizim de gençlik te#kilâtımız var-
dır. Bunlar 18 ya#ını doldurmu#, ço%unlukla da yüksekö%renimde bulunan üni-
versiteli gençlerdir ve biz bunlara Türk Milletinin içinde haksızlıklar olabilece%i-
ni, Türk vatanda#larının birbirleri arasında, birbirlerini sömürenler, birbirlerinin 
hakkını çi%neyenler olabilece%ini, bunların hiçbir zaman tasvip edilmeyece%ini; 
fakat bu haksızlıklardan kurtulmak için, “Bir kısım Türkler, di%er bir kısım Türkle-



rin hakkını çi%niyor, hakkını yiyor” diye bütün Türkleri ba#ka yabancıların kölesi 
haline getirecek, ba#ka yabancılar tarafından haklarının sömürülmesine sürüklen-
mesini sa%layacak komünizm ideolojisine ba#vurmanın sakat, çıkmaz yol oldu%unu 
ifade edip, anlatmaya çalı#maktayız ve bunda ba#arılıyız. Bu sayede yüksek ö%re-
nimde bulunan gençli%in büyük bir kısmını, Dev-Genç’e üye olmaktan koruduk. 
Onları, milliyetçi, vatansever, Atatürkçü, Cumhuriyete sadık kanunlara sadık ki#i-
ler halinde, mevcut rejimin yardımcısı durumunda muhafaza ettik. Bunu, bir kısım 
arkada#larımız yadırgıyor ve bu sözümüzü bizim kanunsuz tutumlar içinde oldu-
%umuza delil gibi göstermeye kalkıyorlar. Biraz önce burada konu#an çok de%erli, 
sevdi%im eski arkada#ımız da bunu üstü kapalı imâ ettiler. 

Sayın Senatörler;
Yüksek takdirinize arz ediyorum; her vatanda#ın kanunlara saygılı Devlet güç-

lerine yardımcı olması tabiî görevi de%il midir? Bırakınız her vatanda#ı; her medenî 
insanın, nerede bulunursa bulunsun, bulundu%u her yerde bulundu%u memleketin 
kanunlarına kar#ı saygılı olması, polisine yardımcı olması, Devlet kuvvetlerine yar-
dımcı olması medenî insanın medenî vazifelerinden sayılmaz mı?

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — &hkakı hak olmaz mı Sayın Ba#bu%?
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — &hkakı hakkı biz hiç bir zaman tasvip etmedik beyefendi.
BA%KAN — Devam buyurunuz.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Biz, hiç bir zaman, bizim gençlik örgütümüzün Devlet güçlerinin yerine 
kaim oldu%unu veyahut olmak iddiasında oldu%unu söylemedik. Böyle bir iddianın 
sahibi olmadık, bugün de de%iliz.

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü; Sayın Demirel’in bundan önce yapmı# 
oldukları konu#malarını zabıtlardan okuyarak zikrettiler. O görü#lerde yadırgana-
cak bir taraf göremedim; ben de o görü#leri payla#ıyorum. Bizim “Komando” diye 
isim takılmı# olan gençlerimiz, Devleti korumakla görevli veyahut Devleti koruya-
ca%ız iddiasında bulunan...

BA%KAN — Sayın Feyyat, Sayın Hazerda%lı kar#ılıklı konu#mayınız lütfen.
Siz buyurun efendim.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Devleti korumak iddiasında bulunan gençler de%ildir, böyle bir iddiamız 
hiç bir zaman olmamı#tır, bugün de yoktur; ama memleketin vatanda#ı olarak el-
bette kanuna hürmetkâr olacaklar, elbette Devlet kuvvetlerine kendi çaplarında, 
kendi sahaları içerisinde yardımcı olacaklardır; kar#ı, de%illerdir.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Kredi yoluyle banka soyanların da zorla 
banka soyanlarla aynı olup olmadı%ını, aynı seviyeye dü#üp dü#mediklerini...

BA%KAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz efendim, rica ediyorum 
efendim. Kürsüden konu#ulurken söz kesilmez efendim.

Buyurunuz, Sayın Türke# devam buyurunuz efendim.



Lütfen Sayın Feyyat, rica ediyorum, Sayın Feyyat. (A.P. sıralarından gürültüler)
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — (A.P. sıralarına hitaben) Susun, susun... (A.P. 

sıralarından gürültüler)
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Otur yerine, Allahın delisi. Senin yerin burası 

de%il, Bakırköy’e, Bakırköy’e...
BA%KAN — Sayın Köker, rica ediyorum. Bir arkada#ınız için bu kelimeleri kul-

lanmayınız, rica ediyorum.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Memleketimiz bugün, oynanmak istenen bir oyunla kar#ı kar#ıyadır Sa-
yın Senatörler.

Bu da, memleketimizdeki haksızlıkları dile getirerek, vurgunculu%u, tefecili%i 
ileri sürerek, bunun arkasından yabancı bir ideoloji olan ve çe#itli yabancı ideolo-
jiler, yabancı kültürler arasında memleketimiz için en yakın tehlikeyi te#kil eden 
komünizmi memlekete yaymak te#ebbüsüdür.

Memleketimizde elbette haksızlıklar olmaktadır. Bundan hepimiz #ikâyetçiyiz, 
biz de bu haksızlıkları gidermek iddiasındayız. Biz de, karaborsacılı%ı kaldırmak, 
biz de vurgunculu%u kaldırmak, biz de tefecili%e mâni olmak iddiasındayız; ama 
bunlar vardır, bu gibi haksızlıklar oluyor diye, bunları ileri sürerek; bunun çare-
si kızıl rejime gitmek; memleketin parçalanması, bölünmesi, Türk milletinin aynı 
evlâtları olan, karde# olan insanların birbirine dü#man edilmesi, bunların kı#kırtıl-
ması çıkar yol de%ildir. Memleketin birli%ini...

RAHM# ERDEM (#stanbul) — Öyle diyen var mı, yapan var mı?
BA%KAN — Sayın Erdem, rica ediyorum efendim.
RAHM# ERDEM (#stanbul) — Hayır, sual soruyoruz; yapan var mı, diyoruz.
BA%KAN — Efendim, sual sormanın usulü o de%il ki Sayın Erdem.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Memleketin birli%ini, vatanın bütünlü%ünü, Devletin bütünlü%ünü, 
üzerinde taviz verilmesi mümkün olmayan, korunması icap eden temel de%erler 
olarak görmekteyiz ve bunu...

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kan, #ahsı adına mı, Hükümet adına mı 
konu#uyor?

BA%KAN — Müsaade buyurunuz, açıklarım efendim.
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet adına konu#uyorsa o zaman sual soraca-

%ız.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (De-

vamla) — Bunu Partimizin gençlik te#kilâtını da bu #ekilde bir terbiyeci ülkü ola-
rak ö%retmekteyiz, anlatmaktayız.

Her te#ekkülün içinden sınırı a#anlar çıkabilir arkada#lar; ama suçlar #ahsîdir. 
Sonra, herhangi bir gazetenin herhangi bir zamanda çe#itli maksatlarla vermi# ol-
du%u bir haberi resmî bir te#ekküle mal etmek mümkün de%ildir, do%ru de%ildir.



Demin konu#an hatipler, böyle bir gazetede, hiç bir zaman bize ait olmayan 
bir beyanı, bir gerçekmi# gibi alarak; “Devletin istihbarat te#kilâtından bizim daha 
güçlü istihbarat te#kilâtımız var” iddiasında bulundu%umuzu ileri sürdüler. Bizim 
böyle bir iddiamız olmamı#tır; çıkan haberi de yalanlamı#ızdır. Katiyen, bizim te-
#ekküllerimize mensup olan hiç kimse bu #ekilde bir beyanda bulunmamı#tır, ama 
solcu bir gazetede, böyle maksatlı olarak bir haber yayınlanmı#tır. Bu bizi ilzam 
etmez.

Açıklayacaklarım bu kadardır. Sayın Senatoya saygılar sunarım. (A.P. sıraların-
dan alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Atalay, yerinizden ifade buyurunuz lütfen efendim.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Türke# e%er Hükümet adına konu#tu ise soru 

soraca%ım. E%er #ahsî adına konu#tu ise siz görevinizi kötüye kullandınız. Zira &ç-
tüzü%e göre, ancak Cumhuriyet Senatosu üyeleri sata#ma dolayısıyle söz alabilirler. 
Ya siz i#gal ettiniz kürsüyü ya Sayın Türke# i#gal etti. Hanginizin i#gal etti%ini bil-
memiz lâzım.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Hükümet üyesi sata#ma dolayısıyle söz isteyebi-
lir.

BA%KAN — Sayın Köker müsaade buyurunuz efendim. Sual bana teveccüh 
etmi#tir; bendeniz cevap verece%im efendim.

Sayın Atalay’ın, bizim kürsüyü i#gal etmi# oldu%umuz ve görevimizi kötüye 
kullanmı# oldu%umuz iddiaların? Yüce Senatonun takdirlerine ve Sayın Atalay’ın 
bilinen üslubuna ba%layarak ba%ı#lamalarını istirham ederim.

SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Ondan ba#ka bir #ey beklenmez zaten.
BA%KAN — De%erli, Senatörler; Her ne kadar içtüzü%ümüzün sata#mayla ilgi-

li 65’nci maddesi: “"ahsına sata#ılan yahut ileri sürdü%ü görü#ün aksine kendisine 
fikir isnat edilen üye” demekte ise de...

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Üye; bakan de%il…
BA%KAN — &çtüzü%ümüzün bütün maddeleri, hakları do%ururken, haklan 

kullandırırken ve hakları kısıtlarken hep üyelerden bahsetmi#tir.
RECA# KOCAMAN (Artvin) — 61’nci maddenin son fıkrası hükümetten 

bahseder Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Müsaade buyurur musunuz efendim? Müsaade buyurunuz, açık-

lıyorum efendim, zapta geçiyor.
E%er, &çtüzü%ün burada, Cumhuriyet Senatosunun yüce kürsüsünde konu#ma 

hakkını, olana%ını, yetkisini ve görevini vermi# oldu%u bir görevliye, &çtüzü%ün ko-
ruyucu haklarından mahrumiyet gibi bir neticeyi kabul edersek, o zaman burada 
Anayasamıza göre, hatta milletvekili bile olmayan bir hükümet üyesi kürsüden ha-
karetlere maruz kalabilir, sata#malara maruz kalabilir. Fakat ne Millet Meclisinde 
üye olmadı%ı için kendisi cevap verebilir ve bu sata#malara mukabele edebilir, ne de 
Cumhuriyet Senatosunda sata#malara cevap verebilir; veremez gibi kabul edilmez 



bir sonuç ortaya çıkar. Bu dü#üncemi &çtüzü%ün ba#ka maddeleriyle de teyit etmek 
isterim.

Meselâ. &çtüzü%ün 54’ncü maddesi: “Bir üyenin gündem dı#ı bir diyece%i olur-
sa” diye ba#lar. O halde, e%er Cumhuriyet Senatosu Üyesi de%ilse bir bakan gündem 
dı#ı konu#amaz demektir.

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümettir o zaman!
BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim. Hükümet olarak de%il, bu 54’ncü 

maddede Hükümet ibaresi ve ifadesi var mı?
Takip ediyorum; 55’nci madde: “Hiçbir üye, önceden ismini yazdırmadan ya-

hut birle#im esnasında Ba#kandan izin almadan söz söyleyemez” demektedir.
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümetin öncelik hakkı vardır &çtüzükte.
BA%KAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın Atalay? E%er fikirleriniz varsa 

te#rif edersiniz, lütfen kürsüden ifade edersiniz. Müsaade buyurunuz.
SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BA%KAN — Hay hay efendim.
“Hiçbir üye, önceden ismini yazdırmadan yahut birle#im esnasında Ba#kandan 

izin almadan söz söyleyemez” demek ki, bir hükümet üyesi e%er Cumhuriyet Sena-
tosu Üyesi de%ilse Ba#kandan izin almadan da söz söyleyebilir; e%er bu &çtüzü%ün 
her maddesinin bu kürsüden söz söyleme yetkisine ve olana%ına sahip olan her 
görevliye uygulanaca%ı kabul edilmezse. Sadece Cumhuriyet Senatosu üyelerine uy-
gulanabilir kabul edilirse, Cumhuriyet Senatosu Üyesi olmayan bir bakan buradan 
çıkar, önüne gelene a%zına gelen her #eyi söyler; fakat kendisine meselâ disiplin 
uygulamaları, ceza uygulamaları yapılamaz, gibi bir sonuç ortaya çıkar. Çünkü &ç-
tüzü%ümüzde, disiplin cezalarının ancak üyelere verilebilece%i ifade olunmu#tur.

Bunun gibi, tetkik edildi%i zaman görülece%i veçhile, &çtüzü%ün bütün mad-
deleri, yüce kürsüden konu#ma imkânına sahip olan herkes için uygulanabilir. Yü-
kümlülükler, sorumluluklar ve himayeler bütün sorumlular ve görevliler içindir.

Arz ederim.
Sayın Atalay, niçin söz istiyorsunuz efendim?
SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hakkında efendim.
BA%KAN — Tutum için de%il efendim; her halde usul hakkında söz istiyorsu-

nuz.
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet!
BA%KAN — Buyurunuz efendim; usul hakkında söz veriyorum.
DO&AN BARUTÇUO&LU (Manisa) — Sayın Ba#kan, o zaman üye olmayan 

ki#iler oy da kullanabilirler. Kullanabilirler mi Sayın Ba#kan?
BA%KAN — Efendim, oy kullanma yetkisi diye bir yetki yoktur. Oy kullanmı-

yorlar.
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;



Ba#kanın tatbikatı, #eyhin kerametinin kendinden menkul olması misillû, &ç-
tüzü%ü kendi açısından yorumlamasından ba#ka bir #ey de%ildir.

Sayın Ba#kan; haklara o kadar sahip iseniz, &çtüzü%ün 134’ncü maddesinin, 
bir Cumhuriyet Senatosu ara#tırma önergesi verilir verilmez derhal okunması amir 
hükmüne ra%men, yorumu keyfili%in içerisinde yaparak, bugün size Birle#im açılır 
açılmaz takdim edilen önerge, Sayın Alparslan Türke#’in dün Meclisteki beyanla-
rıyla ilgili olarak istenen bir Cumhuriyet Senatosu ara#tırması önergesi idi. Siz onu 
okutmadınız. &çtüzü%e bu kadar sahip ve haklara bu derece kanat germenin arzusu 
içerisinde iseniz, &çtüzü%ün amir hükümlerini tatbik ediniz.

"imdi, &çtüzü%ün maddesi sarihtir. &çtüzük der ki; “Üyelere sata#ma halinde” 
Üyeler; Cumhuriyet Senatosunun üyeleri. Sayın Ba#kan, 54’ncü maddeye göre ba-
kanların konu#abileceklerini ifade ediyor ve maddeyi okuyor. 54’ncü madde gün-
dem dı#ı müzakere ile ilgilidir. Sayın Türke# veyahut herhangi bir bakan, ben #ah-
sım adına söz istiyorum dedi%i takdirde, Cumhuriyet Senatosu Ba#kanlık Divanı 
ça%ırma hakkına sahip midir? Sahip de%ildir. Çünkü &çtüzük, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi münasebetlerini, üye ile Ba#kanlık Divanı münasebetlerini tanzim eder. &çtü-
zük, Hükümetle Cumhuriyet Senatosunun münasebetlerini tanzim eder. Cumhu-
riyet Senatosu üyelerinin dı#ında, Sayın Türke# burada bulunuyor ise, Hükümetin 
üyesi olması dolayısıyle bulunuyor ve e%er gündem dı#ı bir konu#ma talep edebili-
yor ise bu Hükümet üyesi sıfatı iledir.

Sayın Ba#kan size sordum. Sayın Türke#, e%er Hükümet üyesi sıfatiyle ve bu ad 
ile konu#uyor ise, soru hakkı do%ar ve cevap verirler. Çünkü, burada bulunmasının 
asıl temel nedeni, Hükümet üyesi olarak ve bu sıfatla olabilir. Haklarını ancak bu 
sıfatla istimal edebilir. Onun dı#ında bir sıfat ile Cumhuriyet Senatosu üyesi olma-
yan bir kimse herhangi bir hakkı kullanmaya burada sahip de%ildir, sahip olamaz. 
Bu sebeple, zorlamalarla bu i#in üstesinden gelmek mümkün de%ildir ve keyfî yo-
rumlarla mesele halledilemez.

Önemli olan, Sayın Türke#’in burada konu#up konu#amayaca%ı meselesi de%il-
dir. Bu hiç bir önem ta#ımaz; ama &çtüzük hükümlerine saygılı, &çtüzük hükümleri-
ne ba%lı olmak lâzımdır.

1961 Anayasa görü#meleri sırasında ben Sayın Erim’in bir sözünü hatırlarım: 
“Anayasaya e%er sahip çıkamazsak, hiç olmazsa ihlâllerin kar#ısında yüzümüzü ek-
#itemezsek ve ka#larımızı çatamazsak anayasalar korunamaz” dediler. Gerçekten 
&çtüzük hükümlerine aykırı hareket edilirse, e%er onlara sahip çıkmaz ve ihlâllere 
kar#ı gelmez isek, içtüzükler daima çi%nenir. Yoksa, Sayın Türke# burada konu#mu# 
veya konu#mamı# ne gam. Ama, &çtüzük hükümlerine saygılı olmak lâzım.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri, 
Nereden gelirse gelsin, bugün kendi paralelinizde ve zaviyenizde MC’nin bir 

üyesi olarak söz istedi%i takdirde evet diyeceksiniz; ama bir gün gelecek, görü#ünü-
zün istikametinde olmayan bir kimse, bir hükümet üyesi olarak #ahsı adına Cum-
huriyet Senatosunda söz isteyecek, o zaman vermeyeceksiniz... &#te bu kuralların 
uza%ına çıkabilmek, objektif olabilmek için &çtüzü%e ba%lı olmak lâzımdır.



Cumhuriyet Senatosunu idare eden Ba#kanvekilleri yorum yapma hakkına sa-
hip de%illerdir. &çtüzü%ü de%i#tirme haklarına da sahip de%ildirler, &çtüzü%e uymak 
zorundadırlar.

Madde sarih; iki #ıktan birini Sayın Ba#kan seçecekti, ya Hükümet adına di-
yecekti (Sayın Demirel müsaade ederdi veya etmezdi, gelirdi veya gelmezdi bilmi-
yorum) yahut da e%er kendi adına ise, söz verilmemesi gerekirdi. Yazılı metinlere 
saygılı oldu%umuz müddetçe biz görevlerimizi yerine getirebiliriz.

Saygılar sunarım.

SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — &çtüzükte, me#ru ba#kana, “Kürsüyü i#gal 
ediyorsun” demek de var mı?

FETH# ÇEL#KBA% (Cumhurba"kanınca S.Ü) — Usul hakkında söz istiyo-
rum.

BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica ediyorum.

Sayın Üyeler, Sayın Atalay, “E%er, Hükümet adına konu#mu# olsa idiler bu 
mümkündü ve bu nedenle de kendilerine sual sorabilecektik” ifadesinde bulundu-
lar. Zannediyorum, uygulamadan biraz uzun süre ayrı kaldıkları için &çtüzü%ümü-
zün 130’ncu maddesini unutmu# olabilirler, bendeniz hatırlatıyorum:

Hükümet programı konu#malarında Hükümet adına ancak, münhasıran ve sa-
dece Ba#bakan konu#abilir. Bunun dı#ında herhangi bir hükümet üyesi Hükümet 
müzakereleri çerçevesi içinde kürsüye çıkıp konu#amaz.

Sayın Türke#’e hangi nedenle söz vermi# bulundu%umu da biraz evvel açıklaya-
rak zabıtlara geçirtmi# bulunuyorum. Bu konu üzerindeki di%er konu#maları fazla 
telâkki ederim. Sayın Atalay’ın hiç bir ifadeleri cevapsız kalmasın diye kendilerine 
ve her üyeye duydu%um saygının bir gere%i olarak arz edeyim ki, ara#tırma öner-
gelerinde de biraz evvel kendilerinin burada ifade buyurdukları konuda, Ba#kanlık 
&çtüzü%e uygun hareket etmi#tir. Onu da arz ediyorum.

“Madde 134. — Üyeler veya komisyonlar, ara#tırma yapılmasını Ba#kanlıktan 
yazı ile isteyebilirler”

Sayın Atalay istemi#lerdir, Birle#im açıldıktan sonra gelmi#tir. Bu istek, Ba#-
kanlıkça ve &çtüzük hükümlerine aynen uyularak Genel Kurula arz olunacaktır ve 
Hükümete bildirilecektir. Genel Kurulda okunmasını takip eden ikinci birle#imin 
gündemine alınacaktır. Bu konuda da yapılmı# herhangi bir usulsüzlük bahis ko-
nusu de%ildir.

Sayın Çelikba#, usul hakkında bir ifadeniz olacaktı…

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Ben de usul hakkında söz istiyorum Sa-
yın Ba#kan.

BA%KAN — Sayın Çelikba# takaddüm ettiler size de söz verece%im efendim. 
E%er grup adına ise buyurun Sayın Gündo%an?

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Hayır efendim.



BA%KAN — Öyle ise Sayın Çelikba#’a söz vereyim, zatıâlinize de söz verece-
%im.

Usul hakkında buyurunuz Sayın Çelikba#.

Sayın üyeler bir noktayı daha arz etmek isterim: Burada oturan Ba#kan arka-
da#ınızı kurulan Hükümete mensup bir partinin içinde olmak ya da olmamak öl-
çüsü ile i#lerini, tutumlarını ve i#lemlerini de%erlendirmek bir haksızlıktır ve bir 
insafsızlıktır. Burada her kim olursa, olsun ba#kanlarınız, tarafsızdırlar ve tarafsız-
lıkları kendi #ereflerinin ve haysiyet duygularının ve namus duygularının kefaleti 
altındadırlar. Ba#kanlarınız yanılabilir; ama kasıtlı hareket etmezler. Bu bir #eref 
meselesidir, bunu arz ediyorum. (C.G.P. ve A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Buyurun Sayın Çelikba#.

FETH# ÇEL#KBA% (Cumhurba"kanınca S. Ü) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet 
Senatosunun de%erli üyeleri;

Sayın Ba#bakan Yardımcısına, Ba#kanımızın sata#ma maddesi dolayısıyle söz 
vermesi, tamamen hukuka uygun bir tatbikattır. &yice hukuk tahsil yapmı# olan her 
hukuk mezunu bilir ki, hukukta iki türlü tefsir vardır; gayeye göre tefsir (gaî tefsir), 
#ekle göre tefsir (biçimsel, suî tefsir)

"eklî tefsir, çok eski zamanlarda hukuktan itibarını kaybetmi#tir ve modern 
hukuk gaî tefsire göre hüküm verir. Bir Hükümet üyesi Parlamento dı#ından da ola-
bilece%ine göre, her iki Mecliste de o meclisler üyelerinin kâffe-i hukukuna sahiptir 
arkada#lar. Bunun aksini dü#ünmek hukuk ile ba%da#maz.

Bu itibarla, Ba#kan, fevkalâde isabetli bir uygulama yapmı#tır ve bunun bir 
dipnot halinde &çtüzü%e geçmesinde de ilerisi için fayda görürüm. Çünkü, arkada-
#ımızın dedi%i gibi, maksadına göre bunu uygulamaya kalkanlar olursa, (ki, bizim 
tarafımızdan bunun olmayaca%ını kabul etsinler) Tüzü%ün bir maddesi gibi, bu da 
adaletli bir tatbikatın yolunu açmı# olur, tatbikat son derece yerindedir.

Te#ekkür ederim. (C.G.P. ve A.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Gündo%an, usul hakkında buyurun efendim.

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Profesör, çok ucuz…

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, çok de%erli arkada#larım;

Usul hakkında söz alı#ımın nedeni Sayın Ba#kanın, Sayın C.H.P. Grupu adına, 
bundan evvelki saatlerden birinde yaptı%ım konu#mada, Sayın Alparslan Türke#’e 
ve Partisine sata#ma oldu%undan bahisle kendisine söz vermesine dayalıdır.

Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım, 

Ben grubum adına Hükümet Programının tenkidini yaparken, öyle sanıyo-
rum ki, hepinizin dinledi%i ve hafızalarınızda taze olarak muhafaza eli%iniz gibi, 
bugünkü Hükümetin Sayın Ba#kanı Demirel’in, 1969’da Ba#bakan sıfatı ile Hükü-
met Programı münasebetiyle Cumhuriyet Senatosunda yaptı%ı konu#malarını har-
fi harfine zabıtlardan okumaktan öteye bir beyanıma rastlamak mümkün olmadı.



Bu itibarla, benim sözlerimin. Sayın Alparslan Türke#’e ve Partisine bir sata#-
ma telâkki edilmesinin olana%ı yoktur: Ne mantıksal olana%ı vardır, ne hukuksal 
mesnedi vardır ne de Sayın Çelikba#’ın bahsetti%i gibi gaî tefsirle ona bir mesnet 
bulmanın olana%ı yoktur. Çünkü, bendeniz zabıtlardan harfiyen okuyarak yaptı%ım 
beyanı, #imdi tekrar etmek zorunda kalaca%ım.

BA%KAN — Sayın Gündo%an bir dakikanızı rica edebilir miyim?
F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Buyurun.
BA%KAN — Siz tabiî konu#manıza devam buyuracaksınız. Bir tavzih yapmak 

istiyorum.
"imdi Sayın Atalay tarafından öne sürülen iddiaya göre, Cumhuriyet Senatosu 

üyesi olmayan herhangi bir görevli; Hükümet mensubu da olsa, sata#ma maddesin-
den kendilerine söz verilemez iddiasındaydı. Siz, söz verilebilir, ancak ben sata#ma-
da bulunmadım mı demek istiyorsunuz?

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Hayır.
BA%KAN — Hem söz verilemez, hem de esasında sata#madım diyorsunuz.
F#KRET GÜNDO&AN (Devanla) — Esası sata#ma olmayan bir fiilin, sata#ma 

telâkki edilmesinin hukuka, Meclis düzenine ve üyelerin haklarına taarruz te#kil 
etti%i bir yana, bir de &çtüzü%ün sarih maddelerine ra%men, bir ki#iye sata#madan 
dolayı söz vermenizin usule, kanuna, hukuka, her türlü tefsire aykırı oldu%unu be-
yan etmek istiyorum. Sayın Ba#kan, sata#ma maddesi, daha do%rusu sata#manın 
materyali sata#ma demeye dilin varmasını kolayla#tıracak bir olay, bir olgu yok. 
Bir zaptın motamo okunmasında sata#ma vardır iddiasını aramak ve bulmak için 
Sayın Ba#kan, müsaade ederseniz sizden hiç ummadı%ım; fakat bundan evvelki bir 
celsede gözlerimle gördükten sonra inandı%ım ve de%i#tiremeyece%im bir esaslı ka-
naati do%rulamı# oluyorsunuz. Siz gerçekten o kürsüde otururken bu Türkiye’nin 
en kutsal kurumu olan bu Meclise tam bir tarafsızlık, içten bir hukuka ba%lılık ve 
üyelerin haklarını titiz bir #ekilde koruyan bir görü# ve dü#ünceyle hareket etmi-
yorsunuz. Bir konu#mamın burada okunmasını istedi%im zaman olanak verdi%inizi 
ve fakat konu#mamın zabıtların tamamını okumadan nasıl parça parça bu zapta 
geçirildi%ini gördükten sonra, gerçekten kendi adıma de%il, bu Parlamento adına 
üzüldüm. Onun için #imdi bu zaferde siz, bir defa buna #ahit olduktan sonra beni 
endi#eye dü#ürdünüz. Sata#ma materyali yok, sata#ma olsa bile sata#ılan üyenin 
sıfatı dolayısıyle burada konu#maya hakkı yok, siz söz veriyorsunuz.

Bakınız Sayın Ba#kan, #imdi yine Hükümet içinde vazife almı#, ve Dı#i#lerimizi 
tedvire memur olan Sayın Ça%layangil, Mecliste müzakerelerin cereyan etti%i bir 
sırada kendisine sata#ıldı%ından bahisle, söz istemi#lerdi ve fakat Meclis Ba#kanı 
kendisinin Senatör olması hasebiyle, Hükümet üyesi olarak konu#amayaca%ı da ya-
zılı bulundu%una göre söz vermemi#lerdi.

"imdi Sayın Ba#kan, benim bu zabıtlardan okudu%um #udur ki, Sayın Ba#baka-
na aittir tamamen #unu gösteriyor, diyor ki…

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba#kan, böyle bir usul var mı?



BA%KAN — Sayın Gündo%an, müsaade buyurunuz.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Bitiriyorum efendim.

BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim, sizden rica ediyorum, Ba#kanınız 
hakkındaki kanaatlerinizi yine mahfuz tutunuz.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Tutuyorum.

BA%KAN — Ancak, siz usul hakkında söz almı# bulunuyorsunuz.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Tabiî usul hakkında.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, bu neyin usulü?

BA%KAN — Usul hakkında fikirlerinizi ifade buyurdunuz; ama bundan ev-
velki konu#malarınızın tekrarına imkân verecek, cevaz verecek bir yol de%il ki usul 
hakkında alınmı# olan…

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Tekrar etmeyece%im.

BA%KAN — Peki buyurunuz efendim.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba#kan, kürsü bo#a i#gal ediliyor, 
65’nci madde açık.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Hayır, #imdi Sayın Ba#kanım, 

BA%KAN — Müsaade buyurunuz Sayın Ege, müsaade buyurunuz efendim.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Ne var bunda Sayın Ege?

Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Bu kürsüden sata#ma iddiasiyle söz söyleyen Sayın Türke#, dün Mecliste “Mil-
liyetçi Gençlik bizim Bozkurtlar dedi%imiz, gerek partimizin gençlik te#kilâtı, gerek 
milliyetçi gençler” (A.P. sıralarından gürültüler “Ne alâkası var” sesleri)

BA%KAN — Esasa giriyorsunuz Sayın Gündo%an, Sayın Gündo%an.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Kuvvetleriyle elbirli%i etmi#lerdir. Onla-
ra yardımcı olmu#lardır dediler mi? (A.P. sıralarından gürültüler)

MEHMET NUR# ÂDEMO&LU (Adana) — Sayın Ba#kan, bu usulsüzlüktür.

BA%KAN — Sayın Gündo%an, müsaade buyurun.

F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — &#te, böyle bir fiilî i#ledi%inden dolayı 
bu te#kilâtın Devlet Kuvvetlerinin yerine kaim olma tehlikesini önlemek için Sayın 
Demirel, 1969’da böyle bir te#kilâtın, bu kuvvetlerin Devlet kuvvetlerine yardımcı 
olmalarına, Devlet düzeni ve Anayasa Hukuku açısından kar#ı durmu#lar ve hiç 
kimsenin Devlet kuvvetlerine yardım etmeye kendilerini vazifeli görmemesini iste-
mi#ler Devletin kendi kendini koruyacak güçte oldu%unu ifade buyurmu#lar. 

"imdi…

NURETT#N AKYURT (Malatya) — Sayın Ba#kan, ne usulü, kürsü i#gal edi-
liyor.



F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — "imdi, dün ve bugün Sayın Türke# de-
diler ki, “Biz Devlet Kuvvetlerine yardım etmek için u%ra#ıyoruz” (A.P. sıralarından 
gürültüler)

BA%KAN — Sayın Gündo%an, müsaade buyurunuz efendim.
F#KRET GÜNDO&AN (Devamla) — Devleti acze, Devleti ki#iliksizli%e Dev-

letin kendini korumaz halde göstermeleri ifadelerini biz reddediyoruz. (C.H.P. sıra-
larından alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Gündo%an… (A.P. ve C.G.P. sıralarından gürültüler)
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Halkın istedi%i kadar komünist oluruz dedi bu-

rada.
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba#kan, kürsü bo#una i#gal edili-

yor.
BA%KAN — Sayın Gündo%an, müsaade buyurunuz efendim, rica ediyorum 

efendim, müsaade buyurunuz. Sayın Ege, müsaade buyurunuz.
Sayın Gündo%an, Ba#kanın tutumu konusunda birtakım kanaatler ifade et-

tiler, izhar ettiler. O kanaatler, o dü#ünceler elbette kendilerinindir, kendilerine 
aittir. Bizim tutumumuz, bizim uygulamalarımız, Yüce Senatonun huzurunda ol-
maktadır ve uygulamalarımız hepsi mazbuttur, zapta geçmi#tir. Biraz evvel de arz 
ettim, yanılmalarımız olabilir, uygulamamızın yüzde yüz do%ru oldu%u kanaatini 
halen muhafaza etmekteyiz; ama yine de ifade edeyim ki bizim tarafsızlı%ımız #ere-
fimizin kefaleti altındadır. Sayın Ege?

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — 65’nci maddeye göre usul hakkında söz 
istiyorum.

BA%KAN — Evet, buyurunuz Sayın Ege.
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — De%erli Ba#kan, de%erli arkada#larım;
Zabıtlar tetkik edildi%inde ve #u kürsüye çıkılıp konu#uldu%unda dikkatle, ta-

rafsız bir gözle ve anlayı#la kürsüdeki hatipleri takip edenler veya zabıtları tetkik 
edenler #unu görürler ki, ba#kaları için seçilerek geldikleri yerleri i#gal olarak ifade-
lendiren ki#iler, kendileri sık sık kürsüye i#gal etmektedirler.

"imdi, 65’nci madde, gayet açık olarak sata#ma meselesinde, sata#manın olup 
olmadı%ı hakkında, karar vermeye Ba#kanı yetkili kılmı#tır. Madde gayet sarihtir. 
E%er, “sata#ma olmadı%ı” #eklinde Ba#kan bir ifadede bulunur da üye diretirse, di-
renirse bu sefer oylamaya ba#vurulur. Bu böyle oldu%u halde, burada bir müzakere 
açılmı#, Millet Meclisi üyesi olan ki#iye sata#madan dolayı burada söz verilir mi, 
verilmez mi münaka#ası arasında bazı sözler söylenmi# ve bu münaka#a yapılırken 
de, her zaman alı#kanlık ve bir nevi gelenek haline getirdikleri usullerle Ba#kana 
hakaret edilmi#, kürsüde, Genel Kurula kar#ı hiçte ho#a gitmeyecek ifade tarzla-
riyle direni#lerde bulunmu#lar. O yetmiyor gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Grup Ba#kanvekili çıkmı# sata#manın niye verildi%i hakkında Ba#kandan sual sor-
maya kalkmı#. Bu Tüzü%ün hangi maddesinde vardır?

Muhterem arkada#lar #u bakımdan, Sayın Atalay’ın…



DO&AN BARUTÇUO&LU (Manisa) — Vermemesi lâzımdı.
BA%KAN — Sayın Barutçuo%lu, rica ediyorum efendim. Sayın Ege, siz de usul 

konusunda lütfen efendim.
&SKENDER CENAP EGE (Devamla) — Usul efendim, hayır efendim, verme-

mesi üzerinde konu#ulmamı#tır. Yani, burada bakan olarak bulunan bir milletve-
kiline sata#ma dolayısıyle söz verilir mi verilmez mi? Bu münaka#a yapılabilir. Bu 
münaka#ayı yapalım; ama benim konu#malarım sata#mayı icap ettirmedi%i halde, 
sen niye sata#madan bahisle söz verdin diye çıkılmı# bu kürsüye, kürsü i#gal edilmi# 
ve güya usul hakkında konu#uyorum diye, bir açıkgözlük içerisinde kendi dü#ün-
düklerini tekrar burada ifade etmek imkânına kavu#tuklarını sanmı#lardır.

BA%KAN — Sayın Ege, usul hakkında lütfen.
#SKENDER CENAP EGE (Devamla) — Usul efendim arkada#lar çok istirham 

ediyorum, bu tarz usullere, bu tarz yollara ba#vurmayalım. "u kürsüye çıktı%ımız 
zaman hepimizin e#it oldu%unu, hepimizin söz hakkına saygılı olmamız gerekti%i-
ni senin benden, benim senden farkımız bulunmadı%ını idrak edelim; bu olmadı%ı 
takdirde i#te, gürültüler olmaktadır, bu olmadı%ı takdirde birbirimize naho# sözler 
söylenmektedir.

Te#ekkür ederim.
BA%KAN — Sayın O%uz, göndermi# oldu%unuz yazıda Hükümet kuvvetlerine 

Sayın Türke# tarafından hakaret edildi%i iddiası ile zabıta kuvvetlerine ve Hüküme-
te de hakaret anlamı gördü%ünüz için söz istiyorsunuz.

&stiyorsanız söz sırasına kaydedeyim, ba#ka türlü söz verme imkânı yoktur. Söz 
sırasına kaydederim, fikirlerinizi lütfen o zaman ifade buyurursunuz. Ba#ka türlü 
söz verme imkânım yoktur.

Hükümet adına Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel söz istemi# bulunuyorlar. 
(A.P. sıralarından alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta Milletvekili) — Sayın Ba#-
kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri; Hepinizi saygı ile selâmlıyorum.

Müzakerelerin bu safhasında huzurunuza gelmeyi dü#ünmü# de%ildim. Sadece 
Sayın Gündo%an tarafından ortaya atılıp da daha sonra usul münaka#ası ile devam 
eden bir konu yanlı# intibalar verecek biçimde ve zihinleri karı#tıracak #ekilde inki-
#af etti%i için bir açıklama yapmak mecburiyetindeyim.

11.11.1969 tarihli Cumhuriyet Senatosu Tutana%ı elimdedir. Sayın Gündo%an 
bu tutana%ı sadece 5-6 cümlesini okumak suretiyle, sanıyorum ki, meseleyi çok 
yanlı# mecraya soktu. Ba#ı vardır, sonu vardır. E, ba#ını ve sonunu okumadı%ınız 
sürece içinden alaca%ınız üç, be# cümle lâ takrabüssalate olur. O olur, o oldu... &#te 
onun için geldim huzurunuza. Müsaade ederseniz uzun boylu tefsir yapmadan; 
(Çünkü, yapılan tenkitlere cevap verme zamanı gelince tefsirini yapaca%ım) ama 
zihinleri durultmaya mecbur oldu%um için, zihinleri bir durultmaya ihtiyacı hisset-
ti%im için, o günün #artları içerisinde neler söylemi#iz bu konular üzerinde durmak 
gerekiyor. O günün #artları içerisinde: Yani tarih 11.11.1969’da “Kanunları tatbik 



etmiyorsunuz” ve saire gibi tenkitler yapılmı#. Hangi kanunu tatbik etmiyoruz diye 
sormu#uz. “Kanunları tatbik etmiyorsak, sizin Parlamenterler olarak hükümetin 
yakasına yapı#mak göreviniz” demi#iz. “Üstünde. Geliyoruz a#a%ıya do%ru. “Mü-
samaha gösteriyorsunuz” “Kime ne müsamahası gösteriyoruz, kim suç i#lemi# de 
yakasına yapı#mamı#ız, kim suç i#lemi# de yakasına yapı#mamı#ız?” diyoruz. Bunu 
gene söyleyece%iz. Bundan sonra bu konu#ma #öyle devam ediyor. Konu#ma be-
nim konu#mam. “Bu müsamaha rejimi olmak, kanunları tatbik etmemek manası-
na de%ildir. &mal etmek manasına da de%ildir. Bunu, hadiseleri büyütecek #ekilde 
de%il; hadiseleri darla#tıracak #ekilde kanun takipçili%i yapmak lazımdır. Kaldı ki, 
Türkiye’deki toplum hadiseleri, bilhassa talebe ve i#çi hareketleri yeni hadiselerdir. 
Her memlekette talebeye (bir raddeye), bir #akiye yapılan muamele yapılmıyor. Her 
memlekette talebeye özel muamele yapılıyor. Ne yapalım ki, bunda üzülecek taraf 
yoktur. Gençli%imiz üzerine Milletimiz çok hassastır kusurlarının zaman zaman 
ba%ı#lanmasını ister, #iddetli bir hareket gösterdi%iniz takdirde körpe yavrularımız 
eziliyor, #eklindeki bir propagandanın hadiseleri küçültmeye de%il, büyütmeye ya-
rayaca%ı ortaya çıkar. Ama bugün artık meydana getirilen hadiselerin gençlik hadi-
seleri olmadı%ı meydana çıkmı#tır. 11.11.1969. Bunların arkasına bir takım ideo-
lojik kavgaların bulundu%u bir gerçektir. Ayrıca gençlik liderli%ini ve anar#iyi sanat 
haline getirmi# anar#i liderleri çıkmı#tır ki, bunların bir kısmı bugün hapishaneler-
dedir ve biliyoruz ki, hür bir düzende ideoloji kavgalarını yasaklarla önlemek müm-
kün de%ildir. Her zaman gayet tabiî ki, polis vazife görecektir, zabıta vazife görecek-
tir. Ama ideolojik kavgaları, ekonomik ve sosyal meselelerde ilerleme kaydetmekle 
daha tesirli bir #ekilde ortadan kaldırmak ancak mümkündür. Ayrıca demokratik 
rejim, kendi kendisi… &#te buradan ba#lıyor Sayın Gündo%an okumaya, bunun ba-
#ını okumuyor. (C.H.P. sıralarından “oku, oku” sesleri) Okuyaca%ım i#te, okuyaca%ım 
diye geldim zaten, ayrıca demokratik rejim kendi kendisini ayakta tutacak güce sa-
hip oldu%unu göstermek mecburiyetindedir.

Bunu #unun için söylemi#imdir, #ayet demokratik rejim kendisini ayakta tu-
tacak güce sahip oldu%unda tereddütler hâsıl ederse, o zaman Anayasanın dibace-
sinde, bakınız Anayasanın dibacesinde ne deniliyor. “Türkiye Cumhuriyeti Kurucu 
Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu asıl teminatın va-
tanda#ların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldı%ı inancı ile, hürriyete, adalete ve 
fazilete â#ık evlâtlarının uyanık bekçili%ine emanet eder”.

Binaenaleyh, Devlet kuvvetlerinin rejimi koruyamayaca%ı endi#esi do%arsa ve 
zihinlerde birtakım durumlar hâsıl olursa, i#te Anayasanın dibacesindeki bu hük-
me gidilir. O manada o gün söyledi%im #eyi söylüyorum. "imdi o gün neden bunu 
söyledi%imi söylüyorum. Ben diyorum ki, o gün Devlet bu hareketler kar#ısında 
güçlüdür, endi#eye mahal yoktur, onu diyorum. Onu diyorum #imdi devam ediyo-
rum “Bir vehme kapılmaya lüzum yoktur. Bir anar#i korkusuna da kapılmaya lüzum 
yoktur, o zaman Devlete inançsızlık, Devlet kuvvetlerine inançsızlık ba#lar. Devlete 
inançsızlık ve Devlet kuvvetlerine inançsızlık ba#ladı%ı yerde, rejimi her halde ko-
münistlere teslim edecek de%il Türkiye, o manada söylüyorum. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Ayrıca milis te#kilâtı organize etmeye de lüzum yoktur. 
Evet. Devlete ve Devlet kuvvetlerine inançsızlık olmadı%ı sürece milis te#kilâtına da 



lüzum yoktur. O gün o mânada söylüyorum. Bugün ne dü#ündü%ümü biraz sonra 
tekrar gelip söyleyece%im.

Ayrıca, “500 bin ki#ilik ordusu, 50 bin ki#ilik jandarması, 30 bin ki#ilik polisi ile 
Devletin göremedi%i bir i#i 400 ki#ilik komandosu ile bir siyasî parti mi görecektir?” 
diyorum. Öyle diyorum, kaldı ki, Partiler Kanununa aykırıdır, bunu da diyorum. 
Burada bitmiyor mesele, bakın altında ne diyoruz? “Bunlara girmeye lüzum yok; 
ama Fikir Kulüpleri Federasyonu namiyie, ba#ka namlarla, #u namlarla, bu nam-
larla da birtakım çetelerin vatan sathında, (vatan sathında de%il zaten Türkiye’nin 
iki büyük #ehrinde Ankara ve &stanbul’da) karga#alıklar çıkartıp, Milletin asabını 
bozmasının da mânası yoktur, diyorum. Onun da mânası yoktur diyorum. (A.P. sı-
ralarından “Bravo” sesleri)

Burada da kalmıyor, altında ne diyorum; “Çok kere Atatürk’ün arkasına sosya-
list ve ba%ımsız Türkiye diye sı%ınmanın da manası yoktur” diyorum. Orada da kal-
mıyor, devam ediyorum. “Bir argümanı burada tekrarlayaca%ım sosyalist Türkiye 
isteriz, ba%ımsız Türkiye isteriz diyenler, aslında ba%ımsız Türkiye istemiyor. Çün-
kü, Rusya ilân etmi#tir ki, Commomvealth gibi sosyalist olan memleketlerin i#ine 
ben karı#ırım, diyor. Ba#ka memleketlerin içi#lerine karı#mayacaktı hani. Fakat, 
sosyalist ise, içi#lerine karı#ırım diyor. Çekoslovakya hadiselerinden sonra sosyalist 
Türkiye isteyen aslında, Sovyetlerin bizim içi#lerimize karı#aca%ı bir Türkiye istiyor 
demektir. Bunun ba%ımsız Türkiye ile alâkası nedir?” diyorum.

Binaenaleyh, bunu bir bütün olarak mütalâa etmek gerekir. Bunun içerisinden 
sadece komando kısmım alıp mütalâa ederseniz hiç bir mânası yoktur. Tümünü bir 
bütün, hattâ bütün konu#mayı tüm konu#mayı 11.11.1969 tarihli konu#manın tü-
münü beraberce ele#tirmek gerekir. E%er bugünkü Hükümet Programının (ki, o gün 
de Hükümet programı idi bu) ele#tirilmesi esnasında 1969’da kurdu%umuz Hükü-
met Programının bir daha ele#tirilmesi lazımsa, Yüce Senato buna lüzum görüyorsa 
biz bu ele#tirmeye hazırız.

Saygılar sunuyorum. (A.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın Nihat Erim.
CUMHURBA%KANLI&INCA SEÇ#LEN ÜYELER GRUPU ADINA N#HAT 

ER#M (Cumhurba"kanınca S.Ü) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun de-
%erli üyeleri;

1973 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerden sonra yurdumuz oldukça uzun sü-
ren Hükümet bunalımları ile kar#ı kar#ıya kaldı. Seçim sonuçları hiçbir partiye tek 
ba#ına Millet Meclisinde ço%unluk vermedi. Güvenoyu için öteki partilerden en az 
birinin, bazı hallerde, örne%in bugünkü Hükümette görüldü%ü gibi, birkaçının bir-
le#mesi, ortaklık kabul etmesi veya dı#arıdan destek vaat etmesi zorunlu olmu#tu. 
Bundan dolayı, 1973 seçimlerinden sonra Hükümet kurabilmek için birkaç ay sü-
ren bir ara#tırma, bir pazarlık dönemi geçmi#tir.

C.H.P. ile M.S.P. arasında meydana getirilen ilk ortaklı%ın ömrü yedi ay kadar 
sürmü#tür. Eylül 1974’te ortaklık Sayın Ecevit’in çekilmesi ile da%ılınca yeni bir 
bunalım ba#gösterdi. Sayın Cumhurba#kanımızın, güvenoyu alabilecek bir Hükü-



met kurulmasını sa%layabilmek için, seçim sonrasından beri hayranlıkla izlenen 
çabalarını bu dönemde de izledik. Çankaya’da liderleri bir arada görü#meye ça%ırdı. 
Liderlerle tek tek konu#tu. Çe#itli formüller üzerinde netice almaya çalı#tı. Ken-
dilerinin tercihleri, C.H.P. ile A.P.’yi temel yapacak bir millî beraberlik hükümeti 
idi; fakat Sayın parti liderleri bu olasılı%a elveri#li e%ilim gösteremediler. Sonunda 
Sayın Cumhurba#kanımız, geçen gün radyo, televizyon aracılı%ı ile Millete seslen-
diklerinde açıkça belirttikleri gibi, bazı partilerden güvenoyu vereceklerine dair söz 
aldıktan sonra, Sayın Sadi Irmak’ı Hükümeti kurmakla görevlendirdiler.

Bu sırada güven oylamasında; Cumhuriyet tarihimizde ilk defa görülen bir 
olayla kar#ı kar#ıya kalındı. Verilen sözlere ra%men Sadi Irmak Hükümeti Millet 
Meclisinde ancak ve sadece 17 oy alabildi. Sayın Cumhurba#kanına verilen söz ne-
rede kalmı#tı? Bu olay Cumhuriyet tarihimizin ibret dersleri arasında her halde yer 
alacaktır sanırız.

Irmak Hükümeti güvenoyu alamayınca, hiç vakit kaybetmeden Devlet Ba#ka-
nımıza emaneti iade etti. Yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmeleri 
parlamenter demokrasi kurallarına uygun olarak Irmak Hükümeti üyelerinden rica 
edildi ve Sayın Cumhurba#kanı yeniden ara#tırmalarına giri#ti. Güvenoyu alabile-
cek bir hükümet ara#tırması gene aylarca sürdü. Aralık 1974 ba#ından, Mart 1975 
sonlarına kadar, üç buçuk aydan uzun bir süre de böyle geçti. Nihayet dört parti-
nin aralarında uzun çalı#malar neticesinde meydana getirebildikleri bir ortaklı%ın 
güvenoyu alabilme olasılı%ı belirdi. Bunun üzerine ve ortada daha sa%lam ba#ka 
bir #ekil de bulunmadı%ı gözönünde tutularak yeni Hükümeti kurma görevi Mil-
let Meclisinde o zaman 187 üyeli C.H.P. Genel Ba#kanının bu a#amada sorumluluk 
yüklenme olana%ı bulunmadı%ını söylemesi üzerine 149 üyeli A.P. Genel Ba#kanına 
verildi. "u anda programı üzerinde konu#makta oldu%umuz Sayın Demirel’in kur-
du%u bu ortaklık hükümetidir, bu koalisyondur.

Burada biraz durarak, 1973 seçimleri ertesi yurdumuzun bu konuda ya#adı%ı 
serüvenin nedenlerini tahlil etmekte fayda görmekteyiz.

Nispî temsilli seçim sistemi olan ülkelerde, ortak hükümet kurmak sık sık bir 
zorunluk olabilir. Partilerin, zihinlerini buna alı#tırmaları, buna yatırmaları gere-
kir. Türkiye’de çok partili ya#ama geçti%imizden bu yana, 1960 - 1965 döneminde 
koalisyonlar kurulmu#tur. E%er “Koalisyon” sözcü%ünü siyasî partilerin resmen or-
tak sorumluluk yüklendikleri Hükümetlere öz bir deyim olarak benimsersek, 1973 
seçimlerinden bu yana ikinci koalisyon uygulamaları denenmektedir. Görüldü%ü 
gibi bunda ba#arı uzunca ve zahmetli çabalarla, güçlükle sa%lanabilmektedir.

Demirel Hükümeti güvenoyunu alırsa, bunun ucu ucuna bir güvenoyu alabi-
lece%ini partilerin bu hesaplarda kendilerini uzman sayan ki#ileri günlerdir söy-
lemektedirler. Hatta daha da ileri giderek, “bu Hükümet güvenoyu alsa bile kısa 
ömürlü olacaktır” #eklinde bir öngörü# ileri sürmektedirler. Bu tahminler üzerinde 
durmaksızın, bizde bunalımların neden uzun sürdü%ü, kurulan ortaklı%ın neden 
pek de sürekli olamadı%ı konusunu ele alalım.

Bir demokrasinin temel ya#am ilkeleri arasında #u üç noktayı unutmamak ge-
rekir: Ho#görü, uzla#ma, denge.



Türkiye’deki siyasal geli#meyi izleyenler, bizi bunalımdan bunalıma sürükleyen 
eksi%imizin, büyük ölçüde, ho#görü kıtlı%ı uzla#mazlık ve dengecili%e önem ver-
meme oldu%unu görmektedirler. Üst kademelerden ba#layan bölünme, uzakla#ma 
yurt düzeyinde geni#lemekte, derinle#mektedir. Parlamento içinde partilerin yö-
netici kadroları arasında beliren çatlaklar toplumumuzun çe#itli meslek ve sınıfları 
arasında doldurulması, kapanması gittikçe güçle#en uçurumlara dönü#mektedir.

BA%KAN — Sayın Erim. bir dakikanızı istirham ederim.
Sayın üyeler;
Çalı#ma süremizle ilgili bir önerge geldi, okutup oylarınıza sunaca%ım.

Yüksek Ba"kanlı$a
Hükümet Programı üzerindeki müzakerelerin bitimine kadar Birle#ime devam 

edilmesini; ancak, Sayın Kontenjan Grupu Sözcüsünün konu#masının hitamından 
sonra 45 dakika ara verilerek Birle#ime tekrar devam edilmesini arz ve teklif ede-
rim.

Oral Karaosmano$lu
Manisa A.P. Grupu Ba#kanvekili

BA%KAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi#tir. Buyurunuz Sayın Erim.

CUMHURBA%KANINCA SEÇ#LEN ÜYELER GRUPU ADINA N#HAT ER#M 
(Devamla) — Sayın Senatörler;

Birkaç hafta önce de%i#ik illerimizde binlerce vatanda#ın âdeta dü#man cep-
heler halinde birbirlerine saldırdıklarını görerek yüreklerimiz burkuldu. Ö%renci 
grupları arasında günden güne yeniden ço%alarak büyüyen zıtla#malar, silahlı çatı#-
malar anaları babaları endi#e içinde kıvranır hale getirmi#tir. Memur, i#çi, i#veren, 
ö%retmen, ö%renci, dü#ünce ve çıkar ayrılıklarını, hattâ çeli#kilerini, bir demokrasi-
de Anayasanın ve kanunların çizdi%i sınırlar içinde tartı#ırlarsa, demokratik rejim 
bundan yararlanır. E%er hukuk sınırları her fırsatta çi%nenir hale gelmi#se, gelirse, 
o zaman demokrasi en büyük tehlike ile kar#ıla#mı# olur.

"ükürler olsun ki, o noktaya gelmi# de%iliz. Ama, ho#görü, uzla#ma ve denge 
gere%i gibi sa%lanamazsa, #imdi uzak görünen bazı tehlikeler birden kapımızı çalar. 
Ve korkarız ki, o anda dönü#ü olmayan bir noktaya varılmı# olunur…

De%erli arkada#lar;
Dört parti bir araya gelerek kurdukları bu ortaklı%ı, hiç ku#ku yok ki, arala-

rında belli ölçüde ho#görü, uzla#ma ve denge anlayı#ı &le meydana getirmi#lerdir. 
E%er güvenoyu da alırlarsa, Türkiye yeni bir a#amaya geçmi# olacaktır. Cumhuriyet 
tarihinin en uzun hükümet bunalımı bitmi# olacaktır.

Ancak, bu noktada, kamuoyunun günlerdir #a#kınlık içinde izledi%i bir olaya 
de%inmeden geçemiyoruz. Güvenoyu almak veya güvenoyu aldırmamak için giri#il-



di%i söylenen manevralar, (E%er yapılmı#sa yapılıyorsa gerçekten üzücüdür) vatan-
da#ların parlamenter sisteme inancını sarsacak niteliktedir. Bu söylenen manev-
raların yapılmamı# oldu%una inanmak isterdik. Herhalde kamuoyunun tepkisinin 
gerekli dersi vermi# olmasını ve ileride bir daha tekrarlanmamasını dileriz. Çünkü 
aksi hal, Parlamentonun, parti ve program ayrımının ciddî ve samimî olmadı%ı iz-
lenimini yaratacaktır.

Bugünkü Hükümet ortaklı%ının üyeleri olan partilerden, onların yöneticile-
rinden bekledi%imiz ve istedi%imiz bir #ey vardır: Ho#görüyü, uzla#ma zihniyetini 
ve bilhassa dengeli davranı#ı, #imdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, yalnız 
kendi aralarında sürdürmekle yetinmeyip, muhalefetle ili#kilerinde daha da faz-
lasiyle göstermelerini rica ediyoruz. Milleti bölmeye, birbirine dü#man kamplara 
ayırma%a çabalayan, bulanık su avcılarına fırsat vermemek için, insanüstü çaba 
harcamalarını bekliyoruz. Ho#görü, uzla#ma ve denge her yerde ve her zaman ikti-
darda bulunanlarda aranan ba# haslet sayılır. Hemen ilâve edelim ki, muhalefetten 
de iktidara aynı zihniyetle kar#ılık vermesini bütün yurtseverler bekleyecek, iste-
yecektir.

Sayın Senato üyeleri, Kontenjan Grupu olarak sözlerimizi Türkiye’nin bugün 
içinde bulundu%u #artlarda en ziyade muhtaç oldu%u nokta üzerinde yo%unla#tır-
mak istedik. &ç ve dı# ko#ullar ne yazık ki iyimserlik verecek bir görünümde de%ildir. 
Kıbrıs bunalımının yarattı%ı dı# terslikler bitmi# de%ildir. Etrafımızda bir olumsuz-
luk a%ı örülmü# ve hâlâ da örülmeye çalı#ılmaktadır. Sınırlarımızın hemen yakının-
da olup bitenler bizi uyanıklı%a ça%ırmaktadır. Milletlerarası ekonomik konjonktür 
ayrı bir endi#e kayna%ıdır. Türk Milletini içeride zayıf dü#ürmek, birbirini yiyen 
zümreler, sınıflar, bölgeler haline getirmek için yeraltı ve yerüstü, legal-illegal ör-
gütler sanki bir cadı kazanı kaynatmaktadırlar... Türkiye’yi kolay bir av haline getir-
me çabaları bugün her zamankinden az de%il, belki tersine fazladır.

&#te bütün bu dü#ünce ve endi#eler içindeyken bir hükümete nihayet kavu#mu# 
olmayı memnunlukla kar#ılıyoruz. Fakat, Hükümetin güvenoyunu aldı%ı takdirde 
bunu ne kadar güçlükle sa%layabildi%ini zeminin ne derecede kaygan oldu%unu bir 
an bile unutmaması lâzımdır. Bundan dolayı da Hükümetin ho#görü, uzla#ma ve 
denge zihniyeti içinde birle#tirici, toplayıcı bir tutumla bu güçlüklerle dolu dönem-
de, Türkiye’yi aydınlı%a, düz yola çıkarmasını dilemekte, bu yolda ba#arılı olmasını 
beklemekteyiz.

Bu nokta üzerinde özellikle ısrarla duru#umuzun bir ba#ka nedeni de #udur:
Görünü# ve belirtiler Türkiye’nin bir sosyal ve siyasal kutupla#maya yönelmek 

e%iliminde oldu%u intibaını veriyor. &ki zıt kutup etrafında toplanıldı%ı izlenimi en-
di#e yaratıyor. Kar#ılıklı suçlamalar gittikçe a%ırlı%ını artırıyor. &ki kutup arasında 
uzla#tırıcı, yumu#atıcı, köprü kurucu unsurların gitgide silinmekte olu#u demokra-
tik rejimimizin sa%lıklı geli#mesi bakımından hiç de umut uyandırıcı de%ildir. Hü-
kümetten ve muhalefetten ho#görü, uzla#ma ve denge isteyi#imizin ba#lıca nedeni 
bir de i#te bu izlenimdir.

Sayın Senato üyeleri;
Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu olarak, biz, bu Hükümet programı-

nın ayrıntılarına girmedik. Genel olarak sözlerimizi #unu söylemekle bitirece%iz. 



Türkiye, yüzyıllar boyunca, kendisini geri bırakan karanlıktan Atatürk’ümüzün 
açtı%ı çı%ırdan yürüyerek sıyrılmı#tır. Atatürk ilkeleri içinde lâiklik en de%erlisi-
dir. Cumhuriyetin ve milletin ça%da# ya#ama #artıdır. Ortaça% karanlıklarından 
bu ilkenin uygulanı#ı ile kurtulduk. Bu ilkeyi, kenarından kö#esinden zedelemek 
Türkiye için sadece felâketler getirir. Dört partinin kurdu%u ortak Hükümetin de, 
Atatürk’ün açtı%ı çı%ırda yürümeye devam edece%i umudu içinde kalmak istiyoruz. 
Örne%in; programın 11’inci sayfasında dil konusunda söylenenleri de böyle yorum-
lamaktayız. Hızla sadele#mekte olan Türk dilini geriye çekmeye, hattâ sadele#me 
hızını kesmeye bile hiç kimse heves etmemelidir.

Hükümete bu yolda ba#arı diler. Yüce Senatoya saygılar sunarız. (Alkı"lar)
BA%KAN — Sayın üyeler;
Almı# oldu%unuz karara göre 45 dakika sonra, yani saat 19.50’de toplanmak 

üzere Oturumu kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.05



!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba"kanvekili Necip Mirkelâmo#lu

KÂT!PLER: Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü)
Mehmet Çamlıca (Kastamonu)

Açılma Saati: 20.00

BA%KAN — 49’uncu Birle#imin &kinci Oturumunu açıyorum.

Hükümet programı üzerinde müzakerelere devam ediyoruz.

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuzal, buyurun.

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan, Sayın Se-
natörler;

Milliyetçi Partiler Toplulu%unca; yani Adalet, Millî Selâmet, Cumhuriyetçi Gü-
ven ve Milliyetçi Hareket Partilerince kurulan Koalisyon Hükümeti programı üze-
rinde Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupunun görü#lerini arz etmek üzere 
huzurunuza geldi%im #u anda Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım.

Sayın Senatörler;

6 ayı a#an bir Hükümet bunalımından, bu bunalım sebebiyle memleketimizin ve 
milletimizin maruz kaldı%ı ve kalaca%ı tahribattan bir an önce ülkemizi kurtarmak 
için Milliyetçi Partiler Toplulu%unun bu vatanperverane anlayı# ve fedakârlıklarını, 
takdirle kar#ılıyorum, bundan sonra da Hükümet olarak aynı anlayı# içinde milleti-
mize ve memleketimize faydalı hizmetler yapacaklarına inanıyoruz.

Adalet Partisi Grupu olarak görü#lerimizi iki bölüm halinde arza çalı#aca%ız.

1. Hükümetin olu# sebepleri, 2. Hükümetin sunmu# oldu%u program üzerin-
deki görü#lerimiz.

De%erli Senatörler;

Milliyetçi Partiler Toplulu%unca kurulan bu Hükümetin, Hükümet olu#u Yüce 
Heyetinizce de malum oldu%u üzere 17 Eylül 1974 tarihinde Ecevit Hükümetinin 
istifasına de%il, Ecevit Hükümetinin 1 "ubat 1974 günü Yüce Heyetinize sundu%u 
Hükümet programı, bu program üzerindeki C.H.P. Grupunun Grup görü#leri ve bu 
iki tarih arasındaki Hükümet etme tutum ve davranı#larına dayanmaktadır.

Sayın Ecevit, Hükümet Ba#kanı olarak programında aynen, “Kanunları her-
kese e#it olarak uygulayan, Atatürk ilkelerine ba%lı bir Devlet idaresi ile anlayı#, 
karde#lik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeni” kuraca%ını açıklıyordu. Hü-
kümet dönemleri içinde bir tek insaf sahibi ki#i çıkıp da bu dönemde kanunlar e#it 
uygulanmı#tır, Atatürk ilkelerine ba%lı bir Devlet idaresi ile anlayı#, karde#lik ve 
sosyal adalete dayanan toplum düzeni kurulmu#tur diyemez. Diyemez, çünkü bu 
dönemde partizanlı%ın süratle Devlet bünyesine musallat edilip kanunların hiçe sa-
yıldı%ı binlerce delil ortadadır. (Örnek: Millî E%itim Bakanlı%ından tutun da TRT’ye 
ve kooperatif kurulu#larına kadar)



Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü programlarını tanımlarken “Bu program bü-
tün ekonomik ve sosyal hayatta çeyrek yüzyıldır, egemen kılman bozuk üretim ve 
gelir da%ılım düzeni yerine, sosyal adalet temeline dayalı hakça bir düzenin hâkim 
olmasını öngören bir program olacaktır ve en önemlisi bu program ülke ihtiyaç-
larını, sosyal ve ekonomik sorunları ülke gerçeklerinin ilim ve tecrübenin sa%lam 
verilerine dayalı olarak Anayasa çerçevesinde çözümlemek ve gidermekle ele alın-
mı#tır” diyordu.

De%erli arkada#larım;
Ecevit Hükümeti döneminde Türkiye’nin geçirdi%i ekonomik düzeyde sosyal 

adalete ve nasıl oldu%unu göremedi%imiz hakça bir düzene rastlamak mümkün ol-
madı. Aksine 40 milyon vatanda#ımız, kendileri de dahil olmak üzere “Çeyrek yüz-
yıldır ekonomik ve sosyal sahada egemen olan bozuk üretim ve gelir da%ılımı” diye 
tanımladıkları dönemi her yönü ile arar hale geldiler ve getirildiler. Be%enmedikle-
ri, yıllarca vatan sathında ve Meclisler kürsülerinde tenkit ettikleri ve daha da ileri 
giderek kasten yaratılan pahalılık, diye sıfatlandırdıkları 1973’lerin fiyatlarından 
bugün devam eden bir tek örnek fiyat gösterebilirler mi? Ne oldu 1973’ün üretim 
bollu%una ki, vatanda# 1974 Türkiye’sinde emsalsiz yoklu%a ve pahalılı%a mahkûm 
edildi? 

Sayın Senatörler;
Ecevit Hükümeti, ekonomik politikasını sosyal adalet ilkesine uygun olmak 

için, gelirlerle fiyatlar arasında sa%lıklı, adaletli ve dinamik bir dengenin kurulma-
sına özen gösterecekti. 1974 Türkiye’sine baktı%ımızda; aksine, ekonominin ne 
kadar hasta, hasta oldu%u kadar da adaletsiz, hastalı%ı ve adaletsizli%i sonsuzlu%a 
ula#tırmada ne kadar dinamik hareket edildi%ini görmemek ve anlamamak müm-
kün de%il.

Bu dönemi hep beraber ya#ayarak geldik. Bu gerçek hasta durum yurt gerçek-
leri, bilim ve tecrübenin sa%lam verilerine dayanmıyor. Aksine tamamen gerçekler-
den uzak, bilgisizli%in, beceriksizli%in ve tecrübesizli%in mahsulü olarak hâlâ bütün 
çirkinli%i ile kar#ımızdadır.

Sayın sözcü #öyle diyordu: “Bilir misiniz Türkiye’de iki sene zarfında cari para 
hacmi, yüzde kaç yüz artmı#tır?” "imdi soruyoruz bu artı# Ecevit Hükümeti döne-
minde yüzde kaç yüz artmı# ve bunun sonucu #ahlanan enflasyon yani pahalılı%ın 
yüzdesini hesabetmek ve do%ru neticeyi bulmak mümkün mü? Bir taraftan Devle-
tin üretti%i ve ithal etti%i mallara yüzde 300’ü a#an zamlar yapılacak, bir taraftan 
da plan hedeflerini %300’ü a#an emisyon artı#ına devam edilecek, sonra da sa%lıklı, 
adaletli ve dinamik ekonomi politikasından bahsedilecek. Bu aldatmacalar elbette 
giderek insanları da, hükümetleri de çirkin, çirkin oldu%u kadar basiretsiz hale ge-
tirecektir.

De%erli Senatörler;
Cumhuriyet Halk Partisinin be%enmeyip yerdikleri 1973 senesi fiyatlarının 

artı#ına sebep olarak gösterdikleri Merkez Bankasını ıslâh edeceklerini, hem prog-
ramlarında ele aldılar hem de sözcüleri “Merkez Bankası kaynakları ya açıktan para 



kesmek ya da kredi musluklarını açmak suretiyle yersiz, ekonomik ihtiyaçlara uy-
gun olmayan, her türlü bilimsel tatbikî verilerden uzak, soyut, öylesine politikalar 
güdülmü#tür ki, pahalılık denen âfetin yaratıcılarının ba#ında yer alır” buyurdular-
dı.

Bu sözlerin sahiplerini, Hükümet olunca bu ithamkâr tutumları ile çeli#ki ha-
linde yakaladık. Merkez Bankası imkânlarını zorlamak için 1974 Bütçe Kanununa 
koydukları maddeleri çıkarmak için Meclislerdeki gayretimiz kâfi gelmeyince Ana-
yasa Mahkemesine ba#vurmak zorunda kaldık ve böylece Bütçe Kanununun 9 mad-
desinin iptalini sa%ladık. Bu hareketleri yanında Merkez Bankasının Temmuz 1974 
ba#larında plan hedefi hilâfına 10 milyarı a#an parayı kesip piyasaya sürdürmekten 
de Cumhuriyet Halk Partisi kaçınmamı#tır.

Sayın Senatörler;
Ecevit Hükümeti, tarım girdilerinde spekülatif fiyat artı#larını önleme, tarım-

da verimlili%in artırılması, girdilerin fiyatları, bunların yo%un biçimde kullanılma-
sını özendirici bir düzeyde tutacak, bu araç ve gereçlerin yurt içinde imali için ge-
rekli tedbirleri alacaktı. Tabiî Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de bunlara inanarak 
o gün bize söylemedik söz bırakmamı#tı. 1974 Türkiye’sinde tarım girdilerindeki 
spekülatif fiyat artı#larını önlemeye bakalım. Önlendi mi? Hayır. Aksine arttı. Bu 
spekülatif artı#ı yaratan da, önlemeye söz veren de Ecevit Hükümetidir.

Evvelâ verimlili%i artıran kimyevî gübreye %300’ü a#an bir zam yapıldı, böy-
lece 1975 köylümüzü %80 nispetinde gübresiz ekim yapmaya mecbur etti. Ecevit 
taahhüdü ile çeli#ki içine dü#erken, köylü büyük çapta yoksullu%a, bu mahsulle-
rin verimsizli%i sonucu elbette vatanda# darlı%a dü#ecektir. Yo%un biçimde gübre 
kullanma yerine köylü kullanmamaya mahkûm edilince Ziraî Donatım Kurumu-
nun elinde bulunan milyonlarca ton tarlalara atılması gereken gübre, elinde ve açık 
yerlerde çürümeye ve bozulmaya terk edildi. Bu acı gerçekten memleketin büyük 
zarar gördü%ü meydanda. Ayrıca ziraî mücadele ilâçları 1974 yılında karaborsaya 
dü#mü#, %400 fazla fiyatla satılmı#tır. Bugün bir traktör alabilmek için Türk köy-
lüsünün 1973’te aldı%ı traktöre nispetle kaç misli fazla para ödedi%ini, bu yüksek 
bedelle olsa dahi almak için sıraya girip kaç ay süründükten sonra bir traktöre sa-
hip oldu%unu Cumhuriyet Halk Partililer biliyor. 1973’lerde 60 bin lira olan ve her 
an alınabilen bir traktör bugün 150 bin liraya çıkmı# ve bulunmaz hale gelmi#tir. 
Söyleyebilir misiniz bu araç ve gereçlerin yurt içinde imali için nerede, ne zaman bir 
temel attınız, #imdi imalât ne safhada?

1974 sonbaharında geçmi# yıllara nazaran Türk köylüsüne kaç yüz defa daha 
az tohumluk verdiniz?

Bu sene ithal edilen bu%day miktarı yanında gübresiz ekime sebep olmanın 
sonucu ne kadar bu%day ithalâtına sebep olaca%ınızı biliyor musunuz?

Kristof Kolomb’un yumurtası gibi kredi imkânınızla ne sa%ladınız? Bunu ö%-
renebilir miyiz?

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne göre tarımda sigorta kurumu kurmak bir 
âbide eser olacaktı. Kurtarıcı düzen olacaktı. Türk köylüsünü böylece medyum ve 



#ükran duygusallı%ına gark edeceklerdi. Bugün bu abide eserlerinden bahsetmele-
rine ve bu eseri göstermelerine imkânları var mı?

De%erli Senatörler;
Tarım Sigortası Kanun teklifini grupumuza mensup Sayın üyeler bir yıl evvel 

Meclis Ba#kanlı%ına tevdi etmi#ti. Neden taahhüdünüze, programınıza yardımcı ol-
mamıza ra%men bu teklife el sürülmedi, kanunla#masına yardım edilmedi? Neden 
daha iyi bir tasarıyı siz taahhüdünüze ra%men getirmediniz? "imdi Cumhuriyetin 
50’nci yılından sonra Türkiye’de bir tarım sigortası bulunmamasına zannederiz 
#a#mıyorsunuzdur.

De%erli Senatörler;
Ecevit Hükümeti, programında “Piyasada darlı%ı çekilen, o yüzden fiyatları a#ı-

rı ölçüde yükselen mallarda fiyat istikrarının sa%lanması maksadıyle bu tür malları 
piyasada bulundurmayı” taahhüt etmi#ti. Sayın Ecevit, 1974 Türkiye’sinde bu ta-
ahhüdünü ne #ekilde gerçekle#tirdi ve vatanda#ın ne derece sıkıntı çekti%ini burada 
dile getirmenin milyonlarca peri#an vatanda#a #u anda hiçbir yarar sa%lamayaca%ı-
nı dü#ünerek arza çalı#mayaca%ım, sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmu# 
demekle yetinece%im.

Sayın Senatörler;
&hracatımızın geli#tirilmesine özel önem verilerek gerekli tedbirlerin alınaca%ı 

Ecevit Hükümeti döneminde ihracatımız ne hale geldi.
Geçmi# yıllarda yüzbinlerce ton pamuk, narenciye ve üzüm satıp yüz milyon-

larca dolar sa%lanan ihracatın 1974 döneminde ne hal aldı%ını, 1974 mahsulü pa-
mu%un henüz %95’inin ihraç edilmedi%ini arz edersek ihracattaki ba#arısızlı%ı ve 
beceriksizli%i kanımızca aydınlı%a çıkarmı# oluruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet döneminde ödemeler dengesinin nasıl bo-
zulup peri#an oldu%u, Para - kredi durumu sahasındaki tedbirsizli%i ile yatırımla-
rın nasıl savsaklandı%ı, i#sizli%in alabildi%ine ço%alıp bir lokma ekmek için aylarca 
Devlet kapılarında dola#an binlerce vatanda#ın içler acısı hali, bir lokma ekmek için 
yabancı diyarlarda peri#anlı%a mahkûm olan vatanda#ların ıstırabı bizim içimizi 
yakarken, nerede programınız, nerede neyi tenkit edeceksiniz diye yükselen sesi-
niz. Bu halinizi ve tavrınızı yeniden anlamak çok güç ve acı. “Acı” diyoruz; çünkü 
Do%udan Batıya Hükümet döneminizde ciddi bir yatırım temeli atamadınız. Bir tek 
mal üreten, birkaç yüz i#size i# bulacak bir yatırım yapamadınız. Döneminizde bir 
tek &stanbul Gübre Fabrikası temeli atabildiniz ba#ka bir #ey yok. Onun da proje ve 
planının kimin zamanında hazırlandı%ı hepimizin malumudur.

Ak günler kitabınızda vaat ediyordunuz; Hükümet Programında bu taahhüdü-
nüzü gerçekle#tirmeyi kabul ettiniz. &#size i# bulacaktınız, evsize ev yaptıracaktı-
nız, okulsuz gençlere okul verecektiniz. Bunların bir tekine çeçen on aylık hükümet 
döneminizde rastlamak mümkün de%ildir. Köye yol, köye su, okul taahhüdünüz, 
geçmi# yılları yermenize ra%men döneminizde ba#arınız %50’yi geçemedi.

Asgarî kıdem tazminatı, bir yıla bir aylık imkânı;



Çırak - Kalfa ve Ustalar Kanunu;
Çalı#an kadınların 20 yılda emekli olması için Kanun tasarısı;
Sa%lık Sigortası Kanunu nerede?
Nerede ve ne halde Devlet Personel Kanununun düzeltilmesine dair Kararna-

me?
Gençlik meselelerine hangi imkânlar getirildi.
Bu kısaca temas etti%imiz beceriksiz, bilgisiz tecrübesiz ve ba#arısız tutum ve 

davranı#ların sonucu, Türkiye’de ekonomik ve sosyal buhranın önünüzde da%lar 
gibi sıralandı%ını görünce korktunuz. Bu korku ki, sizi bulundu%unuz Hükümetten 
ister istemez kovacaktı uzakla#tıracaktı elbette. Ama, siz "anlı Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin kendisine has e#siz ba#arısını elinize bayrak olarak alıp meselenin 
siyasî yönünün Hükümetçe halledilecek taraflarını yüz üstü bırakarak Hükümet-
ten kaçar, kaçtıktan sonra da yarattı%ınız Hükümet buhranı ile iflâs ettirdi%iniz 
Devlet yönetimini ekonomik ve sosyal meselelerin daha da artması ve uzaması için 
bu aziz Milletin 7’den 70’e her ferdini a%latan yokluklar ülkesi haline getirdi%iniz 
Türkiye’de tahribatınızın mesuliyet izlerini körletmek için Parlamentodaki muha-
lefeti Milletin 10 yıl gerisinde ilân eder, bugün de dönüp bu haksız ithamlarınızı 
unutarak bu ki#ileri Partinizin ba# kö#esine büyük misafir olarak davet ve kabul 
için her #eye ba#vurursunuz. Her tutum ve davranı#ınız gibi bunu da bizim anla-
mamız mümkün de%il.

Devleti bütçesiz bırakma çabanızı da yukarıda kısaca arza çalı#tı%ımız becerik-
sizli%iniz ve basiretsizli%iniz yanında anlamak mümkün olmadı.

Bu olumsuz ve iflâs etmi# Hükümet döneminizdeki tutum ve davranı#ınız kar-
#ısında tahmin edemedi%iniz ve beklemedi%iniz bir büyük olay, bu olay elbette do-
%acaktı. Bu ülke ve Millet ve Milletin milliyetçi temsilcileri sizi adım adım izliyor. 
Sizin Devlet yönetiminizdeki tutumunuza yeter demenin tam zamanında Milliyet-
çi Partiler Toplulu%u te#ekkül etti. Te#ekkülün Milletin ekseriyeti oldu%unu kabul 
etmemek elbette mümkün de%ildir. Toplulu%a siz ve sizin gibi dü#ünenler ne ad 
takarsanız takınız çabanız bir netice vermedi ve vermeyecektir.

De%erli Senatörler;
Atatürk Türkiye’sinde maalesef bir komünizm tehlikesi vardır. Türkiye’de so-

lun meydana getirdi%i ve solun istismar edece%i bir ekonomik buhran da vardır. 
Türkiye’de uzamasına gayret edilen bir hükümet buhranı vardı bu gayretke# ise 
Cumhuriyet Halk Partisidir.

O halde, gerçek Atatürkçülere dü#en birinci görev komünizm tehlikesini yok 
etmek için bir araya gelmekti, gelindi. Gelinecekti çünkü, Büyük Atatürk 1923 yı-
lında Milletine #öyle sesleniyordu: “Türk âleminin en büyük dü#manı komünizmdir 
görüldü%ü yerde ezilmelidir” Bugün bizim yapmak istedi%imiz de Türkiye’de budur. 
Bu büyük görevden Atatürkçüyüm diyen hiç kimse kaçamaz, kaçmamalıdır.

Türkiye’de Hükümet bunalımının yaratıcıları, yarattı%ı bu buhranla beraber 
ekonomik buhranı, siyasî buhranı, siyasî buhran ekonomik buhranı körükler hale 



getirmi# ve bu sonuç nereye varacak, bundan kimler yararlanacak bu gerçek ortada 
iken. O halde, Milliyetçi Partiler Toplulu%u, kendisinin asıl görevi olan meseleye 
böylece sahip çıkmı#tır. Bunu kimse kınayamaz. Kınayanlar olursa kendileri kınan-
ma%a mahkûmdur.

De%erli Senatörler;
Milliyetçi Partiler Toplulu%u, kar#ısında bulunan buhranlara çare bulmak ve 

onlara son vermek için büyük bir anlayı# ve yüreklilik içinde tabiatın yeniden can-
landı%ı bu ilkbahar döneminde kendilerine tevdi edilen göreve ba#lamı# ve huzuru-
nuza büyük Milletimizin içine dü#ürüldü%ü siyasî, ekonomik ve sosyal bunalımdan 
kurtaracak bir programla gelmi#tir.

Program 1974 Türkiye’sinde meydana getirilen ve gittikçe a%ırla#an iç ve dı#ta-
ki çe#itli güçlüklerle dolu bunalımları ortadan kaldıracak tedbirleri hemen, orta ve 
uzun vadeli olarak tespitle i#e ba#lamayı hedef almı#tır.

Bu tedbirler manzumesi 36 sayfa tutan Programda hiç bir ku#kuya yer verme-
yecek #ekilde ve açıklıkla ele alınmı#tır. Bu tedbirlere bakılınca yeni getirilenleri 
kısaca #öyle özetleyebiliriz:

Gençli%e verdi%i ehemmiyeti nazara alarak onlara fırsat e#itli%i yaratma ve 
memlekete sahip hayırlı evlât olma imkânları yanında, 18 ya#ındaki gençli%e olan 
güvencini oy hakkına sahip kılma imkânı sa%lamakta ve üniversiteye girme imti-
hanlarından önce üniversite hazırlık kursları açma, meslek okullarının ikinci dö-
nemlerinden mezun olanların üniversite ve yüksekokullar imtihanlarına girebilme 
ve kazananların lise mezunu sayılmalarını.

&lk ve ortaö%retimde okutulmakta olan ahlâk derslerinin &lahiyat Fakültesi, 
Yüksek &slâm Enstitüsü ve &mam Hatip okulları mezunlarınca okutulması.

Tarımda üretimin artırılması esas alınarak öncelikle çok pahalı hale getirilen 
gübre fiyatlarında indirim yapılması, Ziraî kredilerin artırılması, Tarımda âfete u%-
rayan çiftçilerimizin korunması için tarım sigortası kurulması.

Köylüden alınmakta olan köy katılım payının kaldırılması, Köy muhtarlarına 
ödenek verilmesi, Sosyal güvenlik sahasında bütün çalı#anların sigorta içine alın-
ması, genel sa%lık sigortasının gerçekle#tirilmesi, Çalı#an kadınların arzu ettikle-
ri takdirde 20 yılda emekliye ayrılması, Ya#lı ve muhtaç vatanda#lara ihtiyarlık ve 
bakım yurtları sa%lanması, &#çi ve memur ayırımı adil ve gerçekçi ölçü ve kıstasla 
ele alınarak neticeye ba%lanması, Kıdem tazminatının her yıl için yarım aylıktan 
bir aylı%a çıkarılması, Yurt dı#ında çalı#an vatanda#larımıza kredi ve i# imkânı 
sa%lanması, Çırak - Kalfa ve Ustalar Kanununun kısa zamanda çıkarılması, Esnaf 
ve sanatkârlar ve çiftçiler için defter tutma formalitelerinden kurtarılarak götürü 
usulle vergilendirilme imkânı, Asgarî geçim indiriminin yükseltilmesi gibi, i#çiyi 
köylüyü, esnafı, sanatkârı, memuru, çalı#an ve çalı#mayan bütün vatanda#larımızı 
gözeten bu yeni tedbirleri, bu yeni tedbirleri getiren Programını ve Hükümetin bu 
tutumunu memnuniyetle kar#ılıyor, dı# siyasette yalnızlı%a itilmemize sebep olan 
tutumların gözden geçirilmesi, geli#tirilmesi yolunda tespit edilen görü#lere yürek-
ten inandı%ımızı, Kıbrıs davamızın yakında ve millî arzuya göre neticelendirilece%i 



hususu ve millî varlık ve dı# güvenli%imizin ba#lıca teminatı olan Silahlı Kuvvetle-
rimizi güçlendirme yolundaki tedbirleri yürekten benimsedi%imizi ve destekledi%i-
mizi arz ediyoruz.

Sayın Senatörler;
Milliyetçi Partiler Toplulu%u Koalisyon Hükümetinin getirdi%i bu Programı 

buhransız bir dönem programı olarak de%il, her türlü bütçe imkânından mahrum, 
sayısız sıkıntılara maruz bir dönemde getirilmi# olmasına ra%men i# ba#ında bu-
lunan Hükümetin alaca%ı tedbirlerle ba#arıya ula#aca%ı, böylece tarihî bir görevi 
yapaca%ı inancı içinde oldu%umuzu ne ezen, ne ezilen hakça bir ya#ama döneminin 
yeniden ba#ladı%ına inandı%ımızı tekrarla, Adalet Partisi Grupu adına bir defa daha 
Hükümete ba#arılar diler, Yüce Heyetinizi grupum adına saygıyle selâmlarım. (A.P. 
sıralarından alkı"lar)

Sevgili arkada#larım.
"u anda bir ikinci görevi daha kısaca ifa etmeme müsaade buyurun.
1974 Türkiye’sinde Hükümet olarak i#ba#ında bulunan Cumhuriyet Halk Par-

tisi Grup Sözcüsünün bir kısım haksız ithamlarına cevap verece%im.
Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü, konu#masının ba#ından sonuna kadar 

bu kürsüde, sahte ve (kendi tabirleriyle) abartılmı# bir eda içinde görü#lerini ileri 
sürdüler.

Hakikaten, tutum ve davranı#larını, tavır ve hareketlerini, hepiniz gibi ben-
deniz de yadırgadım. Gönül arzu ederdi ki, Cumhuriyet Halk Partisi, hükümetleri 
döneminde, huduttan hududa sayısız eserleri arkasında bırakarak bugün (Hükü-
metten ayrılmı# bir parti olarak) bu kürsüye gelip, böyle sahte bir tavırla de%il de 
büyük Türk Milletine hizmet etmi# insanların huzuru içinde Hükümetin Programı 
üzerinde görü#lerini beyan etmeliydi.

Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu, (bir atasözümüz vardır) hem suçlu hem 
güçlü insanların tutumuna benzemektedir.

Bu kürsüde, Cumhuriyet Halk Partisi, ölçüsüz, #a#kın ve bir çirkin eda içerisin-
de, hem Hükümet Programına hem de Adalet Partisinin geçmi#teki dönemine, eski 
tutum ve davranı#ları içerisinde saldırmaktan kendilerini alıkoyamadılar. Adalet 
Partisine, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ne kadar saldırırsa o kadar yıpranır, 
o kadar ezilir, büzülür. Çünkü, bırakıp kaçtıkları Hükümetin on aylık döneminde, 
Türkiye’ye bir çivi çaktıklarını ispat edemezler.

Sayın Sözcü, Grupu adına görü#ünü bu kürsüden ifade ederken, &stanbul Köp-
rüsünün mimarı edasındaydı. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Ama, o &stanbul 
Köprüsü için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı Ecevit’ten bütün partililerine 
kadar neler söylendi%ini, neler yazıldı%ını, hafızamız bütün tazeli%iyle muhafaza 
etmektedir.

Kendilerinin terekesiyle me#gul olursak sinirlenirler. Kendilerinin bozuk bı-
raktı%ı ve Milleti içinden çıkılmaz buhran dönemine sokmaları sebebiyle. Milletin 
gerçek sahipleri tarafından kurulan Hükümete saldırabilmek için hayalhanelerin-



de, yaratmadık #ey gazetelerinde yazmadık yazı bırakmadılar: “Kimli%i ve ki#ili%i 
belli olmayan Hükümet.”

De%erli arkada#larım;
Yeni kurulan Hükümet, Anayasanın, kurulmasında ve devamında hiç bir ku-

sur, en ufak bir hata bulunmayan partilerin meydana getirdi%i bir hükümettir. Hü-
kümetin kurulu#u, Anayasanın 102’nci maddesi gere%ince Sayın Devlet Ba#kanı 
tarafından yetki verilmek suretiyle kurulmu#tur; ama gelin Cumhuriyet Kalk Par-
tisine, gelin bunların kanun anlayı#ına bakınız: “Kimli%i ve ki#ili%i belli olmayan 
Hükümet.” Anayasaya saygıları, kanunlara saygıları böylece tescil? ediliyor, Cum-
huriyet Halk Partisinin.

Simdi, bu hareketleriyle, memnunuz ki, her ciddi meseleyi, kanunlara ve mev-
zuata uygun kurulu#ları böylesine inkâr eden bir partinin ve sözcüsünün, daha ne-
leri tahrif ederek inkâr etmesinin, lekelemesinin, yok saymasının böylece gerçek bir 
misalini verirler.

“Milliyetçi Cephe milliyetçileri da%ılmı#.” Böyle #ey yok sevgili arkada#larım. 
Görü#leri dü#ünceleri gerek siyasî yönden gerek ekonomik yönden birbirine yak-
la#ık olan partilerin bir araya gelmesi, Türkiye’de milliyetçilerin da%ılması demek 
de%il, gerçekten birlik ve beraberlik içinde bulunmanın açık ve kesin delili olarak 
kar#ımıza çıkmaktadır. Gözümüze baka baka bu kadar yalan söylemekten, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi ve sözcüsü ne fayda bekler anlamak mümkün de%il.

Yeni Seçim Kanunu teklifinden neden korkuyorsunuz! Madem ki, “Acele seçim, 
erken seçim, hemen seçim, seçim,” diye diye 6,5 ay sonunda da gelip bu kürsüden...

Y#G#T KÖKER (Ankara) — Vazgeçmi#ler seçimden.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — “... Biz gidersek böyle ge-

lece%iz” diyorsunuz. Giderseniz sizin nasıl gelece%inizi, biz sizin gibi kâhin de%iliz, 
söyleyemeyece%iz; ama vatan sathında ekti%iniz fırtınaların, sizi tayfun gibi biçece-
%ini, o halka dönük tutum ve davranı#ınızı göreceksiniz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

EKREM KABAY (Burdur) — Beraber görece%iz.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — &n#allah.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu hükümeti menfi Hü-

kümetmi#. Eskicilikten, gericilikten, tutuculuktan yanaymı#. Dün ak#am, Sayın 
Genel Ba#kanım ve Ba#bakanımız Mecliste söylediler. &zinleriyle ben de arza mec-
burum #u anda:

&yi ki siz, bize bu sıfatları veriyorsunuz. Kalkar da bizi be%endi%inizi söylerse-
niz, sizin bu be%enme duygunuzdan biz kazanç de%il zararla kar#ı kar#ıya geliriz. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) “Yenile#meyi yıkma, yok etme gibi bir görevmi#.”

Sevgili arkada#larım;
1950 yılından bu tarafa gerek Demokrat Parti ve gerekse 1965-1971 yılları 

arasında Adalet Partisi, Türkiye’de hangi yenili%i ortadan kaldırmaya çalı#tı? Yap-
tıkları ederler ortada. Hepsi dev eserler. Türkiye’nin bugünkü halini gerek, Demok-
rat Parti Hükümeti, 19 tane #eker fabrikası, 25 tane çimento fabrikası yaptırdı%ı 



zaman, Cumhuriyet Halk Partililer seslenip, “Bu kadar #eker fabrikasına bu kadar 
çimento fabrikasına ne lüzum var” diyordunuz.

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Mara") — Barajlara.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — 1970 yılında büyük Mil-

letimizin çekti%i #eker sıkıntısını her halde bizim kadar sizler de biliyorsunuz. Dev-
let idaresi günü gününe dü#ünülecek bir görev de%il. Devletin ba#ına gelen insanlar. 
Milletinin 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl sonrasını hesap etmek mecburiyetinde.

Seyhan nehri üzerine baraj yapılıp santral kuruldu%u zaman...
NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — Fareler delecek.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — &leri görü#lü Cumhuri-

yet Halk Partililer; ama #imdi, “yeni” kelimesiyle bunu inkâra kalkı#acaksınız, ama 
“Köstebekler barajın duvarını delecek, Adana’yı su basacak” gibi çirkin, pis tenkit-
leri yaptınız.

BA%KAN — Sayın Ucuzal.
ORAL KARAOSMANO&LU (Manisa) — Reddi mirastan bahset.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama bugün Seyhan neh-

ri üzerindeki...
BA%KAN — Sayın Ucuzal, rica edebilir miyim? O son kullandı%ınız kelimeyi 

temiz lisana münafi addediyorum. Lütfen tashih buyurur musunuz efendim?
EKREM KABAY (Burdur) — Gayet açık Sayın Ba#kan.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, konu#sun de%eri yok.
BA%KAN — Lütfen efendim.
RECA# KOCAMAN (Artvin) — Konu#sunlar de%eri yok. Yakı#ır.
BA%KAN — Lütfen efendim, rica ederim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Biraz yumu#ak, biraz yumu#ak.
BA%KAN — Lütfen müdahale buyurmayınız efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım, sözü-

mü ba%layaca%ım lütfederseniz.
BA%KAN — O kelimeyi tashih buyurursanız.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — "imdi ba%layaca%ım 

müsaade ederseniz.
BA%KAN — Te#ekkür ederim efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — O be%enmedikleri ba-

raj, Adana’dan Mersin’e kadar bütün Çukurova’nın sa% sahilini bugün sulanır hale 
getirmi#; o be%enmedikleri santral, istihsal etti%i elektri%in yüzde 40’ını Ankara’ya 
kadar göndermekte. Çirkinli%i bu manada arz etmeye çalı#tım.

BA%KAN — Efendim ben o de%il de, “Pis” kelimesi üzerinde maksadınızı a#tı-
%ınızı tahmin ettim. Lütfeder tashih ederseniz iyi olur efendim.



A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ciddî meseleleri do%ru 
dürüst ifade etmek lâzım.

BA%KAN — Yoksa, bir sata#ma do%mu# olur, o anlamda ifade ediyorum.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hayır, sata#ma kastiyle, 

hakaret kastiyle söylemiyorum.
RECA# KOCAMAN (Artvin) — Üslubu beyan aynı ile insandır.
BA%KAN — Müdahale etmeyiniz efendim, ben görevimi yapıyorum.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim?
BA%KAN — Siz devam buyurun efendim, lütfen Genel Kurula hitap ediniz.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Bir #ey söylemedi.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Söyledi, söyledi, Sayın Kocaman söyledi.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Aynen iade ediyorum.
BA%KAN — Sayın Ucuzal, siz lütfen Genel Kurula hitap ediniz efendim. Lüt-

fen, oradan bir #ey söylenmedi efendim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Kocaman söyledi.
BA%KAN — Efendim, “Üslubu beyan aynı ile insandır” dediler ve öyle gittiler. 

O temiz bir ifadedir efendim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — O da kendisine aittir.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizi bu kürsüye alkı#-

lamaya gelmedik. Ne yaptınız ki, hangi hizmeti getirdiniz ki? Bu fakir Milletin 85 
milyar bütçesini allak bullak edip, bir tek eser bırakmadan kaçıp gitti%iniz #u duru-
munuzda, #u döneminizde benden; bu kürsüye gelip sizi alkı#lamak mı bekliyorsu-
nuz? (A.P. sıralarından alkı"lar)

EKREM KABAY (Burdur) — Bizim bütçeyi mi görü#üyorsunuz. Sayın 
Demirel’in bütçesini mi görü#üyorsunuz?

BA%KAN — Sayın Kabay, rica ediyorum efendim, müsaade buyurunuz.
SABAHATT#N ORHON (Giresun) — Tahammül edin.
BA%KAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz efendim.
Sayın Ucuzal, devam buyurunuz efendim.
EKREM KABAY (Burdur) — Tahammülü sizden bekleyece%iz, iktidarsınız.
BA%KAN — Sayın Kabay, rica ediyorum.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biraz evvel bu kürsünün 

teminatı oldu%unu söylüyordunuz ve bu kürsü teminatına dayanarak, hiç kimsenin 
lâyık olmadı%ı, kafanızda ya#attı%ınız birtakım sözleri bu kürsüden rahat rahat söy-
lüyordunuz. Geleceksiniz bu kürsüye, “Efendim sa% bünyesinde cibilliyet” “Cibilli-
yet” kelimesi devamlı olarak kullanılır; ama “Cibilliyet” olarak de%il, “Cibilliyetsiz” 
olarak kullanılır.



HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — “Soy” demektir.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Sayın Ba#kan, “Cibilliyetsiz” deme-

di, öyle bir #ey demedi.
BA%KAN — Rica ediyorum efendim, lütfen.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Peki, sa% cibilliyetsiz 

de… (A.P. sıralarından, “Solda cibilliyet olmaz” sesleri)
BA%KAN — Rica ediyorum efendim. Lütfen kar#ılıklı konu#mayalım.
Evet efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Peki, solun cibilliyetin-

den bahsedelim.
BA%KAN — Lütfen efendim. Sayın Ucuzal, lütfen Genel Kurula hitap buyuru-

nuz, kar#ılıklı konu#mayınız, ifadelerinizi o #ekilde yürütünüz efendim.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Zaman kendisini gösterecek...
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Mara") — Sol babasını inkâr eder.
BA%KAN — Sayın Karaküçük, lütfen rica ediyorum. Devam edin.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — "imdi sevgili arkada#la-

rım:
Siz sol diye yola çıkarsanız...
EKREM KABAY (Burdur) — Demokratik sol.
BA%KAN — Lütfen Sayın Kabay, söz sıranız var, lütfen. Burada konu#acaksı-

nız efendim, hallederiz efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, sol olduktan 

sonra, nasıl olursa olsun bu sol.
EKREM KABAY (Burdur) — Bu demokrati%i.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — "imdi, bu...
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Demokrasilerde sol da olacak, sa% da olacak.
BA%KAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Peki Sayın Ba#kan.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Öztürk bu i#i çok iyi bilir Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Köker, sizden de rica ediyorum efendim. Rica ediyorum. 

Efendim, böyle bir müzakere usulü yok ki. Yok böyle bir müzakere usulümüz. Rica 
ederim.

Buyurunuz Sayın Ucuzal.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz “ortanın solu” deyin, 

“Demokratik sol” deyin, ne derseniz deyin, sol. Bunun kar#ısına bir hareket çıkarsa 
bunun cibilliyetinden bahsetmeye ne hakkınız var?

"imdi ben solun cibilliyetinden bahsedece%im.



Sevgili arkada#larım;
12 Mart Muhtırasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’de olan biten 

hadiselere el koydu. "imdi, solun cibilliyeti; Nurhak da%larında kırsal örgüt...
ORHAN KOR (#zmir) — Banka soymak...
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Onun bizimle alâkası yok Sayın Ucuzal.
BA%KAN — Sayın Atmaca, rica ediyorum.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arkada#ım, ben 

solun cibilliyetinden bahsediyorum.
BA%KAN — Sayın Ucuzal, siz devam ediniz.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Ne gere%i var bunun?
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Yanlı# söylüyor.
BA%KAN — Sayın Öztürk, Sayın Esato%lu, böyle bir sonuca varamayız ki. Rica 

ediyorum sizden.
SUPH# KARAMAN (Tabiî Üye) — Vardır.
BA%KAN — Sayın Karaman, sizden de rica ediyorum efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Karaman, 12 

Marttan sonra Nurhak da%larında örgüt yok muydu?
SUPH# KARAMAN (Tabiî Üye) — Vardı.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — O halde uydurdum mu?
BA%KAN — Sayın Ucuzal, Sayın Karaman.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sa% cibilliyetsiz. 
BA%KAN — Sayın Öztürk.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Senin aklın ermez otur.
BA%KAN — Sayın Köker.
Sayın Ucuzal, sizden rica ediyorum.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım.
BA%KAN — Müsaade buyurun efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Ortalı%ı karı#tırıyorsunuz.
BA%KAN — Sayın Öztürk, böyle müzakere olmaz ki, rica ediyorum efendim. 

(A.P. sıralarından “Elrom var, Elrom” sesleri)

SUPH# KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Ucuzal Saidi Nursi Var, 31 Mart var.
BA%KAN — Sayın Karaman, rica ediyorum efendim. Böyle usulümüz var mı?
SUPH# KARAMAN (Tabiî Üye) — Tabiî efendim, do%ru.
BA%KAN — Yoktur efendim. Sayın Ucuzal, lütfen siz de Genel Kurula hitap 

ediniz, bir #ahsı istihdaf etmeyiniz. Sayın Karaman’ın isminden bahsettiniz.



A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, davanın için-
deler de...

BA%KAN — O benlim görevim efendim, benim görevim. Devam buyurun.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Devam et, devam et.
BA%KAN — Sayın Köker, rica ediyorum efendim.
NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — “Sol” denince niye aya%a kalkıyorsunuz?
BA%KAN — Sayın Ertürk, rica ediyorum efendim.
NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — Sa%ın asaleti var.
BA%KAN — Sayın Ertürk, sizin sözcünüz konu#uyor efendim.
Sayın Ucuzal buyurun efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım;
"imdi biz sa%da bir partiyiz, Sayın arkada#larımız da solda bir parti oldu%unu 

söylüyor. Biz de bunların cibilliyetlerinden bahsediyoruz. Anayasayla tarafsızlı%ı 
sabit olan Sayın arkada#ıma ne oluyor?

BA%KAN — Müsaade buyurursanız yapılan müdahaleleri önlemek benim gö-
revim. Bana bu imkânı bah#ediniz lütfen ve siz de Genel Kurula bitap ediniz. Bu-
yurun efendim.

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — O halde sevgili arka-
da#larım; Türkiye’de komünizan faaliyet, komünistlik alabildi%ine yürümü# ve bu 
memlekette komünistli%in ve komünistlerin oldu%unu örfî idare mahkemeleri ka-
rarlarıyle tespit etmi#tir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

HAMD# ÖZER (Malatya) — Gayet tabiî.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ve sonra da, gayet tabiî 

diyen arkada#larımız...
BA%KAN — Efendim, cevap vermeye mecbur de%ilsiniz, siz Genel Kurula hi-

tap buyurunuz.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu vatan hainlerini, bu 

komünistleri affetmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermi#tir.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Ne kadar ayıp bu.
BA%KAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Kabalık bu aklını ba#ına topla.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Terbiyeli olun.
BA%KAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz de yattınız o mahke-

melerin kararıyle.
BA%KAN — Sayın Ucuzal, rica ederim, siz kendi takdirinizle lütfen üyelere 

hitap etmeyiniz efendim.



A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım, o mah-
kemelerin kararıyle hapishanelerde yatan ki#iler burada söz sahibi oldu.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sen topla aklını ba#ına. Bu ne demek?

BA%KAN — Sayın Köker.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Yok ki akıl, neyi toplayacaksın?

BA%KAN — Sayın Köker.

AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Sayın Ba#kan, “Aklını ba#ına al” 
diyor.

BA%KAN — Sayın Karayi%it.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Kendisinde akıl yok, neyi toplayacak?

BEL#& BELER (#zmir) — Komünist olan kimse alınır.

BA%KAN — Sayın Beler, Sayın Köker, rica ediyorum efendim. Efendim mü-
saade buyurunuz. Ben acz göstermiyorum ki, ben bütün arkada#larıma müdahale 
etmemelerini rica ediyorum; ama kürsüden konu#an sizin Sayın sözcünüz; imkân 
bah#ediniz de lütfen konu#sunlar efendim, lütfen.

Buyurunuz Sayın Ucuzal.

BEL#& BELER (#zmir) — Komünist olanlar alınır, komünistlere söylüyor.

BA%KAN — Sayın Beler, rica ediyorum.

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, sol görü#lü, 
komünist görü#lü gençlik, bu memlekette istedi%ini yapacak; fakat milliyetçi Ata-
türkçü gençlik en ufak bir harekete geçti%i zaman büyük ithamlarla kar#ı kar#ıya 
kalınacaktır.

Demin söyledim, sevgili arkada#larım; daha 1928 yılında Büyük Atatürk bize 
emir vermi#tir.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Atatürk’ün de%ildir, o söz.

BA%KAN — Sayın Öztürk...

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — &nkâr etmeye senin gü-
cün yetmez...

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — De%ildir, de%ildir; Münir Hayri Egeli düzen-
lemi#tir.

BA%KAN — Sayın Ucuzal, siz lütfen cevap vermeyiniz.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Komünisti kimse müdafaa etmez; sen söyle...

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Dinleme sen, söyleyece%ini söyle.

BA%KAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk, siz #imdi bulundu%unuz yerde de%il 
de, Divanda görevli olsaydınız. Rica ediyorum sizden.



A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arkada#ım, sen 
komünist de%ilsen komünist, komünistleri ve komünist faaliyetleri nasıl burada 
gelirsin, himayeye çalı#ırsın?

MÜM#N KIRLI (#zmir) — Sol birlik.
BA%KAN — Devam buyurunuz efendim, siz; siz lütfen gelen #eylere cevap ver-

meyiniz efendim.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, “Devlet kuv-

vetlerine yardımcı olacak” sözü;
Türk milliyetçili%i ile yeti#en gençlik ve biz de o ça%lardan geçtik geldik. Ka-

nunlara saygılı olan gençlik, Devlet kuvvetlerine yardım ediyor demektir. Bundan 
ürkecek ne var?

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Silahlarıyle mi?
BA%KAN — Sayın Esato%lu, rica ediyorum efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Do%ru, Devlet kuvvetleri silahla hücum edi-

yorlar; silahla hücum ediyor, kanuna saygı...
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Büyük Atatürk, Devlet 

Ba#kanımız mıydı? Devlet Ba#kanımızdı. Devletin o gün emniyet kuvvetleri yok 
muydu? Vardı; ama Cumhuriyeti niye gençli%e emanet etti?

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Mara") — Onu bilmezler, onu söyleme.
BA%KAN — Sayın Karaküçük, rica ediyorum efendim; rica ediyorum efendim. 

Sizin müdahaleniz, mukabil müdahaleyi davet ediyor efendim; rica ederim.
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Mara") — Yardım ediyoruz, beyefendi.
BA%KAN — Efendim, te#ekkür ederim; ben yardıma ihtiyacım oldu%u zaman 

istirham ederim sizden.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — "imdi, bu kürsüye gele-

ceksiniz, her #eyi yapmı# gibi, her #eyi ba#armı# gibi, Millete büyük hizmetler, bü-
yük eserler vermi# gibi bir tavrın edası içerisinde bulunacaksınız; Devlete, Millete 
hizmet etmi# ki#ileri veya toplulukları rahatlıkla karalayacaksınız. Biz #imdi sizden 
soruyoruz; hakkımız. "u sizin “Ak Günler” kitabınız...

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Güzel. 
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Sizin Program gibi.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Almı#sınız. Program yapmı#sınız.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — "u da ona dayalı Hükü-

met Programınız...
BA%KAN — Sayın Öztürk.
NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — Neyi yaptınız, neyi tenkit ediyorsunuz 

yahu...
BA%KAN — Sayın Ertürk, Sayın Ertürk, rica ediyorum efendim.



NURETT#N ERTÜRK (Sivas) — Te#ekkür edin, kabul etmi#iz daha ne isti-
yorsunuz? 

BA%KAN — Sayın Ertürk.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan bir #ey demedik, nezaketle ko-

nu#tuk.
BA%KAN — Sayın Öztürk...
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Allah, Allah, her #eye karı#ılmaz ki?
BA%KAN — Sayın Öztürk, rica ederim efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Ben bir #ey demedim, Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Efendim, sizin bir müdahaleniz, müdahaleyi davet ediyor.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Bir #ey demedim, Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Ama konu#uyorsunuz, oldu%unuz yerden efendim; rica ederim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Nezaketle konu#tuk, almı#, program yapmı#-

sınız dedik.
BA%KAN — Efendim, niçin söylüyorsunuz; var mı öyle bir #ey? Siz, yıllarca bu 

&çtüzü%ün uygulanmasında Ba#kanlık Divanında hizmet görmü# bir arkada#ımızsı-
nız. Rica ederim efendim, benim görevim efendim, o. Rica ederim.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Siz öyle ise Sayın Öztürk, kendi kendinizi tenkit 
ediyorsunuz, ma#allah, ma#allah, nazar de%mesin.

BA%KAN — Sayın Köker, Sayın Köker, sizden de rica ediyorum efendim; lüt-
fen yardımcı olunuz, bitirelim müzakerelerimizi.

Buyurunuz Sayın Ucuzal.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın arkada#larım;
Bu “Ak günler” kitabını, Ecevit Hükümetinin programını gösteri#im #u maksa-

da matuftur. Lütfen bo# zamanınızda alın, okuyun. Bunların içinde... (A.P. sıraların-
dan “Okuduk, okuduk” sesleri) Hayır, Cumhuriyet Halk Partililere söylüyorum. Bo# 
zamanınızda açın okuyun bunları; e%er bu dediklerinizden taahhüt ettiklerinizden 
bir tanesini yaptıysanız, gelin sizin ile burada rahat rahat münaka#asını yapalım. 
Ama ben ilân ediyorum ki, bu kitap, artık yalan adını ta#ıyacak bir kitap haline 
geldi. “Ak günler” yerine “Yalanlar” adlı bir kitap; uygulanmayan bir hükümet prog-
ramı.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Ya#arsanız görürsün yalan olmadı%ını...
BA%KAN — Lütfen Sayın Ünsal, rica ediyorum sizden de efendim.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Takdir ediyorsunuz de%il mi, “Ak 

Günler”’i?
BA%KAN — Lütfen, Sayın Esato%lu…
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Size kim söyledi, bilme-

di%imi?



BA%KAN — Sayın Ucuzal, cevap vermeye mecbur de%ilsiniz efendim. Siz de 
Genel Kurula hitap ediniz lütfen. Bütün arkada#larımdan rica ediyorum efendim; 
herkesten yardımcı olmalarını rica ediyorum.

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü, “Bizim giysilerimizi giymeye çalı#ıyorsunuz” diyor. (A.P. sıralarından gülü"-
meler) Giysileri.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — O kelimelere de alı#acaksınız.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — &ftihar ediniz bu kelime ile.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Cenabı Hak’tan niyazı-

mız, ne sizin fikriniz yolunda ne herhangi bir tutumunuzda ne de göründü%ünüz 
renkte bizi Büyük Milletimize göstermesin.

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — O seviyeye ula#amazsınız.
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Hürmetsizlik ediyorsun.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bo#una hırçınla#mayın 

arkada#larım.
Geleceksiniz buraya itham, iftira, kanunları inkâr, Anayasayı inkâr. Ondan 

sonra da büyük parti. E., birbirine yakı#mıyor, çeli#kiye dü#üyorsunuz. Siz de hükü-
met oldunuz; açın, bakın Hükümet programınız hakkında Grupumuzun söyledi%i 
sözlere; “Sizi takip edece%iz” dedik; ama bir zaman içerisinde müsaade edece%iz; 
bakalım ne i#i becerece%inizi görelim dedik; ama bu müddet içerisinde hiçbir ba#a-
rılı i#inizi görmedik.

Yaptı%ınız i#ler: Kanunları bir tarafa attınız, Anayasayı bir tarafa attınız, kafa-
nıza göre partizanca bir tutumun içerisine girdiniz. Getirdik, hakkınızda ara#tırma 
önergelerini verdik, Meclislere devam etmedi bakanlarınız, hâlâ gündemlerde du-
ruyor.

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Gerek yok bakanların cevabına, 
ama.

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sonradan o kararı aldık.
BA%KAN — Sayın Esato%lu, bütün ikazlarımın etkisi olmadı%ını görüyorum. 

Rica ediyorum, lütfen efendim, müdahale etmeyiniz efendim; yok böyle bir usul, 
Sayın Esato%lu.

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Hayır Sayın Ba#kan...
A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devamla) — O karar alınalı 1,5 ay 

oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü geliyor buraya, i#çi ile i#veren arasında Hü-

kümetin programa koydu%u güzel esasları kendi kafasındaki fikriyata göre red-
dediyor. Bir diyece%imiz yoktur. Biz, i#çi ile i#veren arasında husumet yaratmak-
tan fayda bekleyen bir topluluk de%iliz. &#çi ile i#veren arasında karde# gibi çalı#ıp 
mü#terek hayatın devamında fayda bekliyoruz. Ama, bir yer geliyor kürsüde ba#ka, 
öbür kürsüde ba#ka, vatan sathında ba#ka.



Türkiye’de 274 sayılı Sendikalar Kanunu çıkmı#, 1961’den sonraki koalisyon 
hükümeti zamanında, bu hükümette A.P.-C.H.P. ortak, Sendikalar Kanununu, 
Toplusözle#me Kanunu Sayın Ecevit getirmi# Türkiye’ye. Hükümet yok orta yerde. 
Ama, geliyorsunuz, bu Sendikalar Kanunu normal tatbik edilsin. Hayır, i#çiye grev 
hakkı. &#verene lokavt hakkı ça%dı#ı ilân ediliyor. Toplusözle#meye gelince; herkes 
kanunî hakkını kullanacak ve böylece Millet hayatımızda, Devlet hayatımızda bir 
nizam olacaktır. Geleceksiniz burada her #eyi söyleyeceksiniz, sonra da, neyin ne 
derece a%ır ve yanlı# söyledi%inizin farkına varacaksınız. Efendim, ben o sözü grup 
adına söylemedim de, #ahsî adıma söyledim diyeceksiniz.

Sevgili arkada#larım;
Allah sa%lık verdi%i müddetçe burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmi#te 

30 yıllık dönemini, artık o 30 yıllık dönemi kendileri inkâr etti%i için oraya el sür-
meden 10 aylık hükümet dönemlerim her fırsatta bu kürsüden dile getirip, bece-
riksizliklerini, ba#arısızlıklarını ve Devleti nasıl iflâs ettirdiklerini dile getirece%iz. 
Böylece herkes haddini bilerek, yapabilece%i i#e talip olacak, yapamayaca%ı i#e talip 
olmayacak.

Hâdiseler gösterdi ki, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet idare etme kuvvetinden 
yoksun; sadece dernek idare edebilecek kadar bir topluluk. Bu bakımdan, zinhar 
geçmi#te hizmeti olan Adalet Partisine burada gelip haksız birtakım iftiralar sa-
vurmayım Adalet Partisinin 6 yılda bu memlekete Do%udan Batıya kadar bütün 
vatan sathında bu millete yaptı%ı hizmetten bir kısmını da siz, güvercin uçurarak 
kurdelâlarını kestiniz. Güvercinleri uçurdunuz, bundan sonra Hükümet de bir gü-
vercin olarak elinizden gitti. Bir daha bu imkânı bulamayacaksınız.

Bu dü#üncelerle Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım. (A.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Sayın üyeler;
Hükümet programı üzerinde gruplar adına yapılan konu#malar bitmi#tir.
"imdi ki#isel konu#malara geçiyorum. Evvelâ söz almı# olan üyelerin isimlerini 

okuyaca%ım, sonra lehinde, aleyhinde, üzerinde konu#acak Sayın üyeleri i#aret ede-
ce%im, ondan sonra da sırayla söz verece%im.

Sayın Hamdi Özer, Sayın Ekrem Kabay, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Fatma 
&#men, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Salim Hazerda%lı, Sayın Re#at O%uz, Sayın Fevzi 
Esato%lu, Sayın Raif Eri#, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Celâl 
Ertu%, Sayın Hilmi Nalbanto%lu, Sayın Mustafa Tı%lı, Sayın Yi%it Köker, Sayın Nuri 
Âdemo%lu, Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın Halil Özmen, Sayın Ali O%uz, Sayın 
Hamdi Özer? Üzerinde.

Sayın Ekrem Kabay? Yoklar.
Sayın Hüseyin Öztürk? Aleyhinde.
Sayın Fatma &#men? Üzerinde.
Sayın üyelere açıklamak istiyorum.
Sayın üyelerin sadece konu#ma olana%ı bulmak için, lehinde, aleyhinde, üze-

rinde, diye i#aret buyuracaklarını tahmin etmiyorum. Elbette hangi amaç için söz 



almı#larsa, o amacın sınırları içinde kalacaklardır. Onun dı#ına çıktıkları zaman da 
Ba#kan tarafından ikaz edileceklerdir.

Sayın Sırrı Atalay? Yoklar. 
EKREM KABAY (Burdur) — Ben geldim efendim.
BA%KAN — Sonra tekrar sorarım efendim. Sayın Hazerda%lı? Lehinde. Sayın 

O%uz? Üzerinde.
MAC#T ZEREN (Amasya) — Partisi aleyhinde, siz üzerinde söz istiyorsunuz. 

Bu oy hakkını suiistimaldir.
BA%KAN — Sayın Esato%lu? Aleyhinde.
Sayın Eri#? Lehinde.
Sayın Atmaca? Yoklar.
Sayın Yıldız? Yoklar.
Sayın Ertu%? Yoklar.
Sayın Nalbanto%lu? Aleyhinde.
Sayın Tı%lı? Yoklar.
Sayın Köker? Lehinde.
Sayın Âdemo%lu? Lehinde.
Sayın Alâeddin Yılmaztürk? Lehinde.
Sayın Özmen? Üzerinde.
SABAHATT#N ORHON (Giresun) — Ne biçim Grup? Ba#ı bozuk alayı mı?
BA%KAN — Müdahale etmeyiniz efendim, takdir kendilerinin. E%er, o sınırın 

dı#ına çıkarlarsa, biraz evvel tavzih ettim, ifade ettim ki, Ba#kanlık müdahale ede-
cektir.

Sayın Ali O%uz? Lehinde.
EKREM KABAY (Burdur) — Bana sormadınız Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Kabay? Aleyhinde. Sayın Atmaca ifade buyurur musunuz? 

Lehinde, aleyhinde, üzerinde?
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Aleyhinde.
BA%KAN — Lehinde Sayın Salim Hazerda%lı, buyurunuz efendim.
&BRAH&M TEVF&K KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Ba#kan bir önergemiz var.
BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, bir dakikanızı istirham edeyim efendim.
SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Tabiî efendim.
BA%KAN — Sayın üyeler;
Bu arada ki#isel konu#maların 10 dakikayla sınırlandırılmasına dair bir önerge 

vardır, okutuyorum efendim.



Sayın Ba"kanlı$a
Hükümet programı üzerindeki ki#isel konu#maların 10’ar dakika olarak sınır-

landırılması arz ve teklif olunur.
(Eski#ehir) Hasan Ergeçen

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Önergenin aleyhinde söz istiyorum.
BA%KAN — Önergenin aleyhinde, buyurunuz Sayın Atmaca.
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;
Türkiye Cumhuriyetinin yeni kurulan, hem de dört ayrı renk, dört ayrı par-

çadan kurulan bir Hükümetinin programını tartı#mak üzere söz alan arkada#la-
rımızın, bu 30 küsur sayfalık Hükümet programını 10 dakika içinde ele#tirmesi 
olanak dı#ıdır. 10 dakikayla sınırlandırmak demek, bu Hükümet programı üzerinde 
Sayın üyelerin gere%ince fikirlerini ifade etmelerine imkân vermemek anlamına ge-
lir. Bu bakımdan bu sınırlamanın millî iradenin ve millet temsilcilerinin gere%ince 
yeni kurulan bir Hükümetin programı üzerinde, lehte veya aleyhte veya üzerin-
deki konu#malarını kısıtlamak, programın gere%ince ele#tirilmesini yaptırmamak 
anlamına gelir ki, bu Türk Devletinin, Türk Ulusunun kaderine hâkim olacak olan 
bir Hükümetin programı gere%ince ele#tirilemezse, ne programın uygulanmasın-
da Hükümete ı#ık tutma, ne de programın noksan taraflarını, eksik taraflarını, iyi 
veya kötü taraflarını gere%ince ele#tirme imkânı olmayacaktır.

Bu bakımdan bu kısıtlamanın kaldırılması taraftarıyım. Zamanımız boldur, 
imkânlar geni#tir... (A.P. sıralarından “olanak” sesleri)

Olanak, sizin Hükümetinizin, o dili, ele#tirdi%iniz dilin, bütün ele#tirdi%iniz 
kelimeler programın içinde en az yüz kelimeden a#a%ı de%il. Bilerek veya bilmeye-
rek onu kabul etmi#siniz.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Hükümet bizim hükümetimiz de%il.
BA%KAN — Sayın Köker, Sayın Köker, rica ediyorum efendim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, “Sizin Hükümetiniz” diyor; Hükü-

met bizim de%il, Cumhuriyet Hükümeti.
BA%KAN — Efendim, lütfen rica ediyorum, söz kendisine aittir, siz müdahale 

etmeyiniz efendim.
Buyurun Sayın Atmaca, devam buyurunuz efendim.
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Kimin Hükümeti oldu%unu ba#ta, daha 

söze ba#larken söyledim; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak nitelendirdim; 
ama siz sahip çıkıp tekelinize almak e%iliminde olunca elbet size mal etmek duru-
munda...

SABAHATT#N ORHON (Giresun) — &ftihar ederiz!
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — O iftiharı görece%iz üç ay sonra; ne ola-

caktır...



BA%KAN — Lütfen cevap vermeyiniz, siz Genel Kurula hitabediniz.
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Ne olacaktır görece%iz.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Ne olacak?
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — "u Sayın Hükümetin manzarasına bakı-

yorum.
SABAHATT#N ORHON (Giresun) — Siz kendinize bakın.
BA%KAN — Sayın Orhon, lütfen efendim.
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın Demirel’in yanında Türke#’in 27 

Mayıs’ta “Dikkat dikkat” diye ba%ırdı%ı zaman…
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ayıp, ayıp...
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — “Dikkat dikkat” diye ba%ırdı%ı zaman, 

“Eski Demokrat Partinin devamı olan biziz” diyenler bundan utanmalıdır. (A.P. sı-
ralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Atmaca, Sayın Atmaca, lütfen efendim.
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Ne diyorsunuz? &#te manzara bu hem 27 

Mayıs’ta “Dikkat dikkat” diyecek, hem de Demirel’in kolunda...
(Ba#kan tarafından mikrofon kapatılmak suretiyle hatibin sözü kesildi)
BA%KAN — Sayın Atmaca, müsaade ediniz. Sayın Atmaca, siz konu#maların 

10 dakika ile sınırlandırılmasını isteyen önergenin aleyhinde söz aldınız, lütfen o 
sınır içinde kalınız. Sizden rica ediyorum efendim. Ne alâkası var efendim raydo 
anonsunun, bu sırada? Bunu ifade etmenizin bir anlamı da yoktur, konu ile irtibatı 
da yoktur. Rica ediyorum sizden. Lütfen konu üzerinde devam buyurunuz efendim.

HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın Ba#kan, beni konu dı#ına çekenler, 
minder dı#ına çekenler kendileri. Bu sözlerimle 27 Mayıs’ın me#rulu%una asla gölge 
dü#ürmü# de%ilim. 27 Mayıs’ı tenkit edenlerin acıklı halini dile getirmi# oluyorum. 
(A.P. sıralarından “Yuh” sesleri)

BA%KAN — Lütfen efendim, rica ederim efendim; Yüce Senatonun mehabeti-
ne yakı#mayan ifadeler duyuyorum, rica ederim.

HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — O yuhlar bir gün o 27 Mayıs’tan daha #id-
detli #ekilde ba#ınıza inerse...

REFET RENDEC# (Samsun) — Senin kafanı ezsin!
SABAHATT#N ORHON (Giresun) — Bu ne Sayın Ba#kan; tehdit mi? Alkol-

lü...
BA%KAN — Efendim rica ederim, rica ederim, müsaade buyurunuz vazife ya-

payım efendim. (A.P. sıralarından gürültüler)
Sayın Atmaca, siz...
ORAL KARAOSMANO&LU (Manisa) — Anayasaya saygılı olunuz!
BA%KAN — Sayın Karaosmano%lu, rica ediyorum.



Sayın Atmaca, siz Yüce Senatoda &dare Amirli%i ile görevli bir arkada#ımızsınız, 
rica ediyorum, sükûneti sa%layacak ortam için Ba#kanlı%a yardımcı olaca%ınıza, lüt-
fen tahrik etmeyiniz ve gürültüye sebep olacak #ekilde konu#mayınız. Ba#kanlı%a 
yardımcı olunuz ve lütfen sınır içinde kalarak, konunun sınırı içinde kalarak konu#-
manızı bitiriniz efendim. Rica ediyorum sizden, bilhassa rica ediyorum.

HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Peki Sayın Ba#kan. Ben sınır içinde konu#-
maya daima titizlikle, itinayla dikkat etmi#imdir; ama arkada#larım orada...

BA%KAN — Siz 10 dakikalık sınırlandırmanın aleyhinde söz aldınız, lütfen bu 
sınır içinde konu#unuz efendim.

HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Evet, arkada#larımın orada, ben sınır için-
de konu#urken...

BA%KAN — Ona kapılmayacaksınız efendim, lütfen...
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Ben sınır içinde konu#urken, arkada#ları-

mın, bu Senatonun mehabetine yakı#mayan birtakım sözleri söylemesi elbet kar#ı-
lıksız kalmayacaktır.

BA%KAN — Sayın Atmaca, ben hem ikaz ettim, hem ihtar ettim. Siz lütfediniz 
efendim.

HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Peki Sayın Ba#kanım.
De%erli arkada#larım;
Tekrar ediyorum Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iddialı bir programı mü-

zakere ediliyor. Bu program müzakere edilirken, de%erli üye arkada#larımızın fikir-
lerinin illâ ki 10 dakika içinde ifade edilmesini zorlamak, söz hürriyetini kısıtlamak 
demektir. Göreceksiniz, biraz sonra, 6 Sayın arkada#ımız konu#tuktan sonra bu 
sefer yeterlik önergesi gelecektir ve yeterince...

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Tüzükte ne yazıyor?
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Evet efendim, Tüzük hükmü oldu%unu 

Sayın Ucuzal kadar biliyorum.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Bilemezsin!
HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Ne yeterlik önergesinin ne de kısıtlama 

önergesinin Tüzü%e aykırı oldu%unu iddia etmedim; Tüzük içindedir; ama söz 
hürriyetini, Tüzü%ün birtakım maddelerine sı%ınarak kısıtlamanın da demokratik 
olmadı%ını, söz hürriyetiyle ba%da#madı%ını ifade etmek istedim; ama karar Yüce 
Senatonundur. Bu Hükümet programı üzerinde arkada#larımız enine boyuna fi-
kirlerini ifade edebilmeli; lehinde ve aleyhinde, Hükümete ı#ık tutacak birtakım 
fikirler burada kısıtlanmadan söylenebilmelidir.

Takdir Yüce Senatonundur. Saygılar sunarım.
BA%KAN — Sayın üyeler;
Konu#maların 10 dakika ile sınırlandırılmasına dair olan önergeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi#tir; ki#isel konu#ma-
lar 10 dakika ile sınırlandırılmı#tır.



Buyurun Sayın Hazerda%lı.
SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, Yüce Senatonun Sayın üye-

leri;
Sözlerime ba#lamadan evvel 10 dakikalık sınırlamanın benim konu#mama te#-

mil edilmemesi gerekti%ini ifade etmek istiyorum.
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Do%ru! (C.H.P. sıralarından “Neden?” sesleri)
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Müsaade buyurunuz arz edeyim.
BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, siz lütfen devam ediniz efendim. Sayın Hazer-

da%lı, siz bu konuyu izah için kaybedece%iniz zamanı konu#manız için sarfediniz. 
Çünkü, karara iktiran etmi#tir ve herkesi kapsamaktadır, bütün üyeleri kapsamak-
tadır.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Sayın Ba#kanım, müsaade ederseniz bir 
usul teamülünü ifade edece%im.

Burada Sayın Sırrı Atalay Ba#kanlık ederken, Sayın Hayri Dener’in söz istemi# 
oldu%u bir zamanda (zabıtlarda vardır) Ba#kan kendisine söz verdi ve kürsüye geldi. 
Kürsüye geldikten sonra önerge okundu; konu#mak için ça%rılan üye bu önergenin 
dı#ındadır, diye karara geçti. &ster te#mil edersiniz, ister etmezsiniz Sayın Ba#ka-
nım; fakat Senatonun teamülünde bu vardır, yerle#mi#tir. Sayın Sırrı Atalay, Sayın 
Hayri Dener üye iken tatbik etmi#tir.

BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, e%er siz konu#maya ba#larken, o esnada böyle 
bir önerge gelmi# olsaydı sizi kapsamayabilirdi; ancak sizin konu#manızdan evvel 
gelmi# oldu%u için, sadece Ba#kanlı%ın muamelesinden bir gecikme bulunması ne-
deniyle oylamanın sizi de kapsadı%ını arz ederim. Buyurun efendim, süreniz ba#-
lamı#tır.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Sayın Ba#kan, ben davet edildikten son-
ra yapmaya hakkınız yoktu; benden sonra uygulayacaktınız. Davet etmeyecektiniz. 
Madem davet ettiniz, önergeyi benim konu#mamdan sonra tatbike koyacaktınız. 
&sterseniz tatbik edersiniz, isterseniz etmezsiniz. Zaten konu#malarım çok kısa 
olacaktır.

BA%KAN — Buyurun efendim, süreniz ba#lamı#tır.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Sayın Ba#kan, Yüce Senatonun Sayın 

üyeleri;
Milliyetçi Partiler Toplulu%unun meydana getirdi%i Hükümet programı üzerin-

de dün Mecliste bugün de Cumhuriyet Senatosunda ele#tiriler yapıldı. Bu ele#tiriler 
zaman zaman tarizkâr ve tecavüzkâr da oldu. Bu tariz ve tecavüzlerin bir kısmı da 
bizlere isabet etti%i için, biz de bunlardan nasibimizi aldı%ımız için cevaplarda bu-
lunaca%ız. Bundan dolayı bizi mazur görünüz.

Muhterem arkada#larım;
Bu ele#tirileri iki bölümde toplamak istiyorum: Ele#tirilerin büyük a%ırlı%ı, 

hattâ tamamına yakın bir kısmı, Hükümetin yapaca%ını söyledi%i icraatın ele#tiril-



mesinden ziyade, Koalisyon ortaklarının geçmi#teki konu#maları, tutum ve davra-
nı#ları, fikirlerinin neden ibaret oldu%u, dün neler söylediklerini, bugün nasıl bir 
araya geldiklerini ifade etmekten ileriye gidemedi. Geçmi#te siz bunu söylemi#ti-
niz, #imdi nasıl bunu söylüyorsunuz, geçmi#te bu davranı#ta bulundunuz, #imdi 
nasıl bu programı hazırladınız gibi ele#tiriler, bu Hükümet programının müzakere-
si üzerine teksif edilmi#tir.

Muhterem arkada#larım, söylemeye dilim varmıyor; ama ba#ka da kelime bula-
madım, bu konu#maların edebiyat dilinde adı fitneliktir. Ben ba#ka kelime bulama-
dım, arkada#lar ba#ka kelime bulup, yardımcı olurlarsa te#ekkür edece%im.

Muhterem arkada#larım;

Ben bekliyordum ki, Hükümet programı metni alınsın, üzerinde bu Hüküme-
tin getirdi%i icraat konu#ulsun.

“Gübre fiyatlarını dü#ürüyorsunuz bütçenin neresinden alacaksınız, plan var, 
program var bunu nasıl yapacaksınız?” denmesini beklerdim. Beklerdim ki, “Hükü-
met birtakım yeni sosyal konular getiriyor, bunları nasıl yapacaksınız?” #eklinde 
bu konuları teker teker bilim açısından, evvelâ iç meselelerimiz yönünden, ondan 
sonra dünya konjonktürü açısından meseleyi incelesinler dile getirsinler, Senato-
muz aydınlansın, biz de müteferris olalım; ama hiç böyle olmadı. Tamamen #ahsî 
ele#tiriler, geçmi#teki sözler dile getirildi.

Muhterem arkada#larım;

"unu iyi bilmemiz gerekir: Bu program, bir koalisyon hükümetinin programı-
dır. Bu program, ne Sayın Süleyman Demirel’in Adalet Partisinin geçmi#teki kabul 
ettikleri programının veya seçim bildirgesinde millete taahhüt ettikleri bir program-
dır, ne Sayın Erbakan’ın programıdır, ne Sayın Türke#’in, ne Sayın Feyzio%lu’nun ne 
#u partinin, ne de bu partinin programıdır. Bu, bir koalisyon programıdır. Koalis-
yon programı ortak bir programdır. Ortak bir program, uzla#ma programıdır. Uz-
la#abildikleri kadarının programıdır. Uzla#abildikleri kadarının programı demek, 
koalisyon programı demektir. Aksi takdirde, partilerin koalisyon yapmaları müm-
kün olmayacaktır.

Türkiye’de ve dünyada partilerin programları birbirinden ayrı oldu%una göre, 
artık bu koalisyon hükümetlerinin kurulması ve koalisyonların mü#terek programı 
konu#ulması mümkün olamayacaktır.

Ne zaman Sayın Süleyman Demirel tek ba#ına hükümet kurar, o zaman bun-
ları söylemeye belki bir dereceye kadar söylemeye hakkınız vardır. Ne zaman Sayın 
Türke# bir hükümet kurabilir, o zaman, “Siz geçmi#te #unu söylediniz bugün bunu 
nasıl yaparsınız?” diyebilirsiniz; ama bugün bunu söyleyemezsiniz. E%er söylerse-
niz, size söylenecek çok söz olur.

Siz de geçen "ubat ayında burada bir koalisyon hükümeti meydana getirdiniz. 
Birbirine zıt dü#üncelere sahip, birbirine zıt programlara sahip iki parti burada 
tarihî yanılgılar itirafı içinde, yeni bir devir açarcasına, Fatih Sultan Mehmet’in ça% 
açı#ı gibi, sanki yeni bir ça% açıyormu# gibi, bir ça% açı# teraneleri içinde sarma# 



dola# dü%ünler içerisinde bir hükümet kurdunuz. E%er, programlarınızı, konu#ma-
larınızı ele#tirirsek, bu partiler kendi kendilerini inkâr etmi# olacaklardır.

O halde muhterem arkada#lar, meseleyi bu açıdan almak lâzım gelir. Bunu bu 
arkada#larımız bilmiyorlar mı? Biliyorlar; konu#ulacak ba#ka söz bulamıyorlar da 
ancak bunları söylemek imkânını buluyorlar. Çünkü, bu Hükümet programında 
kendilerinin çanlarına ot tıkılmı# bulunmaktadır, kendilerinin ele alacakları, ta-
hakkuk ettirecekleri bütün konular bu programda yer almı#. (A.P. sıralarından al-
kı"lar “Bravo” sesleri)

Konu#acak ba#ka #ey bulamadıkları için geçmi#i ele#tirerek siz #unu söyledi-
niz, bunu söylediniz diye birtakım fitne edebiyatı yapmaktan ba#ka #ey bulama-
dılar. Bazı hususlara de%indiler; i#çi meselesine temas ettiler, #una temas ettiler, 
buna temas ettiler, onlara cevap verece%im.

Sözleriniz varsa, koalisyon hükümetine giren partilerin her bir ayrı ayrı hükü-
met kurdukları zaman bunları söyleyeceksiniz; ama mü#terek program için söyle-
yemezsiniz. Bunu bir defa iyice anlamak gerekir.

Partilerin uzla#abildiklerinin muhassalasıdır, bu program. Bu muhassala üze-
rinde konu#abileceksiniz, bunun dı#ında sözünüz varsa her parti liderine sırası 
geldi%i zaman söylersiniz. Zaten koalisyonlarda partiler kendi programlarını har-
fiyen tatbik etme imkânı bulamazlar, hatta seçim bildirgelerindeki hükümleri dahi 
uygulama imkânını bulamazlar, hatta tek ba#ına iktidara geldikleri halde, seçim 
meydanlarında söylediklerini, hükümet oldukları zaman dahi uygulamak imkânını 
bulamamı#lardır ve bulamadıklarını da zaman zaman hükümetler burada itiraf et-
mi#lerdir. Bu, kolay bir i# de%ildir.

Muhterem arkada#larım;

Seçim meydanlarında her söylenen söz, hükümet olduktan sonra, dahi söy-
lenemez. Tek ba#ına hükümet kuran partiler tarafından dahi yerine getirilemez. 
Kaldı ki, böyle koalisyon hükümetleri için bu tahakkuk etsin...

Muhterem arkada#lar;

Geçmi#te söylenen sözler e%er hesaba katılırsa, bunlara verilecek cevap çoktur. 
Ben istiyordum ki, Türkiye’nin Üçüncü Be# Yıllık Kalkınma Planı açısından konu 
ele alınsın ve müzakeresi yapılsın.

Geçmi#e baktık; Üçüncü Be# Yıllık Plan burada müzakere edilirken Sayın Ece-
vit “Bu Planı ancak sa% dikta yürütür” dedi%i halde, iktidara geldikten sonra Planın 
virgülüne bile dokunamadı. Kooalisyon hükümeti mi buna mani oldu? Ben zannet-
miyorum ki, orta%ı olan Millî Selâmet Partisi buna mani olsun. Ba#kalarının “Sol 
bir Plan” dedi%i ve bilhassa plancıların “Sosyal bir plan” olarak niteledikleri, açıkça 
söyledikleri bilim adamlarının “Sol bir Plan” olarak tavsif ettikleri Üçüncü Be# Yıllık 
Plan “Bunu ancak sa% dikta yürütür” dedikleri halde, Planın virgülüne dokunama-
dı; (8 ayda dokunmak imkânını bulamamı# olabilir) ama, dokunmak istediklerine 
dair geçmi# hükümet programında bir cümleye dahi rastlanmamı#tır.



Muhterem arkada#larım;
12 Mart konusundan bahsedilir durulur. 12 Martta i#te bu hükümet bırakmı# 

gitmi#... Do%rusunu isterseniz ben bu 12 Mart Muhtırasının kime kar#ı verildi%ini 
anlayamadım. Acaba Cumhuriyet Halk Partisine kar#ı mı verildi. Adalet Partisine 
kar#ı mı verildi? O zaman Sayın Ecevit “12 Mart Muhtırası bana kar#ı verilmi#tir” 
dedi. Bunu Grupta arkada#larımızla beraber dinledik. Bu 12 Mart Muhtırası müte-
madiyen öne sürülür durur; ama kime kar#ı verildi? Memlekette bir buhran vardı, 
öyle bir hava vardı verildi. Kime kar#ı verildi%i henüz anla#ılamadı. Çünkü “Bana 
kar#ı verildi” diye gruplarda alenen ifade edildi, Sayın Ecevit tarafından.

O halde, 12 Mart’ı mütemadiyen tekrar etmek fayda getirmiyor. Geçmi#te de-
%il, önümüzdeki yıllara bakalım. Neler yapaca%ız. Türkiye’nin bu bunalımı kar#ısın-
da neleri yapaca%ız, bu Hükümetin neleri yapması gerekli, neleri yapması lâzımdı, 
neleri ihmal etmi#? Böyle temennilerde bulunalım.

“12 Mart bana kar#ıdır” dedikten sonra Sayın Süleyman Demirel’i beraat ettir-
diniz, bitti, bir i# kalmadı...

Muhterem arkada#larım;
Burada mütemadiyen “Sol, Milliyetçi Cephe, komandolar, sa%” gibi münaka#a-

lar, tartı#malar artık fayda getirmiyor.
Muhterem arkada#lar, Bu, bir fizik kanunudur, bir dengeler kanunudur: Bir 

memlekette sol, komünizm örgütlenirse ona kar#ı fizik kanunu gere%ince kar#ı 
kuvvetler örgütlenecektir. Bunun adı ister komando olur, ister sa% olur, ister ülkücü 
olur. Bu tabiatın bir kanunudur, bir sosyal kanundur, bu daima olacaktır.

Hele, hele bir partinin grup sözcüsü bu kürsüye çıkarda “E%er halk isterse biz 
komünist oluruz” diye beyanda bulunursa, i#te o zaman söylemesini bilmeyen sü-
rüye kurtları getirir, yani bozkurtları getirirsiniz. Getirirsiniz, gelir. Söylemesini 
bilmeyen, sürüye kurt getirir. (C.H.P. sıralarından gülü"meler) Atasözü bu. Bu örgüt 
kurulacak. Türke# ba#ında olmasa da kurulur, kim olsa kar#ı kuvvet kurulacak. Na-
sıl iktidar var, muhalefet var; gençlikte de komünizm var, kar#ısında ülkücü var. 
&ster sa%cı, ister ülkücü, ister komando deyin, ne derseniz deyin. Öbür tarafta ister 
solcu, ister komünist deyin, ne derseniz deyin. Bu olacak; ama marifet bunları tah-
rik ve te#vik etmemek, bunları davet etmemek: Bu Parlamento kürsülerinde bunla-
rı davet etmemek; ama bunları davet ettik, ediyoruz.

Muhterem arkada#larım, Bu Program Sayın arkada#larım tarafından ele#tiri-
lirken neticede baktım ki i#çi ve i#veren arasında ahenkli bir çalı#ma hususunda bu 
hükümet gayret sarfedece%im diyor. Bunu nasıl yapacaksınız diyorlar? Bu mümkün 
mü? Tabiatıyle arkada#lar, i#çiyi sınıf açısından, sınıf kavgası açısından ele alırsak 
elbette bu memlekette i#çi ve i#veren arasında uzla#ma olmaz. Bu, bakılacak gözlük 
meselesidir, ele alını# meselesidir. &#verenle, i#çi arasında nasıl olursunuz?

Muhterem arkada#larım;
Kar#ı olmak ba#ka #eydir, sınıf kavgası yaratmak ba#ka #eydir. Sınıf kavgası 

yaratmak isteyenler; fikirlerinde, dü#üncelerinde onu ta#ıyanlar elbette i#çi ve i#-



veren arasında uzla#mayı mümkün göremezler; ama o açıdan baktı%ınız takdirde 
bu mümkün olabilir.

BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, konu#malarınızın süresi bitmi# oluyor. E%er 
zamana ihtiyacınız varsa, konu#manızın ba#ında i#aret buyurdu%unuz için Sayın 
Senatonun oyuna müracaat edebilirim, zaman bakımından.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Te#ekkür ederim, bitiyor efendim, az 
kaldı efendim, te#ekkür ederim.

BA%KAN — O zaman lütfen ba%layınız efendim.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Sayın Ba#kanım, benim konu#mamın 
ba#ında 3-4 dakikam geçmi#ti, onu zannediyorum müsamaha edersiniz. Çünkü, o 
usul hakkındaki görü#memdi kabul buyurmadınız.

Muhterem arkada#larım;

Ele#tirilerden birisi de, #u Milliyetçi Cephe meselesidir. Gocundurur, gocunur 
dururlar. Bu Milliyetçilik sözünden niye bu kadar alınıyorsunuz? Esasına bakar-
sanız, 6 oktan biri “Milliyetçi”dir; ama marifet yok milliyetçiyim demenize. Sayın 
Ecevit’e, Sayın Halk Partililere Milliyetçi kelimesini söyletmek mümkün de%il. Diye-
mezsiniz, diyemediniz. Bir gün e%er Halk Partili arkada#lar #u kürsüden milliyetçi 
kelimesini söylerlerse o zaman alkı#ı basaca%ım. 6 oktan birini inkâr edenler, mil-
liyetçi olduklarını…

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Gerçek milliyetçiyiz.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — De%ilsiniz. Olsanız, Milliyetçi Cephe-
den gocunmazsınız, milliyetçiler içerisine siz de dahil olursunuz.

BA%KAN — Kar#ılıklı konu#mayınız Sayın Hazerda%lı...

FAK#H ÖZLEN (Konya) — Ben asker kaça%ı de%ilim, rapor almadım.

BA%KAN — Sayın Özlen, Sayın Özlen.

FAK#H ÖZLEN (Konya) — Kendim, iki defa askerlik yaptım.

BA%KAN — Sayın Özlen, Sayın Özlen…

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — "ahsına ait o senin, #ahsına.

BA%KAN — Sayın Özlen, rica ediyorum efendim.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — O sizin #ahsınıza ait.

FAK#H ÖZLEN (Konya) — Askerlik yapmayan, bana milliyetçilik dersi vere-
mez.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Kim yapmamı#?

BA%KAN — Sayın Özlen sizden rica ediyorum, hiç mutadınız de%il. Sayın Ha-
zerda%lı, ifade buyurun efendim, lütfen devam ediniz rica ediyorum efendim.

SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — "imdi, o sözleri kime söyleyecekseniz 
söyleyin, bize söylemeyin, bana hitap etmeyin de…



BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, lütfen devam ediniz ve ba%layınız. Rica ediyo-
rum.

FAK#H ÖZLEN (Konya) — Benim sülâlemde 10 tane #ehit var.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Herkesin ailesinde var canım. Vatanda 

#ehitlikle iftihar edilmez, ancak vazife yapıldı%ı söylenir. Türk ailesi olarak vazifeni 
yapmı#sın. &ftihar edemezsin.

FAK#H ÖZLEN (Konya) — Bu memlekette askerlik yapmayanlar vardır.
BA%KAN — Sayın Özlen.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Ben bu sene Kıbrıs’ta verdim, iftihar et-

miyorum, vazifemi yaptım. Aile olarak vazife yapıyorum. &ftihar edemezsin. Vatan 
u%runa #ehit vermek görevdir, iftihar vesilesi de%ildir, söylüyorum.

BA%KAN — Sayın Hazerda%lı, lütfen Genel Kurula hitap ediniz.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Susturamıyorsunuz efendim.
BA%KAN — Sayın Özlen maatteessüf efendim, rica ediyorum sizden, hiç de 

mutadınız de%il efendim.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — "ehit vermi#sin, milliyetçisin. Milli-

yetçili%i burada itiraf edeceksin. 6 okundan biri milliyetçiliktir. Gocunmayacaksın, 
alınmayacaksın. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

“Bu Program bir kopyaymı#” Arkada#lar, bu Program bir defa sosyal devletin 
programı.

BA%KAN — Sayın Hazerda%lı.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Lütfen efendim.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Sayın Ba#kan, benim sözümü keserek…
BA%KAN — Zamana ihtiyacınız var mı diye size sordum. Zamana ihtiyacınız 

olmadı%ını ifade buyurdunuz.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Sayın Ba#kan, 5 dakikaya ihtiyacım var.
BA%KAN — Efendim, Sayın Hazerda%lı konu#masını ikmal için daha 5 dakika-

lık bir zamana ihtiyacı oldu%unu ifade ettiler.
Oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler… Kabul edilmi#tir. 

Devam ediniz efendim.
SAL#M HAZERDA&LI (Devamla) — Te#ekkür ederim Sayın Ba#kan, te#ek-

kür ederim Sayın arkada#lar.
Ben esasen 5 dakikalık bu zamanı da istemezdim; ama sözlerim mütemadiyen 

kesildi%i için istemek mecburiyetinde kaldım.
“Bu program kopya programmı#”
Muhterem arkada#lar;



Bu program, bir sosyal devletin programıdır. Esasen Anayasa gere%ince prog-
ramlar sosyal devlet programından dı#arıda olamaz; ama zamanla tahakkuk etti-
rilememi#, gerçekle#tirilememi# olanları vardır. Sosyal adalet ilkelerinden birço%u 
yapılamamı#tır. Nitekim, Toprak Reformu, Anayasanın emri oldu%u halde. Ana-
yasanın gere%i oldu%u halde, Anayasa istedi%i halde yapılamamı#, netice itibariyle 
geçmi#te yapılmı#tır; ama gel gör ki, Toprak Reformunu terennüm edenler yıllar-
dır geçmi# koalisyon hükümetleri zamanında Toprak Reformunu hükümet prog-
ramına koymaya cesaret edememi#ledir. O Toprak Reformu çıktı%ı zaman neler 
söylemi#tiniz, neler söylemi#tiniz; ondan sonra da hiç programınıza koymaya bile 
cesaret edemediniz. Atatürk inkılâplarını, geçmi# hükümet programına koymaya 
cesaret edemediniz, bu Hükümet Programında Atatürk inkılâpları ismiyle geçmi# 
bulunuyor. Temenni ederdim Atatürk Devrimleri desin. Bu dil meselesidir. Ben 
#ahsen “Devrimleri” denilmi# olsaydı, daha çok memnun olurdum; ama bunu ten-
kit ediyorum. &stiyorum ki, siz de geçmi# hükümet zamanında bunları söyleyeydi-
niz, Koalisyonlar zamanında.

Muhterem arkada#lar;
Kim ne derse desin, tekrar ediyorum, bu bir sosyal devletin programıdır. Sosyal 

adalet ilkelerini kapsayan bir programdır; ama “Efendim, siz bunu bizim program-
dan kopya ettiniz” diyorsunuz kimseye, hiçbir partiye sosyal devlet, sosyal adalet 
programı, Allah’tan nazil olmamı#tır. Anayasada yer almı#tır. Her hükümet, her 
parti iktidara geldi%inde gücü nispetinde bunları gerçekle#tirecektir. E%er kopya 
ise, partilerin birbirinden aldı%ı çok #ey var:

Meselâ size söyleyeyim, benim en çok taraftarı oldu%um #u köy-kentler mese-
lesini Sayın Türke# programına, Cumhuriyet Halk Partisinden önce almı#tır. Siz de 
oradan kopya ettiniz. Yani, biz mi oradan kopya ettik olur mu öyle #ey? Evvelâ Sa-
yın Türke#’in Programında vardır köy-kentler meselesi. Adalet Partisi Programında 
köylerin merkezile#tirilmesi vardır. Adları ba#ka ba#ka türlüdür. "imdi kopyaymı#.. 
Olur mu böyle #ey?

Tekrar ediyorum, hiçbir partiye Allah’tan nazil olmaz. Bunlar Anayasada var-
dır, memleketin gerçekleridir. Bu gerçeklere göre siyasî partiler bunları gerçek-
le#tirecektir. Ne yazık ki, geçmi#te büyük iddialarla ortaya çıkanlar bunları o gün 
programlarında, (gerçekle#tirmek #öyle dursun) lafta programlarına alamadıkları 
halde, bu Hükümet bugün bunu Programına almı#tır. &n#allah gerçekle#tirir. Bun-
dan memnun olmak, bunu alkı#lamak lâzımken, bunu burada “Nasıl yapacaksınız” 
diye birtakım engellemelere giri#mek memleket severlikle kabili telif de%ildir.

Beni dinledi%iniz için sizlere te#ekkür eder, saygılar sunarım. (A.P. ve C.G.P. sı-
ralarından alkı"lar)

BA%KAN — Aleyhte, Sayın Ekrem Kabay, buyurunuz efendim.
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Ba#kan, de%erli üyeler;
Konu#mamda hiçbir ki#iye, hiçbir siyasî partiye ve Sayın Hükümetin her üye-

sine herhangi bir sözcükle incitme amacında de%ilim. Ancak, konu#mamın üslubu 
bana göredir. Seçti%im kelimeler, yetene%ime göredir. Bu konu#mada ifade etmeye 



çalı#tı%ım dü#ünceler gerçe%i yansıtma amacına yöneliktir. Sözlerime bu açıklama 
ile ba#lıyorum.

De%erli üyeler;

Yüce Kurulunuzun bildi%i gibi 14 Ekim seçimleri belli bir partiyi tek ba#ına 
iktidar yapacak sonucu vermemi#tir. Seçimlerin böyle sonuçlanması, ta o günden 
ülkemizde uzun sürebilecek bir hükümet bunalımı gösteriyor idi. &lk bunalım kısa 
süren bir koalisyon denemesinden sonra, uzun süren yeni bunalımını yarattı.

"imdi Programını görü#tü%ümüz Sayın Demirel Hükümeti #ayet güvenoyu 
alırsa, bunalımı atlatmı# mı olaca%ız, yoksa bunalım a%ırla#arak gidip demokrasi-
mizi tehdit eder hale mi gelecektir? Sonucu ileride görece%iz.

&zninizle sonuç hakkında endi#e duydu%umu belirtmek istiyorum. Ku#kularım, 
bu hükümetin bünyesinden gelmektedir. Bu bünyenin ileride geçirece%i bünyesel 
sarsıntılarını demokrasimiz atlatabilirse #enlikli ayrılık teselli nedeni sayılabilir.

De%erli üyeler;

Bünyesel çeli#kisini açmak istiyorum, bu hükümetin. Sayın Demirel, Demokrat 
Partinin bir devamı oldu%unu, yıllar yılı söyleyip gelmi#tir. Bu iddiasını eski De-
mokratların saflarına katılmasıyla da do%rulamı#tır. 27 Mayıs &htilâlinin itham ve 
iddialarını da her seferinde reddeden Sayın Demirel, #imdi 27 Mayıs’ın radyo spi-
keri Sayın Türke#’le sarma# dola#tır.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Spiker de%il, Millî Birlik Komitesi üyesiydim.

BA%KAN — Lütfen efendim müdahale buyurmayınız.

EKREM KABAY (Devamla) — "u anlamda kullandım, spiker de tıpkı sizin 
gibi bir ki#idir.

BA%KAN — Sayın Kabay, lütfen Genel Kurula hitap ediniz.

EKREM KABAY (Devamla) — Ve o ki#iyi kendinizden küçük göremezsiniz, 
siz o tarihte bu görevi gördünüz.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — O görevi görmem.

BA%KAN — Sayın Kabay, lütfen Genel Kurula hitap buyurunuz.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Spikerlik ba#ka, Millî Birlik Komitesi üyeli%i ba#ka…

BA%KAN — Sayın Bakan müdahale buyurmamanızı rica ederim.

EKREM KABAY (Devamla) — Evvelâ onu uyarınız.

BA%KAN — Lütfen efendim.

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Türke#’le sarma# dola#tır. Üstelik Sa-
yın Türke#’i kendisine yardımcı yapmı#tır. Yoksul köy çocuklarını kandırmak için 
kapitalizmin dolayısıyle Sayın Demirel’in kar#ısında oldu%unu iddia eden Sayın 



Ba#bu%’un Sayın Demirel’in muavinli%ini kabullenmesi de “Telde dört cambaz nu-
marasının” bir ba#ka gösterisi olmalıdır.

BA%KAN — Sayın Kabay, Sayın Kabay müsaade buyurur musunuz? Lütfen 
“Cambaz” kelimesini temiz lisanla ifade yükümlülü%üne aykırı görüyorum, lütfen 
tashih buyurunuz efendim.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba#kan…
BA%KAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade buyurunuz, benim idareme mü-

saade ediniz.
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ba#kan; affedersiniz, müsaade bu-

yurunuz. Efendim, #imdiye kadar hiçbir hükümet programının tenkidi bu dillerle 
yapılmamı#tır. Onun için çıkıyor bu gürültüler.

BA%KAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Konu#anlar, konu#tukları dili, üs-
lubu, konu#tukları konuları kendileri tespit buyuruyorlar, kendilerinindir. Ben, te-
miz dille konu#maya davet ediyorum, benim görevim bu kadardır. Üst tarafını nasıl 
sınırlayabilirim. Rica ediyorum efendim.

Buyurunuz Sayın Kabay.
EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Demirel’in tutumunu Türke# ittifakına 

ihtiyacı nedeniyle anlamak mümkün. Ancak, A.P.’li arkada#larımın bu tutumu nasıl 
içlerine sindireceklerini görece%iz. Bu, #ahsen benim için politika içinde ki#ili%in bir 
ölçüsü olacaktır.

ÖMER UCUZAL (Eki"ehir) — Geçen sene böyle konu#muyordun. (A.P. sırala-
rından “Yine cambazlık yapıyorsun” sesleri)

BA%KAN — Lütfen, Sayın Ucuzal rica ediyorum sizden efendim.
EKREM KABAY (Devamla) — Niye öfkeleniyorsun bana?
BA%KAN — Sayın Kabay, Sayın Kabay…
EKREM KABAY (Devamla) — Seni öfkelendirecek herhangi bir #ey yapma-

dım.
BA%KAN — Sayın Kabay, rica ediyorum.
EKREM KABAY (Devamla) — Evvelâ onu susturun.
BA%KAN — Efendim, zaten ona da ikaz ettim, ona müsamaha etmiyorum ki. 

Siz, lütfen Genel Kurula hitap edeceksiniz. Ben de müdahaleleri önlemeye çalı#aca-
%ım. Ba#ka imkânım yok ki, benim.

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Adalet Partisini yıllar yılı turnu-
sol kâ%ıdına benzetenleri, renklendireceklerini, Sayın Demirel’i gafillikle, Sayın 
Demirel’i Masonlukla suçlayanlara ne diyelim. Bu kürsüden geçen sene Adalet Par-
tisi sıralarına dönüp, “Sizin Hıristiyanlarla ünsiyetiniz var, siz haç çıkaranları ho# 
görürsünüz” diyenlere…

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — O zaman alkı#lıyordun.
BA%KAN — Lütfen Sayın Ucuzal…



EKREM KABAY (Devamla) — Ne diyelim? Ben o sözü alkı#lamadım.
BA%KAN — Sayın Kabay, siz Divanda görevli bir arkada#ımızsınız…
EKREM KABAY (Devamla) — Ama beyefendi de.
BA%KAN — Ben ikaz ediyorum onu.
EKREM KABAY (Devamla) — Adalet Partisi Grupunun Ba#kanvekilidir.
BA%KAN — Efendim, ikaz ediyorum. Sayın Kabay ben ikaz ediyorum. Ben gö-

revimi yapıyorum. Siz lütfen Genel Kurula hitap buyurun efendim. Rica ediyorum.
EKREM KABAY (Devamla) — Hıristiyanlıkla ünsiyet cezip mi gelmi#tir? 

"imdi Sayın Erbakan’a? Anahtar #akalarının böylesine de pes do%rusu.
Sizlere bu hükümetin bünyesel çeli#kilerini yarı yarıya keserek anlattım. Cep-

henin çeli#kileri bu kadarla da kalmaz.
Sayın Demirel, da%ıttı%ı oyları toplama amacındadır. Sayın Erbakan, ahlâk adı-

na söylenen, bazı kereler do%ru olmayan sözlerle Devlet içine yerle#me, kökle#me 
amacındadır. Eskiden #eriat yönetiminde yalan söyleyenlerin dilini keserlermi#. &yi 
ki Sayın Erbakan o zaman o yönetimde dünyaya gelmemi#. Yoksa anahtar #akala-
rından el birlik mahrum kalacaktık.

AL# O&UZ (#stanbul) — O yalan, senin yalanın…
BA%KAN — Rica ederim Sayın O%uz.
EKREM KABAY (Devamla) — Te#ekkür ederim Sayın O%uz. E%er istersen 

ispatlarım burada.
BA%KAN — Sayın Kabay her müdahaleye cevap vermek mecburiyetinde de%il-

siniz efendim. Siz devam ediniz lütfen, süreniz de doluyor lütfen ba%layınız.
EKREM KABAY (Devamla) — Bu karı#ık ve karma#ık renkli hükümet yapısal 

bozuklu%unu gizleyebilmek için ta bir araya geldikleri günde, en büyük hatalarını 
yapmı#lardır. Bu hata birlik, beraberlik içindeki ülkeyi cephelere ayırmak olmu#tur. 
Milleti bölerek milliyetçilik taslamaları, ancak tebessümle kar#ılanabilecek bir ça-
lımdan öteye ciddiyet ta#ıyamaz.

Cephe Partilerinin Sayın liderleri, dünüyle bilinmez ki#iler de%ildir. Milliyetçi-
lik gibi kutsal bir adın arkasına saklanmı# bile olsalar; söyledikleri, yaptıkları bel-
lidir. “Amerika’dan izin almadıkça ha#ha# ekilmemelidir. Tehlikeli bir i# yapılmı# 
olur” diyenler, bu cephenin içindedir.

&MAR VE &SKÂN BAKANI NURETT&N OK (Çankırı Milletvekili) — Yalan söy-
lüyorsun.

EKREM KABAY (Devamla) — Bu nasıl bir milliyetçiliktir?
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Do%ru konu#, do%ru söyle, ne 

biçim lâf bu…
EKREM KABAY (Devamla) — Kıbrıs’a gidildi%i gün bile…
BA%KAN — Sayın Karayi%it, Sayın Kabay…



EKREM KABAY (Devamla) — ...Amerika ile aramız bozulmamalıdır, diyen-
ler neyin milliyetçisidirler?

AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Bu liderlerin ha#ha#la hiçbir ilgi-
leri yoktur. Ayıp bu #ekilde konu#ma.

BA%KAN — Sayın Karayi%it rica ediyorum efendim.
EKREM KABAY (Devamla) — Yeraltı, yerüstü kaynaklarımızı ülke ve halkçı-

lık yararına i#letilmesini isteyenlerin kar#ısına çıkanlar, ne hakla milliyetçilik tas-
lıyorlar.

BA%KAN — Sayın Karayi%it…
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — A#a%ılık bir adamsın. Do%ru ko-

nu#.
BA%KAN — Sayın Karayi%it rica ederim.
EKREM KABAY (Devamla) — O söz sana daha çok yakı#ıyor.
BA%KAN — Sayın Karayi%it, sizin bu ifadelerinizi Yüce Senatonun mehabe-

tine ve temiz dille ifade mecburiyetine aykırı buluyorum ve do%ru bulmuyorum. 
Bunu size ifade ediyorum ve müdahale etmemenizi rica ediyorum.

Sayın Kabay buyurunuz efendim.
EKREM KABAY (Devamla) — Bu cephenin gerçek amacı Milletin çıkarını 

korumak de%ildir. Bu Cephe, geçmi#iyle kurulu#larını sa%layan çevrelerin nitelik-
leriyle, sermayenin çıkarlarını koruma cephesidir. (A.P. sıralarından “Ba#la” sesleri)

Sayın Ba#kanım bu sata#maları hesaba katarsanız.
BA%KAN — Sayın Kabay inanınız ki...
EKREM KABAY (Devamla) — ... Adaletinize inanmayaca%ım.
BA%KAN — Sayın Kabay, siz inançlarınızda serbestsiniz. Ama inanınız ki, bü-

tün müsamahalar bunun içindedir ve süreyi buna ra%men tecavüz etmi# bulunu-
yorsunuz.

EKREM KABAY (Devamla) — Hayır.
BA%KAN — Rica ediyorum efendim.
EKREM KABAY (Devamla) — Ben bu konu#mayı…
BA%KAN — Efendim siz kendiniz takdir edeceksiniz süreyi.
EKREM KABAY (Devamla) — Dokuz dakika içine sı%dıracak biçimde üç gün-

dür talim ettim.
BA%KAN — Sayın Kabay, e%er sırayı ve süreyi…
EKREM KABAY (Devamla) — Hiçbir kimsenin bana müdahale etmemesi 

için, açıklıkla söylüyorum…
BA%KAN — Sayın Kabay, benim adaletimden #üphe edip etmemek sizin in-

safınıza kalmı#tır. Ancak, inanınız ki, süreniz bütün müsamahaların da fevkinde 
dolmu#tur. Rica ediyorum efendim, rica ediyorum.



EKREM KABAY (Devamla) — Müsaadenizle bitiriyorum. Sayın Demirel 
Programının bir bölümünde “Bu dönem anar#inin ve iç kavga kı#kırtıcılı%ının hi-
maye gördü%ü de%il, karde#li%in, kanunlara saygının, kanun hâkimiyetinin sa%-
landı%ı bir dönem olacaktır. Bütün gençlerimizin meselelerine sevgiyle e%ilece%iz. 
Fikir, inanç hürriyetini koruyacak, anar#iye, kanun dı#ı eylemlere kesinlikle dur 
diyece%iz” buyuruyor.

"u güzel, #u ça%ın gerçe%i sözlere inanmak ne kadar güzel, ne kadar insanca 
hak. Ne var ki, güven bunalımını politikada Sayın Demirel, siz kullandınız. Nasıl 
güvenelim bu sözlere. “Sözüm senettir” dedi%iniz günleri ne siz unuttunuz, ne biz. 
Ama, senedinizin mabeyn senedi kadar güvenilir olmadı%ını hem siz biliyorsunuz, 
hem biz.

&#te Hükümetsiniz, Halk Partisinin binaları ta#lanıyor, i#te Hükümetsiniz, 
Devleti koruma görevini üslendi%ini iddia eden ve yardımcınız tarafından do%rula-
nıp Millet Meclisi tutanaklarına geçen komandolarınızın saldırılarını durduraca%ı-
nıza körüklerken o güzelim sözlere nasıl inanalım da size güven duyalım?

Daha dün kadar yakın; yasal yollarla yapılmakta olan yurtsever ö%retmenlerin 
toplantılarını basan Cephe militanlarının Cephe tarafından nasıl himaye edildikle-
rini gördükten sonra sizin karde#li%i sa%layaca%ınıza nasıl güven duyalım?

Ama bütün bunlara ra%men bu Cephe içinde özgürlükçü demokrasinin umut 
ı#ı%ı sizsiniz. Parlamentoda ikinci büyük partinin lideri olarak, varlı%ınızın demok-
rasi nedeniyle meydana geldi%ine inanan bir ki#i olarak bu sorumlulu%unuzu yük-
lenmek zorundasınız…

BA%KAN — Sayın Kabay, bitiriniz lütfen efendim, rica ediyorum ba%layınız 
efendim. Son cümlenizi lütfen. Zaman birimi elimde de%il çünkü.

EKREM KABAY (Devamla) — Ba%lıyorum efendim.

Sayın Senatörler…

BEL#G BELER (#zmir) — Hapishanede kaç sene yattın.

BA%KAN — Sayın Beler, Sayın Beler…

EKREM KABAY (Devamla) — Ben be# sefer tahkikat geçirdim Sayın Demirel 
Hükümeti gününde; her birisinde aklandım ve yatmadım.

AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Görevini yapmı# görevini.

BA%KAN — Sayın Karayi%it, Sayın arkada#lar, müdahalelerinizle kürsüdeki 
konu#an hatibin konu#masına imkân vermiyorsunuz, rica ederim.

Buyurunuz efendim.

EKREM KABAY (Devamla) — Size te#ekkür borcum var. Çünkü beni buraya 
siz getirdiniz.

BA%KAN — Sayın Kabay, lütfen devam buyurunuz efendim.

EKREM KABAY (Devamla) — De%erli Senatörler;



Güvenoyu verilmemesi gereken bu Hükümet #ayet güvenoyu alırsa demokrasi-
mizin tehlikeye girmesi halinde gerekli dikkat ve titizli%i Yüce Kurulunuzun göste-
rece%ini ve demokrasi dü#manlarıyle amansız biçimde mücadele edece%ine inana-
rak hepinize saygılarımı sunuyorum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Hükümet Programı üzerinde Sayın Hamdi Özer. buyurunuz.
Sayın Özer, lütfen üzerinde konu#acaksınız efendim.
HAMD# ÖZER (Malatya) — Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;
Yeni Hükümet Programı Parlamentoda okunmadan önce de, ana hatlarıyle ilân 

edilmi#ti. Bu Hükümet yurdumuza huzur, bolluk ve ucuzluk getirece%ini kesinlikle 
vaat ediyor. Bunların sa%lanmasında hepimiz kıvanç ve mutluluk duyarız.

FAK#H ÖZLEN (Konya) — Allah’a kaldı.
TARIK REMZ# BALTAN (Zonguldak) — Allah’a güvenmek kötü bir #ey de-

%ildir.
BA%KAN — Sayın Özlen, Sayın Baltan, rica ediyorum efendim.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Temenni ederim ki, bu Kabine, Hükümet buna-

lımını gidereyim derken, kendisi bir bunalım Hükümeti haline gelmesin. Hükümet 
olmak belki kolaydır; fakat Hükümet edebilmek sanıldı%ı kadar kolay de%il. Hele 
dört mafsallı ve kısa boylu bir bastona dayanarak yürümek, oldukça zordur. Böyle 
bir Hükümetin ortakları, biribirinin tabanını teslim alma mücadelesine giri#irse, 
iktidar içinde iktidarcılık oyunlarından halkımız çok zarar görür ve yurt kalkın-
mamız kösteklenir kanısındayım. Böyle bir tutum, koalisyon hükümetlerine kar#ı 
halkın güvenini sarsar: De%il muhtarlara, tüm seçmenlere de aylık ba%lansa, yine 
de bunalım giderilemez.

Sayın Senatörler;
Görülüyor ki, materyalist olmayı kınayıp, sadece maneviyatçı olmayı ö%ütle-

yenler, yine de her i#i ve hatta maneviyatı bile para ile satın alma çabası içindedirler. 
Fakat Türk halkı uyanıktır; ikramı da, rü#veti de ayırt edicidir.

Sayın Senatörler;
Bu Hükümet, âdeta hizmete talip olmayı yüce bir feragat olarak kabul etmek-

tedir. Hükümet kurmak çırpını#larının nedeninde iktidar olmak sevdası de%il, hiz-
met a#kı bulundu%unu ifadeye çalı#maktadır. Gören ve dü#ünen kimseler için buna 
inanmak oldukça gülünçtür. Bu kadar çırpını# gösteriyor ki, bu Hükümetin dilinde 
hizmet fazileti, yüre%inde iktidar garimeti vardır. Çünkü, kendilerini milliyetçi ve 
mukaddesatçı, Sayın Demirel’i de türlü #aibelerle malul ilân edenler, #imdi onu Mil-
liyetçi Cephe komutanlı%ına getirmi# ve kendisine biat etmi#lerdir. O halde, ya ken-
dilerini müfteri kabul edecekler, ya da o manada kendilerini milliyetçi olarak kabul 
edemeyeceklerdir. Bir Hükümetin ba#arılı olması, önce kendi bünyesinde samimi-
yet ister. Aksi halde dirsek dirse%e temasları bile, birbirlerini i%neler kanısındayım.

Hizmete talip olma feragati, hiçbir zaman Millet iradesini ve Parlamento hay-
siyetini tahribe çalı#makla olmaz. Fakat, iktidar olma hırsıdır ki, seçimlerde Millet 
iradesini satın alamayanları, milletin vekillerini satın alma pazarlı%ına sürüklemi#-



tir. Bugün Parlamento; mukaddes Parlamentonun koridorları bir alı#-veri# pazarlı-
%ı haline gelmi#tir.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Bunu sizinkilere söyle. (A.P. sıralarından gü-
rültüler)

BA%KAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efendim.
MEHMET NUR# ÂDEMO&LU (Adana) — Sen kendine söyle bunu, bize de%il.
BA%KAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efendim.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Bana pas verirseniz #ut çekerim Beni #ut çektir-

meye mecbur etmeyin, #ut çekerim sonra.
BA%KAN — Sayın Özer, Sayın Özer.
MEHMET NUR# ÂDEMO&LU (Adana) — Bu lâfı sen a%zına alamazsın; her-

kes alırda sen alamazsın. Sende utanma varsa bunu söyleyemezsin.
BA%KAN — Sayın Âdemo%lu, rica ediyorum, Sayın Âdemo%lu...
HAMD# ÖZER (Malatya) — Ben hasiyetle alırım. Senin gibi kulislerde lideri-

nin aleyhinde atıp da, ondan sonra suratına böyle riyakârlık etmem…
BA%KAN — Sayın Âdemo%lu, Sayın Âdemo%lu…
MEHMET NUR# ÂDEMO&LU (Adana) — Sen halt etmi#sin…
HAMD# ÖZER (Devamla) — Ben her #eyimi bu Milletin kürsüsünde ilân ede-

rim…
BA%KAN — Sayın Özer, Sayın Özer
HAMD# ÖZER (Devamla) — Bugün Sayın Demirel’e kar#ı ne yazılı olarak, ne 

de aleyhinde çalı#madım; ama sizler bunu yaptınız.
BA%KAN — Sayın Özer, rica ediyorum sizden, Genel Kurula hitap ediniz lüt-

fen. O arkada#ıma da rica ediyorum.
MEHMET NUR# ÂDEMO&LU (Adana) — Koridorlar pazara dönmü#; halt 

etmi#sin.
BA%KAN — Sayın Âdemo%lu, rica ediyorum sizden.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Evvelâ Âdemo%lu olalım.
BA%KAN — Sayın Âdemo%lu rica ediyorum.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Sayın Senatörler; Bu Hükümetin kadrosunda 

da bir özellik var; Cumhuriyet Tarihimizin en kalabalık bir Hükümetidir. Burada i#e 
göre insan yerine, insana göre i# formülü uygulanmı#, Bakan sayısını 30’a çıkart-
mak için Bakanlık sayısı artırılmı# ve böylece koalisyon olma sa%lansın diye, Dev-
lete oldukça a%ır bir malî külfet yüklenmi#tir. Buna ra%men ahenkli bir Hükümet 
olursa, bu külfeti de halkımız sineye çekecektir. Sayın Senatörler;

Yurt içinde birli%i ve dirli%i sa%lamada Milletçe ve Devletin tüm organlarıyle 
çaba gösterilmelidir. Bölücü ve yıkıcı kaynakların kurtulmasında elele verilmelidir. 
Komünizme, fa#izme, siyonizme ve her renk diktaya kar#ı Cumhuriyetimiz korun-



malıdır. Rejim dü#manlı%ında birle#en kar#ıt ideolojik çatı#malara hiçbir parti ve 
hükümet destek olmamalıdır. "una emin olalım ki, her partinin sinesine sızmı# çe-
#itli renkten rejim dü#manları vardır. Bunlar, bulundukları partiyi ele geçirmek ve 
Devleti de kendi dizginlerine almak yarı#ma koyulmu#lardır. Bunlar, çok azınlıkta 
oldukları halde, çıkardıkları gürültülerle içine karı#tıkları partilere ve mesleklere 
kendi damgalarını vurmaya çalı#maktadırlar. Bunların birbirleriyle tepi#mesi Dev-
leti sarsmaktadır. Cumhuriyetçi olmayanlar, bizimle görülse de, bizim olamazlar.

Sayın Senatörler;
Anar#ik eylemlere açık kapı te#kil eden bazı yasa ve yönetmeliklerde düzeltme 

yapılmalıdır. Yasal haklara dayanarak her renk dikta eylemler yapılmakta, bunlar 
birbirini tahrik ederek, rejimin tahribinde birle#mektedirler.

Kı#la, okul ve camiler politik ve ideolojik karargâhlar haline sokulmamalıdır. 
Bunlar, milletin ortak ve kutsal de%erleridir; bölünemez ve parsellenemez. Bunlar, 
hiç kimsenin de%il, milletin tekelindedir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Bak #imdi “Bravo” ya... Haklı söze ne diyeceksiniz?
TARIK REMZ# BALTAN (Zonguldak) — Haklı söze daima bravo.
BA%KAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, rica ederim, müdahale etmeyiniz.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Müdahale etme de%il efendim.
BA%KAN — Lütfen efendim, o usulümüz de yoktur, Sayın Ucuzal.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Ama haklı söz, acı da olsa, tahammül etmek 

lâzım.
"urası bir gerçektir ki, her aksiyon bir reaksiyon do%urur. Hele topluma etki 

yapan aksiyonlar, toplum vicdanını da tahrik ederse, daha güçlü ve daha #ümullü 
reaksiyonlara yol açarlar.

Bugün Türk toplumunun ö%retmenlere kar#ı olan saygınlı%ı, dünün çok gerisi-
ne dü#mü#tür. Çünkü, okullarımız ideolojik depremlerle çatlamı# ve çocuklarımız 
için tehlikeli hale gelmi#tir. Bugün ö%retmenlerimiz ve dolayısıyle ö%rencilerimiz 
ba#lıca üç kampa ayrılmı#lardır. Bunlar; komünist, fa#ist ve Cumhuriyetçilerdir. 
Çok azınlıkta; fakat örgütlü olan her renk dikta eylemciler kar#ısında çok büyük 
ço%unluktaki Cumhuriyet ö%retmenleri etkisiz kalmaktadır.

Türk Milleti Cumhuriyetçi ö%retmen istiyor. Komünizme, fa#izme, siyonizme 
ve her çe#it diktaya kar#ı olan ö%retmen bizimdir. Cumhuriyetçi ö%retmen çocuk-
larımızı okutur, e%itir. Onları tarihine ve köküne ba%lı bir sevgi potası içinde, millî 
ruh ve inanç duygusuyle külçele#tirir, geli#tirir ve yüceltir. Yavrularımızı zorla ve 
not kırbaçları altında ideolojik kamplarda silahlandırarak birbirini vurduran ve 
Cumhuriyete saldırtan ö%retmen bizim olamaz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

"erefli Türk Ö%retmeni, #anlı Türk tarihinin yapıcısı ve koruyucusudur. O, bir 
ı#ıktır, kirli renkler onda leke bırakamaz. Onların arasına sızan sapıkların yönü ve 
yolu kendi kursaklarında dü%ümlü kalacak, Türk ö%retmeninin yüce doru%u onlara 
geçit vermeyecektir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)



Parlamento olarak, Hükümet olarak, Türk olarak bu ö%retmenlerin yanında 
olmalıyız. Bunların özlük haklarına saygılı olmakla beraber, politik ve ideolojik ey-
lemlerden uzak tutarak, itibarlarının zedelenmemesine itina göstermeliyiz.

BA%KAN — Sayın Özer, son cümlelerinizi ifade buyurunuz lütfen efendim.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Sayın Ba#kanım, be# dakika daha uzatılmasına 

müsaadenizi istirham edece%im efendim.
BA%KAN — Sayın Özer konu#malarının ikmali için be# dakikalık bir zamana 

ihtiyacı oldu%unu ifade buyurdular. Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir efendim.

Buyurunuz Sayın Özer, be# dakika daha konu#acaksınız.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Ders programlarındaki aktüel konular kaldırıl-

maz veya sınırlanmazsa, politik ve ideolojik çatı#malar sürüp gider. Çünkü, aktüel 
konuları fırsat bilenler kendi politik ve ideolojik e%ilimlerini ö%rencilerine a#ılar ve 
onları kendi kamplarında zorla toplayarak eylemlere sürükler. Bugün ö%rencileri-
mizin ço%u sınıf geçebilmek için, dersten ziyade, bukalemun gibi her renge girmeye 
çalı#maktadırlar. Kendi ö%rencilerine de%i#ik görü#teki ö%retmenler dövdürülerek 
ö%retmenli%in yüceli%i yıktırılmaktadır. Ö%retmenler, tüm gözlerde güzellik ve tüm 
gönüllerde saygınlık ifade etmelidir. Bunlara tanınan yasal haklar, kendilerini yıka-
cak nitelikte olmamalıdır.

Sayın Senatörler;
Bir de i#çi ve i#veren ili#kilerinde çalkantılar duyulmaktadır. Ne i#verenin i#-

çiye ve ne de i#çinin i#verene hâkimiyetine taraf olmayalım. Her ikisine de kanun 
hâkimiyetini sa%layalım. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

&#veren, i#çiyi dı#arı atarak kapıyı kilitleyemez, i#çi de i#verenin kapısını kıra-
rak, onun mülkiyetini zorla i#gal edemez. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Sözle#-
meler, kanunla korunmalı, ihkakı hakka alkı# tutulmamalı ve i#çi, i#verenin kölesi 
haline sokulmamalıdır. Emekle sermaye arasındaki denge, kanunla korunmalı ve 
zamanın akı#ına göre ayarlanmalıdır.

Muhterem arkada#lar;
Hükümet Programında “Yoksulluk sömürüsü yapmayaca%ız” denildi%i halde 

“Yoksulları sömürmeyece%iz ve sömürtmeyece%iz” niçin denilmemi#tir? Madem ki 
Hükümet icracıdır, zaten yoksulluk sömürüsü yapmaz; ama “Bu sömürüyü yapa-
caklara fırsat vermeyece%iz” deseydi, daha mantıkî olurdu. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri)

Komünizmle sava#ın tek yolu, onun girebilece%i kapıları refahla ve adaletle ka-
palı tutmaktır. Vurguncu ve sömürücülerin talanına u%rayan bir toplumu, hiçbir 
kanun zinciri ile ba%lamak mümkün de%ildir. Bir toplumun gerçek kanunu, insan 
haklarına dayanan hukuk kurallarıdır. Hukuka aykırı kanunlar, ça%da# toplumun 
çok gerisinde kalmı#tır, onu tutamaz. Bu nedenle, Hükümet Programında yoksul-
luk sömürüsüne maneviyat sömürücülü%ü ile de kar#ı konulamayaca%ının belirtil-
mesi uygun dü#erdi kanısındayım.



Mademki toplum, dü#ünen ve geli#en bir organdır, onun maddî ve manevî 
ihtiyaçları aynı ile kar#ılanmalıdır. Maneviyat sömürerek onun karnını doyurmak 
mümkün olamayaca%ı gibi, yoksullu%u sömürerek, onu maneviyatından koparmak 
da mümkün olamaz.

Milliyetçi ve mukaddesatçı olmak, en ba#ta insancı olmayı gerektirir. &nsancı 
olmak dille de%il, gönülle ve fiille gerçekle#tirilir. Dillerinde maneviyat, yüreklerin-
de maddiyat, fiillerinde vurgun bulunanlar insancıl olamazlar. Maneviyatı sömüre-
rek, halkın hak ve hukukunu da sömürmeyi sanat edinenlerin formülü, önce fukara 
yapmak, sonra egemen olmaktır. Bu formül, artık ça%da# insanın fikir ve haysiyet 
gücü kar#ısında geçersiz duruma dü#mü#tür.

Sayın Senatörler;
Programda yer alan dı# politika konusu, millî politikamızdır. &#te, Milliyetçi 

Cephe anlamı ancak bunda geçerli ve yararlıdır, bu cephe, 40 milyon Türkün bir tek 
vücut olu#udur. Kıbrıs Türk Devletinin sınırı, süngü ile ve #ehit kanı ile çizilmi#tir, 
masa ba#ındaki kalemler bu çizgiden ayrılmalıdır.

Ayrıca, yabancı uyruklu soyda#larımıza daima gönüllerimizi açık tutmalı ve 
mütekabiliyet uygulamasında tavizkâr olmamalıyız.

Bu arada #unu da belirteyim ki, dost Irak’tan iltica eden Kürtlere kapılarımızı 
kapatmamız, Türkün yüce hasletine aykırı dü#mü#tür. “Oca%ına dü#tüm” diyene 
amansızlık göstermek, bir ku# gibi çalıya sı%ınınca dı#arı atmak, atalarımızdan mi-
ras kalan yüce haslete aykırıdır. Kaldı ki, bu sı%ınan insanlar, kanıyle, inancıyle ve 
tüm karakter yapısıyle Türktür, tarihimiz ve millet yapımız birdir; sadece dil ayrılı%ı 
yüzünden “Kürt” adını alan bu insanlara ayrı gözle bakılamaz. Millî bütünlü%ümü-
zü parçalamak için yurdumuzda bir Kürtçülük akımı yaratmaya çalı#an dü#manla-
rımız, bu emellerine kavu#amamı#lardır.

BA%KAN — Sayın Özer, ba%layınız lütfen efendim. Rica ediyorum son cümle-
nizi ifade buyurunuz efendim.

HAMD# ÖZER (Devamla) — Ba%lıyorum efendim.
Bu insanlar kökü, soyu, sopu ile Türk olarak aynı tarihin ve aynı ülkenin savu-

nucusu olmu# ve halen de olmaktadırlar. Osmanlı &mparatorlu%unun parçalanı#ı ile 
üzerindeki topraklar birden kopartıldı; fakat gönülleriyle kopmadılar.

Mademki, Kürtçe konu#an bu insanları tarihimizde hepimiz Türk olarak ka-
bul ediyoruz; neden bunlara iltica hakkı tanınmadı? Batı Trakya, Kafkasya ve di%er 
devletlerde ya#ayan ve Türkçe konu#an soyda#larımız iltica etselerdi, onlara da bu 
kapılar kapatılacak mıydı? Asla.

O halde, Atatürk’ün yakinen inceledi%i ve “Cesur Türk” anlamına gelen “Kürt” 
adının sahibi bu insanlarımıza anlayı# gösterilmemi#tir. Halbuki, Atatürk, bunlar-
dan iltica edenleri vaktiyle Batı Anadolu’ya yerle#tirmi# ve onlara özel bir ilgi gös-
termi#tir. Fakat geçen Hükümet, bunları mütecaviz ilân ederek sıkıyönetime kadar 
gitme telâ#ını gösterdi. Bu tutum hatalı. Durumu samimiyetle ifade edersek, hata-
mızı biraz olsun tamir etmi# oluruz sanırım. Hükümetlerin bu konuda çok hassas 



olması gerekir. &nsanlar ancak benimsedi%i ve güvendi%i kimselere sı%ınır; yaban-
cılara de%il.

BA%KAN — Sayın Özer, lütfen bitiriniz efendim.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Sayın Ba#kan, zaten on dakikaya de%il, yirmi 

dakikaya göre hazırladı%ımız konu#maları, maalesef on dakikaya indirdik ve yarısı 
geride kaldı.

Muhterem arkada#lar;
Bana ne derseniz deyin; fakat #u milletin kürsüsünde hiç olmazsa, birimiz mil-

liyetçi, di%erimiz de milliyetsiz gibi gösterilmesin. Milliyetçiyiz iddiasında bulunan-
lar ve bunu çok iddia edenlerin belki de milimetrik bir ölçüde milliyetçili%i yoktur; 
e%er kar#ısındaki insanları da milliyetçi olarak kabul etmezlerse.

BA%KAN — Sayın Özer, konu#manıza devam ediyorsunuz efendim, bitirme-
nizi rica ediyorum sizden. Son cümlenizi söyleyiniz lütfen.

HAMD# ÖZER (Devamla) — Hükümetin programı, güvenoyu aldıktan sonra 
bütün temennimiz, millete, memlekete hayırlı olsun, ba#arılar dilerim.

Saygılar sunarım. (Alkı"lar)
AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Sen parti mi de%i#tiriyorsun 

yoksa?
BA%KAN — Sayın Raif Eri#; Hükümet Programının lehinde, buyurunuz efen-

dim.
RA#F ER#% (Balıkesir) — Sayın Ba#kan, muhterem Senatörler ve de%erli Hü-

kümet üyeleri;
Altı ayı mütecaviz bir zamandan beri milletçe özlemini çekti%imiz ve partilere 

dayalı olarak Anayasa hükümleri gere%ince kurulmu# olan Hükümetin programı 
üzerinde ki#isel görü# ve dü#üncelerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo-
rum.

Ele#tiriye tabi tutulan Hükümet Programının, büyük bir dikkat ve itina ile ha-
zırlandı%ı, gerek tetkikinden, gerekse Hükümet kuruldu%undan bu yana muhalefet 
görev ve unvanını kazanan, partilerin sözcüleri ve mensuplarının büyük çabala-
rına ra%men, bir bo#luk ke#fedemediklerinden anla#ılmaktadır. Olgun, dolgun ve 
mütekâmil bir program üzerinde konu#mak, ele#tirilerde bulunmak elbette kolay 
bir i# de%ildir.

Bu itibarla, muhalefet olarak bu program üzerinde konu#mak isteyen konu#-
macıların sadet dı#ına çıkarak, gelmi# geçmi# hadiselere a%ırlık vererek minder dı-
#ına çıkmalarını bir bakıma haklı görmek istiyorum; ama bu hakkın kötü bir #ekilde 
kullanılmasına da gönlüm asla razı olmuyor.

De%erli arkada#larım;
Türkçemiz, çok #ükür fakir ve kısır bir lisan de%ildir; her duyguyu, her dü#ün-

ceyi muhtelif #ekillerde ifade ve manalandırmaya yeterlidir. Senato kürsüsüne çık-
mak #erefine nail olmu# kimselerde böyle bir ifade noksanlı%ının mevcudiyetini 



dü#ünemiyorum; ama #u ana kadar #ahit oldu%umuz konu#malarda ve kullanılan 
üslûpta bu kadarcık sözleri sarf etmeden de geçemeyece%im.

Bu kürsüde, muhtelif meseleleri dile getirmek üzere seçilmi# ve buraya gelmi# 
bulunuyoruz. Bu fırsat, bütçe konu#malarında, gündem dı#ı konu#malarda ve Hü-
kümet programlarının ele#tirmelerinde elimize geçiyor. Bu da, bizim için bir fırsat 
olarak geldi.

Hükümet programlarının lehinde konu#ulur, aleyhinde konu#ulur; aleyhinde 
konu#urken, noksanlıkları, yanlı#lıkları hataları dile getirilir, fakat lehinde konu-
#ulurken, bazı noktaların daha iyi bir #ekilde ortaya çıkması ve altlarının çizilmesi 
gayesi güdülür. Ben bu gaye ile de%il de, Hükümet Programında kaleme alınmı#, 
zikredilmi# bazı hususları, özellikle kendi seçim bölgem içinde bir fayda yaratmayı 
temin maksadıyle buraya çıkmı# bulunuyorum, özür dilerim.

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli, yoksul zümreleri ve yurdumuzun geli#-
meye muhtaç bölgelerinin yararlandırılmalarını hedef alan program, bölgeler ara-
sında kalkınma dengelerinin giderilece%ini teb#ir etmektedir. Bugüne kadar, gerek 
buraya gelmeden ve buraya geldikten sonra, muttali oldu%um Hükümet programla-
rının hepsinde sarahatle Do%u ve Güneydo%u bölgelerinin kalkınma hamlelerinde 
özel bir itina ile dile getirildi%ini mü#ahede etmi# bulunuyorum.

Ben, Do%u bölgesini epeyce biliyorum, Batı bölgesinin bir çocu%uyum; fakat, 
Batıda Do%udan çok geride kalmı# öyle bölgeler var ki, bunları anlatmak mümkün 
de%il. Burada affınıza sı%ınarak #unu demek istiyorum; ya Batıdaki bu bölgeleri Do-
%uya götürelim, onlar misillû muamele görsün veyahut da bu bölgeleri, çok rica 
ediyorum, Do%u seviyesinde katlandıralım. Asıl konu#mak istedi%im, Hükümeti 
topluca kar#ımızda buldu%um #u anda, bilhassa bu konudur. Benim için #u sözü 
#urada sarf etmek bana bir vazifeyi yerine getirmi# olmanın büyük sevinç ve huzu-
runu vermektedir.

Bugün, ele#tirmekte oldu%umuz Hükümet Programında her türlü Devlet ve 
millet i#leri ele alınmı#, hiçbir noksan ve hiçbir eksik bırakılmadan dile getirilmi#tir. 
Bunların içinde, özellikle köylere getirilmi# olan ve #ükranla yadetmek mecburiye-
tinde oldu%umuz birçok hususlar vardır. Afetlere kar#ı tarım sigortasının getirile-
ce%i ve bunun uygulanmasına ba#layıncaya kadar da yardımın yapılaca%ı, köylülere 
sosyal bir güvenlik getirmektedir. Köylerimize götürülecek hizmetlerde katılma 
paylarının kaldırılması #ükran ve sevinç ile kar#ılanacak bir husustur. Ancak, #u-
rada #unu zikretmeden geçemeyece%im: Elbette ki, bir bütçe meselesi, bir imkân 
meselesidir. Hükümetin büyük bir hüsnüniyetle bunları ivedilikle yapaca%ından 
#üphemiz yoktur; fakat Türkiye’nin kırk bin köyüne çok kısa bir zamanda ve aynı 
anda yol, su, elektri%in götürülmesi ve köylünün hiçbir katılma mecburiyetinde bı-
rakılmaması, elbette ki zor ve imkânsız bir durumdur. Ben #ahsen #unu önermek 
istiyorum: Öncelikle yol meselesinin ele alınması ve buna köylülerin katılmasını 
istememek; ondan sonra su meselesine, ondan sonra elektrik meselesine, gelmek. 
E%er elektrik meselesinde devam edilecekse, yol ve su meselesi bitmeden elektrik 
katılma paylarına köylerin devam etmelerini rica ediyorum. &mkân varsa tabiî. Yok-
sa, bu sözlerimi söylemekten vazgeçiyorum. Yani, yolu olmayan, suyu olmayan bir 
köy varken, öbür tarafta elektri%e kavu#turulmu# bir köyü belki de kıskanıyorum.



Bunların arasında tohumluk, ilâç, gübre, tarım araçları, kredilerin yeniden or-
ganize edilmesi, özellikle gübre fiyatlarının indirilmesi köylü üzerinde çok müspet 
tesirler ve ümitler yaratmı#tır ve bugün endi#eye dü#tü%ümüz bir hususta bizi se-
vindirmi#tir.

Köylüye hizmet götürülürken, zaman ve eleman israfının önlenmesi, bilhassa 
ziraat mühendis ve teknisyenlerinin köylüye yardımcı olmalarının programa alın-
ması da hakikaten büyük bir noksanlı%ı gidermektedir.

Köylünün ziraî çalı#malarının külfetsiz ve yeterli bir #ekilde finansmanı, özel-
likle küçük çiftçilere ipoteksiz ve kefilsiz; fakat kontrollü proje kredilerinin temini 
büyük bir fayda yaratacaktır.

Taban fiyatlarının erken ilân edilmesi de, daha köylülerin ekime ba#lamadan 
evvel hangi mahsulü ekeceklerine karar vermelerinde müessir bir rol oynayacaktır.

Köy muhtarlarına ödenek verilmesi bir bakıma angaryacılı%ı ortadan kaldıra-
cak, di%er taraftan da köylülerin büyük bir sıkıntı çekti%i, muhtara para ödemek 
yahut da mahsul vermek gibi büyük bir külfetten onları kurtarmı# olacaktır.

Köy Kanununun çıkarılması da; hakikaten bizi, bilhassa seçmenlerimizin kar-
#ısına gitti%imiz zaman acı bir #ekilde tenkitlerine maruz kalmaktan kurtaracaktır.

De%erli Senatörler;
Kooperatifçili%in siyasî emellere ve özel maksatlara alet edilmeden gönüllü bir 

hale getirilmesi fevkalâde bir #eydir. Burada bir Orman Kanunu meselesiyle büyük 
tartı#malar oldu. Kanuna mecburî bir madde konması sebebiyle o Kanunun çıkma-
sı mümkün olmadı; fakat kooperatif meselesi orada zorlayıcı bir unsur ta#ımasaydı, 
bugünkü gibi gönüllü bir #ekil almı# olsaydı, o hırçın münaka#alar olmayacaktı ve o 
Kanun da çok iyi bir #ekilde buradan çıkmı# olacaktır.

Bu suretle o güne aidolan üzüntümüz bitmi# bulunuyor.
BA%KAN — Sayın Eri#, son sözlerinizi lütfediniz efendim. Rica ediyorum.
RA#F ER#% (Devamla) — Hay hay efendim.
Bir de kadınlar için 20 yılda emeklilik hakkının tanınması, hakikaten bekleni-

len ve çok olumlu tesirler yaratacak bir husustur; fakat erkek memurlar için de 25 
senede emekli olmak hakkı, bazı memurlara tanınmı#, bazılarına tanınmamı#tır. 
Bunun da artık bir usul haline getirilmesi veyahut da bu 25 senelik hizmet az gö-
rülüyorsa muayyen bir seneye ba%lamaktan suretiyle muhtelif tarihlerde çıkacak 
kanunlara ümit ba%lamaktan erkek memurların da kurtarılması yerinde bir hare-
ket olacaktır.

Bu programın eksiksiz olarak tatbik edilmesini ve bunu tatbik edecek hükü-
mete hayırlı ba#arılar dilerken hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A.P. sıralarından 
alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Hüseyin Öztürk, aleyhinde konu#mak üzere buyurunuz.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun de-

%erli üyeleri;



Hükümet programının ele#tirisine geçmeden önce, Sayın Adalet Partisi söz-
cüsünün burada sarfetti%i birkaç sözün gerçekle ba%da#madı%ını ortaya koymak 
isterim.

Önce 1973’te toptan e#ya fiyatlarındaki artı#, &statistik Enstitüsünün, Planla-
manın, ekonomik kurulların, Ticaret Bakanlı%ının çıkardıkları rakamlara dayana-
rak, %29’dur. Bülent Ecevit Hükümetinin sekiz aylık iktidarı süresince yine bu ku-
rulların çıkardıkları toptan e#ya fiyatlarındaki artı#, %16,7’dir. E%er bu kurulların 
rakamlarına inanmıyorsak ve bu sekiz aylık süre içerisinde Bülent Ecevit Hüküme-
tinin taban fiyatlarına verdi%i %100, asgarî ücretlerdeki %100 artı#lara ra%men bu 
pahalılıksa, hiçbir taban fiyatı verilmedik 1973 yılındaki %29 artı#ı her halde çok 
daha fahi# bir pahalılık olarak kabul etmek gerekir.

Yine, 1970’de Merkez Bankasından 4,5 milyar lira kar#ılıksız olarak piyasaya 
çıkarıldı%ı için, biliyorsunuz Türk parasının de%eri %66,6 dü#mü# büyük bir devalü-
asyon geçirilmi#tir. Sayın Ucuzal’ın söyledi%i gibi, bu devalüasyonlar Bülent Ecevit 
Hükümeti zamanında olmamı#tır.

Gübre fiyatlarındaki artı#, bugünkü iktidarın içinde olan kanadın da; Millî 
Selâmet Partisi kanadının da tasvibi ile çıkmı# bir artı#tır ve Tarım Bakanlı%ını yö-
neten arkada#ımız bilhassa üzerinde durarak çıkardı%ı; e%er gübre de bir pahalılık 
varsa odur; o da mecburiyet kar#ılı%ında olmu#tur. Çünkü, gübrenin ham mad-
delerindeki artı# %350-400 olmu#tur. Bir hesabedilmi#, gübre o fiyatlarla satıldı-
%ı zaman, yıl sonunda Hazine sekiz milyar lira gübreden açık veriyor. Bu zamlara 
ra%men hâlâ Hazine gübreden 2,5-3 milyar lira açık vermektedir. Bunun üzerine 
gübreyi ucuzlatıp da bu açı%ı bütçede, Hazinede ne kadar ço%altacaklar, nasıl çıkı-
#acaklar yahut anla#acaklar; onu bilemiyorum.

Yine, 1965’te Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı devrederken; Sayın Ucuzal 
Cumhuriyet Halk Partisi zamanında pahalılı%ın arttı%ını ve neredeyse hani hiç gö-
rülmedik pahalılıkla kar#ı kar#ıya imi#iz gibi bizi gösterdi. Ben fiyatları söyledim. 
Oysa ki; 1965’ de traktör fiyatları 45 bin liraydı. 1971 Martında, 12 Mart Muhtırası 
ile Adalet Partisi iktidarı devretti%i zaman 5 binlik Ford traktörleri 110 bin liraydı. 
302 Mercedes otobüsler pe#in 230 bin liraya alınırken, 1971’de vatanda# 800 bin 
liraya alamıyordu. Ben iki tane örnek verdim; daha binlercesi verilebilir. Yani 1971’e 
kadar, bu süre içinde %300-400 pahalılık getirilmi#; bu kürsüde bunu defalarca ko-
nu#mu#uz. “Beceriksiz iktidar büyük pahalılıklar getiriyor, duruma hâkim olamı-
yor” diye bo#una konu#mamı#ız. Bu rakamlar hâlâ elimizde.

Sonra, bugün dünyayı saran büyük bir pahalılık, büyük bir enflâsyona ra%men, 
Türkiye ekonomisindeki sarsılmadan devam edi#; hele Kıbrıs gibi büyük bir sarfiya-
ta sebebolan hareket de dikkate alınırsa, Türk ekonomisi Bülent Ecevit Hükümeti 
zamanında gerçekten sa%lam temellere dayandırılmı#tır ki, büyük bir sarsıntı geçir-
memi#tir ve bugün de aynı durumu devam ettirmektedir.

Biz yine dü#ünüyoruz da; 12 Mart Muhtırası geldi%i gün ekonomik, sosyal, si-
yasal buhranlar yaratmı# olan iktidarın, bugün kalkıp da bunları bir anda; hem de 
dört nikâhlı bir parti, dört nikâhlı bir iktidar ve bundan do%acak olan çocu%un ruh 
sa%lı%ının, olayların ruh halinin, yapısının ne olaca%ı gibi belirsiz bir durum ortada 



iken, bunu kalkıp da; “Biz ferahlık getirece%iz, bunları ortadan götürece%iz, huzur 
gelecek” demek, akla mantı%a sı%mıyor.

Ayrıca, somut delillerden noksan, vaatlerden daha ötede hiçbir #ey ta#ımayan 
bu programlara hiçbir #ey yapılamayaca%ına ben #ahsen inanıyorum.

Adalet Partisi Sözcüsü Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün burada sahte bir 
tavırla meseleleri anlattı%ını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sahte tavır de%il, 
dünyaya açıklık getiren, demokrasiye açıklık getiren, sözüne açıklık getiren, me-
selelerine açıklık getiren, programına açıklık getiren bir parti oldu%unu halkına 
benimsetmi#; bırakın Türkiye’ye, Türkiye’yi a#mı#, dünyaya kabul ettirmi#tir. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri)

Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin ba#ında bir lideri vardır; Batıdan Do%uda, 
Amerika’sından &ngiltere’sine, Arabistan’dan &sveç’ine kadar, herkes onun sözüne, 
fikrine inanıyor ve “açıklık getirmi#, do%ru sözlü bir liderdir” diyor. Bu partinin 
Programına dayanan sözdür. Öyle ise, açıklık ve do%ruluk Cumhuriyet Halk Parti-
nin eskiden beri #iarıdır ve devam etmektedir. Bunun ba#kaları için kullanalım...

“Hükümeti bırakıp kaçma” sözü ikide bir söylenir.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Do%ru.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Önemli olan, zamanı gelince istifa etmek-

tir, kaçmak de%il. &stifa etmeyenler, neler geldi ba#ına gördüler. O bakımdan, biz 
gerçekten bunu bilen partiyi, zamanında istifa edersek, demokrasiye daha yararlı 
olaca%ımızı dü#ünmü#üz, in#allah olur. Nitekim oluyor, bakın hükümetler kurulu-
yor.

“Akgünler” kitabı, gerçeklerin bir özüdür. Nitekim, yaptı%ınız Programı alıp 
okuyunuz, “Akgünler” Kitabı ve Halk Parti Programının yarısı çok #ükür bu progra-
ma geçmi#tir; bu bakımdan da iyi tarafları vardır.

Dı# politikada, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi bir ki#ilik, bir ba%ımsızlık 
getirmi#, dı# poltikamızı dünyaya güçlü bir politika olarak kabul ettirmi#, saygınlık 
duyurmu#tur dı# politikamızda, bütün milletlerin saygınlı%ını toplamı#ız üzerimi-
ze.

Bu bakımdan, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her yönüyle gerçe%i ve say-
gınlı%ı kazanmı# bir parti olarak, çok rahatız, söylenen menfi sözler bizim için ve 
Türk Ulusu için hiç bir anlam ta#ımamaktadır. Çünkü, o Ulus. 1973’teki gibi bugün 
de gitti%iniz zaman çok #eyler verecektir; size de bize de.

Sözcü, i#verenlerle i#çiler arasındaki uyu#mazlıkların kaldırılaca%ını söylediler. 
Ben buna inanmıyorum; çünkü Adalet Partisi zamanında devam eden çakı#maları 
ve ölen i#çileri; sendikal haklarını savunan i#çilerin kur#unlanı#ını gözlerimle gör-
dü%üm için buna inanamıyorum.

1965-1971 tarihleri arasında Sayın Demirel iktidarı zamanında ve 12 Mart 
1971’oen sonra kurulan Adalet Partisi patentli hükümetler döneminde yaratılan 
tedhi#çiliklerin yasa dı#ı olayların, “cephe” sözü duyulalı daha da tehlikeli biçim-
de saldırılarla ba#lamı# olması, hâlâ da demokrasiyi yok etmeyi amaçlayan fa#ist 



taklitçilikleriyle sürdürülmü# olması, üzüntümüzün en büyü%üdür. Bunun en acı 
örneklerini en kısa zamanda gördük. Daha dün Malatya’da, Elâzı%’da, Amasya’da, 
Mu#’ta, Tokat’ta, Erzincan’da, Afyon illerindeki kanlı saldırıları maalesef..

AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Hep solcular tarafından yapıl-
mı#tır.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Maalesef Demirel iktidarında Malatya’da, 
Kayseri’de, Erzincan’da, Elbistan’da, Kırıkhan’da, Ortaca’da &stanbul’daki kanlı Pa-
zar oylarıyle ba%da#tırmak, birle#tirmekten kendimi alamıyorum.

Bu bakımdan, bu Hükümetin huzur getirece%i büyük huzursuzluklar getirece%i 
içime öyle oturmu# ki; Türk Ulusunun ve demokrasinin büyük tehlikeye dü#ece%in-
den büyük üzüntü duyuyorum.

Yakılan &stanbul Opera binası, batırılan Marmara vapuru; hayalî suçlular, öldü-
rülen gençler, meçhul suçluların dönemini yaratanlar bu ülkeyi huzura kavu#tura-
cakmı#; nasıl inanayım ben buna?

Düpedüz mezhep kavgaları yaratmı# olanlar, bizlere bu olayların acısını tattır-
mı# olanlar; bu ülkeyi hiç endi#em yok, huzura de%il, felâkete götüreceklerdir. Hele 
cepheci dört partinin ayrı görü#lerini bir yamalı bohça gibi birle#tiren bu Hükümet 
Programı ile icraat de%il, akla hayale gelmedik. Ulusumuzu mahvedecek olaylar ya-
ratılaca%ından endi#e ediyorum, #üphe ediyorum.

BA%KAN — Sayın Öztürk. ba%layınız lütfen.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Tüm gençli%in güven duygusunu yitirmi# 

Sayın Demirel yönetiminde bir iktidar, huzursuzlu%un kayna%ı olacaktır. Ulusal 
birli%i yok edici, Cumhuriyetin ilkelerini ve demokrasiyi yıkıcı olayların yaratıcı-
sı olanlar; dört zoraki nikâhlı bir iktidarın yapaca%ı i#lerle bunları daha da tahrik 
edip te#vik edeceklerdir ve bunlardan do%acak olan hadiseler, toplumumuzda hu-
zursuzlu%un da ötesinde, daha da büyük olaylara sebep olacaktır. Hele bu cephe 
ortaklı%ında Millî Selâmet Partisi ça% dı#ı yasaları getirmenin özlemi ile malul iken 
Sayın Türke#, ırkçı, Turancı Atatürk milliyetçili%inden de ileri, bugünkü fa#ist kafalı 
komandolara sahip çıkmasını devam ettirdi%i sürece de, Türkiye tehlikeden kurtu-
lamayacaktır.

BA%KAN — Sayın Öztürk, süreniz geçiyor efendim. Biraz evvel izah etmi#tim, 
lütfediniz efendim, son sözlerinizi ifade buyurunuz.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Ba%lıyorum Sayın Ba#kanım.
Ulusal Kurtulu# Sava#ımızla yaratılan ulusal bilinçten almalıyız biz millî duy-

guyu. Yabancı sermaye sömürü düzeninin savunucusu olanların ulusal bilince sahip 
olduklarından #üphe ediyorum. Milliyetçilik bununla olmaz. Yabancı sermayenin 
savunucusu olan bir siyasî iktidar toplulu%u, milliyetçi olabilir mi?

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Kuyruklu yalanlar.

(Devlet Bakanı - Ba"bakan Yardımcısı Alparslan Türke" ve Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal arasında kar"ılıklı konu"malar)



BA%KAN —Sayın Ünsal.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan...
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Cephecilerin milliyetçili%i.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, harcırah sahtekârına sahip olun, 

Hükümete tecavüz ediyor.
BA%KAN — Efendim, müsaade buyurun lütfen.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Hakaret etmiyoruz Sayın Ba#kanım, ko-

nu#uyoruz, gerekirse çok a%ır hakaret ederiz ve...
BA%KAN — Müsaade edin efendim, bir tarafı takip ederken, di%er tarafı takip 

edemiyorum.
Sayın Öztürk lütfen bitiriniz efendim, son kelimeyi söyleyin efendim, rica ede-

rim efendim, müsamahamızı daha fazla suiistimal etmeyiniz efendim, rica ediyo-
rum sizden, 5 dakika geçiyor Sayın Öztürk zaman benim elimde de%il ki efendim, 
zamanı siz kayıtladınız.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Ba#kanım, tamam-
lıyorum Sayın Ba#kanım.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Önüne bak be terbiyesiz, Sayın Ba#kan, #u Niyazi 
Ünsal’a bakın.

BA%KAN — Sayın Köker, Sayın Ünsal...
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Terbiyesiz, yeter artık be.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun?
BA%KAN — Sayın Öztürk, sizi ilgilendirmiyor.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Oturdu%u yerden bana müdahale eden odur, 

biz mi?
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Köker.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ahlaksız herif, harcırah sahtekârı rezil herif.
BA%KAN — Görevli arkada#larımı rica ediyorum efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Ne diyorsun, otur yerine, otur.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — (Devlet Bakanı -Ba"bakan Yardımcısı Alparslan 

Türke"’e hitaben)
Kalk müdahale etti%ini söyle, namuslu adamsan kendinin müdahale yaptı%ım 

söyle.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal, rica ediyorum.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Ba#kanım, o müdahale etti bize, biz müdahale 

etmedik.
Y#&#T KÖK ER (Ankara) — Harcırah sahtekârı...



BA%KAN — Sayın Köker, rica ediyorum efendim, bu Birle#ime devam edeme-
yiz bu #ekilde. Sayın Ünsal, rica ederim efendim.

BEL#& BELER (#zmir) — Hükümete müdahale edilir mi arkada#? Otur.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Terbiyeli ol be.
BA%KAN — Hükümete bu #ekilde (Gürültüler) Rica ederim, rica ederim, ben 

takip edemiyorum, Sayın hatibi takip ediyorum, rica ederim.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sen yanlı# anladın, müdahale eden o bana.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Terbiyeli ol.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Yeter be saygısız adam.
BA%KAN — Sayın Köker, efendim rica ederim.
Sayın Öztürk, rica ediyorum ba%layınız efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Ba%lıyorum, yarım kaldı.
BA%KAN — Efendim, yarım kalmadı zaten, ne kadar geçiyor Sayın Öztürk, 

rica ederim Sayın Öztürk.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Hep müdahale ile geçti Sayın Ba#kanım, 

müsaade ederseniz ba%lıyorum.
BA%KAN — Peki, ba%layınız efendim lütfen.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Nitekim, sa%cı partilerin Atatürk dil dev-

rimi laik e%itim üzerindeki görü#leri de Programda maalesef tatmin edici de%ildir.
Yine, ahlâk dersiyle getirilen usul de yanlı#tır. Ahlâk dersi, ezbercilik dersi de-

%ildir, ki#inin çıkarma da olsa, toplumun çıkarına da olsa bu yeti#mi# olan... (A.P. 
sıralarından “Yeter be” sesleri)

BA%KAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk, rica ediyorum efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Ba%lıyorum efendim.
BA%KAN — Efendim nasıl ba%lıyorsunuz? Rica ederim Sayın Öztürk, sizin 

önünüzde daha 40 sayfa kâ%ıt var, ben buradan görüyorum.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — E%itimcilerle verilecek... Bitiyor efendim, 

cümle bitiyor.
E%itimcilerle i#lenecek ve her dersin özünde olur ahlâk dersi. Bu bakımdan, bu 

yönde Programın getirdikleri yanlı#lıklar düzeltilmezse, Atatürk’ün laiklik anlayı#ı, 
e%itimde ve dildeki devrimcilik anlayı#ı da maalesef Atatürk dü#manlı%ıyle malûl 
olarak bu Programda yerini almı#tır ki, bu da çok zararlı olacaktır.

Saygılar sunarım.
AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Allah akıl fikir versin sana.
BA%KAN — Sayın &imen, Programın üzerinde, buyurunuz efendim.
BEL#& BELER (#zmir) — Parlamento burası, sokak de%il.
BA%KAN — Lütfen Sayın Beler, rica ediyorum efendim.



BEL#& BELER (#zmir) — Parlamento burası, hepimiz altında kalaca%ız.
BA%KAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyorum, lütfediniz.
Sayın &#men, buyurunuz efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Her zaman belli kimin kaldı%ı.
BA%KAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum efendim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Biz kalaca%ız, sen kazık çakacaksın de%il mi?
BA%KAN — Sayın Köker, rica ediyorum efendim.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Para dökmeye gerek yok ki. O zaman bu kapı-

dan giremezsiniz.
BA%KAN — Buyurunuz Sayın &#men.
H#KMET #%MEN (Kocaeli) — Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;
Programını ele#tirmekte oldu%umuz Hükümetin, hangi kompozisyonla ve 

nasıl kuruldu%unu ve güvenoyu almak için ne gibi çabalar göstermekte oldu%unu 
hep biliyoruz. Bundan ötürü, bize sunulmu# olan Program metni, burada yapılması 
vaat edilen i#ler, ikinci planda bir önem ta#ımaktadır.

Daha önce, bu kompozisyondaki bir koalisyon hükümetinin, bu i#leri yapa-
bilme olana%ını dikkate almak gerekir. Bu hükümet, bu olanaktan yoksundur. Bu 
bilinen nedenleri burada anlatmaya, sıralamaya gerek görmüyorum. Ben sadece, 
ekonomik ve politik sorunlarımızın temel nedenlerine ve Hükümetin bunlardan ne 
derece uzak bulundu%una de%inmek istiyorum.

Bütün dünya kamuoyunun da bildi%i gibi, bizim de mensubu bulundu%umuz 
kapitalist dünya, büyük bir bunalım içine dü#mü#tür. Bu bunalımın bir yanı eko-
nomik, öbür yanı da politiktir. Ekonomik yanı, hepinizin bildi%i gibi, enflâsyon ve 
i#sizlik #eklindedir. Ba#ta Amerika olmak üzere, kapitalist dünyanın önde gelen 
memleketlerinde her geçen gün i#sizlerin sayısı artmaktadır. Bu durum, bu mem-
leketleri ithalâtlarını kısmak, buna kar#ılık ihracatlarını artırmaya itmektedir. &leri 
memleketlerin bu davranı#ı, bizim ödemeler dengemizi görülmemi# ölçüde, olum-
suz bir #ekilde etkilemi# ve #imdiye kadar çok açık vermemize sebep olmu#tur.

Yurt dı#ında çalı#an i#çilerimizin gönderdikleri dövizler sayesinde biriktirebil-
mi# oldu%umuz döviz rezervlerimiz, son bir yıl içinde fazlaca ve hızla erimi#tir ve 
erimeye de devam etmektedir.

1974 yılındaki dı# ticaret açı%ımız 2.200.000.000 dolar olmu#tur. &#çi dövizle-
ri, bunu ancak kısmen kar#ılayabilmi#tir. Bu durumda olumlu geli#meler de ufukta 
görülmemektedir.

Batıda bunalım devam etti%i sürece, ihracatımızı artırmamız olanak dı#ıdır. 
Durgunluk içinde olan Batı ithalâtını kısmı#tır. Buna kar#ı alaca%ımız tedbir yok-
tur. Aynı nedenden ötürü, i#çi dövizlerimizin artması da beklenemez, tersine azal-
ması olasılı%ı vardır. Nihayet, turizm kazançlarımızın da yine aynı nedenden ötürü 
yani kapitalist dünyadaki bunalımdan, durgunluktan ötürü, artması söz konusu 
de%ildir, olamaz.



Kapitalizmin temel bunalımına ba%lı olan bugünkü sorunlarımızın çözü-
mü açıktır. Kapitalist dünyaya ba%lılı%ımızın azaltılmasında yatmaktadır. Bunun 
için, ekonomik dı# ili#kilerimizin, bugün oldu%u gibi çok büyük ölçüde, AET ve 
Amerika’ya yönelik olmaktan çıkarılması ve üçüncü dünya memleketleriyle ve sos-
yalist memleketlerle, daha fazla geli#tirilmeye yöneltilmesi gerekir. Bu konularda 
Hükümetin, di%er Batılı memleketlerin gösterdi%i uyanıklık ve canlılık içinde olma-
dı%ı anla#ılıyor. Oysa ekonomimiz, o do%rultuda yöneltilmedikçe hızlı bir kalkın-
ma asla söz konusu olmayacaktır ve de Programda sözü edilen kalkınma vaatleri, o 
Programın sayfaları arasında kalacaktır.

Sayın Senatörler;
Mensubu bulundu%umuz kapitalist dünya, aynı zamanda politik bir bunalım 

içine girmi# bulunmaktadır. Amerika’nın, gerek Ortado%u’da, gerekse yakındo%uda 
politikası iflâs etmi#tir.

Kıbrıs olayları dolayısıyle Yunanistan NATO’nun askerî kanadından çıkmı#tır. 
Memleketimize Amerika’nın askerî yardımı kesilmi#tir. Silahtan yoksun bir mütte-
fikin, ne NATO, ne Amerika için bir anlam ta#ımayaca%ı da açıktır. Yani bizim Batı 
ittifakı içindeki yerimiz budur.

Türkiye’nin, “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibine ba%lı olarak ittifaklarını 
tekrar gözden geçirmesi ve bugünkü anlamsız durumuna mutlaka bir son vermesi 
lâzımdır; yani NATO’dan çıkılmalıdır.

Sayın Senatörler;
Bütün bu sözleri #u #ekilde özetleyebilirim: Gerek ekonomik kalkınmamızı 

köstekleyen emperyalist ili#kilerden, gerekse siyasal ve askerî güvenli%imize hiçbir 
katkıda bulunmayan, tersine kom#ularımızdan soyutlayan ve gereksiz taahhütler 
altına sokan ittifaklar sisteminden kurtulmamız lâzımdır. Bunun somuttaki ifade-
si, AET’den. CENTO’dan, NATO gibi, kapitalizm ve emperyalizm dünyasının eko-
nomik ve askerî kurulu#larından çıkmaktır.

&BRAH&M TEVF&K KUTLAR (Gaziantep) — Ondan sonra Var#ova Paktı.
TARIK REMZ# BALTAN (Zonguldak) — Var#ova’ya gidelim.
H#KMET #%MEN (Devamla) — Oysa, Hükümet Programında, sorunları-

mızın, kapitalist, emperyalist dünya ile olan ili#kilerimize çok daha ba%lı oldu%u 
görmemezlikten gelinmi#tir. Hükümetin, sorunlarımızı gerçek yönleriyle ele alma-
yı#ının di%er bir nedeni de, iç politikasının temel dire%i haline getirmi# oldu%u an-
layı#ta görüyoruz. Bu anlayı#, siyasal özgürlükleri reddeden, tek bir görü#ü me#ru 
sayan, bunun dı#ındaki görü#leri, “Komünizmdir” eleyip, yasaklayan anlayı#tır.

Öyle anla#ılıyor ki, Hükümetin icraatı, komünizmle mücadele etmek etrafında 
dönecektir. Oysa, Hükümet, komünizmden ne anladı%ını ortaya bile koymamı#tır. 
Bu demektir ki, i#ine gelmeyen her #eyi, “Komünizmdir” diye yasaklamaya kalkı-
#acaktır. Oysa, özenilen durup dinlenmeden ba%lılık ifade edilen Batı demokrasi-
lerinde özgürlük demek, her türlü fikrin, komünizm dahil, bütün siyasî görü#lerin 
serbestçe ifade edilebilmesi ve örgütlenebilmesi demektir. Yani herhangi bir fikir 



yasaklandı%ı zaman, istenmeyen her #ey bu imi# gibi gösterilmek olana%ı mevcut 
oldu%u için de, demokrasiden bahsedilemez.

Egemen çevrelerin iste%ine göre, kanunlarla bazı görü#leri yasakladıktan son-
ra, “Ben, kanunların me#ru saydı%ı bütün fikirleri kabul ediyorum” demenin bir 
anlamı yoktur.

Franko &spanya’sında da kanunların çerçevesinde herkes hürdür; ama kanun-
ların çerçeveleri çok dardır ve her gün gazetelerde de yer aldı%ı gibi, &spanya’da dik-
tatörlük vardır.

Hükümetin komünizmle mücadele etmesini anlayı#la kar#ılarım; ama bu bir 
fikir mücadelesi ise. Yoksa, polisle, jandarmayla, hapis tehdidiyle, baskıyla kabul 
edilemez ve demokrasiden de bahsedilemez. Bu zihniyetteki insanlar, özgürlükçü 
olduklarını ifade de edemezler. Ça%da# uygarlık düzeyine ula#mak istemede samimî 
iseler, özgürlükleri kısıtlayan kanunlara ve uygulamalara kısa zamanda son veril-
mesi lâzımdır. Yani en ba#ta, Türk Ceza Kanununda yer alan 141, 142 ve 163’üncü 
maddeler derhal kaldırılmalıdır.

MEHMET ORHAN TU&RUL (Bilecik) — Ba#üstüne!
H#KMET #%MEN (Devamla) — Hiç de%ilse, bundan sonra, “Kanunlar çer-

çevesindeki özgürlüklere saygılıyız” demek de bir anlam ta#ır. Bu maddeler, 40 yıl 
önce, fa#ist &talyan kanunlarından aktarılmı#, bugünün &talya’sında çoktan terke-
dilmi#, bizde daha #iddetli bir #ekle sokulmu# olarak bugünün uygar dünyasında 
uygulanmaktadır. Oysa, o zamandan bu yana Türkiye’mizde büyük geli#meler ol-
mu#, ekonomimiz, kültürümüz, e%itimimiz büyük a#amalar yapmı#tır. Siyasal öz-
gürlüklerimiz, 40 yıl önceki durumdan daha gerilerdedir. Onun için, önce bu geli#-
me dengesini kurmak, politik özgürlükleri de toplumun öbür geli#meleriyle uygun 
bir düzeye çıkarmak gerekir.

Sayın Senatörler;
Hükümetin, tam bunun tersi bir yol izleme kararında oldu%u anla#ılıyor. Elbet-

te ki, insanlarımızın, özellikle i#çi sınıfımızın varmı# oldu%u geli#me düzeyi, Hü-
kümete, özgürlükleri bo%ma olana%ını vermeyecektir. Medeniyet dı#ı çabalar, geri 
tepmeye, ba#arısızlı%a u%ramaya mahkumdur.

Saygılarımla.
BA%KAN — Yeterlik önergesi var, okutuyorum efendim.
ALÂEDD#N YILMAZTÜRK (Bolu) — Aleyhinde.
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde.
BA%KAN — Aleyhinde Sayın Yılmaztürk efendim.
Buyurun okuyun.

Ba"kanlı$a
Hükümet Programı üzerindeki müzakerelerin yeterli%ini arz ve teklif ederim.

(!zmir) Mustafa Bozoklar 



BA%KAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Yılmaztürk.

ALÂEDD#N YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Ba#kan, Muhterem Senatörler;

"ahısları adına konu#malar 10 dakika ile tahdit edilmi#tir. Esasen konu#acak 
olan da zannediyorum pek kalmadı. Onun için, bu önergeyi lütfedin, kabul etmeyin 
de, biz de söz sıramız geldi%i zaman; Sayın Halk Partililerin bu Hükümete neden 
bu kadar telâ#la çattıklarını, niçin bu kadar gocunduklarını, bu Hükümeti ve bu 
Hükümetin Programının ne kadar geni#, ihatalı, faydalı, birçok incelikleri ihtiva 
eden, büyük Türk Milletinin bütün fertlerinin hemen hemen yüzde 80’inin hasretle 
bekledi%i, özledi%i bir Hükümet oldu%unu ve bu Hükümet Programının büyük Türk 
Milletinin ve onun Parlamentosuna dayalı, millî iradenin bir aynası oldu%unu ifade 
edelim.

Bu ayna öyle bir ayna ki, o aynaya bakanlar kendilerini, görüyorlar.

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Dev aynası.

BA%KAN — Sayın Yılmaztürk, konuya girmeyiniz lütfen efendim. Yeterlik 
önergesinin aleyhinde konu#acaksınız.

ALÂEDD#N YILMAZTÜRK (Devamla) — Muhterem Senatörler;

Önergeyi kabul etmeyin de, bu aynaya kimin nasıl baktı%ını ve ne gördü%ünü 
ifade edelim. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Hem öyle ifade edelim ki, bu aynaya bakanlar kendilerini gördükleri için; bu 
muazzam programı ve bu Hükümeti tenkit edenler, kendilerini o aynada gördükle-
rinin bir aksi olarak ifadede bulunduklarından dolayı, ifrata varan tenkitlerini bü-
yük bir telâ# ile, heyecan ile alınganlıklarını de%erlendirelim, ifade edelim.

BA%KAN — Sayın Yılmaztürk, lütfen. Rica ediyorum...

ALÂEDD#N YILMAZTÜRK (Devamla) — Son olarak #unu söyleyeyim ki...

BA%KAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Yılmaztürk, rica ediyorum.

ALÂEDD#N YILMAZTÜRK (Devamla) — Sayın Senatörler;

Kim ne derse desin, çirkin yüzün aynaya zararı olmaz.

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kan, usul hakkında.

BA%KAN — Buyurun efendim.

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kan, “Yeterlik önergesi aleyhinde” mües-
sesesini bu derece suiistimale müsaade edemezsiniz. Tutumunuz hakkında söz rica 
ediyorum.

BA%KAN — Efendim, yeterlik önergesinin aleyhinde söz aldılar. Yeterlik öner-
gesi kabul edilmezse...

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kanım.

BA%KAN — Müsaade buyurunuz Sayın Atalay...



SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kan, yeterlik müessesesi demek, hüküme-
tin tutumu, muhalefetin tutumu demek de%ildir. Bunu yaptılar. (A.P. sıralarından 
gürültüler)

BA%KAN — Sayın Atalay, Sayın Yılmaztürk söz aldılar, yeterlik önergesinin 
kabul edilmemesini istediler. Bu arada yeterlik önergesi kabul edilmeseydi; konu-
#ulması gereken konulara girdikleri zaman...

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Halk Partisine tarizlere müsaade etti-
niz.

BA%KAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun; ben konu#uyo-
rum beyefendi, ikimizin birden konu#ması mümkün de%il ki.

E%er yeterlik önergesi kabul edilmeseydi, hangi konulara girecekse o konulara 
girme te#ebbüsünde bulundukları zaman, kendilerini ikaz ettim ve ona imkân ver-
medim. Yeterlik önergesinin kabul edilmemesi konusunda fikirlerini ifade ettiler 
ve indiler. Bu konuda söylenecek ba#ka bir söz yoktur efendim; yapılacak ba#ka bir 
i#lem de yoktur.

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmi#tir efendim.

SIRRI ATALAY (Kars) — Bakın i#te.
SAL#H TANYER# (Gaziantep) — Çirkin yüzü anladınız mı?
BA%KAN — Sayın Ba#bakan; buyurunuz efendim. (A.P. sıralarından “Bravo” 

sesleri, sürekli alkı"lar)
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan...
AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Neye konu#uyorsun be saygısız 

adam? Saygılı ol biraz...
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Aptal tavu%a bak; aptal tavuk...
BA%KAN — Sayın Karayi%it, Sayın Karayi%it, rica ediyorum efendim.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Seçim var seçim, korkma.
BA%KAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum.
AHMET KARAY#&#T (Afyon Karahisar) — Saygısız adam.
BA%KAN — Sayın Karayi%it, Sayın Feyyat. rica ediyorum efendim.
Buyurunuz Sayın Ba#bakan.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ba#kan, oyunları gördünüz. Bizans oyunları; 

MC’nin Bizans oyunları.
H#LM# SOYDAN (Kahraman Mara") — Ecevit’e komünist diyen ve #imdi de 

müdafaasını yapan sensin.
BA%KAN — Buyurunuz Sayın Ba#bakan.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta Milletvekili) — Sayın Ba#-

kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri; hepinizi saygıyle selâmlıyorum.



Hükümet Programı üzerinde 7 saate yakın yapılan tartı#maları dinlemi# bulu-
nuyoruz. Bazı aydınlatmalar yapaca%ız, bazı hususlardaki dü#üncelerimizi söyleye-
ce%iz ve bazı ele#tirilere de cevaplar arz edece%iz.

Evvelâ #u hususu ifade etmek istiyorum: Hükümet, 6,5 ay süren bir bunalım 
sonunda kurulmu#tur. Kurulmasıyle ilk görevini ifa etmi#tir. Hükümet kurulama-
ması gibi bir durum böylece ortadan kalkmı#tır.

Ülke, geçen 6,5 ay zarfında bir hükümet bunalımının çe#itli tesirlerine maruz 
kalmı#tır. Hükümet bunalımlarının tesirleri anında görüldü%ü gibi, o anı a#an bir-
takım tezahürler de ileride meydana çıkar. Hükümet bunalımından ülke, mutlaka 
büyük zararlar görür.

Siyasî istikrarsızlık dedi%imiz konunun i#areti hükümet bunalımıdır. Ülkemiz, 
geçen 15 sene zarfında çe#itli bunalımlara sahne olmu#tur. Bir çalkantılı dönemdir 
bu 15 sene.

1960 sonrasında 1961 Anayasasının ve Seçim Kanununun yürürlü%e girdi%i 
günden bu yana geçen 15 sene zarfında, 1961-1965 yıllarında 4 koalisyon hüküme-
ti kurulmu#, 1965-1971 dönemi tek hükümetle geçilmi#, 1971-1973 döneminde 4 
hükümet daha kurulmu#, 1973’den 1975’e kadar da 3 hükümet kurulmu#tur.

Binaenaleyh, dönüp bakmak lâzımdır. Ülke her sene, e%er 1965-1971 döne-
mini çıkarırsanız, Türkiye’de her sekiz ayda bir hükümet kurulmu#tur. Geçen 15 
senenin istikrar dönemi 1965-1971 dönemidir. Suçlanan dönemidir bu; bazı çevre-
lerce haksız olarak suçlanan dönemidir ve Türkiye 1971-1975 bunalımını; 4 sene-
dir devam eden bu bunalımı a#abilmi#se, ancak 1965-1971 döneminin kazandırdı%ı 
iktisadî takat sayesinde a#abilmi#tir.

Binaenaleyh, buraya gelip, “Ülkeyi #uraya getirdiniz, buraya getirdiniz” gibi 
bize yöneltilmi# bulunan; Adalet Partisi olarak bize yöneltilmi# bulunan birtakım 
haksız tenkitleri bu #ekilde kar#ılamak mecburiyetindeyim.

"imdi Türkiye de hükümet bunalımından memnun muydu, #ikâyetçi miydi? 
Bunu da bir tespit edelim. Memnun idiyse, bu Hükümetin kurulmu# olmasından 
gayet tabiî ki, #ikâyetçi olanlar bulunacaktır; ama Türkiye hükümet bunalımından 
#ikâyetçi de%ilse, bu Hükümetin kurulmu# olması, bir bunalım dönemini kapatma-
sı dolayısıyle memnuniyeti mucip olmak gerekir; herkesin memnuniyetini mucip 
olmak gerekir. 6,5 ay kurulamayan, yapılamayan bir i# yapılabilmi#tir ve bu Hükü-
met, Parlamentonun Hükümetidir; bu Hükümet, demokratik sistemin Hükümeti-
dir; bu Hükümet, rejimin Hükümetidir.

Binaenaleyh, Hükümet demokratik kurallara uygun olarak kurulmu#tur. O 
itibarla, bizatihi hükümetin kurulabilmi# olması, demokratik sistemin i#lerli%ini 
sa%lamı#. Parlamentoya. Parlamentonun fevkalâde önemli görevlerinden birisi, hü-
kümet çıkarabilmektir; Parlamentoya hükümet çıkarabilme imkânını vermi#tir ve 
sanıyoruz ki, Parlamentonun töhmet altında kalmasını, çe#itli #ekilde tenkitlere 
tabi olmasını da ortadan kaldırmı#tır. Bununla da kalmaz. Parlamento, rejimin kal-
bidir. Parlamentoya yönelmi# tenkitler, Parlamentoya yönelmi# kötülemeler, netice 
itibariyle rejime yönelmi# kötülemeler olarak eninde sonunda ortaya çıkar. Hükü-



met bunalımı, rejimin her müessesesini a#ındıran bir bunalımdır; yalnız hükümet 
müessesesini de%il, rejimin bütün müesseselerini a#ındıran bir bunalımdır.

Bu Hükümetin kurulmu# olması ile böyle bir bunalıma son verilmi# olmak-
tadır. Binaenaleyh, sevinilmesi ve bunca devasa meseleleri gö%üsleyecek cesareti 
göstermi# bulunan bu Hükümete asgarîden bir kredi zamanı tanınması lâzımdır. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Alternatifi var mıydı? Var idiyse niye kurmadınız? Biz birisinin elinden kapma-
dık ki bunu. 19 Mart gününe kadar Hükümeti kimse kuramadı; biz dahil. 19 Mart 
günü hükümet kurulması evvelâ Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba#kanına 
teklif edilmi#tir. Niye reddettiniz var idi ise? Var diyenlere söylüyorum. Bu Hükü-
met, kanaatimizce Parlamentonun çıkarabilece%i son hükümettir; kanaatimizce. 
Bu 6,5 ay zarfında Parlamento bir hükümet çıkaramadı%ına göre, e%er bundan ev-
vel bir tane çıkarmak mümkün idi ise, çıkarmanız gerekirdi.

"imdi ben, bizim fikirlerimizi söylüyorum ve onun içindir de diyorum ki, bu 
Hükümetin ne yapaca%ı kadar, önemli olan mesele, kurulabilmi# olmasıdır. Tür-
kiye, hükümetsizlikten bunalmı#tır. Sadece hükümetin kurulabilmi# olması kâfi 
de%il, demokratik kurallara uygun olarak bir hükümet kurulabilmi# olmasıdır. De-
mokratik kurallara uygun olarak bir hükümet kurulabilmesi, Parlamentonun mese-
lesidir. Demokratik kurallara uygun olarak kurulmayan bir hükümet, kurulamayan 
bir hükümet Parlamentonun prestiji ile tev’em de%ildir.

Binaenaleyh, bu hükümetin kurulabilmi# olması, #usunu be%enmezsiniz, bu-
sunu be%enmezsiniz, ayrı meseledir; ama Parlamentonun hükümetidir, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetidir. Kimli%ini, ki#ili%ini soranlara söylüyorum. Kimli%i, ki-
#ili%i Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Kimli%i budur. Ki#ili%i de, Parlamentoya, 
partiler demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56’nci maddesine göre, 
siyasî hayatın ayrılmaz, vazgeçilmez parçası olan siyasî partilere dayanan bir hü-
kümettir ve temsilî sistemin hükümetidir. Temsilî sistemin; yani seçilip gelenlerin 
hükümetidir; seçilip gelenlerin güvenine müracaat eden bir hükümettir, seçilip ge-
lenlerin deste%ine müracaat eden bir hükümettir, onların yardımına, müzaharetine 
müracaat eden bir hükümettir. Kuvvetinin kayna%ını Parlamentoda bulur.

Bütün bunları, Türkiye’de Parlamenter rejimin i#lemesi bakımından bu Hükü-
metin kurulu#u ile Parlamenter rejime ne kadar büyük bir hizmette bulunuldu%unu 
ifade için söylüyoruz. Biraz sonra bu hükümetin ne çe#it bir miras devir aldı%ını ve 
nasıl bir a%ır yükün altına girdi%ini ve gerçekten böyle bir yükün altına girmenin 
büyük bir cesaret meselesi, oldu%unu da sizlere arz ve ifadeye çalı#aca%ım.

Belirtmeye mecbur oldu%um bir di%er husus ise #udur:
Parlamenter demokrasisinin karakteri, siyasî iktidar olacak, muhalefet olacak. 

Siyasî iktidar yoksa, muhalefet yoksa, Parlamento varsa; o Parlamento kendisini 
bo#lukta hissedecektir. “Neyin, ne için destekleyicisidir? Kendi iradesi mi a#ılmı#-
tır?” gibi veya “Kendisi neye yaramaktadır?” gibi birtakım sıkıntıların içine girecek-
tir, Parlamento. Seçilmi# Parlamentoyu kastediyorum. Siyasî iktidar yoksa, muha-
lefet yoksa diyalog nasıl olacaktır? Birisi yapacak, birisi murakabe edecek ve yapan 
da murakabe eden de milletin; eninde sonunda milletin iradesine kendisi için mü-



racaat edecektir; iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? "ayet milletin iradesine eninde 
sonunda müracaat mecburiyeti yoksa, iktidar için de, muhalefet için de bir denetim 
ortadan kalkmı#tır, böyle bir iktidar, böyle bir muhalefet te dü#ünülemez. Sistemin 
içinde bunlar mevcut de%ildir. "imdi ba#lamı#tır. Bugünün iktidarı ve bugünün mu-
halefeti yarın milletin önüne gidecektir. Ama #ayet siyasî iktidar mevcut de%ilse, 
hükümet olabiliyorsa bu takdirde, milletin önüne gitmek mecburiyetinde olmayan 
bir hükümettir, o. Milletin önüne gitmek mecburiyetinde olmayan bir hükümetin 
sorumlulu%u, sadece o hükümeti te#kil edenlerin vicdanı ile ancak teminat altında 
olur, ama bu kâfi de%ildir. Milletin huzuruna gitme, milletin tek teminatıdır. Vic-
danlar, evet; ama yeterli teminat de%ildir millet için. Millet için teminat, kar#ısına 
gelmelidir, ülkeyi idare edenler ve millet ona kendi hesabını kendisi sormalı ve ül-
keyi idare edenler hakkında kendi kararını kendisi vermelidir.

&#te, rejimin i#lerli%ini sa%ladık derken, kurulmu# bulunan bu hükümet ile mu-
halefet - iktidar diyalogunun yeniden ba#lamı# olması ile bu yol açılmı# bulunmak-
tadır. Bunu da rejime hizmet saymaktayız. &ktidar yapacaktır, muhalefet denetle-
yecektir. Bu denetleme içerisinde yolgösterme de vardır, ikaz vardır; ama Türkiye 
çalkantılı bir devirden geliyor, esasen 30 seneyi bulmamı#tır Türk demokrasisi; çok 
partili Türk demokrasisi, 30 sene içinde de çe#itli arızaların içinden geçmi#tir; ama 
buna ra%men demokrasi fikrini ve müessesesini ya#atabilmi#izdir. Buraya kadar 
gelmi#izdir, demokrasi fikrine ve müessesesine sahip çıkmakta da kararlı oldu%u-
muzu cihan-ı âleme göstermi#izdir. Bugün Adriyatik’ten Japon Denizine kadar olan 
sahada demokrasi ile idare edilen üç memleket var; Türkiye var, Hindistan var, Ja-
ponya var. Onun dı#ında demokrasi; yani çok partili demokrasi ile idare eden mem-
leket yok; bir kısım memleketler krallık, bir kısım memleketler sosyalist, komünist 
rejimle idare ediliyor ve bir kısım memleketlerde de rejim kavgaları cereyan ediyor; 
Güneydo%u Asya’da oldu%u gibi, Kamboçya’da, Vietnam’da, Laos’da oldu%u gibi bir 
nizam kavgası, o memleketin milletlerini ikiye bölmü#, birbiri ile bo%u#turuyor...

Onun içindir ki, biz Türkiye’de geçen 30 sene zarfında, 30 seneye yakla#an bir 
süre zarfında, çe#itli arızalara ra%men demokrasiyi ya#atabilmenin bahtiyarlı%ını 
tatmı# bulunuyoruz. Bugün çıkmazda gibi görünen bir dönemde Türk Parlamen-
tosu kendi içinden partiler demokrasisinin gere%i bir hükümete vücut vermi#tir, 
güvenoyu için bu Hükümet Parlamentonun, huzurunda bulunmaktadır.

Böylece de muhalefet - iktidar diyalogu da ba#lamı#tır. Türkiye Parlamentosu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bana göre milletimizin en büyük eseridir ve Türkiye 
birli%inin çimentosudur, Türkiye’de hürriyetlerin teminatıdır. Var olması, açık ol-
ması ve hür olması bu ülkeye yapaca%ı en büyük hizmettir. Ondan sonra yapaca%ı 
yasa yapma hizmetleri, denetleme hizmetleri bunu takip eden hizmetlerdir. Hürri-
yetlerin teminatıdır Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Meclisi. Bu kürsülerde 
her #ey konu#ulur, her #eyin konu#ulabilmesi açık rejimin temelidir. Açık rejim ise, 
her türlü kötülü%ün panzehiridir, daha iyisi de bulunamamı#tır. Onun için biz de-
mokrasi fikrini ya#atmı# olmanın memlekete, millete çok büyük #eyler sa%ladı%ı 
kanaatındayız.

Bu Hükümet nedir? Bu bir Koalisyon Hükümetidir. Bu Hükümetin Koalis-
yon Hükümeti olması bir kusur de%ildir. Hele bu Koalisyonu te#kil eden partile-



rin kusuru de%ildir veyahutta bizatihi Hükümetin kendi kusuru de%ildir. 1973 se-
çimlerindeki oy da%ılması, hiçbir partiyi tek ba#ına iktidara getirmemi#tir. Esasen 
1961’deki oy da%ılması da hiçbir partiyi tek ba#ına iktidara getirmemi#ti. 1965’de 
ve 1969’daki Adalet Partisi etrafında oy toparlanması ülkeye istikrarın tadını tat-
tırmı#tır.

1961-1965 döneminde evvelâ Adalet Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi, Cum-
huriyet Halk Partisinin merhum Sayın Genel Ba#kanının ba#kanlı%ında bir Hükü-
met kurmu#lar. Bu 8-9 ay gitmi#. Daha sonra üç parti (Cumhuriyet Halk Partisi, 
Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) bir araya gelmi#, bir Koalis-
yon kurmu#, bu da 10-11 ay ya#amı#. Daha sonra 190 milletvekili bulunan Cumhu-
riyet Halk Partisi, dı#ardan deste%e dayanarak üçüncü Hükümetini kurmu#tur. Bu 
Hükümet, "ubat 1965 tarihine kadar, 14-15 ay devam etmi# ve o tarihte de Adalet 
Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisin-
den müte#ekkil (yani 4 partiden müte#ekkil) bir Koalisyon Hükümeti kurulmu#tur. 
Bu Koalisyon Hükümeti, ülkenin çe#itli meselelerini devralmı#; fevkalâde zor ve çe-
tin meselelerini devralmı# ve ülkeyi sulh ve sükûn içerisinde seçime götürmü#tür.

Binaenaleyh, kürsülere gelip “Yamalı bohça” vesaire gibi tabirlerle Hükümeti 
tavsif etmeye kalkmayın. Dört partiden müte#ekkil olması kendi kusuru de%ildir. 
Tek parti Hükümet kurabildi de ona, “Sen #öyle dur” mu denildi? Sonra, #ık olsun 
diye mi böyle 4 parti bir araya geldi? Böyle bir durum yoktur orta yerde. Onun için 
kendine atfı mümkün olmayan bir kusurdan dolayı (E%er kusur sayıyorsanız bunu) 
Hükümeti muahaze etmeyiniz.

Nispî temsil sistemi devam etti%i sürece, Türkiye istikrarı nasıl bulaca%ını ara-
maya mecburdur. Nispî temsil sistemi, Türkiye’ye istikrarsızlık getirmi#tir. Türkiye 
istikrarı aramaya ve bulmaya mecburdur. Türkiye’nin istikrarsızlı%a tahammülü 
yoktur. Bu ne Adalet Partisinin meselesidir, ne Millî Selâmet Partisinin meselesi-
dir, ne Cumhuriyetçi Güven Partisinin meselesidir, ne Milliyetçi Hareket Partisinin 
meselesidir, ne de Cumhuriyet Halk Partisinin meselesidir. Bu, ülkenin tüm me-
selesidir. Demokrasiyi hep beraber devam ettireceksek, hep beraber demokrasiye 
destek olmaya devam edeceksek, sahip olmaya devam edeceksek (destek olmak kâfi 
de%il) mutlaka ülkenin istikrar içerisinde idaresini sa%layacak yolları arayıp, bulma-
ya mecburuz. Ondan sonra, istikrarsızlık do%du%u vakit, birbirimizi kötüleyerek 
istikrarı da bulamıyoruz.

Sayın üyeler;

“Bu Hükümet Koalisyon Hükümeti oldu%una göre Koalisyon Hükümeti parti-
lerden müte#ekkil olacak. Emsali yoktur” demek mümkün de%il. Emsalini, 1961-
1965 döneminde üçlüsünü, dörtlüsünü denedik. Hatta 1961-1965 döneminde son 
denedi%imiz Koalisyon dörtlü de de%ildi; ba%ımsız Ba#bakan be#li, seçime giderken 
üç tane ba%ımsız bakan sekizli; sekiz mafsallıydı. Denedik, ba#arıyla yürüttük ve 
neticeye de vardık.

Binaenaleyh, zor zamanlarda alı#ılmamı# yöntemler bulmaya ve mutlaka ülke-
yi idare edebilmeye mecburuz; ülkeyi idare edebilmeliyiz.



Bu Hükümet nasıl kurulmu#tur veyahut da hangi seyirlerden nasıl geçilip, ge-
linmi#tir? Bunu da kısaca bilmekte fayda var.

1973 Seçimlerinden sonra (ki bu seçimlerin neticesinde) en çok oy alan parti, 
Cumhuriyet Halk Partisidir. Milletvekili Seçiminde yüzde 33 oy almı#tır. Cumhuri-
yet Senatosunda da a#a%ı yukarı ona yakın oy almı#tır. Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosu kısmî seçiminde yüzde 31 oy almı#tır, Milletvekili Seçiminde de yüzde 
29,8 oy almı#tır. Cumhuriyet Halk Partisi için bu bir övünme vesilesi olmu#tur. As-
lında Adalet Partisini a#abilmek bir övünme vesilesi olabilir ama yüzde 33 aslında 
ne ifade eder? Cumhuriyet Halk Partisine tek ba#ına iktidar kurma imkânını ver-
mez.

Türkiye’de 1950’den bu yana (1950 dahil) 7 tane seçim oldu. Bu 7 seçimin hiç-
birisinde Cumhuriyet Halk Partisi tek ba#ına iktidar olacak kadar (geçen 25 sene 
zarfında) oy toplayamamı#tır; oy alamamı#tır. 1950, 1954, 1957 yıllarında Demok-
rat Parti seçimleri kazanmı#tır. 1961’de seçimlerini kimse kazanmamı#tır. Daha 
do%rusu bu seçimi kazananından kastımız, en çok oy alanı de%il. Hükümet kuracak 
kadar oy alan odur; kimse kazanmamı#tır. 1965’de Adalet Partisi, 1969’da Adalet 
Partisi kazanmı#tır. 1973’de yine 1961’e dönülmü#tür; kimse kazanmamı#tır, ama 
Cumhuriyet Halk Partisi daha seçimin ertesi günü kendisinin seçimi kazandı%ını 
ilân etmi#tir. Seçimi kazandın, haydi hükümet kur... Hatta 15 Ekim günü, Cum-
huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Ba#kanı televizyonlara çıkıp, pahalılı%ın sunî 
oldu%unu, kendilerinin pahalılı%ı önleyeceklerini Silifke’de 25 kuru#a satılan doma-
tesi Sakarya Caddesinde 30 kuru#a sattıracaklarını, da ifade etmi#tir.

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Öyle söylemedi.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ona benzer bir #ey...
LÛTF# B#LGEN (#çel) — Evet söyledi ama, “4 liraya sattırmayaca%ım” dedi.
BA%KAN — Lütfen Sayın Bilgen, istirham edece%im.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Silifke’de 25 kuru# olan 

domatesin Ankara’da ucuz sattırılaca%ını söylemi#tir.
BA%KAN — Sayın Ba#bakan, Genel Kurula hitap buyurunuz lütfen efendim. 

Rica ediyorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 15 Ekim günü bunu söy-

lemi#tir. Pahalılı%ın sunî oldu%unu, kendilerinin köklü tedbirler almak suretiyle pa-
halılı%ı ortadan kaldıraca%ını söylemi#tir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar) 
Domates misali bu.

Cumhuriyet Halk Partisi seçim meydanlarında 25 liraya ayakkabı sattıraca%ını, 
100 liraya da elbise sattıraca%ını söyleyerek Milletin huzuruna çıkmı#tır.

Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi ele#tirisi yapmayaca%ım. Biraz sonra ya-
paca%ım ele#tirimi; ama Hükümet bunalımı Türkiye’de nasıl olmu#? Cumhuriyet 
Halk Partisi denemi#, hükümet kuramamı#. Biz denemi#iz, kuramamı#ız. Cumhu-
riyet Halk Partisi bir defa daha denemi#, Millî Selâmet Partisiyle 26 Ocak 1974 
tarihinde bir Hükümeti ilân etme imkânı bulmu#tur. Yani 100 günü a#an bir süre 



Türkiye, seçimi idare etmi# bulunan Hükümetle idare edilmi#tir. Bu Hükümetin 
4-5 "ubat tarihinde Millet Meclisinde Programı konu#ulurken Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Ba#kanı, bize dönerek, “Siz neyin muhalefeti olacaksınız? 
Herkesin hakkını biz koruyaca%ız, size i# kalmadı” demi# ve kurdu%u, hükümetin 
çok uzun yıllar; öyle bir seçim devresi, iki seçim devresi de%il, çok uzun yıllar sü-
rece%ini de beyan etmi#tir, ama çok kısa zaman geçmi#. Koalisyon Hükümetinin 
birtakım arızaları çıkmı# ve nihayet 17 Eylül 1974 tarihinde Sayın Ecevit tek taraflı 
olarak Hükümeti bozmu#tur. Maksadı da Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin sa%-
lamı# bulundu%u ba#arıyı, kendisini “&kinci Atatürk, Fatih, Kahraman” falan ilân 
ettirmek suretiyle oya tahvil etmek istemi#tir, oya çevirmek istemi#tir.

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Yok öyle #ey!
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Kıbrıs’la alâkası yok onun.
BA%KAN — Lütfen efendim, lütfen sükûnetle dinleyiniz, rica ediyorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Derhal seçim, derhal se-

çim... Neden derhal seçim?
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Evet.
SAL#H TANYER# (Gaziantep) — Hükümet çıkarmak için.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Millet istedi, onun için seçim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Neden derhal seçim? 

Çünkü, Kıbrıs’taki #ehitlerin kanını oya tahvil etmek... Derhal seçim i#te o... (A.P. 
sıralarından alkı"lar, gülü"meler)

LÜTF# B#LGEN (#çel) — Ayıp ayıp, #ehitlere saygı göster.
BA%KAN — Sayın Bilgen, rica ediyorum efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hükümet bunalımını 

Cumhuriyet Halk Partisi çıkarmı#tır; biz bu bunalıma çare arıyoruz. Bunu söyleyen 
ben de%ilim; bunu benim dı#ındaki herkes söyledi. Koalisyon orta%ınız da söyledi. 
Koalisyon orta%ınız size söyledi. “Nereye gidiyorsunuz? Gelin, bu bir uzla#madır, 
bu hükümeti götürelim” dedi. Tek taraflı bıraktınız gittiniz.

SAL#H TANYER# (Gaziantep) — O bizim bilece%imiz i#.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sizin bilece%iniz i# de%il. 

Kamu hizmeti yapıyorsunuz. Kamu hizmeti yapan, sadece “Benim bilece%im i#” de-
yip meselenin içinden çıkamaz. Bak, memleket ne zararlar gördü... (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ondan sonra, sanki hükümet kurma Cumhuriyet Halk Partisinin hiç görevi 
de%ilmi# gibi 6,5 ay bu i#e seyirci kalacaksınız; bir hükümet kurulup ortaya geldi%i 
zaman; bu hükümete güvenoyu aldırtmamak için de elinizden gelen her türlü gay-
reti göstereceksiniz. Bu...

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Seçim, seçim...
SABAHATT#N ORHON (Giresun) — Seçimden siz vazgeçtiniz.



BA%KAN — Lütfen efendim, birbirinizle konu#mayınız efendim.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın üyeler;

Aslında, kurulmu# bulunan Hükümet Cumhuriyet Halk Partisinden güvenoyu 
istemiyor.

SAL#H TANYER# (Gaziantep )— Zaten veren yok.

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Vermiyor ki zaten...

BA%KAN — Sayın Tanyeri, Sayın Bilgen, rica ediyorum efendim, sükûnetle 
dinleyiniz lütfen.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Tahrik ediyor Sayın Ba#kan.

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Fatihlik yok; #ehitlere saygı var.

ORHAN KOR (#zmir) — Siz önce dinlemesini ö%renin.

BA%KAN — Efendim rica ederim, siz oradan yönetmeyeceksiniz ki...

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Sayın Ba#kan. Cumhuriyet Halk Parti-
sinden &#men...

BA%KAN — Efendim, öyle bir usul var mı? Sayın Gündo%an, siz buradan ko-
nu#tunuz; sükûnetle dinlenilmenizi sa%lamak için Ba#kanlık her gayreti gösterdi, 
gördünüz; siz de #imdi dinleyeceksiniz efendim, rica ederim.

Buyurunuz Sayın Ba#bakan.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın üyeler;

Huzurunuzda bulunan Hükümet, hangi bo#lu%u doldurdu%unu, hükümet bu-
nalımının men#eini anlatmazsa ifadede aciz kalır; hangi bo#lu%u dolduruyor? Nere-
den çıkmı# böyle bir hükümet kurulma mecburiyeti? Hükümeti biz kimsenin elin-
den kapmadık derken, memleketin bugün içinde bulundu%u meseleleri yüklenmeyi 
bir görev saydık. Neden görev saydı%ımızı ifade etmeye çalı#ıyoruz. (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"imdi, 15 Ekim 1974 Salı günü ki 3 gün sonra bayramdır; bayramın son gü-
nünden bir gün sonra da Adalet Partisinin Genel Kongresi vardır. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Ba#kanı beni ziyaret etmek nezaketinde ve bununla birlikte 
bir mektup tevdi etmek durumunda oldu. Bu mektupta 9 öneri vardır. Sonradan “9 
önerimizi kabul etmediniz” diye bizi millete #ikâyet etmeye kalktı. Hükümet kur-
muyor ve...

MEHMET VARI%LI. (Konya) — Yalancı.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Riyakâr!

RAHM# ERDEM (#stanbul) — Senden büyü%ü yok yalancının.

BA%KAN — Rica ederim Sayın Varı#lı.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hükümet kurmuyor; hü-
kümet kurdurmuyor. Buyurun hükümet kurun...



Bize yapılan teklif #u idi: Teklifte gerçekten 9 tane madde var: iki bölümde mü-
talaa ediliyor. Birinci bölümde seçimli hükümet formülleri, ikinci bölümde seçim 
#artı olmaksızın hükümet kurma teklifleri.

&kinci bölümde bakınız ne diyor: “&ki parti arasında, seçimlerin yenilenmesi 
için bir anla#ma söz konusu olmaksızın;

1. — Adalet Partisi Genel Ba#kanının Ba#kanlı%ında C.H.P. dı#ında kurulacak 
bir koalisyon hükümetinin güvenoyu almasına C.H.P.’nin olanak sa%laması”

Yani, Cumhuriyet Halk Partisinin dı#ında bir hükümet kurulacak ve Cumhuri-
yet Halk Partisi bu hükümetin güvenoyu almasına olanak sa%layacak; mani olma-
yacak de%il, olanak sa%layacak.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Cephe olmayacak.

BA%KAN — Sayın Feyyat, lütfen.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi-
nin dı#ında bir hükümet kurulacak; bu hükümete de Cumhuriyet Halk Partisi güve-
noyu almasına mani olmak de%il, olanak sa%layacak güvenoyu almasına...

Üçüncü teklif: “Adalet Partisinin tek ba#ına kuraca%ı bir hükümetin güvenoyu 
almasına Cumhuriyet Halk Partisinin olanak sa%laması”

Yani siz tek ba#ınıza da hükümet kurun, biz size güvenoyu alma olana%ını sa%-
layalım...

"imdi bugün, 6,5 ay hükümet kurulamayı#ından sonra bir noktaya geldik; ku-
ruldu hükümet, buyurun hükümet... Demokratik kurallara göre kuruldu; yani ben 
gidip zorla almadım Hükümet Ba#kanlı%ı görevini. Demokratik kurallara göre Sayın 
Cumhurba#kanı 19 Mart günü saat 12.00’de evvelâ Sayın Ecevit’i davet etti: “Buyur 
hükümet kur” dedi. “Kuramam” dedi Sayın Ecevit Saat 17.00’de de beni davet etti. 
“Deneyim” dedim ve bir Sayın sözcü söyledi: bu Hükümetin kurulmasına 4 partinin 
meydana getirdi%i 214 milletvekilinden müte#ekkil bir ço%unluk, artı 4 ba%ımsız 
milletvekilinin 16 Aralık 1974 tarihinde kamuoyuna yaptıkları, böyle bir hükü-
meti destekleyeceklerine dair açık beyan kamuoyuna yaptıkları beyan, bize de%il 
etti 218, artı 28 Mart 1975 günü 9 milletvekilinin kamuoyuna yaptıkları, böyle bir 
hükümeti destekleyeceklerine dair açık beyan bu Hükümete vücut vermi#tir, ama 
böyle bir Hükümetin kurulabilmesi ihtimali belirince, Cumhuriyet Halk Partisi 19 
Mart günü reddetti%i #eyi; ne oldu hükümet elimizden gitti. Hükümet elimizdeydi, 
kendimiz bıraktık: kur dediler, kurmadık; hükümeti elimizden kaçırdık. "imdi hü-
kümet bunların eline geçerse siyaseten bundan zarar görürüz. Çünkü bunlar mem-
lekete hizmet görürler, memleketin meselelerini çözerler, bizim rey potansiyelimiz 
dü#er... (A.P. sıralarından Bravo” sesleri, alkı"lar)

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Nerede o günler, nerede meseleleri çözece%iniz gün-
ler.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Rey potansiyelimiz dü-
#er, binaenaleyh umudumuz ak günler vs., hepsi hayal olur; aman bu hayal olmasın, 



bunlara hükümet kurdurmayalım, kurulmu# hükümete güvenoyu aldırmayalım, 
diye hızlı hızlı faaliyetlerin içerisine girdiler.

Buraya gelip de #u oldu, bu oldu demeyiniz; kimse demesin. Herkesin ne i#in 
içinde oldu%unu da biliyoruz. (C.H.P. sıralarından “Biz de biliyoruz, biz de biliyoruz” 
sesleri)

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Herkes biliyor, biz de biliyoruz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Herkesin ne i#in içinde 

oldu%unu biliyoruz, zamanı, yeri gelince söyleyece%imiz çok #ey vardır. Partiler de-
mokrasisini dejenere etmeye, “bunlar hükümet kurmasın” diye, 6,5 aydır mustarip 
olan ülkede, hükümetsizlikten mustarip olan ülkede, sırf hükümet bunların eline 
geçmesin diye...

Bunlar dedi%imiz kim? Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunla-
rına göre me#ru kurulu#lar. Bunların eline hükümet geçmesin diye, bu hükümetin 
güvenoyu almasına mani olmak için bir amansız çaba sarfedilmektedir.

Peki, bunalımı çıkaran C.H.P.’dir. Bunalımı hangi gün çıkarmı#tır? 17 Eylül 
1974 tarihinde. Bunalımı sürdüren C.H.P.’dir. Buyur hükümeti kur... Kurmaz.

Bakınız ne oluyor: “A.P. Genel Ba#kanının ba#kanlı%ında C.H.P. dı#ında kuru-
lacak bir koalisyon hükümetinin güvenoyu almasına C.H.P.’nin olanak sa%laması.” 
Yani sureti haktan görünen C.H.P., o kadar vatanseverdir ki, memleket hükümetsiz 
kalmasın diye, en büyük rakibi olan A.P.’nin hükümet kurmasına destek olacaktır. 
Ne büyük vatanseverliktir bu, dedirtsin...

Buyurun, i#te birinci #ıkta söyledi%iniz hükümet burada oturuyor, sıralarını-
zın arkasında; hükümet yerinde oturuyor, kuruldu geldi. Hem size güvenerek de-
%il, kendi ço%unlu%unu, kendi partileri ve Meclis içindeki, kamuoyuna açıklama 
yapan milletvekilleriyle sa%lamı# geliyor. Bu milletvekilleri de gerekçe veriyorlar; 
neden böyle bir hükümetin kurulmasına vücut verdiklerine dair. Çünkü, memleket 
fevkalâde zor günlere gidiyor, memleket fevkalâde sıkıntıların içine sürüklenmi#tir. 
Onun içindir ki, bir hükümet kurulmalıdır, hükümet kurulamaması gibi bir durum 
Parlamentoyu yıpratmaktadır, rejimi yıpratmaktadır, memleketin meselelerine 
sahip çıkmak mümkün de%ildir ve karar verecek bir hükümet orta yerde mevcut 
de%ildir. &#te onun için 13 üye bir araya gelmi#ler; yani 4’ü bir, 9’u bir ve beyanat 
yapmı#lardır. Bu beyanatları bir hükümetin kurulabilmesini sa%layacak ço%unlu%u 
meydana getirmi#tir.

"imdi, C.H.P. bu ço%unlu%u dü#ürmeye çalı#ıyor. Radyolar, televizyonlar em-
rinde, telefon haberlerini televizyondan; filânca partiden filânca bize geçti diye 
nakletmekle me#guller. Dün ak#amki olan hadiseyi biliyorsunuz...

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Anadolu Ajansının yaptı%ı rezaletleri...
BA%KAN — Lütfen Sayın Feyyat lütfen efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sanki Türkiye’nin en 

önemli haberi A.P.’li bir milletvekilinin C.H.P.’ye geçmesi, saat 19.30’da... Telefonla 
alacaklar bu haberi, hemen haberler duracak, bu verilecek... Türkiye’nin en mühim 



haberi bu... Do%rusunu isterseniz, bu çe#it gayretlerle bir yere varamayız. Size de 
yaramaz bu çe#it gayretlerin sonucu, kimseye yaramaz. Yapmayın, yapmayın...

RECA# KOCAMAN (Artvin) — Bu gayretlere girmeseydiniz.
BA%KAN — Lütfen Sayın Kocaman.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bildi%inizi yapın, bildi%i-

nizi yapın... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
Sayın üyeler;
Biz bu teklifleri niçin kabul etmedik? Çünkü bunları güvenilir bulmadık; yani 

C.H.P.’nin böyle bir #eyde samimî olabilece%ine ihtimal vermedik, bir.
&kincisi: biz C.H.P.’nin oylarıyle hükümet olmak istemedik... (A.P. sıralarından 

alkı"lar) C.H.P.’nin oylarıyle hükümet olsanız, kar#ılı%ında ne vereceksiniz? Kar#ı-
lı%ını, bedelini ne ile ödeyeceksiniz? Daha do%rusu, ipleri C.H.P.’nin elinde olan bir 
hükümet ile Türkiye’ye hizmet edebilece%imize kani olmadık, ülkenin bundan fay-
da görece%ine de kani olmadık; bunu gayri ciddî telâkki ettik; ama #ikâyet edildik, 
“9 öneride bulunduk da reddolundu” diye. Neticede izah ettik ki Türk kamuoyuna, 
bu 9 önerinin içinden hükümet çıkmıyor. Aslında hükümet çıkabilse 9’a lüzum yok, 
bir tanesinden de çıkar. 9 yerine 19 olsa 2 hükümet mi çıkacak; yani 9’dan bir hü-
kümet çıkaca%ına göre?

Binaenaleyh, bunu gayri ciddî buldu%umuzu ifade ettik ve neticede biz haklı 
çıktık. Görülmü#tür ki, son 5-6 gündür cereyan eden hadiseler de C.H.P., hüküme-
ti bırakıp gitmeyi kendi taraftarlarına dahi izah edememi#tir. Neye bıraktın gittin 
durup durdu%un yerde hükümeti; neye bıraktın gittin?

&kincisi, hükümeti kurmayı reddetmeyi kendi taraftarlarına bile izah edeme-
mi#tir; neye teklif edildi%i zaman kurmadın? Bak i#te bir araya geldiler kurdular... 
(A.P. sıralarından “Erken seçim meselesi” sesleri)

Erken seçim meselesini ayrıca arz edece%im.
Böylece derhal seçime; hemen Kıbrıs’ın sonrasından derhal seçime, derhal se-

çimden erken seçime, erken seçimden Mayıs seçimine; en geç Mayıs... Canım, Ma-
yıs olmaz, Mayıs’ın yerine Ekim olsa da olur, Ekim seçimine. Ekim seçiminden de 
9 Nisan günü; yani dün “seçim yok”a geldiler. Seçim yok, seçim bitti, mafi#... Oraya 
gelindi. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar)

Hükümet bunalımım çözmek için yapsaydınız hükümet; bizde sizin kar#ınız-
da muhalefet yapıyorduk. Millet sizin neyi yapabilece%inizi tümüyle bir görseydi. 
Görseydi ak günler mi, kara günler mi ne oldu%unu bir görse idi. Yapsaydınız... (A.P. 
sıralarından alkı"lar) Ama, kitap okunamadı, yarım kaldı bu kitap.

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Mabadı seçimden sonra.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Lûtfi Bilgen, Lûtfi Bilgen, bonoları öde de ondan 

sonra... Da%ıttı%ın bonoları öde...
LÛTF# B#LGEN (#çel) — Seçimden sonra...
BA%KAN — Sayın Bilgen. Sayın Köker lütfen efendim.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kurulmu# bulunan Hü-
kümet bir azınlık Hükümeti de%ildir. Kurulmu# bulunan Hükümet bo#una da ku-
rulmu# de%ildir, ama #unu ifade edeyim, 250 milletvekili ile tek parti olursunuz 
yahut 300 milletvekiliniz olur, grup kararı da alırsınız, güvenoyu gününe geldi%iniz 
zaman, oy bozulabilir. Nazari ço%unlu%a dayanarak hükümet kurarsınız. Fiilisi? 
Kullanıp sayıldıktan sonra belli olur ne oldu%u.

Binaenaleyh, zaten fiilisi önceden belli ise, oy kullanılıp sayılmaya lüzum yok-
tur. Herkese teker teker sorarsın, yazarsın biter mesele. Öyle de%il. Bunun usulü 
budur. Hükümetin arkasında nazarî ço%unlu%u vardır, ona göre kurulmu#tur; ama 
#imdi bu nazarî ço%unlu%u bozma gayretleri C.H.P. tarafından sürdürülmektedir.

Binaenaleyh, bunalımı çıkaran, çözülmesini fevkalâde zor hale getiren, bunalım 
çözüldükten sonra da yeniden bunalım çıkarma gayretleri içinde bulunan C.H.P.’dir. 
Çünkü C.H.P., “Benden sonra tufan” der; bu i#in içinde ben yoksam tufan...

Sayın üyeler;
Hükümet tenkidi yapılırken. “Bu 4 parti nasıl bir araya geldi, neye bir araya gel-

di, 4 parti vaktiyle birbirine neler söylemi#ti?” gibi mütalaalar serdedildi. Bu takti%i 
gayet iyi bilirim. Bu, mafsal gev#etme takti%idir. Yani mafsalları kurmu#uz, ondan 
sonra bu mafsalları gev#etelim; sen vaktiyle bunu dediydin, o, ona bunu dediydi... 
E. memleketin gerisi var, memleketin gerisi var, memleketin ilerisi var. Bugün ge-
ride kalanlar var, bugün önümüzde meseleler vardır. E%er, tek parti hükümet ku-
racak kadar ço%unlu%u sahip olmadı%ı zaman, ayrı ayrı partiler birbirlerine mazide 
#unu dedi, bunu dedi diye hükümet kurmayacaklarsa; yani böyle bir #ey hükümet 
kurmanın ayıbı ise, veyahut da mahzurlu ise, ülke hükümetsiz kalır. Kaldı ki, 1961 
sonrasında A.P. ile C.H.P. hükümet kurmu#tur. 1960 öncesinin ve 1960 sonrasının 
#artlarını hatırlayınız; evet, A.P., Demokrat Partinin devamıdır, 1961’de C.H.P. ile 
koalisyon kurmu#tur, ülkenin yararını orada görmü#tür.

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Ama, 8 ayda zor kurtardık ülkeyi.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Müsaade buyurun. "imdi 

beni bir 27 Mayıs münaka#asına, bir 12 Mart münaka#asına çekmeyiniz. Girmeye-
ce%im bu münaka#alara. (A.P. sıralarından alkı"lar) Bunlar ülkenin gerisinde kalmı# 
i#ler, ileriye bakalım. Bunlar hakkında fikirlerimiz mahfuzdur. Ne söyleyeceksek 
söyledik, icabetti%i zaman, yeri geldi%i zaman söyleriz ama #imdi bu sözler hükü-
met kurma ile alâkalı de%il, hükümetin mafsallarını gev#etme ile alâkalı ve biz o ana 
da gelmeyece%iz, öyle bir i#in içine de girmeyece%iz. &#te 4 parti huzurunda. Mazide 
#öyle olmu#, mazide böyle olmu#... Ayrı ayrı partiler, birbirlerini methedecek hal-
leri yok ya gayet tabiî birbirlerine lâzım gelen lâfları söyleyeceklerdi, söylemi#ler. 
Oy alma bir rekabettir. Parti olmanın iddiası vardır, her parti kendisinin iktidar 
olmasını ister, öyle çıkmı#tır meydana. &ktidar olmak istedi%i için de, “ben senden 
daha iyiyim” diyecektir veyahut da “sen kötüsün” diyecektir. Sen kötüsün demek 
suretiyle, ben senden daha iyiyime getirecektir meseleyi. Bunlar Türkiye siyasetin-
de olup gelen i#ler. Bunları da geride bırakmaya mecburuz. Bunları geride bırakır-
ken gayet tabiî ki, kimse birbirinin sözleri defterden de siliyor de%il. Ne söylemi#, 
o ayrı mesele.



"imdi koalisyon protokolünün etrafında bir araya gelmi#ler, ülkenin meseleleri 
nedir, bunların a%ırlı%ı nedir, bunların önceli%i nedir, bunlarda anla#mı#lar, gelin 
memleketin içinde bulundu%u bu büyük sıkıntıdan kurtaralım, diye birle#mi#ler; 
bu kadar halisane niyetler etrafında birle#mi#ler. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi, ülkede bunalımın devamını arzu etmeyenlere sesleniyorum; (Arzu 
edenlere diyece%im bir #ey yoktur) bir kredi tanıyın bu hükümete, bir #ans tanıyın. 
Çünkü, hükümet yoklu%undan çok daha iyidir bu... Ve bu #ekilde Parlamento kendi 
içinden seçilmi# bir kadro çıkarıyor; yani partilere dayanan bir hükümet çıkarıyor. 
Bu sadece bir mülâhazadır. Herkesin kendi bilir, ne yapaca%ını.

Benim hareket noktam, bizim hükümet olmamız de%ildir. Bizim hareket nok-
tamız; Türkiye’nin hükümetsiz kalmaması ve Türkiye’nin meselelerinin altına biri-
sinin girmesidir. Kimse girmedi%ine göre; yani siz hükümet kursaydınız, biz eliniz-
den kapacak de%ildik ki bunu; Çankaya yoku#undan inerken zarfı elinizden alacak 
de%ildik ki... Kursaydınız, kurulur giderdi ve kurdunuz daha evvel, 233 ço%unlu%u-
nuz vardı. Hiçbir #eye tevessül etmedik; hiçbir #eye... Geldik gayet munis bir #ekilde 
tenkitlerimizi yaptık, söyledik; siz bu memleketi idare edemezsiniz dedik.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Gerici dediniz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Siz bu memleketi idare 

edemezsiniz” dedik. “Siz ucuzluk - mucuzluk dediniz; ama memleketi pahalılandı-
rırsınız” dedik. “Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi demek (karne) demektir, (belge) 
demektir, (yokluk) demektir, (kuyruk) demektir” dedik. Dediklerimizin hepsi de 
çıktı.

Netice itibariyle tenkitlerimizi yaptık. Tenkitlerimiz zabıtlara geçti ve ondan 
sonra bekledik; 100 gün ne yaparlar acaba diye. 100 gün sonra, gayet tabiî ki, de-
netleme görevlerimize hızlı hızlı girdik, tam muhalefet olaca%ımız zaman, muhale-
fet olmanın tadı a%zımızda kaldı; yani çekiliverdiniz... (A.P. sıralarından gülü"meler)

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — O zaman biz Kıbrıs’a gidiyorduk.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Cumhuriyet Senatosu-

nun de%erli üyeleri;
Bakınız, geliyorsunuz bu kürsüden, bu Hükümeti te#kil eden partileri kötülü-

yorsunuz. Buna hakkınız yoktur. Hükmî #ahsiyetler olarak parti kötülemeye hak-
kınız yoktur. Çünkü siz, bu partilerin amiri de%ilsiniz, bir; müfetti#i de%ilsiniz, iki.

Sonra bu partiler de üç tane milletvekili olsun veya hiç milletvekili olmasın 
veya bir tane senatörü olsun, ne olursa olsun; parti kurmak izne tabi olmadı%ına 
göre ve parti kapatmak da parlamenterlerin veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi-
nin hakkı olmadı%ına göre, parti kapatmak görevi Anayasa Mahkemesinin elinde 
bulundu%una göre, buraya gelip suçlamalar yapıyor, suçlamalar sonunda partiler 
hakkında yargılar tesis ediyorsunuz...

RECA# KOCAMAN (Artvin) — Parti kapatma hevesi sizden çıkıyor...
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bu gayet yanlı#tır. Çün-

kü, #öyle yargı tesis ediyorsunuz:



BA%KAN — Sayın Kocaman rica ediyorum.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Persona non grata” ilân 

ediyorsunuz; yani gayri makbul ilân ediyorsunuz. “Sen makbul de%ilsin” diyorsu-
nuz. Buna hakkınız yoktur. Bunu kimseye yapamazsınız.

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Eskiden siz de söylediniz.
BA%KAN — Lütfen Sayın Gündo%an, rica ediyorum; lütfen efendim...
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sıra gelecektir bekle...
BA%KAN — Devam buyurunuz Sayın Ba#bakan.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bekle sıra gelecek, söyle-

di%iniz sözlerin hepsini, ele#tirece%im.
Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Yedi parti Parlamentoda temsil ediliyor. Parlamentoya partileri gönderen Mil-

let. Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına göre kurulmu# partiler. Binaenaleyh, bu 
partiler yanyana geldikleri takdirde ülkeye zararlı olurlar, gibi bir yargıya varmanız 
fevkalâde yanlı#tır. Neden? &#te (A) partisi, (B) partisi, (C) partisi olduklarından do-
layı ülkeye zararlı olurlar gibi bir hükme varmanız fevkalâde haksızdır, insafsızdır 
ve demokratik dü#ünceye de uygun de%ildir. Cumhuriyetin çerçevesi içinde çalı#an 
bu partilerin hepsinin hayat hakkı vardır; hayat hakkı da ba#ka bir partinin elinde 
de%ildir. Kanunlardan do%an bu hayat hakkında müdahalede bulunmamanız lâzım. 
Bir kısım partiler birinci sınıf; yani onlar iktidara gelirse ülke rahat eder. Bir kısım 
partiler ikinci sınıf; yani parya tayfası, onlar iktidara gelince memleketin ba#ına 
belâ gelir... Bu dü#ünceleri siliniz zihninizden.

Efendim, birtakım lâflar, “i#te görürsünüz sokak bak nasıl harekete geçer.” On-
dan sonra birtakım yazılar... Bu çe#it #eyler söylendi ve yazıldı. Adresi, söyleyen 
ve yazanlardır; yani bir #ahsı falan kastetmiyorum. E, Parlamento üstünlü%ü ne-
rede kaldı? Hukuk üstünlü%ü nerede kaldı? Millet iradesi üstünlü%ü nerede kaldı? 
Türkiye’yi kim idare edecek? Sokak mı idare edecek, Parlamento mu; Millet iradesi 
mi? Bu görev bize dü#er; yani hepimize. Cumhuriyet Halk Partisi de dahil hepimize; 
yani bu müessesenin üstünlü%ünü kurmak ve bu üstünlü%ü devam ettirmek görevi, 
varlı%ını bu rejime borçlu olan ve bu çatı altında millet idaresiyle gelen ve yemin 
edenlere dü#er. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Türkiye Cumhuriyetinde parlamenter demokrasinin önemli sıkıntıları vardır. 

Henüz daha millet kendi oyuyla iktidara getirdi%i bir siyasî iktidarı, kendi oyuyla 
iktidardan uzakla#tıramadı. Yani, kendi oyuyla gelen iktidarların hiçbirisi, kendi 
oyuyla henüz iktidardan uzakla#madı. Bugün sana, yarın bana hesabıdır, bu.

SAL#H TANYER# (Gaziantep) — 1950’de.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 1950’de gelen iktidar 

1960’da ihtilâle maruz kaldı. 1960’da iktidar gelmedi; bir partiler kombinezonu ya-
nıldı. 8 ay sürdü; de%i#ti 11 ay sürdü; de%i#ti 14 ay sürdü; de%i#ti 8 ay daha sürdü. 
Ondan sonra biz geldik; 4 sene... Bizi itham ediyorsunuz; gelip bizi itham ediyor-



sunuz. Biz Türkiye’yi idare ettik, edemedik de%il. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetle-
rinin tarihine bakınız; en uzun süren hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 
tarihinde Adalet Partisi siyasî iktidarının 1965’de kurdu%u ve 48 aya yakın devam 
eden hükümettir; en uzunu ve Türkiye’nin bu çalkantılı döneminde, 1961 Ana-
yasası, nispî temsil, çoklu demokrasi; henüz bunların hiçbirisine ülke daha tama-
miyle alı#mamı#, daha gösteri yürüyü# hakkına alı#mamı#, hakların suiistimalinin 
hürriyet sayıldı%ı bir dönemde biz bu ülkeyi 6 sene idare ettik. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri ve alkı"lar) Evet 6 sene... Bunları, bizi ülkeyi idare edememekle it-
ham edenlere ithaf ediyorum. Biz ettik; ama geçen 15 sene içinde bizim dı#ımızdaki 
hükümetlerin hiçbirisinin ömrü (1960’dan sonra) 8 ay’ı geçmedi. Sizinki de dahil 
8 ay’ı geçmedi ve biz, sadece 2,5 ay kadar bir süre, o da &stanbul’daki i#çi hareketi 
dolayısıyle bu 6 sene içerisinde örfî idareye müracaat ettik. Sizin 7,5 ayine hüküme-
tiniz zarfında 3-4 ay örfî idare vardır; sıkıyönetim. Örfî idare ilân etmek için çe#itli 
vesileler bulmak mümkün. Örfî idaresiz biz Türkiye’yi idare ettik, edebildik ve iddia 
ediyoruz ki, Türkiye’ye yeni bir Türkiye ilâve ettik; bir Türkiye.

Binaenaleyh, bugünkü meselelerin altına girerken bize güvensizlik duyanlara 
söylüyorum: Fevkalâde çetin #artların içinde biz bu ülkeyi 6 sene idare etmeyi ba-
#ardık ve Türkiye’ye yeni bir Türkiye ilâve ettik. "imdi gayet tabiî ki, biz dört parti 
koalisyonu olarak ve memleketin bütün meselelerine beraberce sarılan bir hüviyet-
le kar#ınızda bulunuyoruz. Söyledi%im sözler bize yöneltilmi# sözler oldu%u için, 
cevaplandırılması gerekti%inden dolayı huzurunuzda ifade ediyorum.

Binaenaleyh, bizim Türkiye meselelerini bildi%imizi, bunların üstesinden ge-
lece%imizi huzurunuzda irade etmemiz, inancımızın, azmimizin ve iddiamızın ese-
ridir. Biz Türkiye meselelerini biliyoruz, bu meseleleri çözeriz. Böyle geliyoruz hu-
zurunuza. E, bir hükümet olalım da, bakalım sonra dü#ünürüz... Öyle gelmiyoruz 
huzurunuza. Hükümet olmak için, hükümet olmu# de%iliz; Türkiye’nin meseleleri-
ni çözmek için hükümet olmu#uz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Hükümetin kurulması Cumhuriyet Halk Partisini telâ#landırdı%ı gibi, hükü-
metin programının ilânı bu telâ#ı biraz daha artırmı#tır. Bu telâ#, aslında Cumhuri-
yet Halk Partisinin istismar edebilece%i birçok konuları program ortadan kaldırdı%ı 
içindir. Fukaralık istismarına yarayacak birtakım #eyler ortadan kalkıyor.

Ha, “bunlar bizimdi” diyor. Hayır sizin de%il. Sizinle hiçbir alâkası olmadı%ını 
biraz sonra gösterece%im. Bunlar, dört partinin bir araya gelip, sizin ak günlerini-
zi açarak yazdıkları bir program de%ildir, bu Program. Bu Program, dört partinin 
#u anda Türkiye Meselelerine nasıl baktıklarını, bunlar içerisinde en önemlilerinin 
hangileri oldu%unu seçmeleri suretiyle meydana getirilmi#tir. Ak Günler kitabı si-
zin olsun, bizim kendimize yetecek kadar fikrimiz var. Siz onlarla bir daha çıkın 
milletin önüne; Millet ak günler mi, kara günler mi, onu bir defa daha size soracak-
tır.

Program tenkide u%ruyor. Efendim, sizin fikriniz buydu, onun fikri buydu. 
Tabiî efendim, benim fikrim oydu... Biz bir füzyon yapmıyoruz ki, partiler füzyonu. 
Biz bir koalisyon yapıyoruz. Partiler füzyonu yapsak, tek programa irca ederiz parti 
programlarımızı, ama koalisyonda bir uzla#ma çizgisi aranacaktır. Bu uzla#ma çiz-



gisinin etrafında beraberiz. Bu, koalisyon protokolüdür. Koalisyon protokolündeki 
meseleler de Hükümet Programında inikasını bulmu#tur.

Bu Hükümetin memleketin çe#itli meselelerini çözemeyece%i iddiaları var. 
Ülkenin meselelerine koydu%u te#his do%ru mu? Onu söyleyin; yani protokolünde 
yazdı%ı, programında yazdı%ı meseleler cidden ülkenin önemli meseleleri de%il mi? 
Bunlar ülkenin önemli meseleleri de%ilse, ülkenin önemli meseleleri ne? Onu söy-
leyin. Onu söylemiyorsunuz; yani programın kar#ısında bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi için söylüyorum bunu.

Meselelere verdi%i öncelik do%ru mu? Bunu da söylemiyorsunuz. Getirdi%i re-
çeteler rejimin çerçevesine sı%ıyor mu? Bunu da söylemiyorsunuz. Sadece “Böyle 
hükümet olmaz. Bu partiler bir araya geldi%i zaman hükümet olmaz.” Bu çe#it be-
yanlarda bulunuyorsunuz.

Bir tabir daha çıktı: “Sermaye yanlısı Hükümet…” Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti nasıl sermaye yanlısı olur? Nasıl olur sermaye yanlısı? Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetidir bu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nasıl olması lazımsa, bu hükümet 
odur. "u yanlısı, bu yanlısı, o yanlısı de%il; Türkiye Cumhuriyetinin kanunları ve 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası neyi gerektirmi#se, bu hükümet o i#leri yapa-
caktır.

Kalkınmanın nasıl yapılaca%ı, sosyal adaletin ve sosyal güvenli%in nasıl sa%la-
naca%ı, aslında Türkiye’de rejimin içerisinde mevcuttur; yani ekonomik kalkınma, 
ileri siyasî rejimin gayet sıkı ili#kisi vardır. "ayet ekonomik kalkınma öyle de%il, 
#öyle olursa, siyasî rejim ba#ka #ekil alır.

Aslında Hükümetin sermaye çevrelerinin hükümeti falan gibi damgalanması 
ise, külliyen yanlı#tır ve ayıptır. Hükümet, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetidir, 
siyasetçilerden müte#ekkildir, partilerden müte#ekkildir. Siyasetçiler ve partiler as-
lında fakiri memnun etmeye mecburdurlar; be#erî sebeplerden mecburdurlar, siya-
setçi oldukları için mecburdurlar.

Binaenaleyh, siyasetçilerin, muayyen bir çevrenin adamı olmasını savunmak 
mümkün de%ildir ve bu Hükümet bütün Türk milletinin Hükümetidir, bütün Türk 
vatanda#larının Hükümetidir ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak da iktida-
rın Hükümeti veya muhalefetin Hükümeti de%il; iktidar ve muhalefet olarak bir 
bütünün hükümetidir.

Bizim siyasî hayatımızda ho#görü, uzla#ma ve dengenin gerçekten tam teessüs 
etti%ini söylemek mümkün de%il. Tam i#ledi%ini de söylemek mümkün de%il ve bu 
sebeple de çe#itli sürtünmelerin oldu%unu kabul ediyorum.

Sayın Üyeler;

Çe#itli sözler bize atfedildi. Evvelâ #unu ifade edeyim, huzurunuzda bir savun-
ma ihtiyacı içinde de%iliz ve alnımız açıktır, yüzümüz aktır. Biz dört senedir Adalet 
Partisi olarak, 1973 Nisanından itibaren (Kısa bir süre koalisyon hariç) hükümet de 
de%iliz, iddia ve isnatlar yapanların ar#ivler ellerine geçmi#tir veyahut da bu ar#iv-
ler bizim elimizde, Devlet bizim elimizde, Devletin ar#ivleri bizim elimizde olmadı-



%ı zaman iddia ve isnatlarda bulunanlar, bu iddialarını ve isnatlarını delillendirecek 
en ufak bir #ey ortaya koymamı#lardır.

Binaenaleyh, biz isnat ve iftiraların altında ezilmi# de%iliz. Esasen Türkiye’de 
kamu hizmeti görmek kolay de%ildir. Ayrıca, biz 12 Mart 1971 tarihinde hükümeti 
bıraktık. Hangi #ekilde bıraktı%ımızı herkes biliyor. Adalet Partisinin altı sene sü-
ren ve 140 milyar lira yatırım yapıldı%ı bir döneminde, Adalet Partisi Hükümetle-
rinde görev alan hiç bir kimseye en ufak bir isnadı, kimse yapmak ve delillendirmek 
imkânını bulamadı. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Biz 1971 sonrasında ço%unluk de%ildik, Millet Meclisinde. Cumhuriyet Sena-
tosunda da ço%unluk de%ildik. Ço%unluktan bir miktar a#a%ıda idik her iki Mecliste 
de ve Sayın Erim Hükümetindeki üyelerin ço%unlu%u da bizden ibaret de%ildi. 21 
üyenin 5’i Adalet Partisi üyesi idi. Bir kısmı beyin kabinesinin; yani beyin üyeleri 
idi, bir kısmı da Parlamentonun di%er üyeleri idi. Dört sene olmu# biz Hükümeti 
bırakalı, hâlâ 1975’te olan i#i 1971’den, 1970’den soruyorlar. E, o zaman bundan 
sonra 1980’e, 1990’a kadar hangi hükümet gelirse gelsin, bütün kusurları bizim 
üzerimize yı%ın, onlar da rahat etsin. Hatta biz bir icraat gösteremezsek, bizim ku-
surumuzu da bundan önceki 1970 dönemine yıkalım... Bu #ekilde bir i# ba#a çık-
maz. 

1973 seçimleri esnasında pahalılı%ı önleyece%inizi söylediniz, ama pahalılı%ı 
birkaç misli artırdınız ve 1975 senesinde Türkiye’deki fiyat artı#ları %16 falan de-
%ildir. %30’dur. Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek fiyat artı#ıdır ve âdeta dünyada 
#ampiyon olmu#uzdur. 

SAL#H TANYER# (Gaziantep) — Planlama Te#kilâtı yüzde 19 diyor. 
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (Devamla) — %19, %21, 1973’ün ra-

kamlarıdır. Aynı bazda; de%i#ik bazlarda de%il, aynı bazda %30’dur fiyat artı#ları. 
Gıda maddelerindeki fiyat artı#ları da %50’yi bulmu#tur. "imdi biraz sonra hangi 
maddeler ne kadar artmı# söyleyece%im. 

Sonra biz 1973 seçimlerine hangi #artlar içinde gittik? Bu herkesin malumu, 
ve netice itibariyle bizim 1969’da 4 milyon 200 bin oyumuz vardı. 1973’te 3 milyon 
200 bin oyumuz var. Yani 1 milyon oy bizden uzakla#mı#tır, ama Cumhuriyet Halk 
Partisi 1957’de % 41 oy almı#, 1961’de % 38 oy almı#, “Ortanın solu” demi#, % 29’a 
inmi# oyu 1965’te, 1969’da %28’e inmi# ve 1973’te de % 33’e çıkmı#. % 33’e çıktı%ı 
zaman da T&P kapalı ve T&P’e hizmet edenlerin ve Türkiye’de terörizm ve anar#iyi 
yaratmı# olanların tümü, bütün örgütler hapishanede; böylece % 33’e çıkmı#, Birlik 
Partisinin bütün reyleri de, 112 bin tanesi müstesna, hemen hemen ço%uyla Cum-
huriyet Halk Partisine geçmi#. 

Binaenaleyh, birbirimizi kötülemeye hacet yoktur. Sizin 20 seneye yakın süre 
içerisindeki çizginiz belli, bizimki belli. Biz. 1961’de %34 rey almı#ız, 1965’te bunu 
%53’e çıkarmayı ba#armı#ız. 

LÛTF# B#LGEN (#çel) — 1954’te kaçtı efendim? 
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — %58 Demokrat Parti, 

ama iki parti var; Demokrat Parti ve Halk Partisi. 



BA%KAN — Sayın Bilgen, lütfen kar#ılıklı konu#mayalım. 
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Tabiî #artları da de%i#ik. 
BA%KAN — Sayın Ba#bakan, Genel Kurula hitap buyurunuz efendim…
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ama 1957’de %47-48 De-

mokrat Partinin reyi. Bizim 1961’de aldı%ımız rey %34, 1965’te %53, 1969’da da 
%46,5, Binaenaleyh, rey dalgalanmalarından dolayı partileri muaheze etmek müm-
kün de%il. Hem kaldı ki, aslında biz milletin önüne, “millet kimi isterse” diye çıkı-
yoruz. Biz milletin reylerine senet çıkartmadık ki... (A.P. sıralarından alkı"lar) Kim 
kimi isterse onu seçsin. Bunu bir kötüleme vasıtası yapmayın, yaparsanız kendiniz 
zararlı çıkarsınız.

Cumhuriyet Halk Partisinin, komünizmi dünyayı saran bir tehlike olarak kabul 
etmemesini do%rusu fevkelâde büyük hayretle kar#ılıyoruz. Komünizm dünyayı sa-
ran bir tehlikedir ve Türkiye’de Devleti tehdit eden en önemli tehlikedir...

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Mahkeme kararıyla ama…
BA%KAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum…
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Bu iftira kötü bir #ey. Size de yapıldı, kız-

dım...
BA%KAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, oturdu%unuz yerden niçin müdahale 

ediyorsunuz?
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Yine dayak istiyorsun, tımar istiyorsun.
BA%KAN — Sayın Köker, Sayın Köker.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Cumhuriyetçiyiz” diyor-

sanız, komünizmi Cumhuriyetin dü#manı olarak kabul etmeye mecbursunuz. Ko-
münizmi Cumhuriyetin dü#manı olarak kabul etmedikten sonra Cumhuriyetçiyiz 
demeniz bir mâna ta#ımaz; hiç bir mana ta#ımaz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Onun içindir ki, dünyada bir nizam kavgası vardır. Komünizm sadece bir rejim-
den ibaret de%ildir. Komünizm, Türklük me#alesini; büyük Türk toplumunun ümidi 
olan Türklük me#alesini söndürmede en büyük illettir. Onun içindir ki, Türkiye’nin 
bulundu%u yer, Türklü%e yönelmi# tehlike dü#ünülerek komünizmin neyin maskesi 
oldu%unu da ayrıca milletin bekası ve son Türk Devletinin ebediyeti bakımından 
hassasiyetle takip etmeye mecburuz.

Burada komünizme kar#ı hassas olanları kınamayınız. Gelin, bu çe#it dü#ü-
nenler, siz de komünizme kar#ı hassas olunuz ve komünizme kar#ı olan milliyetçi 
gençli%i #u veya bu #ekilde birtakım ithamlar altında tutmayınız. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Rejim, milletler ona ne kadar sahipse, o kadar ayakta durur; Devlet ona ne ka-
dar sahipse, o kadar ayakta durur. Rejim, kendili%inden ayakta durmaz. Gelin, Tür-
kiye Cumhuriyetine millet olarak, Devlet olarak, milletin siyasî te#ekkülleri olarak 
hep beraber sarılalım. Hep beraber nasıl sarılalım? “Milliyetçiyiz” diyenleri niçin 



yadırgıyorsunuz? “Milliyetçiyiz” diyenler sizin elinizden milliyetçili%i almıyorlar 
ki, sizin, milliyetçiyiz demenize mani olmuyorlar ki... Siz de deyin. “Milliyetçiyiz” 
sözünden alınaca%ınıza, siz de deyin; “Biz de milliyetçiyiz, biz de komünizmin kar-
#ısındayız” deyin.

Milliyetçiyiz diyenler kendi vasıflarını söylüyorlar. Milliyetçiyiz diyenler kar#ı-
larındakini milliyetsiz olarak itham etmiyorlar ki, kendi vasıflarını, söylüyorlar. Biz 
milliyetçiyiz diyoruz. Siz milliyetçi de%ilsiniz diye biz sizi itham etmiyoruz ki. Sizin 
ne oldu%unuzu söylemek kendinize dü#er. Siz de deyin, biz de milliyetçiyiz diye. Biz 
milliyetçili%i, beynelmilelcili%in kar#ılı%ı olarak kullanıyoruz. Komünizm beynelmi-
lelciliktir. Bizim milliyetçili%imiz barı#çı, bütünleyici, birle#tirici ve Türkiye Cum-
huriyetinin sahipli%ine yönelmi# bir milliyetçiliktir. Bizim milliyetçili%imiz Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının dibacesindeki milliyetçiliktir. Bu dibacede “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” ilkesinin, millî mücadele ruhunun, millet egemenli%inin, Atatürk 
devrimlerine ba%lılı%ın tam #uuruna sahip olarak, insan hak ve hürriyetlerini, millî 
dayanı#mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekle#tirme-
yi... Nasıl gerçekle#tireceksiniz ferdin ve toplumun refahını? Onu yukarıda yazıyor; 
“Millî Birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçili%inden hız ve 
ilham alarak.” Türk milliyetçili%inden hız ve ilham alarak yapacaksınız.

&#te, Anayasanın dibacesindeki milliyetçili%e biz sahip çıkmı#ız ve bunu görev 
saymı#ız kendimize. Bunu kendisine görev sayan milliyetçi gençlere niçin #u veya 
bu damgayı vuruyorsunuz? Memnun olunuz, memnun olunuz. Büyük Atatürk, 
(Atatürkçüyüz diyenler için söylüyorum bunu; hem Atatürkçüyüz demek, hem 
Atatürk’ün söylediklerine kar#ı çıkmak da mümkün de%il) “Cumhuriyeti gençli%e 
emanet ediyorum” diyor. Cumhuriyet, Türk milliyetçili%ine dayanan Cumhuriyet-
tir. Aslolan Mao’cu olmamaktır, aslolan Castro’cu olmamaktır, aslolan Ho "i Minh’ci 
olmamaktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
Sol, köhnemi# sa% falan münaka#alarında mana yok. Aslında solu bir tarif ede-

mediniz ki, siz; yani siz kendinizi anlatamadınız ki... “Solcuyuz, yani ortanın solun-
dayız” diyen Cumhuriyet Halk Partisi kendisini anlatamadı ki, solun ne oldu%unu... 
“Sınırı nedir?” derseniz, “Halk çizecek sınırını” deyip, çıktınız i#in içinden. Halk da 
sizden bekliyor, bu ne diye? Bunu icat eden sizsiniz, halk icat etmedi ki... Ve aslında 
köhnemi# bir #ey varsa, o soldur. Çünkü, eninde sonunda sol, biraz daha sol, a#ırı 
sol Marks’a kadar gider. Marks’a gitmeyen sol dü#ünülemez; yani kökü Marks’ta 
olmayan sol dü#ünülemez. Oraya varacaksınız. Varmazsınız; varırsınız, onlar ayrı 
meselelerdir. Fikrini Marks’tan almayan bir sol dü#ünmek mümkün de%ildir. "u 
veya bu #ekilde tadil edilmi#tir, bilmem ne olmu#tur, ama solun babası Marks’ tır. 
Solun babası Marks de%il de kimdir o zaman? E, neden “A#ırı sol” deniyor. Yani 
“Sol” un ba#ına konuyor “A#ırı” lâfı. Onun için deniyor “A#ırı sol” diye. &#te sol bir 
sathı maildir, kayar gidersiniz. Kendinizi nerede tutaca%ınızı “Sol’uz” diyenlerin iyi 
hesaplaması lâzım; ama varaca%ı yer Marks’tır. Siz varırsınız, varmazsınız, onu söy-
lemiyorum ben; varaca%ı yer Marks’tır; yani bu yolu tutarsanız, bu yol oraya varır.

Onun içindir ki, Marks’a geldi%iniz zaman, Marks’ın fikirleri 100 sene evvelki 
fikirlerdir. 100 sene evvelki fikirlerle bugünkü dünyayı idare etmek mümkün de-



%ildir. Solun kar#ısında olanlar, milliyetçi olanlar, millî ve manevî de%erlere sadık 
olanlar doktirinci de%il, daha çok akılcıdır; yani #artlar ve imkânlar neyi gerekti-
riyorsa, ona göre çözüm yolları bularak memleketi en kestirmeden ileriye götür-
menin yollarını ararlar. Doktrin kurbanı de%il, kendi kendisini doktrinin içerisine 
hapsetmi# de%il; ufku açıktır, ilerisi açıktır ve bundan da memleket yarar görür. Biz 
solun kar#ısındayız, komünizmin kar#ısındayız ve öyle olmaya da devam edece%iz.

Türkiye’de sol. Türkiye’de sol de%il, dünyada sol. Aslında sol, büyülü reçetelerin 
sahibidir. Kaynak ve denge fikrinden mahrumdur. Sadece hayal kurar, o hayalleri-
ni gerçekle#tirdi%i görülmemi#tir. Böyle büyük ba#arılar sa%ladı%ı iddia edilen Kızıl 
Çin’in millî geliri, Fransa’nın millî gelirine ancak denk. Sovyetler Birli%inin millî 
geliri Fransa, &ngiltere, Almanya’nın millî gelirine ancak denk; yani bütün Sovyetler 
Birli%inin millî geliri, Fransa, Almanya, &ngiltere’nin millî gelirine ancak denktir. 
Yine &talya’nın millî geliri, Kızıl Çin’in millî gelirinin %80’idir.

Binaenaleyh, sistemleri mukayese etti%iniz zaman komünizm ne sa%lamı#tır 
ve ne pahasına sa%lamı#tır, bunu gözönünde tutmak gerekir. Bugün Sovyetler Bir-
li%inde elli senede sa%lanan inki#afı, ba#ka ülkeler çok daha kısa zamanda sa%lamı#; 
ama Sovyetler Birli%indeki inki#af 10 milyon insanın hayatına mal olmu#tur.

Sistem münaka#ası yapıyorsak üç tane sistem yoktur, iki tane var; Hürriyetçi 
demokrasi var, netice itibariyle Marks’tan esinlenen; yerine göre sosyalist sistem, 
yerine göre komünist sistem denilen, çe#it çe#it nüansları olan bir sistem var; ama 
hepsinde genel prensipler ve genel çerçeve aynıdır.

Solun büyülü reçeteleri vardır; ama o reçeteleri gerçekle#tirmek için kayna%ı 
nereden bulacaksın; o yoktur, kaynak fikri olmayınca da öncelik fikri yoktur; yani 
hangi #eyi hangi #eyden önce yapacaksın ve ileri Batı memleketlerinin herhangi 
birisine bakınız, meselâ Japonya 25 sene zarfında, (Yıkılmı# ve yıkılmı# bir Japon-
ya) 1950-1975 döneminde millî gelirini yedi defa katlamı#tır. Türkiye millî gelirini 
ancak dört defa katlayabilmi#tir. E%er Türkiye siyasî istikrarsızlıklara maruz kalma-
saydı altı defa katlayabilirdi. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Binaenaleyh, bunalımın faturasını millet ödemi#tir ve iki defa küçük kalarak 
Türkiye bu bunalımların bedelini ödemi#tir.

Efendim, “Bu bir seçim ekonomisiymi#” Bir defa biz önünüze bir plan getir-
miyoruz, program getiriyoruz. Planla programın önemli farkları vardır. Biz sadece 
memleketin öncelik verdi%imiz meselelerini getiriyoruz. Gayet tabiî ki, bunu planın 
çerçevesi ve o kaynaklar dâhilinde halledece%iz.

Aslında söyledi%imiz #eylerin hangisine itiraz ediyorsunuz? Hiç birisine etmi-
yorsunuz. &tiraz etti%iniz #ey #udur: Bunlar yaparsa puan toplarlar, bunlara yap-
tırmayalım da biz yapalım ve puan toplayalım; ama önemli olan mesele sizin puan 
toplamanız de%il, e%er bunları ihtiyaç olarak kabul ediyorsanız, bunların kimin ta-
rafından yapıldı%ını önemli de%il, bunların yapılmı# olması önemlidir; önemli olan 
o... (A.P. sıralarından alkı"lar)

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Türkiye 1975 senesine nasıl girdi? Bu hususta gayet kısa maruzatta bulunaca-

%ım.



Türkiye 1975 senesine çok a%ır #artlarla girmi#tir ve evvelâ #unu ifade edeyim; 
bir defa 1975 senesinin Bütçesi var, 98 milyar lira geliri var. Türkiye bugün dünyada 
yalnız kalmı#tır. Onu devralarak giriyor ve bu yalnız kalma Türkiye’ye 25 milyar lira 
gibi bir savunma masrafı yüklemektedir. Türkiye savunma giderleri bakımından 
fevkalâde çabuk davranmaya mecburdur. Türkiye’nin etrafı tehlikelerle çevrilidir 
ve Türkiye’nin kar#ıla#aca%ı birtakım sıkıntılar mevcuttur. Bu sıkıntılar kar#ısın-
da Türkiye mutlaka bunların tümünü ba#arı ile a#maya da mecburdur. Etrafımız 
silahlıdır. Gecenin bu saatinde bunların detayına girmek istemiyorum ve bu silahlı 
olmanın dengede bizi a#an kısmında Türkiye fevkalâde büyük sıkıntının içine girer. 
Dengeyi lehimizde tutmanın tek yolu var; hiç vakit geçirmeden silahlanmamızın 
ikmalini yapmak... Türkiye’nin 25 milyar yeni masrafa ihtiyacı vardır.

Türkiye her ay 100 milyon dolar civarında döviz eriterek bir dı# ticaret duru-
muyla 1975 yılına giriyor. “Nereye koyaca%ız bu dövizleri?” diye dü#ündü%ümüz 
milyarlar, eriyip gitmi#tir. 2,5 milyar dolar, 1 milyar 300 milyon dolara inmi#tir. Bu 
hızla giderse, senenin sonunda 5-6 yüz milyona inecektir. Niçin? Çünkü Türkiye’nin 
ihracatında gerileme olmu#tur.

&hracat Türkiye’nin hayat damarıdır, önce savunma ve savunmayı takip eden 
en önemli i#imiz o; hayat damarıdır. "ayet Merkez Bankanız muntazamsa, #ayet 
Hazineniz muntazamsa, hiç endi#e etmeyin; ne aç kalırız, ne açık kalırız, ne de 
savunmasız kalırız. Bir #ey mi alacaksınız; oraya gideceksiniz, oradan alacaksınız.

Türkiye, 1970 öncesi yaratılmı# bulunan ekonomik kalkınma gücü ile ve 1970 
devalüasyonu ile dı# tediye darbo%azını a#mı#tı, #imdi dı# tediye darbo%azına gidi-
yoruz. Bu Hükümet Türkiye’yi böyle devralıyor.

Türkiye enerji sıkıntısı içindedir. Çünkü, 1971 Martında gelen Hükümet, o gü-
nün Enerji Bakanı Türkiye’nin enerji kapasitesini fazla bulmu# ve santralları dur-
durmu#tur. O yüzden Türkiye elektriksiz kalmı#tır.

Türkiye’nin yatırımları 1974 yılında %50 oranında gerçekle#ebilmi#tir. Bun-
dan Türkiye’nin büyük zararlar görece%i mutlaktır. 1975-1976 ve 1977 de temel 
mallarda Türkiye bundan büyük zararlar görecektir. Türkiye 1975 yılına 400 bin 
ton pamuk ve 120 bin ton fındık stoku ile giriyor. Bu stokları bugünkü fiyatlarla 
bugün eritti%iniz takdirde, 1 dolar 90 sent iken, 1 dolar 60 sent iken eritilmeyen bu 
stokların, #imdi pamuk 90 sente dü#mü#tür; eritilmesi halinde Hazinenin zararı 4 
milyar Liradır. Bunlarla giriyor. Bunları omuzlamak kolay de%ildir.

Bunlarla da kalmıyor, Türkiye 1974 yılında 305 bin ki#iye yeniden i# imkânı 
açması lâzımdı, 86 bin ki#iye ancak i# imkânı açabilmi#tir ve i#sizler ordusuna 250 
bin ki#i daha ilâve edilmi#tir; 2 milyonu a#an bir i#sizler ordusu, buyurun...

Bununla da kalmıyor 1973 senesinde dı# ülkelere 137 bin ki#i gönderildi%i hal-
de, 1974 yılında ancak 20 bin ki#i gönderilebilmi#tir. Bu da ilerideki döviz miktar-
larını azaltacaktır.

Bununla da kalmıyor, üzüntüyle ifade edeyim ki, Türk köylüsü tarlasına kâfi 
miktarda gübreyi atamadı. Bu%day ithal etmek, ya% ithal etmek, #eker ithal etmek 
gibi birtakım sıkıntılarla kar#ı kar#ıya.



Türkiye, demir-çelik tesislerini tevsi ediyor, yenisini yapıyor, demir-çelik 
kapasitesini 6 milyon tona çıkarmaya çalı#ıyor. 1,5 milyon ton demiri olan Tür-
kiye olmaz. 100 milyon ton Japonya’nın demir-çelik kapasitesi, 100 milyon ton 
Sovyetler’in demir-çelik kapasitesi, 45 milyon ton Almanya’nın demir-çelik kapasi-
tesi, 40 milyon nüfuslu Türkiye’nin 1,5 milyon ton demir-çeli%i olmaz; 20 milyon 
ton olacak asgariden, ama i#te bu 6 milyona &skenderun ve Ere%li tevsii biterse, 
Karabük tevsii ile birlikte 6 milyona çıkacak bunun için kömürü yok Türkiye’nin. 
Kömürü yok, kömür getirmeye mecbur bir yerlerden; yani kömür havzasını inki#af 
ettirememi#tir. Bunlar bunalım döneminin son neticeleridir.

1973’te bitmesi lâzım gelen projelerin ço%u 1977’ ye kaymı#tır. 1975’te bit-
mesi lâzım gelen projelerin ço%u 1979’a kaymı#tır. Günahtır memlekete. Her sene 
1 milyon büyüyoruz, on sene sonra 50 milyonuz ve 225 bin konut yapması lâzım 
gelen Türkiye, bu sene 100 bin konut yapamamı#tır. 1974 Türkiye’sinde hazindir; 
demir ve çimento stoku vardır. Hazin, hazindir bu... Bu, yatırım durdu demektir, ev 
yapılması durdu demektir. Kira, nereden bulacaksın? Her sene yüz bin aile yeniden 
meydana geliyor Türkiye’de. &#te, bu zorluklarla kar#ı kar#ıyadır.

Bununla da kalmıyor. Büyük yatırımlar projelendirilmi# de%ildir, büyük yatı-
rımları projelendirmeye mecburuz, zaman ister. Yatırımların gecikmesinde büyük 
amiller var; kırtasiyecilikte bo%azınıza kadar batmı#ız. Karar verirseniz, yarın hak-
kınızda bilmem ne olur, karar vermezseniz kötü ki#i olmazsınız. Türkiye’de bu ge-
miye sahip çıkacak olanların gözünü budaktan sakınmaması lâzım; #öyle mi derler, 
böyle mi derler? (A.P. sıralarından alkı"lar)

&#te bu sebeple yatırımlar; 290 milyar liralık yatırım, o oraya o oraya serpilmi#; 
paralar yatırılmı#, sekiz senedir bitmeyen projeler var. Bunları derleyip toparlaya-
caksınız ve memleketin üretim davasına sokacaksınız.

Bunda sizin yedi buçuk aylık kısmınız var, tabiî ki, bunalım dönemlerinin hep-
sinin önemi var; ama siz de varsınız i#in içinde, ayırmayın kendinizi.

"imdi de biraz daha ileriye, 1980’e bakalım: 1980’de Türkiye’nin 35 milyar ki-
lovat saat elektri%e ihtiyacı var. Bu elektrik 1980’de yok; tedbir almazsanız. 1976, 
1977, 1978, 1979’da tedbir almazsanız, Türkiye elektrik sıkıntısı içinde. Elektrik 
olmazsa hiçbir #ey yapamazsınız. Ne ile çıkaracaksınız i# imkânını? Ba#ka ülkelerle 
rekabet eden endüstriyi ne ile kuracaksınız, tezgâh ne ile çevrilecek? &#siz adama 
nereden i# bulacaksınız? Bütün bunlar Türkiye’nin meseleleri olarak duruyor.

Çimentodan, demir-çeli%e kadar temel mallarda Türkiye 1970’lerde bir nok-
taya gelmi#ti. 15 milyon ton çimento kapasitesine eri#mi#ti Türkiye. Türkiye, çi-
mento ihraç eden bir memleketti. Türkiye, tekstil mamulleri ihraç eden bir mem-
leketti. Türkiye’nin 1971’de sanayi mamulleri ihracatı 500 milyon doları bulmu#tu 
ve bu 500 milyon dolar 1964’te merhum &nönü’nün, (400 milyon doları geçince 
Türkiye’nin tüm ihracatı) “Ses duvarını deldik” dedi%i zaman. 1971’de yalnız, sınaî 
mamulleri, 198 kalem sınaî mamulü ihraç eder hale gelmi#ti Türkiye ve 500 milyon 
doları bulmu#tu. Bunlar %22 nispetinde gerilemi#tir 1974’te.

1980’lere baktı%ımız zaman e%itim, ilkokul meselesi ikinci Plan dönemi so-
nunda hemen hemen pratik ölçüde halledilmi#ti. 6 milyon çocu%u ilkokula gönde-



rebilmektedir. Türkiye ortaö%retim ancak %25 seviyesinde, yüksekö%retim, o ya#ta 
bulunan çocukların ancak %8’i. Tabiî ki, bunun en yüksek de%erleri %25-30’dur. 
Onu ifade edeyim. Bunlar katlanacak; her #ey katlanacak Türkiye’de, ama kim kat-
layacak; bırakalım her #eyi muallâkta? Siyasî istikrar bunun için lâzım. Kendine 
güvenenler gelir, “Biz katlayaca%ız” der, Millet de, “katlayın” der. Onlar katlarlar; iyi 
yaptın, kötü yaptın münaka#alarını yaparız. Bu, böyle i#leyecek, yolu yoktur bunun.

Muhterem üyeler;
Bu hususta söyleyecek çok #eylerim var, fakat burada bunu kesiyorum. "imdi 

geliyorum Sayın üyelerin de%erli tenkitlerine. Bunlara dokunmadan geçmeyelim. 
Çünkü, gerçekten fevkalâde güzel #eyler ifade olunmu#tur.

Evvelâ, huzurunuzda #unu ifade edeyim; Sayın Yurdakuler, bazı mutabık ol-
madı%ımız hususlar olmakla beraber, yapıcı ve gayet dolgun bir ele#tiri yapmı#tır 
programın hakkında. Bazı hususlarında mutabık de%iliz.

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın sözcüsü Sayın Gündo%an’ın tenkitleri üze-
rinde, ele#tirileri üzerinde duraca%ım.

Evvelâ, Sayın Gündo%an’ın, benim elimde bulunan metnin 5’inci sayfasında, 
beni yerden yere vuran bir ifadesi üzerinde duraca%ım:

“Cumhuriyet Senatosu Tutana%ının 11.11.1969 tarihli 254, 255’nci sayfala-
rından Demirel’in beyanlarından ö%renelim” diyor. Neyi ö%reniyor? “Bakınız, A.P. 
iktidarı ba#ı ve temsilcisi Demirel, demokrasiye ne gözle bakmaktadır?” Ben, de-
mokrasiye ne gözle bakıyormu#um... Ben #öyle bakıyormu#um demokrasiye:

“Demokrasi esas itibariyle siyasî mahiyettedir. Demokrasi bir içtimaî muave-
net ve bir iktisadî te#kilât sistemi de%ildir. Demokrasi maddî refah meselesi de de-
%ildir. Böyle bir nazariye, vatanda#ların siyasî hürriyet ihtiyacını uyulmayı istihdaf 
eder. Bizim Bildi%imiz demokrasi siyasidir. Onun hedefi, milleti idare edenler üze-
rindeki murakabesi sayesinde siyasî hürriyet temin etmek demektir. Binaenaleyh, 
sosyal devletle hürriyetçi devleti karı#tıranlara bunu ithaf ediyorum”

Devam ediyoruz; “Demokrasi fikridir, bir kafa meselesidir, herhalde bir mide 
meselesi de%ildir. Hükümet prensibi de bir adalet muhabbetini ve ahlâk fikrini ica-
bettirir”

"imdi, bundan ahkâm çıkarıyor Sayın sözcü, diyor ki: “Görüyor musunuz” di-
yor, “Demokrasi hakkındaki dü#üncesini Demirel’in? Demokrasi maddî refah me-
selesi de%ilmi#. Demokrasi, esas itibariyle siyasî mahiyette imi#” Gerçi, metinde 
“Mahiyettedir” falan diye yazıyor, ama “mi#” diye kendisi söyledi buradan. “Demok-
rasi” fikrîymi#; yani bir kafa meselesi imi# diye beni bu fikirlerden dolayı kınadıktan 
sonra, devam ediyor, “Bugün, ortaklariyle olu#turdu%u Hükümetle” diyor, “Köyden 
ba#lanılacak kalkınmadan falan bahsediyor” diyor, “Bu kafa ile” diyor, “Türkiye, bir 
yere varmaz” diyor; yargı olarak çıkardı%ı bu... Yani, demokrasiyi böyle anlayanla 
Türkiye bir yere varmaz, diyor.

"imdi, bu noktada Sayın sözcüyü mahcup etmeye kararlıyım.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Mahcup olmaz, o.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Profesör Doktor Âfet 
&nan tarafından yazılmı#, “Mustafa Kemâl Atatürk’ten Yazdıklarım” isimli #u kita-
bın 73’ncü sayfasını beraberce okuyalım:

“Demokrasi bir içtimaî muavenet veya bir iktisadî te#kilât sistemi de%ildir”
F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Demek oradan aldınız.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Gözlü%ünü de%i#... (A.P. sıralarından gülü"meler)
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Demokrasi maddî re-

fah meselesi de de%ildir. Böyle bir nazariye vatanda#ların siyasî hürriyet ihtiyacını 
uyutmayı istihdaf eder”

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — Hay ya#a!
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Bizim bildi%imiz demok-

rasi siyasidir. Onun hedefi millettir idare edenler üzerindeki murakabesi sayesin-
de siyasî hürriyeti temin etmektir. Demokrasinin birinci hassası ile mü#terek esas 
itibariyle ikinci bir hassası daha vardır. O da #udur: Demokrasi fikridir, bir kafa 
meselesidir; herhalde bir mide meselesi de%ildir”

F#KRET GÜNDO&AN (#stanbul) — &ntihal eylemi#siniz.
BA%KAN —- Rica ederim Sayın Gündo%an.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hayır, burada bir intihal 

de%il. Zaptı açtı%ınız zaman bakınız zabıtta ne diyor? (A.P. sıralarından anla"ılma-
yan müdahaleler)

BA%KAN — Müsaade buyurunuz efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bakınız zaptın 254’ncü 

sayfasında ne diyor?
Atatürk demokrasi hususunda bakınız ne diyor... Ben bunları söylüyorum. Ben 

bunları bir kitaptan aldım söyledim; 1969 senesinde. Bu fikirler, kınadı%ı fikirler; 
“Bu kafa ile Türkiye bir yere varmaz” diye ahkâm çıkardı%ı fikirler Atatürk’ün fikir-
leridir. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar, “Bravo” sesleri)

SAM# TURAN (Kayseri) — O mahcup olmaz, alı#kın...
SAL#M HAZERDA&LI (Elâzı$) — Önüne bak önüne. Her zaman önüne ba-

karsın.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın sözcüyü bir daha 

mahcup edece%im. Ba#ladık artık bu i#e gidelim biraz...
SAM# TURAN (Kayseri) — Olmaz, o olmaz...
(A.P. sıralarından; “Olmaz, olmaz” sesleri)
BA%KAN — Rica ederim efendim... Rica ederim efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın sözcü diyor ki...
(A.P. sıralarından; “Olmaz, olmaz” sesleri, anla"ılmayan müdahaleler)
BA%KAN — Sayın Varı#lı, rica ediyorum.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın sözcü diyor ki; 
“Köyden fı#kırmayan kalkınma olmaz. Kalkınma köyden ba#lamalıdır: Bu bizim 
kitaptan alınmadır; Ak Günler Kitabından alınmadır. 1973 senesinde Ak Günler 
Kitabının filân sayfasında bu yazılıdır” diyor. “Binaenaleyh, bu intihaldir” diyor. 
“Demirel bu lâfı bilir; intihal” diyor.

"imdi gerçekten bir intihal var orta yerde; ama intihal Sayın sözcünün göster-
di%i istikâmette de%il, ters istikâmette. Bakınız nasıl intihal var:

“Köy ve köylü meselesini asırların biriktirdi%i problemler olarak görüyor ve 
bize intikal eden bir medeniyet ve be#eriyet davası telâkki ediyoruz.

Bu anlayı# içinde Türkiye’nin kalkınmasının ancak köyün kalkınması ile müm-
kün olaca%ına inanıyoruz. Köyden fı#kırmayan ve nimetleri köye götüremeyen bir 
kalkınmanın mümkün olmayaca%ına dair inancımız &kinci Be# Yıllık Kalkınma Pla-
nımızın ana yapısını ve temel felsefesini te#kil etmi#tir”

Bu doküman Adalet Partisinin 1969 Seçim Beyannamesidir ve 60’ncı sayfası-
dır. Ak Günler 1973 tarihli oldu%una göre, bir intihal varsa, intihal 1973’den 1969’a 
de%il, 1969’dan 1973’edir. (A.P. sıralarından alkı"lar; “Bravo” sesleri)

SAL#H TANYER# (Gaziantep) — Bizim de 1969 Beyannamemizde var.
LÛTF# B#LGEN (#çel) — 1973 de%il, 1969. Bir ay fark var aramızda. Bir ay 

sonra siz aldınız, ne#rettiniz. 1969 nedrettik biz onu.
BA%KAN — Sayın Bilgen, oturdu%unuz yerden konu#mayınız, lütfen.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Onun da cevabı var. Öyle 

mi diyorsunuz? Onun da var cevabı. Cevabını verelim. &ddia #udur:
“Bunlar 1973 Ak Günler Beyannamesinde var. Siz bu programı bölük - pörçük 

bizim beyannamemizden aktarmı#sınız” diyor Sayın sözcü. Biz de diyoruz ki; bi-
zim, sizin beyannamenizle falan alâkamız yok. Biz bu fikirleri sizden evvel dü#ün-
mü#üzdür, beyannamemizde yazmı#ızdır.

"imdi geliniz bu köylüye sahip çıkma meselesi üzerinde kısaca duralım. Cum-
huriyet Halk Partisi köylüye sadece tahsildar göndermi#tir. Ye#il ekine (Buradan 
kaç para çıkar, ba#ak kurur mu, ne olaca%ı belli de%il) vergi koymak için sadece tah-
sildar göndermi#tir.

LÛTF# B#LGEN (#çel) — Tahsildarlar da hep Demokrat olmu#tur.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Evet, köyü ve köylüyü 

meydana çıkaran demokrasidir. Köye ve köylüye hizmet götüren Demokrat Parti-
dir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Gayet tabiî, gayet tabiî... Aslında 1950 senesine kadar Türkiye Cumhuriyetinin 
bütçelerine bir bakınız; kaç para koymu#unuzdur köye ve köylüye? Sıfır, sıfır, sıfır... 
Hiçbir #ey koymadınız. Köye ve köylüye su götüren, yol götüren Demokrat Partidir, 
ı#ık götüren Adalet Partisidir ve açıklıkla ifade edelim; bu C.H.P.’nindir diye göste-
rebilece%iniz bir tane elektrik dire%i, gösterebilece%iniz bir çe#me yoktur. Köyü ve 
köylüyü Türkiye’de idarenin parçası yapan demokrasidir. Köyü ve köylüyü Türkiye 



idaresinde a%ırlık yapan demokrasidir, söz sahibi yapan demokrasidir, ses sahibi 
yapan demokrasidir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"unu açıklıkla ifade edelim: Bizim, sizin Ak Günler Beyannamesinden alaca-
%ımız bir #ey yok; ama siz gider köyleri gezerseniz, 6 bin köyde elektrik görürsü-
nüz, bunun üzerindeki damgayı da görürsünüz. 25 bin köyde içecek su bulursunuz. 
Köye gidersiniz; yolda bir damga vardır, çe#mede bir damga vardır. Bakın tarihleri-
ne, ne damgası...

Binaenaleyh, bu yetmiyor. Köye refah götüreceksiniz, köye gübre götüreceksi-
niz, tohum götüreceksiniz, ilâç götüreceksiniz. Bu da yetmiyor. %70’i topra%a ba%lı 
bir toplum olmaz. Bunu 20’ye indirdi%iniz zaman Türkiye bahtiyar olur. Toprak en-
düstrisinin 1/4’ini verir. Toprakta çalı#an köylüm benim, sadece dört ay, be# ay çalı-
#ır, yedi-sekiz ay atıldır. Çünkü, kı# #artları gelir, yapacak i#i yoktur; ama endüstriye 
geçirdi%iniz zaman 12 ay çalı#ma imkânı vardır.

Ne alır benim köylüm topraktan? Topra%ı olan ne alır, olmayan ne alır? Orman 
köylüm ne yapar? Denizin kenarına sıkı#mı# sahil köylüm ne yapar? Da% köylüm ne 
yapar? Bunlar ayrı ayrı i#lerdir.

Onun içindir ki; Türkiye’deki köy meselesi bir be#eriyet meselesidir. Bunu de-
mokrasi meydana çıkarmı#tır, Demokrat Parti de, Adalet Partisi de çok büyük ve 
güzel hizmetleri köye götürmü#tür. Köye hizmet götürenin elini öpmek bizim vazi-
femizdir. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Gecenin çok geç saati oldu. Söylenecek çok #ey var; fakat daha fazla Sayın söz-
cüyü sıkı#tırmak istemiyorum. Biz Hükümet oldu%umuz halde onun bizi sıkı#tır-
ması gerekirken, bizim onu sıkı#tırmaya dönmemiz daha bu i#in ba#langıcında mu-
halefet - Hükümet münasebetlerine de uygun dü#mez. Onun için, meseleyi burada 
kesiyorum; ama gerçekten üzerinde hassasiyetle durdu%um bir iki konu daha var. 
Sabrınıza sı%ınarak onları da ifade edece%im.

Gübre Türk köylüsünün hayatî önemde bir malı haline gelmi#tir. Gübre, Türki-
ye için petrol kadar önemlidir. "imdi, biz a#a%ı yukarı altı sene 54-60 kuru# arasında 
gübre sattırdık. Tabiî cinsleri var bunun. Benim söyledi%im amonyaklı gübre, %21 
nispetindeki gübre. Altı sene 60 kuru#tan sattırdık. Gübrede sübvansiyondan kork-
mayınız. Çünkü, gübrede yapaca%ınız sübvansiyonu verimden, üretimden alırsınız. 
E%er gübreyi ba#langıçta pahalı tutarsanız üretim alamazsınız. O zaman yiyecek 
maddelerini dı#ardan ithale gidersiniz. Türkiye gibi (ki, %70’i topra%a ba%lı) %70’i 
çiftçi olan bir ülkede dı#arıdan yiyecek maddesi alacaksınız.. Bunu izah edemez-
siniz. Almanya’ya Türk vatanda#ı gidecek, orada fabrikada çalı#acak, o fabrikada 
çalı#tı%ından Türkiye’ye para gönderecek, o parayla biz Kansas ovalarında yeti#en 
bu%dayı alaca%ız getirece%iz.. Bu olmaz. Türkiye bu%day meselesine de, #eker mese-
lesine de, ya% meselesine de kendi içinde tedbir bulmaya mecburdur.

Tedbirleri vardır; gübre bunlardan biridir, birisi sulamadır, birisi ilâçtır, to-
humdur. Jeneti%in harikaları var. Jenetik; yani tohum üretme ilmi bugün çok geli#-
mi#tir. Sonra bu%dayına itiraz edenler oldu Türkiye’de; ama 80 kilo yerine 400 kilo 
verim veriyor. Bezestiya bu%dayına itiraz edenler oldu. Gidin Trakya köylüsüne so-



run. Trakya köylüsü bu sene 80 kilo yerine 400 kilo bu%day aldı; 3’er liradan 1.200 
lira. Dönümünden 1.200 lira para alması çok güzel bir #ey.

Sayın sözcü diyor ki, “Gübreye sübvansiyon yaparsanız, bu%day fiyatlarını son-
ra sabit mi tutarsınız?” Geçen sene bu%day fiyatları dünyada 200 dolara kadar çıktı; 
yani, 3 liraya kadar, hatta 225 dolara kadar çıktı. Bu%day fiyatları 1970’lerde 60 
dolardı, hatta bir zamanlar C&F 52 dolardı. Bu%day fiyatları dünyada 52 dolarken, 
(ki, a#a%ı yukarı o zamanlar bizim paramızla 52 kuru#a mal oluyordu) biz köylünün 
elindeki bu%dayı 88 kuru#a alıyorduk; yani dünya piyasası 52 kuru#, Türkiye’deki 
bu%dayın parası 88 kuru#; ama bu 88 kuru#ta Türk köylüsü memnundu. Çünkü, 
60 kuru#a gübre alıyordu, 40 bin liraya traktör alıyordu. 120 bin liraya traktör, 4,5 
liraya gübre almıyordu ve 100 kuru#a, 95 kuru#a gazya%ı alıyordu, gazya%ını 265 
kuru#a almıyordu. Bezin metresi 150 kuru#tu, 6 lira de%il.

Çünkü, Türk köylüsü için, bir taraftan cebine ne girdi, öbür taraftan cebinden 
ne çıktı; bu önemlidir. Bir kilo fındık satan; yani fındık zürraı olan Karadeniz köy-
lüsü, bir kilo fındıkla 7 kilo gazya%ı alabiliyordu. "imdi 5 kilo alamıyor. Bir kilo 
fındıkla 4 kilo #eker alıyordu, #imdi 1,5 kilo #eker alıyor.

Binaenaleyh, sattı%ı ne, aldı%ı ne? Bu muhasebeye baktı%ınız zaman Türk köy-
lüsü ezilmi#tir. 88 kuru#a bu%day sattı%ı zaman memnundu, mesuttu. Aldı%ı da 
ona göreydi. Dünya fiyatları o zaman 52 kuru#tu. O zaman bizim iktidarımız, bi-
zim Hükümetimiz 88 kuru# ile 52 kuru# arasında 36 kuru# Türk köylüsüne dünya 
fiyatlarının üstünde para vermeyi ba#armı#tır. "imdi ise, 230 kuru# civarında olan 
resmî fiyat, dünya fiyatlarının 80 kuru# altındadır. Binaenaleyh, burada bu politi-
kaları yererken gayet dikkatli olmak lâzımdır.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
Türkiye 1964’de 400 bin ton gübre kullanıyordu, bugün 4 milyon ton gübre 

kullanıyor Türkiye.
400 bin tondan 4 milyon tona... Türk köylüsü çıkarının nerede oldu%unu gayet 

iyi bilmektedir ve bunun 2 milyon tonunu da Türkiye kendisi yapıyor; ama bilmiyo-
ruz ki, 1974 yılında gübre fabrikalarının tam kapasiteyle i#lemesi için lâzım gelen 
i#letme sermayesi bulunup verilmedi%inden dolayı, bu fabrikalar ancak %30 kapa-
sitede çalı#abilmi#tir; %30. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin eseridir.

Fabrikaları 160 bin tonluk Kütahya fabrikasını 500 bin tona çıkaran biziz. 
Samsun’da fabrika yapan biziz, Mersin’de fabrika yapan biziz, Elâzı%’da fabrika 
yapan biziz, &skenderun ve Derince’ deki fosfat fabrikalarını da 3-4 misli geni#le-
ten (ki, ufak ufak fabrikalardır) yine biziz. Türkiye’nin 1960’taki gübre kapasitesi 
200 bin ton, kendi imalâtının hepsi. "imdi 2 milyon ton. En kısa zamanda Türkiye 
10 milyon ton gübre yapmaya mecbur; 10 milyon ton çe#itli cinsten gübre yapma-
ya mecbur, Türkiye’nin çe#itli yerlerine 15 tane, 20 tane gübre fabrikası yayma-
ya mecbur ve gübreyi Kütahya’dan alacaksınız Diyarbakır’a ta#ıyacaksınız. Hayır. 
Diyarbakır’a da götürün gübre fabrikası, Erzurum’a da götürün gübre fabrikası, 
Trabzon’a da götürün gübre fabrikası, götürün; Edirne’ye de götürün gübre fabri-
kası. Bunları yapmaya mecbursunuz; ama Gemlik gübre tesislerinin 4 senedir oldu-



%u yerde saydı%ını, yerinin alınmı# olmasına ra%men in#aatına ba#lanmadı%ını, son 
günlerde bir parça kıpırdama var, size söyleyebilirim.

Onun içindir ki, gübre meselesi üzerine dikkatinizi çekiyorum. Bu, fevkalâde 
önemli bir konudur, hayatî bir konudur, aç kalmamamız buna ba%lıdır. Yalnız aç 
kalmamamız de%il, Türk köylüsünün refahı buna ba%lıdır.

Sulama meselesine gelince; üzerinde duraca%ım ikinci önemli konu budur: 
Türkiye’nin 86 milyon dönüm sulanabilecek arazisi var. Buna yetecek kadar da 
suyu var. Bundan bugün 21 milyon dönümü sulanıyor. Her sene 1 milyon dönüm 
sulasanız, 60 senede ancak sularsınız. 1 dönümün sulaması 2 bin liraya mal oluyor, 
2 milyar sulama için para tahsis etmeniz lâzım; bütün i#lere 3,5 milyar para tahsis 
edilebiliyor.

Binaenaleyh, büyüyen Türkiye kabına sı%amıyor, kaynaklarına sı%amıyor; yani 
Türkiye’nin bugünkü kaynaklarıyle Türkiye’yi yapmaya kalktı%ınız zaman 60 sene-
de sulama i#ini yapmaya mecbursunuz.

1.200 köye - elektrik götürerek, - 50 bin köyü kaç senede elektriklendirirsiniz? 
40 senede. 40 sene daha benim köylüm karanlıkta mı duracak? 5 bine çıkarın bunu, 
10 senede yapın. Takatimiz yok, personelimiz yok, malzememiz yok, oyumuz yok, 
büyümüz yok. E, karanlıkta oturalım daha iyi çıkar bunlar... Biz de karanlıkta Türk 
köylüsünü oturtmamaya kararlıyız. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

"imdi Sayın Yurdakuler’in tenkitleri içerisinde bir konu var, onun üstünde 
duraca%ım. Bizim kalkınma politikamızı sanıyorum ki yanlı# de%erlendirmi#lerdir. 
Evvelâ kalkınalım, sonra da%ıtalım... Hayır efendim öyle de%il. Bizim kalkınma po-
litikamızın esası; ekonomik ekspansiyonla birlikte sosyal adalet ve sosyal güven-
liktir. Yani, neyi da%ıtacaksınız; bir #eyiniz yoksa neyi da%ıtacaksınız? Evvelâ bir 
#eyiniz olacak, bir #eyi meydana getireceksiniz, yapacaksınız, çıkaracaksınız, ürete-
ceksiniz ondan sonra onu da%ıtacaksınız.

&#te o yapılacak #ey, üretilecek #ey ekonomik ekspansiyonla meydana gelir, 
ekonomik büyümeyle meydana gelir. Onu meydana getirdiniz mi, ihtiyarlara maa# 
ba%layacaksınız, afete u%rayan köylüyü eli bö%ründe kalmaktan kurtaracaksınız, 
okula gidemeyen çocu%a okul yapacaksınız. Türkiye’de hastadan her vatanda#a ba-
kacaksınız; her vatanda#a... Devlet ne zaman lâzım vatanda#a? Vatanda# Devlete 
ne zaman lâzım? Yurt savunması lâzım oldu%u vakit kanını, canını, çocu%unu, her 
#eyini istiyorsunuz geliyor seve, seve; ama Devlet vatanda#a ne zaman lâzım? Ça-
resiz kaldı%ı zaman lâzım aç, açık kaldı%ı zaman lâzım, hasta oldu%u zaman lâzım 
Devlet ona. Hasta olupta kimsenin elinden tutmadı%ı zaman lâzım. &#te Türk va-
tanda#ı ile Türk Devletini, milletle Devleti kucakla#tıracaksınız...

NÂZIM #NEBEYL# (Sinop) — Sosyal mukavele.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bu, sosyal mukaveledir. 

Böyle kucakla#tıracaksınız, sosyal refah devleti budur. Her çocu%u okula gidebilen 
bir Türkiye, herkes tok, herkesin sırtı pek, karnı tok, aya%ında ayakkabı, sıcak bir 
yuvası olan bir Türkiye yapacaksınız. Bunun için sosyalist falan olmaya lüzum yok. 
Bunu hürriyetçi demokrasinin içinde yapmak mümkün. &#te biz onu getiriyoruz. 



Bizim getirdi%imiz odur. Demokrasinin gücüyle beraber, milletimizin gücünü de 
bu #ekilde ispatlamamız mümkündür. Daha do%rusu, Milletimizin gücüyle beraber 
demokrasinin gücünü de beraberce ispatlamamız mümkündür.

Sayın üyeler;

Huzurunuzu uzun süre i#gal ettim. Sözlerimi #öyle tamamlamak istiyorum. 
Gerçi birtakım gerçekten ileri söylenmi# sözler var. Bunların bir kısmı ho# da de-
%il; yani bu kürsüden söylenmemesi lâzım gelen sözler. Burada geliniz memleket 
meselelerini konu#alım. Memleket meseleleri hakkında ne biliyorsanız, ne kadar 
biliyorsanız bunları tartı#alım. Ne yaparsak ne olur, onu neden yapmak lâzım, onu 
neden yapmamak lâzım... Ondan sonra bu kürsüye gelip, efendim i#te, “Kar#ınız-
da oturan, Hükümet, Koalisyon ortaklarının parti liderleridir; Ba#bakan, Ba#bakan 
Yardımcısı, dört cambaz bir ipte oynamaz.” gibi ibareler, sanmıyorum ki bu Yüce 
Meclisin, bu Yüce Senatonun mehabetiyle yakı#ıklı olsun. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri ve alkı"lar)

Bu çe#it #eylere cevap vermek mümkün de%ildir; ama bunun kar#ılı%ında on-
dan daha çirkinini söylemek mümkündür.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gayet tabiî...

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben ona inmiyorum, ona 
tenezzül etmiyorum ve aslında azap duyarım bu çe#it tartı#malardan.

Kendimiz için huzurunuzda de%iliz. Millet için, memleket için huzurunuz-
dayız. Dört parti; u%ra#mı#, didinmi#, çırpınmı#, “Olmaz, yapılamaz, kurulamaz” 
denen bir hükümeti kurmu# huzurunuza gelmi#tir. Güveninize mazhar olur hiz-
met görür ve hizmet görürken, tenkidinize, ir#adınıza ihtiyaç vardır. Murakabeniz 
#arttır. Yegâne kuvvet kayna%ımız Türkiye Büyük Millet Meclisidir, Ba#ka bir yerde 
kuvvet aramayız; Milletin müesseselerinde ve Millette ararız, bu kuvveti.

Biz böylesine, Türkiye meselelerini bildi%imize kaniiz, bu meselelere çare bu-
labilece%imize kaniiz. &#te Hükümet, i#te Programı. Bunalımdan #ikâyet edenlerin 
ve memleketin meselelerinin yüzüstü kaldı%ından #ikâyet edenlerin bize sahip çık-
ması lâzımdır. “Ne yapacaksınız?” derseniz; durmu# olan kalkınma hamlesini yü-
rütece%iz, memleketin refah ve saadeti için çalı#aca%ız, e%itimin millili%i, kültürün 
millili%i, ahlâkın millili%i, TRT’nin millili%i de en ba#ta gözetece%imiz hususlar ola-
caktır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar)

Bütün bunları yapmanın zorunlu%unu biliyoruz. Neyi risk etti%imizi de biliyo-
ruz. Ne kadar a%ır bir yükü aldı%ımızı da biliyoruz. Bu yükü seve seve alırız.

Size, gecenin bu saatinde söyleyebilece%im en son söz #u olacaktır: &timadınıza 
lâyık olmak için, teveccühünüze lâyık olmak için, Yüce Milletimizin teveccühüne 
lâyık olmak için Hükümetiniz, canını di#ine takıp çalı#acaktır. Cenabı Allah yar-
dımcımız olsun.

Hepinizi saygıyle selâmlıyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve sürekli alkı"-
lar)



BA%KAN — Sayın üyeler, Sayın Ba#bakanın konu#masından sonra, Yüce 
Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Programı üzerinde yapılan müzakereler sona 
ermi#tir. Hükümetin ba#arılı olmasını, Hükümet Programından Milletimize hayırlı 
hizmetler çıkmasını dilerim.

Cumhuriyet Senatosu, 15 Nisan 1975 Salı günü saat 15.00’te toplanacaktır.
Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 00.56
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Güvenoylaması

BA%KAN — Efendim, &çtüzü%ümüzün 145’nci maddesini okuyarak, görevli 
arkada#larımı ve Sayın dinleyicileri uyarmak istiyorum.

Sayın dinleyicilerin 145’nci maddeyi dikkatle dinlemelerini rica ediyorum.
“Madde 145. — Dinleyiciler, birle#imin devamı süresince kendilerine ayrılan 

yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.
Dinleyiciler görü#melerde, kabul veya ret yönünde söz, alkı# yahut herhangi 

bir hareketle kendi dü#üncelerini ortaya koyamazlar.
Bu yasa%a uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından 

hemen dı#arı çıkarılırlar”
Önemle duyurulur efendim.
Gündemimize göre, Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan Ba-

kanlar Kurulu hakkında Anayasamızın 103, içtüzü%ümüzün 105’nci maddesi gere-
%ince güven oylaması yapılacaktır. Güven oylanmasının açık oyla yapılması &çtüzü-
%ümüzün hükmüdür. Açık oylamanın #eklini Genel Kurul tayin ve tespit edecektir.

Ba#kanınız olarak, açık oylamanın sa%lıklı olabilmesi için ad okunmak suretiy-
le yapılmasını önerip, oylarınıza sunaca%ım.

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Güven oylaması ad okunmak suretiyle yapılacaktır.
Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada ismi okunan milletvekili arkada#ım 

aya%a kalkarak; “kabul”, “ret” veya “çekinser” diye açık olarak reyini izhar edecektir.
Güven oylamasına Adana seçim çevresinden ba#layaca%ım. Yalnız hasta arka-

da#larımız vardır, ilk defa bunların oylarını alaca%ım.
KEMAL Z#YA ÖZTÜRK (Aydın) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Efendim, oylamaya ba#ladım.



KEMAL Z#YA ÖZTÜRK (Aydın) — Sayın Ba#kan, usul hakkında söz rica edi-
yorum...

BA%KAN — “Oylarını alaca%ım” dedim efendim.

KEMAL Z#YA ÖZTÜRK (Aydın) — Oylamada reddedenlerin ve kabul edenle-
rin de%erlendirilmesi bakımından #ahsen tereddüte sahip bulunuyorum. Bu bakım-
dan, Ba#kanlı%ın açıklama yapmasını rica ediyorum.

BA%KAN — Efendim, &çtüzü%ümüzün 105’nci maddesinin son fıkrası gayet 
kesin ve açıktır, beyaz oyların kırmızı oydan fazla olması #arttır.

KEMAL Z#YA ÖZTÜRK (Aydın) — Çekinserlerin?

BA%KAN — Hiçbir etkisi yoktur, ne kırmızı, ne beyaz oylar için hiçbir etkisi 
yoktur. Beyaz oylara da, kırmızı oylara da etkisi yoktur efendim.

KEMAL Z#YA ÖZTÜRK (Aydın) — Te#ekkür ederim.

BA%KAN — Efendim, hasta bulunan arkada#larımdan oylamaya ba#lıyorum.

(Hasta olan milletvekillerinin oyları tespit olundu)

BA%KAN — Adana seçim çevresinden oylama i#lemine devam ediyorum efen-
dim.

(Adana milletvekillerinden itibaren oylamaya devam edildi)

BA%KAN — Sayın Mehmet Emin Turgutalp?

MEHMET EM#N TURGUTALP (Giresun) — Kabul. (C.H.P. sıralarından gü-
rültüler)

VAH#T BOZATLI (Sivas) — Sayın Ba#kan, &çtüzü%ü tatbik edin. (C.H.P. sıra-
larından gürültüler, C.H.P. ve A.P. sıralarından aya#a kalkmalar)

BA%KAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyorum efendim. Sayın Övet, rica 
ediyorum.

Muhterem arkada#larım, her üye arkada#ım oyunu rahatlıkla ve tam bir özgür-
lük içerisinde kullanacaktır. Hepimiz bunu teminle mükellefiz efendim.

(Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz’dan itibaren oylamaya devam edildi)

BA%KAN — Sonradan gelip oyunu kullanmayan arkada# var mı efendim?

Efendim Sayın Nazım Ba#? Yok.

Sayın Necati Aksoy? (Gürültüler) Yok. Rica ediyorum efendim.

Sayın &hsan Arslan? Yok. (D.P. sıralarından gürültüler)

Efendim rica ediyorum, efendim rica ediyorum… (Gürültüler, aya#a kalkmalar)

Sayın idareci üyeler, Sayın arkada#larım. (Gürültüler), Sayın parti görevlileri, 
rica ediyorum hadiseye meydan vermeyiniz...

Sayın idareci üyeler, Sayın parti görevlileri, rica ediyorum efendim... ($iddetli 
gürültüler, aya#a kalkmalar) Efendim yerlerinize oturunuz, rica ediyorum efendim... 



Efendim yerlerinize oturunuz. Efendim, tasnifin sükûnetle yapılabilmesi için rica 
ediyorum, yerlerinize oturunuz efendim. (Oylama yapıldı)

BA%KAN — Oylama muamelesi bitmi#tir efendim, tasnife ba#lıyoruz. (Gürül-
tüler)

Sayın &dareci üyeler, lütfen sükûneti sa%layınız.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Sayın Ba#kan, neticeyi açıklamadan önce 

bir maruzatım vardır, müsaade eder misiniz?
BA%KAN — Buyurunuz efendim
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Demokratik Partiden üç 

arkada#ımızla sabahtan beri bir temas kurmaya çalı#ıyoruz, kuramadık (A. P. sırala-
rından “Otur yerine” sesleri)

BA%KAN — Efendim, bizi ilgilendirmez.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Sayın Ba#kan, bu arkada#larımız oylarını 

vermekten, vazifelerini yapmaktan alıkonulmu#lardır.
Zabıtlara bunun geçirilmesi icap etmektedir.
BA%KAN — Geçmi#tir efendim.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Zatıâlinizi Ba#kan olarak vazifeye davet 

ediyorum.
BA%KAN — Zabıtlara geçmi#tir efendim.
FERRUH BOZBEYL# (#stanbul) — Oylamanın me#ruiyetini suizanna davet 

eden bir durum vardır.
BA%KAN — Efendim, burada oylama salimen yapılmı#tır. Buradaki oylamanın 

üstüne hiçbir #aibe dü#memi#tir efendim. Dı#arıdaki oylarla ayrıca ilgilenece%iz.
TEVF#K F#KRET ÖVET (Sinop) — Ba#kan, üç arkada#ımız kaçırıldı resmen.
BA%KAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Övet size söz vermedim efendim.
Efendim, lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler)
Efendim, tasnife ba#ladık, lütfen yerlerinize oturunuz.
Efendim, yerinize oturunuz rica ediyorum. Sayın &dareci üyeler... (Gürültüler)
AZM# YAVUZALP (Ni$de) — Sayın Ba#kan, salonda milletvekili olmayan bir 

kimse var, müdahale edemiyoruz.
BA%KAN — Efendim, &dareci Üye arkada#larımız oradalar, müdahale ediyor-

lar.
#LHAMI ÇET#N (Yozgat) — Milletvekili de%il Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Efendim, bir dakikanızı rica edeyim... (C.H.P. sıralarından aya#a 

kalkmalar, ANTALYA eski Milletvekili Rafet Eker’in üzerine yürümeler, gürültüler)
Bir dakika arkada#lar... (C.H.P. sıralarından “Vurun namussuza” sesleri, gürültü-

ler)



Salonları derhal bo#altınız, görevlileri vazifelerini yapmaya davet ediyorum. 
Efendim, rica ediyorum. Sayın &dareci Üyeler, sayıp grup yöneticileri rica ediyorum, 
gruplarınıza sahip çıkınız, arkada#larımızı yerlerine oturtunuz efendim. (Gürültü-
ler)

Efendim, sükûneti muhafaza ediniz, rica ediyorum. (Gürültüler)
Efendim, yerlerinize oturunuz.
Sayın &dareci Üyeler, foto muhabirlerini salondan çıkarınız efendim. Grup yö-

neticilerinden yardım rica ediyorum efendim... Ben buradan ne yapayım efendim?
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Ba#kan, sükûnet sa%landıktan 

sonra bir maruzatım olacaktır.
BA%KAN — Olur efendim, tasnif bitsin. (Gürültüler)
Efendim i#itemiyorum, yerlerinize oturunuz, rica ediyorum.
Sayın grup yöneticileri arkada#larım... Sayın Erverdi...
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Güvenoyu aldınız de%il mi?
BA%KAN — Efendim yerlerinize oturunuz, rica ediyorum.
Sayın Karaman, Sayın Kumbasar rica ediyorum; arkada#larımızı yerlerine 

oturtunuz.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Ba#kan, sükûnet sa%landıktan 

sonra bir maruzatım olacak efendim.
BA%KAN — Efendim, oylama i#lemi bitsin; rica ediyorum, tasnif devam eder-

ken...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — "imdi söylemiyorum efendim. Sükûnet 

sa%landıktan sonra kısa bir maruzatım var efendim.
BA%KAN — Sayın Korkmazcan, siz öteden beri Mecliste bulunan bir arkada#ı-

mızsınız. Oylama sırasında, tasnif sırasında kimseye söz vermedi%imizi biliyorsu-
nuz. Rica ediyorum.

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Ba#kan, bana söz vermi#tiniz, 
sükûnet sa%landıktan sonra kısa bir maruzatım var, bu oylama i#lemi ile ilgili.

Sayın Ba#kan, oylama i#lemi ile alâkalı, üç arkada#ımız ile sabahtan beri parti 
yöneticileri olarak irtibat kuramadık.

Bu arkada#larımızı #ayet vazifelerini yapmaktan alıkonulmu#larsa kendi irade-
leri dı#ında, bu oylamanın me#ruiyeti ortadan kalkar. Bu hususun zapta geçmesini 
istirham ediyorum.

BA%KAN — Efendim, bu arkada#ların âbiketi hakkında Ba#kanlı%ımızın hiçbir 
bilgisi yoktur. Bu itibarla, sizi tasvip edecek mahiyette bir karara varmam mümkün 
de%ildir, rica ediyorum. (C.H.P. ve A.P. sıralarından aya#a kalkarak kar"ılıklı yürümeler 
ve gürültüler)

Efendim rica ediyorum, burası kavga yeri de%il efendim. Kavga etmek isteyen 
arkada#larım dı#arı çıksınlar... Rica ediyorum efendim. (Gürültüler)



Sayın grup yöneticileri arkada#larımdan rica ediyorum, yardımcı olsunlar 
efendim. (Gürültüler ve yer yer aya#a kalkmalar)

Efendim, lütfen yerlerinize oturunuz. Lütfen yerlerinize oturunuz, rica ediyo-
rum efendim. Sayın yönetici arkada#larım, Ba#kanlı%a yardımcı olunuz efendim, 
rica ediyorum. (Gürültüler)

Efendim rica ediyorum sebepsiz yere ba%ırmayınız efendim, rica ediyorum, ba-
%ıran arkada#ım dı#arı çıksın.

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Efendim, parayla adam satın alıyorlar.

BA%KAN — Efendim, bizi ilgilendirmez o.

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Parayla adam satın alıyorlar.

BA%KAN — Efendim, o sizin iddianız, ne yapayım efendim ben?

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Hani demokrasi?

BA%KAN — Beni ilgilendirecek tarafı yoktur efendim. Rica ediyorum.

(!zmir Milletvekili Yüksel Çakmur ile Gaziantep Milletvekili !. Hüseyin !ncio#lu ara-
sında tartı"malar)

BA%KAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyorum efendim. Sayın Çakmur 
rica ediyorum. (C.H.P. ve C.G.P. sıraları arasında tartı#malar)

Sayın Kumbasar, müdahale ediniz, rica ediyorum efendim.

#DAREC# ÜYE SAM# KUMBASAR (Rize) — Efendim, “susun” diyorum.

Arkada#lar rica ederim, lütfen...

BA%KAN — Efendim, çıkı# kapılarının önündeki birikmi# kimselerin dı#arı çı-
karılmalarını rica ediyorum &dare Amirlerinden. Arkada#larımız kimlerdir, ne mak-
satla orada duruyorlar, bilmiyorum. Derhal bo#altılsın efendim.

Sayın &dare Amirleri, derhal kapıların önünü bo#altınız efendim. Tek bir insan 
kalmasın.

BA%KAN — Efendim rica ediyorum. &stirham ediyorum efendim.

Oylama sonuçlan gelmi#tir, arz ediyorum efendim.

Açık oylamaya 442 i#tirak olmu#tur; 222 kabul, 218 ret, 2 çekinser oy kullanıl-
mı#tır. Bu suretle... (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıralarından "iddetli alkı"lar, “Bravo” sesleri)

Bu suretle, Sayın Demirel tarafından kurulan Hükümete Millet Meclisince gü-
venoyu verilmi#tir. (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıralarından ayakta "iddetli alkı"lar, “Bravo” 
sesleri)

Kendilerini kutlar, ulusumuz ve yurdumuz için hayırlı olmasını dilerim. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Te#ekkür için. söz istiyo-
rum Sayın Ba#kan.



BA%KAN — Te#ekkür için söz istiyorsunuz. Buyurunuz Sayın Demirel. (A.P., 
M.S.P. ve C.G.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar; C.H.P. ve D.P. sıralarından gürültü-
ler ve sıra kapaklarına vurmalar)

Efendim rica ediyorum... Rica ediyorum efendim. Buyurun Sayın Demirel.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Yüce Mecli-

sin Sayın üyeleri;
6,5 ay süren bir Hükümet bunalımından sonra kurulmu# olan Koalisyon Hü-

kümetine bugün güvenoyunuzu izhar buyurdunuz.
Yüce Meclise, Hükümetimize izhar buyurulan güvenoyundan dolayı minnetle-

rimizi, #ükranlarımızı sunar; memleketimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah’ın bize 
yardımcı olmasını niyaz eder, saygılarımı teyit ederim. (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan. (A.P., M.S.P. ve C.G.P. sıraların-
dan alkı"lar, C.H.P. ve D.P. sıralarından gürültüler)

Efendim rica ediyorum...
Gündemimizde görü#ülecek ba#ka bir konu kalmamı#tır.
Gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerini görü#mek için, 15 Nisan 1975 

Salı günü saat 15.00’te toplanılmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma saati: 16.20



Ba"bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hak-
kında Anayasanın 103’üncü maddesi uyarınca güven oylamasına verilen 

oyların sonucu

(Güvenoyu verilmi"tir)

Program: 06.04.1975
Güvenoylaması: 12.04.1975
Üye sayısı: 450
Oy verenler: 442
Kabul edenler: 222
Reddedenler: 218
Çekinserler: 2
Oya katılmayanlar: 5
Açık üyelikler: 3

(Kabul edenler)
ADANA 
Yılmaz Hocao%lu, Selâhattin Kılıç, Mehmet Hulusi Özkul, Ahmet Topalo%lu, 
Alparslan Türke#
ADIYAMAN 
Halil A%ar, Abdurrahman Ünsal
AFYON KARAH#SAR 
Mehmet Rıza Çerçel, Rasim Hancıo%lu, Mete Tan, Ali &hsan Ulubah#i
A&RI 
Kerem "ahin, Mir Bahattin Yardımcı
AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar
ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu, Orhan Alp, O%uzhan Asiltürk, O%uz Aygün, Orhan 
Eren, M. Kemal Erkovan, &. Hakkı Keteno%lu, &. Hakkı Köylüo%lu, Hasan 
Özçelik, Fikri Pehlivanlı, H. Turgut Toker
ANTALYA 
&hsan Ataöv, Abdurrahim Erdem, Remzi Yılmaz
ARTV#N 
Sabit Osman Avcı
AYDIN 
Mutlu Menderes, Nahit Mente#e, &smet Sezgin, Behiç Tozkoparan



BALIKES#R 
Ahmet Akçeel, Mustafa Kemal Alver, &lhan Aytekin, Cihat Bilgehan, &brahim 
Behram Eker, Ahmet &hsan Kırımlı
B#LEC#K 
Muzaffer Erdem
B#NGÖL 
Abdullah Bazencir
B#TL#S 
Abidin &nan Gaydalı, Muhyettin Mutlu
BOLU 
Harun Aytaç, Müfit Bayraktar, Ahmet Çakmak, Kemal Demir
BURDUR 
Faik Kırba#lı
BURSA 
Emin Acar, Halil Karaatlı, Cemal Külâhlı, Kasım Önadım, H. Suat Sungur, 
Mustafa Tayyar, Ahmet Türkel
ÇANAKKALE 
Murat Bayrak, Zekiye Gülsen, Refet Sezgin
ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan, Nurettin Ok, Arif Tosyalıo%lu
ÇORUM 
Yakup Ça%layan, Yasin Hatipo%lu, Turhan Utku
DEN#ZL# 
Fuat Avcı, Rıza Genço%lu
D#YARBAKIR 
Abdüllâtif Ensario%lu, Halit Kahraman, Mahmut Kepolu
ED#RNE 
&lhami Ertem, Veli Gülkan
ELÂZI& 
Ömer Naimi Barın, Hasan Buz, Rasim Küçükel
ERZ#NCAN 
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM 
Yahya Akda%, Rıfkı Danı#man, Mehmet Fuat Fırat, Gıyasettin, Karaca, Korkut 
Özal, Zekâi Yaylalı, &smail Hakkı Yıldırım
ESK#%EH#R 
&brahim Etem Güngör, Orhan O%uz, Seyfi Öztürk
GAZ#ANTEP 
Mehmet Bozgeyik, &mam Hüseyin &ncio%lu, Mehmet Özkaya



G#RESUN 
Nizamettin Erkmen, M. Emin Turgutalp
GÜMÜ%HANE 
M. Orhan Akkoyunlu, Mustafa Karaman, Turgut Yücel
HATAY 
Sabahattin Adalı, Abdullah Cilli, Mehmet Sait Re#a, Ali Yılmaz
ISPARTA 
Ali &hsan Balım, Mustafa Cesur, Süleyman Demirel, Yusuf Uysal
#ÇEL 
&brahim Göktepe, Rasim Gürsoy
#STANBUL 
Hasan Aksay, Servet Bayramo%lu, Sadettin Bilgiç, &. Fehmi Cumalıo%lu, 
Süleyman Arif Emre, Nilüfer Gürsoy, Mustafa Kara, Fatma Gülhis Mankut, 
Hüseyin Özdemir, Osman Özer, Mustafa Parlar, Cemal Suer, &smail Hakkı 
Tekinel, Hüsamettin Tiyan#an, &hsan Toksarı, Cemil Yava#
#ZM#R 
Talât Asal, Âdil Demir, Yücel Dirik, Ali Naili Erdem, Yılmaz Ergenekon, "inasi 
Osma, Orhan Demir Sorguç, &smail Ta#lı, Cemal Tercan
KAHRAMAN MARA% 
Halit Evliya, Ahmet Tevfik Paksu, Mehmet Pamuk
KARS 
Abdülkerim Do%ru, Cemil Ünal
KASTAMONU 
Mehdi Keskin, Sabrı Keskin, Hilmi Öztürk, Hasan Tosyalı
KAYSER# 
Mehmet Altmı#yedio%lu, Cemal Cebeci, Turhan Feyzio%lu, Selçuk &mamo%lu, 
Hayrettin Nakibo%lu, Kâmil Özsarıyıldız
KIRKLAREL# 
Mehmet Atagün
KIR%EH#R 
Memduh Erdemir
KOCAEL# 
Sedat Akay, "evket Kazan, Sabri Yah#i
KONYA 
Re#at Aksoy, Mehmet O%uz Atalay, "ener Battal, Bahri Da%da#, Necmettin 
Erbakan, Kemâlettin Gökakın, Mustafa Kubilay &mer, Vefa Tanır
KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum, H. Cavit Erdemir, &lhan Ersoy
MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol, Ahmet Karaaslan



MAN#SA 
Ahmet Balkan, Süleyman Ça%lar, Hilmi Okçu, Necmi Özgür, M. Gündüz 
Sevilgen, Önol "akar

MARD#N 
Fehim Adak, &brahim Aysoy, Seyfi Güne#tan, Talât O%uz

MU&LA 
Ahmet Buldanlı, Ünat Demir

MU% 
Kasım Emre

NEV%EH#R 
Mehmet Sabri Dörtkol, Ragıp Üner

N#&DE 
". Ya#ar Arıba#, Haydar Özalp

ORDU 
Ata Bodur, Mustafa Kemal Gönül, Kemal "ensoy, Bilâl Tarano%lu

R#ZE 
Sûdi Re#at Saruhan, Cevat Yalçın

SAKARYA 
Nuri Bayar, Nadir Lâtif &slâm, &smail Müftüo%lu

SAMSUN 
Ali Acar, Mustafa Da%ıstanlı, Do%an Kitaplı, Hüseyin Özalp, Hayati Sava#çı

S#NOP 
Mustafa Kaptan

S#VAS 
Enver Akova, Ahmet Arıkan, Vahit Bozatlı, Mehmet &hsan Karaçam, 
Vahdettin Karaçorlu

TEK#RDA& 
Halil Ba#ol, Nihan &lgün

TOKAT 
Hüseyin Abbas, Feyzullah De%erli, Ali "evki Erek

TRABZON 
Ömer Çakıro%lu, Lütfi Kökta#, Mehmet Özgür

URFA 
Mehmet Aksoy, Mehmet Celâl Bucak, Necmettin Cevheri, Abdülkadir Öncel

U%AK 
Orhan Dengiz

VAN 
Muslih Görenta#, Kinyas Kartal, Mehmet Salih Yıldız



YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpo%lu, Mustafa Asri Ünsür, Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın, Fevzi Fırat, Orhan Göncüo%lu, Sadık Tekin Müftüo%lu, 
Mehmet Zeki Okur

(Reddedenler)
ADANA 
Mehmet Can, Hasan Cerit, Erol Çevikçe, Osman Çıtırık, &lter Çubukçu, Battal 
Köksal, &brahim Tekin, Emin Bilen Tümer
ADIYAMAN 
Kemal Tabak, Ramazan Yıldırım
AFYON KARAH#SAR 
&brahim Elmalı, Süleyman Mutlu, "ükrü Yüzba#ıo%lu
A&RI 
Cemil Erhan, Rıza Polat
AMASYA 
Hasan Bütüner, Vehbi Me#hur
ANKARA 
Muammer Alıcı, Kemal Ataman, Osman Ceran, Necdet Evliyagil, Mustafa 
&mirzalıo%lu, M. Rauf Kandemir, Cahit Kayra, Kâmil Kırıko%lu, &brahim 
Saffet Omay, Cevat Önder, Feraha Fatma Öztürk, Önder Sav, &lyas Seçkin, 
Sabahattin Selek, Yusuf Ziya Ya%cı
ANTALYA 
Deniz Baykal, Ömer Buyrukçu, Fahri Özçelik, Faiz "arlar
ARTV#N 
Turgut Altunkaya, Ekrem "adi Erdem
AYDIN 
&sa Ayhan, M. "ükrü Koç
BALIKES#R 
Necati Cebe, Sadullah Usumi, Orhan Üretmen
B#LEC#K 
Mehmet Ergül
B#NGÖL 
H. Celâlettin Ezman
BOLU 
Abdi Özkök
BURDUR 
Osman Aykul, Ali Sanlı



BURSA 
Mehmet Emekli, Hasan Esat I#ık, Mehmet Turgut
ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri, Hasan Sever
ÇORUM 
Cahit Angın, Etem Eken, Kasım Parlar, &hsan Tombu#
DEN#ZL# 
Sami Arslan, Hüseyin Erçelik, Hasan Korkmazcan, Hüdai Oral
D#YARBAKIR 
Hasan De%er, Recai &skendero%lu, Bahattin Karakoç, Mahmut Uyanık
ED#RNE 
&lhan I#ık, Cevat Sayın
ELÂZI& 
Atillâ Atilâ, A. Orhan Senemo%lu
ERZ#NCAN 
Hasan Çetinkaya, Nurettin Karsu
ERZURUM 
Rasim Cinisli, Selçuk Erverdi
ESK#%EH#R 
Murat Kâhyao%lu, Ay#e Aliye Köksal, Niyazi Onal
GAZ#ANTEP 
Mustafa Güne#, &brahim Horto%lu, Mehmet Özmen, Yusuf Öztürkmen, 
Orhan Tokuz
G#RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, &brahim Etem Kılıço%lu, Hasan Vamık Tekin, Orhan 
Yılmaz
GÜMÜ%HANE 
Erol Tuncer
HAKKÂR# 
Mikail &lçin
HATAY 
Sabri &nce, Mehmet Sönmez, Malik Yılman
#ÇEL 
Hikmet Balo%lu, Oral Mavio%lu, Süleyman "im#ek, Çetin Yılmaz
#STANBUL 
Hasan Basri Akkiray, Abdullah Ba#türk, Orhan Birgit, Ferruh Bozbeyli, Vahit 
Ya#ar Çalın, A. Bahir Ersoy, Orhan Eyübo%lu, Abdurrahman Köksalo%lu, 
Necdet Ökmen Ali Nejat Ölçen, &lhan Özbay, M. Kâzım Özeke, A. Do%an 
Öztunç, &lhami Sancar, Mehmet Emin Sungur, "ükriye Tok, Ali Topuz, Metin 
Tüzün, Necdet U%ur, Re#it Ülker, Halûk Ülman, Engin Ünsal



#ZM#R 
Kaya Bengisu, Alev Co#kun, Yüksel Çakmur, Süleyman Genç, Co#kun 
Karagözo%lu, A. Kemal Önder, Remzi Özen, Neccar Türkcan, Mahmut 
Türkmeno%lu
KAHRAMAN MARA% 
&smet A%ao%lu, Mehmet Özdal, O%uz Sö%ütlü, Ali Zülfikâro%lu
KARS 
Davut Aksu, Do%an Araslı, Yasin Bozkurt, Kemal Okyay, Hasan Yıldırım
KASTAMONU 
Vecdi &lhan, Sabri Tı%lı
KAYSER# 
Tufan Do%an Av#argil, Mehmet Yüceler
KIRKLAREL# 
Tankut Akalın, Mehmet Dedeo%lu
KIR%EH#R 
Mustafa Aksoy, Sait Saylam
KOCAEL# 
&brahim Akdo%an, Turan Güne#
KONYA 
&smet Büyükyaylacı, Muzaffer Demirta#, M. Necati Kalaycıo%lu, Hüseyin 
Keçeli, Ali Kökbudak, Özer Ölçmen, Faruk Sükan, Mustafa Üstünda%
KÜTAHYA 
Ahmet Ha#im Benli, Mehmet Ersoy
MALATYA 
Mehmet Delikaya, Hüseyin Deniz, Hakkı Gökçe, Celâl Ünver
MAN#SA 
Veli Bakırlı, Mustafa Ok, Süleyman Tuncel, Hasan Zengin
MARD#N 
Ahmet Türk, Nurettin Yılmaz
MU&LA 
Adnan Akarca, Halil Dere, Ali Dö%erli
MU% 
Ahmet Hamdi Çelebi, Tekin &leri Dikmen
NEV%EH#R 
Mehmet Zeki Tekiner
N#&DE 
Mehmet Altınsoy, Azmi Yavuzalp
ORDU 
Memduh Ek#i, Mehmet Said Erbil, Ferda Güley, Senai Yazıcı



R#ZE 
O. Yılmaz Karaosmano%lu, Sami Kumbasar
SAKARYA 
Kenan Durukan, M. Vedat Önsal, Hayrettin Uysal
SAMSUN 
Fahri Birer, &lyas Kılıç, Hilmi Türkmen, Fuat Uysal, &rfan Yankutan
S##RT 
Abdülbaki Cartı, Mehmet Nebil Oktay, Abdülkerim Zilân
S#NOP 
Yalçın O%uz, Tevfik Fikret Övet
S#VAS 
N. Nazif Arslan, Ahmet Durako%lu, Ekrem Kangal, Mustafa Timisi
TEK#RDA& 
Yılmaz Alpaslan, Ömer Kahraman
TOKAT 
Cevat Atılgan, &smail Hakkı Birler, Ali Kurt, Haydar Ulusoy
TRABZON 
Mehmet Arslantürk, Âdil Ali Cinel, Ekrem Dikmen, H. Kadri Eyüpo%lu, 
Ahmet "ener
TUNCEL# 
Nihat Saltık, Süleyman Yıldırım
URFA 
Celâl Payda#
U%AK 
Kadir Özpak, Ahmet Yılmaz
VAN 
&hsan Bedirhano%lu
YOZGAT 
&lhami Çetin, Nedim Korkmaz
ZONGULDAK 
Zekâi Altınay, Kemal Anadol, Bülent Ecevit, Cahit Karaka#

(Çekinserler)
AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk
S##RT 
&dris Arıkan



(Oya Katılmayanlar)
#ÇEL 
Nazım Ba#
KARS 
Kemal Güven (Ba#kan)
URFA 
Necati Aksoy, Mustafa Kılıç
YOZGAT 
&hsan Arslan

(Açık üyelikler)
Amasya 1
Bursa 1
Ni%de 1
Yekûn 3





II. Ecevit Hükümeti 
(21.06.1977-21.07.1977)



Bakanlar Kurulu

Ba"bakan 
Bülent ECEV&T (Zonguldak)
Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Orhan Ferruh EYÜPO$LU (&stanbul)
Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Turan GÜNE" (Kocaeli)
Devlet Bakanı 
Lütfi DO$AN (Malatya)
Devlet Bakanı 
Yusuf Kenan BULUTO$LU (Samsun)
Adalet!Bakanı 
Selçuk ERVERD& (Erzurum)
Milli Savunma Bakanı 
Hasan Esat I"IK (Bursa)
#çi"leri!Bakanı 
Mustafa Necdet U$UR (&stanbul)
Dı"i"leri!Bakanı 
Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eski#ehir)
Maliye!Bakanı 
Besim ÜSTÜNEL (C. S. Üyesi)
Milli E$itim ve!Kültür!Bakanı 
Mustafa ÜSTÜNDA$ (Konya)
Bayındırlık!Bakanı 
Abdülkerim Z&LAN (Siirt)
Ticaret!Bakanı 
Ziya MÜEZZ&NO$LU (C. S. Kayseri Üyesi)
Sa$lık!ve!Sosyal Yardım Bakanı 
Celal ERTU$ (Elazı%)
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Mehmet CAN (Adana)
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Fikret GÜNDO$AN (C. S. &stanbul Üyesi)
Ula"tırma!Bakanı 
Erol ÇEV&KÇE (Amasya)
Çalı"ma!Bakanı 
Ahmet Bahir ERSOY (&stanbul)



Sanayi!ve!Teknoloji!Bakanı 
Tarhan ERDEM (&stanbul)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Ne#et AKMANDOR (C. S. Bolu Üyesi)
Turizm!ve!Tanıtma!Bakanı 
Altan ÖYMEN (Ankara)
#mar ve #skân Bakanı 
Erol TUNCER (Gümü#hane)
Köyi"leri ve Kooperatifler Bakanı 
Ali TOPUZ (&stanbul)
Orman Bakanı 
Vecdi &LHAN (Kastamonu)
Gençlik ve Spor Bakanı 
Yüksel ÇAKMUR (&zmir)
Gençlik ve Spor Bakanı 
Hayrettin UYSAL (Sakarya)



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 5 Cilt 1 Birle"im 8

Sayfa 28-45
28.06.1977 Salı

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Geçici Ba"kan Kinyas Kartal

GEÇ!C! D!VAN ÜYELER!: Metin Musao#lu (Mardin)
Nedim Tarhan (Adana)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Gündemimize göre, Hükümet Programı okunacaktır.
Bu arada, dinleyicilerle ilgili bir hatırlatmada bulunaca%ım:
&çtüzü%ümüze göre, dinleyiciler sükûnet içinde oturmak zorundadırlar; söz, 

alkı# ve ba#kaca bir hareketle dü#üncelerini belirtmeleri yasaktır.
Bu yasa%a uymayan dinleyiciler, görevliler tarafından derhal dı#arıya çıkarıla-

caktır.
Hükümet Programını okumak üzere Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit, buyurun 

efendim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, sayın millet-

vekilleri;
Cumhuriyet Hükümeti adına de%erli üyelere saygılar sunarım. (C.H.P. sıraların-

dan “Bravo” sesleri sürekli alkı"lar)
5 Haziran 1977 seçimleri ardından kurulan Cumhuriyet Hükümeti, yalnız 

önümüzdeki dönemin a%ır sorunlarını çözmekle de%il, geride bıraktı%ımız döne-
min acılarını dindirmekle, bunalımlarını gidermekle de yükümlüdür.

Geride bıraktı%ımız iki buçuk yılın yaraları iyile#tirilmeden, bölünmeleri, kav-
gaları sona erdirilmeden, yıkıntıları onarılmadan sa%lıklı bir gelece%e yönelme ola-
na%ı yoktur.

Bir milleti güçsüzle#tirmenin, ba%ımlıla#tırmanın ve sömürmenin geleneksel 
yöntemi, onu kendi içinde dü#man kamplara ve cephelere bölüp çatı#maya sürükle-
mektir. Türkiye’de iki buçuk yıl böyle bir bölücülük giri#imi do%rudan do%ruya cep-
he hareketinden gelmi#tir. Bir millet ancak birli%i oranında güçlü olur. O nedenle, 
bir milleti kendi içinde bölerek dü#man cephelere ayırmaya kalkı#anlar milliyetçili-
%in ba#ta gelen amacıyla çeli#kiye dü#mü# olurlar. 1975 Nisanında “Milliyetçi Cep-
he” adıyla kurulan Hükümet de, daha kurulu#unda böyle bir çeli#kiye dü#mü#tür.



Bu geçmi# Hükümet, milli birli%imizi sarstı%ı gibi, kendi içinde de birlik sa%-
layamamı# ve tutarlı olamamı#tır. Hiç bir temel sorunda anla#maya varamamı#tır. 
Cephe hareketi, yalnız milleti, cephelere bölmeye kalkı#makla kalmamı#tır, kendi 
içinde de cephelere bölünmü#tür.

Bu arada devlet yönetimi de hükümet ortakları arasında, en azından dört hü-
kümet orta%ının üçü arasında, bölünerek parsellenmi# ve partizanların i#gali altına 
girmi#tir. Üstelik kamu düzeninin sa%lanmasında, yetkili ve sorumlu devlet güçle-
rinden çok, silahlı parti militanlarına dayanılmı#tır. O yüzden devlet güçleri büyük 
ölçüde etkisiz kalmı#tır.

Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak Türkiye, bir karga#alıklar, çatı#malar, 
siyasal cinayetler ülkesi durumuna gelmi#tir. Ço%u genç ve çocuk olmak üzere, yüz-
lerce yurtta#ımız siyasal cinayetlere kurban gitmi#tir. Binlerce yurtta#ımız yara-
lanmı#tır. Onbinlerce genç ve çocuk, can güvensizli%i nedeniyle ya da yasal hakları 
çi%nenerek okullara alınmadıkları veya okullardan atıldıkları için, ö%renim olana-
%ından yoksun bırakılmı#tır.

Geride bıraktı%ımız iki buçuk yıllık dönemin dar geçitlerinden, engellerinden 
engebelerinden demokrasiyi esenli%e çıkarabilmi# ve 5 Haziran 1977 seçimlerini 
yapabilmi# bir Millet, uygarlı%ın ve demokrasinin en çetin sınavlarından pek az 
millete nasip olabilecek bir ba#arıyla geçmi# demektir.

Demokrasimiz ancak Milletimizin sa%duyusuyla ve tarihin derinlerinden gelen 
sa%lam devlet anlayı#ıyla kurtulabilmi#tir.

Hükümetimiz, ülke yönetimini, bir yönüyle bu durumda devralmaktadır.
Onun için Millet Meclisinin güvenoyuna ba#vuran ve tümüyle Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin ve en ba#ta Türk Milletinin deste%ine güvenen Hükümetimiz, ül-
kemizin bu durumdan kurtulmasına katkıda bulunmak üzere demokratik hukuk 
devleti kuralları içinde her çabayı göstermeye kararlıdır. Bunu ba#ta gelen ödevi 
saymaktadır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Her #eyden önce milli birli%imiz yeniden peki#tirilmelidir. Bu amaçla, Hükü-
metimiz, bir partinin veya belli dü#üncedeki çevrelerin hükümeti gibi de%il, tümüy-
le Milletin Hükümeti olarak çalı#acaktır. Bütün karar ve uygulamalarında bunun 
bilinciyle davranacaktır.

Bölücü de%il uzla#tırıcı, kırıcı ve çatı#tırıcı de%il, barı#tırıcı olacaktır. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Dü#ünce ayrılıkları demokrasinin gere%idir. Herkesi bir dü#ünce çevresinde 
toplamaya u%ra#mak, zaten, demokrasiye oldu%u kadar insan do%asına da aykırıdır 
ve insan ki#ili%inin de toplumun da geli#mesini engelleyicidir.

Dü#ünce ayrılıkları yüzünden insanların çatı#ması, bir milleti böler, zayıflatır, 
geri bırakır. Ama insanların de%il de dü#üncelerin çatı#ması ve demokrasi kural-
ları içinde özgürce tartı#ılması, devlet yönetiminde ve toplum ya#amında olsun, 
bilimde ve teknolojide olsun, bir milletin yaratıcılı%ını artırır, güçlenip ilerlemesini 
hızlandırır.



Bu demokratik insanlık ve uygarlık anlayı#ını bir temel ilke olarak benimseyen 
Hükümetimiz, dü#ünce ayrılıkları içinde milli birli%i sa%lamaya ve sa%lamla#tırma-
ya çalı#acaktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Bunda ba#arılı olaca%ımıza inanıyoruz. Bu inancımız, en ba#ta, Türk Milletinin 
uygar ve demokratik niteliklerine dayanmaktadır.

Milletçe benimsedi%imiz özgürlükçü demokratik rejimde, özgürlükler kısılarak 
de%il, ancak özgürlüklerin kullanı#ı uygarca kurallara ba%lanarak huzur, güvenlik 
ve birlik sa%lanır.

Hükümetimizin yönetiminde;

-  Yasaların herkese, her dü#ünceye, her eyleme e#itlikle ve etkinlikle uygu-
lanması sa%lanacaktır.

-  Kimsenin özgürlü%ü ba#kalarının veya tümüyle toplumun özgürlü%ünü ve 
güvenli%ini tehlikeye sokmayacaktır.

-  Özgürlükler, Devletin birli%ini ülkenin bütünlü%ünü sarsıcı yönde kullanı-
lamayacaktır.

-  Ba%ımsız yargı organlarının etkinli%i artırılacaktır.

-  Yönetim kuralları gerçek adaletin ortaya çıkmasını kolayla#tırıp çabukla#tı-
racak biçimde de%i#tirilecektir. Bu amaçla adalette yeni kurumsal düzenlemeler de 
yapılacaktır.

-  &ç güvenlik kuvvetlerinin kesin tarafsızlı%ı ve demokratik hukuk devleti ku-
ralları içinde etkinli%i sa%lanacaktır.

-  E%itim kurulu#larında, ö%renci yurtlarında, kamu kurulu#larında ve genel-
likle i#yerlerinde, etkin ve sürekli güvenlik önlemleri hemen uygulanacaktır.

-  &ç güvenlik kuvvetleri, devlet gücünü, Hükümet aracılı%ıyla olmaktan çok, 
do%rudan do%ruya yansıtır duruma getirilecektir. Bunun için gerekli yetkilerle ve 
güvencelerle donatılacaktır.

-  Demokraside, iç güvenlik kuvvetlerinin ba#arısı, korkutucu olmadan çok 
saygın ve etkin olabilmelerine ba%lıdır. &ç güvenlik kuvvetleri üyeleri, bu niteli%i 
edinebilecekleri yönde e%itileceklerdir. O arada, ate#li silah kullanma zorunlu%unu 
büyük ölçüde azaltıcı yöntemlerle kamu düzenini sa%layabilecek biçimde yeti#tiri-
leceklerdir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

-  Bunun yanı sıra, yurtta#ların da silah bulundurma ve kullanma yetkisi ke-
sin zorunluk bulunan durumlarla sınırlandırılacaktır.

-  Polislik gerek saygınlı%ıyla gerek maddi olanakları ve çalı#ma ko#ullarıyla 
çekici bir meslek durumuna getirilecektir.

-  Devletin haber alma ve de%erlendirme örgütüne, demokratik hukuk dev-
letinin ve açık toplumun gere%i olan nitelik kazandırılacaktır. Bu örgüt, siyasete 
dolaylı da olsa karı#mayacak, propaganda veya yönlendirme çalı#maları yapmaya-
caktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)



Hükümetimiz güvenlik ve huzuru sa%lamak ve adaletin etkinli%ini artırmak 
üzere bu gibi kurallara uyarken, kamu yönetiminde tarafsızlı%ı ve demokratik et-
kinli%i gerçekle#tirmek için de çözüm ve önlemler uygulanacaktır. O arada;

-  Kamu görevlileriyle ilgili her türlü özlük i#lemleri nesnel ölçütlere ba%lana-
cak ve demokratik kurallara göre olu#turulan yansız kurullarca yapılacaktır.

-  Yetkileri ve sorumlulukları artırılırken ve kesin çizgilerle belirlenirken, 
kamu görevlileri, yalnız yetkilerini kötüye kullanırlarsa de%il, savsaklarlarsa ve ge-
reken etkinlikle kullanmazlarsa da sorumlu olabileceklerdir. (C.H.P. sıralarından al-
kı"lar)

-  Ulusal güvenli%i ilgilendiren belli konular dı#ında, kendilerini do%rudan 
do%ruya ilgilendiren bütün kamu yönetimi i#lemleri yurtta#lara açık olacaktır.

Adalet, kamu yönetimi ve iç güvenlik alanlarında uygulanacak bu demokra-
tik çözüm ve önlemlerle, ülkede barı#ın, huzurun, can güvenli%inin ve ö%renim öz-
gürlü%ünün eksiksiz sa%lanması kolayla#aca%ı gibi, ekonomik ya#ama da güven ve 
i#lerlik kazandırılmı# olacaktır. Çünkü; huzur ortamının geli#mesi, kamu hizmet-
lerine ve adaletin i#leyi#ine hız kazandırılması, kamu hizmetlerinde yetkilerin ve 
sorumlulukların iyice belirlenmesi, ekonomik ya#amdaki bir çok tıkanıklıkları da 
giderecektir.

Ülke yönetimini, iç güvenlik ve huzur bakımından en elveri#siz ko#ullarla dev-
ralan Hükümetimiz, ekonomik yönden de son derece a%ır bir miras devralmakta-
dır; fakat Hükümetimiz Türk milletinin üstün niteliklerine, devletimizin sa%lam 
temellerine dayanılarak ülkede huzur ve barı# sa%layabilece%ine güvendi%i gibi, bü-
yük Milletimizin yeteneklerinden güç alarak ve ülkemizin kaynak ve olanaklarını 
gere%ince de%erlendirerek, kısa sürede ekonomik sorunların da üstesinden gelebi-
lece%ine, hızlı ve sa%lıklı bir geli#me sürecini ba#latabilece%ine inanmaktadır.

Hükümetimizin, geli#meye her alanda ve özgürlük içinde hız katarken ve üre-
timi artırırken toplumsal adaleti de birlikte sa%lamayı yaygınla#tırmayı ve ulusal 
ba%ımsızlı%ımızı güçlendirmeyi amaç edinmi#tir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Geli#me yolunda toplumsal adaleti ertelemenin de, özgürlü%ü kısmanın da ge-
reksizli%ine ve haksızlı%ına inanan Hükümetimiz, toplumsal adaletin ve geni# öz-
gürlü%ün insan ki#ili%ini engelsiz geli#tirece%i, insanlardaki yapıcı ve yaratıcı gücü 
en etkin biçimde harekete geçirece%i kanısındadır.

Ekonomimizin son iki buçuk yılda sürüklendi%i darbo%azlar ve kar#ı kar#ıya 
getirildi%i son derece de a%ır sorunlar nedeniyle, Hükümetimiz, bir yandan uzun 
süreli geli#me hedeflerine yönelirken bir yandan da yine o hedefler do%rultusunda 
bir kısa süreli ekonomik onarma programı uygulama kararındadır.

Bu onarma programı sürecinde de toplumsal adalet ilkesi önemle gözetilecek-
tir.

&ki buçuk yıldır ülkemiz, ulusal birli%imizi ve Devletimizi temellerinden sarsan 
ve can güvenli%ini, huzuru, çalı#ma barı#ını ortadan kaldıran bir cephecilik anla-
yı#ıyla yönetilirken, Cephe Hükümetinin kendi içindeki bölünmeler, engellemeler 



nedeniyle ve Devlet yönetiminin bazı Hükümet ortakları arasında parsellenmesi 
dolayısıyla, ekonomimiz de büyük zararlar görmü#tür.

Kamu kurulu#ları arasında, zaten öteden beri yeterli ölçüde olmayan ba%lantı 
ve i#birli%i büsbütün kopmu#, karar mekanizmaları giderek durmu#tur, yatırımlar 
yava#lamı#, üretimde tehlikeli dü#ü#ler ba#lamı#tır.

Devlet i#lerinin, özellikle ekonomik alanda, aksamaması gereken bir takvimi 
vardır.

Örne%in dı# ticaret rejiminin zamanında açıklanması ve yürütülmesi gerekir. 
Geride bıraktı%ımız bu dönemde bu sa%lanamadı%ı için, Devletin içte ve dı#ta say-
gınlı%ı hızla azalmı#, yatırımlar yava#lamı#, istifçilik ve karaborsacılık artmı#tır.

Tarımda üreticinin eme%inin ve ürününün zamanında de%erlendirilmesi ge-
reklidir. Bu yapılmazsa, çiftçi ürününü gerçek de%erinden satamaz, ertesi yılın 
hazırlıklarını ve yatırımlarını yeterli düzeyde yapamaz ve borçlarını zamanında 
ödeyemedi%i gibi yeni borç yükü altına girer. Geride bıraktı%ımız dönemde birçok 
ürünlerle ilgili olarak devlet takvimi bozuldu%u için bütün bu aksaklık ve sakıncalar 
olanca a%ırlı%ıyla ortaya çıkmı#tır. Tütünde, pancarda, çayda ve daha birçok ürün-
lerde ödemeler gecikmi# veya taban fiyatlarının açıklanması uzun süre ertelenmi#-
tir. Destekleme alımları için yeterli kaynak ayrılmadı%ından, birçok durumlarda 
taban fiyatlar kâ%ıt üzerinde kalmı#tır.

Öte yandan, gübre ve tarım ilacı sa%lamada belli bir takvime uyulmaması yü-
zünden tarımsal üretimde yeterli geli#me gerçekle#tirilememi#tir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin kıvanç verici katkısıyla yüksek düzeylere ula#an 
döviz rezervlerimiz kısa sürede sorumsuzca bir savurganlıkta tüketildi%i için, dı# 
ödemelerde darbo%aza girilmi#, ithalat için döviz transferlerinde büyük gecikmeler 
ba#lamı#tır. O yüzden yatırım ve aramalları ithalatı zamanında yapılamamı#, yatı-
rımlar ve üretim aksamı#, i#sizlik artmı#tır. Üstelik Devletimizin dünyadaki saygın-
lı%ı da büyük ölçüde sarsılmı#tır.

Kaynaklar gösteri# u%runa savrulurken, hayati önem ta#ıyan altyapıların ger-
çekle#mesinde büyük gecikmeler olmu#tur. O yüzden enerji yetersizli%i sanayimi-
zin en büyük sorunu ve engeli durumuna gelmi#tir.

Dı# ekonomik ili#kilerde, yabancı devletler ve #irketler olsun, uluslararası ku-
rulu#lar olsun, kar#ılarında bir hükümet de%il, kararları birbiriyle çeli#en ve birbi-
rini engelleyen birkaç hükümet görür olmu#lardır. O yüzden dı# ekonomik ili#kile-
rimiz büyük ölçüde aksamı#tır. O yüzden, örne%in Avrupa Ekonomik Toplulu%uyla 
ili#kilerimiz askıda kalmı#tır.

Üç yıldır dünya ekonomisi bir bunalım döneminden geçiyor. Birçok ülkenin 
Hükümetleri, uzun süreli politikalar saptayarak bunalımın etkilerini azaltmaya ça-
lı#ıyorlar. Oysa, bundan önceki Hükümet, iki yılı a#an görev süresince, günlük bir 
seçim ekonomisi politikası izlemi#tir. Üstelik günlük politikada bile tutarsızlıklar 
içinde bocalamı#tır. Fiyat artı#ları bütün dünyada yava#larken, Türkiye’de hızlan-
mı#tır. &#sizlik görülmedik ölçüde artmı#tır.



Türkiye bir pahalılık ve kuyruklar ülkesi durumuna getirilmi#tir. Et kuyru%u, 
kömür kuyru%u, benzin-mazot ve demir-çelik kuyru%u, zaman zaman çimento ve 
sigara kuyru%u günlük ya#amın parçası durumuna gelmi#tir. (C.H.P. sıralarından al-
kı"lar) Çiftçiler traktör için, ilaç ve gübre için, hatta ço%u kez ürünlerini satabilmek 
veya sattıkları ürünün parasını alabilmek için kuyru%a girmek zorunda kalmı#lar-
dır. Sanayiciler Merkez Bankasında aylarca uzayan transfer kuyruklarında bekle-
mi#lerdir. Büyük kentlerde mahalleler elektrikten yararlanabilmek için kuyru%a 
girmi#lerdir.

Geçmi# Hükümet 1975 ba#larında i# ba#ına geldi%inde Türkiye’nin kısa vadeli 
borcu yok denebilecek kadar azdı. Yıllar boyunca birikmi# toplam borcu ise 4 milyar 
750 milyon dolardı. Oysa aynı Hükümetin bu ay görevden ayrılırken bıraktı%ı top-
lam borç 9 milyar doların üzerindedir. Üstelik bunun yüzde 80’i kısa vadeli borçtur.

Merkez Bankasında aylardır transfer edilmeyen ithalat talepleri 1 milyar 350 
milyon dolara ula#mı#tır. Kritik maddeler dı#ında bu taleplerin ço%u 1977 "ubatın-
dan beri transfer beklemektedir.

Tarım ilaçları ithal edilemedi%i için pamuk gibi önemli ürünlerimiz mahvolma 
tehlikesiyle kar#ı kar#ıya bırakılmı#tır. Ancak Hükümetimizin i#e ba#lar ba#lamaz 
aldı%ı bir kararla tarım ilaçlarının ithali olana%ı sa%lanabilmi#tir.

Sona eren yönetim insan sa%lı%ıyla ilgili ilaçlar ve hammaddeler için bile an-
cak 18 Nisan 1977’ye kadar yapılmı# ithalat transfer taleplerini kar#ılayabilmi#tir. 
Yüzlerce gencin sokaklarda okullarda öldürülmesine seyirci kalan bu yönetim, gö-
rülüyor ki aynı kayıtsızlı%ı ya#ayan insanların sa%lı%ı konusunda da göstermi#tir. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Geçmi# yönetim, kısa vadeli borç yükünü görülmemi# ölçülere vardırdı%ı gibi, 
uluslararası ekonomik i#lemlerde kar#ılıksız çek kullanmayı da adet haline getir-
mi#tir. Geçmi# yönetimin kar#ılıksız ödemeleri 277 milyon dolara ula#mı#tır. Bu 
yüzden birçok yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çekleri 
artık kabul edilmemektedir. Bazı yabancı temsilciliklerimizdeki görevlilere aylıkları 
uzun süre ödenememi#tir.

Döviz yoklu%u ve transfer gecikmeleri dolayısıyla savunma gereksinmelerimi-
zin kar#ılanması bile kaygı verici ölçüde aksatılmı#tır.

Çiftçinin eme%ini gere%ince de%erlendiremeyen eski Hükümet, geçen mevsi-
min bu%day ürününü de depolarda ve toprak altında bırakmı#tır. Bu%dayı zamanın-
da dı#arıya satıp döviz açı%ımızı bir ölçüde olsun kapatmaya bile gerek görmemi#tir. 
Oysa Hükümetimiz daha göreve gelir gelmez bu%day ihracı için gerekli giri#imlerde 
bulunmu#tur ve #imdiden olumlu sonuçlar almaya ba#lamı#tır. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Yine geçmi# Hükümet döneminde, kamu harcamalarının finansmanında çok 
kısa görü#lü, savurgan ve sa%lıksız bir tutum izlenmi#tir ve açık finansmana a%ırlık 
verilmi#tir. Kamu &ktisadi Te#ebbüsleri, ekonomimizin yükünü büyük ölçüde ta#ı-
yabilecek olanaklarına kar#ın, ekonomimize a%ır yük olacak duruma getirilmi#tir.



Bugüne kadar nakit durumunun idare edilebilmesi, yatırımların büyük ölçüde 
gecikmesi ve gerçekle#tirilmemesi pahasına olmu#tur.

Ekonomik geli#memizi hızlandırabilmek, yatırımları gerçekle#tirmeye ba%lı-
dır. Bu bakımdan, yurt içi tasarruf eksikli%i yanında yurt dı#ı kaynakların da sa%la-
namaması, sadece kamu kesimi için de%il; geli#memizde katkısı olacak özel sanayi 
kesimi için de büyük bir sorun olmu#tur.

Eski Hükümetin toplumsal çeli#kileri ve bunalımı artırıcı tutumu nedeniyle, 
ülkemizde çalı#ma barı#ı da büyük ölçüde bozulmu#tur. Çalı#ma barı#ının bozuldu-
%u, i#çi-i#veren ili#kilerinin alabildi%ine gerginle#ti%i bir ortamda, döviz ve enerji 
dar bo%azlarıyla Hükümet tutumundaki kararsızlıklar ve aksaklıklar da eklenince, 
birçok sanayici de yeni yatırımlar yapma isteksizli%i belirgin ölçülere varmı#tır.

Vurguncular, karaborsacılar dı#ında bütün i# çevreleri tedirgindir. Bazı kamu 
kurulu#larına eski Hükümet orta%ı partilerden bazılarının yerle#tirdi%i silahlı mili-
tanlar dı#ında bütün i#çiler tedirgindir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) 
Hepsi, aralarındaki çıkar çeli#kilerini a#arak, Türkiye’yi ekonomik ve toplumsal bu-
nalımdan kurtarabilecek bir Hükümetin özlemini duymakta birle#mektedirler.

Hükümetimiz, izleyece%i tutumla, bu ortak özlemi kısa sürede kar#ılayabilece-
%ine inanmaktadır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Eme%i en üstün de%er sayan Hükümetimiz eme%in hakkını koruyucu bir tu-
tumla ve geçmi# yönetim ortaklarından üçünün i#çi hareketini bölerek zayıflatıcı 
giri#imlerine son vermek suretiyle i#çilerde güven duygusu uyandıracaktır. Ayrıca, 
ülkeye getirece%i barı# ortamıyla Hükümetimiz i#çi-i#veren ili#kilerini sa%lıklı bir 
düzeye kavu#turacaktır.

Hükümetimiz yurt dı#ındaki i#çilerimize güvence verecek ve üretken alanlarda 
onların ortak yatırımlarını destekleyecektir.

Bir yandan özendirici taban fiyatlarla ve destekleme alımlarıyla bir yandan da 
tarımsal girdileri zamanında ve ucuz fiyatlardan sa%lamakla tarımsal üretimin ve 
tarım ürünleri ihracatının artmasını sa%layacaktır.

Hızlandırılmı# bir programla, hayvancılı%ı geli#tirerek ve hayvan ihracatını 
sa%lıklı bir düzene kavu#turarak bir yandan ba#ta Do%u ve Güneydo%u Anadolu 
olmak üzere yoksul bırakılmı# bölgeler ve yöreler halkının gelir düzeyini yükseltir-
ken, bir yandan da ihracat gelirimizi artıracaktır.

Sınırlarımızdaki mayınlanmı# alanların, kaçakçılı%ı önleyici sosyo-ekonomik 
çözümler getirilerek, mayınlardan arınması ve üretime açılması sa%lanacaktır. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Dünyada turizmin geli#mesine Türkiye kadar elveri#li ülke azdır. Oysa eski yö-
netim döneminde Türkiye, hem de Hükümet yetkililerince Turizmin patlamasın-
dan söz edilirken, turizm giderlerimiz gelirlerimizi a#mı#tır. Hükümetimiz, yine 
hızlandırılmı# bir programla, turizm alanındaki i#letmecili%i ve uluslararası ili#ki-
leri ça%ın gereklerine uygun biçimde düzenleyerek, bir-iki yıl içinde Türkiye’yi, tu-
rizmden yüksek döviz geliri sa%layabilir duruma getirmeye kararlıdır.



Yine Hükümetimiz, Kamu &ktisadi Te#ebbüslerinde verimli ve demokratik bir 
i#letmecilik kuracaktır. Geçmi# yönetim döneminde a#ırı ölçülere varan adam ka-
yırmaya, savurganlı%a ve partizanlı%a son verecektir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Çalı#anların yönetime ve sorumlulu%a etkin biçimde katılmalarını, 
verimlilik artı#ından pay almalarını gerçekle#tirecektir. Hükümetimiz, Kamu &kti-
sadi Te#ebbüslerini de kısa sürede, kaynak tüketir durumdan kurtararak kaynak 
yaratır duruma getirecektir. Sanayi yatırımlarında, özellikle temel ve a%ır sanayi-
lerde, Kamu &ktisadi Te#ebbüslerini, geli#me atılımlarına hız katabilecek bir güce 
eri#tirecektir.

Enerji Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir. Suya ve kömüre dayanan 
enerji santrallarının yapımındaki ola%anüstü gecikmelere son verilecek, bunların 
kısa sürede birbiri ardından devreye girmeleri sa%lanacaktır. Öylece Türkiye’nin 
enerjide dı#a ba%ımlılı%ı hızla azaltılacaktır. Bu sa%lanıncaya kadar, geçici ivedi ön-
lemlerle sanayimizin enerji açı%ını kapatmak üzere her çaba gösterilecektir. Bugün 
açıklayabilecek durumdayım ki, #imdiden bu konuda bazı olumlu sonuçlar alınma-
ya ba#lamı#tır. O arada, elektri%in ve do%al gazın kom#u ülkelerden kar#ılıklı yarar 
ili#kileri çerçevesinde ve ivedi gereksinimlerimizi kar#ılayacak düzeyde sa%lanması 
için gerekli giri#imler derhal yapılacaktır.

Yeterli enerjinin kendi kaynaklarımızdan sa%lanmasını hızlandırmak üzere bir 
ulusal enerji planı uygulanacaktır.

Bu arada ba#lamı# veya programa alınmı#, fakat sürüncemede bırakılmı# hid-
rolik enerji santrallarının biran önce bitirilmeleri için her çaba gösterilecektir.

Yeni projelerin hazırlanması, hızlandırılırken, yerel su kaynaklarının da küçük 
santrallerle yaygın enerji üretimine katkısı hızlı bir program içinde sa%lanacaktır.

Termik santral projelerinin yapımı hızlandırılarak, kömür sorunları derhal çö-
zülecektir.

Bunların yanı sıra nükleer enerji santrallarının hazırlı%ı ve yapımı hızlandırıla-
caktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Enerjinin, özellikle elektrik enerjisinin da%ılımında ve sınaile#me için de%er-
lendirilmesinde bölgeler ve yöreler arası adalet gözetilecektir.

Geli#meyi köylüden ba#latmaya ve sınaile#meyi köye kadar ula#tırmaya kararlı 
olan Hükümetimiz, köylerin kısa sürede elektri%e kavu#ması için gerekli çalı#ma-
ları yaparken, elektri%in tarımda, hayvancılıkta ve köylerde kurulacak sanayilerde 
de%erlendirilmesini Devlet deste%iyle özendirecektir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Bir yandan enerji üretimi hızlandırılırken, bir yandan da yakma kayıplarını 
azaltıcı ve enerji tasarrufunu arttırıcı önlemler alınacaktır. Bu önlemler, geli#meyi 
ve sınaile#meyi kısıcı de%il, hızlandırıcı yönde olacaktır.

Yeraltı kaynakları bakımından Türkiye’nin geni# olanakları bulunmakla birlik-
te bu olanaklar #imdiye kadar yeterince de%erlendirilmemi#tir. Yer yer özel sektör 
eliyle yapılan de%erlendirmeler de çok yetersiz düzeyde kalmaktadır ve kaynak is-
rafına yol açmaktadır.



Hükümetimiz yeraltı kaynaklarının bütün yurtta süratle ve ulusal yarara en 
uygun biçimde de%erlendirilmesine büyük önem verecektir. Böylelikle tümüyle 
Türkiye’nin, özellikle bazı geri kalmı# yörelerimizin geli#mesine hız katılmı# ola-
caktır.

Madenlerin öncelikle ulusal sanayimizde de%erlendirilmesi ve i#lenmi# olarak 
ihracı için gerekli yatırımlar hızla yapılacaktır. O yoldan döviz gelirimiz artaca%ı 
gibi ülkemizde yeni çalı#ma alanları da ço%almı# olacaktır.

Özellikle ta# kömürü, linyit, petrol, demir, fosfat, tuz ve benzeri maddelerin 
üretiminin artırılması için gereken çabalar gösterilecektir.

Yeraltı kaynaklarının de%erlendirilmesinde, Türkiye’nin ulusal teknolojik ve 
sınai olanakları ve teknik hizmetleri geli#tirilecektir. Yeraltı kaynaklarının aranıp 
saptanmasıyla ve i#letilip pazarlanmasıyla ilgili kamu kurulu#larının verimli i#birli-
%i ve etkin çalı#ması sa%lanacaktır.

Türkiye’nin kıta sahanlı%ındaki ve genel olarak denizlerdeki ulusal ekonomik 
haklarının korunması ve gere%ince de%erlendirilmesi, ekonomik geli#memizin ol-
du%u kadar ulusal egemenli%imizin de gere%idir.

Bu alanda yıllarca geciktirilmi# ve son Hükümet döneminde de askıya alınmı# 
uluslararası giri#imler gerçek bir milliyetçi tutumla hızlandırılacaktır.

"imdiye kadar çok büyük oranda, ekonomik geli#memizi hızlandırıcı de%il, ara-
cıları kayırıcı alanlara, spekülatif faaliyetlere yönelerek gelmi# olan krediler, banka-
cılık ve kredi düzeninde derhal yapılacak düzenlemeyle, geni# ölçüde, sanayi, tarım 
ve hayvancılık gibi alanlardaki üretken yatırımlara yöneltilecektir. (C.H.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Devletin bankalar ve kredi düzeni yoluyla ekonomiyi toplum yararına yönlen-
direbilme, demokratik plan disiplini sa%layabilme olanakları artırılacaktır.

Özel bankacılık üzerinde kamu denetimi etkinle#tirilirken, devlet bankacılı%ı 
da sanayiin geli#mesine hız katacak biçimde güçlendirilecektir. Tasarrufları plan 
do%rultusunda de%erlendirmek ve halk yatırımlarıyla kooperatifçili%i desteklemek 
üzere yatırım ve ihtisas bankacılı%ı geli#tirilecektir.

Kredi hizmetleri ve ko#ulları de%i#ik toplum kesimlerinin gereksinmelerine 
göre farklıla#tırılacaktır.

Üretken olmayan alanlara yatırım yapmı# olmak veya ta#ınmaz mal sahipli%i 
kredi kaynaklarından yararlanmada kimseye üstünlük sa%lamayacaktır. (C.H.P. sı-
ralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Tefecili%i ve gereksiz aracılık a#amalarını ortadan kaldırmayı kolayla#tırıcı bir 
bankacılık düzeni kurulacaktır.

Plan do%rultusunda ve toplum yararına yatırımlar yapmak isteyenler, özellikle 
ihracat gelirimizi artırıcı veya i#sizli%i azaltıcı yatırımlara yönelenler, Devleti, her 
zamankinden daha çok yanlarında bulacaklardır.



Dı# ekonomik ili#kilerimizi sa%lıklı biçimde geli#tirmek üzere ara#tırma, pazar-
lama ve ileti#im olanaklarından, devet sektörünün özel sektörün ve halk sektörü-
nün ortakla#a yararlanabilecekleri bir dı# ticaret kurumu kurulacaktır.

&hracatta geleneksel pazarlar geli#tirilirken, yeni pazarlar bulunması, özellikle 
Ortado%u, Asya ve Afrika ülkeleriyle kar#ılıklı ticari ve ekonomik ili#kilerin geli#ti-
rilmesi yoluna gidilecektir.

Dar ve orta gelirlere, o arada bu gelir düzeyindeki ücretlilere dü#en vergi yükü 
oranı azaltılarak daha adaletli bir vergi düzeni kurulacaktır. Ücret gelirlerinde, dar 
ve orta gelirlerde en az geçim indirimi, gelir da%ılımı adaletsizli%ini gidermek ama-
cıyla yükseltilecektir ve ücretlilerde en az ücret vergi dı#ı bırakılacaktır. (C.H.P. sıra-
larından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Esnaf ve sanatkârların vergi i#lemleri sadele#tirilip, vergi defteri tutmada ko-
laylıklar sa%lanacaktır.

Üretimi ve sanayiin sa%lıklı yönde geli#mesini, ihmal edilmi# yörelere yatırım 
yapılmasını özendirici ve gösteri# tüketimini azaltıcı bir vergi yapısı geli#tirilecek-
tir.

Verimi dü#ük ve idari külfeti yüksek bazı dolaylı vergiler kaldırılacaktır.
Vergi kaça%ını önlemede etkinlik sa%layıcı yöntemler uygulanacak, bu arada 

ça%da# teknolojinin olanaklarından da yararlanılacaktır.
Herkesin dürüstçe vergi ödemesi için en etkin çözümler getirilecektir.
Halkın mutlu ve sa%lıklı bir ya#am için gerekli tüketim olanakları yaygınla#tırı-

lıp artırılırken, toplumda gösteri#çi tüketimi kamçılayıcı etkenler zayıflatılacak ve 
üretim, bütün toplumun yapıcı heyecanı ve katkısıyla artırılacaktır.

Çalı#an halk topluluklarının, izleyece%imiz sosyal politikayla artacak olan gelir-
lerini ortak yatırımlarda de%erlendirmeleri, bu amaçla özendirilip desteklenecektir.

Öylelikle, bir yandan geli#memiz hızlandırılırken, bir yandan da halkın gönüllü 
ve kurumsal tasarruflarının ortak yatırımlar yoluyla getirece%i gelirin yine halka 
dönmesi sa%lanmı# ve halkın ekonomideki ve toplumdaki etkinli%i artırılarak de-
mokrasimiz güçlendirilmi# olacaktır.

Halk sektörü yatırımlarının planlanmasında yer seçiminde, proje hazırlan-
masında, pazar ara#tırmacılı%ında, i#letmecilik sorunlarının çözülmesinde gerekli 
devlet yardımı ve yatırım bankası hizmetleri sa%lanacaktır.

Kooperatifçilik hareketinin güçlenmesi, yaygınla#ması ve demokratik ve etkin 
bir denetim altında çalı#ması, devlet yardımıyla ve kredi kolaylıklarıyla desteklene-
cektir. Bazı büyük kooperatif birliklerinin yönetimindeki devlet egemenli%ine ke-
sinlikle son verilerek, demokratik kooperatifçili%in bir gere%i yerine getirilecektir. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Gerek halk sektörü yatırımları, gerek kamu iktisadi kurulu#larında, çalı#anla-
rın bir yandan yönetime katılması, kar ve verim artı#ından yeterli pay alması gelir 
sorununa çözüm getirirken, öte yandan verimi artıracaktır.



Tarım ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasında gereksiz aracı a#amalarını azal-
tıcı bir düzenlemeyle karaborsa ve a#ırı fiyat artı#ları önlenirken, bir yandan da 
üretimde maliyetlerin dü#mesi, kazançların yükselmesi sa%lanacak, yatırıma yöne-
lebilir kaynaklar o yönden de artırılmı# olacaktır.

Temel maddelerin sa%lanmasındaki aksamalar, darlıklar ve fiyat yükseli#leri, 
mal arzı artırılarak önlenecektir.

Temel mallara olan piyasa isteminin sürekli ve düzenli biçimde sa%lanması için 
üretim, da%ıtım ve stoklama alanlarında etkin önlemler alınacaktır. &thalat politi-
kamız bunu sa%layacak biçimde düzenlenecek ve denetlenecektir. Demir, çimento 
gibi fiyat uygulamasını giderici önlemler derhal uygulamaya konulacaktır. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

Dı# ekonomik ili#kilerimizde, ancak kendi içinde uyumlu bir hükümetin sa%-
layabilece%i olanaklarla, yönetsel tıkanıklıklar ve kopukluklar giderilirken aynı za-
manda yeni ve büyük atılımlara giri#ilecektir.

Aramızda yakın dostluk ili#kileri bulunan ve geni# sermaye olanaklarına sahip 
olan Ortado%u ve Akdeniz ülkeleriyle, Balkan ülkelerinin de katılabilece%i verimli 
bir ekonomik i#birli%i kurulacaktır. Bu bölgesel ekonomik i#birli%inin sa%layaca%ı 
güce dayanarak, teknoloji bakımından ileri ülkelerle de ba%ımsızlı%ımıza ve karar 
özgürlü%ümüze gölge dü#ürmeyecek ko#ullarla i#birli%i olanakları aranacaktır.

Bölge ülkeleriyle ve teknolojide ileri ülkelerle Türkiye arasında olu#turmaya ça-
lı#aca%ımız güçlü bir ekonomik i#birli%i, Türkiye’nin ihmal edilmi# yöreleri arasında 
yer alan Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun da geli#mesine büyük hız katacaktır. Bu 
yörelerimizi yalnız Türkiye’nin de%il, bütün Ortado%u’nun geli#me ve sanayile#me 
merkezlerinden biri durumuna getirmek amacıyla Hükümetimiz her çabayı göste-
recektir. (C.H.P. sıralarından sesleri, alkı"lar)

Hükümetimiz, bütün ihmal edilmi# yörelerimizin ve o arada Do%u ve Güney 
Do%u’nun geli#mesine öncelik vermeye kararlıdır.

Do%u ve Güney Do%u Anadolu’nun madencilik, hayvancılık, tarım ve tarımsal 
sanayi alanlarındaki olanaklarıyla birlikte kom#u ülkelerce sa%lanan pazar olanak-
ları da azami ölçüde de%erlendirilerek, hem ülkemizdeki bölgelerarası dengesizlik 
giderilmi# hem de tümüyle Türkiye’nin geli#mesine büyük hız katılmı# olacaktır.

Bu arada, çok amaçlı A#a%ı Fırat Projesi geli#tirilerek hızlandırılacaktır. Bu pro-
je çerçevesinde kurulacak barajlardan tünel ve kanal #ebekelerinden yararlanılarak 
yapılacak sulama sonucu, Güneydo%uda geni# ve bereketli tarım alanları olu#turu-
laca%ı gibi, ülkenin enerji üretimine büyük katkısı bulunan bu bölgemiz kısa sürede 
canlı bir sanayi bölgesi durumuna da gelecektir ve Türkiye’nin geli#me düzeyini 
yükseltici ve ekonomik co%rafyasını de%i#tirici bir gücü eri#ecektir. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

Ekonomik co%rafyanın de%i#mesinde ve de%erlendirilmesinde ula#ım #ebekesi 
ve olanakları önemli bir etkendir. Hele Türkiye’nin dünyadaki ba#lıca geçi# yolla-
rından biri durumuna geldi%i gözönünde tutulursa ula#ımın önemi büsbütün artar.



Türkiye’nin karayolları, deniz yolları, demir yolları ve hava ula#ımı ise ça%ımı-
zın gereklerini, Türkiye’nin bugünkü gereksinmelerini, hele yakın gelecekteki geli#-
me potansiyelini de%erlendirecek durumundan çok uzaktır.

Hükümetimiz, yaygın dengeli ve hızlı geli#meyi destekleyici ve Türkiye’nin 
bütün dünya ile, kom#ularıyla, o arada özellikle Ortado%u ve Akdeniz ülkeleriyle 
ekonomik ve kültürel ili#kilerini geni#letip kolayla#tırıcı ve döviz gelirimizi artırıcı 
bir ula#tırma politikası izleyecektir.

Do%u ve Güneydo%u Anadolu’da ekonominin canlanamayı#ının ba#lıca neden-
lerinden biri de bu bölgedeki yerle#me merkezlerinin batıyla düzenli ula#ım olanak-
ları bir ölçüde sa%lanmı# olmasına kar#ın bölge içi ula#ım olanaklarının çok yetersiz 
kalmı# olmasıdır. Bu yetersizli%i gidermek üzere, Do%u Karadeniz’le güney sınırla-
rımız arasında dikey ula#ım ba%lantıları süratle gerçekle#tirilmeye ba#layacaktır. 
Böylece bu bölgede kurulacak sanayilerin daha geni# bir iç pazara dayanarak geli-
#ebilmeleri ve iç pazardan alacakları hızla dı#arıya da açılabilmeleri desteklenmi# 
olacaktır.

Uluslararası önem ta#ıyan karayollarımız ve bunların &stanbul ve Çanakkale 
Bo%azlarındaki ba%lantıları hızlı güvenli ve rahat geçi#e uygun duruma getirilecek-
tir.

Karayolu yapımında ülkenin kolay ula#ılamayan yörelerine öncelik verilecek-
tir. Sert iklimli bölgelerimizde etkin kar mücadelesi yapılarak bütün ilçe ve bucak-
larımıza yıl boyu sürekli ula#ım sa%lanacaktır. Köy ve orman yollarının yapımı ve 
anayollara ba%lanması da hızlandırılacaktır. Karayollarında ve kent içinde trafik 
güvenli%inin sa%lanması için karayolu ta#ımacılı%ı hizmetlerini tesis, yönetim, i#-
letme ve trafik denetimi açılarından düzenli duruma getirici etkin önlemler alına-
caktır.

Ça%ın gereklerine, de%i#en toplumsal ekonomik yapıya, sınayile#me hedefleri-
ne uygun olarak bugünkü demiryolu a%ımızın standartları yükseltilecektir ve yeni 
hatlar yapılacaktır. Özellikle orta ve uzun mesafeli yük ta#ımada temel a%ırlı%ı de-
miryollarımızın üstlenmesi sa%lanacaktır. Demiryolu ta#ıtları sanayimize ihracata 
yönelik olarak geli#tirilecektir.

Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin bugüne dek ihmal edilmi# olan deniz ula#-
tırmacılı%ı üzerinde önemle durulacaktır. Denizcilik &#letmeleri bir yönetim altında 
toplanacaktır. Yeni tersanelerimizin tamamlanması hızlandırılacaktır. Türkiye kısa 
sürede kendi ticaret filosunu ve donanmasını yeterli düzeye ula#tıracak ve dünya-
ya gemi ihraç edebilecek güçte gemi yapım olanaklarına kavu#turulacaktır. Böylece 
geleneksel denizcili%imiz ça%ın ko#ullarına uygun olarak yeniden canlandırılaca%ı 
gibi, büyük ölçüde emek yo%un bir sanayi dalı olan gemi yapımcılı%ı yoluyla yeni i# 
alanları yaratılmı# olacaktır.

Ekonomik bakımdan Türkiye’nin her bölgesinin bütün dünyaya açılı#ını kolay-
la#tırıcı bir limanlar a%ı kurulacaktır.



Ula#ıma elveri#li göllerimizde ve nehirlerimizde yer yer yeni su ba%lantıları da 
kurularak, ula#ım olanakları ve limanlar geli#tirilecektir. Bu arada Van ve Keban 
Göllerinde ula#tırma hizmetlerinin geli#mesine öncelik verilecektir.

Böylece yurt içi ula#ımda hız ve tasarruf sa%lanmı# olacaktır.

Hava ula#tırmacılı%ı ça%da# pazarlama yöntemlerine göre ülkemizin geni# tu-
rizm olanaklarını da de%erlendirecek biçimde yeniden düzenlenerek geli#tirilecek-
tir.

Çok sayıda yabancı turist çekebilecek yörelerin uluslararası hava ula#ımı bakı-
mından dünyaya daha çok açılması sa%lanacaktır.

Ba#lıca hava limanlarımız ve alanlarımız uluslararası teknik standartlara ve 
güvenlik ko#ullarına uygun duruma getirilirken, Türkiye’nin eri#ilmesi güç yönle-
rinde o arada bazı Do%u ve Güney Do%u illerinde yaz kı# trafi%e açık hava alanları 
kurularak, büyük hava limanları ve alanlarıyla buralar arasında hava ba%lantısı ku-
rulacaktır. Hava ula#tırmasını yaygınla#tırmak üzere Türk Hava Yolları küçük uçak-
larla da donatılacaktır.

Ayrıca ulusal ekonomimizin gereklerine uygun ve teknolojik geli#meleri izleye-
bilecek düzeyde bir uçak sanayii süratle kurulacaktır.

Tasarruf ve güvenlik sa%lamak amacıyla petrol ürünlerinin, do%al gazların ve 
yeraltı kaynaklarımızdan elde edilen ba#ka bazı ürünlerin boru hatlarıyla ta#ınma-
sına önem verilecektir.

Yurt içi ve yurt dı#ı telefon, teleks ve benzeri ileti#im olanakları ve köylerin 
kentlerle ileti#imi, ça%ın, geli#menin ve uluslararası ekonomik ili#kilerin gerekleri-
ne uygun düzeye getirilecektir. Ulusal telekominikasyon sanayii Ortado%u’nun da 
gereksinmelerini kar#ılayabilecek düzeyde geli#tirilecektir.

Yurt içi telsiz ileti#iminde ça%ın gere%i olan serbestlik sa%lanması amacımızdır.

Önceki Hükümet, hiçbir önemli konuda kendi içinde anla#ıp politika olu#tura-
madı%ı için, IV’nci Be# Yıllık Kalkınma Planını hazırlayamamı#tır.

Hükümetimiz, IV’nci Be# Yıllık Kalkınma Planının hazırlı%ını kısa sürede ta-
mamlama%a çalı#acaktır.

Bu plan bir yandan Türkiye’yi ileri bir sanayi ülkesi durumuna getirebilmek 
için gerekli atılımları öngörürken, bir yandan da geçmi# yıllarda özellikle son Hü-
kümet döneminde yaratılmı# a%ır sorunlara çözümler getirecektir.

O arada, ekonomimizin yükünü ta#ıyamaz duruma gelen altyapılar geli#tirile-
cek ve döviz açı%ımızı süratle kapatıcı yatırımlara öncelik verilecektir.

Yıllardır temeli atılmı# ve yüzüstü bırakılmı# yatırımlar da bir plan çerçevesin-
de sonuçlandırılacaktır.

Geçmi#in yı%dı%ı ivedi sorunları çözme%e ve a#ma%a u%ra#ırken, Hükümeti-
miz, ileriye dönük hızlı ve sa%lıklı bir sınaile#me hareketinin gereklerini de yerine 
getirecektir.



Ulusal sanayimizi dı#a ba%ımlılıktan ve yüzeysellikten kurtararak, a%ır sanayi-
lere, yatırım malları ve ara mallar sanayiine, üretimi destekleyip artırıcı sanayilere 
ve Türkiye’nin kaynaklarını de%erlendirici, yeni sanayiler kurulmasını kolayla#tırıp 
hızlandırıcı, i#sizli%i azaltıcı do%urgan sanayilere öncelik verilecektir.

Makine, motor, metalurji, elektronik sanayii dallarında, ayrıca tarımla ve hay-
vancılıkla ilgili sanayi dallarında, demir-çelik ve çimento sanayilerinde ve ula#tırma 
sanayilerinde, Hükümet, Türkiye’nin kısa sürede yeterli duruma gelmesi ve ihracat 
olanaklarına kavu#ması amacına yönelecektir.

Sanayi toplumuna geçi#, ülkenin tümünde birden dengeli olarak hızlandırıla-
caktır.

Ortado%u ülkeleriyle i#birli%i yapılarak ve özellikle bu ülkelerin pazarlarına 
dönük olarak kurulacak sanayilerin yer seçiminde Do%u ve Güneydo%u’ya öncelik 
tanınacaktır.

Bilim ve ara#tırmacılık, özgürlük ortamında devlet öncülü%üyle ve gerek üni-
versitelerin gerek özel sektör sanayilerinin katkılarıyla geli#tirilerek, Türkiye’nin 
olanaklarına ve ko#ullarına uygun teknolojiler olu#turmaya veya dı#arıdan alınacak 
teknolojileri o yönde geli#tirmeye çalı#ılacaktır.

Hükümetimiz, Türkiye’nin ko#ullarında, hızlı sınaile#meyle tarımsal geli#me-
nin çeli#medi%i, tam tersine birbirine destek olabilece%i kanısındadır. O nedenle, 
sınaile#memizde tarımsal geli#memiz, planda, birbirleriyle uyumlu biçimde yer ala-
caktır.

Sanayide i# bölümü ekonomik gereklere ve sosyal adalete uygun olarak düzen-
lenecektir.

Tekelcilik e%ilimleri önlenirken, küçük sanayilerin ekonomik gereklere uygun 
olarak geli#me ve büyüme olanakları artırılacaktır.

Sanayi kurulu#larının tam kullanımla ve yüksek verimle çalı#ması devletçe 
gözetilecek ve özendirilecektir. Sınaile#me hızını kesmemek ko#uluyla, sanayi ku-
rulu#larının teknolojisinde ve yer seçiminde çevre ve insan sa%lı%ının, can güven-
li%inin, verimli tarım olanaklarının, do%al kaynakların ve güzelliklerin korunup 
geli#tirilmesine ve turizm açısından gerekli ko#ullara uyulmasına özen gösterile-
cektir.

Halk sektörünün ve özel sektörün sanayi alanında plan kurallarına ve amaç-
larına uygun yatırımlar yapması desteklenirken geli#meyi ve sınaile#meyi toplum 
yararına hızlandırıp yönlendirebilmek için ve tekelle#meyi önlemek için gereken 
sanayi dallarında devletin etkinli%i sa%lanacaktır.

Türk sanayiinin güçlü biçimde, dünya pazarlarına açılabilmesi için, ekonomiye 
yük olucu ve verimli i#letmecili%e geçi#i önleyici yapay desteklemeler yerine, yapısal 
ve teknolojik de%i#iklikler sa%layıcı özendirmelere gidilecektir.

Ba%ımsızlı%ımızı zedelemeyecek ko#ullarla teknolojik gereklerle ya da ihracatı 
artırmak için yabancı sermayeden yararlanırken, görünürde ithalatı ikame etmekle 
birlikte gerçekte ithal gereklerini artıran giri#imler ve uygulamalar önlenecektir.



Sanayiin ve ihracatın geli#mesini engelleyen bürokratik güçlükler giderilecek-
tir.

Örgün e%itim ve i#ba#ında e%itim yoluyla, hızlı sınaile#me için yeterli düzeyde 
ve sayıda teknik eleman yeti#tirilmesine büyük önem verilecektir.

Kamu kesiminde teknik personelin manevi ve maddi huzur içinde çalı#abilme 
olanakları sa%lanacaktır. Yeterli olanaklarla bir devlet proje ofisi kurularak, proje 
hazırlı%ındaki aksamalar önlenecektir.

Sanayi ve mühendislik kurulu#larımızın çalı#malarını yozla#tıran yasal ve ku-
rumsal engeller kaldırılacaktır, bu kurulu#ların ba#ka ülkelerde de i# yapmaları ve 
uluslararası ili#kilerimize hem de döviz gelirimize o yoldan katkıda bulunmaları 
özendirilecektir.

Sayın Üyeler,
Türkiye gibi, nüfusunun ço%unlu%u köyde ya#ayan bir ülkede geli#menin köy-

lüden ba#laması, geli#meyi hızlandırmanın da, sosyal adaletin de demokrasinin de 
gere%idir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu inançla Hükümetimiz geli#meyi köylüden ba#latacak ve sınaile#meyi köye 
kadar ula#tırılacaktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Öylelikle, tarımsal geli#meyle hızlı ve yaygın sınaile#meyi bir arada sa%lama 
ilkesini gerçekle#tirmi# olacaktır.

Geli#meyi köylüden ba#latabilmenin temel ko#ulu, köylünün örgütlenerek 
güçlenebilmesidir.

Bu amaçla, tarım kesiminde üretim ve pazarlama için, bol ve ucuz araçlar-ge-
reçler ve tüketim malları sa%lamak için, tarımsal ve sınaî yatırımlar yapabilmek 
için, yaygın, güçlü ve demokratik bir kooperatifçilik hareketi desteklenecektir. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Kooperatiflerle üst kurulu#larının ve genel olarak çiftçilerin, ta#ınmaz mal kar-
#ılı%ı aranmaksızın, arazi büyüklüklerine bakılmaksızın, üretim de%eri veya proje 
kar#ılı%ında yeterli i#letme ve yatırım kredileri alabilmeleri sa%lanacaktır. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kooperatiflerin ve üst kurulu#larının plan do%rultusundaki verimli ekonomik 
i#letmecilik kurallarına uygun olarak yapacakları tarımsal ve sınaî yatırımlar Devlet 
katkısıyla desteklenecektir.

Kooperatifçilik hareketiyle ba%lantılı olarak köylüler için toplumsal sigortalar 
ve tarım sigortası da kurulacaktır. Öylelikle köylünün ya#amı boyunca sa%lı%ı, ba-
kımı, geçimi güvence altına alınacaktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Ya#landı%ında 
veya çalı#ma gücünü yitirdi%inde yeterli aylık geliri olacaktır. Kötü ürün yıllarında 
veya do%al yıkımlar, tabii afetler yüzünden geçim sıkıntısı çekmesi önlenecektir.

Toplumsal sigortada ve tarım sigortasında biriken kaynaklarla köylülerin daha 
ileri tarım teknolojisine geçebilmeleri daha büyük ve verimli tarım i#letmeleri kuru-
labilmeleri veya halk kesimi yoluyla sanayi yatırımları yapmaları desteklenecektir.



Birbirine yakın ve aralarında ula#ım kolaylı%ı ve ekonomik ve yönetsel i#birli%i 
olana%ı bulunan köyler arasında ve köylülerin benimseyece%i uygun yerlerde kamu 
hizmetlerinin, geli#me ve üretim için gerekli altyapılarını ve örgütlenmelerin yo-
%unla#aca%ı köykentler kurulacaktır.

Köykentler yeni yerle#im merkezleri olmaktan çok, bütün çevre köylerin yarar-
lanabilece%i etkin geli#me ve hizmet merkezleri olarak öngörülmektedir.

Her köy, #imdiye kadar yararlandı%ı olanaklardan fazlasıyla yararlanacaktır. 
Her köyün okulu, sa%lık oca%ı, camii bulunacak, yoksa kısa sürede yapılması sa%la-
nacaktır. Köykentler her köye bu gibi tesislerin sa%lanmasını kolayla#tırıp çabuk-
la#tıraca%ı gibi, köylere tek tek götürülebilecek olanların ötesinde birçok olanakla-
ra, hizmetlere ve kurulu#lara ve büyük yatırım olanaklarına da köylüleri biran önce 
kavu#turacaktır.

Köykentlerle, Türk köylüsü göç zorunda kalmaksızın kentlile#ebilecek çevre-
sinden topra%ından kopmaksızın sınaile#ebilecek, uygarlı%ın ve kent kültürünün 
insan ya#amını maddi ve manevi yönde zenginle#tirici tüm olanaklarından yarar-
lanabilecektir. Tarıma oldu%u kadar sanayie de dayalı ve do%ayla dengeli yeni ve 
sa%lıklı bir uygarlık yaratabilecektir. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Adaletli bir toprak da%ılımına ve topra%ın en verimli biçimde kullanımına ola-
nak verecek bir yeni toprak reformu yasası en kısa sürede Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacaktır. (C.H.P sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu yasa kabul edilirse, yurdun her kö#esinde, özellikle toprak da%ılımı bakı-
mından adaletsizlik bulunan yörelerde, toprak reformu gerçekle#tirilerek, geçimi 
topra%a ba%lı herkesin kendi topra%ını i#ler duruma gelmesi ve ileri teknolojiye da-
yalı verimli çiftçilik yapabilmesi sa%lanacaktır.

Büyük topraklar Anayasa kuralına ve demokratik hukuk devleti ilkelerine uy-
gun olarak kamula#tırılıp da%ıtılırken, hazine topraklarının da yetersiz veya az top-
raklı çifçilere da%ıtılması sa%lanacaktır.

Toprak reformu ile birlikte tarımda verimi artırıcı sulama tesisleri, altyapılar, 
kamu hizmetleri ve teknolojik olanaklar, devletçe veya devlet katkısıyla yeterli dü-
zeyde sa%lanacaktır. Yaygın, güçlü ve demokratik bir kooperatifçilik hareketi, re-
formlar birlikte geli#tirilecektir.

Fazla toprakları veya kendi i#lemedikleri toprakları kamula#tırılan kimselerin, 
ödenecek kamula#tırma bedellerini üretken yatırımlarda de%erlendirmeleri, öyle-
likle hem kendi gelirlerini güvence altına almaları hem de ülkenin geli#mesine kat-
kıda bulunmaları sa%lanacaktır.

"imdiye kadar birkaç ilde toprak reformunun tamamlanmı# veya ba#lamı# ol-
ması gerekirken, geçmi# Hükümet, Urfa’daki ilk uygulamayı bile engellemi#tir. Hü-
kümetimiz, ilk i# olarak, Urfa’da kamula#tırılan toprakların süratle topraksız veya 
az topraklı köylülere da%ıtımını sonuçlandıracaktır. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Hükümetimiz çiftçilerin gelirini artırıcı ve gelir dalgalanmalarını önleyici, üre-
timi yönlendirici bir destekleme politikası uygulanacaktır. Hangi alanda üretime 
a%ırlık verilirse daha çok gelir sa%lanaca%ı ve Devlet deste%inden yararlanılaca%ı 



üreticilere önceden duyurulacaktır. Bir yandan üreticinin gelirini koruyucu, öte 
yandan yurt içi ve yurt dı#ı sürümü artan ürünlerin üretimin özendirici bir destek-
leme politikası uygulanacaktır. Bu politikaların, gelir da%ılımını küçük ve orta çiftçi 
lehine de%i#tirecek biçimde uygulanması sa%lanacaktır.

Dünyadaki ve Türkiye’deki hızlı nüfus artı#ı tarımsal verimin artırılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Tarımsal verimi artırmak için küçük ve orta çiftçiye yönelik 
kredi olanakları büyük ölçüde artırılacaktır ve sulamaya, kırsal elektriklendirmeye, 
köy yollarına büyük önem verilecektir. Yeni sulama projeleriyle ve bütün yurda yay-
gın çok sayıda göletlerle ve derin kuyularla yeraltı ve yerüstü su kaynakları de%er-
lendirilerek her yıl sulanan toprak miktarında büyük artı#lar sa%lanacaktır. Kurulu 
sulanma #ebekelerinin ihmal edilmi# bakımı yeni bir düzenleme ile sürekli olarak 
iyi bir durumda tutulacaktır.

Tarımda üretimi artırmak için gerekli tarımsal donanımdan ve girdilerden 
çiftçilerin yeterli düzeyde yararlanmaları sa%lanacaktır. Tarımsal araç ve gereçlerin 
yerli üretimi için gerekli sanayi yatırımları hızlandırılacaktır. Çiftçilerin araçlarını 
ve gereçlerini aracısız olarak ya da ödeme güçleri yoksa, uygun krediyle almaları 
sa%lanacaktır. Gübre ve ilaç, zamanında, yeterli miktarda ve ucuz fiyatla aracısız 
olarak çiftçilere sa%lanacaktır. Tarım ve hayvancılık uzmanlarının ve teknisyenleri-
nin bilgilerini üreticiye sürekli olarak aktarmaları güvence altına alınacaktır.

Devlet üretme çiftlikleri ara#tırma merkezleri ve Devlet haraları, daha verimli 
çiftçilik ve hayvancılık yöntemlerini ve yeni teknolojileri çevrelerine yayacaklardır, 
köylüyle i#birli%i halinde çalı#acaklardır.

Bütün yurtta, modern hayvancılık ve yan tesisleri hızla geli#tirilecek, hayvan 
ba#ına üretimin ça%da# ölçülere uygun düzeye yükselmesi için her çaba gösterile-
cektir. Hayvansal besin tüketiminin yaygınla#ıp artması özendirilecektir.

Büyük üretim ve ihracat merkezlerine yakın yörelerde mera hayvancılı%ının 
besi hayvancılı%ı ile tamamlanması için yeti#tiricilere kredi deste%i sa%lanacaktır. 
Hayvansal ürünleri i#lemek için üreticilerin kuracakları kooperatifler desteklene-
cektir. Yem sanayii bütün yurda yaygın olarak geli#tirilecektir.

Sularımız balık ve ba#ka ürün zenginliklerinin yenilenme dengesini korumak 
ve bu ürünleri en verimli biçimde de%erlendirmek için Devlet gerekli düzenleme-
leri, ara#tırma ve aydınlatma görevini yapacaktır. Balıkçıların açık deniz balıkçılı-
%ına geçmeleri özendirilecektir. Donanım ve pazarlama kooperatifleri kredi, bilgi 
ve e%itim deste%ine kavu#turulacaktır. &ç sularda kültür balıkçılı%ının geli#tirilmesi 
desteklenecektir.

Hükümetimiz, ormanlarda, köylüyü yüksek gelir düzeyine ve geni# güvenceye 
kavu#tururken, ormanların korunmasını ve geli#mesini de demokratik yöntemlerle 
kolayla#tırıcı bir düzen kuracaktır.

Kendi yörelerindeki orman alanlarının geliri, orman köylülerinin kooperatifle-
rine bırakılacaktır. (C.H.P sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) O alanlardaki orman 
i#letmecili%inde orman köylülerinin Devlet deste%iyle kuracakları kooperatiflere 
geni# yetki tanınacaktır. Orman i#letmecili%inde Devletin i#levi, daha çok, koope-



ratiflerin i#letmecili%i ba#arılı ve etkin biçimde yapabilmelerine yardım etmek ola-
caktır.

Bu arada Devlet, verimli orman i#letmecili%i için gerekli kamu hizmetlerini ve 
ba#ta orman yolları olmak üzere yeterli altyapıları sa%layacaktır.

Bunun için Devlet, orman köylülerinin kooperatifleriyle uzun dönemli sözle#-
meler yaparak, köylü ailelerinin sürekli i# ve gelir olanaklarına kavu#malarını ve 
kendileri için de çocukları için de gelece%e güvenle bakabilmelerini sa%layacaktır.

Geliri kendisine bırakılan alanlarını, köylü, Devlet yardımı ile koruyacaktır. 
Ormanların korunup gözetilmesinde, geli#tirilmesinde ve yeni a%açlandırma çalı#-
malarında, orman köylülerinin kooperatifleriyle Devlet yakın i#birli%i ve dayanı#-
ma içinde olacaktır.

Orman ürünlerinin yurtta ve yurt dı#ında orman köylüleri kooperatiflerince 
pazarlanması sa%lanacaktır.

Orman niteli%ini yitirmi# alanların yasa uyarınca orman rejimi dı#ına çıkarıla-
rak çiftçilik için köylülerin yararına sunulması hızlandırılacaktır.

Tarım kesimine katılacak bu toprakların adaletli olarak ve en kısa sürede da%ı-
tımı için görevli komisyonların sayısı artırılacaktır.

Orman kapsamı dı#ına çıkarılamayan topraklarda ya#ayan köylülerden, geçimi 
tarıma ba%lı olanlara uygun yörelerde tarıma elveri#li toprak sa%lanacaktır.

Bir yandan yeni ormanlar yeti#tirilirken bir yandan da tarla, ba%cılık, zeytin-
cilik ve her türlü yemi#çilik gibi tarım i#letmeciliklerinde veya hayvancılıkta kul-
lanılmaya daha elveri#li orman yörelerinden köylülerin veya kooperatiflerinin bu 
amaçla yararlanabilmeleri sa%lanacaktır.

Da% köyleri halkının gelir olanaklarını artırmak için, yerel ko#ullara uygun özel 
programlar uygulanacaktır.

Sayın Üyeler;
Eme%i en üstün de%er sayan Hükümetimiz, çalı#anların haklarını korumayı, 

geni#letip yaygınla#tırmayı ve toplumsal güvenlikten tüm yurtta#ları yararlandır-
mayı bir insanlık ödevi olarak görmektedir.

Bu amaçla:
Anayasal ve demokratik i#çi haklarının kullanılmasını ve i#çi örgütlerinin et-

kinli%ini sınırlayan yasa kuralları de%i#tirilecektir. (C.H.P sıralarından alkı"lar)
Toplu sözle#me yetkisi bakımından anla#mazlık çıkan durumlarda, i#çilerin 

yetkili sendikayı oylarıyla belirleyebilme hakkı tanınacaktır. (C.H.P sıralarından al-
kı"lar)

Tarım i# yasası çıkarılacaktır. (C.H.P sıralarından alkı"lar)
Tarım kesimindeki, genellikle mevsimlik veya geçici i#lerdeki, o arada yapı i# 

kolundaki i#çilerin, ayrıca kapıcıların ve ev hizmeti görenlerin, örgütlenebilmeleri 
ve haklarını yeterli düzeyde koruyabilmeleri, toplumsal güvenlikten etkin biçimde 
yararlanabilmeleri kolayla#tırılacaktır. (C.H.P sıralarından alkı"lar)



Bir yandan i#sizli%i azaltıcı bir ekonomi politikası izlenirken, bir yandan da 
i#çiler için i#sizlik sigortası kurulacaktır.

&#çilerin kıdem tazminatı haklarından yoksun bırakılmaları önlenecektir.
Lokavtın kaldırılması veya bu kabul edilmezse, kötüye kullanılmasına kar#ı et-

kin, önlemler alınması Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilecektir.
Çocukların, geli#melerini engelleyici ya#ta ve biçimde çalı#tırılmalarına kar#ı 

etkin önlemler getirilecektir.
Çalı#an kadınların hak ve ücret e#itli%inden eksiksiz yararlanabilmeleri, ça-

lı#ma ya#amı gerekleriyle analık sorumlulu%unu daha kolay ba%da#tırabilmeleri 
sa%lanacaktır. Do%um öncesi ve sonrası izin süreleri bakımından çalı#an kadınlar 
arasındaki e#itsizlik giderilecektir. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Toplumsal güvenlik kurumlarının sa%ladı%ı haklar ve olanaklar arasındaki e#it-
sizlik ve dengesizlikler de giderilecektir.

Kooperatifçilik hareketiyle ba%lantılı olarak bütün köylüler toplumsal sigorta-
lara ve tarım sigortasına kavu#turulurken, sigorta kapsamı dı#ında kalıp da yeterli 
özel gelirden yoksun bulunan bütün ya#lılarla çalı#amayacak durumdaki engelli ki-
#ilere Devletçe yeterli düzeyde aylık sa%lanacaktır.

Engelli ki#ilerin meslek ve sanat e%itimi ve i# bulma olanakları geni#letilecek-
tir.

&#çilerin emekli, dul ve yetim aylıkları, kamu görevlileri için oldu%u gibi, ücret-
lerdeki genel yükseli#lerle orantılı olarak kendili%inden artırılacaktır.

Eski ve yeni emeklilik hakları arasındaki tüm e#itsizlikler giderilecektir.
Belli durumlarda esnaf ve sanatkârlar için de i#sizlik sigortası kurulacaktır.
&# sa%lı%ı ve i# güvenli%i önlemlerine etkinlik kazandırılacaktır.
Toplumsal güvenlik kurumlarının yönetiminde demokrasi kuralları en ileri öl-

çüde uygulanacaktır.
Hükümetimiz, bütün özgürlükçü demokratik ülkelerde oldu%u gibi, kamu gö-

revlilerinin de, durumlarının bazı özellikleri göz önünde tutularak, sendikacılık ve 
toplu sözle#me haklarına kavu#turulmalarını gerekli görmektedir. (C.H.P sıraların-
dan alkı"lar)

Kamu yönetiminde bu konuda yeni düzenlemeler yaparken, gerekli önerileri-
mizi de Yüce Meclislerin takdirine sunaca%ız.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin haklarını korumak ve geni#letmek, yabancı ülke-
lerdeki ya#am ko#ullarına uyabilmelerini ve e%itim olanaklarından yararlanabil-
melerini kolayla#tırmak, ulusal kültürümüzle ba%lantılarını sürdürüp geli#tirmek, 
Türkiye’yi tanıtmalarına yardımcı olmak ve Türkiye’nin uluslararası ili#kilerine kat-
kılarını geli#tirebilmek için etkin ve demokratik bir örgütlenme sa%lanacaktır.

Demokratik i#çi haklarının yeterince tanınmadı%ı ülkelerdeki Türk i#çilerinin 
durumuna Hükümetimiz özel ilgi gösterecektir.



Dı#arda ve Türkiye’de edindikleri emeklilik ve ba#ka toplumsal güvenlik hak-
larının birle#tirilmesinde, dı#arda edindikleri hakların Türkiye’ye aktarılmasında 
kar#ıla#tıkları güçlükleri ve aksaklıkları gidermek; i# güvenliklerini ve serbest dola-
#ım haklarını sa%lamak üzere gereken giri#imlerde bulunulacaktır.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin, yurda döndüklerinde, bilgi ve tecrübelerine uygun 
i# bulmaları, i#yeri açmaları, yurda dönmeden veya döndükten sonra ortak yatırım-
larla gelirlerini güvence altına almaları ve yurt kalkınmasına katkıda bulunmaları 
kolayla#tırılacaktır. (C.H.P sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

&#çilerimizin gümrüklerde kar#ıla#tıkları güçlükler giderilecektir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimize ve öteki yurtta#larımıza oy hakkı tanınacaktır.

Sayın Üyeler,

Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârlara i# ve gelir güvenli%i sa%lamayı ve ekono-
mideki veya teknolojideki de%i#melere uyabilmelerini kolayla#tırmayı, sosyal ve 
ekonomik açıdan gerekli görmektedir.

Bu amaçla, Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârların kooperatifle#melerini ve ör-
gütlenmelerini kolayla#tıracaktır.

Esnaf ve sanatkârların kredi olanakları büyük ölçüde geni#letilecektir.

Çıraklık, ça%ımızın ve de%i#en teknolojinin gereklerine uygun biçimde yasayla 
düzenlenecektir. Esnaf ve sanatkârın belli ko#ullara uygun olarak sa%ladı%ı çıraklık 
e%itimiyle örgün meslek e%itimi arasında ba%lantı kurulacaktır.

Sayın Üyeler,

Halkın sa%lık bakımının bir kamu hizmeti olarak ücretsiz kar#ılanması, Devle-
tin ba#ta gelen insanlık ödevidir. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Bu anlayı#la, Hükümetimiz, bir yandan toplumsal sigortaları hızla yaygınla#-
tırırken, bir yandan da halkın sa%lık kurulu#larından yararlanmasında kar#ıla#tı%ı 
güçlükleri giderici ve sa%lık hizmetlerini yurtta#ların evine kadar götürücü çözüm 
ve düzenlemeler sa%layacaktır.

Tüm zamanını kamu görevine ayıran hekim sayısı özendirici çözümlerle ço%al-
tılacaktır ve sa%lık kurulu#larından yararlanmak için halk özel muayenehanelere 
ba#vurma zorunlu%undan kurtarılacaktır.

Çevreye yönelik koruyucu hekimlik hizmeti, Devletin, yerel yönetimin ve top-
lumsal güvenlik ve hizmet kurumlarının i#birli%iyle, toplumun tümünü kapsayan 
ve sürekli i#leyen etkin bir düzene ba%lanacaktır. Ki#iye yönelik koruyucu hekimlik 
hizmetleri sa%lık bakım hizmetleriyle bir arada yürütülecektir.

Sa%lık kurulu#larımızın ve hekimlerin yurda dengeli da%ılımı, ihmal edilmi# 
yörelerin sa%lık gereksinmesinin öncelikle kar#ılanması ve sa%lık kurulu#ları ara-
sında etkin bir i#birli%iyle, yatak ve bakım olanaklarının tam de%erlendirilmesi sa%-
lanacaktır.

Her düzeyde sa%lık personeli yeti#tirilmesi hızlandırılacaktır.



Büyük kentler dı#ında, o arada Do%u ve Güneydo%u Anadolu’da açılan ve açıla-
cak olan tıp fakültelerinin e%itim olanakları hızla geli#tirilecektir.

Besin maddelerinin devletçe ve yerel yönetime etkin biçimde denetimi sa%la-
nacaktır. Sa%lıklı beslenme ko#ulları konusunda yaygın e%itim programları düzen-
lenecektir.

Kamu kurulu#ları ve özellikle toplumsal sigorta kurulu#ları eliyle ilaç hammad-
desi ve ilaç sanayii geli#tirilecektir. &laç fiyatları halkın satın alma gücüne uygun 
düzeyde tutulacaktır.

Engelli ki#ilerin e%itimine, toplumsal ve ekonomik sorunlarının çözümüne ve 
i# bulmalarına Devletçe büyük özen gösterilecektir.

Sayın Üyeler,
Hükümetimiz geli#meyi hızlandırırken, do%adaki dengeyi ve insan sa%lı%ını 

korumaya, do%ayla insan ve toplum ya#amını uyumla#tırmaya özen gösterecektir.
Yerle#me ve kentle#me politikasını bu anlayı#la düzenleyecektir.
Bazı büyük kentlerde insan sa%lı%ını tehdit edici ölçülere varan çevre kirlenme-

si sorununa öncelikle çözüm arayacaktır.
Kentle#meyi kırsal alanlara kadar yaygınla#tırarak ve sınaile#meyi köye kadar 

ula#tırarak dengeli bir yerle#me düzeni sa%layacaktır.
Arsayı spekülatif kazanç aracı olmaktan çıkarmak üzere, arsa arzını artırarak, 

arsa kullanımını kamu denetimine ba%layacak, gecekondu yapımını sa%lıklı bir 
düzenleme içinde yasala#tıracaktır ve konut kredisinden yararlanma olanaklarını 
geni#letecektir. Konut kredilerinden yararlanma ko#ullarında dar gelirlilere özel 
olanaklar sa%lanacaktır. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Belediyelerin yetkileri artırılırken, yeni kentle#me alanlarında etkin bir kamu 
denetimi kurulacaktır.

Konut yapımında kaynak israfı önlenecektir. Deprem yörelerindeki konutların 
depreme dayanıklı duruma getirilmesi bir plan içinde ele alınacaktır. Toprak kay-
ması olan yerlerdeki yurtta#larımızın yeni yerle#me alanlarına geçebilmeleri hız-
landırılacaktır.

Kentlerimizin su, yol, kanalizasyon hizmetlerini yeterli düzeyde sa%lamak için 
devlet, belediyelere yardımcı olacaktır. Bu gibi hizmetlerden gecekondularda otu-
ranların eksiksiz yararlanmaları sa%lanacaktır.

Belediyelere, gelirlerini adaletli yollardan artırabilmeleri, hizmetlerini gere%in-
ce yapıp geli#tirebilmeleri için yasalarla geni# ve esnek yetki tanınacaktır. Kamu 
gelirlerinden belediyelerin daha yeterli ve adaletli pay alabilmeleri sa%lanacaktır.

Belediyelerin yetki ve görev alanları, kentlerin beklenen veya istenen geli#me 
alanları yönünde geni#letilecektir. Öylece kentlerde a#ırı yı%ılma önlenebilece%i 
gibi, yeni yerle#me alanlarında düzenli ve sa%lıklı kentle#me de güvence altına alı-
nacaktır.

Halkın yerel yönetimde söz hakkı ve denetleme olanakları geni#letilecektir.



A#ırı fiyat oynamalarını ve pahalılı%ı önlemek üzere belediyeler düzenleme sa-
tı#larına özendirilecektir.

Çalı#an halkın ula#ım sıkıntısını sona erdirmek üzere, kent içi toplu ta#ıma sis-
temlerine öncelik verilecektir. Büyük kentlerde kitle ula#ımının hızla geli#tirilmesi 
için belediyelere Devletçe yardım edilecektir.

Sayın Üyeler,
E%itimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenli%ini ve ö%renim özgürlü%ünü 

sa%layacaktır. Geride bıraktı%ımız iki buçuk yıllık dönemde, yasal hakları çi%nene-
rek okula alınmayan veya can güvensizli%i nedeniyle okula gidemeyen ö%rencilere, 
yitirdikleri ders yılı hızlandırılmı#, programlarla geri kazandırılacaktır. (C.H.P sıra-
larından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ö%renciler arasında siyasal dü#üncelerine göre ayırım yapılması ve okulların, 
uygarca tartı#ma ölçüleri ötesinde; siyasal çatı#ma yerlerine dönü#türülmesi kesin-
likle önlenecektir. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Siyasal ve toplumsal dü#ünceleri ne kadar ayrı olursa olsun, gençlerimiz ve ço-
cuklarımız arasında arkada#lı%ın yerle#ece%i, sevginin ye#erece%i bir ortam olu#tu-
rulacaktır. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Ö%renci yurtları, birbirine dü#man ve kapalı kaleler veya ideolojik sava# alan-
ları durumundan çıkarılacaktır.

Sokaklarında çocuklar gençler vurulmayan bir Türkiye, anaların babaların ço-
cuklarını okula, üniversiteye, yurtlara korkusuz gönderebildikleri bir Türkiye, Hü-
kümetimizin ilk hedefi olacaktır. Silahlara hedef olanlar kadar, genç ya#ta ellerine 
silah verilen, yüreklerine kin ve dü#manlık zehiri akıtılan çocuklarımızı da kur-
tarmak, demokrasimizi ve ülkemizin gelece%ini güvence altına almanın gere%idir. 
(C.H.P sıralarından alkı"lar)

Sayın Üyeler,
&zleyece%imiz e%itim politikası;
Özgürlükçü demokrasiyi güçlendirici; &nsanlıkçı ve barı#çı;
Atatürk ilkelerini ve milliyetçili%ini, Devletimizin güvencesi olarak ve ça%da# 

uygarlı%ın göstergesi olarak yeni ku#akların bilincinde ya#atıcı;
Milli birli%i ve ba%ımsızlı%ı güçlendirici;
Milli kültürü, ça%da# insanlık kültürüyle uyumlu olarak geli#tirici, nitelikte 

olacaktır. (C.H.P sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

E%itimde olanak e#itli%i, yaygınlık, süreklilik ve birlik sa%lanacaktır. Özellikle 
dar gelirli aile çocuklarının yatılı, kredili ve burslu ö%renim olanakları geni#letile-
cektir.

Okur-yazarlık sorununu, e%itim görmü# yurtta#ların da gönüllü katkısıyla kısa 
sürede çözmek için gerekli çaba gösterilecektir.

&lkokul ö%rencilerinin kitap gereksinmeleri devletçe kar#ılanacaktır.



Planlı geli#me gereklerine göre e%itilmi# insan gücü yeti#tirilmesi, ortaö%re-
timden ba#lanarak, yönlendirici ve özendirici yöntemlerle düzenlenecektir.

O arada meslek ö%retimi ve teknik ö%retim olanakları hızla geli#tirilerek köyle-
re kadar yaygınla#tırılacaktır.

Okullarda yaparak-ya#ayarak e%itim kuralı uygulanacak, çocukların okul ça%ın-
da iken kendilerini toplum ya#amına ve üretken çalı#malara hazırlamaları sa%lana-
caktır.

Bütün yüksekö%retim kurumlarında ö%retim özgürlü%ü sa%lam güvencelere 
kavu#turulacaktır. Bu kurulu#ların yönetimine, ö%retim üyeleri, ö%renciler ve tüm 
görevliler katılacaklardır.

Üniversiteler yurdun her bölgesinde yaygınla#tırılıp geli#tirilecektir.

Her üniversite, topluma açık, geli#meye sürekli katkıda bulunan ve çok yönlü 
e%itim veren bir bütün olacaktır.

18 ya#ından ba#layarak gençlere oy hakkı tanınacak, gençlerin siyasal sorum-
lulu%a erken ya#ta katılmaları sa%lanacaktır.

Yazı#malı yüksekö%retimle örgün yüksekö%retim arasında ba%lantı ve uyum 
sa%lanacaktır. Yazı#malı yüksekö%retimde, ça%da# e%itim teknolojisinin tüm ola-
naklarından yararlanılacaktır.

Üniversitelerin ve yüksekokulların ö%renci alma ve yeti#tirme kapasitelerinin 
büyük ölçüde artırılması için gerekli çözümler getirilecektir.

Kooperatifçilik e%itimi ve i#ba#ında e%itim yaygınla#tırılacaktır.

E%itimin her dalında ve a#amasında ö%renciler ara#tırmacılı%a yöneltilecek ve 
genel kültürlerini geni#letmeye özendirilecektir.

Ö%retmenlerin manevi ve maddi huzur içinde çalı#abilmeleri güvence altına 
alınacak, kendilerinin sürekli yenileyebilmeleri kolayla#tırılacaktır.

Yurt dı#ındaki Türk çocuklarının kültür ve e%itimiyle Devlet yakından ilgile-
necektir.

Hükümetimiz, insan ve toplum ya#amının manevi yönden de zenginle#mesi-
ne, insan dü#üncesinin ve yaratıcılı%ının geli#mesine katkıda bulunmak üzere, sa-
nat ve kültür çalı#malarını toplumun bütün katlarına yaymaya çalı#acaktır.

Bu alandaki çalı#malar, her türlü siyasal baskıdan ve yönlendirme çabasından 
uzak bir anlayı#la geni# Devlet deste%ine kavu#turulacaktır.

Yazarların ve sanatçıların telif hakları sa%lam güvencelere kavu#turulacak ve 
toplumsal güvenlikleri sa%lanacaktır.

Sanat ve dü#ün ya#amına katkıda bulunanlara özel vergi ba%ı#ıklıkları ve ko-
laylıkları tanınacaktır.

Yetenekli sanatçıların ya#amlarını sanat çalı#malarıyla sürdürebilmeleri Dev-
letçe kolayla#tırılacaktır. (C.H.P sıralarından alkı"lar)



Türk film sanatının ve sanayiinin sa%lıklı bir yönde geli#mesine ve dünyaya 
açılmasına Devlet yardımcı olacaktır.

Konservatuar ve sanat okulları yaygınla#tırılacaktır.
Türk sanatının ve kültürünün, kendi özelliklerini koruyarak tüm insanlık kül-

türüyle sürekli alı#-veri# içinde geli#mesi desteklenecektir.
Ba#ka ülkelerde ya#ayan Türklerin ana dillerini ve kültürlerini ya#atmalarına 

ve geli#tirmelerine, o ülkelerle dostça ili#kiler kurularak katkıda bulunulacaktır.
Bütün toplumda küçük ya#tan ba#lanarak insanın dü#ün ve beden gücünün 

dengeli geli#mesine özen gösterilecektir.
Spor kurulu#ları bütün yurtta yaygınla#tırılırken bunlardan kültür ve sanat ça-

lı#malarında da yararlanılması sa%lanacaktır.
Profesyonel seyir sporu geli#tirilirken, halkın spor yapmasına, okul içi spora 

ve genellikle amatör spora büyük önem verilecektir. Amatör kulüpler Devletçe des-
teklenecektir.

Sporun örgütlenmesinde demokratik yöntemlere ve denetime etkinlik kazan-
dırılacaktır. Profesyonel sporun iç düzeni sa%lam ve sa%lıklı kurallara ba%lanacak, 
profesyonel sporcuların hakları korunarak toplumsal güvenlikleri sa%lanacaktır.

Sayın Üyeler,
&nanç özgürlü%ü ki#inin kutsal ve dokunulmaz hakkıdır. Demokrasinin, dü-

#ünce özgürlü%ü kadar ayrılmaz parçasıdır.
Özgürlükçü demokrasiyi en ileri anlamı ile benimseyen Hükümetimiz, herke-

sin inançlarına ve ibadetine saygılıdır. (C.H.P sıralarından, alkı"lar) Ve yurtta#ların 
dini inançlarının gere%ini engelsiz özgürlük içinde yerine getirmelerini sa%lamayı 
insanlık ödevi bilir, insana ve halka saygının gere%i sayar. Lâikli%i din ve vicdan 
özgürlü%ü anlamına gelir. Dine ba%lılı%ın geli#me ile ve ilericilikle, dine saygının 
laiklikle çeli#medi%i kanısındadır. Hükümetimiz… (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Türk Milletinin din anlayı#ı, geli#meye ve her alanda ilerlemeye, toplumun bü-
tünlü%ünü ve manevi gücünü koruyarak destek olabilecek bir etkendir.

Hükümetimiz, her dinden ve mezhepten yurtta#larımız arasında, insanlı%ın, 
milli birli%in ve milliyetçili%in gere%i olan karde#lik duygularını ve dayanı#mayı sa%-
lamla#tırmayı ödev bilecektir. (C.H.P sıralarından alkı"lar)

Diyanet &#leri Ba#kanlı%ı Anayasamızın ve yasalarımızın belirtti%i görev ve so-
rumlulukları yerine getirirken dini siyasetin üstünde tutacaktır.

Hükümetimiz, Diyanet &#leri Ba#kanlı%ına, hem toplumsal ve ekonomik kal-
kınmamıza yardımcı olmak bakımından hem de yurtta#larımızın din, ahlak ve 
maneviyat duyguları ile ki#iliklerinin geli#tirilip yüceltmesi bakımından en verimli 
biçimde görev yapabilmesi için gereken deste%i sa%layacaktır.

Toplumumuzun ve insanlı%ın ortak de%eri olan &slam dini, milli birli%in sa%lan-
masında, kalkınma çabalarımızın ba#arıya ula#masında, iç barı#ın olu#masında ve 
karde#lik duygularının geli#tirilip peki#tirilmesinde kutsal bir kaynaktır.



Toplumdaki üstün yerlerinin ve kutsal görevlerinin bilincine varan, milli birli-
%in sa%lanmasında ve toplumsal huzurun geli#tirilmesinde kendilerine dü#en ödevi 
ba#arı ile yerine getiren din görevlileri, Hükümetin deste%ini, her türlü siyasal dü-
#ünceden uzak olarak yanlarında bulacaklardır. (C.H.P sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Din görevlilerinin ve bilginlerinin yeterli düzeyde e%itim görmelerine özen 
gösterilecektir. O arada Yüksek &slam Enstitüsü Akademiye dönü#türülerek bu ku-
rulu#un bilimsel niteli%i güçlendirilecektir.

Hükümetimiz, köylerde ve dar gelirli yörelerde cami yapımına yardımcı ola-
caktır.

Vekil imam-hatiplerin kadro intibakları ivedilikle sa%lanacaktır. Hükümeti-
miz bütün din görevlilerinin manevi ve maddi huzurunu sa%lamayı ödev bilecektir. 
&mam-hatip kadrolarının da%ıtımında hak ve adalet duygusu içerisinde tüzük ku-
rallarına göre davranılacaktır.

Vakıfların, camilerin ve tarihi eserlerin bakımına, korunmasına ve onarılması-
na özen gösterilecektir. Yurtta#larımızın iyilik ve yardım sevgisini de%erlendirmek 
üzere, Vakıflar Genel Müdürlü%ünün etkin ve verimli çalı#ması sa%lanacaktır. Vakıf 
kaynaklarının mali gücü artırılacaktır. Dini ve sosyal amaçlı vakıflar saptanarak, 
süreklili%i sa%lanacaktır.

Sayın Üyeler,
Dünyanın en hassas bölgesinde bulunan Türkiye, kendi ulusal savunmasını 

ba#ka ülkelerin kararlarına veya kararsızlı%ına ba%lı tutamaz. (C.H.P sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Üyesi bulundu%u ortak savunma sistemine, uzun yıllardır, ekonomik olanak-
larının çok üstünde katkılarda bulunan Türkiye, son zamanlarda, gerek duydu%u 
savunma araçlarını ve gereçlerini, veya sahip oldu%u araçların gereçlerin parçaları-
nı, müttefiklerinden, kendi parasıyla sa%lamakta bile güçlük çeker durumda bıra-
kılmı#tır.

Bu acı deney, ulusla güvenli%imizi bir ölçünün ötesinde dı# olanaklara hele tek 
kayna%a dayandırmanın sakıncalarını ortaya koymu#tur.

Hükümetimiz, Türkiye’nin kendi gereksinmelerine ve olanaklarına uygun bir 
ulusal güvenlik kavramı olu#turmasını en ivedi sorunu saymaktadır. Bu, ittifak üye-
li%imizle çeli#meyen, fakat Türkiye’nin ulusal güvenli%ini güvence altına alırken, 
bölge ve dünya dengesine, uluslararası yumu#amaya ve barı#ın geli#mesine katkıda 
bulunmayı da ödev bilecektir.

Türk ulusu, ba%ımsızlı%ı ve güvenli%i u%runda hiç bir zaman hiç bir özveriden 
kaçınmamı#tır. Türk Silahlı Kuvvetleri de, ulusal ba%ımsızlı%ı ve güvenli%i her za-
man üstün bir görev bilinciyle ve üstün yetenekle ve cesaretle korurken, Türkiye’nin 
her alanda geli#mesine, halkın mutlulu%una, huzuruna ve e%itimine sürekli katkıda 
bulunmu#tur. Ulusumuzun ve Silahlı Kuvvetlerimizin bu nitelikleri, ulusal güçle ve 
geli#meyle ulusal güvenli%i bir arada uyumlu olarak ve en yüksek düzeyde gerçek-
le#tirme olana%ını sa%lamaktadır.



Bu olanak demokrasinin ve ça%ın gereklerine uygun biçimde de%erlendirilme-
lidir.

Ne var ki, silahlanma yarı#ının alabildi%ine hızlandı%ı bir dönemde ve bölgede, 
Türkiye’nin kendi ulusal güvenli%ini büyük ölçüde kendi olanaklarıyla sa%layabil-
mesi için, ekonomisinin bunalımdan ve dar bo%azlardan biran önce kurtarması ge-
reklidir. Bu açıdan, Türkiye’nin, uzun sürecek bir Hükümet bunalımına da, ekono-
mik konularda gerekli kararları cesaretle ve zamanında alamayacak, dı# ödemeler 
sorununu süratle çözemeyecek bir Hükümete de tahammülü yoktur. (C.H.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hükümetimiz, Yüce Meclisin güvenoyuna eri#irse, Türk ekonomisini ve sa-
nayiini, ulusal güvenli%imizin gerektirdi%i güce biran önce eri#tirebilmek için her 
çabayı göstermeyi, yurtseverli%in ve milliyetçili%in gere%i bilecektir. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

Sayın Üyeler,
Cumhuriyet Hükümeti Türkiye’nin önemini, etkinli%ini ve ulusal yararını ulus-

lararası gerginli%e de%il, uluslararası ili#kilerde yumu#amaya ve dünya barı#ının 
güçlenmesine ba%layan bir dı# politika izleyecektir. Dünyada barı#ın korku dengesi-
ne de%il, insanlık sevgisine ve her ulusun ba%ımsızlı%ının, egemenli%inin ve toprak 
bütünlü%ünün dokunulmazlı%ı ilkesine dayanması için çalı#acaktır.

Cumhuriyet Hükümeti ahlakın oldu%u kadar açık rejimin de gere%i olan do%ru-
lu%u ve tutarlılı%ı dı# politikada ve uluslararası ili#kilerde kesin kural olarak benim-
ser. Bunu, uluslararasında sa%lam ili#kiler ve sürekli dostluklar kurabilmenin gere%i 
sayar. Dı# politikaya ve uluslararası ili#kilere, ulusal yararımız do%rultusunda top-
lumun her kesiminin ilgisini ve katkısını sa%lamayı ödev bilir.

Cumhuriyet Hükümeti ulusumuzu tanıtma ve ulusal tutumumuzu ve geli#me-
mizi dünya kamuoyuna anlatma çalı#malarını, do%ruluk ve tutarlılık kuralına daya-
narak bilimsel yöntemlerle etkinle#tirmek için her çabayı gösterecektir.

Cumhuriyet Hükümeti dı# politikanın ulusal savunma politikasından ayrıla-
mayaca%ına inanır. Bu inançla, Türkiye’nin savunmasını a#ırı ölçüde dı# deste%e ve 
belirli bir kayna%a ba%ımlılıktan esirgeyici bir ulusal güvenlik kavramı olu#turur-
ken, dı# politikada da bunun gere%i olan düzenlemeleri yapacaktır. Bölge ülkeleriyle 
ili#kilerini kar#ılıklı güven ve ortak yarara dayandırarak, ulusla güvenli%i, en ba#ta 
böyle bir barı#çı dı# politika ile güçlendirmeye çalı#acaktır. &ttifaklara olan katkı-
sının bölge ülkeleri için bir ku#ku ve güvensizlik etkeni olmamasına sürekli özen 
gösterecektir. &ttifaklar çerçevesi içinde olsun veya olmasın, uluslararası ili#kilerde 
ulusal güvenli%imizi olumsuz yönde etkileyici, ulusal haklarımızı ve çıkarlarımızı 
ve uluslararası ili#kilerde izlemeyi amaç edindi%imiz ilkeleri zedeleyici politikalar 
Hükümetimizce benimsenmeyecektir.

Cumhuriyet Hükümeti üye oldu%u ittifaklardaki ve ili#ki kurdu%u topluluk-
lardaki dostlukları ve ili#kileri dı#ında iç düzen bakımından ayırım gözetmeksizin, 
dostluklarını ve uluslararası ili#kilerini geni#letecektir. Özellikle bölge ülkeleriyle 
ve geli#me sürecindeki ülkelerle yakın ili#kiler, i#birli%i ve dayanı#ma kuracaktır. 



Tarihi ve co%rafyası bakımından bir Ortado%u, Akdeniz ve Balkan ülkesi olan Tür-
kiye, ili#kilerini geni#letip geli#tirir ve dünyadaki yerini belirlerken bu gerçe%i kalıcı 
bir ö%e olarak de%erlendirmelidir. Bölge ülkeleriyle tarihsel ve kültürel ba%larının 
bu ülkelerle yeni ili#kilere ve i#birli%ine de manevi güç katmasını ve sa%lam bir te-
mel olmasını gözetmelidir.

Cumhuriyet Hükümeti bölgede hakça, sa%lam ve sürekli bir barı# kurulması, 
silahlanma yarı#ına gerek bırakmayan bir güven ortamı olu#ması ve bölge sorun-
larının uzak veya büyük devletler karı#maksızın çözülebilir duruma gelmesi için 
gerekli özeni gösterecektir.

Bölge ülkelerinin daha geni# pazarlara dayanan güçlü ekonomiler olu#turmak, 
geli#melerini hızlandırmak ve sömürgeye kar#ı korunmak üzere çok yönlü sıkı ve 
sürekli bir i#birli%i içine girmelerini destekleyecektir.

Cumhuriyet Hükümeti Türkiye’nin denizlerdeki ve göklerdeki haklarıyla ilgili 
olarak 1974 yılında ba#latılan yeni ulusal giri#imleri sürdürecektir. Denizlerden, 
göklerden ve uzaydan yararlanmada bütün insanlık için hakça bir düzen kurulma-
sına katkıda bulunacaktır. Hükümetimiz Türkiye’nin kıta sahanlı%ındaki ve genel 
olarak denizlerdeki ulusal ekonomik haklarını ve tüm egemenlik haklarını sa%layıp 
koruyacaktır. Bu konuda ça%ın gereklerine uygun yasal düzenlemeleri zaman yitir-
meksizin yapacaktır.

Sayın Üyeler;
Cumhuriyet Hükümeti 1974’teki Türk Barı# Harekatıyla özgürlü%e ve güvenli-

%e kavu#an Kıbrıs Türkleri’nin özgürlüklerini ve güvenliklerini sürekli kılmak, Kıb-
rıs Ulusal Türk Toplulu%unun her alanda geli#mesini hızlandıran ve kendi kendini 
yönetme hakkını güvence altına alan çözümlere katkıda bulunmak üzere her çabayı 
gösterecektir. Bunu yaparken bölge barı#ının güçlenmesini, Kıbrıs’ın bütün bölge 
ve dünya için bir güvenlik ve huzur kayna%ı olmasını gözetecektir. Hükümetimiz bu 
açıdan Kıbrıs’ta iki bölgeli ba%ımsız ve ba%lantısız bir federal çözümü gerçekle#tir-
mek üzere çaba gösterilmesi gerekti%ine inanmaktadır.

Cumhuriyet Hükümeti Türkiye’nin ba#ka ülkelerle kurabilece%i ekonomik ili#-
kilerde ve i#birli%inde ülkenin ba%ımsızlı%ına ve sa%lıklı geli#mesine özen gösterir.

Cumhuriyet Hükümeti geçmi# dönemde ölü bir noktaya gelen Avrupa Ekono-
mik Toplulu%u ile olan ili#kilerimizi, ulusumuzun ve ekonomimizin yararına bir çö-
züme ula#tırmak için gereken giri#imleri zaman yitirmeksizin yapacaktır. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

Ortaklı%ın Geni# Dönemi’ni düzenleyen protokollarda yer almı# olan bazı ku-
ralların geli#me ve sınaile#me çabamıza ciddi engeller getirdi%i ve Türkiye’nin geli#-
mekte olan ülkeler kar#ısında ekonomik ve siyasal çıkarlarına uygun bir dı# ticaret 
politikası izlemesini, hatta tarım ve sanayi alanlarında geli#mesini güçle#tirdi%i 
ortadadır. Hükümetimiz Topluluk ile ili#kilerimizi ülkemiz ve ekonomimiz yara-
rına i#leyecek biçimde yeniden düzenlemek gerekti%i kanısındadır. Fakat onun da 
üstünde Hükümetimiz, Türk ekonomisini, Ortak Pazarla ili#kilerinde ezilmeyecek, 
Türkiye’nin ba%ımsızlı%ını güçlendirecek bir yapıya kavu#turmak için çalı#acaktır.



Uluslararası ekonomik sorunlarda, Türkiye’yi geli#mekte olan ve yeni bir eko-
nomik dünya düzeni anlayı#ı içinde bulunan ülkelerin ortak sorunlarına da destek 
olabilecek bir güce eri#tirmek için çaba gösterecektir.

Sayın Üyeler,

Türkiye’de iki buçuk yıl süren siyasal bunalım yalnızca bir iç sorunumuz ol-
maktan çıkmı#, uluslararası ili#kilerimizi de olumsuz yönde etkileyici bir nitelik 
kazanmı#tır.

Her geçen gün çözümleri güçle#en Kıbrıs sorunu, Ege sorunu, Ortak Pazar so-
runu, hatta ulusal güvenlik sorunumuz, iki buçuk yıl gibi uzun bir süre askıya alın-
mı#tır.

Dört partiden olu#an geçmi# Hükümet, en hayati milli davalarda iki buçuk yıl 
bir milli politika olu#turamadı%ı gibi, bu dönem, milletimizin kendi içinde cephele-
re bölündü%ü bir dönem olu#mu#tur. Dünya gözünde milli birli%imize gölge dü#ü-
rülmü#tür.

Milli birli%inden aldı%ı güçle Türk Milletinin en çetin engelleri a#abildi%i, en 
zor sorunları çözebildi%i tarih boyunca kanıtlanmı#tır.

Bunun en son örne%i, 1974’de sa%lanan ba#arılardır.

Hükümetimiz, dünyada Türk Milletinin haklarını savunurken, yine milli birli-
%imizden güç alacaktır. Bir partinin veya cephenin de%il, bütün Milletin Hükümeti 
olarak görev yapacaktır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Milli birli%in ba#ta gelen gere%i iç barı#tır. Hükümetimiz, iç barı# sa%lamayı, 
yalnız insanlık ve demokrasi anlayı#ının de%il, milliyetçili%inin de gere%i sayacaktır. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

E#siz önder Atatürk’ün #a#maz ilkesi uyarınca, cihanda barı# içinde ya#ayabil-
memiz, yurtta barı#ı gerçekle#tirmemize ba%lıdır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesle-
ri, alkı"lar)

Sizden, ülkeye barı# getirebilmek için destek istiyoruz.

Ülkemizin iç ve dı# a%ır sorunlarını, yüce milletimizden ve Büyük Milet Mec-
lisimizden güç alarak çözebilmek için yetki istiyoruz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Milletimizi cephelere bölmek için de%il, birle#tirebilmek için yetki istiyoruz.

Takdir Büyük Meclisindir.

Cumhuriyet Hükümeti adına de%erli üyelere saygılar sunarım. (C.H.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri sürekli alkı"lar)

RAHM# KUMA% (Trabzon) — Sayın Ba#kan, özel gündemin bölümü ile ilgili 
olarak belli bir durumu tutanaklara geçirmek istiyorum.

BA%KAN — Hükümet Programı Yüce Meclise sunulmu#tur.



Anayasanın 103 ve &çtüzü%ümüzün 105’nci maddeleri gere%ince, Hükümet 
Programı üzerindeki görü#melere 1.7.1977 cuma günü saat 15.00’te ba#lanacaktır. 
(C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

RAHM# KUMA% (Trabzon) — Sayın Ba#kan, Hükümet Programı okundu-
%u süre içerisinde Adalet Partisi sıralarından bir tek ki#i yoktur. M.S.P. ve M.H.P. 
sıralarında da kimse yoktur. Bu durumun tutanaklara geçmesi, ilerde tarihçilere 
ve Anayasa Mahkemesi Kuruluna delil olması bakımından i#imize yarayacaktır. Bu-
nun aksi do%ru ise, düzeltiniz.

BA%KAN — Beyler, bu gerçektir, do%rudur, kimse yoktur, kabul ediyoruz. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bugünkü gündemimizde ba#ka bir konu bulunmadı%ından, Millet Meclisi Ba#-
kanının seçimim yapmak için 29.6.1977 Çar#amba günü saat 15.00’te toplanılmak 
üzere birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.46



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 16 Cilt 32 Birle"im 58

Sayfa 527-543
28.06.1977 Salı

!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü)
Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)

Açılma Saati: 17.00

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 58’nci Birle#imin &kinci 
Oturumunu açıyorum.

Ba#bakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programı-
nın okunması.

BA%KAN — Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı Sayın Bülent Ecevit’in 
Ba#kanlı%ında kurulmu# bulunan Bakanlar Kurulunun programını dinleyece%iz.

II. Ecevit Hükümeti Programı Millet Meclisi 28.6.1977 Salı günkü 8’nci 
birle#iminde aynen okundu$u için metin tekrarlanmamı#tır.

BA%KAN — Cumhuriyet Senatosunun saygıde%er üyeleri;
Sayın Ba#bakan Bülent Ecevit tarafından Anayasa kuralları gere%ince tam ola-

rak kurulan Cumhuriyet Hükümetinin programı okunmu#tur.
4. — C.H.P., M.B. ve Cumhurba#kanınca S.Ü. Grupu Ba#kanlıklarının, Hü-

kümet programı üzerindeki görü#melerin 30 Haziran 1977 Per#embe günü saat 
15.00’te yapılmasına dair önergesi. (4/302)

BA%KAN — &çtüzü%ün 130’ncu maddesi gere%ince Cumhuriyet Senatosunda 
Hükümet programı görü#melerinin #ekli hakkında bilgi sunaca%ını. Her #eyden 
önce görü#me gününü tespit edece%iz. Bunun için verilmi# bir önerge vardır, oku-
tuyorum.



Sayın Ba"kanlı$a
Hükümet programı üzerinde Cumhuriyet Senatosu &çtüzü%ünün 130’ncu 

maddesi gere%ince yapılacak görü#melerin 30 Haziran 1977 Per#embe günü saat 
15,00’te yapılmasını öneririz.

Saygılarımla.
M.B.G Ba#kanı 

Fahri Özdilek

Cumhurba#kanınca S.Ü. Grupu Ba#kanı 
Nihat Erim

C.H.P. Grupu Ba#kanvekili 
Hüseyin Atmaca

BA%KAN — Sayın Ba#bakan, 30 Haziran Per#embe günü saat 15.00’te Hükü-
met programı üzerinde görü#meler yapılması konusunda bir görü#ünüz veya bir 
mutabakatınız var mıdır?

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak Milletvekili) — Takdir Sayın 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinindir.

BA%KAN — 30 Haziran Per#embe günü münasip midir?
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Ba#kan, 

uygundur efendim.
BA%KAN — 30 Haziran Per#embe günü saat 15.00’te Hükümet programı üze-

rinde görü#melerin ba#laması hususunu oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

&çtüzü%ün 130’ncu maddesi gere%ince Hükümet programı üzerinde yapılacak 
görü#melerin grup sözcüleri ve üyeler görü#lerini açıklayacaklar ve Hükümet prog-
ramı üzerinde görü#me, Sayın Ba#bakanın bu görü#lere verece%i cevapla sona ere-
cektir.

30 Haziran Per#embe günü saat 15.03’te toplanmak üzere...
H#KMET SAVA% (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan bir dakika... Adalet Partisi 

Grupu burada yok, onlara bir yazı yazalım haberleri olsun.
BA%KAN — 30 Haziran Per#embe günü saat 15.00’te toplanılmak üzere Bir-

le#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 13.30



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 16 Cilt 32 Birle"im 59

Sayfa 546-592
30.06.1977 Per"embe

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Hüsamettin Çelebi (C.S.Ü)
Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Yeter sayı vardır, 59’ncu Birle#imi açıyorum.

Ba#bakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı-
nın görü#ülmesi.

BA%KAN — Ba#bakan Bülent Ecevit Hükümetinin programı daha önce Cum-
huriyet Senatosunda okunmu# idi. &çtüzü%ün 130’ncu maddesi uyarınca Programı 
üzerinde görü#melere geçiyoruz.

Gruplarına ait; Sayın Kâmil Karavelio%lu Milli Birlik Grupu adına, Sayın Nihat 
Erim Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu adına söz istemi# bulunuyorlar.

"ahısları adına söz isteyen Sayın Üyelerin ismini daha sonra okuyaca%ım.

Sayın Karavelio%lu, buyurun.

M.B. GRUPU ADINA KÂM#L KARAVEL#O&LU (Tabiî Üye) — Sayın Ba#-
kan, sayın arkada#larım;

5 Haziran seçimleri sonunda kurulan Sayın Ecevit Hükümetinin Programı üze-
rinde Millî Birlik Grupunun görü#lerini sunuyorum.

5 Haziran seçimleri, bir evvelki yasama döneminin son 25 yılında sorumluluk 
ta#ıyan M.C. Hükümetinin süresini sona erdirdi.

Bu seçimlerde salt ço%unlu%u kazanmı# bir iktidar çıka bilmi# olmasa bile, or-
taya çıkan sonuçlar geni# halk kitlelerinin özledi%i Hükümet biçimini belli etmi#tir. 
5 Haziran seçimlerinin siyasal hayatımızda karmakarı#ık ve bunalımlı bir döneme 
son verebilmi# olması, #üphesiz ortaya çıkardı%ı umutlu sonuçları daha da önem-
lidir.

Millî Birlik Grupu ulusumuzu cephelere bölen bir zihniyetle ortaya çıkan M.C. 
Hükümetinin kurulu#una ba#ından itibaren kar#ı olmu# ve cephele#menin memle-
ketimizde yarataca%ı tehlikelere i#aret ederek, bunları henüz uygulamadaki olum-
suz sonuçları görmeden ortaya koymu#tur; kaygılarını zaman zaman Sayın Cum-
hurba#kanına da duyurmu#tur.



M.C. Hükümeti, yönetimi ortaklar arasında payla#arak, Devlet Güvenlik Kuv-
vetlerini sorumsuz, örgütlü bir siyasal güçle i#birli%ine mecbur etmi# ve tarafsız 
görev yapmasını engellemi#tir. Bu uygulamasıyle 300 gencin ölümüne, binlerce 
insanın yaralanmasına neden olmu#, yurdumuzda can ve mal güvenli%ini ortadan 
kalkmı#tır. Ö%retim yapılamaz hale gelmi#, yüksekö%retim kurumları kapatılmı#-
tır. Bunun yanında, iktidar partilerinin Devlet olanaklarını kendi partilerinin geli#-
tirilmesine kullandıkları bir dönem ba#latılmı#tır.

M.C. &ktidarı döneminde, dı# politika ve güvenlik ihtiyaçlarına hiç bir çözüm 
getirilememi#, ekonomik ili#kilerde ciddî tedbirler yerine, kendilerine zaman ka-
zandırıcı uygulamalar bu dönemin ba#kaca özelli%i olmu#tur. Hedefi, istikrar içinde 
dengeli kalkınma sa%lamak olan ekonomimizde, enflasyonun, pahalılı%ın, i#sizli%in 
zümresel ve bölgesel dengesizliklerin katlanarak arttırıldı%ı Hükümet ortaklarınca 
da ilân edilmi#tir. Bu olumsuz sonuçlar, Grupumuzca ba#tan itibaren de%erlendi-
rilmi# ve açıklanmı#tı. O zaman bizim için belli olmayanlar, olumsuzlukların seyri 
de%il, varabilece%i, durabilece%i sayısal de%erlerdir. Bunlara günümüzde de%erini 
koruyan bir tartı#ma için i#aret etmek istedi%imizi takdirlerinize sunuyorum.

5 Haziran öncesine geldi%imizde, Cephe Hükümetinin Programı üzerindeki 
görü#lerimizi açıklarken belirtti%imiz olumsuz sonuçlar tümü ile ortaya çıkmı#tır. 
Bu arada, o zaman sezebilsek bile, ifade etmeye dilimizin varmadı%ı bir husus daha 
ortaya çıktı; cephele#me uygulaması yalnız ö%retim kurumları, kamu kurulu#ları, 
sendikalar idareye bula#tırılmakla kalmamı#, politika dı#ında tutulması gereken ve 
bütünlü%ünün her sorunlu tarafından korunması gereken kuramlara da bula#tırıl-
dı%ı anla#ılmı#tır. &çinde ya#adı%ımız günlerde, iyice belli oldu ki, 5 Haziran seçim-
leri ile rejimimiz önemli sıkıntılar atlatmı#tır ve seçimlerle sadece olumsuz bir tablo 
sona ermemi#, rejimi tehdit eden tohumlar da geli#me ortamını kaybetmi#lerdir. 
Konunun daha açık ifadesine gerek olmadı%ını sanıyoruz. Esasen, bu dönemin 
özelliklerini saptamak için kamuoyu önünde sorumlularınca açıklanan belgelerden 
sadece ikisini hatırlatmak yeterlidir.

Zamanın Ba#bakanı Sayın Demirel’in seçimlerden 3 gün önce Sayın Ecevit’i 
uyarmak için yazdı%ı mektep biçim ve öz yönünden dönemin peri#anlı%ını tümü ile 
kanıtlamaya yetecek de%erdedir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Ayrıca, seçim kararının alınmasından önce, Hükümetin uzla#tırıcı kanadı ola-
rak bilinen Güven Partisinin Hükümete verdi%i muhtıra ortaya koyabildi%i kada-
rıyla, Hükümeti ve ortaklarını mahkum etmeye yetecek yasal de%erdedir. Seçimler 
sadece M.C. döneminin sebep oldu%u ıstıraplara, ba#arısızlıklara, olumsuzluklara 
son verdi%i için de%il, rejim için bilerek, bilmeyerek geçi#tirilen tehditleri ortadan 
kaldırdı%ı için daha da önemlidir. Bu nedenle Millî Birlik Grupu, 5 Haziran önce-
sinde ciddî ku#kular duymu#tur ve seçimlerin yapılabilmi# olmasını rejimimiz için 
ba#arı saymaktadır. Yeri gelmi#ken, Hükümete katılan tarafsız arkada#larımızın 
hizmetlerini takdirle izledi%imizi, kendilerini kutladı%ımızı ve te#ekkürlerimizi 
sundu%umuzu tekrar belirtmek istiyoruz.

Buraya kadar özetlediklerimiz sadece M.C. Hükümetini kınamak için, yermek 
için, yarattı%ı bunalımları saptamak için de%il, bunlardan daha da güncel olan ihti-
yaçlara ı#ık tuttu%u için sıraladık.



Sayın Cumhurba#kanının Hükümeti onaylamasından sonra ortaya çıkan du-
rum hakkındaki görü#ümüzü de söylemek istiyoruz. Cumhurba#kanına bazı parti 
sorumlularınca yöneltilmi# olan saldırılar haksız, yakı#ıksız ve ölçüsüzdür. Devleti 
yönetmekte ba#arısızlıkları ortaya çıkmı# olan ve Hükümette olmanın avantajını 
kaybeden eski ortakların sorumlulukları sırasında hiçbir ciddî soruna sahip çıkma-
dıktan da anla#ılınca, kendiliklerinden Devlet hizmetini terk etmi# olmaları bek-
lenirdi. Hükümet etme görevi seçimde en büyük deste%e sahip olan partiye teslim 
edilmi#tir. Bu demokratik tasarruf kar#ısında takınılan tavırların görüntüsü ho# 
de%ildir. “Çankaya Hükümeti” sloganı ile yapılan çıkı#lar kamuoyunda Hükümet 
imkânlarının ummadıkları zamanda ellerinden alınmı# olmasının kızgınlı%ı ile 
yorumlanabilmektedir. Hükümette oldukları sırada, kamuoyundan saklanabilen 
bazı eksikliklerin kamuoyuna açıklanmasının neden oldu%u öfke veya Hükümet-
leri zamanında bazen Sayın Cumhurba#kanını yasal dayanaktan yoksun, sonuçları 
tartı#malar do%uran kararnamelere ortak edebilmi# olanların seçimden sonra is-
teklerinin reddedilmesinin yarattı%ı hırçınlıkla izah edilebilir. "imdiye kadar ihtiras 
u%runa her Anayasal kuruma yöneltilen saldırılar, bu defa da Sayın Cumhurba#ka-
nına yöneltilmektedir. Bu saldırıların taraftarlar arasında dayanı#ma yaratmak, ka-
muoyunda psikolojik baskıyı sürdürmek hedeflerine yönelik oldu%u açıktır. Ancak 
bilinmektedir ki bu ölçüsüz saldırılar toplumu tahrik edicidir ve içinde bulundu%u-
muz dönem için sakıncalıdır.

Sayın Senatörler;
Ecevit Hükümetinin onayından sonra, güvenoyu alabilmek için umulmayan 

çevrelerin deste%inin ortaya konması, özellikle seçimlerden evvel deste%i ba#ka 
partilere dönük oldu%u sanılan, de%erlendirilen çevrelerin Hükümetin yanında yer 
almasının önemine de i#aret etmek istiyoruz. Kemikle#mi# fanatik oylar dı#ında, 
birçok çevreler kurulan Hükümetle beraber olmanın gere%ine inanmı#lardır ve 
bunu açıklamaktan da kaçınmamı#lardır. Meclisteki güvenoyu esas olmakla bera-
ber, açıklanan kanaatlerin de%eri de a#ikârdır. Bunlar, Cumhurba#kanının onayını 
güçlendirmekte, toplumun özleminin MC’nin yanında olmadı%ını belirlemekte ve 
Ecevit Hükümetinin Programının hedeflerine de ı#ık tutmaktadır. Bu sonuçlardan 
ders alınmalıdır.

Bir ba#ka hususu daha i#aret etmek istiyoruz: Özellikle bunalım dönemlerin-
deki Hükümetlerin seçim üzerinde yarattı%ı baskıyı bu olay belgelemektedir. Vakıa, 
Hükümetin kurulu#undan bu yana, daha evvel sınırlı çevrelerin bildi%i ekonomik 
iflâs ba#ta olmak üzere, kamuoyu yeni bilgilere sahip olmu#tur; ama 5 Haziran se-
çimleri ba#ka bir Hükümetle yapılabilseydi, sonucun daha da de%i#ik olabilece%i 
tartı#ma götürmeyecek #ekilde ortadadır.

Sayın arkada#larım;
Buraya kadar söylediklerimizi anlamsız tartı#malara yol açmak için sıralama-

dım. Sadece, bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek ilk seçenek olarak de%erlendirdi-
%imiz Ecevit Hükümetinin güvenoyu alma gere%ine olan inancımızı belirtmek için 
sunduk, özetlediklerimiz aynı zamanda Ecevit Hükümetinin Programında hedef 
alınan, onun kapsamını sınırlayan unsurlardır. Özellikle, içinde bulundu%umuz 
günlerde memleketimizin kalkınma umudu haline gelen C.H.P.’nin ilk iktidarında 



daha devrimci, dinamik, sosyal dengesizlikleri kısa zamanda törpüleyecek, kalkın-
mamızı özellikle sanayile#memizi hızlandıracak, ekonomide istikrar sa%layacak, 
milli güvenlik ve dı# politika sorunlarımıza özlü, milliyetçi, itibarlı bir yakla#ımla 
kısa zamanda çözümler getirerek, bazen birbiri ile uzla#ması güç hedeflere öncelik 
verilebilmi# olmasını da çok isterdik; fakat önümüzdeki program milli birli%in ye-
niden sa%lanmasına, cephele#menin yarattı%ı sıkıntıların giderilmesine, iç barı#ın 
kurulmasına, ekonomik iflâsın onarılmasına öncelik vermek zorunda kalmı#tır. 
Günümüzün #artlarında bu zorunludur; bunu yadırgamıyoruz, iki buçuk senede 
kaybedilenlerin kefaretini memleketimiz ödemek zorundadır. Yeni iktidar icraatı-
na eski iktidarın bozduklarını düzelterek, kaybettiklerini bularak devam edebile-
cektir. Bu programın biz sadece iç barı#ı, e%itimi, ekonomimizi, dı# ve iç güvenli%i-
mizi de%il, rejimimizi ve millî birli%imizi de yeniden pekle#tirece%ine güveniyoruz 
ve bunu bekliyoruz. (C.H.P. ve M.B. Grupu sıralarından alkı"lar)

Sayın Ba#kan, Sayın arkada#larım;
Bu bölümde günün ko#ularına uygun buldu%umuz Hükümet Programının içe-

ri%i üzerinde sadece güncel önemi olan sorunlara i#aret etmek istiyoruz; teknik ve 
idarî politikayı ilgilendiren konularla program seviyesinde ayrıntılı ele#tirilere ge-
rek görmüyoruz. Aslında bunun önceli%i de yoktur. Önümüzdeki aylarda Dördüncü 
Be# Yıllık Plan stratejisinin meclislerdeki müzakeresi sırasında bu olana%ı fazlası ile 
bulaca%ız ve grup sözcülerimiz teknik politikaların ayrıntılarına katkıda bulunmak 
görevini sürdüreceklerdir.

Tümü ile memleketin Hükümeti olanak kararınıza saygı duyuyoruz. Ba%ımsız 
yargı organlarının etkinli%inin artırılması kanımızca güvenoyu beklenmeden yeri-
ne getirilmesi zorunlu bir ihtiyaçtır. M.C. döneminde yönetimin çe#itli amaçlarla 
bölü#ülmesi, yönetimin geni# ölçüde yozla#masına ve hukukun üstünlü%ü ilkesinin 
Hükümet içinde savsaklanmasına yol açmı#tır. Özelikle idarî mahkeme kararları-
nın vakit geçirilmeden uygulanması sadece ki#isel ma%duriyetleri önlemekle kal-
mayacak, yönetimi de yasal sınırlar içerisinde i#letecektir. Hukuk mahkemelerine 
sevk edilmi# olan sanıkların delilleri toplanmayan suçlar ile itham edilmi# olmaları 
yargı mercilerinin kararlarını etkilemi# ve onların siyasal saldırılara hedef yapılma-
sına neden olmu#tur.

&ç güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlı%ının ve etkinli%inin sa%lanması hedefine 
yönelik Hükümetinizin ilk tasarruflarını tutarlı buldu%umuzu açıklamak isteriz. 
Bu çaba ile kısa sürede kamu düzeninde etkinlik sa%lanabilecektir. Burada ancak 
geçmi#e dönük bazı problemleri hatırlamak zorunludur. M.C. döneminde hayatım 
kaybeden yüzlerce vatanda#ın katilleri deliller toplanmadı%ı için ellerini kollarını 
sallaya sallaya toplumda dola#maktadırlar. Her cinayetin sanı%ının ortaya çıkarıl-
masını Hükümetiniz görev saymalıdır. Bu arada 1 Mayıs katliamının tertipçileri-
nin ve katillerinin üzerinde durulması ilk görevler arasında yer almalıdır. (C.H.P. ve 
M.B. Grupu sıralarından alkı"lar)

Erzurum’da bir bilim adamının hedef oldu%u insafsız saldırı M.C. döneminin 
anlayı# ve davranı#larını sembolize eden tipik bir cinayettir. Yönetime yeniden 
çeki düzen vermek gere%i ortada olmakla beraber, bu arada eski görevlilerin yapa-
bilece%i bir hizmet daha olabilir. Görevliler kendi dönemlerinde i#lenen suçların 



suçlularını ve mensup oldukları çevreleri kolayca bilebilmektedirler, istenirse delil 
toplayabilirler. Ayrıca, bugün yönetimde bulunan emniyet ve idare görevlilerinin 
hizmet çevrelerinde vuku bulan toplum olaylarının bir envanteri yapılarak ba#arı 
veya ihmallerinin sicillerinde de%erlendirilmesi de dü#ünülebilir.

Programda millî birli%i sa%lamak ve M.C. döneminin bıraktı%ı siyasal tortuları 
temizlemek öncelik almamı# olsa idi, ekonomik sorunların a%ır boyutlara ula#tı%ı 
günümüzde yapısında ekonomik olaylara yön verebilece%i beklenen yetenekli gö-
revlileri bulunduran Hükümetten Türk ekonomisini etkinli%e kavu#turacak, verim-
lili%ini artıracak çabaları öncelikle beklerdik. Son senelerin süre gelen Siyasi istik-
rarsızlı%ı içerisinde üzülerek ifade etmek gerekir ki, ekonomi ça%ı olarak bilinen 
ça%ımızda ekonomik ihtiyaçlar gölgede kalmaktadır. Bu yüzden güçsüz hükümetler 
eliyle ekonominin bütünlük içinde ve uzun vadeli uygulama isteyen önlemleri kısa 
vadede yönlendirilememektedir. Bunun sonucunda Türk ekonomisinin dar bo%az-
ları süre gelmekte, bazen sadece öncelikleri de%i#mektedir. Grupumuz burada uzun 
boylu ele#tiriden sakınarak sadece bazı gözlemlerini sıralamaya gayret edecektir.

Geçmi# hükümetler ekonomik kararları zamanında ve etkililik sa%layacak bir 
bütünlük içinde olu#turamamı#lardır, uygulayamamalardır. Bazı organların görev-
lerini tam yapamaz hale gelmi# olmalarının da bunda etkisi vardır. Örne%in, her za-
man kendisinden Türk ekonomisinin sa%lıklı geli#mesi için büyük hizmet beklenen 
Devlet Planlama Te#kilâtı etkisiz, katkısız, ola%an bir bürokratik kurulu# haline 
dönü#türülmü#tür. Kamu te#ebbüslerini yasama organı adına denetlemekle görev-
li ve bu memleketin dertlerini, eksikliklerini bilen tecrübeli uzmanlardan olu#an 
Yüksek Denetleme Kurulu Hükümete rahatlıkla mü#avirlik edebilece%i halde, bu 
organdan da yeter derecede faydalanılmamı#tır.

Parlamento bünyesindeki yasama meclisleri adına denetleme yapan Kamu 
Te#ebbüsleri Karma Komisyonunun çalı#malarından #imdiye kadar hem iktidar 
partileri, hem de muhalefet partimiz yararlanmamı#lardır. 1965’ten beri her sene 
tanzim edilen Yüksek Denetleme raporları ancak bir defa Meclislerde görü#ülebil-
mek #ansına kavu#mu#tur. Bu, bir yanı ile yasal denetim eksikli%ini, öbür yanı ile de 
kamu ekonomisi üzerindeki Meclislerin denetim eksikli%ini göstermektedir.

Burada yeri gelmi#ken, Hükümet bünyesinde bulunan Yüksek Planlamanın ça-
lı#ması ile Ekonomik Kurulun çalı#masını da uyumlu hale getirmek zorunlulu%una 
i#aret etmek istiyoruz. Ayrıca, Ba#bakanlık toplulu%unda senelerin birikimi ile ken-
dili%inden meydana gelen yı%mak, Ba#bakanın genel politikayı yöneltme rahatlı%ı-
nı ortadan kaldıracak seviyeye varmı#tır. Çe#itli Devlet bakanları eliyle yürütülse 
de, bu hizmetlerin sabit bir yapıya kavu#turulmasında fayda ummaktayız.

&lgisi yönünden kamu te#ebbüslerinin bazı otlak sorunlarına da i#aret edece-
%iz. Kamu te#ebbüsleri zamanla Türk ekonomisinin kalkınma dayana%ı olmaktan 
çıkarak program diliyle kaynak harcayan, etkisiz, savurgan, da%ınık kamu birimleri 
haline gelmi#tir. Geçmi# iktidarlar Türk kamu ekonomisini âdeta kendi özel sek-
törleri gibi kullanmaktan kaçınmamı#lardır. Her birinin ayrı ayrı önem ta#ıdı%ım, 
yeni yatırımlar yapmak, kaynaklar yaratmak, üretimlerini artırmak daha verimli 
çalı#ma potansiyellerini de kabul etmektedirler. Buna ra%men her biri bu potansi-
yeli de%erlendirmekten #imdilik yoksun bulunmaktadır. Özellikle hiç birinin gün-



cel de%eri büyük olan ihracata dönük önemli bir katkısı olmadı%ı gibi, tam aksine 
finansman ve döviz sorunları vardır.

Bu sorunlar yönetimde, üretimde ve yatırımlarda alabildi%ine tıkanıklıkla-
ra sebep olmaktadırlar. Hangi bakanlı%a ba%lı olurlarsa olsunlar, genellikle kamu 
te#ebbüsleri kendi kaderleri ile ba#ba#a bırakılmı#lardır. Bakanları ve bakanlıkları 
maliye, planlama ve birbirleri ile kendi aralarında olan problemlerinin çözümünde 
destek olma gere%ini duymamaktadırlar ve kendi ba#ına bırakılmı# bu birimlerden 
kendili%inden, bir katkıda bulunmadan mucize istenmektedir, ba#arı beklenmekte-
dir. Bakanlıkların kamu te#ebbüslerinin yatırım ve üretimlerini denetlemeleri, dö-
viz ve finansman sorunlarına destek olmaları, yönetim kurullarında katkıda bulu-
nabilecek ki#ilerle temsil edilmeleri bugünün kesin ihtiyaçları arasındadır. Bazıları 
biçimsel olan yakardaki problemlerin verimli i#letmede önemli zorluklar yarattı%ı, 
Kamu Te#ebbüsleri Karma Komisyonunun sık sık gözleyebildi%i olaylardır.

C.H.P. iktidarının kamu te#ebbüslerinin etkinli%ini artıracak tedbirleri en kısa 
zamanda almasını bekliyoruz. Ancak bu takdirde kamu te#ebbüslerinin Türk eko-
nomisinin önemli bir kalkınma bazı olabilece%ine güveniyoruz. Konunun Hükümet 
tercihleri ile ilgili sayılabilecek yönleri de çoktur.

Temel mal ve hizmet kararlarının rastgele alınmasından veya kanununda dü-
zenlendi%i gibi kar#ılıkların bütçede öngörülmemi# olmasından do%an büyük açık-
lar, te#ebbüsleri baskı altında tutmaktadır. Birkaç örnek vermek istiyoruz.

1976 senesinde Kömür &#letmelerinde uygulanan fiyat politikasından dolayı 
3-4 milyar, TCDD’de 1,5 milyar, Çay-Kur 2,1 milyar, Gübre Sanayii 35 milyar, SEKA 
800 milyon kadar zarar etmi#tir ve bunların kar#ılı%ı bütçede öngörülmemi#tir. 
Sonların yanında daha ba#ka kurulu#lar da var. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarından do-
layı Akaryakıt &stikrar Fonu 1976’da 3,5 milyar zararla kapanmı#, 1977’de de bu ra-
kamın 7 milyar veya 8 milyara varaca%ı beklenmektedir. Kısaca i#aret etmek isteriz 
ki, kamu te#ebbüsleri, yönetimindeki a%ır sorunlar yanında fiyat politikalarından 
da mustariptir ve yeni Hükümetin ilgisine, deste%ine muhtaçtırlar.

Türk kalkınmasının dayana%ı olan sanayile#memizin Üçüncü Planda genel ola-
rak oldu%u gibi terk edilmi# olmasına ra%men M.C. Hükümetinin bir kanadı eliy-
le sanayile#menin tartı#ma konusu yapılmasını ve kamuoyuna maledilmesini biz 
olumlu buluyoruz. Artık Türkiye’de hiç bir sorumlu örgüt veya ki#inin sanayile#me-
nin gere%ini hafife alabilece%ine inanmıyoruz. &çinde bulundu%umuz ekonomik dar 
bo%azların hangisine çözüm arasak, kısa veya uzun vâdede çözümü sadece sanayi-
le#mede bulabilece%imiz kabul edilmelidir. Türk ekonomisinin yapısal çarpıklıklara 
ra%men bugünkü kadarı ile bile önemli bir sanayile#me potansiyeline sahip oldu%u 
bilinmektedir. Bu bakımdan biz her zaman Kamu Te#ebbüslerimizin problemlerin-
de duyarlılık gösteririz.

Hükümetin bir yandan millî birli%i ve iç barı#ı sa%lamak çabalarını sürdürür-
ken öbür yandan da çözümü uzun vadeye muhtaç olan ekonomik sorunlarımıza 
ve özellikle sanayile#me problemlerimize tutarlı önlemler getirmesini, bu sahada 
dinamik icraat göstermesini ummaktayız. Esasen sanayile#me gibi maliyeti a%ır, 
problemleri yo%un bir konuyu ancak güçlü ve kararlı iktidarlar ba#arabilir. Önü-



müzdeki olu#turulması beklenen Dördüncü Be# Yıllık Plan stratejisinin çe#itli ze-
minlerde tartı#ılması Hükümetin önüne, sanayile#memizin ve kamu te#ebbüsleri-
mizin problemlerini serecektir. Dördüncü Be# Yıllık Plan stratejisinin daha evvel 
görü#ülememi# olması, uygulayıcı Hükümet eliyle olu#turulması isabetli olmu#tur. 
Bugünlerde plan müzakerelerinden önce yurdumuzda sanayile#me ortamının en-
gellerini, #artlarını, te#viklerini açıkça ortaya çıkaracak kısa süreli bir çalı#manın 
yapılmasında fayda umarız.

Malî meselelerde öncelik ta#ıyan konunun dı# ticaret yetersizlikleri oldu%u 
herkesçe bilinmektedir. Ekonominin genel ihtiyaçlarının dört ay önceden tıkanmı# 
olması etkisini önümüzdeki aylarda gösterebilecektir.

Bu arada biç olmazsa millî güvenlik ihtiyaçlarının, sanayi âcil kotalarının, Dev-
let borçlarının kar#ılanmı# olmasını arzu ediyoruz, Ola%anüstü kaynaklar bulun-
madı%ı takdirde sorunun Türk ekonomisini tehdit edecek boyutlarda tıkanıklara 
sebep olmasından kaygı duyuyoruz. Burada son günlerde kısım, kısım dövize çev-
rilebilen bu%day stoklarının vaktinde çok daha yüksek fiyatla satılmamı# olmasını 
üzüntü ile kar#ıladı%ımızı belirtmek istiyorum. Hükümetin dı# kaynaklı yeni kredi-
ler bulma çabasında olaca%ını sanıyoruz.

Programda yer alan Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun geli#mesine hız katması 
umulan üçlü ekonomik i#birli%inin ivedilikle olu#masını. Do%u ve Güneydo%u Ana-
dolulun geli#mesine öncelik verebilmi# olmasını sevinerek kar#ılarız. Güneydo%u 
Anadolu’nun enerji, maden, ula#tırma, tarım, projelerinde büyük hamleler yapıl-
masını verimli, akılcı ve zorunlu sayarız. Altyapı ihtiyaçlarımızdan evvelâ enerji 
alanında geçmi# dönemde programlanmı# ve kısmen uygulamaya konulmu# olan 
büyük projelerin, her fedakârlı%ı göze alarak daha fazla zaman kaybedilmeden ger-
çekle#tirilmesini beklemekteyiz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Ula#tırma alanında, millî ihtiyaçlarımızın dı#ında uluslararası ba%lantıların da 
gerektirdi%i geni#lemeleri sa%layacak proje ve yatırım hamlelerinin gerçekle#mesini 
bekliyoruz. Müzakeresi bahse konu olan, Alman ve &talyan Konsorsiyumu eliyle 
yapılacak Türkiye’yi katedecek TIR #ebekesinin üzerine kısa, zamanda e%ilinmesi 
gerekti%ini hatırlatmak istiyoruz.

“Kamu kesiminde teknik personelin huzur içinde çalı#abilme olanaklarının 
sa%lanaca%ı” açıklanmı#tır.

Bu bir büyük gereksinme olmakla beraber, Devlet personel rejiminin her yö-
nüyle yeni ba#tan ele alınması zorunlu hale gelmi#tir. &çinde bulundu%umuz yıl-
larda açıkça görülmü#tür ki, yeni personel rejimi Devlete, bürokrasiye, ekonomiye 
olumlu yararlar sa%lamaktan çok olumsuz sonuçlar do%urmu#, biç kimseyi tatmin 
etmedi%i halde, ekonomiye maliyeti alabildi%ine artmı# ve sabit, tutarlı, hizmetim 
yapan bir amacı da sa%layamamı#tır. Yeni ba#lan uzun vâdede konunun tümü ile ele 
alınması bir zorunluluktur.

Son yıllarda, tabiat #artlarının da yardımıyla Türk tarımının millî gelirimizin 
artı#ına önemli ölçüde katkıda bulundu%u bilinmektedir. Üçüncü planın tarım sek-
törünü bir nispette ihmal etmi# oldu%u da bir vakıadır. Özellikle Türkiye’de artık 
sulama problemlerinin bitirilememi# olmasının akılcı dayana%a yoktur. Güneydo-



%unun yeni bir Çukurova olma olana%ı, Konya Ovasının tamamının sulanması, artık 
aydınların kafasında ideal olmaktan kurtarılmalıdır. Bugünün olanaklarında sorun 
sadece finansman konusudur. Tarım politikasına, programda çok olumlu satırları 
bulmakla beraber, gene de i#aret etmekten kendimizi alamıyoruz. Hayvancılı%ın 
ihtiva etli%i potansiyel bugüne kadar de%erlendirilememi#tir. Bütün gayretlere ra%-
men bu konuda olumlu hamleler sa%lanamamaktadır. Ne toplumumuzun yeterli et 
ihtiyacı, ne de de%erini koruyan dı# ihraç olanaklarında hamleler sa%lanabilmi#tir. 
Çalı#ma hayatımızın, millî gelirimizin büyümesi ve sanayi ihtiyaçlarımızla uyumlu 
olarak dengeli bir #ekilde geli#tirilmesini her zaman desteklemekteyiz. Özellikle, 
Programdaki i#sizlik sigortasının kurulmasını öncelikle bekliyoruz. Burada bir ya-
raya da istemeyerek i#aret etmek istiyoruz:

Türk sosyal hayatında, sosyal güvenli%in seneden seneye yaygınla#tı%ını, 
önemli büyüklükte yeni kesimlere güvenlik sa%lanabildi%ini memnuniyetle kaydet-
meliyim. Bunun kar#ısında, Türkiye’de büyük bir istihdam yetersizli%ini ve i#sizlik 
sorununu görmekteyiz. Grupumuzu en çok rahatsız eden konulardan biri çalı#ma 
hayatında yer bulabilmi#, gelir ve kazanç sahibi olabilmi# ki#iler yanında büyük bir 
kitlenin de bundan mahrum bulunmasıdır. Bu i#siz insanlar ekonominin acımasız 
ko#ullarına terk edilebilmektedir.

Dı#arıda çalı#an i#çilerimizin edindikleri sosyal güvenlik haklarının Türkiye’ye 
aktarılmasında kar#ıla#ılan güçlüklerin #imdiye kadar giderilememi# olmasını, i#çi-
lerimizin çalı#tı%ı dost ülkelerle uyumlu bir i#birli%inin kurulamamı# olmasına ve 
belki de Hükümetin bu konuda yeterli çabayı sarfetmemi# olmalarına ba%lamak 
istiyoruz. Halkımızın sa%lık bakımının kanun hizmeti olarak kar#ılanmasının, Dev-
letin ba#ta gelen insanlık görevi addedilmesine hemen katlıyoruz ve sa%lık prob-
lemlerimizin çözümünü bu esasta buluyoruz. Sa%lık sorununa ba#ka yöntemle yak-
la#ımların yurdumuzun ko#ullarına uygun olaca%ına inanmıyoruz. Halkın sa%lık 
hizmetinin sosyalizasyonun yaygınla#tırılmasıyla mümkün olaca%ına inanıyoruz.

E%itim ihtiyaçlarımızda sanki eski eksiklikler yetmezcesine, M.C. döneminden 
devralınan çok ciddî sorunların varlı%ı tartı#ma götürmez derecededir. Biz, Millî 
E%itim politikasının esasını akılcı - pozitif bilime dayalı - laik ö%retimde görürüz. 
Son dönemde yaratılan binlerce problem arasında millî e%itim politikasının ça%da# 
olmayan, geriye dönük, ümmetçi bir temele oturtulmak istendi%i kimsenin gözün-
den kaçmamı#tır. Üstelik, ortaö%retim alabildi%ine bu politikayı uygulayacak üm-
metçi kaynaklardan yeti#mi# yöneticiler eline teslim edilmi#tir. Kesinlikle bunun 
düzeltilmesi zorunludur. M.C.’den evvelki ortaö%retimin asıl çarpıklı%ı, önceli%in 
teknik ö%retime verilmemi#, kaydırılmamı# olması idi. Bugünkü ortaö%retiminde 
bu sorun daha da büyük boyutlara ula#mı#tır. Yüksekö%retimdeki esas ihtiyaç da 
sanayile#menin gerektirdi%i ciddî bir uygulamalı ö%retimin meydana getirilmemi# 
olmasıdır. "imdi Türk üniversitelerinde ve yüksekö%retimde uygulamasız, pratiksiz 
bir mühendis kadrosu yeti#tirmenin, daha do%rusu, açılan her yüksekokula devam 
edenlere ö%retimsiz diploma vermenin çabası içindeyiz. Biraz daha gerçekçi olma-
lıyız. Ortaö%retimin her kademesini bitiren çocuklarımıza bir yüksekö%retim dip-
loması kazandırmak ne zorunludur, ne de buna olanak vardır. Aslında, seviyesi son 
derece tartı#malı olan bir yüksekö%retimde sa%lanan diplomanın da sahibine ne 



kazandırabilece%i dü#ünülmelidir. Millî E%itim Bakanlı%ının ilk görevinin Yay-Kur 
uygulaması veya Mektupla Ö%retimmi# gibi, intiba veren davranı#lardan da sakın-
ması gerekir. Bilindi%i gibi, ba#ka memleketlerde bu uygulamalar diploma sa%lamak 
için de%il, heveslilerine uzmanlık sahalarında bilgi vermek ve derinlik kazandırmak 
için kurulmu# örgütlerdir. Yeni kurulmu# üniversiteler belli seviyeye gelmedikçe 
yenilerinin açılması hatta mevcutların büyütülmesi artık sakıncalıdır.

Hükümet Programında dı# politika ile Silâhlı Kuvvetlerimiz ve M.&.T. hakkın-
daki öngörülen önlemlere tamamiyle katılmakla beraber; bu hususların ivedilik ar-
zetti%ini; özellikle Silâhlı Kuvvetlerimizin gücünün artırılması, araç-gereç ve silâh 
gereksinmelerinin ve geleneklere aykırı olarak bo# bırakılan kumanda kademeleri-
nin doldurulmasının öncelik ta#ıdı%ını vurgulamak isteriz. 

Sayın arkada#larım;

Buraya kadar olan teknik politikalarda sadece bazı dü#ündürücü görü#lerimizi 
sunmakla yetindi%imiz dikkatinizden kaçmamı# olacaktır. Ayrıntı telakki etti%imiz 
bir iki küçük konuya daha de%inerek görü#lerimizi toparlamak istiyoruz.

Kaçakçılıkla mücadele sorunu genel olarak etkili bir Hükümet uygulaması so-
runu sayılmalıdır. Son senelerde ekonomik baskılarla orantılı olarak kaçakçılı%ın 
hacmi büyümü#, Türkiye’nin tüketim malları ihtiyacı âdeta kaçakçılıkla sa%lanır 
hale gelmi#tir. Burada asıl dikkatinize sunmak istedi%im husus, emareleri ile yay-
gınla#tı%ı gözlenen TIR kaçakçılı%ının görevli gümrükçüler eliyle organize edilmi# 
olmasının kamuoyunda yaygın bilinmesidir. TIR nakliyatının yollar dı#ından yapı-
lamayaca%ı çok açık oldu%una göre, bu söylenti do%ru olabilir.

Daha evvelki Hükümet döneminde çıkarılmı# olan TIR kararnamesinin Dev-
letimizi ilgili memleketler nezdinde güç duruma dü#üren ba#arısız tanziminden 
Türkiye’nin önemli derecede döviz kaybına u%radı%ı iddia edilegelmektedir. Bun-
dan ba#ka, TIR geçi#lerinde görevini yapamayan bazı bakanlıkların bu zamana ka-
dar gerekli tesisleri hâlâ kuramamı# oldu%u bilinmektedir.

Kendili%inden Tekel konularına de%inmi# oluyorum. Burada iki küçük itirazı-
mızı dikkatinize sunaca%ım: En yeni kurulu#lardan biri olan Çay Kurumu devamlı 
zarar etmektedir. Bunun tek nedeni, çay üretim sahalarının yaygınla#tırılmasının 
alabildi%ine te#vik görmesidir. Sevinerek i#aret etmek isterim ki, çay bölgemizin 
ne istihdam olana%ı açısından, ne de bölgenin millî gelirden aldı%ı pay bakımından 
devletçe desteklenmeye ihtiyacı kalmamı#tır; hiç olmazsa di%er bölgelere nazaran 
böyledir. Bu te#vik artık kaldırılmalıdır.

Vasıfsız bütün yeti#en sahaların da daraltılması gerekli hale gelmi#tir. Artık, 
buralarda tütün ekilmesi hem üreticisine, hem de millî ekonomiye zararlı olmakta-
dır. O arazi kesimlerinde ne ekilse, tütünün sa%ladı%ı olanaktan daha fazlası sa%la-
nabilir hale gelmi#tir. Bu te#vik de sınırlandırılmalıdır.

Küçük iki konuyu daha i#aretlemek istiyorum. Sayısı 800 kadar olan yedeksu-
bay olma yeterli%inin üç #artından ikisine sahip olan; fakat son çıkan bir tanzimle 
belli süreden evvel askerli%ine karar aldırabilme #artını daha evvel hiç gerek olma-



dı%ı için, yerine getirmemi# olan genç insanların ma%duriyeti bahis konusudur. Bu 
konuyu dikkatinize sunuyorum.

Türkiye Elektrik Kurumunun özel imtiyaz tanıdı%ı Çukurova Elektrik "irke-
tinin kurmakta oldu%u elektrik santrallarının imtiyazı son bir Danı#tay kararı ile 
iptal edilmi#tir. Bu durumda, #irketle TEK arasındaki ili#kilerin yeni ba#tan görü-
#ülmesi zorunludur.

Yukarıda 1977 senesinde akaryakıt istikrar fonunun bugünkü akaryakıt fi-
yatlarıyla bütçeye 7 milyardan fazla bir külfet yükleyebilece%ine i#aret etmi#tik. 
Akaryakıt fiyatlarının enerji politikasında bir bütünlük içerisinde öngörülmesine 
katılsak bile bunun akaryakıt fiyatlarını sabit tutma gere%ine, özellikle benzin fi-
yatlarının sabit tutulma zorunlulu%unu do%urması gere%ine katılamıyoruz.

Sayın Ba#kan, Sayın arkada#larım;
Konu#mamın son bölümünü arz etmeme izninizi rica ediyorum.
Konu#mamızın birinci bölümünde bilginize sundu%umuz gibi, Millî Birlik 

Grupu, memleketimizin içine dü#ürüldü%ü durumdan kurtarılı# olana%ını, Ecevit 
Hükümetinin güvenoyu almasında görmektedir (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Bu ne-
denle, Sayın Ecevit’in Programını genel hatlarıyla destekliyoruz ve Hükümetine de 
güvenimizi bildiriyoruz. Bu Programı, uygulayıcılarıyla beraber siyasal bünyemize 
direnç kazandıracak, millî birli%imizi sa%layacak, ekonomik yıkıntıları onaracak ve 
açılan sosyal yaraları iyile#tirecek özde buluyoruz.

Burada güncel önemi oldu%u inancı ile bir de%erlendirmemizi de sunmama iz-
ninizi rica ediyorum.

Hükümeti kurmu# olan C.H.P.’nin, seçim sonrası durumunun bir hayli farklı 
oldu%u ilgililerin de bildi%i muhakkaktır. C.H.P. seçimde elde etti%i ba#arıdan son-
ra, toplumun çok de%i#ik kesimlerinin deste%ini sa%layarak toplumla daha evvel-
kinden büyük ölçüde bütünle#ebilmi#tir.

Hükümetin Cumhurba#kanımızca onayından sonra geli#en olaylar durumu 
daha da güçlendirmi#tir. Güvenoyunun sonucuna ba%lı olmaksızın #imdiki durumu 
stratejide “Durum üstünlü%ü” denilen tarife uymaktadır. M.C. iktidarı döneminde 
böyle de%ildi.

Bugün M.C. Ortakları, toplumun C.H.P. ile bütünle#mesi kar#ısında, yalnız 
kalmı# bir görünümdedirler. Bu sebeple olacak ki, bazı parti genel merkezlerinin 
tutum ve davranı#ları &ttihat ve Terakki döneminin “Merkez-i Umumî”sini hatırlat-
maktadır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar ve “Bravo” sesleri) Elbette güvenoyuna Meclis-
te kullanılacak oylar esas olacaktır.

Hükümet güvenoyu almadı%ı takdirde neler olabilece%i hakkındaki görü#leri-
mizi de sunmak istiyoruz.

Güvenoyu alınmadı%ı takdirde; demokratik uygulamalar içinde yeni bir hükü-
metin kurulmasına çaba gösterilecektir. Bu seçenekler arasında geçmi#teki M.C. 
Hükümetinin yeniden göreve getirilme olasılı%ı da vardır. Ülkemizde sadece ızdı-
raplara, bunalımlara, bölünmelere, sosyal yıkıntılara, ekonomik çöküntülere sebep 



olmu# bir Hükümetin dünden bugüne iç çeli#kilerinden kurtularak, boyutları daha 
da büyüyen sorunlara çözüm bulmasını beklemek, mantıkî dayanaktan yoksundur. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar) Üstelik bu Hükümetin kurulamayaca-
%ını gösteren ciddî ve çok çe#itli nedenler olmasına ra%men, bazı parti liderlerinin 
kendilerine geçici bir güvence sa%layabilmek için her türlü ödün vermeye hazır ol-
dukları da kesinlikle bilinmektedir. Ancak böyle bir Hükümet ne yapabilecektir? 
Hiç! Geçmi#te yaptı%ını yapacaktır. Cephele#meyi sürdürecektir, bölünmeleri #id-
detlendirecektir, haksızlıkları ve dengesizlikleri büyütecektir ve zaman kazanma-
ya çalı#acaktır. Kendi deyimleri ile sadece durumu idare edebilecektir. Bu noktada 
Grupumuzun ta#ıdı%ı ciddî kaygıları belirtmeyi zorunlu görüyoruz. Toplumun tah-
riklere kar#ı duyarlılı%ının artmı# oldu%unu Türkiye’de her sorumlu bilmektedir. 
Bütün kurulu#ların toplumsal direncinin M.C. eliyle azaltılmı# oldu%u da bilinen 
bir gerçektir. Kaygımız odur ki; durumu idare etmeler sırasında, 1961 sonrası inti-
kal dönemi olaylarının yenilenmesine ister istemez zemin hazırlamı# ve fırsat ya-
ratılmı# olabilir.

Sayın arkada#larım;
Biz buraya kadar önceli%ine ve önemine inandı%ımız siyasal de%erlendirmele-

rimizi sunmaya çalı#tık. Gerçeklerini de açık seçik de%erlendirmelerimizi sunmaya 
çalı#tık. Gerçeklerini de açık seçik ortaya koyduk. Bu görü#lerimizin ifadesinden 
sonra, Sayın Ecevit Hükümetinin Programına ve Hükümetine destek olmak istedi-
%imizi; fakat aynı zamanda her zamanki gibi Senatoda titiz bir denetçi olaca%ımızı 
tekrar açıklamak istiyorum.

Özgürlükçü demokrasinin ya#atılması, Anayasamızın titizlikle uygulanabilme-
si, bu uygulamaların toplumumuza kısa denebilecek sürelerde mutluluklar sa%la-
ması en büyük dile%imizdir.

Güvenoyu ne netice verirse versin, siyasal partilerimizin tümü birden so%uk-
kanlı, dikkatli ve tahriklerden sakınan bir davranı# içinde, demokratik prosedü-
rün i#letilmesine yardımcı olmalıdırlar. Kamuoyunun bugünkü siyasal gösterileri 
tebessümle izleyerek güvenoyu sonucunu bekledi%i hepimizce bilinmektedir. Bu 
sonucun olumlu olması halinde toplumun ferahlayaca%ına inanıyoruz; ama olur-
mu# olabilece%ini de dikkatimizden uzak tutmuyoruz. Bu takdirde, elbette dünya 
yıkılmayacaktır. Di%er çözümler denenecek, er veya geç bir hükümet kurulacaktır.

Bu dileklerle ve de%erlendirmelerle kurulan Hükümete evvelâ güvenoyunda, 
sonra da hizmette ba#arılar diliyoruz. Grupum adına sizleri selâmlıyorum, ilgile-
rinize te#ekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (C.H.P., M.B.G ve Cumhurba"ka-
nınca S.Ü. Grupu sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Karavelio%lu’na te#ekkür ederim.
Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın Erim, buyurun.
CUMHURBA%KANINCA S.Ü. GRUPU ADINA N#HAT ER#M (Cumhurba"-

kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri;
5 Haziran 1977 seçimleri ertesinde C.H.P. Genel Ba#kanınca kurulan, Sayın 

Cumhurba#kanınca atanan Cumhuriyet Hükümetinin 28 Haziran 1977 günü Cum-



huriyet Senatosuna sundu%u Hükümet Programı üzerinde Kontenjan Grupunun 
dü#üncelerini belirtmek istiyorum.

Önce, Hükümetin kurulu#una yön veren Cumhurba#kanı yazısındaki #u cüm-
leyi anımsayalım:

“Yurdumuzun, erken seçimleri gerektirmi# olan iç ve dı# a%ır sorunlarına çö-
züm yolları bulacak, Atatürk ilkelerini ve Anayasamızda tanımlanan esasları titiz-
likle koruyarak memleketimizin muhtaç bulundu%u huzuru ve karde#lik havasını, 
millî birlik ve beraberli%i, her türlü dar particilik anlayı#ı üstünde bir görü#le sa%la-
yacak bir Hükümet kurmak için çaba gösterece%inize güvenmekteyim”

Görüldü%ü gibi yeni Hükümetten:
1. Erken seçimleri gerektirmi# olan iç ve dı# a%ır sorunlara çözüm yolları bul-

ması,
2. Atatürk ilkelerinin ve
3. Anayasamızda tanımlanan esasların titizlikle korunması,
4. Yurdumuzun muhtaç bulundu%u huzurun ve karde#lik havasının, millî bir-

lik ve beraberli%in, her türlü dar particilik anlayı#ı üstünde bir görü#le sa%lanması 
Devlet Ba#kanımızca istenmi#tir.

Kurulan Hükümette görev almı# bakanların her biri, bu bakımlardan olumsuz 
hiçbir yönü olmayan, istenenleri (ba#ta Sayın Ba#bakan olmak üzere) iyi niyetle, 
özenle ba#armaya çalı#acak Parlamento üyeleridir.

Salı günü Yüce Senatoya sunulan Programda da, Atatürk ilkeleri Anayasamızın 
esasları, huzurun ve karde#li%in, millî birlik ve beraberli%in her türlü dar particilik 
anlayı#ı üstünde bir görü#le sa%lanaca%ı umudu genellikle diri tutulmu#, beslen-
mi#tir.

Huzur, güvenlik ve birli%in özgürlükleri kısarak de%il, ancak özgürlüklerin kul-
lanılı#ının uygarca kurallara ba%lanarak, sa%lanaca%ı görü#üne katılıyoruz ve uygar-
ca kurallar sözünü önemle vurguluyoruz. Toplumumuzun Devlet yönetiminde çek-
ti%i sıkıntıların da ço%unca bu uygarca kuralların iyi saptanmamı# olmasına; yani 
kavram karga#alı%ına ve her alanda görevli ki#ilerin yeterince tecrübe kazanmamı# 
olmasına ba%lıyoruz. Demokratik hukuk devleti sisteminin ve ço%ulcu demokrasi-
mizin zaman zaman, yer yer hepimizi üzen aksaklıklara u%ramasını da buna ba%lı-
yoruz. Uygarca kurallar, kavram karga#asına meydan vermeyecek biçimde belirlen-
se ve herkes bunlara kendi hakkını kullanırken, görevini yaparken uysa ku#kusuz 
milletçe daha mutlu günler ya#ayabilece%iz.

Programda “Dü#ünce ayrılıkları yüzünden insanların çatı#ması, bir milleti 
böler, zayıflatır, geri bırakır; ama insanların de%il de dü#üncelerinin çatı#ması ve 
demokrasi kuralları içinde özgürce tartı#ılması, devlet yönetiminde ve toplum ya-
#amında olsun, bilimde ve teknolojide olsun, bir milletin yaratıcılı%ını artırır, güç-
lenip ilerlemesini hızlandırır” deniyor.

Bu da çok do%ru. Ancak buna #unu da eklemekte yarar vardır: Herkesin, ba#ta 
Anayasa, tüm yasalara, yöntemlere, yetki ve sorumluluk sınırlarına saygılı davran-



ması #artıyle ve uygar kuralların ba#ında da, özgürlüklerden, onları ortadan kaldır-
mak için yararlanmamak oldu%u unutulmamalıdır.

Sayın Senatörler;
Programın e%itim i#lerine de%inen bölümünde söylenenlere yürekten katılıyo-

ruz. Özellikle:
“Atatürk ilkelerini ve milliyetçili%ini, Devletimizin güvencesi olarak ve ça%da# 

uygarlı%ın göstergesi olarak yeni ku#akların bilincinde ya#atıcı” bir yol izlenece%i 
vaadini sevinçle kar#ılıyoruz.

Bugün #u gerçe%i açıkça ortaya koymakta yarar vardır: Yeni ku#aklara (bazı 
çevrelerde, bazı kurulu#larda) Atatürk’ü ve ilkelerini kötüleyici telkinler yapıldı%ı-
nı biliyoruz. Bu telkinler a#ırı denilen sa%dan ve a#ırı denilen soldan gelmektedir. 
Kimisi, “Gök gözlü Deccal”dan, “putları kırmak”tan söz ederken, öbür uçta da “Bur-
juva revizyonisti, emperyalistlerin aracı, kapitalizmin Türkiye’deki güçlendiricisi” 
diye sata#ılmaktadır.

E%itimde, “Atatürk ilkelerini ve milliyetçili%ini” yeni ku#akların bilincinde ya-
#atmaya söz veren Hükümeti, Türkiye’nin bütün uygar ve zinde güçleri yürekten 
destekleyecektir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Ço%ulcu demokrasi, geni# dü#ünce özgürlü%ü içinde (ayrıntılarda e%ilimleri ne 
olursa olsun) tüm vatanda#ların %90’ından ço%unu temsil eden yurtseverler, Ata-
türk ilkelerine ve milliyetçili%ine kar#ı yaratılmak istenen akımların önünde ortak 
bir çaba ile sa%lam bir set kurmalıdırlar.

Bunu yaparken en ba#ta ele alınması gerekli i#, e%itim kurum ve kurulu#ların-
da yeni ku#aklarda gerekli bilinci yaratmaktır.

Hükümetin kurulu#unda ve Programında ba#ka hiç bir destekleyecek nokta 
bulunmasaydı bile, yalnız “Atatürk ilkelerini ve milliyetçili%ini, Devletimizin gü-
vencesi olarak ve ça%da# uygarlı%ın göstergesi olarak yeni ku#akların bilincinde ya-
#atıcı” bir yol izleyece%i vaadi için, onu candan alkı#lar ve te#vik ederdik. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

Oysa, hem bu var hem de be%enilerek ba#ka birçok giri#im vaatleri var. De%erli 
arkada#larım;

Hükümet Programının ba#ka bir yerinde, “Hükümet laikli%i din ve vicdan öz-
gürlü%ü anlamına alır” denmektedir. Bu tarif eksiktir. Laiklik ilkesinde din ve vic-
dan özgürlü%ü de yer alır. Ancak, laikli%in sözlükteki anlamı da, dünya üzerindeki 
tarihsel geli#imi de bundan ibaret de%ildir. Hele Türkiye’de hiç bundan ibaret de%il-
dir. Laiklik, din ve vicdan özgürlü%ü yanında, Devleti din do%maları adına dikte edi-
lecek kurallarla de%il, akılla, bilimle yönetmektir (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

5 Haziran seçimleri kampanyasında, siyaset pazarına her de%erin yeniden sü-
rülme e%ilimlerinin yo%unla#tı%ı görüldü. Böyle bir ortamda #unu da belirtmekte 
yarar buluyoruz:

Vatanda#ların kutsal duygularını siyasal alanda sömürmeye kalkı#anlara ho#-
görü ile bakılamaz.



Laiklik ilkesinin ülkemize sa%ladı%ı yararlar arasında en ba#ta geleni din, mez-
hep, tarikat ayrılıkları nedeniyle vatanda#ların birbirlerine yan bakmalarına, bu 
yüzden bölünmelerine son vermek olmu#tur. Kutsal duyguların siyaset alanında 
sömürülmesine meydan verilirse, Türkiye yeniden Cumhuriyetten önceki çalkan-
tıların içine sürüklenir.

Sayın Senatörler;
Kontenjan Grupunda dün Hükümet Programını inceledi%imizde, Grupumuz 

üyelerinin ço%u, buraya kadar söylenenlere ilâve olarak #u noktalar üzerinde de 
özellikle durdular ve beni bunları burada açıklamakla görevli kıldılar:

1. Ke#ke Programda, önceki Hükümetin ele#tirilmesine yer verilmeseydi yahut 
bu derecede vurgulanmasa idi.

2. Programda, çe#itli alanlarda yapılacak i#ler konusunda vaadler müphem bı-
rakılmı#tır.

3. Tutarı milyarlara varacak i#lerin malî kaynaklan ortaya konmamı#tır. Tersi-
ne yer yer vergi indirimi niteli%inde giri#imlerden söz edilmi#tir.

4. Program tavizlerde de ileri gitmi#tir.
5. Laiklik alanında, müphem kalmakla birlikte, devrim yasalarından da 

fedakârlıklar yapılaca%ı ku#kusu uyanmaktadır, “&slâm Enstitüleri akademi yapıla-
caktır” deniyor. Bunun Tevhid-i Tedrisat Yasasına uygunlu%u nasıl sa%lanacaktır?

6. Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun kalkınmasına ve ekonomik ve sosyal geli#-
mesine Programda öncelik verilmi# olmasını büyük bir memnunlukla kar#ılıyoruz.

7. Akdeniz, Ortado%u, Balkanlar co%rafya sınırları içinde dü#ünüldü%ü söyle-
nen giri#imin niteli%i belirlenmemi#tir.

8. Dı# ili#kiler bahsinde de açıklık yoktur. Neyin, nasıl çözümlenece%i söylen-
memi#tir.

9. Belediyeler için söylenenler de genel çizgiler halinde kalmı#tır. Konu çok 
önemlidir.

Hemen eklemeliyim ki, Kontenjan Grupu üyeleri az önce altı çizilen hususlar-
da, Hükümetin iyi niyetinden ku#kulu de%ildir. Belki de yeterince açıklık verileme-
mesi, zaman darlı%ından ileri gelmi#tir. Ancak, ilerde uygulamalarda, daha ayrıntılı 
öneriler ve tasarlar geldikçe, olumlu yahut olumsuz görü#lerimizi saklı tuttu%umu-
zu belirlemek istiyoruz.

Bundan dolayı Programın bugün her noktasında durmuyoruz.
Sayın Senatörler;
Bu Hükümetin Cumhurba#kanınca onaylanması ürerine, Devlet Ba#kanına 

kar#ı A.P., M.S.P. ve M.H.P. liderlerince bir polemik açılmak istendi. Böyle bir davra-
nı#a Cumhuriyet tarihinde belki ilk defa rastlanıyor.

Hemen söyleyeyim ki, bu davranı# esasında tüm haksız, biçiminde ise Devleti-
mizin ba#ına kar#ı herkesin borçlu oldu%u saygıdan yoksundur. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar) “Gayrime#ru hükümet, i#galci hükümet, gasıp hükümet” deyimleri, “Çan-



kaya Hükümeti” terimi ile birlikte söylendi%i için de, rejimi ve Devleti yaralayıcıdır. 
Belli partilerin liderleri Cumhurba#kanlı%ı makamına kar#ı bu biçimde konu#maya 
giri#ir, Anayasaya açıkça aykırı sözlerle suçlamalara ba#larsa, o ülkede bu tutumdan 
demokrasi hiç bir #ey kazanmaz; tersine çok, pek çok #ey kaybeder.

Hükümete muhalif olan liderlerin Devlet Ba#kanına kar#ı açtıkları mücadele-
nin hem esasında, hem de biçiminde (Anayasa yönünden) hiç bir dayana%ı olmadı-
%ını, Kontenjan Grupu 22 Haziran 1977 günü yayınladı%ı bildiride ortaya koymu#-
tu.

O günden bu yana liderler tutumlarını de%i#tirmediler. Hatta bugün ö%le üzeri 
yeni bir bildiriyle bu tutumlarını pekle#tirdiler. Hiç de uygarca olmayan bir davra-
nı#la Çankaya’da düzenlenen bir kabul resmini nezaket kurallarını da çi%neyerek 
boykot ettiler, oraya gelmediler.

Herhangi bir Devlet sorununun, bir siyasal meselenin #öyle veya böyle çözümü 
yüzünden, görü# ayrılıkları, çeli#kiler do%abilir. Her ilgili veya yetkili, hatta Cum-
hurba#kanı ile dahi aynı dü#üncede olmadı%ını uygarlık kuralları içinde açıklayabi-
lir.

Son Hükümet kurulu#u dolayısıyle kampanya açanlar bu kuralı ne yazık ki 
bozdular. Bu olayı demokrasimizin geçti%i a#amalarda talihsiz, üzüntü do%uran bir 
kaza sayabilsek belki teselli vesilesi olurdu.

Tartı#ılan konunun esasında da, hücuma giri#en liderler yanılıyorlar. Daha zi-
yade duygusal bir davranı# içine dü#mü# bulunuyorlar.

Önce Anayasamızın metninde Hükümet kurulması ve güvenoyu ile ilgili mad-
delere bir kere daha dikkatleri çekelim. Anayasa: “Cumhurba#kanı, Hükümeti kur-
ma görevini bir parlamento üyesine verir” diyor. &#te 102’nci maddenin buna de%i-
nen fıkrası:

“Ba#bakan, Cumhurba#kanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasın-
dan atanır”

Ba#bakan atamasında bundan ba#ka, hüküm söyleyen hiç bir i#aret Anayasa 
metninde yoktur.

Aynı 102’nci madde #öyle devam eder:
“Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme ye-

terli%ine sahip olanlar arasından Ba#bakanca seçilir ve Cumhurba#kanınca atanır”
Anayasa, Devlet Ba#kanının, Ba#bakanı atarken nelere dikkat edece%ine i#aret 

etmemi#tir. Cumhurba#kanını siyasal takdir yetkisinde özgür bırakmı#tır. Hukuk 
açısından durum bundan ibarettir.

Cumhurba#kanı, takdirini kullanır, de%erlendirme yaparken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri içinden kimi Ba#bakan yapaca%ını saptarken, birçok #eyleri 
elbette gözönünde tutar. Ba#bakan olacak parlamenterin ki#ili%i üzerinde durur. 
Öyle hallerde kar#ıla#abilir ki, Ba#bakanlı%a bir partinin liderini de%il, ba#ka (hatta 
parti üyesi olmayan) birisini getirilmek gerekebilir. Bunun takdiri de Devlet Ba#ka-
nına bırakılmı#tır.



Parlamentoya dayanan demokrasilerde (bizde oldu%u gibi) Hükümetin Millet 
Meclisinden güvenoyu alması gereklidir. Anayasamızın 103’ncü maddesi #öyle der:

“Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclislere sunulur; Meclisler tatilde 
ise toplantıya ça%ırılır.

Bakanlar Kurulunun Programı, kurulu#undan en geç bir hafta içinde Ba#ba-
kan veya bir bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet Meclisinde güvenoyuna 
ba#vurulur. Güvenoyu için görü#meler, Programın okunmasından iki tam gün geç-
tikten sonra ba#lar ve görü#melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama 
yapılır”

"u halde, Cumhurba#kanı, Ba#bakanı atarken normal ko#utlar altında güveno-
yunu en kolay alabilecek bir ki#iyi atar. Bizdeki gibi, son seçimlerde 213 veya 189 
milletvekili kazanmı# iki parti varsa, bunlardan birinin kuraca%ı (tek ba#ına veya 
ortakla kuraca%ı) Hükümetin güvenoyu alması olasılı%ı vardır ve ciddidir ve elbette 
ilk adımda bu olasılı%ın seçimden 213 milletvekili ile gelmi# parti için daha yakın 
bir varsayıma dayandı%ına ku#ku yoktur. Üstelik öteki partilerden ikisinin buna 
kar#ı çıkmadıkları, ba%ımsızlardan bazılarının da kar#ı durmayacakları anla#ılınca, 
Cumhurba#kanı do%al olanı yapmı#, 213 milletvekili ile ba#ta gelen partinin lideri-
ni hükümeti kurmaya ça%ırmı#tır. Ba#bakan adayı ise, yeni kurmakta oldu%u Hü-
kümetin güvenoyu alma #ansının bulundu%unu söyleyince, onun hazırladı%ı liste 
onaylanmı#tır.

Bu tutumu ele#tirenler ne diyorlar? “Biz üç parti yetkilileri bu Hükümete güve-
noyu vermeyece%imizi açıkladık. Cumhurba#kanına 20 Haziran 1977 günü yazı ile 
ayrı ayrı bildirdik. Cumhurba#kanı, bu uyarıyı hiç gözönünde tutmadı. 21 Haziran 
1977 günü yeni Hükümet listesini onayladı. Bu Hükümetin güvenoyu alamayaca%ı 
önceden belli idi; Cumhurba#kanı buna ra%men onayladı” Ve devam ediyorlar “Bu 
Hükümet gayrime#rudur, gasıptır, i#galcidir, Çankaya Hükümetidir, biz bunun def-
terini dürüp Meclis Hükümeti kuraca%ız...”

Öne sürülen bu iddiaların hukukta, Anayasa’da hiç his dayana%ı yoktur. Ter-
sine, az önce i#aret etti%imiz Anayasanın 103’ncü maddesinde, güvenoylamasına, 
programın okunmasından iki tam gün geçip görü#melerin yapılmasından ve Millet 
Meclisinde bir gün daha bekleyip, sonra ba#vurulaca%ı açıkça söylenmi#tir. Bu usul 
uygulanıp son gün oylamaya gidilinceye de%in, liderlerin sözleri de birer varsayıma 
dayanmaktadır. Anayasa metni bu varsayıma itibar etseydi #imdiki niteli%i ile de%il, 
ba#ka türlü yazılırdı.

Parti grupları genel kurullarında alınan kararlar, elbette bir ölçüde, tutulacak 
yolun ne olaca%ını gösterir. "unu hemen söyleyelim ki, bu da Millet Meclisi Genel 
Kurulundaki asıl güvenoylamasından önce kesin sayılamaz. Çünkü, Anayasa bunu 
böyle öngörmü#tür, o güne kadar beklemek gerekir. Sonra da, uygulamalarda bizde 
ve öteki demokratik ülkelerde parti gruplarının kararma uymayan üyeler bu gibi 
hallerde görülmü# ve görülmektedir. Hatta, demokrasinin be#i%i olan &ngiltere’de, 
&#çi Partisinin parlamento grupu tüzü%ünde, bir üyenin yurt yaran yönünden 
vicdanî inancına sı%mayan bir grup kararma uymayıp, çekinser oy vermesine res-



men müsaade edilmi#tir, Demek ki, Millet Meclisindeki oylamadan önce kesin bir-
#ey söylenmemesi ola%andır.

Hal böyleyken, Anayasa’ya ve demokratik geleneklere uyularak kurulmu# bir 
Hükümete, “Çankaya Hükümeti” demenin anlamı nedir? Cumhuriyet döneminde 
her Hükümet bir Çankaya Hükümetidir. Çünkü Anayasa Ba#bakanı atayarak Hükü-
meti kurdurma yetkisini Cumhurba#kanına vermi#tir. Kendileri de Çankaya kö#-
künde görev yapmaktadırlar. Cumhuriyette Çankaya’dan ba#ka yerde onaylanmı# 
yahut Devlet Ba#kanından ba#kasınca atanmı# bir Hükümet yoktur ki... Meclis hü-
kümeti kurulaca%ını söyleyenler bilmezler mi ki, Millet Meclisinden güvenoyu alan 
her hükümet artık, Çankaya’nın ve aynı zamanda Meclisin; kısacası Cumhuriyet 
Hükümetidir. Güvenoyu alamayan Hükümet ise, hemen çekilir.

E%er, Millet Meclisi Genel Kurulunun de%il de parti liderlerinin, yönetim ku-
rullarının, gruplarının güven veya güvensizlik bildirilerini milletvekili sayılarını alt 
alta yazıp önceden toplamak usulüne dayanarak hükümet kurulacak idi ise, Millet 
Meclisi Genel Kurulunda yeniden güvenoylamasına ne lüzum vardı? Anayasamızda 
103’ncü madde de%i#medikçe, ona uymak zorunlu%u Siyasi partiler için de vardır; 
yani Hükümet Programının okunmasından iki tam gün sonra görü#me yapılacak. 
Niçin? Çünkü o iki gün içinde parti grupları program üzerindeki dü#üncelerini sap-
tama olasılı%ını bulacaklar. Millet Meclisi Genel Kurulunda bu görü#lerini kürsüde 
açıklayacaklar. Hükümet cevaplar verecek.

Ertesi gün, partilerin grupları Hükümetin cevapları ı#ı%ında, bir kere daha 
programı ve hükümeti de%erlendirecekler, güvenoyu verip vermeyeceklerini karar-
la#tıracaklar.

Dikkat buyurulursa, Anayasanın çizdi%i bu kesin ve açık sınırlara saygı göste-
rilmiyor. Anayasanın koydu%u sürelere saygı gösterilmiyor ve hatta program din-
lenmiyor. Bununla da yetinilmeyip Anayasaya, parlamenter geleneklere uygun bir 
atama ile göreve ça%ırılan bir heyete “Gayri me#ru, i#galci, gasıp, Çankaya Hüküme-
ti deniyor.

Ne yazık ki, bu tutumla rejim yaralanıyor, vatanda#lar kötümserli%e dü#ürü-
lüyor.

Biz Kontenjan Grupu olarak, bir kere daha liderlerin sa%duyusuna, yurtsever-
liklerine seslenmek istiyoruz; Sayın liderler, bu gidi# Türkiye’yi demokrasi yolunda 
daha iyi düzeylere de%il, tersine, sonucu #imdiden kestirilemeyecek karanlık yarın-
lara götürür.

Hiç vakit kaybetmeden do%ru yola gelinmelidir. Geçmi#te sa%duyuya, akla 
kulaklarını tıkayanlar ve gözlerini yumanlar, yalnız kendilerine, partilerine de%il, 
bütün ülkeye zarar vermi#ler, Devleti içinden çıkılması çok güç bunalımlara sürük-
lemi#lerdir.

Sayın Senatörler,
Bu noktada Hükümeti de uyarmak isteriz. Sayın Ba#bakan göreve atandı%ı 

günden bu yana güzel davranı#lar içindedir. Kendisinden ye bakan arkada#larından 
bu konuda daha da titiz olmalarını bekliyoruz. Cumhurba#kanının görev yazısında 



i#aret buyurdukları, millî birli%i ve beraberli%i, karde#li%i peki#tirmek için, Cum-
huriyet Hükümeti olarak, muhaliflerine pek geni# ho#görü içinde davranmanın 
millî menfaatler açısından zorunlu oldu%u bir dönem ya#ıyorum. Kendilerinin bu 
alanda gösterecekleri her çaba, vatanda#ların yüreklerinde olumlu yankılar uyan-
dıracaktır. Güvenoyu alsalar da almasalar da ço%ulcu, özgürlükçü demokrasimizin 
ya#aması için, uygarca kuralların gere%ini benimseyenler, Kontenjan Grupunun bu 
ricalarını herhalde gözönünde tutacaklardır, diye dü#ünüyoruz.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
"u anda Hükümet görev ba#ındadır. Üç gün sonra Millet Meclisinin güvenoyu 

verip vermeyece%i kesinlik kazanacaktır. Güven alırsa Hükümet yerine yerle#ecek, 
çözüm bekleyen iç ve dı# sorunlara daha rahat e%ilecektir.

Sözlerimi, yıllardır ısrarla üzerinde durdu%umuz bir önemli hususa de%inerek 
bitirmek istiyorum:

Demokrasimizin ba#lıca eksi%i, parti liderleri, iktidarla muhalefet arasında 
sürekli, kesintisiz bir diyalog kurulamamı# olmasıdır. Bugün Türkiye’nin iç ve dı# 
birçok sorununa, partilerarası uygarca diyalog kurulmadan hele en azından C.H.P. 
ile A.P. arasında sürekli, kesintisiz görü#meler, yer yer, zaman zaman desteklemeler 
sa%lanmadan çözüm getirilemeyece%ini sa%duyu sahibi vatanda#lar anlamı#lardır. 
Bu diyalog kurulmadı%ı için ülke ve rejim çok zarar görmü#tür.

Diyalog ba#ladı%ından iç ve dı# bazı önemli sorunlar kar#ısında C.H.P. ile 
A.P.’nin birbirlerine yakın dü#ündükleri kısa zamanda ortaya çıkacaktır.

Birkaç ay önce bu kürsüden o zamanki iktidara da aynı biçimde seslenmi#tik: 
“&lk adımı atmak, ilk el uzatmak size dü#er” demi#tik. Bugünkü iktidara da aynı 
sorumlulu%u hatırlatıyoruz.

Kontenjan Grupu olarak Cumhuriyet Hükümetine, çok güç ko#ullar altında 
üstlendi%i görevinde ba#arılar diliyoruz.

Saygılar sunarız. (C.H.P., M.B. ve Cumhurba"kanınca S.Ü. Grupu sıralarından al-
kı"lar)

BA%KAN — Sayın Erim, te#ekkür ederim efendim.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Atmaca, buyurunuz efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Sayın Ba#kan, de-

%erli arkada#larım;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Hükümet Programı üzerindeki görü#le-

rimizi sunarken hepinizi derin saygılarla selâmlarım.
Sözlerimize ba#larken bir hususu vurgulamadan geçemeyece%iz. Adalet Partisi 

Grupunun, bir ülkenin kaderiyle gelece%iyle ilgili Hükümet programının okunma-
sında, görü#ülmesinde bulunmamasını, demokrasi anlayı#ımızla, ülke severlikle 
hatta milliyetçilik duygularıyle ba%da#tıramadı%ımızı ifade etmek isterim.

De%erli arkada#lar;
Hükümet Programı, geçmi# deneylerden de yararlanılarak bugün Türkiye’nin 

a%ır soranlarına çözüm getirecek nitelikte hazırlanmı#tır. Programın barı#çı ba#lıca 



niteli%idir. Dü#ünce, din ve mezhep özgüllü%üne, ça%da# anlayı#la Programda yer 
verilmi# olmasını memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Programın bir özelli%i de geçmi# Cephe Hükümetinin bata%a sürükledi%i ülke 
soranlarını oldu%u gibi sergilenmesidir. Bir hükümetin ne yapaca%ına karar vere-
bilmesi için, evvelâ ne devraldı%ını bilmesi lâzımdır. Açık rejimlerin bir kuralı da 
ülke sorunlarından halkın bilgi sahibi olmasını sa%lamaktır. Programın ça%da# bir 
görü#le ve milli sorunlara gerçekçi bir çözüm getirecek #ekilde hazırlanmı# olmasını 
takdirle kar#ılıyoruz.

De%erli arkada#larım;
Atatürk’ün kurdu%u Cumhuriyetimiz, demokratik rejime geçi#imizden bu yana 

ileri-geri birçok a#amadan geçerek bugüne gelmi#tir. Ulusça özlemini duydu%umuz, 
demokrasinin bütün kurallarıyla i#lerli%ini sa%lama u%ra#ımı yeni bir dönemin e#i-
%indedir.

Anayasanın özüne ters tutum ve davranı#ların toplumumuzu ne büyük huzur-
suzluklara sürükledi%i demokratik rejimi yozla#tırdı%ı yakın tarihimizde görülmü#-
tür.

Ülke yönetimindeki ba#arısızlı%ın suçunu Anayasada göstererek, Anayasa ve 
kurumlarım yıkmaya çalı#anların, son seçimlerden ders almamı# olmaları demok-
rasimizin gelece%i için umut kırıcı olmaktadır. Seçim öncesinde Anayasayı, Atatürk 
ilkelerini yok edici ça%dı#ı sözlerine kar#ın, Ulusumuz Anayasasına sahip çıkarak, 
sosyal barı#a, özgürlü%e sosyal adalete ba%lılı%ını bir defa daha kanıtlamı#tır.

Anayasal ilke ve kurallara göre olu#turulan Cumhuriyet Hükümetini “&#gal Hü-
kümeti, Çankaya Hükümeti” diye yakı#tırmalarıyla Hükümeti “gayri me#ru” say-
mak en azından Anayasaya saygısızlıktır. Bunlarla da yetinmeyip hükümete kar#ı 
devlet memurlarını direni#e ça%ırmanın, toplantılar düzenleyerek bir kısım yanda# 
memurlarını isyana te#vik etmenin arkasında tehlikeli ve karanlık amaçların yattı%ı 
açı%a çıkmı#tır artık.

Devletin sembolü Sayın Cumhurba#kanını suçlayarak devleti tahrip eden lider-
ler rejime, demokrasimize, hatta kendi partilerine de en büyük ihaneti ve kötülü%ü 
yapmaktadırlar.

Göreve ba#ladı%ı günden bu yana; Sayın Ecevit Hükümeti, ülkemizde barı#çı 
bir ortam yaratmanın yo%un bir çalı#ması, içindedir. Muhalefet çevrelerinde bu tu-
tum sert ele#tirilere, kıskançlıklara neden olmu#tur.

Hükümetin, güvenoyu almamı# oldu%u ileri sürülerek asayi# için bile önlemler 
alması istenmemektedir.

Oysaki, can güvenli%i, ö%retim özgürlü%ü için önlemler alınmasa ve mahkeme 
kararlarının uygulanması bir hükümet politikasından çok, kaçınılmaz, savsaklana-
maz bir devlet görevidir; Anayasanın gere%idir bunlar.

Halkın huzura kavu#masından huzursuz olanlar ne yazık ki, ülkemizin kade-
rine yıllardır egemen olmu#lardır. Ülkemizin geri kalmı#lı%ının nedeni bu yıkıcı, 
çarpık düzen ve bu düzenin sürdürücü anlayı#cılarıdır.



De%erli arkada#larım;
A.P. ve M.H.P. liderlerinin cephele#meyi sürdürerek kavgayı, kutupla#mayı, 

gerginli%i topluma yayma çabalarına, Cephe zamanında atanan gözü pek militan-
larında katılması huzursuzlu%u artırmakta, devlet hizmetlerinin görülmesini zor-
la#tırmaktadır.

Sayın Ecevit Hükümeti, karde#li%i, barı#ı, özgürlü%ü, millî bütünlü%ü gerçek-
le#tirme iyi niyeti ile i#e ba#lamı#tır. Öte yandan ivedi bir ülke sorunu haline gelen 
para, kredi döviz darbo%azlarını a#manın yollarını aramaktadır.

Bunlar bir ulusun günlük ya#antısının vazgeçilmez sorunlarıdır. Hükümetin 
bu olumlu giri#imlerini kınayanları Türk halkı affetmeyecektir. Bunlar hasetli%in, 
çekememezli%in belirtileridir.

Bu kırıcı, yıpratıcı, yıkıcı, hatta rejimi sarsıcı tartı#malar, bir bardak suda fırtı-
na yaratanlara da yarar getirmeyecektir.

Demokrasiyi yıpratmak, Parlamento güvenini sarsmak kimseye yarar sa%la-
maz.

Devlet gemisini batırmak isteyenler, kendilerinin de aynı gemide olduklarını 
unutmu# görünüyorlar.

Tüm kamuoyu, hükümetin bir an önce kurulmasını istiyor. Türk halkı köyde-
ki çobanından üniversitedeki ö%retim üyesine; fabrikadaki i#çisinden i# adamına 
kadar parti görü# ve inançlarını bir tarafa bırakarak hükümetin kurulu#unu milli 
yararımıza açısından de%erlendirmektedir. Hükümet sorunu, öncelikle bir kısım 
beyanlar Türk halkını huzursuz etmektedir.

A.P. ve M.H.P. Genel Ba#kanlarının kendi prestijlerini ülke yararının üstünde 
görmelerini milliyetçilik anlayı#ı ile ba%da#tırma olana%ı yoktur. Bu “benden sonra 
tufan” zihniyetinin açık belirtisidir.

5 Haziran seçimlerinin yenilgisini içine sindiremeyenler, birle#tirici, barı#çı bir 
Cumhuriyet Hükümeti kurulmasına tahammül edememektedir. Tek istekleri cephe 
kurmak ve geçmi# dönemdeki cinayetlerine devam etmektir.

Cephecilerin hükümet politikasında ters ve ayrı dü#ünmelerini do%al kar#ılıyo-
ruz. Ancak, Devlet kurallarında ayrı dü#ünmeye, Devleti tahrip etmeye kimsenin 
hakkı yoktur.

Sayın Cumhurba#kanımızın Parlamentonun en büyük partisinin Sayın Lideri-
ne Anayasamızın 102’nci maddesinin verdi%i yetkiye dayanarak hükümeti kurma 
görevi vermesini “yetki gaspı” olarak nitelendirmek, en hafif deyimi ile hukuka say-
gısızlık ve hukuk bilgisinden yoksun olmak anlamına gelir.

Yetki gaspı yaparlar Cepheyi olu#turanlardır. Millî iradenin tecelli yeri Millet 
Meclisidir. Bu iradeyi gaspetmek için baskı yapanların haysiyet ve #ereften bahset-
meye hakları yoktur.

Anayasamızın 103’ncü maddesiyle Millet Meclisine ve milletvekillerine tanın-
mı# olan yetkiyi üç parti ba#kanı ele geçirmek çabasındadırlar.



Bu üç parti lideri, sanki Millet Meclisi kendileriymi# gibi daha Program okun-
madan pe#in güvenoyu vermeyeceklerini ilân etmi#lerdir. Buna “lider diktası” de-
nir. Parti içi demokrasiye inanmayan, parlamenterlerin özgür dü#üncesine saygı 
duymayan Sayın Demirel ve ortaklarının demokratik rejim koruyuculu%u yapmaya 
ne hakları, ne de yetkileri vardır.

Milletvekilinin özgür iradesine pe#in ambargo koyanlar Milletin vekillerinin 
vicdanlarına el uzatmaktadırlar.

Yasalarımıza göre, milletvekillerinin güvenoyu iradelerine ipotek koyma hak-
kına ne Demirel, ne de Türke# sahip de%ildir. Siyasi partiler yasasının 25’nci mad-
desi; “Parti tüzü%ünde veya grup iç yönetmeli%inde Bakanlar Kumluna veyahut bir 
Bakanlar Kurulu üyesine Millet Meclisinde veya grupta güven, ya da güvensizlik 
oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisini Millet Meclisi Grup Genel Kurulun-
dan gayri bir parti organı veya merciine bırakan bir hüküm bulunmaz” demektedir.

Sayın Demirel her gün sabahtan ak#ama tekrarladı%ı demeçlerinde 229 oyu-
nun oldu%undan bahsetmektedir. Sayın Demirel, M.S.P. ve M.H.P. vekâletine sahip 
midir ki, bu partilere yön vermeye çalı#maktadır? Vicdanlarıyla, aklıselimiyle oy 
kullanma hakkına milletvekillerine tanınmayan Sayın Demirel, ba#ka partilerinde 
iradelerine egemen olma gayretke#li%ine giri#mi# bulunmaktadır. &nancımız odur 
ki; Türk Parlamentosu ve demokrasiye inançlı ülke sever parlamenterler, kaprisleri 
yüzünden rejim bunalımı yaratmak isteyenlere asla kapıkullu%u yapmayacaklardır.

De%erli arkada#larım;

Partiler öncelikle ve en azından iki büyük parti, demokrasinin kurallarında 
birle#emezlerse, demokrasinin tanımında anla#amazlarsa o ülkede demokrasi ya-
#ayamaz.

Sayın Demirel ve Türke# Cephenin a%ır günâhından kendilerini kurtarabilme-
nin yollarını aramaktadır.

Vaktiyle bitli yorgandan kurtulmak için erken seçim isteyenler, bugün kendile-
rini kurtarmak için bitli yorgana sahip çakmaktadırlar.

Sayın Demirel, Hükümetin ba#ından ayrılmanın tela#ı ve sakıntısı içinde ne 
yaptı%ını ve ne söyledi%ini bilmeyecek kadar cezbe içindedir. Sayın Demirel’in ikti-
darın ba#ı olabilmek için vermeyece%i ödün yoktur. &ktidarı için Atatürk ilkelerin-
den ödün vermi#, hukuk kurallarını yıkmı#, Anayasayı rafa kaldırmı#tır.

Demirel’in telâ#ının, korkusunun bir nedeni de, Sayın Ecevit Hükümeti Prog-
ramının barı#çı, bütünle#tirici, millî birli%i sa%layıcı, ülkenin iç ve dı# sorunlarına 
çözüm getirici nitelikte olmasındandır.

Sayın Ecevit Hükümeti bir partinin veya belli bir dü#üncedeki çevrelerin Hükü-
meti de%il, tümü ile milletin hükümeti olarak çalı#acaktır. Bunu ilân etmi#tir. &#te 
Demirel ve Türke#’leri huzursuz eden budur.

“Bölücü de%il, uzla#tırıcı; kırıcı ve çatı#tırıcı de%il, barı#tırıcı olacaktır” sözleri, 
Sayın Demirel’i ve Türke#’i hırçınla#tırmaktadır.



Ülkemize huzur, barı# gelirse, Sayın Demirel ve Türke#, dayandı%ı kin dayana-
%ından mahrum kalmı# olacaktır. Bunlar, kendi huzurlarını ülkenin huzursuzlu-
%unda görmektedirler.

"eref ve haysiyet münkiri iftirası yanıtlamaya de%meyecek kadar dayanaksız-
dır. "u kadarını söyleyelim ki, inkâr ve inançsızlı%ı kendine meslek edinen poli-
tikacılar bu davranı#larıyla Türk Parlamentosunun ve partilerinin onuruna gölge 
dü#ürmektedirler.

De%erli arkada#larım;
Sayın Cumhurba#kanı, Sayın Ecevit’e Hükümet kurma görevi yazısında her 

#eyi açık seçik anlatmı#, rejim için duydu%u ku#kuları dile getirmi#tir. Sayın Ko-
rutürk, Atatürk ilkelerine, Anayasanın özüne dayanacak bir hükümet kurulmasını 
istiyor. Böyle bir iktidarı da ancak sayısal üstünlü%e ve sa%lam do%rultuya sahip 
olan Cumhuriyet Halk Partisi kurabilir.

M.C. &ktidarı ülkemizi bir so%uk sava#ın tehlikeli dalgalarından geçerek sıcak 
sava#ın e#i%ine getirmi#tir. Yeni bir cephe denemesi daha büyük felâketlerin daveti 
olacaktır.

Sayın Demirel iki gün evvel 28 Haziran 1977 Salı günü programında yaptı%ı 
konu#masında grup üyelerini kı#kırtarak bilinen üslubu ile gerçekleri de%i#tirerek 
dü#manlık tohumlarını ekmeye devam etmi#tir.

Psikolojik sava#tan, komünizm kar#ısında birle#meden bahseden Demirel, #e-
ref ve haysiyet münkirlerine ders vermekten söz ediyor.

Seçim propagandalarında da komünizmi çürük sakız gibi çi%nemi#lerdir. 
Türkiye’de komünizme ortam hazırlayan, bu ideolojinin yayılmasına yardımcı olan 
tek ki#i varsa o da Sayın Demirel’dir. Tutum ve davranı#ları ile Sayın Demirel ve 
Türke#, fa#izmin de, komünizmin de hem destekleyicisi, hem de koruyucusu ol-
mu#tur bugüne kadar.

De%erli arkada#larım;
Demirel, grupunda Parlamentoyu küçültücü giri#imlerden söz etmi#tir. Bu 

sözleriyle e%er 1975 ba#larında cepheyi olu#turmak için dönen milyonlardan bah-
sediliyorsa sorumlulu%u kendisinindir.

Cumhuriyet Halk Partisi toplum ahlâkına, ki#i haysiyetine saygılı bir partidir. 
Do%rulukla haysiyeti, görevle sorumlulu%u özle#tiren bir partidir Cumhuriyet Halk 
Partisi.

Sayın Demirel hırs ve inancını yenememi# olacak ki, yıllardır askıda bıraktı%ı 
Kıbrıs gibi dı# ili#kilerimizin sorumlulu%unu da bir haftalık Hükümete yüklemek 
çabası içindedir, 10 yıl Kıbrıs’taki soyda#larımızın tutsaklı%ına seyirci kalanların 
Kıbrıs Türklerine özgürlük sa%layanları kutlamaya e%er yüre%i elvermiyorsa, hiç ol-
mazsa susmasını bitmesi lâzımdır.

Sayın Demirel’in milletin haklarını savunaca%ından bahsetmesi gülünçtür. 
Karde#lerine, ye%enlerine, bacanaklarına haksız çıkar sa%lamaktan ba#ka amacı ol-
mayanlar milletin haklarını savunmaya ne zaman ve ne de olanak bulabilirler.



Cumhuriyet Halk Partisinin hükümet olmasından bit avuç partizanın korkusu, 
tela#ı, ku#kusu nedir?

Cephe borazanı haline getirilen TRT’den günde üç ö%ün koro halinde ba%ırıp 
ça%ırmalar nedendir?

Sokaklarda adamlar, çocuklar, gençler öldürülürken, böylesine tela# yoktu.
Uzak ülkelerdeki elçilerimizin maa#ları ödenemezken sesleri çıkmıyordu.
Ambargo süresince aymazlıkları devam ediyordu.
Korkuları hesap vermektir. Binlerce cinayetin hesabı, milyonlarca yolsuzlu-

%un hesabının sorulmasından korkmaktadırlar. &hlâl ettikleri Anayasanın, tahrip 
ettikleri hukukun yargısından kaçma yollarını aramaktadırlar. Ezilen, sömürülen, 
sürgün edilen onbinlerce memurun, gencin hak aramasından ku#kulanmaktadırlar.

De%erli arkada#larım;
Hükümetin kurulmasından, böylece ülkenin bunalıma sürüklenmesinden ya-

nadırlar. Bulanık ortam yaratabilmek için bir yandan her türlü tertiplere giri#mi# 
görünmektedirler. Cinayetlerin, vurgunlarına, soygunlarına devam etmeyi planla-
maktadırlar. Büyük acıları, ıstırapları ile geride bıraktı%ımız 26,5 aylık cephele#me-
nin özlemi içindedirler. Devletin ba#ı Sayın Fahri Korutürk’e saygısızca saldırıları-
nın gerçek nedeni de budur.

De%erli Senatörler;
Ça%da# anayasalarda can güvenli%i birinci ko#ul olarak benimsenmi#tir. Ya#a-

ma hakkı, insan haklarının ba#ında gelir. Bu konuda cephenin devretti%i miras kor-
kunçtur, 26,5 aylık Cephe Hükümeti devresinde sadece siyasal asayi#in bilançosu-
nu özetlersek, çatı#manın ne denli korkunç büyük boyutlara ula#tı%ı görülecektir.

26,5 aylık Cephe Hükümeti devresinde; 141 ö%renci, 87 halktan olmak üzere 
228 siyasal cinayet i#lenmi#tir. 1974’te Sayın Ecevit devresinde bir tek siyasi cina-
yet yoktur.

Cephe devrinde yine siyasal nedenlerle 3.070 ö%renci, 799 halktan olmak üze-
re 3.869 vatanda#ımız a%ır yaralanmı#tır,

Sayın Ecevit Hükümeti devrinde Siyasi partilere bir tek saldırı olayı olmu#, fa-
illeri de derhal yakalanmı# olmasına kar#ın, Cephe Hükümeti devrinde siyasi parti-
lere yapılan saldırı adedi 112’dir; failleri de bulunmamı#tır.

Cephe devrinde olayların önlenmesi bir yana, saldırılar te#vik edilmi#, saldırı-
cılar korunmu#, hatta ödüllendirilmi#tir.

Cephe döneminde 579 patlama olayı meydana gelmi#, 87 i#yeri i#gal edilmi#, 
96 lokavt yapılmı#, 93 banka soyulmu#. Bu soygunlar sonucu 11 milyon 218 bin lira 
gasp edilmi#tir.

De%erli arkada#larım;
Ülke ve ulus bütünlü%ümüzü parçalamayı, halkın can ve mal güvenli%ini orta-

dan kaldırarak ülke çapında huzursuzluk yaratmayı ve özgürlüklerin kullanılmasını 



engellemeyi ve böylece Anayasal demokratik rejimi yıkmayı amaçlayan bu olayların 
kaynaklı%ını yapanların yeniden iktidar olmak için birtakım tertiplere giri#melerini 
demokratik rejimin gelece%i yönünden ku#ku ile izlemekteyiz.

Amaçlarına varabilmek için ö%renci, memur, i#çi, halk kesimi ve örgütlerine 
girerek çe#itli eylemlerde bulunmaktadırlar. Özellikle Cephe Hükümeti dönemin-
de Devlet dairelerinin büyük kısmında M.H.P. yanlısı ki#ilere görev verilmi#tir. Bu 
yüzden zabıta anar#iyle mücadelede büyük güçlüklerle kar#ıla#mı# ve etkin önlem-
ler alamamı#tır. Alanlar da sürülmü#tür.

Silâhlanmı#, örgütlenmi# ve geli#mi# bulunan milliyetçi, toplumcu görü#lerin 
yurt çapma da%ılan fanatik vurucu timleri merkezlerinden aldıkları emirlerle adam 
öldürmeye ve ö%retim özgürlü%ünü engellemeye korkusuz ve acımasızca devam et-
mektedirler. Ülkemizi büyük çalkantılara sürükleyen, iç barı#ı bozan, karde# kav-
gasına dönü#en bu olayların sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerle yapıldı%ı bir 
gerçektir.

Her ülkede kolluk kuvvetlerinin saygınlı%ı ve etkinli%i, ona emir ve komuta 
eden hükümetlerin ve yöneticilerin saygınlı%ı ile orantılıdır. Aynı bireylerden olu-
#an güvenlik örgütünün bazan saygınlık kazanmasına (1974 Ecevit Hükümeti dev-
rinde oldu%u gibi) bazan da kamuoyunca hor görülmesine tanık olmanın anlamı 
budur.

Türk polisi son 26,5 ay içinde, kendi içinde çeli#kilerle dolu, halkın büyük kesi-
minin ve tüm Anayasal kurumlarının gözünde saygınlı%ını yitirmi# bir hükümetin 
emrinde görev almı#tır. Bu yönetimin, bazı kanatlarınca hizmet sayılan çalı#malar, 
di%er kanat ya da kanatlarınca suç olarak nitelenmi#tir.

Cephe döneminde güvenlik kuvvetlerindeki atama ve yer de%i#tirmeler, pazar-
lık yöntemiyle olu#turulmu#tur.

Öte yandan, anar#ik olaylarla u%ra#ı yükümlülü%ü içinde bulunan güvenlik 
mensuplarından taraflı hareket edenlerin yükseltilmeleri ve daha çekici yerlere ge-
tirilmeleri, bu örgüt içindeki a#ırı duygusal ki#ilerde, taraflı çalı#manın, kendilerine 
daha parlak bir gelecek sa%layaca%ı izlenim ve inancını yaratmı#tır.

Böylece, Devletin güvenlik kuvvetlerinde de bölünmeler belirgin biçimde ken-
dini göstermi#tir.

Cephe döneminde huzursuzlu%u, ba#ıbo#lu%u yaratan bilimsel veri ve nedenler 
bir tarafa itilerek, adaletsiz, dürüst partizan ve taraflı uygulamalarla güvenlik kuv-
vetlerinin çalı#ma #evki ve u%ra#ı gücü yaralanmı#tır.

Bu tutumun sonucu olarak siyasal cinayetler, ola%an olaylar haline dönü#mü#-
tür.

&#te asayi# konusunda devir alınan kötü mirasın bilançosu bu acı ve dü#ündü-
rücü gerçeklerdir.

De%erli arkada#larım;
Sayın Demirel iktidarlarının anar#i ile özde# hale geldi%ini kanıtlamı#tır, bu 

olaylar. Cinayet ve yolsuzluklarla #aibeli hale gelmi# ki#ilere Devlet yönetimi yeni-



den verilemez. Bunlar iktidara de%il, cinayet ve yolsuzluklarının hesabını vermeye 
hazırlanmalıdırlar. Kamuoyunun güvenini kaybedenlerin Ba#bakan da olsa, hükü-
met de olsa iktidar olamayaca%ı acı deneylerle saptanmı#tır.

De%erli arkada#larım;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Sayın Ecevit Hükümetinin programını 

dinledikten sonra, ülkeyi asayi# karga#asından ancak Sayın Ecevit Hükümetinin 
kurtarabilece%i inancına vardık.

Sayın Ecevit Hükümetinin, olayların temelinde yatan siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel sorunların, bilimsel ve tarafsız yöntemle kısa zamanda çözerek ulusu-
muzu huzura kavu#turaca%ına güveniyoruz.

Ecevit Hükümetinin güvenlik örgütündeki verini ve çalı#ma gücünü azaltan, 
yıpratan, taraflı uygulama ve kayırmaları kaldırarak Türk kolluk kuvvetlerine eski 
saygınlı%ını kazandıraca%a inancındayız.

Hükümet programında, iç barı#, can güvenli%i, ö%retim özgürlü%ü sorunları 
ciddiyetle ele alınmı# ve çözüm yolları gerçekçi bir yöntemle gösterilmi#tir.

C. Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Cephe Hükümetinin ekti%i 
nifak tohumlarının kısa devrede temizlenerek, özgürlükçü demokrasinin bütün ku-
rallariyle i#lerli%inin sa%lanaca%ına eminiz.

De%erli arkada#lar;
M.C. Hükümeti, ekonomimizi de büyük çıkmaza sokmu#tur. Maliyemizin içte 

ve dı#ta itibarı kalmamı#tır. Türkiye bir pahalılık ve kuyruklar ülkesi haline geti-
rilmi#tir. Cephe iktidarı döneminde %80’ni kısa vadeli olmak üzere 9 milyar dola-
rın üzerinde borç yapılmı#tır. Merkez Bankasında, "ubat ayından bu yana 1 milyar 
350 milyon dolar dı# alım transferi beklemektedir. Tarım ilaçları için dahi dı# alıra 
transferi yapılamadı%ından çiftçiler köylüler güç durumda kalmı#tır.

Cephe Hükümeti uluslararası ekonomik i#lemlerde de kar#ılıksız çek kullana-
rak uluslararası saygınlı%ımızı kaybettirmi#tir.

Döviz yoklu%u ve transfer gecikmeleri nedeniyle millî savunmamızın âcil ihti-
yaçları dahi kar#ılanamamı#tır.

Çiftçinin, i#çinin eme%i gere%ince de%erlendirilmemi#, karaborsa ile mücadele 
edilmedi%inden hayat pahalılı%ı çekilmez hale gelmi#tir.

Döviz sıkıntısına ra%men, iç tüketim fazlası, pamuk, tütün, bu%day gibi ürün-
lerimizin dı# satımlarını dahi sa%layamamı#lardır. Bu yüzden, stok ürünlerimiz bü-
yük oranda zarar görmü#tür.

Kamu harcamalarının finansmanında çok kısa görü#lü savurgan ve sa%lıksız 
tutum sonucu kamu kurulu#ları büyük zararlara sokulmu#tur. Kamu &ktisadî Te-
#ebbüsleri katkı yerine, ekonomimize yük haline getirilmi#tir. Yatırımlar büyük öl-
çüde aksamı#tır.

Seçim öncesi büyük masraflarla oy avcılı%ı için atılan temeller üzerinde bugün 
deve dikenleri boy atmaktadır.



Özel sanayii kesimi giri#imlerinde rü#vet ve seçim yardımı yapmayan özel te-
#ebbüsçülerin giri#imleri engellenmi#tir. Vurguncular, karaborsacılar dı#ında bü-
tün i# çevreleri tedirgin olmu#lardır. &#yerlerinde çalı#ma barı#ı, kayırma partizan-
lar tarafından bozuldu%u için üretim dü#mü#tür.

Türk ekonomisi A.P., M.S.P., M.H.P. çıkarcıları tarafından parsellenmi#tir. M.C. 
nin 26,5 aylık iktidarı döneminde Türk halkından ne alıp, ne verdi%i ortadadır. 26,5 
aylık M.C. Hükümeti ülkemizi daha çok çalkantılara, bunalımlara, huzursuzluklara, 
yokluklara ve #ikâyetlere sürüklemi#tir.

Her vesileyle açlı%ı, fukaralı%ı, i#sizli%i, pahalılı%ı, yoklu%u, anar#iyi yok edecek-
lerini söyleyenler, söylediklerinin tamamen aksini yapmı#lardır.

&#siz sayısı 2,5 milyonu a#mı#, temel tüketim mallarındaki kıtlık nedeniyle çay-
dan sigaraya, ekmekten benzine, lâstikten traktöre, tüp gazından kömüre kadar 
her #ey için uzayıp giden kuyruklar olu#mu#tur.

De%erli arkada#lar;
Kısa zamanda Ecevit Hükümeti ekonomimizi çıkmazdan kurtaracak, içte ve 

dı#ta saygınlı%ımızı kazandıracaktır. Geçim sıkıntısının a%ır baskısının altında olan 
Türk halkı esenli%e kavu#acaktır.

Yatırımlar hızlandırılacak, bo# temel çukurları doldurulacaktır.
Sanayicilerin bekledikleri transferler sa%lanacak, üretim artırılacaktır.
Enerji sıkıntısı giderilecek, i#sizlik yeni i# sahaları yaratılarak önlenecektir.
Hükümet programını, M.C. Hükümetinin bıraktı%ı kötü mirası kısa sürede 

olumlu duruma dönü#türecek bilimsellikte hazırlanmı# olarak görüyoruz ve bunu 
takdirle kar#ılıyoruz.

Program, ülkemizin bütün iç ve dı# sorunlarını kapsamakta, bu sorunlara çö-
züm getirmektedir. Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda büyük atılımları 
öngörmektedir.

Uluslararası ve kom#ularımızla olan ili#kilerimizin millî çıkarlarımıza uygun 
bale getirilece%ine inanıyoruz.

Cephenin dünya ulusları arasında kaybettirdi%i saygınlı%ımızın yeniden sa%la-
naca%ına hiç #üphemiz yoktur.

Vaktiyle verilen ödünler, bıraktı%ı bo#luklar, sorunlar, ülke yararına mutlaka 
çözülecektir. Bir avuç partizanın alınları terlemeden milyonları vururken, i#çiler, 
memurlar, emekliler, köylüler, esnaf ve sanatkârlar haftada bir de olsa evlerine bir 
kilo et, bir sepet meyve-sebze götürememenin acı buruklu%undan kısa zamanda 
kurtarılacaktır.

Devletin olanakları, cinayet bölüklerine artık bölü#türülmeyecektir.
Cumhuriyet Halk Partisine oy verenler bundan böyle cezalandırılmayacaktır.
Bunlarla da kalmayarak, Türkiye’yi büyük badirelere, korkunç felâketlere sü-

rükleyenlerin bundan böyle Türkiye’nin kaderine hâkim olması artık önlenecektir.



De%erli Senatörler;
Türkiye sosyal ve ekonomik bir deprem geçirmi#tir. Fa#izmi tezgâhlamak için 

her de%er ve düzen tahrip edilmi#tir. Ecevit Hükümeti Programında bütün bu yık-
maların ve tahriplerin giderilmesi için çözümler getirilmi# ve bu çözümlerin kısa 
zamanda sonuçlanması konusunda gerekli öneriler yapılmı#tır,

De%erli arkada#larım;
Programda özellikle Güney-Do%u ve Do%u kalkınmasına a%ırlık verilmesini, 

Güney-Do%u sınırlarımızdaki mayın tarlalarının kaldırılmasını olumlu giri#imler 
olarak görüyoruz.

Programda köy kalkınmasına gerçekçi ve etken çözümler getirilmi# olmasını 
da memnuniyetle kar#ılıyoruz. Belediye hizmetleri için kaynak yaratılması yılların 
ihmalini giderecektir.

Bu Programın uygulanması, ülkemizi imara, ulusumuzu mutlulu%a ve esenli%e 
kavu#turacaktır.

Sayın Ecevit Hükümetinin çok kısa devrede ülke yararına attı%ı olumlu adım-
larla bir kısım parti liderlerini huzursuz etmesinin nedeni de budur.

Yapıcı, yaratıcı, kurucu bir görü# ve anlayı#la hazırlanan Cumhuriyet Hüküme-
ti Programının dinlenmesine ve görü#ülmesine katılmayı bile üyelerine yasaklayan 
liderlerin, bundan böyle milliyetçilikten, ülke severlikten, demokrasiden bahset-
meye hakları olmayacaktır.

26 aylık iktidarları döneminde, en hayatî millî davalarda bile birle#emeyen par-
ti ba#kanlarının hâlâ cephele#meden, bölücülükten, bunalımdan umut beklemeleri 
ibret vericidir. Bunlar Ulusumuzun gözünden kaçmamaktadır.

Ulusumuz artık bölücülük de%il, bütünle#me istiyor; kavga de%il, barı# istiyor; 
dü#manlık de%il, karde#lik istiyor.

Ulusumuzu bölerek güçsüz bırakmaya çalı#anları artık ulus kınamaktadır. Millî 
birlik içinde güçlü ulus olmanın özlemi içindedir halkımız.

Ulusumuz, millî birlikten nasıl büyük bir güç do%du%unu 1974’te Kıbrıs’ta, 
ha#ha# ekiminde, kıta sahanlı%ı ve Ege sorunlarında görmü#tür.

Yurtta barı#, uluslararası gücümüzün dayana%ı olacaktır. Ecevit Hükümetinin 
bir partinin veya bir cephenin de%il, bütün Türk ulusunun Hükümeti olarak görev 
yapaca%ına inanıyoruz ve bu duygularla selâmlıyoruz.

Ecevit Hükümetinin, ülkemize barı#, karde#lik getirece%ine güveniyoruz. Sa-
yın Ecevit Hükümeti, gücünü Parlamentodan, ilhamını Türk ulusundan alarak öz-
gürlükleri, rejimi, demokrasimizi, Atatürk ilkelerini koruyacak ve geli#tirecektir. 
Millî bütünlü%ümüzün sa%lanmasını isteyenler, tüm ülke severler, inanç ve parti 
görü#leri çemberinden çıkarak, Cumhuriyet Hükümetine yardımcı olmalıdırlar.

Can güvenli%imiz ve çocuklarımızın ö%retim özgürlü%ünün sa%lanması, millî 
çıkarlarımızın korunması. Anayasa i#lerli%i iç barı#tan geçer. Anayasaya saygısı ol-
mayanların barı#çı olamayaca%ı artık kanıtlanmı#tır.



Fa#izm diktası ku#kusundan kurtulmanın tek yolu güçlü ve iyi niyetli Cumhu-
riyet Hükümetinin kurulmasına ba%lıdır. Halkımızın yeni bir cephe dönemi ya#a-
masına tahammülü kalmamı#tır.

Ulus olarak çetin bir sınavı geride bıraktık. Yeni bir sınavın ba#ındayız. Özgür-
lükçü demokratik rejimin gelece%i ve mutlu yarınlara kavu#mamız bu sınavı ba#a-
rıyla vermemize ba%lıdır. Parlamento ve Siyasi partilerin gösterecekleri iyi niyet, 
ba#arının öz ko#ulu olacaktır.

Bir Cumhuriyet Hükümetinin kurulmasını engelleyerek ülkeyi bunalıma sü-
rüklemek, ülke severlik ve milliyetçilik anlayı#ı ile ba%da#tırılamaz.

Kısır ve kısa vadeli siyasi hesaplar, bu hesapları yapanlara da, ülkemize de yarar 
getirmeyecektir. 5 Haziran seçimlerinde Türk halkı kimin Hükümet olaca%ını be-
lirlemi#tir. Türk Siyasi tarihinde büyük önem ta#ıyan 5 Haziran Milletvekili Genel 
ve kısmî Senato seçimleri Türk ulusunun özgürlükçü demokratik rejime ba%lılı%ını 
saptaması bakımından Türk Siyasi tarihinde önemli bir gün olarak anılacaktır.

De%erli arkada#larım;

5 Haziran halk zaferini gölgelemeye kimsenin hakkı yoktur. Tüm kamuoyunun 
içtenlikle istedi%i, destekledi%i Sayın Ecevit Hükümetine büyük ulusumuza büyük 
hizmetler yapaca%ı inancıyle ba#arılar diliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi saygılarla selâmlıyorum.(C.H.P., 
M.B. ve Cumhurba"kanınca S.Ü. Grupu sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Atmaca.

Gruplar adına konu#malar bitmi#tir. Ki#isel konu#malar için söz alan Sayın 
Üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Hamdi Özer, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Hü-
seyin Öztürk, Sayın Hasan Güven, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Fevzi Hakkı Esato%lu, 
Sayın Fethi Çelikba#.

Sayın konu#macılardan ricada bulunarak &çtüzü%ün 61’nci maddesi gere%ince 
Genel Kuruldan konu#maların sınırlandırılması için yetki istememe mahal kalma-
dan konu#malarını kısa süre içerisinde yapmaları ricamı olgunlukla kar#ıladıkların-
dan, &çtüzü%ün 61’nci maddesi gere%ince yetkimi kullanmıyorum. Görü#melere bu 
anlayı# içinde ba#lıyoruz.

Sayın Özer, buyurun.

HAMD# ÖZER (Malatya) — Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;

&kinci Ecevit Hükümetinin Programı üzerinde görü# ve dileklerimi özetlemeye 
çalı#aca%ım.

Önce #unu belirteyim ki, bugün ülkemiz, ekonomik bir çöküntü ve toplumsal 
bir bunalım içine gömülmü#tür. Devletimiz gırtla%ına kadar borç ve ba#ından tır-
na%ına kadar yara bere içindedir. Bu ortamda iktidara da talip olmak büyük bir ce-
saret ve feragat i#idir. Bundan ötürü ba#ta Sayın Ecevit olmak üzere bu Hükümete 
takdir ve #ükranlarımla ba#arı dileklerimi sunuyorum.



Ne yapalım ki, Cumhuriyet Halk Partisinin de%i#mez kaderidir bu; Ülkemize 
içten ve dı#tan yöneltilen tüm saldırıları o gö%üsler, teslim aldı%ı harabeyi gül bah-
çesi olarak teslim eder. Günün birinde yine bir kül yı%ını ona miras kalır. &#te bugün 
de Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir borcu ve mirası kabul ediyor. Çünkü haysiyetli 
bir devlet anlayı#ında reddi miras yok, bu reddi reddetmek fazileti vardır. Büyük 
önder Atatürk’ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisine bıraktı%ı miraslardan en 
kutsalı i#te bu fazilettir. &#te Üçüncü Genel Ba#kan Ecevit bu mirasa taliptir.

Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara saltanat sürmek ve halkın sırtına binmek 
için de%il, halkın dertlerini yüklenmek ve milletin haysiyetini dünyaya tanıtmak 
için gelir. Bundan önceki iktidar, kan ve barut kokan bir ülkeyle gelecek nesillerin 
ödeyece%i borç faturalarım ve karde# katilli%ini miras bıraktı gitti. Çünkü, o Hü-
kümet etmek için de%il, sırf Hükümet olmak sevdasıyle i#e ba#ladı; halka hizmet 
yerine, halka hükmetmek yolunu tuttu. Dört ba#lı, dört mafsallı ve dört yönlü bir 
çeki#ime içinde kendi bünyesinde anar#iye dü#en bu iktidar, kendine hâkim olama-
dı%ı için ülkenin hiç bir davasına da hâkim olamadı. &ktidarsız bir iktidar modeli 
olarak gelip giden o Hükümet, ülkemizi salgın hastalıklar diyarı haline soktu. 2,5 
yılımız ölmü#tür. Hiç bir mucize bu ölüyü diriltemez. Ancak, bu yeni Hükümetten 
milletin bekledi%i, bu ölüm salgınını bulundu%u sınırda gö%üslemek ve Devletin 
varlı%ına sirayet ettirmemektir.

Milletimiz inanıyor ki, bu Hükümet kin ve intikamla de%il, hak ve adaletle 
hizmete koyulacak, teslim aldı%ı harabeyi onaracak, gaspedilen hakları sahiplerine 
teslim edecektir. Böyle olan bir iktidar güçlü ve dolayısıyle ömürlü ve saygılı olur.

Güçlü iktidar olmak çok önemlidir, arkada#lar. Güçlü iktidar, kırbaçlı iktidar 
de%ildir. Güçlü iktidar, vurguncu iktidar de%ildir. Güçlü iktidar, halkı sömürüp 
dermansız dü#üren ve onun tepesine çullanan iktidar de%ildir. Bir iktidar; ancak 
sa%lıklı, huzurlu ve güçlü bir halka sahipse güçlüdür. Halkıyle barı# içinde olan ve 
halkı barı# içinde tutan, insan haklarına dayalı, hukuka ve yasalara ballı bir iktidar 
güçlüdür ve hizmetinde bulundu%u halk mutludur.

Sayın Senatörler,
Bir Devlette, güçsüz bir iktidarla mutsuz bir halk uzun süre birlikte ya#ayamaz. 

Potansiyel gücü yüksek olan bir Devlet buna seyirci kalamaz ve kendi varlı%ını ko-
rumak neyi gerektirirse onu yapacaktır.

Sayın Devlet Ba#kanı, Anayasanın kendisine tanıdı%ı hakka, yetkiye, manevi 
sorumlulu%a dayanarak ve etti%i yemine uyarak en çok üyesi bulunan Sayın Ecevit’e 
Hükümet kurma görevini vermi#tir. Bu Hükümete “Çankaya Hükümeti” diyerek 
Devletin ba#ına saldırıya geçenlere soruyorum; sizin geli# yolunuz Çakaya’dan geç-
medi mi? Size görev verilirken tazim ve ihtiramla önünde e%ildi%iniz Devletin ba#ı-
na bugün ba#kaldırı#ımızdaki cüreti nereden alıyorsunuz?

Yurdun her kö#esinden ve yurt dı#ından yüzbinlerce yurtta# Devletin ba#ına 
teller ya%dırıyor; bundan önceki iktidara bugünün umuduyla tahammül ettik, sab-
rımız tükendi, Devletin ba#ı ve son çaremiz olarak sana yalvarıyoruz, bizi bunların 
eline bir daha bırakma. Bu iktidarın kurdu%u cepheler birbirini kıracak ve Devlet 



yok olacak. Devleti koru Sayın Korutürk, Devleti koru diyorlar. Sayın Devlet Ba#ka-
nı bu feryada nasıl kula%ını tıkayabilir?

Ecevit Hükümeti güvenoyu almayacak diye hükmeden ve bunu rakama ba%-
layan Sayın Demirel kendisinin alaca%ı güvenoyu rakamını neden söyleyemiyor? 
Kendi partisinin ve öteki partilerin milletvekillerine vicdan özgürlü%ü tanımıyor, 
onların vicdanlarını kendi cüzdanlarında sanıyor. Milletten vekâleti alanların 
vekâletini devralmı#çasına hüküm veren bu Sayın milletvekili bilmelidir ki, milletin 
vekâleti devredilemez.

Bu Hükümetin kar#ısında ba#ka bir Hükümet alternatifi yoktur. Çünkü Sayın 
Millî Selâmet Partisi muhalefette kalaca%ını, millete ilân etmi#tir. Onu sözünden 
rücu ettirerek bu seçim propagandasında yaptı%ı gibi, gelecek seçimlerde de onu 
yalancı diye millete tanıtmaya bu parti sanırım ki, yana#mayacak. Böyle olunca bu 
Hükümetin kar#ısında me#ru bir alternatif yoktur. Olsa olsa bir tek alternatif kalır; 
o da rejimin sonu olur.

Sayın Senatörler;

Ülkemizde can güvenli%i kalmamı#tır. Bu can güvenli%i sadece ki#inin ve ki#i-
lerin can güvenli%i de%il, Devletin can güvenli%idir. Burada hepimiz bir yemin et-
mi#tik. Bu yemin, milletle yaptı%ımız mukaveledir. Bu yemini duyarak yapanlar ne 
kendi çıkarım, ne de parti çıkarını milletin çıkarından üstün tutamaz. Bu yemin 
partiye itaat yemini de%il, millete sadakat yeminidir. Namusumuzla birle#ti%imiz 
bu yeminde birlik olmaya mecburuz.

Görülüyor ki, bundan önceki iktidar yaptı%ı yemine ba%lı kalmamı#, Devletin 
varlı%ını, vatanın ve milletin bütünlü%ünü koruyamamı#, cephe kurmakla milleti 
cephelere bölmü#tür. Milliyetçiyiz diyerek milleti birbirine dü#ürmü#, karde#i kar-
de#e kur#unlatmı#tır. Lâiklik ilkesine ba%lı kalaca%ına bu kürsüde namusu üzeri-
ne yemin edenler, dı#arı çıkınca layikli%i kâfirlik olarak ilân etmi#tir. Öyle ise bu 
kâfirli%i nasıl kabul ettikleri kendilerinden sorulmamı#tır.

Demokratik Cumhuriyet ilkesine gelince; demokrasi, halkın kendi kendini yö-
netme biçimidir. Bir ki#inin, bir zümrenin ve bir sınıfın yönetimi de%ildir. Cum-
huriyet Halk Partisi halkın yönetiminden söz edince bunu komünistlik olarak ilân 
ediyorlar. Öyleyse bu komünistli%i namusu üzerine yemin ederek neden kabul et-
tikleri kendilerinden sorulmamı#tır.

Bu kürsüde halkın mutlulu%u için çalı#aca%ına namusu üzerine yemin edenler, 
fırsat eline geçer geçmez hısım akrabanın yâr ve yaranın mutlulu%u için halkı soyup 
so%ana çevirmi#tir. Bunlardan hesap sorulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi suçlu-
ların barına%ı haline gelmi# ve bu suçluları yeminli parlamenterler kanatları altına 
alarak korumu# ve milletin ba#ına bunları belâ tokma%ı haline sokmu#lardır.

Yine bu kürsüde, Devletin varlı%ını, vatanın ve milletin bütünlü%ünü koru-
yaca%ına namusu üzerine yemin edenler dı#arı çıkınca “Türkiye halkları” diyerek, 
“devrimciyiz” diyerek Devletin temeline dinamit koyanlara alkı# tutar, bunlardan 
hesap sorulmaz.



&#te Sayın Senatörler; milletimizin ve Devletimizin çekti%i çilelerin ba# nedeni 
bu soru meselesidir, yemine ihanet meselesidir. Kendi çıkarı için kimse kimsenin 
kapa%ını açmıyor. Anayasaya, yasalara ve yeminlere aykırı suç dosyaları çıkar kar#ı-
lı%ında örtbas ediliyor. E%er sen benimle iktidara ortak olursan ve benim suçlarımı 
kurcalamazsan ben de senin suçlarını örtece%im, hakkında ara#tırma, soru#turma 
yaptırmayaca%ım, gensoru açtırmayaca%ım, diyerek milletin kaderi ve Devletin il-
keleri alı# veri# tavizleri haline sokuluyor.

Suçluyu güçlü yapan bu pazarlıktan hepimizin sorumlu bulundu%umuzu kabul 
etmek zorundayız, biz kabul etmesek de tarihin hükmü bu olacaktır.

Sayın Senatörler,
Bir partinin temsilcisi olarak de%il, bir milletin temsilcisi olarak huzurunuzda 

bir açıklama yapmak istiyorum, can güvenli%i neden kalmamı#tır, bunun kökenine 
inmeden gerçe%i bulamayız, bu hastalık nasıl do%du, nasıl salgın hale geldi ve bu-
nun tedavisi nedir kısaca ve açıkça arz edece%im. Hükümet bunun üzerinde derin-
lemesine bir inceleme yaparsa her #ey gün ı#ı%ına çıkacaktır.

1948’lerde ülkemiz bir anar#i yangını içindeydi. Çünkü, #aibeler kar#ısında 
hesaptan kaçan bir iktidar kimseden hesap soramaz hale dü#mü#tür. Suçluluk psi-
kolojisi içimde iktidarsız bir iktidar vardı. Anar#izmin ye#erdi%i en verimli ortam, 
Devlet otoritesinin cılız oldu%u ortamdır. Türkiye halkları, halklara özgürlük di-
yerek Türk Bayra%ının yerine kızıl bayrak çekildi%ini gözlerimle gördüm. Bunların 
içinden kendilerini milletten ayrı gören ve bir azınlık psikolojisi içinde sara tutanlar 
vardı, bunlar devrim maskesi altında ırkçılık ve mezhepçilik sava#ı açmı#lardı, bun-
ların ba#ında kızıl ajanlar ve ellerinde kızıl silâhlar vardı. Devrim diye Devleti devir-
mek için Devlete saldırıyorlardı. &ktidarın aczi yüzünden, gerçek milliyetçi gençler, 
bunlara kar#ı Devletin varlı%ını korumaya ba#ladı, bu görevi Atatürk’ün vasiyetin-
den ve atalarının kanından aldıkları ilhama ve imana dayanarak yapmaya çalı#tılar. 
Bu gençler Devlete ba%lı ve fakat iktidardan kopuk olarak mücadele ettiler, 12 Mar-
ta böylece gelindi ve rayından çıkan Devlet uçurumun ba#ında yakalandı, Ba#bakan 
#apkasını alıp kaçıp, gitti, kenardan bakarak azınlık hükümetlerini desteklemek 
emrine itaat zorunda kaldı. Çankaya Hükümeti, ya da kı#la Hükümeti diyemedi.

1973 seçiminden sonra Birinci Ecevit Hükümeti geldi, bazı hesapsız atamalar 
oldu, mezhepçi ve ırkçı müdürler, mezhepçi ve ırkçı yörelere atandı, odacısından 
i#çisine varıncaya kadar bunlar kendi adamlarını aldılar, ba#ka mezhepten olan ö%-
renciler okullardan atıldı, bunun tepkisiyle milliyetçiler adı altında komando deni-
len gruplar do%du ve saldırıya geçtiler, bunu fırsat bilen CIA ajanları bunların içine 
daldı ve kendi silâhlarıyle bunları silâhlandırdı.

Mevcut iktidar, Devletin güvenlik güçlerini de âdeta bunların emrine vererek 
Cumhuriyet Halk Partisinin kar#ısına dikti. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Ba#kanının rejime ve Atatürk ilkelerine ba%lı olan açık tutumu okuldan kovulmu# 
olan ve Cumhuriyet Halk Partisinin eski gençlik örgütü içinde bulunan gençlerin ve 
ö%retmenlerin ço%unu uyardı ve tekrar koptukları yere çevirdi.

Görülüyor ki, vatanın ve milletin bütünlü%ünü ve Devletin varlı%ını koru-
manın tek yolu Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkeleri olan Atatürk ilkelerine 



ba%lılık yoludur. Yurtta barı#, cihanda barı# uygar devletler düzeyine çıkı# yolu, bu 
ilkelerdir.

Hükümetin Programı bu ilkelerin ı#ı%ı altında yazılmı#tır. Anayasamız, vatan-
da#lık ba%ları ile Devlete ba%lı bulunanları Türk kabul eder. Bu vatan, misakı milli 
sınırlarıyle çizilmi# bulunan Türkiye’dir. Bu vatanda bir tek millet ve bir tek halk 
vardır, o da Türk Milleti ve Türk halkıdır. Türkiye halkları diyenlere millet içinde 
kendilerini millet ve Devlet içinde Devlet kabul edenlere bu vatanda yer yoktur. 
Devrim üniforması giyerek bu Devleti devirmeye kalkı#anlara bu ülkede mezar bile 
verilmeyecektir. Gerçek devrimde mezhepçilik ve ırkçılık olmadı%ı halde...

BA%KAN — Sayın Özer, 15 dakikanız doldu.
HAMD# ÖZER (Devamla) — Bitti efendim.
Gerçek devrimde mezhepçilik ve ırkçılık olmadı%ı halde, devrim maskesi taka-

rak mezhepçilik ve ırkçılık güdenler bizim olamazlar. Bu ülkede yetenekli olan her-
kes subay olur, hâkim olur, parlamenter olur, yalnız bir #ey olamaz? Kendi ba#ına 
buyruk.

Bu topra%ın nimetini yiyen ve e#it hakka sahip olanların ayırım yapmalarına 
Türk Devleti aman vermeyecektir, Sayın Ba#bakan Ecevit’in bizim olmayan slogan-
larla bizim toplantıya katılamazsınız, Cumhuriyet Halk Partisi kendi emellerine ba-
samak yapmayı umanlar umdu%unu bulamayacaktır, biz iktidara gelirsek fa#izme 
de, komünizme de kapıları kapataca%ız, diye kovdu%u bu kimseler belki kendisine 
kırgındır ve belki kendisini sevmezler; fakat onların birine kar#ı milyonlar Sayın 
Ecevit’in safında olacaktır.

&#te Sayın Hükümetten milletimizin bekledi%i, Devletin varlı%ını, vatanın ve 
milletin bütünlü%ünü güçlü ve kesin bir iktidar olarak korunmasıdır. Birli%in, dir-
li%in ve barı#ın tek yolu budur. Milliyetçi ve yurtsever tüm parlamenterlere sesle-
niyorum, bu yolu açınız, elinizi vicdanınıza koyarak bir partinin de%il, bir milletin 
vekili oldu%unuzu unutmayınız, etti%iniz yemini bir daha okuyarak oylarınızı kul-
lanınız. Koltuk liderlerine de%il, millete ve tarihe hesap veriniz. Bu Hükümet parti 
hükümeti de%il, milletin Hükümeti olacaktır. &nanıyorum ki, bu Hükümete güve-
noyu vermek, milletimizi mutlu, gelece%imizi kutlu edecektir. &#te bu umutla Hü-
kümetimize ba#arılar diler, kendisine ve Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Özer.
Sayın Feyyat buyurun. Sayın Feyyat, 10 dakika görü#me yapacaklarını lütfet-

mi#, bildirmi#lerdir.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#bakan, Sayın Sena-

törler ve Sayın Bakanlar;
Hitap edece%im de%erli Adalet Parti Grupunun bulunmaması nedeniyle konu#-

mamı kısa kesece%im. Ben, iftihar etti%im, üyesi olmakla gurur duydu%um bir Cum-
huriyet Halk Partili olarak dü#üncelerimi emanete alarak 1946-1950 devresine ait 
bir Demokrat Partilinin dü#üncesini dile getirmek istiyorum. Adalet Partisinin 
izinden gitti%i, fakat ihanet etti%i eski Demokrat Partili bir akrabamın dü#üncesini 
dile getirmek istiyorum.



Aklıma #u geldi hemen, 27 Mayıs &htilâli oldu, Malatya Valisi "inasi Yosma 
10 ya#ındaki Demokrat Partili çocukları hapse tıktı. Sayın Elverdi Sayın Süleyman 
Demirel’i mahkeme kararı olmadan, tenzih ederim, hırsızlıkla itham etti ki, ben id-
dia edemem. Seyfi Öztürk rahmetli Talât Aydemir’in arkasında çantasını ta#ıyacak 
kadar kuryelik yaptı, 22 "ubatçılara u#aklık yapacak kadar ileri gitti ki, bunların 
hepsi Demokrat Partiye kar#ıydılar. Adalet Partisine bugün için yakla#masından 
dolayı üzüntü duydu%um; ama hem#erim Ferid Melen ve di%er pek çok Güven Parti-
lileri tenzih ederim, 27 Mayıs’ta Demokrat Partinin durumu kar#ısındaki davranı#-
ları. Bolükba#ı’nın küfretmedi%i kimse kalmamı#tı Demokrat Partide ve Süleyman 
Demirel’e de söylemedi%i de kalmadı ve bugün safında.

Sayın Türke#, Menderes’in içeriye alınmasında alelacele Radyoevine ko#tu. 
Tabiî umdu%unu bulamayınca rahmetli Menderes’in kefenine sı%ınmaya ba#ladı.

E%er, Sayın Türke# sen samimi idiysen, #erefli bir Türk askerî o gün ihbar eder-
di 27 Mayıs ihtilâlcilerini Menderes’e. &hbarı niye yapmadın? O halde Menderes’in 
kefenine sı%ınmaya hakkın yoktur.

"imdi, bir C.H.P.’li olarak de%il, hatta C.H.P.’yi a#an, Türk halkının lideri duru-
muna gelmi# Sayın Ecevit’in bu geli#im içerisindeki yeri nedir? Mütevazi bir C.H.P. 
üyesi olmak.

"imdi, Sayın eski Demokrat Partililer neredesiniz? Sıkıntınız, Sayın Ecevit’le 
nedir?

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

C.H.P.’li olarak konu#muyorum bir Demokrat Partili akrabamın zarara u%radı-
%ını dü#ünerek C.H.P. içerisindeki eski, yeni üyeler vardır, bir akrabam Demokrat 
Partili, o belki sever, sevmez; ama bir Sayın Ecevit C.H.P.’yi tamamiyle a#mı#tır, 
yepyeni bir düzen içerisinde. &smet Pa#a ile Atatürk kuvvetini Devleti kurmasın-
dan, tarihten alır. Sayın Ecevit, Üçüncü Lider kuvvetini halk yı%ınlarından alır. Sa-
yın Ecevit’in tarihe geçmesi, &smet Pa#a gibi tarih olması zamana ba%lıdır, zaman 
hükmünü verir; ama bugün için bir gerçek vardır, C.H.P.’yi a#an, Türk toplumuna 
malolan bir niteli%i vardır.

&ster rejim tehlikeye dü#sün, ister dü#mesin; C.H.P., A.P. #u #ahıs, bu #ahıs hep-
si kaybeder; ama “Juarez” gibi Karao%lan kaybetmez. Bunun iyi bilelim, bunu iyi 
bilelim...

&ster rejim tehlikeye dü#sün, ister dü#mesin; rejimin tehlikeye dü#mesinden 
mütevellit bulanık suda balık avlayanlar o kadar aptal de%ildir. Milletin sevdi%ine 
kar#ı çıkamaz.

Bir &smet Pa#a tarihti. 27 Mayısçılar ne yapabildi? Kısa zamanda Kurucu Mec-
lise gitti. &smet Pa#a tarihti, ihtiyar haliyle bir beyanatında, “Seçimin gecikmesinde 
büyük tehlikeler vardır” dedi, 27 Mayıs sendeledi, tökezledi.

O halde halk liderleri kolay kolay kar#ıya alınamaz.



"imdi, Türkiye Cumhuriyetinde ço%unluk partisinin liderine Sayın Cumhur-
ba#kanı emaneti veriyor. Usul. Ba%ırıyorlar; “Verilemez, Sayın Cumhurba#kanı Par-
lamentoda ço%unlu%u te#kil eden partinin liderine görevi vermekle yükümlü de%il-
dir” diyorlar. Bu gün Sayın Erbakan ça%ırdı emir eri gibi Sayın Süleyman Demirel ile 
Sayın Türke#’i, talimat verdi.

O halde Sayın Cumhurba#kanının bu gerekçenin ı#ı%ı altında, Sayın Ecevit 
güvenoyu almadı%ı takdirde görevi Erbakan’a vermesi lâzım, kendi gerekçe ve 
silâhlarıyla kendilerine yönelmeleri lâzım ve Çankaya’nın da herhalde bunu de%er-
lendirmesi gerekece%i ümidindeyim.

De%erli Senatörler,

Dı# politikadan bir örnek verece%im. Pek çok hükümet programları okunmu#-
tur. Hiçbir hükümet programında %100 tutarlı bir sonuç alma söz konusu olama-
mı#tır. "unu hatırladım: Sayın Ecevit’in kısa devre görev yapan Hükümetin prog-
ramının okunması sırasında Kıbrıs hakkındaki önerisini hatırlamanızı istiyorum. 
Otonom bir federasyon sistemi... Onu a#tı, taksime giden müstakil bir Türk Devle-
tini kurdu; yani vaat etti%inin çok ötesinde bir i#i yaptı.

Hiçbir hükümet programında vaat etti%inin yarısının yapmadı%ı halde, bu ko-
nuda o kısa vadeli Hükümet vaat etti%inin iki mislini yaptı. &#te milliyetçilik budur.

"imdi, Atatürk’ün, “Hâ#a” diyemeyece%im, özür dilerim, onun a%zıyla; yani 
Atatürk’ü taklit ederek, “Geldikleri gibi giderler” diyen bir Rum hayranına verecek 
fazla bir cevabım yoktur, onun sözcüsünün bir cümlesini burada size okuyorum. 
“Geldikleri gibi giderler” diyen Sayın Demirel’in sözcüsü aynen #öyle yazıyor, bu 
beyanatını aynen Tercüman Gazetesinde okudum, TRT’de dinlememi#tim. Ter-
cüman Gazetesinde, “Yunanistan Bülent Ecevit’i Birle#mi# Milletlere #ikâyet edi-
yor.” Sebep? Kı#kırtıcı lâflar etmi#. Gel de gülme #imdi. “Kırk yılın ba#ında bir ucu 
Yunanistan’a dokunacak da adamlar deli divaneye dönecek. Ya biz ne yapalım, aynı 
ülkede ya#ıyoruz, hazretle bugün burun burunayız.”

Burada Tercüman Gazetesi Sayın Ecevit’i Yunanlılara #ikâyet ediyor.

"imdi, belki de bunların kökü ara#tırılırsa, evlerini pansiyon olarak Trikopis’e 
vermi#lerdir, Anadolu istilâsında...

BA%KAN — Sayın Feyyat, burada bulunmayanlar için bazı ciddî ithamlarda 
bulunmamanız yerinde olur. Rica ediyorum.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Peki, te#ekkür ederim Sayın Ba#kan; ama 
Atatürk’ün Rumlar için söyledi%ini Türkiye Cumhuriyetinin bir Ba#bakanına söy-
lemesini…

BA%KAN — Rica edeyim. Burada görü#meleri belli bir seviye içerisinde yürüt-
meye mecburuz. Özellikle rica ediyorum.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Nihat Erim Hocamı saygıyla anarım, 
Sayın Güven Partilileri de. Eski hoca. Biz sonradan geldik, in#allah yuvaya dönerler. 
Biz ikinci, üçüncü, onuncu planda söz sahibiyiz. Hocama #unu arz etmek isterim:



“Kimsenin hakkını yemeyin, daha çok çalı#ın, #erre ve fesata âlet olmayın, 
müfsid ve münkir olmaktan kaçınınız...” falan, falan dualarla, âmin, âmin... Bu, Sü-
leyman Demirel’in makalesi.

"imdi, Süleyman Demirel, Adalet Partisi irtica yapacak, memleket tehlikeye 
dü#meyecek; ama irtica mıdır, de%il midir onun tartı#masına girmiyorum. Burada 
yok Sayın Erbakan, itham etmiyorum, haddim de%il. Ancak, burada olmadı%ı için 
haddim de%il, burada olursa haddimdir, tenkit ederim veyahut ta tasvip ederim, 
o ayrı bir konu; ama Sayın Erbakan bundan söz etti%i zaman, memleket tehlikeye 
gidiyor. Bir an için bunun irtica oldu%unu kabul edersek, irtica samimi sahibini bul-
mu#tur. Samimî. Hiç olmazsa sahtekârından kurtulmu#tur. Ankara’da, &stanbul’da 
Frenk hayatı ya#ayacaksın, bikini mayo ile çoluk, çocu%unu gezdireceksin, köye gi-
deceksin imandan, Kur’andan bahsedeceksin. &#te budur Adalet Partisi; ama di%eri 
Bakanlıkta da, köyde de aynı davranı# içerisindedir. Bu itibarla birisi oldu%u gibi 
gözükür, gözüktü%ü gibi olur, di%eri sahtekârdır. Bu itibarla, sahtekârlara hulûs ça-
kan, hasbelkader Atatürkçü, hatta Atatürkçü Erbakan de%il de, daha ötede, daha 
çok kimseleri istismar eden, sâdece Atatürk’ün temsilcisiymi# gibi kendisini bir 
mehdi gibi kurtarıcı zannedenlere #unu söylemek isterim ki, Atatürk’ü kendileri 
daha çok istismar ediyorlar.

BA%KAN — Sayın Feyyat, vaat etti%iniz söz müddeti dolmu#tur.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, bitirece%im.

Bu itibarla, Sayın Erbakan’a 2,5-3 sene krikoluk yapacaksınız, Türkiye’de de-
mokratik rejimi tehlikeye dü#üreceksiniz, hatta kendiniz Erbakan’dan daha çok seç 
i#leyeceksiniz, Erbakan’ı bir hedef tahtası gibi ortaya koyacaksınız; fakat kendile-
rinin buna bir basamak oldu%unu da inkâr edecekler. Bu, çok gülünçtür. Basit bir 
köylüyü bırakın da, bir çoban dahi bana güler. Bunlara Atatürkçü de%il, Atatürk 
istismarcıları denir.

BA%KAN — Sayın Feyyat, siz kendi konu#ma müddetinizi kendiniz tespit et-
tiniz. Kendiniz kendinizi ba%lamı# bulunuyorsunuz. Rica edeyim.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — 15 dakika de%il mi Sayın Ba#kanım?

Evet, 15 dakika dolmadı Sayın Ba#kanım. 15 dakikadır efendim.

BA%KAN — Konu#manız hakkında bazı dü#üncelerim olacak. Onları da söyle-
yece%im. Lütfen bitirin efendim.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek istiyorum Sayın Ba#kanım.

Sayın Ba#bakanım, Hükümet Programıyle ilgili olarak bir iki konuya temas 
edip sözlerime son verece%im.

Hacettepe Bilgi &#lem Merkezince bir inceleme yapıldı. Türkiye’de üniversite-
ye girebilen liselerin sıralaması yapılmı#tır. Bunun Milli E%itim Bakanı tarafından 
tetkik edilmesini ve bunun izalesi için, Türkiye’de üniversiteye girmekte fırsat e#it-
li%inin sa%lanması için nasıl bir yol, yöntem tutmak kızım bunu temel olarak sap-
tamamız gerekir.



&kincisi; din i#leriyle ilgili &mam-Hatip Okullarının benzeri liselerle; meslek 
liseleriyle veyahut da di%er liselerle birle#tirilmesi, Mülkiyede hesap uzmanlı%ı, 
idarî adlî ve hariciye, ekonomik ve hariciye diye üç bölüm vardır. Bunun gibi aynı 
çatı altında bir arkada#lık duygusunu vermek suretiyle köydeki imam ile ö%retme-
ni öpü#türecek formülü okulda saptayabilsek (Belki iyi bir öneride bulunamadım, 
ama) bunu daha esaslı bir #ekilde arasak herhalde faydalı olaca%ı kanısındayım. 
Türkiye’deki anar#inin temellerinden biri budur.

Hocam haklı olarak laiklikten bahsettiler; ama fabrikanın, sanayinin gitmedi%i 
yerde laiklik yoktur. Bu bir realitedir, Ar#imet Kânunu kadar kesindir, aksini iddia 
edemezsiniz. Nerede fabrika vardır, sanayi vardır; oradaki fabrikada çalı#an bir i#çi, 
Hakkâri valisinden daha layıktır. Çünkü Hakkâri Valisi ya bir dergâhın, ya bir tari-
katın, ya da bir #eyhin, a%anın içerisinde taviz vermekle hayatını devam ettirmek 
zorundadır; ama Ta#lıtarla’da bir fabrikada çalı#an Hakkâri’li bir imam, tahsili ol-
masa dahi bizatihi laiktir.

Bu itibarla lâikli%in temel nedeninin objede olması lâzımgelir sürede de%il, 
Sayın hocam. Sanayi da%ılımıyle; yılların, asırların ihmalidir bu. Bu itibarla bir iki 
hedef tahtasını bulup, bununla Havariyyun gibi kurtarıcıya artık bu milletin ta-
hammülü yoktur.

Bu memlekette rejim tehlikeye dü#se de dü#mese de milletin umut ba%ladı%ı, 
sevdi%i liderler, eninde sonunda iktidara sahip olur. Bütün mesele budur. Bulanık 
suda balık avlayanlarla ve bundan kompleks duyup, yenilgiye tahammül edemeyen, 
suçluluk telâ#ı içerisinde bulunanların kendilerine ayrı bir savunma veyahut da ayrı 
bir yol bulmaları gerekece%i kanaatindeyim.

Sayın Ba#kanım müsaade buyurmuyorlar, zaman bakımından. Ba#kanımın ve 
Sayın Ba#bakan ve Hükümet üyelerinin sabrımı ta#ırmamak için çok uzun olan söz-
lerime burada son veriyorum.

Hepinizi saygı ile selâmlarım.

BA%KAN — Sayın Feyyat, te#ekkür ederim.

De%erli üyeler, Sayın Feyyat’ın konu#masında “Yosma” dan 27 Mayısa ili#kin 
sözlerine kadar geçen bazı terimler, bazı sözler hiç #üphe yok ki, kendi ki#isel ko-
nu#masıdır.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Do%ru, do%ru.

BA%KAN — Ba#kanlı%ın ki#isel konu#malara müdahale etmemesi, kürsüde 
her #eyin söylenebilece%i özgürlük sınırları içindedir. Bu yönden müdahale etme-
dim; ama konu#ma tam anlamıyle ki#iseldir.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Ve do%rudur.

BA%KAN — Sayın Öztürk? Yoklar.

Sayın Güven? Buyurun efendim.

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Ba#kan, Sayın Üyeler;



5 Haziran 1977 seçimleri sonrası kurulan Cumhuriyet Hükümetini çok yönlü 
sorunlar beklemelidir. Bunun temel nedenlerini geçirmekte oldu%umuz bunalımın 
ciddiyetine, Anayasal düzeni ve demokrasiyi tehdit eden anar#inin yurt çapında 
meydana getirdi%i tahribatı önlemek gibi ba#lı ba#ına bir görev yanında sosyal ve 
ekonomik sorunların yı%ınla#tı%ı, yo%unla#tı%ı, kör dü%üm oldu%u bir dönemde bu 
dü%ümü de açma gibi çok yönlü bir görev beklemektedir.

Geçmi# Hükümet döneminde hayatın en bunalımlı devri ya#andı, kamu dü-
zeni temelden sarsıldı, partizanlık alabildi%ine arttı, sokaklarda cinayet mangaları 
kol gezdi, gençlik dü#man kamplara bölünerek sevgi ve karde#li%in yerini kin ve 
can dü#manlı%ı aldı, siyasi cinayetler korkunç boyutlara ula#tı, Hükümet ve güven-
lik kuvvetleri Anayasa do%rultusundan ayrılıp yan tutunca bu karanlık gidi# Türk 
halkını derin, derin dü#ündürmeye ba#ladı. M.C. Hükümetinin etkin kanatları yö-
netimlerini kin, intikam ve vurguna dayandırdılar. Bu gidi#, yasa dı#ı, en ölçülü 
bir #ekilde tenkide dahi tahammül edilemedi%i bir ortama vardı. Hükümeti tenkid, 
Devleti yıkma niteli%inde görülerek ba#ka bir havadaki Siyasi giri#imler #iddetlen-
dirildi.

Aslında bugünkü Hükümet ve bugünkü Hükümetten bekledi%imiz, programı 
ile kamuoyunun kar#ısına çıkmı#, altı milyonun üzerinde rey almı# olan Cumhuri-
yet Halk Partisi Hükümetinden bekledi%imizden daha farklıdır. Çünkü, bugün öyle 
bir ortama gelmi# bulunuyoruz ki, Anayasal düzeni ve demokrasiyi koruma, rejimi 
etkin bir biçimde yerle#tirmek isteyen insanların hepsi bir araya gelmi#tir; o kadar 
ki, parti farkı gözetmeden.

Milliyet Gazetesindeki son anketlere göz atarsanız C.H.P. yanlısı, kar#ıtları, ta-
rafsızlar ve tüm ö%retim üyeleri Türkiye’nin gündeminde en etkin yeri i#gal eden 
siyasi istikrarı Anayasal düzenin etkinli%ini kazanmak için bu Hükümetin i#ba#ına 
gelmesini istemektedir. Böyle bir ortamda i#ba#ına gelecek Hükümet, parti adı al-
tında halka vadettiklerinden daha farklı #eyleri; yani bu siyasi ortamın gerginli%ini 
gidermeyi amaç bilecek, sayısal durumu da tek ba#ına iktidar olmaya yetmemesi 
nedeniyle zaten kendisinden daha fazlası da bu ortamda beklenemeyecektir.

Hükümet programını okudu%umuzda “Her #eyden önce millî birli%imiz yeni-
den peki#tirilmelidir. Bu amaçla Hükümetimiz bir partinin veya belli dü#üncedeki 
çarelerin hükümeti gibi de%il, tümüyle milletin hükümeti olarak çalı#acaktır. Bütün 
karar ve uygulamalarında bunun bilinciyle davranacaktır. Bölücü de%il, uzla#tırıcı; 
kırıcı de%il, çatı#tırıcı de%il, barı#tırıcı olacaktır” demek suretiyle biraz evvel i#aret 
etti%imiz noktaları dikkatle gözlerin önüne serdi%ini görmü# bulunuyoruz.

Sayın Senatörler;

Bir konu üzerinde kısaca durmak isterim; Türkiye’de milliyetçilik, ba#ka mem-
leketlerde yozla#tırma istidadında olan bazı geli#melere kurban edilmek istenmek-
tedir. Dünyanın her yerinde ço%u kez milliyetçiyim diye ortaya çıkanlar, milletle-
rine en büyük kötülükleri edenler olmu#tur. Önce hürriyet ve milliyet diye ortaya 
çıkanlar, çıkar gruplarının ya içine gömülmü#tür ya da emirlerinde hayat sürdürme 
imkânlarını aramı#lardır.



Bildi%imiz kadarıyla milliyetçilik, millet haklarının var oldu%u ülke birli%i, dil 
birli%i, tarih ve kültür birli%i, dı#a kar#ı ba%ımsız, içte özgür, e#it haklara sahip top-
lumlarda var olur. &çte çeli#en, çeli#kileri giderek çatı#maya dönen, sosyal ve ekono-
mik görü# ayrılıkları kan davasına dönü#türenler, Kıbrıs’ta ve ha#ha#ta davranı#-
larıyla tüm Türk halkı çıkarlarına ters dü#enlerin milliyetçili%ini ulusumuz ibretle 
seyretti ve seyretmektedir.

Milliyetçilik, aslında terim de%il kapsamı itibariyle önemi olan bir müessese-
dir. Milliyetçili%in lâfı edilmez, gere%i yapılmak suretiyle kamuoyunda imtihanı 
verilir. Bu imtihanı veremeyenler maalesef birçok yerlerdeki yozla#manın yöntem-
lerini memleketimizde de uygulamaktadır.

Temel sıkıntı, Anayasaya kar#ı takınılan tavırdan gelmektedir. Temel hak ve 
özgürlükler, ekonomik hak ve özgürlüklerin dizisi, Anayasamızda uzun uzun sıra-
lanmı#tır. Ancak, kendilerini bu kayıtlardan uzak tutmak isteyenler gidi# ve tutum-
ları itibariyle Anayasa çizgisinin dı#ına dü#enler, Anayasa çizgisi içerisinde hak-
larını arama durumunda olanlardan hesap sorar hale gelmi#lerdir. &#te en büyük 
sıkıntı, hesap verecek durumda olanların, hesap sorma sevdasına kalkmalarından 
ileri gelmektedir.

Siyasi partiler do%al olarak programlarıyla kendi üyelerini ba%larlar; ama Ana-
yasanın özelli%i her fikre açık olu#udur.

Biz Siyasi parti mensupları, kendi programları dı#ındaki görü#leri Anayasaya 
aykırı görme e%ilimine tutulduk mu, o ülkede demokrasiden bahsedilmez; olsa olsa 
totaliter sistemlerin mevcudiyetinden bahsedilebilir.

Anayasanın be%enilmemesi ba#ka #eydir, Anayasaya uyulmama sorunu daha 
ba#ka bir #eydir. Anayasayı be%enmeyen siyasi partiler, dayandıkları tabanlara fi-
kirlerini yansıtıp aldıkları oylarla üye sayısını ço%altıp, demokratik usullerle Mec-
lislerden geçirmek suretiyle o de%i#iklikleri yapabilirler; ama mevcut bir Anayasa 
yürürlükte bulundu%u sürece de ona uymamazlık edemezler; ona uymadıkları or-
tamda gayri me#ru olurlar; Anayasa dı#ında bulunurlar. Türkiye’nin içinde bulun-
du%u büyük çeli#kiler buradan gelmektedir.

Hak ve özgürlükleri kemire kemire, törpüleye törpüleye sınırlama ortamı ya-
ratıp her sınırlamadan sonra yeni sınırlama aramak sessizli%i ve tepkisizli%i halkın 
haklarının yitirmesine razı olarak kabul edilip, kendi istekleri do%rultusunda bir 
düzen kurmak isteyenler devamlı bu yola ba#vurmu#lardır.

&#te, bu sıkıntılı ortamdan bizi kurtaracak bugünkü Hükümeti Türk halkının 
yurdun dört bir kö#esinden büyük bir sevinçle kar#ılaması do%aldır.

Rejim sıkıntısının tam manasıyla çözülmesinden sonra ekonomik, sosyal sı-
kıntılara gelinecektir. Hükümet, toparlayıcı, yaraları sancı Anayasa ve kurulu#ları-
nın i#lerli%ini sa%layıcı niteli%i ile Türk halkına huzur vaat etmesini gönül ho#lu%u 
ile kar#ılıyoruz.

Kısaca, planlı kalkınma ve plan hakkındaki görü#lerimi belirtmek isterim:
Ça%ımızda hangi sistem içinde olursa olsun, kapitalist düzenlerden komünist 

düzenlere kadar planlı kalkınma yerle#mektedir. Hele, geri kalmı# ekonomilerin 



içinde bulundu%u memleketlerde planlı kalkınma önde gelmektedir. Ekonomik ola-
nakları kıt, ihtiyaçları çok olan memleketler, ihtiyaç kaynak dengesini arayınca or-
taya plan sorunu çıkmaktadır ve Anayasamızın 41 ve 129’uncu maddelerinde de bu 
açıkça belirtilmektedir. Çok iyi bir tesadüf, Dördüncü Be# Yıllık Planın görü#ülmesi 
sırasında bu Hükümetin i#ba#ına geli#idir.

Hızlı sanayi geli#tirme, üretime dönük üretimi sa%lama, ödemeler dengesinde 
sa%lıklı geli#meler ve yönlenme, gelir da%ılımındaki âdil olma, bölgelerarası dengeli 
kalkınma sorununu çözme, istihdam sorununa çare bulma, fiyat istikrarını sa%la-
ma, sa%lık, e%itim, konut, kentle#me sorunlarının çözümünde sıçramaları temin, 
sosyal güvenli%i etkin kılıp yaygınla#tırma, vergi adaleti Dördüncü Be# Yıllık Planın 
gündeminde bulunan ana sorunlardır.

Bundan önceki Cephe Hükümetinin Maliye Bakanı geçen yıl Bütçe ve Plan Ko-
misyonunda #öyle bir görü#ü ortaya koydu:

“Anayasa do%rultusu, plan, program bütçedir” Halbuki, ekonomik hayattaki 
de%i#iklikler bu gidi#i do%rulamıyor. Plan, program, bütçe arasındaki ayrıntılar 
gittikçe artmaktadır. Biz bu durumdan kurtulabilmek için önce bütçeyi ele aldık, 
sonra da Programı ona uydurmaya ba#ladık. Tam manasıyle Anayasanın öngördü%ü 
sistemin tersinden i#e ba#lamak suretiyle planı tanımadıklarını Meclis zabıtlarına 
dü#ürdüler. O halde, Dördüncü Be# Yıllık Plan görü#melerinde bu dü#üncedeki bir 
Hükümetin elinden kurtulup Anayasa do%rultusunda bir dü#ünce ile hazırlanması 
Türk milleti için büyük bir bahtiyarlık olaca%ı kanısındayım.

Planlı kalkınmanın gere%i olarak a%ır sanayie kayı#, kilit sanayiinin geli#tiril-
mesi tüketim için de%il, üretim için üretim yoluna gidilmesi hususunda Hükümet 
Programındaki görü#leri sevinçle kar#ılıyoruz.

Türkiye’nin bugün içinde bulundu%u en büyük sorun, istihdam sorunudur. 
Nüfusumuzun %40’ı köylerde ya#amaktadır. 1976 yılı rakamlarına göre, 2.000.066 
ki#i #ehirde i#sizdir. 8.760.000 ki#i tarımda çalı#ır. Sadece bunların 500.000’i tam 
manasıyle i# sahibi olur; 8.200.000 ki#i gizli i#siz durumundadır.

Bu hali ile Avrupa ve Ortado%u içerisinde i#sizlik sorununun, istihdam soru-
nun en önde geldi%i bir memleket durumundayız. 1974 yılına kadar, yurt dı#ına 
125.000–130.000 i#çi gönderirken, Avrupa’daki 1974 ekonomik bunalımından 
sonra bunun sayısı da 4.000-7.000 ki#i gibi, çok cüzî rakamlara inmek suretiyle de 
bu konudaki sıkıntılarımız çok daha artmı#tır.

Gelir da%ılımındaki adaletsizlik de son derece sıkıcı bir ortama ula#mı#tır. Gay-
ri safi yurt içi millî hâsıla 1976 yılında fert ba#ına 4.200 lira olarak dü#mektedir; fa-
kat bunun daha acı bir yansıması tarımda 1.720 lira olmasına kar#ın, hizmetler ve 
sermaye kesiminde 7.580 liradır. "ehirde çalı#anlara 23.140 lira dü#mesine kar#ın, 
köyde çalı#ana 4.740 lira dü#mektedir. Demek ki, köy kesimi ile #ehir kesimi arasın-
daki bir orantıya gidersek, köyde ya#ayanlar aleyhine altı misli bir kötüle#menin de 
mevcudiyetini rakamlarla ortaya koymu# bulunuyoruz.

Tarımı kontrol altına alma, planın önde gelen hedefidir. Türkiye’de kalkınma 
sanayii ile tarımın atba#ı dü#ünülmesi ile mümkün olacak, tarımdan sanayie kay-



nak aktarılması yapılacak. Toprak düzeninin bugünkü ko#ullar altında, bugünkü 
ihtiyaçlar dengesine do%ru #iddetle düzeltilmesi gerekmektedir ki, Hükümet Prog-
ramında buna da de%inilmektedir. Modern i#letmecilik âdil ve etkin gelir da%ılımı-
nın da yanı sıra kooperatifçilikle bu yöndeki düzeltmeleri ancak ve ancak bu görü#ü 
içtenlikle benimseyen iktidarlar tarafından yapılması mümkündür.

Vergi düzeni son derece bozuktur. &leri ekonomisi olan memleketlerde vergi-
lerin %75’i vasıtasız vergilerden temin edilirken, bizde %75’i vasıtalı vergilerden; 
yani çalı#anlardan, memur ve i#çilerden alınmaktadır.

Asgari geçim indiriminin, asgarî ücret düzeyinin vergi dı#ı bırakılması vergi 
oranlarında çalı#anlar lehine onarım ve vergi kaçakçılı%ının önlenmesi, etkin ve ve-
rimli alanlara vergicili%in kaydırılması gerekmektedir.

Programın en ho#a giden bölümlerinden birisi de, bölgelerarası dengeli kalkın-
mayı hedef almasıdır. Do%u Anadolu’daki sosyo-ekonomik gerili%in, imkânsızlı%ın 
nedeni, asırların getirdi%i ihmalin sonucudur. Cesaretle bu bölgelerde geli#meye 
öncülük tanımakla birlikte onlardan pek farklı olmayan Karadeniz yörelerine de 
aynı önemin verilmesi gerekmektedir.

Sayın Senatörler;
Türkiye’de son yılarda en büyük sıkıntıyı veren olay, fiyat hareketlerinin bir 

türlü yılda %20’nin altına dü#meyi#idir. 1974 yılı için ba%ı#lanır sebepler vardı. 
Sade Türkiye de%il Avrupa’da da fiyat hareketleri %20’nin üzerinde iken Türkiye’de 
bu miktar üzerinde fiyat hareketleri tutulmu#tur. Kaldı ki, o yıl Kıbrıs Harekâtı 
dolayısıyle büyük bir parasal kayna%ın da buraya aktarılmasına kar#ın ve petrol fi-
yatlarının dört misli artmasına ra%men yine %20 civarında tutulan fiyat artı#ları, 
ondan sonraki yıllar içerisinde böyle bir zorunluluk yokken ve Avrupa’da bu mik-
tarlar %10’un altına dü#üp seyretti%i bir ortamda dahi Türkiye’de fiyat hareketleri 
%20’nin altına inemedi.

Ancak, 1974 yılında i#çi ücretlerinde %45, memur ücretlerinde %35 taban fi-
yatlarının iyile#tirilmesi sonucu köylünün sattı%ı malların fiyatlarında %52 mik-
tarında bir artı# sa%lamak suretiyle fiyat hareketlerinden ezilen bu kitlelerin ko-
runmasına kar#ın 1975-1976 yıllarında bu ücret seviyesi %10’un altına dü#mek 
suretiyle mevcut nominal de%erini de sa%layamamı# duruma girmi#lerdir.

Ödemeler dengesi son derece sıkıntı verici bir istikamet seyretmektedir. &ki 
yıldan beri üç milyarın üzerinde açık vermektedir. Dı# satımımız iki milyarı bul-
muyor. Bu yıl 1 milyar 900 milyon doları bulmu#tur. Halbuki, sadece akaryakıta 
ödenen para 1 milyar 190 milyon dolardır. Demek ki, dı# satımdan elde etti%imiz 
imkânların %65’i sadece akaryakıta gider duruma dü#mü#tür.

Hükümet Programında bu konularda bazı iyile#tirici önerilerde bulunmasını 
yine #ükranla kar#ılıyoruz. Kitle ula#ımına önem verilmesi, deniz yollarının ıslahı, 
demiryollarına önem verilmesi, kömür ve linyit ocaklarının i#letilmesi, akaryakıt 
tasarrufunu sa%layıp bu konuda döviz tasarrufumuzu da sa%lamı# olacaktır.

Sanayide ara malı ve hammaddeyi dı#tan getirir durumdayız. %8 kalkınma hı-
zının devam edebilmesi için buna bir ölçüde de mecburuz; fakat bu durum böylece 



devam etti%i sürece kısa bir devrede ödemeler, birikmi# dı# ticaretimiz 10 milyar 
lirayı bulacaktır ki, etkin ve akılcı yollardan gidilerek bazı döviz tasarruflarında 
bulunmamız gerekiyor. Bu da, dı#satımlarda hızlı artı# çarelerini arama, tarımda 
kaynak yaratıp kaynak aktarmasını geli#tirme, turizm gelirlerinde Akdeniz memle-
ketlerindeki memleketlere muvazi olarak büyük geli#meleri sa%lama, deniz ticaret 
filosunun geli#tirilmesi ki, Hükümet Programında bunlara yer verilmi# olmasını 
yine iyi bir i#aret olarak kabul ediyorum.

Sayın Ba#kan, Sayın Üyeler;
Bir konuya özellikle de%inmek isterim: Bugüne kadar en çok ihmale u%rayan 

kırsal alanlarda ya#ayan insanlardır. Cumhuriyet Hükümetlerinin tümünün dev-
rinde daima bu ihmal büyük ölçüde süregelmi#tir. Köy her yönüyle ihmale u%ramı#-
tır. Bugün en ilkel ortamda köy yolları sorunu çözülmemi#tir. Programda köy yol-
ları sorununun hızla çözülece%i belirtilmekle beraber; bize göre daha somut, daha 
net bazı önerilerin Programda yer almasını beklerdik. Meselâ, bir süre verilmek 
suretiyle “kısa bir süre sonra yolu olmayan köy bulunmayaca%ının” Programda yer 
almasını içtenlikle bekliyorduk.

&kinci ve önemli bir sorun ise #udur: Bugün Türkiye’de 36 bin köy mevcuttur. 
Sadece 9 bininde elektrik vardır. Demek ki, %75’i elektrikten mahrumdur; fakat bu 
miktara bakarak bir yanılgıdan da sizleri kurtarmak isterim. Bu da%ılım da son de-
rece biçimsizdir. Bu yazın seçim propagandasında gitti%im Bayburt’ta sordu%umda 
tek bir köyde elektrik yoktu. Karadeniz sahilinde kendi ilçemde üç köyde elektrik 
var. Buna mukabil, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesinde belki bu miktar %50-60’ı a#-
maktadır.

O halde, bir yönden, 36 bin köyün 25 bininde elektrik yoklu%u gözönünde tu-
tularak kısa devrede bu sorun çözülürken, adaletsiz gidi#e son verilerek, dengeli bir 
#ekilde her bölgede bu elektrik da%ılımım sa%lamak için etkin tedbirlerin getirilme-
si gerekmektedir.

Tarım kesiminde asgari ücretlerin tarım kesimi özellikleri gözönünde tutula-
rak uygulanmasına gitmek gerekiyor. Kırsal alanda i#gücünün...

BA%KAN — Sayın Güven, müddetiniz dolmak üzere.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Ba%lıyorum Sayın Ba#kanım.
Kırsal alanda i#gücünün örgütlenmesi, kooperatifçilik ve sendikacılık hareket-

lerinin hızlandırılması gerekmektedir. &stihdam sorununa yer verme ve kalkınmayı 
iyi ve etkin bir #ekilde sa%lamak için bayındırlık hizmetlerinin, in#aat, a%açlandır-
ma, toprak ıslahı konularını hem hızlandırma hem de bu kanallardan birçok kimse-
nin ekmek temin etmesini sa%layıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Sayın Ba#kan, Sayın Üyeler;
Sözlerimi ba%lamadan evvel, Sayın Ba#kan herhalde iki önerimi Hükümete 

ula#tırmama yardımcı olurlar.
Birincisini bir yasa teklifi haline getirmi#tik. 65 ya#ını dolduran fakir, sakat 

ve güçsüz olanlara etkin, âdil, sıkıntıdan kurtaracak bir #ekilde maa# ba%lanmasını 



öngören bir yasa teklifini Sayın Ba#kanın da imzası bulundu%u #ekilde sunmu#tuk. 
Bunun çok kısa zamanda kanunla#masını istiyoruz.

&kinci bir sorun olarak da, bundan önceki hükümetlerin her istedi%imizde “Ya-
paca%ız” dedi%i ve bir türlü yapmadı%ı, Karadeniz yöresinde Hopa-Sarp yolunun 
kısa devrede ula#ıma açılmak suretiyle detant politikasının da yumu#amanın da bir 
gere%i olarak bu sorunun çözülmesini yine bugünkü Hükümetten istiyorum.

Sözlerimi ba%lıyorum.
Demokrasiyi güçlendirip Anayasal düzene i#lerlik kazandıraca%ı, içte barı#ı ge-

tirip dı#ta onurumuzu artıraca%ı, özgürlük içinde hızlı kalkınmayı sa%layıp üretimi 
artırırken sosyal adalet ilkelerinden de ayrılmayaca%ına inandı%ımız yeni kurul-
makta olan Sayın Ecevit Hükümetine içtenlikle ba#arılar diler, saygılarımı sunarım. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Güven.
Sayın Yıldız, buyurunuz efendim.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#bakan, Cumhuriyet 

Hükümetinin Sayın Üyeleri, de%erli arkada#larım;
Ben birçok gerçek yurtseverin ve hatta kimi AP’li dostların özel konu#maların-

dan da esinlenerek, Anayasal statünün gere%i ve ya#adı%ımız ola%andı#ı durumun 
zorunlu kıldı%ı türden bir konu#ma yapmak istiyorum.

Konu#mamı dört ba#lık altında sunmak istiyorum:
Birincisi, durumumuzu kısaca belirlemek. &kincisi, #u anda toplumsal gerek-

sinmelerimiz ve kamuoyumuzun en belirgin nitelikleri.
Üçüncüsü, Hükümetin olu#turulmasında uygulanan yöntemler ve buna kar#ı 

tepkiler.
Dördüncüsü, kendi kanımca Türkiye nereye gidiyor?
Bu tür konu#maları çok kez bu kürsüden Sayın Demirel Hükümetlerine ses-

lenerek yaptım, öngörülerimi arz ettim, fakat hiç bir sonuç alamadık ve sonucun 
öngördü%ümüzden de daha kötü oldu%unu üzüntüyle göregeldik.

Bu bakımdandır ki, bugünkü görü#lerimi, aymazları, kasıtlıları ya da ses du-
varını a#tıkları için yapaca%ı ba#ka bir #ey kalmayanlara de%il, onların etkisinde 
kalanlara, kamuoyumuza ve tarihin ders alınacak sayfalarına bu görü#leri geçire-
ceklere sunuyorum.

Programın ayrıntılarına girecek rahatlıkta de%iliz bugün. Durum nedir önce: 
Bugün Türkiye’yi üç dört yönden alırsak, gerçekte kaygı verecek, hatta uyku ka-
çırtacak bir durum içindeyiz. Can güvensizli%i deh#et verici kerteye ula#mı#tır. 
Türkiye’de ya#am i#kenceye dönü#mü#tür. En büyük kentin ortasında polisin ve 
panzerlerin üstünden yüzbinlere ate# edilebiliyor. Ate# eden nasıl kaçacak veya kaç-
masına gerek kalmadı%ı güvencesini nereden almı# bulunuyor? Birkaç gün sonra 
Ba#bakan olacak bir Sayın Lider otobüsün içinde yere yatarak canını kurtarabiliyor. 
&hbarların tümünü de%erlendirerek Devlet yönetimine yön verecek Ba#bakan ba# 



ihbarcı durumuna geliyor. Mektup yazıyor. Falan yerde konu#ursanız, falan kattan, 
filan otelden dürbünlü tüfekle sana ate# edilecek… Be mübarek, #u ate# edece%in 
bir de foto%rafını yapı#tırsan da tam tanısak bu adamı. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri ve alkı"lar)

O foto%rafın yanına &zmir’dekinin de foto%rafını koysan, Ye#ilköy’dekinin, Sir-
keci’dekinin de foto%rafını koysan çok ilginç bir albüm olurdu. Ba#yazısını kim ya-
zar ve ba# foto%raf kimin olurdu?

&#te böyle, kan kokuyor ortam. Bu hale getirilmi#tir can güvensizli%i. Böyle bir 
yerde o kanların hesabını sormak sanırım ki hiç kimsenin savsaklayamayaca%ı bir 
görev haline gelmi#tir.

Ekonomik iflas tarihimizde görülmemi# bir biçim almı#tır. Türk Devleti, sahte 
çek düzenleme durumuna dü#mü#tür; kar#ılıksız çek. Ekonomik kararlar dı#ından 
dikte ediliyor: Abdülhamit’in yöntemleri ba#lamı# DÇM adiyle. Ulu Hakancılar bay-
ram etsin o bile dü#ünememi# idi bunu.

Ekonominin her yerinden kırmızı ı#ıklar yanarken, Cephesi &ktidar fren yerine 
gaza basıyordu. &#te ekonomi de böyle bu noktaya geldi.

Dı# saygınlı%ımız korkunç biçimde çi%nenmektedir: Yalvaran, azarlanan, hor-
lanan, suçlu masasına oturan, tek çözüm sorunlarını askıya alan bir politikadan 
buraya geldik.

Avrupa Konseyinde “&#kence ve cinayetler resmî devlet politikası olmu#-
tur” diyorlar. “O rezil Yunan Cuntasının döneminden daha kötü bir yönetim var, 
Türkiye’de” diyorlar. &#te bu ortam içinde kamuoyunun yönlendirmesini ve kamuo-
yunun belirgin niteliklerini kısaca belirtmek istiyorum.

Türkiye kamuoyu, bugün önüne durulamaz bir özlem halinde can güvenli%i is-
tiyor. “Devlet herkesin devleti olsun” diyor, i#galcilerin de%il. “Polis herkesin polisi 
olsun” diyor, yönetime güven istiyor. Devlet adamından ciddilik istiyor. Televizyon-
da dinledi%i adamın devlet adamı gibi konu#masını istiyor. Ekonomik iflâsa “Dur” 
densin istiyor.

Kısacası toplumumuz deh#et verici can güvensizli%inin bir an önce sona er-
mesini, devlet yönetimindeki korkunç yıkımların onarılmasını, dı# saygınlı%ımızın 
çi%nenmesinden kurtarılmasını, savunmamızın kötürüm olmasının ve ekonomik 
çöküntünün durdurularak düzelme yoluna dönü#türülmesini istiyor.

Büyük gurur incinmesi içindedir Türk kamuoyu bugün. Böyle bir yönetimin 
i#kencesine, böyle bir yönetimde kalmanın i#kencesinin anılarını ya#ıyor Türk Top-
lumu bugün.

Sayın Demirel ve ortakları hâlâ daha “Durum iyiydi 26 ay çok iyi yönettik” di-
yorlar. Sizin yönetiminiz iyiyse kötüler nasıl olur acaba?

Do%ruyu söyleyene kar#ı suçlamalar. Bu, herhalde suçu azaltma u%ra#ı olabilir; 
ancak ba#ka türlü açıklanamaz. Kamuoyumuz gerçekten çok ilginç bir nitelik gös-
teriyor #u anda.



&çeride sanırım ki, Cepheci Hükümetin yapabildi%i en ba#arılı i#, ulusal birli%i 
kendi dı#ında sa%lamaktır. Gerçekte i#çiden i#verene, sa%ından soluna, toplumda 
demokratik sa%lıklı, kesimlerin tümünü birle#tirebilmi#tir. D&SK’le Türk-&#’i bile 
yan yana getirmi#tir. Koç’la Sabancı’yı bile yan yana getirmi#tir. Bu ba#arıdır belki, 
kendi dı#ındaki bir bakan. Aldı%ı oyun çok üstünde Ecevit Hükümetinin deste%i 
var bugün toplumda, bu ilginç bir olgudur. Hatta oy vermeyen, vermedi%ini bildik-
lerimiz de güvenoyu almasını istiyor Türk Toplumunda. Hatta yöneticileri dı#ında 
sa%cı partilerin sanırım ki, önemli bir bölümü güvenoyu almasını istiyor. Neden 
bunlar? Niçin bunlar? Neden 6-7 Haziran günü co#ku içindeydi, Ankara? Sanırım 
ki, bir yengiyi alkı#layanlar vardı; ama asıl çöküntünün, kurtulu#un bayramı idi. 
Böyle bir noktaya gelmi# Türkiye ve o noktanın a#ılmasını konu#uyoruz.

Dı#arıda sanırım ki, Türkiye’ye dost görünmek isteyen, dost olan, hatırını sa-
yan herkes bugünkü Hükümetin güvenoyu almasını istiyor. Bütün bunlara kar#ı 
birkaç partinin inatla#an lideri, tersini savunuyor.

Arkada#larım, i#te asıl rejimin tehlikesi ba#lıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
evrensel ve ulusal beklentilerin tersine bir karara zorlanmaktadır. Ku#kusuz Meclis 
dı#ı, Meclisi yönetmez; ama Meclis, gücünü kamuoyundan alır. Kamuoyunun belir-
gin niteli%i bu. Meclisin saygınlı%ına sanırım ki, en zarar verecek davranı# budur. 
Ba%ı#layın deyimimi, ben Sayın Ecevit Hükümetine “Büyük Koalisyon Hükümeti” 
dedim. Meclisteki en büyük partiyle, toplumun demokrasiden yana bütün kesimle-
rinin deste%ini sa%layan bir Hükümettir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Bu büyük koalisyon, evrensel alanda da destek görüyor. Böyle bir Hükümete 
kar#ı davranı#ı, haklı nedenleri olsaydı dü#ünürdük; ama tümüyle haksız bir davra-
nı# kar#ısındayız.

&talya, böyle bir duruma gelmeden; yani insanlar soka%a çıkabilirken, yönetim 
yozla#mazken, dı#arıda saygınlı%ı çi%nenmezken, Komünist Partisi Sa%cı Hristiyan 
Demokrat Partiyi desteklemi#tir. "u komünizmle sava# yapan sa%cı partilerin dik-
katine sunuyorum. Onlar milliyetçi, onlar komünist. Hangisi yurtsever onu da tak-
dirlerine sunuyorum.

Bu durumda bizimkiler ne yapıyorlar? Ba#bakan Hükümet Programını okur-
ken dinlemiyor bile, lütfedip Meclise gelip dinlemiyor. Kimi dinlemiyor? Gözlem-
lerimiz açık, sunuyoruz. Yurdun her kö#esinden konu#malarını dinlemek için 100 
binlerin ko#tu%u bir Ba#bakanı dinlemeye dayanamıyor bu partiler. Kimi dinleme-
di%ini böyle söyledi%imiz zaman, zaten dinlemeden konu#uyor, Programı da dinle-
meden karar alıyor.

Bir A.P.’li hem#erim bir kalabalıkta bana #öyle demi#ti. “Korkuyorum ve a%la-
dım, Ankara’ya gelirken Sayın Ecevit’in kar#ılanı#ından. Niye biz bu hale dü#tük?” 
&#te gerçek neden.

Arkada#larım;

Anayasal yöntemin uygulanmasında Hükümetin olu#masındaki uygulanan 
yol, ona yönelen ele#tirileri Sayın Erim açık açık belirti, ben kısaca de%inece%im.



Yani Sayın Cumhurba#kanı ne yapacaktı? Sayın Ecevit’e diyecekti ki, “Önce git 
güvenoyu al da sonra gel, sonra bu listeyi onaylayayım” mı diyecekti? Sayın Ba#-
bakan ne yapacaktı? Önce güvenoyu alıp da sonra mı oraya gidecekti? Sanırım ki, 
akılla ba%da#ır, sa%lıklı i#leyen bir kafayla ba%da#ır bir deyimleme de%ildir bunlar. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Türk geleneklerine, yasalarımıza ve dünyadaki uygulamalara tümden ters dü-
#en beyanlarla kar#ıla#ıyoruz, Türk geleneklerinde Cumhurba#kanına bu tür bir 
ele#tiri yönetilemez. Nerede kaldı ki, son derece kurallara saygılı bir Cumhurba#ka-
nı ve o yüzden ele#tiriye u%rayan bir Cumhurba#kanı. Anayasayı uyguluyor, fakat 
ele#tiriler çok sert. Saygıyla hiç bir #eyle ba%da#amaz. Bunlar ancak rejime zarar ve-
rir. Aslında tümüyle, suç niteli%indedirler, Me#ruluk sözünü edemiyecekler; Hükü-
mete “Me#ru de%il” diyor. Yasa dinlemez, yargı kararı dinlemez, e#kıyaları Devlete 
yerle#tirir, bu me#ru...

Sayın Ba#bakan Yardımcısı, Hükümetinin me#ru olmadı%ını kendisi söyledi, 
“Yargı kararının bir virgülünü de%i#tiren Hükümet me#ruluk dı#ına dü#er” dedi Sa-
yın Feyzio%lu. "imdi o duruma dü#en bir Hükümetin me#rulu%u, belki suçlunun 
kar#ıya saldırma hıncıdır bu ancak.

Arkada#larım;
Asıl suç, ulusal irade ipotekleniyor: Milletvekilleri toplumun yararına vicda-

nının sesini duyurmadan alıkoyuluyor. Milletin vekili de%il, birtakım kimselerin 
vekilleri ve o kimseler de Türkiye’de artık katmerli suçludurlar. Az de%il, katmerli 
suçludurlar. Katmerli suçluların vekili olan miletvekilinin herhalde vicdanın sesine 
uyabilece%i umudunu henüz yitirmi# de%ilim.

Arkada#larım;
Artık üzülerek, tarihimizin onurlu sayfalarına geçece%i için bu olgu, ondan da 

üzülerek #unu söylemek isterim ki, kar#ımızdaki olgu, iktidar olgusu, parti, hükü-
met olgusu de%il, rejim konusu kar#ısındayız. Bugünkü politik arenada kimsenin 
iyi niyetinden ku#ku duymuyorum, herkes ülkeyi seviyor, herkes huzur istiyor, 
kimse kötü niyetli de%ildir, sözleri bo# laflardır. Bugün kar#ıla#tı%ımız davranı#ın, 
ne yurtseverlikle, ne iyi niyetle ne de #u andaki gerçeklerle ba%da#ır yönü yoktur. 
Bu derecede deh#et verici bir olgu kar#ısındayız.

Evet arkada#larım, nedir tek nedeni bunun? Bence tek nedeni korku komp-
leksidir. Hesabı verilemeyecek duruma gelmi#lerin korkusudur bu. Birbirini ite ite 
geldiler; yıktılar, yeniden yapmak istiyorlar. MC’nin ülkeye verece%i hiç bir #ey yok-
tur kötülükten ba#ka. Ne verece%ine ili#kin örnekleri bolca vermi#tir geçmi#te. Ne 
yapaca%ı bellidir.

Arkada#larım;
Bugün kar#ıla#tı%ımız durum: Siyasal toplumbilimin bir gerçe%i Türkiye’de ey-

leme yansımı# haldedir. Hızlı olu#umun, ça%da# hızlı olu#umun olu#turdu%u yeni 
sosyo-ekonomik dinamiklerin, kamuoyunun uyanı#ını, halkın uyanı#ını, kentler-
den köylere hızla aktarmam, yayması kar#ısında ürküntüye kapılan egemen çev-
reler ve onların dı#arıdaki i#birlikçileri, ürküntüyle birtakım önlemlere ba#vuru-



yorlar. Bunların içinde Türkiye’ye yansıyan bir uygulama 1930’lara biraz benzer ve 
nitekim Brejnev de Kissinger de aynı tanımlamaya varmı#lardır. Fa#ist uygulaması, 
yalnız sistem olarak de%il, bu uyanı#ı önlemenin politikada zor kullanma yöntem-
lerini Türkiye’ye getirmedir aynı zamanda. &#te, Türkiye bu siyasal toplumbilimin 
bir gerçe%i kar#ısında bulunuyor.

Arkada#larım;
"imdi, konu#malarımın son bölümünü arz edece%im.
Durum nedir? Türkiye nereye gidiyor? Bunu çok daha dikkatle dü#ünmek ge-

rekti%i inancındayım, Gerçekte ku#ku veren bir noktaya gelmi#iz. Türkiye’yi götür-
mek isteyenlerin nereye götürmek istediklerini biliyoruz sanıyorum, Açıktır amaç-
ları, belli olmu#tur.

Bu Hükümet kurulmadı; ne olacak? Bugünkü bildiriyi okuyorum. Böyle bildiri 
olur mu? “Vermeyin, vermeyin. Yıkın, yıkın; yaptırmayın...” Siz ne yapacaksınız? 
Yok hiç bir #ey. Böyle bir görü# olur mu? Böyle bir sorumluluk olur mu? Üç parti 
lideri birle#iyor, oturuyor, “Güvenoyu vermeyece%iz” diyor. E, siz ne yapacaksınız? 
“Bize bakmayın” Oynayacak mıyız Türkiye ile? Bu kurulmayacak; sizin kuraca%ınız 
belli de%il, sonra? Sonra azıtacak can güvensizli%ini yaratanlar. Ekonomik iflâs hız-
lanacak. Dı# saygınlık çi%nenecek. Bir siyasal suç kar#ısındayız, bence. Onun için 
ben bunu sadece bir hükümet yarı#ması, bir iktidar yarı#ması niteli%inde görmü-
yorum.

Evet efendim, bir noktayı da söyleyeyim: Sayın Demirel’in bir uyarısını ben 
benimsedim. Diyor ki, “Utanç verici #eylere ba#vurmayın Sayın Ecevit!” Bu uyarı 
yerinde. O diyor ki; yani bu i#in patenti ba#kasındadır, siz buna girmeyin bula#tı-
rırsınız. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Karı#tırmayın bu i#i, bu i# olmaz demek istiyor 
gibi geldi bana.

"imdi, Tanrı korusun, bu M.C. bir daha dirilse, dört yıl Türkiye’ye neler gele-
bilece%ini, de%il dört yıl, gelir gelmez neler gelebilece%ini dü#ünelim. Ben bir deyi-
mi yinelemek isterim: Bence Sayın Demirel’in bir adı da “Bunalım katsayısıdır” bir 
yerde bunalım var mı, o geldi mi katsayı alır o bunalım, katlanır. &#te bu bunalım 
katsayısı gelecek Türkiye’ye. Ülke, bu oyunlara dayanamaz artık.

Ben #una da #a#ıyorum: Bu ekip ne cesaretle çıkıyor da milletin kar#ısına yine 
hükümet olmak istiyor? Bu büyük bir cesarettir. Türkiye’yi nereye getirdi%iniz bel-
li. Hâlâ çıkıp da “Ben yine hükümet olaca%ım” demek büyük bir cesarettir. Yıllarca 
önce ben söylemi#tim Sayın A.P.’li arkada#lara; yapaca%ınız tek hizmet kalmı#tır, 
bir adaya gidin dinlenin. Çünkü sizin hükümetin artık yapaca%ı bir i# kalmamı#-
tır. Bu duruma gelmi# bir ekip hâlâ ben iyi yöneticiyim diyebiliyor. Demek ki, alay 
ediyor. &#te bu durumda oldu%umuz için ben Programın ayrıntılarına girmiyorum. 
Programı da olmasa, sokaktan bir avuç insan toplansa Cepheci Hükümetten iyi yö-
netir, (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Hiç bir i#e karı#masa iyi yönetir.

O halde, böyle bir ekibin çıkıp da halkın huzurunda, ben yine hükümet olmak 
istiyorum demesi, deyimlemesi bence güç bir davranı#tır.

Arkada#larım;



Bu Cephe yıkılmadan önce bir benzetme yapmı#tım, yinelemek istiyorum: Tür-
kiye bir gemiye dönmü#tü. Ufuklarda karabulutlar, fırtınalı deniz, (Kıyıdan oldu-
%um için belki öyle anımsadım bunu) kaptanından çimacısına kadar gemidekilerin 
hepsi dövü#üyor, katiller yolculara saldırıyor, gemi dümensiz gidiyor. &#te Cephe 
Hükümeti bu noktada idi. Millet, yolcular elinden aldı aklı gemiyi. "imdi diyorlar 
ki, hayır o gemiyi yine biz alaca%ız, çünkü batıramadık. Bütün özürleri o; batırama-
dık, az kalmı#tı, batırıyorduk, batıramadık.

Nasıl bu ekip yan yana gelebiliyor onu da dü#ünüyorum. Tarihe anlatmak için 
dü#ünüyorum. Cennette de cehennemde de bulu#amayacaklar yan yana geliveriyor. 
Nasıl gelebiliyor yan yana? Bunların içinde rahatsız olanları bilirim. Onların rahat-
sızlı%ını anlıyorum. Rahatsızlıklarını söyleyenleri de biliyorum; ama rahatsızlı%ı 
söylemek yetmiyor. Bu rahatsızlık sürüyor. Onları birle#tiren güçlerin bir bölümü 
arkalarından çekildi yine birle#ebiliyorlar. Bu güçlerin bir bölümü çekildi, onlara 
bile artık yaranamadılar; birle#ebiliyorlar.

Arkada#larım;
&#te o batırmak istedikleri gemiye tekrar binmek istiyorlar. Seyirci mi kalaca-

%ız? Ben verece%im tek yanıt: Ya%ma yok. Açık söylüyorum; ya%ına yok. Böyle bir 
ekibin yönetimine Türkiye dayanamaz artık. Bunu demokrasi dü#manlı%ı diye yo-
rumlamak mümkün de%ildir. Demokrasinin yolu açıldı. Demokrasiye inanmı#lar 
görev istiyor, görev ba#ına geldi. Bu, demokrasiye kar#ıtlık de%ildir; ama böyle bir 
ekibin yönetimi asla Türkiye’nin onuruna yakı#maz

Bu üzüntülü, sizin de üzüntünüzü artıran konu#mamı bitirirken, henüz ayma-
yanların, henüz gerçe%i göremeyenlerin de bir an için ellerini vicdanlarına koya-
rak dü#ünmelerini, inatla#anların arkasından rejime, ülkeye, kendilerine kötülük 
yapmamalarını ve her halde rejime yaptıkları en büyük kötülü%ün cezasını beraber 
çekmekten, vicdan azabını çekmekten kurtulmalarını diliyorum.

Bu dilekle, Hükümetin önce güvenoyu alı#ında, Programın uygulanmasında, 
bu çok a%ır ko#ullar altında; aslında bu ko#ullar altında Hükümete istekli bulunmak 
da bir cesarettir, ama biri saygıde%er bir cesaret, öbürü de her halde saygıde%er bir 
cesaret de%ildir. Bu cesareti gösteren Hükümete ba#arılar diler, hepinize saygılar 
sunarım. (C.H.P. ve M.B.G. sıralarından alkı#lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Yıldız.
Söz sırası Sayın Esato%lu’nun daha sonra Sayın Çelikba#’ın ve daha sonra da 

Sayın Ba#bakan görü#lerini açıklayacaklardır. Bütün bu görü#melerin saat 19.00’u 
a#aca%ı gözükmektedir. Bu sebeple verilmi# bir önerge vardır, okutuyorum.

Sayın Ba"kanlı$a
Hükümet Programı görü#ülmesi bitinceye kadar Oturumun uzatılmasını öne-

ririm.
Saygılarımla.

Hüseyin Atmaca
 C.H.P. Grup Ba#kanvekili



BA%KAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
yenler… Kabul edilmi#tir.

Sayın Esato%lu, buyurunuz efendim.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senato-

sunun Sayın Üyeleri;
&ki gün önce bu kürsüden Sayın Ba#bakan Hükümet Programını okudular, hep 

beraber dinledik. Sa% taraftaki sıralar #imdi oldu%u gibi o zaman da bo#tu. Hükü-
metin güvenoyu alması halinde anamuhalefet partisi görevini yapacak olan Adalet 
Partisinin Program müzakerelerine katılmaması demokratik rejimimiz yönünden 
üzücü bir olaydır.

Program metni Sayın Üyelere da%ıtıldı. Böylece, ayrıca inceleme fırsatını da 
bulduk. Bu Program, Cumhuriyet Halk Partisi Programının çizdi%i sınırlar içinde 
günün gerçekleri de gözönünde tutularak hazırlanmı#; 2,5 yıl içinde açılan yaraları 
sarmayı; huzur içinde kalkınmayı ve sosyal adaleti gerçekle#tirmeyi amaçlamı#tır.

Bozulan birli%imizin yeniden peki#tirilmesi bakımından ileri sürülen dü#ünce-
lerin içtenli%i ise umut veriyor, huzur veriyor.

Sayın arkada#lar;
Demokratik siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin tar-

tı#ma yapacakları alan Parlamentodur. Bu görkemli bina, bu tesisler, bu personel, 
siyasi partiler için ayrılan salonlar, sa%lanan di%er olanaklar amaca hizmet içindir. 
Parlamentoda tartı#ılıp karara ba%lanacak konular Parlamento dı#ında ne kadar 
tartı#ılırsa tartı#ılsın yasama görevi sayılamaz. Tartı#ma burada sonuca ba%lanıp, 
burada haklılık kazanır, burada hukukî olur. Buraya gelmemek protesto sayılmaz. 
Buraya gelmemek; Anayasanın yükledi%i görevi yapmamak olur. Burada bildikleri-
ni söylememek Milletin kendilerine verdi%i muhalefet görevini yerine getirmemek 
olur. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Buradan kaçmak me#ruluktan çıkmak olur. Gelin, 
anlatın bildiklerinizi, tartı#alım; Anayasayı yasaları her #eyi Millet önünde, Millet 
kürsüsünde tartı#alım.

Sayın arkada#lar;
Güya Hükümetin atanması demokratik teamüllere aykırı imi#. Hükümet listesi 

Mecliste okunmadan Bakanlar Hükümeti i#gal etmi#; o yüzden katılmıyorlarmı#. 
Öyle de olsa bu katılmama nedenini burada tartı#mak gerekir; ama tartı#ma gü-
cünü kendilerinde bulamayanlar iddialarını ispat edemeyeceklerini bildikleri için 
Meclisten, kürsüden kaçmı#lardır.

Sayın arkada#lar;
5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra istifa eden Hükümetin Ba#kanı ile iki 

yardımcısı Hükümet kurma görevi Sayın Ecevit’e verildikten sonra insanı hayrete 
dü#ürecek bir tela# ve hırçınlı%a kapılmı#lardır. Hırstan, kinden ne söylediklerini 
bilemez bir halde sürekli saldırıyorlar: Ne hukuk, ne Anayasa hiç bir #ey gözleri-
ne görünmüyor. Sanki seçimden soma istifa eden kendileri de%ilmi#, sanki Ecevit, 
Anayasa dı#ı yolla onları oradan indirmi# ve Hükümeti i#gal etmi#.



Bu Hükümet, Kontenjan Grupunun bildirisinde de belirtildi%i gibi tıpa tıp 
Anayasaya uygun olarak kurulmu#tur. Bu Hükümet “Çankaya Hükümeti” diye ad-
landırılamaz. Bu tanım Sayın Ba#kanı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 
da saygısızlıktır.

Bugünkü bildirilerinde de Hükümet ismini de kullanmıyorlar, “Bu heyet” di-
yorlar. Bundan daha çirkin, bundan daha saygısızca bir tabir kullanılamaz.

Bu kadar telâ#ın nedeni vardır elbet. Vatanda# ve Devlet memurları Hükümete 
ve Anayasaya kar#ı kı#kırtılıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri baskı altında 
tutuluyor. Anayasal görevlerinin en ba#ta gelenlerinden olan oy kullanma hakları 
engelleniyor. Her ne pahasına olursa olsun bu Hükümet görevden uzakla#tırılmak 
isteniyor. Bunlar bir #eyden korkuyor. Bu korku, bir suçlulu%un korkusu, hesap ver-
menin korkusu olsa gerek. Aksi halde demokratik yollarla iktidardan dü#en Hükü-
metin bu kadar telâ# göstermemesi gerekir.

Benim gördü%üm kadarı ile, bu üç lider ve onlara kayıtsız #artsız itaat eden bir 
avuç yönetici me#ruluk sınırlarını a#mı# durumdalar. Bu davranı#larını demokra-
tik rejimle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ba%da#tırmaya imkân yoktur. Gözü 
dönmü#tük içinde kar#ıla#acakları felâketin farkında olmadan inatla yanlı# yolda 
ilerlemektedirler.

Sayın Senatörler,
Bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kurulmu# me#ru Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetidir. Hukuktan birazcık nasibi olan, hatta okudu%unu anla-
yan bir ki#i bunun aksini iddia edemez. Bu iddiada bulunanların hiç biri, Anayasada 
iddialarının dayana%ı olabilecek madde de%il bir tek cümle dahi bulamazlar.

Anayasanın 102’nci maddesi #öyle yazar; “Bakanlar Kurulu, Ba#bakan ve Ba-
kanlardan kuruludur.

Ba#bakan, Cumhurba#kanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından 
atanır.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeter-
li%ine sahip olanlar arasından Ba#bakanca seçilir ve Cumhurba#kanınca atanır.”

Görüldü%ü gibi Cumhurba#kanınca atanacak Ba#bakanın, Millet Meclisinden 
güvenoyu alabilecek bir partinin üyesi olaca%ına dair maddede herhangi bir kayıt 
yoktur. Anayasa, Ba#bakanı atamadan Cumhurba#kanına geni# bir yetki ve takdir 
hakkı tanımı#tır. Bu derece geni# yetki ve takdir hakkı aynı zamanda büyük sorum-
luluk da yükler. Cumhurba#kanının kendisine verilen bu yetkiyi kötüye kullanması 
ve takdirinde de isabetsizli%e dü#memesi gerekir. Sayın Ecevit’in Hükümeti kur-
makla görevlendirilmesinde Sayın Cumhurba#kanı yetkisini; hukuka, Anayasaya 
uygun bir biçimde kullanmı#, takdirde de isabetsizli%e dü#memi#tir.

En çok milletvekili çıkaran bir partinin Genel Ba#kanına hükümeti kurma gö-
revi verilmesi gelenek olmu#tur; fakat burada salt bu gelenekten hareket edilme-
mi#tir. Atamanın hukuki ve Siyasi dayanakları da vardır. Cumhuriyet Halk Partisi 
1977 Haziran ayında yapılan seçimlerde seçime katılan sekiz parti içinde en çok oyu 
almı# ve en çok milletvekilini de Meclise göndermi#tir. Bu en çok oyu di%er oylarla 



kar#ıla#tırdı%ımızı da ayrı bir anlam ve a%ırlık ta#ır. Seçime giren sekiz parti 50-60 
civarında milletvekili çıkarmı# olsalar ve bunlardan bir tanesi birkaç oy farkla ve 
meselâ 60-61 milletvekili ile Meclise gelse, Cumhurba#kanının bu ko#ullar altında 
Ba#bakan atamada en çok milletvekili çıkartan bu partiden bir üyeyi görevlendir-
mesi tamamen gelenek olurdu. Ama, 1977 seçimlerinde oldu%u gibi seçime giren 8 
partiden 6’sı, sırasıyle 1, 3, 16, 24, 189, 213 milletvekili çıkartırsa salt ço%unlu%a 
yakla#an; yani 213 milletvekili çıkartan partinin genel ba#kanının Ba#bakan olarak 
atanması gelene%i a#an, siyasi zorunluk halini alır.

1977 seçimlerinde millet, seçilen milletvekili adedine göre hiç bir partiye ikti-
darı vermemi#tir. Ama hangi partiyi tek ba#ına iktidara geçirmek istedi%ini göster-
mi#tir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

1973’de vatanda# Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getirmek istemi#tir, en 
çok oyu ona vermi#tir. 185 milletvekili çıkarmı#, iktidar için yetmemi#tir. 1977’de 
kararlılı%ını sürdürmü#, daha fazla oy vermi#, iktidar yapmak istemi#, Çıkardı%ı 
213 milletvekili, salt ço%unlu%u yine sa%layamamı#tır. Dü#ünün bir kere, en büyük 
kentimiz &stanbul’da 44 milletvekilli%inin 27’sini Cumhuriyet Halk Partisi alıyor, 
17’sini geri kalan üç parti payla#ıyor. Bu sayılar, vatanda#ın kimi iktidara getirmek 
istedi%ini göstermeye yeter sanırım.

Sayın arkada#lar;
Sayın Cumhurba#kanı, sadece en çok oy aldı%ı için de%il, vatanda#ın bu e%ilimi-

ni de gözönünde tutarak görevi Sayın Ecevit’e vermi#tir. Böylece görev tevdîi sadece 
gelenek gere%i olmuyor. Millî iradenin iste%i yerine getirilmi# oluyor. Bunun aksini 
dü#ünmek mümkün de%ildir. Cumhurba#kanı, yukarıda söyledi%imiz gibi, yetki ve 
takdirini kullanırken hukukî ve siyasi ciddî sebeplere dayanmaktadır. Görevi tevdî 
ederken de Meclis salt ço%unlu%una en yakın üyesi olan partinin kuraca%ı hüküme-
tin, Millet Meclisinden güvenoyu alması en kuvvetli ihtimaldir. Bu dü#üncelerle bu 
görev 213 üyeli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı Sayın Ecevit’e verilmi#tir.

Bunun tersine, bir görü#le Sayın Cumhurba#kanı, “Ben Ecevit’in Hükümet ku-
ramayaca%ını, kursa da güvenoyu alamayaca%ını biliyordum; ama gelene%e uyarak 
en çok milletvekili alan partinin lideridir diye usulen Ba#bakanlı%a atadım” der-
lerse, bu dü#ünce ciddiyetten uzak olur ve Cumhurba#kanlı%ı sorumlulu%u ile de 
ba%da#maz. Bu dü#ünce ve sebeplerle Cumhurba#kanınca atanmı# bir Ba#bakanın 
seçti%i bakanları “Bu kurul güvenoyu alamaz” diye atamazsa o zaman da Ba#bakanı 
atama kararı ile çeli#kiye dü#er.

Sayın arkada#lar;
Bir Hükümetin güvenoyu almasında ki#ilerin de elbette bir ölçüde önemi var-

dır. Ama aslolan Hükümetin programıdır. Anayasanın 103’üncü maddesine göre 
program okunduktan sonra güvenoyuna ba#vurulur; yani güvenoyu Hükümet 
programına verilir, ki#ilere de%il.

Kaldı ki, Ecevit Hükümetinin üyeleri arasında güvenoyuna lâyik olmayan ki#i-
ler de yoktur. E%er programa de%il de ki#ilere güvenoyu verilse idi, bunu alamayacak 
tek ki#i bundan evvelki Hükümetin Ba#kanı idi. E%er Hükümet üyelerine güvenoyu 



verilmesi dü#ünülseydi o zaman üyelerin de seçimle göreve getirilmesi gerekirdi. 
Bu durum Anayasamızda olmadı%ı gibi, Siyasi Partiler Kanununda da bakanların 
grup ve parti organlarınca dahi seçilmesine izin verilmemi#tir. Bakan seçmek hakkı 
sadece Ba#bakanındır. Bir Cumhurba#kanı güvenoyu alaca%ına inanarak Hükümeti 
kurmakla görevlendirdi%i Ba#bakanın görmedi%i, bilmedi%i programının Meclisten 
güvenoyu alamayaca%ını nereden tahmin edebilir de, “Sizin hazırlayaca%ınız prog-
ramın güvenoyu alaca%ını tahmin etmiyorum, onun için de seçti%iniz bakanları 
atamıyorum” diyebilir. Bunu, hukuka, Anayasaya saygılı olan hiç bir Cumhurba#-
kanı yapamaz. Bizim Cumhurba#kanımız da yapmamı#tır. Anayasanın 103’üncü 
maddesine göre Bakanlar Kurulu listesi Meclise sunulduktan, program okunduk-
tan sonra güvenoyuna ba#vuruldu%u zaman kaç olumlu, kaç olumsuz oy çıkaca%ını 
kesin olarak saptamak mümkün de%ildir. Bunu önceden kesin olarak söylemek de 
Anayasaya saygısızlıktır.

Konu#ulanların hepsi tahmindir. Cumhuriyet Halk Partisinin 214 üyesi var. 
Bunlar olumlu oy kullanır, 3 ba%ımsız, 4 grup kuramayanlar da olumlu oy kullanır-
sa 221 eder. Salt ço%unlu%u sa%layamıyor. Geriye, 3 partinin 229 oyu var; onlar da 
olumsuz; Hükümetin güvenoyu alması olanaksız.

Sayın arkada#lar;

Bilindi%i gibi, göreve ba#larken güvenoyu için, tam sayının salt ço%unlu%u #art 
de%ildir. Anayasanın 104’ncü maddesine göre salt ço%unluk görev sırasında aranır. 
Bunun da büyük bir anlamı vardır. Anayasa Hükümet kurmayı kolayla#tırmı#; dü-
#ürmeyi zorla#tırmı#tır. Dü#ürme #artını kurmada aramak ve bunda diretmek Ana-
yasanın 103’ncü maddesini i#letmemek demektir. Anayasanın belli bir maddesini 
i#letmemek, 226’yı bulmadan Hükümet kuramazsın diye yaygara kopartmak, çaba 
harcamak, hatta eyleme geçmek Anayasanın 103’ncü maddesini ortadan kaldırma-
ya kalkı#mak olur. Bunun da hangi sonucu do%uraca%ını tahmin edersiniz.

Demirel 1975’te 218’e kar#ı 222 oy ile görev aldı. Sayın Sadi Irmak, ba%ım-
sız bir Ba#bakan idi, önceden bilinen hiç bir oyu olmadı%ı halde Hükümeti kurdu, 
güvenoyuna ba#vurdu, güvenoyu alamadı. Bunların hepsi de Anayasaya uygundur. 
Sayın Ecevit tarafından kurulan bu Hükümet, 226 oy almasa bile bu i#lemler Ana-
yasaya uygun olacaktır. Ancak bu dü#üncelerin tersine olarak gösterilen çabalar 
Anayasaya aykırıdır.

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

Evet, Siyasi partiler ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar Siyasi hayatımı-
zın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partisiz demokratik rejim dü#ünülemez. Ancak 
Siyasi partiye ba%lı üyelerin de ki#i olarak siyasi ve tarihî sorumlulukları vardır. Bu 
nedenledir ki, Siyasi Partiler Kanununun 25’nci maddesinde parti tüzü%ünde veya 
grup iç yönetmeli%inde Bakanlar Kurulu yahut bir Bakanlar Kurulu üyesine Mil-
let Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar 
alma yetkisini Millet Meclisi Grupu Genel Kurulunda gayri bir parti organı veya 
merciine bırakma hükmü bulunamaz; bu hükmü getirmi#, Siyasi Partiler Kanunu.



Cumhuriyet Halk Partisi Grupu programı be%enmez, güvenoyu da vermeye-
bilirdi. Bunun tamamen tersi olurdu, Hükümet dı#ında kalan Siyasi parti grupları 
güvenoyu verme kararı alabilirler. Demirel, program belli olmadan neye dayanarak 
partisinin, hatta di%er partilerin grup üyelerinin güvensizlik oyu vereceklerini ke-
sin olarak söyleyebiliyor? Program okunana kadar Hükümet dı#ı partilerin ve grup 
dı#ı yetkili organların Hükümete güvenoyu veremeyece%i yolundaki beyanları ve 
kararları Siyasi Partiler Kanununun 25’nci maddesinin açık hükmünün ihlâlidir. Bu 
beyanlar hukukî de%er ta#ımazlar, bo# lâftan ibarettir.

Biran için kabul edelim ki, parti gruplarında Hükümet programına güvensizlik 
oyu verilmesine karar alındı. Bu karar ba%layıcı nitelikte de olsa buna uymayacaklar 
çıkamaz mı? Hiç mi çıkmamı#tır? Çok görülmü#tür bu olaylar. Bunları ahlâk dı#ı 
davranı#lar olarak nitelemek hukuka ve Anayasaya saygısızlık olarak göstermek, 
Anayasaya saygısızlık olur. Milletvekillerinin Anayasaya göre verilen bu hakları sı-
nırlandırılacak olursa, ondan sonra her #ey formaliteden ibaret oku-. Programın 
gruplarda okunup müzakeresi formalite olur. Millet Meclisinde Ba#bakan tarafın-
dan okunması, iki tam gün geçtikten sonra müzakeresine ba#lanması, müzakere-
nin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylanması, bunların hepsi formalite 
olur. O zaman, 450 milletvekiline ve 180 senatöre de ihtiyaç kalmaz.

BA%KAN — Sayın Esato%lu, müddetiniz doluyor.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (Devamla) — Bitiyor Sayın Ba#kanım;
Dolayısıyle bu binalara, bu masraflara da lüzum kalmaz. Dört parti lideri top-

lanırlar, hiç kimsenin dü#üncesine, oyuna ba#vurmadan ülkeyi yönetirler. Anaya-
sanın milletvekillerine verdi%i hak, parti disiplini adı ile ortadan kaldırılamaz. Di-
siplin u%runa demokratik rejim feda edilemez. Bunu fedaya kalkanlar Anayasaya 
uymayan davranı#larının sorumluluklarından kurtulamazlar.

Sayın arkada#lar;
Hükümet dı#ında kalan partilerin hukuka, Anayasaya, geçmi# uygulamalara 

ters dü#en bir iddiaları daha var. Cumhuriyet Halk Partisine verilen oylar azınlık-
ta kalıyormu#, Cumhuriyet Halk Partisi kurarsa bu azınlık Hükümeti olurmu# ve 
azınlı%ın ço%unlu%a tahakkümü saydırmı#. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi 1977 se-
çimlerinde %43 oy alarak 213 milletvekili çıkarabildi. Bu, %45 olsaydı milletvekili 
sayısı salt ço%unlu%u a#abilirdi. Yine de geçerli oyların yarısından az oldu%u halde 
tek ba#ına iktidar olabilirdi. O zaman buna itiraz edilmeyecekti. Neden? "imdi, bu, 
Anayasa meselesi gibi ortaya atılıyor. Anlamak zor.

Sayın arkada#lar;
Ço%unluk sisteminin uygulandı%ı dönemde 1950 seçimlerinde Demokrat Par-

ti %47,3 ile oyların yarısından fazlasını almadı%ı halde, 610 üyeli Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 424 sandalye i#gal etmi#ti. "ayet 1973, 1977 seçimleri ço%unluk 
sistemine göre yapılmı# olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi 269 veya 268 milletvekili 
ile Meclise gelmi# olacaktı. O zaman azınlı%ın ço%unlu%a hâkimiyeti mi sayılacak-
tı? Bunlar bir sistemdir. Yürürlükte oldu%u sürece herkesin buna saygı göstermesi 
gerekir.



1969 seçimlerinde Adalet Partisi oyların yarısından azını %46,5’unu aldı%ı hal-
de Mecliste 256 sandalyeye sahip olmu#tu. Bu da azınlı%ın ço%unlu%a tahakkümü 
olur. O zaman, neden bu tahakkümü kabul ettiler?

Sayın arkada#lar;
Konu#malarımızla tutarlı olmak zorundayız. Hukuka uygun olmayan dü#ün-

celerle vatanda#ları kandıraca%ımızı zannedersek, bu bilgisizlikten daha büyük bir 
kusur olur. Bir partinin programının müzakerelerine katılmama gerekçelerinden 
bir tanesi de; “Hükümet listesi Millet Meclisinde okunmadan Bakanlar Bakanlıkları 
i#gal etmi#ler.” bunun için protesto ediyorlarmı# müzakereleri.

Hemen her toplantıda kar#ılarız; bir bakan, yabancı bir ülkeye gitmi#tir, Ba#-
bakan ona vekâlet edecek Bakanı atar, Cumhurba#kanının onayına sunar, Cumhur-
ba#kanı bu atamayı onaylar, bu tezkereler Bakan yurt dı#ından döndükten sonra 
Meclislerde okunur. Bu mantıkla hareket edilecek olursa, vekâlet edecek bakanla-
rın onay tezkereleri Meclislerde okunmadan, o bakanın ba#ka bir bakana vekâlet 
etmesi i#gal sayılacaktır.

Bu kadar hukuk dı#ı mantık dı#ı, hatta akıl dı#ı gerekçelerle vatanda# huzuruna 
çıkılmaz. Bunlar, sadece kendilerini de%il, Parlamentonun da itibarını sarsıyorlar. 
Yukarıda söyledi%im gibi, bunlar sırf vatanda#ı kandırmak için söyleniyorsa, va-
tanda#a kar#ı büyük bir saygısızlık yapmı# olurlar ve bunun cevabını, cezasını da 
elbet sırası geldi%inde görürler. Kendilerine bu konuda #imdilik söyleyeceklerimiz 
bu kadar.

Sayın arkada#lar;
1977 seçimlerinden önce sorumsuz ve ciddiyetten uzak bir Hükümet, 2,5 yılda 

ülkeyi bugünkü yürekler sızlatan hale getirmi#tir. Ekonomik alanda Devlet kesi-
minde de, özel sektörde de peri#anlık son haddini bulmu#tur. Bir zamanlar Cum-
huriyet Halk Partisinin kar#ısında olan özel sektör, kurtulu#u, güveni Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidar olmasında buluyor. Sosyal alanda güvensizlik büyük huzur-
suzluklar yaratmı#tır. Çıkartan birbirine ters dü#en kurumlar M.C. gibi bir Hükü-
metin tekrar i#ba#ına gelmesinden korkuyorlar. Dı#arıda itibar yetirilmi#, ili#kile-
rin düzeltilmesi için yeni Hükümet bekleniyor. Hepsinden daha ivedisi, ülkeden 
can güvenli%i kalmamı#. Vatanda# ya#amak için bu Hükümeti istiyor. Belki tarihin 
hiç bir döneminde, hiç bir Siyasi parti menfaatleri birbirine zıt da olsa, tüm kurum-
lar tarafından bu kadar büyük bir arzu ile iktidara getirilmek istenilmemi#tir. Bu 
kurumların gördü%ü tehlikeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de görece%i-
ni tahmin ederek Sayın Ecevit Hükümetinin güvenoyu alaca%ı umuduyla sözlerime 
son verir, hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Esato%lu.
Sayın Feyyat, önergeniz aynen #öyle: “Bir kelime yanlı# olarak teype ve zapta 

geçmi#tir. Yerimden bir cümle ile tekrarlamama izin vermenizi...” diyorsunuz.
Yerinizden ve yazınıza ba%lı olmak üzere tek cümle ile, bir satırı geçerse sözünü 

keserim.
Buyurun efendim.



MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Sayın "inasi Osma eski demokratlara zu-
lüm yapmı#tır dedim. Soyadı ba#ka bir #ekilde geçmi#tir; yanlı#tır, “Osma” olacak.

BA%KAN — Ben, zaten onu düzelttim. Sayın Çelikba#, buyurun efendim.
FETH# ÇEL#KBA% (Cumhurba"kanınca S.Ü) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet 

Senatosunun Sayın Üyeleri;
Maruzatıma ba#larken, evvelâ Sayın Cumhurba#kanının Bakanlar Kurulu lis-

tesini tasdik etmesiyle ortaya çıkan münaka#alar hakkında görü#ümü arz etmek 
istiyorum.

Bugünkü müzakerelerde bazı arkada#larımın iki yıl evvel TRT Genel Müdü-
rüne vaki tayin vesilesiyle Sayın Cumhurba#kanına yönelttikleri tenkitleri tekzip 
eder mahiyette, bu tasarrufunu tasdik eder mahiyette konu#maları beni son derece 
memnun etti. Çünkü, o zaman da bendeniz iki yıl evvel Cumhurba#kanının bu ka-
rarnameyi tasdik edip etmemekte takdir hakları bulundu%unu iddia ederken, bazı 
arkada#larım tenkit ediyorlardı. Bugün, memnuniyetle gördüm ki, Cumhurba#ka-
nının tamamen Anayasal takdirine muallâk bir konudaki tasarrufunu o gün tenkit 
eden arkada#ların tasdik etmesi, tasvip etmesi bir noktada kendileriyle ittifak ha-
linde oldu%umuzu gösteriyor. Bundan kıvanç duydum, memnun oldum.

Bu da gösteriyor ki, Türkiye’de Türk demokrasisinin teamüllerini, örf ve 
âdetini sadece yazılı hukukta aramanın manası yoktur. Esasen, yazılı hukukun ya-
nında teamül hukuku da geni# ölçüde yer almaktadır. E%er, demokrasinin gerekli 
kıldı%ı ho#görürlük davranı#ını içimize sindirebilirsek, e%er demokrasinin gerek-
tirdi%i medenî münasebetler kurmayı muhaliflerimizle muarızlarımızla usul haline 
getirebilirsek, kanaatim odur ki, Türkiye’de sa%lıklı bir demokratik düzenin kurul-
ması ve i#lemesi mümkün olabilecektir. Aksi takdirde, bu sert çatı#malardan ne 
demokrasimiz, ne milletimiz ve ne de Devletimiz maalesef bir fayda görmeyecektir. 
Bunu halisane tavsiye ediyorum. Bilhassa Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri, 
ya#ları ve formasyonları itibariyle Parlamentoda bu noktayı nazarının öncülü%ünü 
yapabilecek durumdadırlar. Onların bu hareketi benimsemelerini tavsiyeye de%er 
görüyorum.

&kinci konuyu; Sayın Ecevit’in Ba#bakan adayı olarak tayin edilmesinden son-
raki davranı#lariyle alâkalı görü#lere tahsis etmek istiyorum.

Sayın Ecevit, bu vazifeyi aldıktan sonra daha serinkanlı, daha so%ukkanlı bir 
davranı#ın içerisine girmeliydi. Takdir buyurursunuz ki, her yerde seçim mücadele-
si memlekette tansiyonu, gerginli%i azamî hadde çıkarır ve böyle bir devreden son-
ra, sonra Hükümeti kurma sorumlulu%unu alan bir arkada#ın bu tansiyonu indir-
mesi, ona gayret etmesi aslî vazifesidir. Ben bunu bugüne nazaran çok daha kritik 
bir devrede, 1961 yılında Sayın &nönü’nün yanında bizzat mü#ahede ettim. Daha 
kritik bir devirde Sayın &nönü tansiyonu asgari hadde indirerek, Adalet Partisi ile 
bir Koalisyon Hükümeti kurabilmek maharetini ve dirayetini gösterebilmi#ti.

Bu itibarla, bu tecrübeyi beraber ya#adı%ımız Sayın Ecevit’ten böyle bir davra-
nı#ı beklemekteydim, maalesef bunu görmedim. Üstelik hiç bir sarahate, beyana 
lüzum yokken, “"u partiyle konu#mam, bu partiyle konu#mam” diye beyanda bu-



lunması, bu sinirleri ve gergin havayı sadece artırmı#tır, bilâkis onu azaltmamı#tır. 
Bunda isabet görmedim.

&kinci konu da; Sayın Cumhurba#kanı, Ba#bakana yazdı%ı mektupta mühim bir 
noktaya temas ediyor, her türlü dar particilik anlayı#ının üstünde bir görü#le Hü-
kümetin te#kilini tavsiye ediyor.

Arkada#lar; Sayın Ecevit, Hükümeti kurma kararını verdikten sonra bekle-
mi#tim ki, seçimlerdeki tarafsız davranı#lariyle #ükran ve minnetlerini sarahaten 
beyan etti%i iki ba%ımsız kontenjan senatörü arkada#ımıza Hükümette vazife al-
maları için teklifte bulunsun. Filhakika, böyle bir azınlık Hükümeti kurma kararını 
veren arkada#ın bitaraf çevrelerde de Hükümetine böyle bir iltihakı sa%lamak su-
retiyle bir ba#ka görüntü vermesinde büyük isabet olurdu. Arkada#larla konu#ma-
dım, böyle bir teklif oldu mu, olmadı mı bilmiyorum. Tabiî böyle bir teklifin olması, 
vazifenin kabul edilmesi manasını da tazammum etmez, belki itizal edebilirlerdi; 
ama bugünkü Anayasamız Parlamento dı#ından da bakan tayin etme imkânını Ba#-
bakana verdi%ine göre, hiç olmazsa ba#arılı olduklarım, minnet ve #ükranını ifade 
etti%i bu iki arkada#a ba%ımsız oldukları için vazife teklif edip Hükümete alabilsey-
di, azınlık hükümetinin parti görünü#ü dı#ında daha bitaraf bir karakter ta#ıması 
imkânı sa%lanabilirdi.

Kaldı ki, bazı bakanlıklar hangi hükümette olursa olsun, Türkiye’nin bugün-
kü #artları içinde çe#itli hücumlara maruz kalmaktadır. Bu hücumlara maruz olan 
bakanlıklara tarafsızlı%ı ile kamuoyunda hüsnü itibar sahibi ki#ilerden iki üç ki#i-
nin atanması umumî havayı süratle selâmete ve sükûnete do%ru sevk edebilirdi. Bu 
noktada da bir gayretinin olmayı#ım üzüntü ile kar#ıladım.

Türkiye’de cereyan eden olaylara isabetli te#his koyamadı%ımız müddetçe, han-
gi hükümet kurulursa kurulsun bu olayların önünün alınabilece%i kanaatini ta#ı-
yanlardan de%ilim.

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bidayetten beri cereyan eden olaylar-
da iki #eyi ayırt etmi#izdir. Haklı talepler; fakat bu haklı taleplerin arkasında giz-
li birtakım maksatlar Türkiye’de bugün iki çe#it cereyan a#ikâr hale gelmektedir. 
Türkiye’yi tehdit eden tehlikeler vardır. Bunu görmemezlikten gelmek imkânı yok-
tur.

1 Mayısta Devrimci &#çi Sendikaları Konfederasyonunun &stanbul Taksim 
Meydanında tertip etti%i mitingde, milletiyle elbirli%iyle Türkiye’yi dü#man i#ga-
linden kurtaran büyük Atatürk’ün çoluklu-çocuklu, kadınlı-erkekli birlik ve bera-
berlik manzarasını temsil eden heykelinin yanı ba#ında Stalin’den, Lenin’den kur-
tulu# umut eden paftalar vardı arkada#lar. Genel Ba#kanın konu#masında kendi 
icra heyetlerinde bu meydana “1 Mayıs Meydanı” adı verilmesi için karar aldıklarını 
ve bunun kendilerine tebli% edildi%ini ifade eden konu#ması vardı. Bu cereyanı gör-
memezlikten gelmek Türkiye için isabetli de%ildir.

&kinci cereyan; Sayın Irmak’ın Ba#bakanlı%ı zamanında Ankara Üniversitesi 
fakültelerinden birinde, “Aziz Türk evlâtları” der demez, derhal bu söz kar#ısında 
bir tepki gösterilmi#tir. Bu tepkiyi görmemezlikten gelemez muhterem Senato ve 
muhterem Parlamento.



Bu itibarla, Türkiye’de cereyan eden olaylara isabetle te#his koyabildi%imiz an-
dan itibaren Devletin gücünün bütün bu cereyanları yenece%i kanaatindeyim. Ben 
Devleti, her türlü örgütün, her türlü cereyanın üstünde bir güç olarak görürüm. 
Kendim mesuliyet deruhte etti%im zamanlarda bunu icraatımla belli etmi#imdir 
arkada#lar.

Bu itibarla, ben Türk Devletini güçlü gören bir arkada#ınızım. Devlet gücünün 
kanunî yolardan her #eye kadir oldu%u kanaatindeyim; ama elverir ki, te#hisi isa-
betle koyabilelim. Te#hisi isabetle koyamadı%ımız takdirde, kendimizi aldatırız ve 
memleketin ba#ına büyük felâketlerin gelmesine sebebiyet vermi# oluruz, tarih bizi 
affetmez.

"imdi bizim Cumhuriyetçi Güven Partisi parlamenterleri olarak Hükümet ve 
Hükümet Programıyle alâkalı görü#lerimiz ve tutumumuz kısaca #udur:

Biz seçimlerin bitti%i günden bugüne kadar hiç de%i#meyen bir ısrarla Cumhu-
riyet Halk Partisi Adalet Partisi diyalogunun kurulmasını istemi#izdir. Türkiye’nin 
her zamandan ziyade millî beraberli%e ihtiyacı oldu%u kanaatini ta#ımaktayız.

&ç ve dı# politikada, ekonomi alanında alınması gerekli kararları en büyük ra-
hatlıkla alabilecek ve uygulayabilecek geni# bir Parlamento tabanına dayanan bir 
hükümet formülünün yararları meydandadır.

Cumhuriyetçi Güven Partisi bütün resmî açıklamalarında, Genel Ba#kanının 
demeçlerinde basın toplantılarında ve yetkili kurullarının bildirilerinde #u husus-
ları belirte gelmi#tir:

Türkiye’nin bugün kar#ı kar#ıya bulundu%u sorunlar A.P.-M.S.P.-M.H.P. hükü-
metiyle de, C.H.P.-M.S.P. hükümetiyle de, bir azınlık hükümetiyle de çözümlene-
mez. Üzerinde duruldu%unu gördü%ümüz bu hükümet formüllerinin hiç birinin 
yeterli olmadı%ını ısrarla belirten Cumhuriyetçi Güven Partisi, devamlı surette 
C.H.P.-A.P. diyalogunu önermi#tir.

Bu önerimizin ardında en küçük ölçüde bir parti dü#üncesi yoktur. Sadece 
memleketimizin hayatî yararları ve sorunları açısından böyle bir diyalogu zorunlu 
görüyoruz.

Sayın C.H.P. ve A.P. liderlerinin her ikisi de M.S.P.’nin bugünkü yöneticileriyle 
hükümet kurmu#lar ve bu konudaki tecrübe ve görü#lerini kamuoyuna açıklamı#-
lardır. Hiç bir memleket sorununu çözmeye imkân vermeyecek olan Millî Selâmet 
Partili hükümet formüllerine açıkça talip ve hevesli görünen C.H.P. ve A.P. liderleri-
nin bütün memleket sorunlarının çözümünü kolayla#tıraca%ı ve millî birlik ortamı-
nın do%masına yardım edece%i a#ikâr olan C.H.P.-A.P. diyaloguna yana#mamaları, 
bizim görü#ümüze göre anla#ılması ve savunulması mümkün olmayan bir tutum-
dur. &kisi yan yana gelip bir hükümet kursun demiyoruz. Otursunlar konu#sunlar.

Bugün &talya’daki azınlık Hükümeti oturup konu#arak, programı üzerinde mu-
tabık kalarak dı#tan desteklenmek suretiyle i#leyebilen bir hükümet tarzıdır. Bu-
nun çe#itli modaliteleri vardır. Evvelâ gelip, oturup konu#mak lâzımdır.

Sayın Üyeler;



C.H.P. Genel Ba#kanı ile yaptı%ı konu#malarda Genel Ba#kanımız, A.P. ile diya-
log kurulmasının yararları üzerinde durmu# ve #u hususları açıklıkla belirtmi#tir.

1. A.P. - M.S.P. - M.H.P. hükümetinin bugünkü #artlarda yararlı olaca%ına inan-
mıyoruz. Böyle bir hükümetin içinde ve yanında olmayaca%ız.

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

3. C.H.P.’nin tek ba#ına kuraca%ı bir azınlık hükümetinin, A.P. - C.H.P. diyalogu 
kurularak varılması mümkün olan çok daha güçlü çözümlere nazaran yeterli olma-
yaca%ı görü#ündeyiz. Ancak, böyle bir hükümetin kurulmasını Türkiye’nin bugün-
kü #artlarında güçle#tirmek istemiyoruz. Yetkili kurullarımız kadroyu ve programı 
görerek karar verecektir. Önceden hiç bir açık bono veremeyiz.

Yetkili kurullarımızın müzakerelerde ortaya çıkan genel e%ilimi; kırmızı oy ve-
rilmemesi, bizim dı#ımızda hükümet kurmak imkânı bulunur ise bunun güçle#tiril-
memesi; ancak beyaz oyun taahhüt edilemeyece%i ve galip ihtimalin ye#il oy verme 
tarzında bir karara varılaca%ı yolundadır.

Bu husus, Sayın Ecevit hükümet kurma kararını vermeden önce kendisine 
açık yüreklilikle ifade edilmi#tir. Yetkili kurullarımız, hükümet kadrosu ve progra-
mı belli olduktan sonra yaptı%ı görü#meler sonunda, daha önce belirmi# ve Sayın 
C.H.P. Genel Ba#kanına, “Galip ihtimal ye#il oy verilmesidir” tarzında ifadelenmi# 
olan e%ilim teyit edilmi#tir.

Bu kararımız #unu ifade ediyor: Cumhuriyetçi Güven Partisi, hükümetin kuru-
lu#unu böylece güçle#tirmeyecek, sınırlı oy gücünü hükümet kurulu#unu daha da 
güçle#tirici yönde kullanmayacaktır. Ancak, C.G.P. kurulan hükümetin bugünden 
ba#lamı# olan ve yarın devam edecek icraatının da sorumlulu%una katılmayı kabul 
edememektedir. Asıl tercihinin ve görebildi%i ba#lıca çıkar yolun C.H.P. - A.P. diya-
logu oldu%unu belirtmi# olan C.G.P., yeterli saymadı%ı bir formülün sorumlulu%unu 
elbette payla#amaz ve bu sorumluluk kendisinden talep edilemez.

"imdi, Hükümet Programı üzerinde de bazı görü#lerimiz var, kısaca onlara da 
de%inmek istiyorum.

Hükümet Programında bir iç barı#a, huzura ça%rı vardır. A%ırlık bu noktada-
dır. Hakikaten, Kontenjan Grupu Sözcüsü arkada#ım Sayın Nihat Erim’in belirtti%i 
veçhile, böyle bir ça%rıda bulunurken geçmi# Hükümeti bu ölçüde ele#tirmemek 
imkânı pekâlâ mevcuttu. Yani, bunu biz 1961’de de gördük. &nönü’nün hazırladı%ı 
programda. Demokrat Parti devriyle alâkalı hiç bir ithamlar ve saireler bulunma-
dan geçmi# yaraların sarılmasının amaç edindi%i ileriye matuf ve herkesi teskin edi-
ci bir üslup içerisinde bunların yatı#tırılması imkânı vardı. Bu ölçüde a%ırlı%ı olan 
ele#tirilerin yer almadan da Programın hazırlanması imkânı mevcuttu ve her konu-
da ileride alınacak tedbirler, ne miras devralınmı#sa o zaman söylenmek suretiyle 
tansiyon azaltılır ve Hükümetin Programı Parlamentodan daha kolaylıkla okunup 
geçilebilir. &timat oyu alır veya almaz; o bahsi di%er. Bu itibarla, böyle yapılmayı#ını 
bir noksan olarak gördü%ümüzü de belirtmek istiyorum.



Özgürlükler konusunda, Devletin birli%ini ve ülkenin bütünlü%ünü sarsıcı 
yönde özgürlüklerin kullanılamayaca%ını belirten sözlere ve e%itim kurulu#larında, 
yurtlarda, i#yerlerinde etkili güvenlik tedbirlerinin alınaca%ı yolundaki beyanlara, 
yasaların herkese, her dü#ünceye, her eyleme e#itlikle ve etkinlikle uygulanması-
nın sa%lanaca%ına dair açık taahhüde yürekten katılıyoruz. Ancak, Anayasamızın 
11’nci maddesinde yer alan ba#ka esaslar oldu%unu da belirtmek istiyoruz. Ger-
çekten özgürlükler Cumhuriyeti ve hür demokratik rejimi yıkıp totaliter bir düzen 
kurma yolunda fa#ist ve komünist yıkıcı propaganda ve örgütlenmeye de imkân 
vermeyecek #ekilde kullanılmalıdır esasını da bilhassa hatırlatmak istiyoruz.

Sayın Üyeler;
Kamu görevlilerinin hepsini i#çiler gibi sendika ve toplu sözle#me düzenine 

sokmanın Türkiye’de esasen çok sarsılmı# olan Devlet idaresini de daha da sarsaca-
%ını ve idarede korunması gerekli olan asgarî disiplini, daha yakın geçmi#in tatbi-
katında görüldü%ü gibi büsbütün yok edece%inden endi#e duymaktayız. Bu konuda 
Hükümete tavsiyemiz, #u anda Cenevre’de Milletlerarası Çalı#ma Te#kilâtınca kamu 
görevlilerinin sendikala#ma ve grev haklarıyle alâkalı çalı#malar yapılmaktadır. Hiç 
olmazsa o çalı#maları yakından izleyerek, o tavsiyelerin ötesinde bir adım atılma-
ması hususunda dikkatli bir davranı# içerisine girmesini tavsiye etmek olacaktır. 
Unutmayalım ki, Federal Almanya, Amerika Birle#ik Devletleri gibi bizden çok daha 
demokraside tecrübeli ülkelerde dahi bu konu, Hükümet Programında istenildi%i 
ölçüde ileriye götürülmemi#tir.

Lokavtın kötüye kullanılmasına elbette kar#ıyız. Aslında lokavt da, grev de kö-
tüye kullanılmamalıdır. Grev ile lokavtın birbirinden ayrılamayacak iki müessese 
oldu%unu vaktiyle bizzat Ecevit de uzun uzun savunmu#tur. Lokavtı kaldırarak i#-
çiler lehine devamlı sonuç alınamaz. Sorumsuz davranı#ları bu hareket te#vik eder 
ve i#çi lehine de%il, rejim ve ekonomiyi çökertmek için grev yapmak isteyen a#ırı 
örgütlere fırsat verir.

BA%KAN — Sayın Çelikba#, tespit etti%iniz müddet geçti.
FETH# ÇEL#KBA% (Devamla) — Efendim, iki dakika verin...
BA%KAN — Hay hay efendim, sadece hatırlatıyorum.
FETH# ÇEL#KBA% (Devamla) — Te#ekkür ederim.
Hakikatte toplu sözle#me düzeninde zayıfları korumak ve onları koruyacak 

tedbirleri almak, sosyal adaleti gerçekle#tirecek önlemleri almak dikkatli bir den-
genin sa%lanması için gereklidir. Aksi halde lokavt kalkar; ama te#ebbüs erbabının 
yatırım #evki yok olur, müesseseler kapanır, sonunda en büyük zararı i#çi görür ve 
memlekette i#sizlik artar. "üphesiz gerek resmî gerek özel sektörde lokavtın kötüye 
kullanılmasını önleyici tedbirlerin alınması isabetlidir.

Hükümet Programında, seçim mevzuatında belirmi# olan noksanların doldu-
rulmasıyle alâkalı hiç bir tedbirin getirilmemesi #a#ırtıcıdır. Unutulmamalıdır ki, 
hür demokratik rejimin dayana%ı hilesiz, dürüst seçimlerin yapılabilmesi ve bunda 
hiç bir vatanda#ın ku#ku duymamasına ba%lıdır. Aksi takdirde bu #üpheler giderek 
vatanda#ta rejime kar#ı itimadı sarsar.



Hükümet Programını uygulamakla sorumlu olan bazı bakanların ilk günler-
den itibaren basında okudu%umuz ve duydu%umuz bakanlıklardaki davranı#ları 
fevkalâde üzücüdür, esef vericidir. Bir bakan her #eyden evvel bakanlı%ın verdi%i 
vakar ve a%ırba#lılık ve a%ırba#lılık ve memur da kamu görevi görmekten ba#ka so-
rumluluk ve vazifesi olmayan ki#i oldu%unu bilerek münasebetler böylece tanzim 
edilmelidir ve unutmamalıdır ki, kamu hizmeti memurlar vasıtasıyle görülebilir. 
Her hükümet de%i#mesinde bir deprem olmu#çasına tedirgin hale dü#ürülen me-
murlarla Devlet hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin görülebilmesi mümkün de%il-
dir. Bu itibarla, Sayın Ba#bakanın bu konuda mesai arkada#larını daha dikkatli ol-
malarını tavsiye etmesini tavsiyeye #ayan gördü%ümüzü belirtmek istiyoruz.

Hükümetin ekonomik politikası hakkındaki görü#lerimize fazla yer vereme-
yece%iz. Fakat, iki cümle söylemekle bilhassa fayda görmekteyiz. Bugün Türk eko-
nomisinin potansiyeli bundan 10-20 sene evvelki potansiyelin çok üstündedir. 
Bunu 20 küsur yıldan beri zaman zaman bu sorumlulukları ta#ımı# bir arkada#ınız 
sıfatıyle arz ediyorum ki, Türk ekonomisinin potansiyeli milletlerarası ekonomik 
münasebetlere güçlü olarak katılmamıza imkân verir ve bir millet ekonomisinin 
kalkınması, milletin refaha ula#ması kapalı bir ekonomide mümkün de%ildir. Bu, 
dünyaya açılmakla sa%lanabilir. Bu konuda bazı kurumlar kuracaklarını, bazı ted-
birler alacaklarını ifade etmektedirler. Bu konularda Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Hükümeti devamlı desteklemeyi millî bir vazife saymaktadır ve kendilerine ba#arı 
dilemektedir. Te#ekkür ederim. (Alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Çelikba#.
Cumhuriyet Senatosunun saygıde%er üyeleri;
Hükümet Programı üzerinde gruplar adına ve ki#isel konu#malar bitti. "imdi 

sıra Sayın Ba#bakanın konu#malara cevap vermesine gelmi# bulunmaktadır.
Sayın Ba#bakan Ecevit, buyurun. (Sürekli alkı"lar)
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Ba#kan, 

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
Bugün Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Programı üzerinde yapılan görü#-

meleri çok yararlanarak dinledim. De%erli konu#macılara, Hükümetimize göster-
dikleri destek ve güven için aynı zamanda uyarılarıyle tuttukları ı#ık için içten #ük-
ranlarımı sunarım. O arada grupları adına yaptıkları konu#malarda, gruplarının 
bizim için büyük de%er ta#ıyan desteklerini belirten ve uyarıcı konu#malar, aydın-
latıcı konu#malar yapan Millî Birlik Grupu Sözcüsü Sayın Kâmil Karavelio%lu’na ve 
Cumhurba#kanlı%ı Kontenjan Grupu Sözcüsü ve Grup Ba#kanı Sayın Prof. Nihat 
Erim’e de ayrıca #ükranlarımı sunarım.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
E%er Hükümetimiz güvenoyu alacak olursa, Türkiye’de aslında dört yıla yakın 

bir süreden beri devam eden bir hükümet bunalımı dönemi belki de sona ermi# 
olacaktır. Gerçi geride bıraktı%ımız dört yıllık dönemde Türkiye hükümetsiz kal-
mamı#tır, birbiri ardından hükümetler kurulmu#tur; fakat iç tutarlıktan yoksun 
bulunan ve hiç bir önemli konuda politikalar olu#turamayan, hatta önemli konu-



larda politikalar olu#turabilmek #öyle dursun, çok ayrıntı sayılabilecek bazı güncel 
konularda bile kararlar alamayan hükümetlerin kendi içlerinde çözüldükten sonra 
bile görevde kalmaları, bence hükümet bunalımının devamı anlamına, hatta onu 
da a#arak ülkede bir siyasal banalım olu#turulması anlamına gelirdi. Onun için ben 
5 Haziran öncesi dönemde, iki yılı a#kın bir süre i#ba#ında kalmı# bulunan Hükü-
metin dönemini de hem bir hükümet bunalımı dönemi olarak, hem de bir siyasal 
bunalım dönemi olarak görüyorum ve e%er kurmu# bulundu%umuz Hükümet güve-
noyu alacak olursa, bu bunalımlar döneminin sona erece%ine inanıyorum.

Türkiye’deki siyasal bunalımın ve siyasal bunalımı arttırıcı önemli bir etken 
olan hükümet bunalımlarının sorumlusu, öyle inanıyorum ki Türk Ulusu de%ildir. 
Aslında siyasal partiler, genellikle çok partili demokratik rejimin zorunlu%u olan 
bazı çalı#ma ve i#birli%i biçimlerine henüz kendilerini yeteri kadar alı#tıramamı#-
lardır. Bu, demokrasimizin en büyük eksikli%idir ve bunun kusuru herhalde halk-
ta aranamaz. Hem nisbî temsili kabul edip, hem de koalisyon alı#kanlıkları içine 
girememi# olmak ve koalisyon terbiyesini bir anlamda edinememi# olmak büyük 
bir eksikliktir. Yine, hem nisbî temsili kabul edip, hem de azınlık hükümetini ilke 
olarak reddetmek büyük bir eksikliktir, büyük bir yanlı#lıktır.

Türkiye’de koalisyon gelene%inin ve mecazî anlamda terbiyesinin yerle#memi# 
olmasında en büyük bir etken; bazı partilerin hükümetlerde, koalisyon hükümet-
lerinde kendilerine Milletin tanıdı%ı hakkın çok ötesinde bir a%ırlık edinmeye kal-
kı#malarıdır ve “Madem ki bizsiz hükümet kurulamıyor, madem ki anahtar biziz, o 
halde her istedi%imiz olur.” anlayı#ı içine girmeleridir. Bu anlayı# Türkiye’de koalis-
yonların geçerlili%ini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Aynı #ekilde bunun yanı sıra partilerin, o arada Türkiye’nin iki büyük parti-
sinin demokrasi üzerinde, demokrasinin tanımı üzerinde, demokrasinin kuralları 
üzerinde anla#amamaları da; Türkiye’de koalisyon yapmayı çok güçle#tiriyor ve sık 
sık bunalımlarla kar#ıla#mamıza yol açtı%ı gibi, bunalımlardan çıkı#ımızı da zorla#-
tırıyor. &ki büyük parti derken, elbette Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisini 
kastediyorum. Elbette bütün partilerin demokrasinin tanımı üzerinde ve kuralları 
üzerinde anla#abilmeleri, birle#meleri gerekir, temenni edilir; fakat özellikle bir ül-
kenin iki büyük partisi bu tanımda ve kurallarda anla#amıyorlarsa o ülkede demok-
rasiyi düzgün i#letmek çok zorla#ır.

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi teminimiz, demokrasi anla-
yı#ımız bir bakıma çok kolay anlatılabilir, çok sadedir. Biz, örnek aldı%ımız demok-
ratik Batı ülkelerinde nasıl bir demokrasi varsa, öyle bir demokrasi istiyoruz ve o 
ülkelerde demokrasinin kuralları neyse, Türkiye’de de o kuralların aynen i#lemesi-
ni istiyoruz. E%er bizim dı#ımızdaki partiler, özellikle bizim dı#ımızdaki partilerin 
en büyü%ü olan Adalet Partisi de böyle bir anlayı# üzerinde birle#irse; bazı Sayın 
Üyelerin, o arada biraz önce konu#an Sayın Prof. Çelikba#’ın belirtmi# oldu%u te-
menninin gerçekle#mesine hiç bir engel kalmaz; ama herhalde takdir buyurulur ki, 
nasıl bir maç için aynı sahada bir araya gelen takımlardan biri ba#ka bir oyunu, 
öbürü bir ba#ka oyunu oynadıkları zaman orada düzgün bir maç yapılamazsa, aynı 
#ekilde demokrasi anlayı#ları birbirinden temelde farklı olan partilerin de maalesef 



bir i#birli%i yapmaları zorla#ıyor. Bu yüzdende ülkemizde bazen bunalımlar çıkıyor, 
bazen de ba#ka nedenlerle çıkan bunalımlardan kurtulmak zorla#ıyor.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
"imdi geride bırakaca%ımızı umdu%umuz hükümet bunalımı, bugünkü Hükü-

metin dı#ında kalan partilerden bazıları tarafından ba#ka bir boyuta, daha büyük 
bir boyuta sürüklenmek, ba#ka bir çerçeveye sürüklenmek isteniyor. Konu#an Sa-
yın Üyelerin hemen hepsi bu tehlike üzerinde de durdular. O da, kurulan Hüküme-
te yöneltilen ele#tirilerin Hükümeti çok a#arak do%rudan do%ruya Sayın Cumhur-
ba#kanım ve Cumhurba#kanlı%ı makamını hedef almı# olmasıdır. Türkiye’de bütün 
hukuk otoriteleri, bilebildi%im kadar istisnasız bütün hukuk otoriteleri, hukuk ku-
rulu#ları, hukuk fakülteleri Sayın Cumhurba#kanımızın hükümet kurulu#uyla ilgili 
davranı#ında hukuka, Anayasaya, demokratik hukuk devleti kurallarına aykırı en 
küçük bir yön bulunmadı%ını kanıtlarıyle belirttikleri halde, 5 Haziran’dan önce 
görev ba#ında bulunan Hükümetin dört orta%ından üçünün, bir a%ızdan uygar bir 
ili#ki ortamında kullanılamayacak ifadelerle bütün Devleti temsil eden bir makama 
ve o makamda bulunan de%erli insana a%ır hücumlar yöneltmeleri, Türkiye’de de-
di%im gibi bunalımı maalesef yeni ve çok daha sakıncalı boyutlara ula#tırıyor; fakat 
burada beni ve Hükümetimizi teselli eden bir nokta, Milletimizin ve Türkiye’deki 
pek çok kurulu#ların buna gösterdikleri, Sayın Cumhurba#kanına ve Cumhurba#-
kanlı%ına yöneltilen haksız hücumlara gösterdikleri tepkidir.

Sayın Üyeler;
Aslında Türkiye’de bazı partiler yalnız Sayın Cumhurba#kanını de%il, Devleti-

mizin Anayasada yerlerini bulan, Anayasa gere%ince kurulmu# bulunan hemen bü-
tün kurumlarını kar#ılarına almaktadırlar. Belli bir kuvvetler ayrılı%ına ve dengesine 
dayanan Türk Devletinde Anayasa Mahkemesi, Danı#tay, ba%ımsız yargı organları, 
özerk üniversiteler, ba%ımsız radyo ve televizyon; bunlar Devletin temel unsurları 
arasında yer almaktadır. Fakat, görüyoruz ki, bazı partiler Devletin bu temel un-
surlarım reddetmektedirler, bunların âdeta varlı%ına tahammül edememektedirler, 
âdeta sözü bile burada gereksiz, çünkü açıktan bu kurumların varlı%ına tahammül 
edemediklerini belirtmektedirler, hatta güçleri yetti%i takdirde Anayasayı de%i#ti-
rerek bu kurumları ortadan kaldırmayı dü#ündüklerini dahi belirtmektedirler.

Demek ki, bu partiler aslında sadece bizim kurdu%umuz Hükümete kar#ı de%il-
lerdir, sadece Sayın Cumhurba#kanının tutumuna kar#ı de%illerdir, aynı zamanda 
Cumhuriyet Anayasasıyla kurulmu# olan Devlete kar#ıdırlar. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Sayın Üyeler, demokratik hukuk devletinde elbette partiler birbirine muhale-
fet eder, elbette partiler Hükümete muhalefet eder; ama demokratik hukuk devle-
tinde Devlete muhalefet etmez, Devlet hepimizin Devletidir ve Devlet hepimizin 
kuraca%ı Hükümetin de, yapaca%ı muhalefetin de çerçevesidir. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Bir yandan “Sadık muhalefet” sözünü Türkiye’ye aktarıp kullananlar, bir yan-
dan da Devlete kar#ı Devletin temel ve Anayasal kurumlarına kar#ı en büyük sada-



katsizli%i ve vefasızlı%ı kendileri göstermektedirler. Türkiye’deki devam edip giden 
siyasal bunalımların temelinde yatan unsurlardan biri de budur.

Gerek bilimsel yetkisiyle Sayın Profesör Nihat Erim, gerek konu#an bütün Sa-
yın Üyeler Sayın Cumhurba#kanımızın Hükümet kurulu#uyla ilgili olarak izledi%i 
davranı#ın ve yaptı%ı i#lemlerin haklılı%ını belirttiler. Ben bunlara ekleyecek yeni 
bir #ey bulamıyorum. Yalnız #unu ilâve etmek isterim ki, Türkiye’nin ko#ulları, or-
tamı içinde koalisyonların sakıncaları ve geçersizli%i türlü açı deneyler içinde ka-
nıtlandıktan sonra bir partinin tek ba#ına yeterli ço%unluk, güvenoyu sa%layarak 
Hükümet kurabilmesi olasılı%ı belirmi# iken, güçlü bir olasılık olarak belirmi#ken, 
buna olanak verdi%i, bunun denenmesine olanak verdi%i için Sayın Cumhurba#ka-
nını ele#tirmek, o açıdan da büyük haksızlık olsa gerektir.

Bu konuda gerek Sayın Cumhurba#kanına, gerek Hükümete yöneltilen itham-
lar son derecede a%ır ithamlardır. Türkiye bir demokratik hukuk devletidir. Bu türlü 
ithamların do%rulu%unun sınanabilece%i bazı merciler vardır, Türkiye’de o mercileri 
hiç hesaba katmaksızın ulu orta lâf olsun diye veya taktik olsun diye bu kadar a%ır 
hücumlar Cumhurba#kanına veya Hükümete yöneltilecek olursa, Devletin düzeni 
temelinden sarsılabilir.

C.H.P. Grupu adına konu#an Sayın Atmaca, Siyasi Partiler Yasasının 25’nci 
maddesinden çok ilginç ve yararlı bir hatırlatma yaptı. Kendi konu#masından ay-
nen çıkardı%ım notu okuyorum:

Siyasi Partiler Yasasının 25’nci maddesi diyor ki:
“Parti Tüzü%ünde veya Grup &ç Yönetmeli%inde Bakanlar Kuruluna veya bir 

Bakanlar Kurulu üyesine güven ya da güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar 
alma yetkisini Millet Meclisi Grup Genel Kurulundan gayri bir parti organına veya 
merciine bırakan bir hüküm bulunamaz.”

Ben de Siyasi Partiler Yasasında böyle bir hüküm bulundu%unu hatırlıyordum 
ve diyalog kurmamız bazı Sayın Üyelerce de tavsiye edilen Adalet Partisinin Sayın 
Genel Ba#kanıyla son günlerde konu#maya gitti%imde bunu hatırlattım, daha do%-
rusu hatırımda bunu tutarak kendisine bir soru yönelttim. Dedim ki, “Siz grupunu-
zun Hükümete güvenoyu vermeyece%ini söylüyorsunuz ve ilân ediyorsunuz. Gru-
punuz böyle bir karar aldı mı?” Adalet Partisi Sayın Genel Ba#kanının bana verdi%i 
cevap #u oldu:

“Bizim Partimizin Tüzü%üne göre Grupumuzun böyle bir karar almasına gerek 
yoktur, yetkili organımız ba#kadır.” dedi.

Bir parti kendi tüzü%ünü devletin yasalarından daha üstün tutarsa, tüzü%ünü 
ve tutumunu yasalara uyduracak yerde, kendi tüzü%üne yasaların ötesinde, üstün-
de geçerlilik kazandırmaya çalı#acak olursa, öyle bir partiyle demokrasinin kuralla-
rı içinde diyalog kurmanın güçlü%ünü herhalde bütün Sayın Üyeler takdir ederler. 
Kaldı ki, biz hiç bir zaman böyle bir diyalog kurmaktan umut kesmi# de%iliz. Bu 
umudu her zaman içimizde saklı tutmayı görev biliyoruz ve her olana%ı de%erlendi-
rerek bu umudumuzu gerçekle#tirmeye geçmi#te çalı#tık, bundan sonra da çalı#a-
ca%ız. Fakat Adalet Partisiyle ili#kilerimizde Türkiye’nin bazı zor dönemlerinde, dar 



geçitlerinde ili#kilerimizde zaman zaman diyalog kurdu%umuz, i#birli%i yaptı%ımız 
oldu; ama bu konuda bir acı gözlemim vardır. Adalet Partisinin Sayın Genel Ba#kanı 
böyle bir diyalogun kendisi için yararlı oldu%u noktalarda, o diyaloga talip olmu#tur 
ve girmi#tir, kendisi için yararlı ve zorunlu olacak noktayı a#ar a#maz o diyalo%u 
reddetmi#tir. Zaman zaman bunun bazı örneklerini kamuoyuna da açıkladı%ım için 
huzurunuzda tekrarlamaya gerek görmüyorum; fakat Sayın Üyelerin böyle bir di-
yalogun zorunlulu%unu belirten dü#üncelerine aynen katıldı%ımı ifade ederken bu 
diyalogun niçin sürekli olarak kurulamadı%ını da izah etmeyi bir görev bildi%im için 
bunları anlatmı# bulunuyorum.

Sayın Üyeler;
Normal olarak bir Hükümet Programı görü#ülürken o programın söz verdi%i 

icraat tartı#ılır; fakat Türkiye’deki bunalım ortamında Hükümetin söz verdi%i ic-
raatın çok dı#ında bazı konulan tartı#mak zorunlu hale geliyor. Çünkü, Hükümet 
sorunu Türkiye’ deki bunalımın bir unsuru haline gelmi# bulunuyor. Onun için ben 
de i#in daha çok siyasal yönü üzerinde durma gere%ini duyuyorum, tıpkı Sayın Üye-
lerin de aynı gere%i duydukları gibi.

Bu arada #unu da belirtmek isterim: Bazı partilerin liderleri, hepinizin gözle-
di%iniz gibi, adeta kendi partileri üzerine bir ambargo koyarak ve geçen gün kul-
landı%ım bir deyimle kendi partilerinin Parlamentodaki üyelerini âdeta bir siyasal 
karantina içine alarak bir parti tahakkümünü Parlamentoda geçerli hale getirmeye 
çalı#ıyorlar.

Elbette, Anayasamızın da belirtti%i gibi, demokrasimiz bir yönüyle partiler 
demokrasisidir; ama bundan önce ve bunun ötesinde demokrasimiz parlamenter 
demokrasidir. Herhalde demokrasimizin partiler demokrasisi niteli%i parlamen-
ter demokrasi niteli%inin önüne geçmemelidir. &kisi en azından birbiriyle dengeli 
olarak kalmalıdır. Kaldı ki, son a#amada partiler demokrasisinin de parlamenter 
demokrasiden âdeta soyutlanmı# bir partiler demokrasisinin de ötesine gidilmek 
isteniyor. Bir liderler demokrasisi kurulmak isteniyor ki, aslında bu iki kelime bir 
araya geldi%i vakit çeli#kin olur, buna bir liderler diktası demek daha uygun dü#er 
sanıyorum.

Bu liderler diktası kurulmaya çalı#ılırken, Parlamento kamuoyundan soyut-
lanmaya çalı#ılıyor, aynı zamanda partilerinin üyeleri de Parlamentodan soyutlan-
maya çalı#ılıyor. Buradaki bo# sıraların sahipleri bu Parlamentonun üyeleridir ve 
bugün Cumhuriyet Senatosunda Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri tartı-
#ılmaktadır. Bu konunun tartı#ılmasına hiç girmek istemeyen kimselerin bugünkü 
toplantıya katılmamaları çok do%al kar#ılanabilir; ama tartı#maya bütün hızlarıyla 
güçleriyle katılıyorlar; fakat o tartı#mayı Parlamentonun hakkı olan, her yerden 
önce Parlamentonun hakkı olan o tartı#mayı Parlamentonun çatısı altında de%il, 
Cumhuriyet Senatosunda de%il, Millet Meclisinde de%il ba#ka yerlerde yapmaya 
çalı#ıyorlar. Kendi gruplarının müzakeresiz toplantılarında yapmaya çalı#ıyorlar. 
Böylelikle kendi üyelerini Parlamentodan, Senatörleri Senatodan, milletvekillerini 
Millet Meclisinden soyutlamaya çalı#ıyorlar ve tümü ile Parlamentoyu da kamuo-
yundan soyutlamaya çalı#ıyorlar.



Bu arada bu partilerden birinin Sayın genel ba#kanı Büyük Millet Meclisinin 
dı#arıdan, kamuoyu tarafından yönetilemeyece%i anlamına gelen sözler söyledi. 
Elbette dı#arıdan yönetilmez Parlamento; ama dı#arıdan etkilenir. “Ben dı#arıdan 
etkilenmem” diyen Parlamento, “Ben kamuoyuna aldırı# etmem, kamuoyunun ne 
dü#ündü%ü benim için önem ta#ımaz” diyen Parlamento, demokratik Parlamento 
de%ildir. (C.H.P. ve M.B. G. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

E%er biz 4 yılda veya 6 yılda bir sadece kamuoyunu ve seçmeni hatırlarsak ve 
o 4 yılda, 6 yılda biz sadece bizim ihmalimizin sonucu olan #eyleri ona vaat et-
mek üzere, “Sana yol yapaca%ım, çe#me yapaca%ım, okul yapaca%ım...” demek üzere 
halka gider, ondan sonra halk adına Devleti idare ederken 4 yıl, 6 yıl ona hiç bir 
#ey danı#madı%ımız gibi, biz danı#madan, onun bize ula#tırdı%ı, duyurmaya çalı#-
tı%ı dü#üncelere de Parlamentonun duvarlarını kapatırsak, kapılarını kapatırsak, o 
zaman Parlamento halktan, daha do%rusu Büyük Millet Meclisi halktan kopar ve 
Parlamentomuz demokratik niteli%ini yitirir; ama bazı partilerin yönetimlerinin, 
(üyelerinin büyük ço%unlu%unu tenzih ediyorum) bu davranı#ına ra%men Türk Par-
lamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin Parlamentosu oldu%unu 
hiç bir zaman unutmayacaktır. Kendisinin yanılabilece%ini; fakat milletin hiç bir 
zaman yanılamayaca%ını dü#ünerek hareket edecektir.

Bugün birçok Sayın Üyelerin de belirtti%i gibi, Türkiye’nin nasıl bir hükümete, 
ne tür bir hükümete gereksindi%inde milletin büyük ço%unlu%u birle#iyor. Yalnız 
bugünkü Hükümetin dayandı%ı partinin üyeleri de%il, o partiye son seçimlerde oy 
vermemi# olan, bundan sonraki seçimlerde de belki hiç oy vermeyi dü#ünmeye-
cek olan, hatta bu partinin programını birçok noktalarında be%enmeyen birçok 
yurtta#larımız açık ifadelerinde görüldü%ü gibi, bu Hükümetin görev ba#ında kal-
masını, güvenoyu almasını istiyorlar ve bunu da bazı gerekçelere dayandırıyorlar. 
Türkiye’nin koalisyon hükümetleriyle, hele 5 Haziran öncesi birle#imde bir Koa-
lisyon Hükümetiyle sorunlarını çözemeyece%ini, tam tersine büsbütün a%ırla#-
tıraca%ını gördükleri için yine Türkiye’nin öyle bir hükümetle hiç bir uluslararası 
sorununu ele alamadı%ını ve alamayaca%ını, büsbütün a%ırla#tıraca%ını gördükleri 
için; ekonomik sorunlara, dı# ödemeler sorununa çözüm bulamadı%ını ve bulama-
yaca%ını ve ülkeye barı# de%il kavga getirdi%ini gördükleri için, kurmu# oldu%umuz 
Hükümeti hiç de%ilse bu a#amada bir çözüm yolu olarak görüyorlar. Bunu yalnız 
milletimizin Parlamento dı#ındaki üyeleri böyle görmüyor. Bu Parlamento içinde; 
ama bu Hükümeti olu#turan partinin dı#ında bazı Sayın Üyeler de bunu böyle gö-
rüyorlar. Onun için Hükümet Programı görü#ülürken bu toplantı salonunda bu-
lunmaları engelleniyor ve böylece Parlamentonun bütünlü%üne ve Parlamentonun 
demokratik, Anayasal i#levine bir bakıma gölge dü#ürülmü#, bazı sınırlamalar ge-
tirilmi# bulunuyor. Bunu ileride Türk siyasal ya#amında iz bırakabilecek bazı yeni 
bir bunalım unsuru olarak gördü%üm için vahim bir tehlike sayıyorum ve bu açıdan 
huzurunuzda belirtmek, takdirlerinize sunmak gere%ini duyuyorum.

Bunalım dönemlerinde birçok ülkelerde parlamentolara büyük i#levler dü#er. 
Ben inanıyorum ki, umuyorum ki, Türk Parlamentosu da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de, Cumhuriyet Senatosuyla ve Millet Meclisiyle bütün engelleri a#arak o i#-



levini yerine getirecektir ve parlamenter demokrasinin kuralları içinde Türkiye’nin 
bunalımdan esenli%e çıkarılmasına öncülük edecektir.

Sayın Üyeler;

Türkiye’nin son yıllarda içine sürüklenmi# oldu%u durum, bugün kendi içinde 
tutarlı ve uyumlu bir hükümeti her zamankinden daha çok gerekli kılıyor, Artık 
Türkiye’nin hiç bir önemli konuda karar alamayacak, politika olu#turamayacak bir 
hükümete tahammülü kalmamı#tır, uzun bir hükümet bunalımına da tahammülü 
kalmamı#tır.

Sayın Profesör Erim, çok yararlanarak ve #ükranla dinledi%im konu#malarında 
“destek” anlamına gelen sözleri kadar de%er ta#ıyan ele#tirilerde ve uyarılarda da 
bulundular. O ele#tirilerinden birisine kendimizi mazur göstermek için, savunmak 
için de%il; fakat sadece gerekçemizin ne oldu%unu açıklamak için müsaadeleriyle 
de%inmek istiyorum.

Sayın Erim, “Ke#ke Programda önceki Hükümetin ele#tirilmesine yer verilme-
seydi” dedi. Sayın Profesör Çelikba#’da bu ele#tiriye katıldı.

Normal zamanlarda bu ele#tirinin çok haklı oldu%unu kabul ediyorum. Belki 
bugün de haklıdır. Yalnız niçin Hükümet Programında, geçmi# Hükümetin tutu-
munu bazı yönleriyle belirtme gere%ini duydu%umuzu açıklamak isterim müsaa-
denizle.

Bir kere gerek sosyal, gerek siyasal, gerek ekonomik alanda iç ve dı# politikada 
devraldı%ımız miras son derecede a%ırdır. Bunu herhalde Sayın Erim’de takdir eder-
ler ve bizim Hükümet olarak izleyece%imiz politika da o mirasın da önemli bir etkisi 
olacaktır. Hükümet Programında bunu da zaten belirtmi# bulunuyoruz. Bir yandan 
Türkiye’nin sorunlarına uzun süreli çözümler getirirken, bir yandan da devraldı%ı-
mız sorunların gerektirdi%i, ivedile#tirdi%i çözümleri getirmemiz gerekti%ini belir-
tiyoruz. Bu açıdan nasıl bir miras devraldı%ımızı belirtmek zorundaydık. Ayrıca, 
içinde bulundu%umuz dönemin #öyle bir özelli%i var:

5 Haziran öncesi bir bakıma geride kalmı#tır; ama bir bakıma da iki adım öte-
mizde yine var olan bir tehlike olarak durmaktadır. Çünkü, bütün sakıncaları ortaya 
çıktıktan, kanıtlandıktan, bizzat kendilerince, eski Hükümet ortaklarınca en a%ır 
dil ile açıklandıktan sonra bizim bugün kurmu# oldu%umuz Hükümete tek alterna-
tif olarak (O da gerçekle#ip, gerçekle#emeyece%i bilinemeyen) 5 Haziran öncesi Hü-
kümet modeli sunulmak isteniyor, bazı kimselerce ve çevrelerce. Demek ki, geride 
bıraktı%ımız karanlık, önümüzde de bir tehlike olarak duran, beliren bir karanlıktır. 
O halde biz sadece geçmi#ten bahsetmi# olmuyoruz, aynı zamanda önümüzdeki bir 
tehlikeden de söz etmi# oluyoruz. Bu açıdan Programı de%erlendirecek olurlarsa, 
Sayın Erim’in bu noktada da bizi daha anlayı#la kar#ılayaca%ını umuyorum.

Öyle bir durumdayız ki Sayın Üyeler, aslında hiç gazete man#etlerinde yer al-
maması gereken bazı #eyler man#et oluyor. Eski bir gazeteci olarak bildi%im çok 
basit ve sade bir gazetecilik kuralı vardır; “olay” haber olur. “Olay” olmaması haber 
olmaz; fakat Türkiye’de bugün, bir gün olaysız geçmi# ise, en büyük haber odur.



"imdi size bugünün en büyük haberini verece%im Sayın Üyeler. Bugün 
Türkiye’nin 22 ilinde 354.060 çocuk ve genç üniversite giri# sınavlarına girdi ve hiç 
bir olay olmadı. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar) Hiç bir ö%renci 
grupu ba#ka ö%renci grupunun sınava girmesini engellemeye kalkı#amadı bile, bu 
cesareti gösteremedi. Hiç bir ö%renci bir ba#ka ö%rencinin bırakınız canını almak, 
canını incitemedi.

O halde ben, beni mazur görürlerse Sayın Çelikba# kadar kötümser konu#ma-
yaca%ım. “Kısa sürede bu olaylar önlenemez” dedi. Bizim Programımızda koydu%u-
muz kurallarla çok kısa sürede bu olaylar önlenir, önlenecektir. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri ve alkı"lar) Nitekim, yalnız bugünkü giri# sınavları de%il, Hükümet 
kuruldu%undan beri açık bulunan bazı okullarda ve yüksekö%renim kurumlarında 
sınavlar yine olaysız oluyor ve eski Hükümet döneminde sınav yapamayacaklarını 
dü#ünerek kapanmı# ve sınavları ertelemi# olan bazı yüksekokullar da Hükümeti-
mizce artık sınav yapabilirsiniz, o noktaya geldiniz diye te#vik ediliyor.

"imdi, Türkiye öyle bir duruma getirilmi# ki, olay olmaması, sınavlarda ö%renci 
öldürülmemi# olması haber oluyor; en büyük olay oluyor; Yüce Senatonun uzun 
alkı#larına mazhar olan bir olay oluyor. Böyle bir miras devralmı#ız ve böyle bir 
mirasın yükünden Türkiye’yi kurtarmak bu Hükümetin de ba#ta gelen ödevi. Sırf o 
nedenle geçmi#e de programda bir ölçüde de%inme gere%ini duyduk.

Beni Sayın Üyeler ba%ı#larlarsa, yine geçmi# Hükümete bir iki noktada de%in-
mek gere%ini duyaca%ım. Çünkü, geçmi#ten bu yana gelen davranı#larını, o Hükü-
metin bazı unsurları bugün de devam ettiriyorlar.

Sanırım bugünkü gazetelerde bir haber okumu#sunuzdur. Eski Hükümet orta-
%ı partilerden birinin üyesi, bizim #imdi kurdu%umuz Hükümet güvenoyu alamaz-
sa, yeniden kurulmasına çalı#ılaca%ı anla#ılan hükümeti olu#turacak partilerden bi-
rinin Parlamentodaki bir üyesi, Hükümetimizin Millî E%itim Bakanına Parlamento 
yolu ile bazı sorular yöneltmi#. Bu sorulardan biri #u: “Millî E%itim Bakanlı%ında 
çalı#an memurların Bozkurt rozeti takmalarını yasakladı%ınız söyleniyor, bu do%ru 
mu?” Do%ru mu diye Sayın Bakana sordum. “Böyle bir yasak çıkarmak #imdiye ka-
dar aklıma gelmemi#ti” dedi. E%er bu yasa%ı derhal çıkarmazsan, ben senden hesap 
sorarım dedim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar) Çünkü, bugün “Boz-
kurt”, vakti ile bütün Türk milletini bir anlamda temsil eden, eski Türk tarihini 
hatırlatan bir simge olmaktan çıkmı#, Türk çocuklarının canına kıyan bir grupun, 
bir siyasal toplulu%un simgesi haline gelmi#tir ve bundan birkaç hafta önceye ka-
dar Hükümet içinde olan, bundan sonra da Hükümet içinde olabilmeyi uman bazı 
kimselerin partisi istiyor ki, Türk çocuklarını yeti#tirecek olan ö%retmenlerin Millî 
E%itim Bakanlı%ındaki görevlilerin yakalarında o partizanlık simgesi, partizanlı%ın 
çok ötesinde birtakım eylemlerin simgesi olan rozeti taksınlar, rozeti ta#ıyabilsin-
ler ve bir bakan buna engel olamasın. Böyle #eylere engel olaca%ız.

Sayın Üyeler.
Ben ön seçimler yapıldı%ı gün Ankara Atatürk Lisesinde, Atatürk Lisesi Yur-

dundan Ba#kentin ortasında ö%renciler partimizin delegelerine ate# açtıkları için 
oraya gitmek zorunda kaldım. Bu vesile ile son zamanlardaki #öhretini duydu%um 



o Lisenin dershanelerini dola#tım. Bütün sınıflarında bozkurt resimleri, üç aylar, 
siyasal hakaret niteli%inde, polemik niteli%inde yazılar, istisnasız bütün ö%retmen 
kürsülerine bir partinin amblemleri bir daha kazınamayacak, silinemeyecek #ekilde 
çizilmi# ve Devlet bütün bunlar kar#ısında âciz bırakılmı#. Bütün bunlara ra%men 
Sayın Çelikba# emin olsunlar ki, hiç bir Hükümet üyemiz, kamu görevlilerine kar-
#ı, konu#malarının yazılı metinlerinde kullandıkları deyimle “Ha#in” bir davranı#ta 
bulunmamı#tır. Sayın Çelikba#’da, “Bazı gazetelerin yazdı%ına göre...” diye ifade bu-
yurdular. E%er bu ha#in davranı#a bir tek örnek gösterirlerse, onun üzerine derhal 
e%ilece%ime huzurunuzda söz veriyorum; ama elbette demokratik hukuk devleti 
kuralları içinde vatanda#ların haklarını çi%neyen, Türk çocuklarının canına kıydı-
ran kamu görevlilerini o görevlerde tutmayaca%ız. Kamu görevlilerinde gerekli de-
%i#iklikleri yaparken de, demokratik hukuk devletinin kurallarının bir adım dı#ına 
çıkmayaca%ız. Bu konuda ba#ta gelen rehberimiz de Danı#tay kararları olacaktır. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar) Ama, öyle bir ortama girdik ki, Danı#tay kararlarını, 
üstelik Yargıtay’a kadar ba#ka mahkemelerin de karar üstüne kararla do%ruladı%ı 
mahkeme kararlarına uymamak suç sayılmıyor da, Hükümet kurdu%umuz zaman 
mahkeme kararlarını uygulamak suç sayılıyor. Elbette biz, böyle bir ters devlet ve 
hukuk anlayı#ı içine girecek de%iliz, hukukun gere%i ne ise onları yerine getirece%iz. 
Aynı zamanda etkin bir devlet yönetimi için, vatanda#a e#it davranan bir devlet 
yönetimi için gereken tutumu izlemeye çalı#tı%ımız sırada, bu anlayı# içinde bize 
yardımcı olan kamu görevlileri Hükümeti dalma yanlarında bulacaklardır; ama bu 
anlayı#ın dı#ına çıktıkları zaman da elbette birlikte çalı#ma olana%ını bulamayaca-
%ız.

Bugün Millî E%itim Bakanlı%ında, örne%in Bakanın bir ha#in davranı#ı söz ko-
nusu de%ildir; ama bazı müdürlerin Bakana kar#ı direni#i vardır ve bu direni# de 
radyoda, televizyonda dinledi%iniz gibi, bir Partinin Genel Ba#kanınca açıktan te#-
vik ve tahrik edilmektedir. Ona ra%men Bakanlar Kurulunun üyelerini büyük bir 
sabır ve tahammülle bütün kamu görevlilerinin ki, ço%unlu%u zaten hiç bir zaman 
demokratik hukuk devleti kurallarının dı#ına çıkmamı#lardır; fakat çıkanların da o 
kurallar içine girmelerini mümkün oldu%u kadar sabırla beklemektedirler.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
Konu#malarınızdan kıvançla ve sevinçle gördü%üm gibi, Hükümetimize yönel-

tilen haksız suçlamaları, Cumhuriyet Senatosunun bu görü#melere katılan Sayın 
Üyeleri büyük ölçüde payla#madıklarını ifade etmi#lerdir.

Bu ithamlardan biri de Hükümetin i#gal altına alındı%ı iddiasıdır. Bu temelin-
den geçersiz bir iddiadır; ama biz, Hükümet oldu%umuzda Devleti büyük ölçüde 
i#gal altında bulduk ve Devleti i#gal altından kurtarmaya kararlıyız. Demokratik 
hukuk devleti kuralları içinde Devleti i#gal altından kurtarmak için gerekenleri el-
bette yapaca%ız.

Sayın Üyeler;
Türkiye’nin sorunları, karar alabilecek, politika olu#turabilecek bir hükümeti 

her zamankinden daha çok gerektiren a%ırlıktadır. Örne%in bir Kıbrıs sorunu. Bu 
sorun çözülmeden geçen her gün, yalnız bu sorunun çözümünü daha a%ırla#tır-



makla kalınıyor, aynı zamanda Türkiye’nin bütün uluslararası ili#kilerle ilgili so-
runlarını her geçen gün daha çok a%ırla#tırıyor.

Bu konuda eski Ba#bakanın çok haksız bir hücumuna hedef olduk geçen gün. 
Muhtemelen televizyonda, radyoda izlemi#sinizdir. Ba#bakanlık makamına geldi-
%im gün ben orada Ba#bakanı bulamadım. Türk Devletinin binlerce yıllık gelenek-
lerden gelen, Türk Devletinin süreklili%i içinde olu#mu# bazı uygar kurallar vardır. 
Bütün ba#ka uygar ülkelerde de oldu%u gibi, bir ba#bakan görevden ayrılırken yeni 
gelen ba#bakana görevi devreder ve o arada bazı politikaları, bazı olayları, bazı va-
kıaları ona emanet eder. Aynı #eyi bakanlar da yapar.

Ben Ba#bakanlık makamına, bakan arkada#larım bakanlık makamlarına gittik-
lerinde Sayın ba%ımsız iki bakanın ve Sayın Cumhuriyetçi Güven Partili bakanların 
dı#ında di%er Bakanlar Kurulu üyeleri bu demokratik kuralı yerine getirmediler ve 
ben bizden önceki Hükümetin bir Kıbrıs politikası var mıydı yok muydu, (Bu da 
zaten çok ku#kuludur ama) hiç de%ilse Ba#bakanın Kıbrıs konusuyla ilgili görü#ü ne 
idi; bunu kendisinden ö%renme olana%ını bulamadan o makama geldim.

Aradan 24 saat geçti. Günler önceden benden randevu istemi# bir Yunanlı ga-
zeteciyi kabul ettim. Bana izleyece%imiz Kıbrıs politikasıyle ilgili bazı ayrıntıları 
sordu ve henüz o ayrıntılar üzerinde konu#abilecek durumda olmadı%ımı, bunun 
için gerekli incelemeleri yapmadı%ımı söyledim. Bunun için eski Ba#bakan kimi 
ele#tirdi, “Nasıl söylemezmi#, söyleyemezmi#?” diye. Oysa, kendi Hükümeti 2,5 yıla 
yakın bir süre i#ba#ında kaldı ve bırakınız bir Yunanlı gazeteciyi, Türk Milletine o 
Hükümetin Kıbrıs politikasının ne oldu%unu söylemedi. (C.H.P. sıralarından alkı"-
lar)

Bırakınız bir yabancı gazeteciyi, bütçe görü#meleri sırasında, o zamanki Ana-
muhalefet Partisinin Lideri olarak ben Kıbrıs konusunda, Ortak Pazar konusunda 
ve ulusal güvenli%imiz konusunda millî birlik arayı#ımıza uygun bir konu#ma yap-
tıktan sonra Hükümetten bazı sorular sordum, ele#tiri anlamına gelen sorular da 
de%il, sadece bilgi edinme amacından do%an bazı sorular. O zamanın Ba#bakanı be-
nim bu sanılarıma bile Millet Meclisi kürsüsünden cevap verme gere%ini duymadı. 
"imdi, bana Kıbrıs konusunda hiç bir #ey devretmemi#, emanet etmemi# bir kimse 
olarak “Niye o makama geldikten 24 saat sonra, benim 2,5 yıl millete söyleyeme-
diklerimi sen bir Yunanlı gazeteciye söylemedin?” diyerek beri ele#tirmek istedi.

Aslında biz güvenoyu aldı%ımız takdirde, elbette Kıbrıs sorununu nihaî çözüme 
ula#tırabilmek için bize dü#en, Türkiye’ye dü#en bir politikayı ivedilikle olu#turma-
ya çalı#aca%ız ve bu politikayı olu#tururken de bunun sadece bir Hükümet politikası 
de%il, bütün Türk Milletinin ve Türk Devletinin politikası olabilmesi için kendimize 
dü#en her çabayı gösterece%iz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Denebilir ki, bazıları belki diyebilirler ki; bu güç bir sorun, bizi ortak etmek isti-
yorsun bu güçlü%e... Oysa 1974’te biz Kıbrıs Barı# Harekâtını yaptı%ımız zaman ve 
yaptıktan sonra da, o zamanki Hükümet olarak bunun bütün sorumlulu%u üzeri-
mizdeyken, bizim dı#ımızdaki partileri de onun #erefine ortak etmeyi görev bilmi#-
tik. Çünkü, Türk Milletinin dünyada ancak birlik oldu%u oranda güçlü olabilece%ini 
ve kendi millî davalarını dünyaya kabul ettirebilece%ini biliyorduk.



Onun için, güvenoyu aldı%ımız takdirde, elbette Kıbrıs sorununu bir an önce 
çözmek için bize dü#en, Türkiye’ye dü#en tutumun ne oldu%unu saptayaca%ız, açık-
layaca%ız ve bunu saptarken de elbette bir yandan Kıbrıs Türklerinin görü#ünü ala-
ca%ız, bir yandan da bu politikanın bütün milletimizin politikası olması, olabilmesi 
için üzerimize dü#enleri yapaca%ız.

Bugün, kurulacak Hükümetin, güvenoyu alıp i#ba#ında kalacak Hükümetin 
kendi içinde tutarlı bir Hükümet olması, ekonomimize çekidüzen verebilmek baka-
nından, ekonomimizin darbo%azlarını a#abilmek bakımından da zorunludur.

Geçmi# Hükümet, yalnız büyük ve çetin ekonomik sorunları çözememekle ve 
a%ırla#tırmakla kalmamı#tır. Birazdan bazı örneklerini verece%im en basit güncel 
sorunlar üzerinde bile karar alamamı#, adım atamamı#tır. Bunun sonucu olarak 
Türkiye bir yandan dı# kaynaklarını tüketmi#tir, bir yandan iç kaynaklarını tüket-
mi#tir.

Sayın Karavelio%lu çok haklı olarak Kamu &ktisadî kurulu#larının durumuna 
de%indiler. Ayrıca Sayın Prof. Erim de Hükümet Programımızın bazı eksikliklerine 
de%inirken kaynak sorunu üzerinde yeterince durmamı# oldu%umuzu haklı olarak 
belirttiler. Gerçekten somut kaynaklar üzerinde durmadık Hükümet Programında; 
fakat Hükümet Programı tümüyle uygulandı%ı zaman, öyle inanıyoruz veya umu-
yoruz ki, kaynak sorunu da büyük ölçüde çözülmü# olacaktır. Nasıl çözülmü# ola-
caktır? Bunu Sayın Karavelio%lu’nun Kamu &ktisadi Kurulu#larıyle ilgili sözlerini 
do%rulayıcı bazı rakamlarla açıklamaya çalı#aca%ım.

Bilindi%i gibi, Kamu &ktisadi Te#ebbüsleri Türk ekonomisinde çok önemli bir 
yer tutar ve iyi i#letilir ve kullanılırsa Kamu &ktisadî Kurulu#ları Türk ekonomi-
sinin yükünü ta#ıyabilir büyük ölçüde, Türk Devletini ayakta tutabilir ekonomik 
anlamda ve büyük kaynak yaratabilir. Oysa Kamu &ktisadî Kurulu#ları, özellikle son 
yıllarda, uzun süreden beri; fakat özellikle son iki üç yılda Devleti parselleyen bir 
Komisyon Yönetiminin elinde Devlete ve ekonomiye yük olur ve akıl almaz ölçüde 
kaynak tüketir duruma gelmi#tir, kaynak yaratır duruma gelecek yerde.

Son rakamlara göre 1976 yılında Kamu &ktisadî Te#ebbüslerinin i#letme açı%ı 
14,5 milyar lira, yatırım açı%ı 37 milyar 800 milyon lirayı bulmu#tur. Toplam fi-
nansman gere%i böylece 52 milyar 300 milyon liraya eri#mi#tir. 1977 yılında i#let-
me açı%ı için program tahmini 19 milyarken #imdiden bunun 41 milyara varaca%ı 
anla#ılmı#tır. Buna yatırımlar açısından da 61 milyar liralık kaynak açı%ı eklemek 
gerekecektir. Bu #ekilde yılsonuna kadar Kamu &ktisadî Te#ebbüslerinin finansman 
gere%i, ek kaynak gere%i de 102 milyar lirayı bulmu# olacaktır ve Türkiye’nin büt-
çesiyle kıyaslandı%ı vakit bunun Devlete ne kadar a%ır bir yük oldu%u ortaya çıkar.

Onun için, e%er biz Kamu &ktisadî Kurulu#larına programımızda öngördü%ü-
müz özgürlü%ü (Tabiî sorumlulukla birlikte olmak #artiyle) ve bürokratik yönetim 
yerine ekonomik i#letmecilikle yönetilme oyna%ını sa%ladı%ımız ve onu kaynak tü-
ketir durumdan kurtarıp kaynak yaratır duruma getirdi%imiz takdirde, yeni vergi-
ler çıkarmaya gerek kalmadan Devlet, yatırımları hızlandırmak için çok geni# ola-
naklara kavu#mu# olacaktır.



Dı# ödemeler sorunumuzun nasıl a%ırla#tırıldı%ını biliyorsunuz. Kamu &ktisadî 
Kurulu#larımızın durumunu açıklamı# bulunuyorum; fakat bunun ötesinde akla 
gelmeyecek kadar küçük güncel konularda bile, geride bıraktı%ımız ve önümüzde 
de bir tehlike olarak canlandırmak istenen Hükümetin neleri yapamadı%ına bir iki 
örnek vermek isterim.

Türkiye biliyorsunuz pek çok yeri tuz olan bir memlekettir. Tuz gölleri vardır, 
tuz kayaları vardır; fakat Türkiye bu yıl tuz ithal etmek durumunda bırakılmı#tır. 
Onunla da kalınmamı#tır, bugün Türkiye’de biz hükümete gelip #imdi birazdan bah-
sedece%im kararı almasaydık, tuz kıtlı%ı ba#lamak üzereydi. Hem tuz ithal edecek 
duruma getirilmi#tir Türkiye, hem de tuz ithali için gerekli 375 bin dolardan ibaret 
dövizin transferi yapılmamı#tır. Ancak, bunu ö%renince bugün Hükümetimiz bu 
transferi yapma kararını almı#tır ve bu #ekilde tuz memleketi olan Türkiye’yi tuz-
suzluktan, tuz bunalımından kurtarıp bir tuz kıtlı%ı önlenmi#tir.

Ayrıca Gümrük ve Tekel Bakanlı%ına kaynak tahsis edilmedi%i için (Bunda Ba-
kanlı%ın kusuru yok tabiî yine) Maliye Bakanlı%ı geçmi# Hükümet tarafından ge-
rekli kayna%ı tahsis etmedi%i için, üreticinin Tekele sattı%ı, teslim etti%i tütünlerin 
parası ödenmemi#tir. Kaynak olmadı%ını, paraların ödenmedi%ini görünce vatan-
da# da, üretici de teslimatını, tütün teslimini geciktirmeye ba#lamı# ve tütünler 
bozulma tehlikesiyle kar#ı kar#ıya gelmi#tir.

Bugün yine Hükümetimiz ilk i#lerinden biri olarak #imdiye kadar Tekel tarafın-
dan aylar önce alınmı# tütünlerin bedelini ödemek için gerekli ödene%i Gümrük ve 
Tekel Bakanlı%ına vermi#tir ve bundan sonraki alımlarında günü gününe bedelleri-
nin ödenmesini kararla#tırmı#tır.

Türkiye döviz bunalımı içindeyken, ihraç edilebilecek bu%daylarını; dı#arıda 
talipleri, mü#terileri olan bu%daylarını bildi%iniz gibi geçen mevsimden beri depo-
lar yetmedi%i için toprak altında tutmaktadır ve ondan sonra da DÇM’ler yoluyla 
ödünç döviz aramaktadır. DÇM’ye bir kredi demek bile do%ru de%ildir, borç demek-
tir.

Yine Hükümetimiz kurulur kurulmaz bu%day ihracına da ba#lamı#tır.
Elektrik bunalımı:
Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadı%ı için basit bir ihmalden Türkiye’nin ve 

Türk ekonomisinin ne kadar a%ır bir elektrik enerjisi bunalımına sürüklendi%i or-
tadadır ve aylar sürecektir, bozulan teslislerin yeniden devreye girebilmesi. Bu ara-
da ihmal edilmi# olan yatırımlar dolayısıyle zaten Türkiye’de büyük bir enerji açı%ı 
vardır; fakat buna ra%men geçmi# Hükümet, kom#u Bulgaristan’a birkaç milyon do-
larlık elektrik borcunu ödemedi%i için, Bulgaristan’dan da yeterli elektrik alamıyor-
duk. Hükümette geli#imizden üç gün sonra bu sorunun da çözülebilece%ini gördük.

Demek ki, geride birkaç hafta bıraktı%ımız ve e%er bu Hükümet güvenoyu ala-
mazsa, önümüzde gerçekle#ip gerçekle#emeyece%i de bilinemeyen, tek olasılık ola-
rak bazı çevrelerin gördü%ü Hükümet, bir tuz sorununu, teslim alınan; tütünlerin 
bedelini ödeme sorununu bile çözemeyecek durumda bir Hükümetti ve yine öyle 
bir hükümet olacaktır, e%er o alternatif gerçekle#ecek olursa.



Sayın Profesör Erim, Hükümet Programında Akdeniz, Orta-Do%u ve Balkan-
ların co%rafya sınırları içinde dü#ündü%ümüz dı# politikayı ayrıntılariyle açıklama-
mı# olmamızı ele#tirdiler. Gerçekten daha ayrıntılı girilebilirdi bu konulara. Sayın 
Erim’in bu ele#tirisine hak veriyorum; fakat belki daha önce bu konulardaki dü#ün-
celerimizi defalarca ve çok açık olarak, ayrıntılı olarak açıklamı# oldu%umuz içindir 
ki, Hükümet Programında kısaca yer vermekle yetindik.

Bu politikamız bir bakıma Atatürk’ün politikasının yeniden canlandırılması 
ve devamı anlamına gelir. Çünkü, biliyorsunuz Atatürk bir yandan bütün dünyaya 
açılma politikasını güderken, bir yandan da Türkiye’nin öncelikle ve de%i#mez bir 
tarihî ve co%rafî gerçek olarak bir Orta-Do%u ve Balkan Devleti oldu%u, Akdeniz 
Devletli oldu%u noktasından hareket ediyordu ve bizim o tarihî ve co%rafî gerçe%i-
mizi iyi de%erlendirerek kazanabilece%imiz, edinebilece%imiz, gücün, dünyaya daha 
geni# ölçüde açılırken de bize destek olaca%ını, bize ek bir güç kataca%ını dü#ünü-
yordu.

Öyle sanıyorum ki, dünyanın bugün vardı%ımız a#amasında Atatürk’ün o tarihî 
ve co%rafî gerçekleri çok iyi de%erlendiren gerçekçi politikasını yeniden canlandır-
mak için en elveri#li bir ortama ula#mı# bulunuyoruz. Hükümetimiz güvenoyu al-
dı%ı takdirde bunu da gere%ince de%erlendirecektir.

Sayın Erim, Hükümet Programını özellikle Atatürk ilkelerine ve milliyetçili-
%ine verdi%i önem bakımından övmek lütfunda bulundular, kendilerine te#ekkür 
ederim.

Gerçekten bizim anlayı#ımıza göre, Atatürk milliyetçili%inin ne oldu%unu özel-
likle bugünlerin Türkiye’sinde hatırlatmaya gerek vardır. Çünkü, milliyetçilik adı-
na cinayetlerin i#lendi%i, Türk çocuklarının öldürüldü%ü, milliyetçilik adına millî 
birli%imizin bozulmak istendi%i, milletin cephelere bölündü%ü, milliyetçilik adına 
ça%dı#ı devlet modellerinin diriltilmek istendi%i bir dönemde, Atatürk ça%da# mil-
liyetçilik anlayı#ını ve insanlıkla insanlı%ın ortak de%erleriyle Türk milliyetçili%ini 
ba%da#tıran milliyetçilik anlayı#ını yeniden hatırlatmakta büyük yarar vardır. Özel-
likle e%itim politikamızda Atatürk milliyetçili%i bu bakımdan temel olacaktır.

Hükümet Programında yer alan lâiklik tanımını tamamlayıcı ifadeleri içinde 
Sayın Profesör Erim’e te#ekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Bu arada #unu da belirtmek isterim ki; Atatürk milliyetçili%i yine Atatürk’ün 
lâiklik ilkesinden ayrılamayacak bir kavramdır. Çünkü, Türkiye’de lâiklik bir bakı-
ma millî birli%inde de gere%idir. Lâiklik zedelendi%i vakit Türkiye’de aynı dinden 
insanlar bile mezhep kavgaları dolayısıyle birbirine dü#erler. Türkiye’de Atatürkçü 
anlamda lâiklik ilkesine ba%lı bir hükümet bulundu%u vakit, kimse kimseye “Sen 
Alevî misin, Sünnî misin?” diye sorma gere%ini bile duymaz. Çünkü, bu ayrılık 
tümüyle ortadan kalkar. Çünkü, Devletin yakla#ımında bu ayrım güdülmez; ama 
Atatürk’ün kastetti%i, benimsedi%i anlamda lâiklik kabul etmemi# bir hükümet, bir 
iktidar i#ba#ına geldi%i vakit Türkiye’de mezhep sürtü#meleri ba#lar ve millî birli%i-
miz zedelenir. O halde, millî birli%i peki#tirmeden milliyetçi olunamayaca%ına göre, 
Türkiye’de gerçek anlamda milliyetçi olabilmenin bir gere%i de laik olabilmektedir. 



Hükümetimiz gerek milliyetçilik, gerek lâiklik ilkelerine Atatürkçü anlamda kesin-
likle ba%lı olacaktır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Üyeler;
Bugün Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi #öyle bir durumla kar#ı kar#ı-

yadır:
Bir yandan huzurunuzda bulunan Hükümet, bu Hükümet diyor ki: “Ben sade-

ce bir partiye dayanmıyorum. Kayna%ım olan partiye dayanmıyorum. Bütün Büyük 
Millet Meclisinin Hükümeti olmak istiyorum ve bütün milletin Hükümeti olmak 
istiyorum ve güvenoyu alabilmem de buna ba%lı. Güvenoyu aldıktan sonra görevde 
kalabilmem buna ba%lı. Bu tutumdan ayrıldı%ım gün dü#ürülebilecek bir Hüküme-
tim, görevden ayrılma durumunda bırakılabilecek bir Hükümetim” Demek ki, sözü-
nün güvencesi de bu Hükümetin kendi içinde var.

Bu Hükümet güvenoyu almazsa ne olacak? Ne olaca%ı hiç belli de%il. Bir ba#ka 
hükümet kurulup kurulamayaca%ı belli de%il; ama #ayet kurulursa o hükümetin na-
sıl bir hükümet olaca%ı belli.

O hükümet ne diyor? O hükümet, daha ba#larken bir cephecilik felsefesine 
dayanıyor; “Ben bir cepheyim” diyor. Yani bütün milleti temsil edece%im demiyor; 
“Ben bu milletin içinde bir cepheyi temsil edece%im” diyor. O cepheyi olu#turup 
hükümete getirdikleri vakit sonuç görüldü: Yalnız millet cephelere bölünmekle kal-
madı; cephe denenler kendileri bile, kendi içlerinde bile cephelere bölündüler ve de-
di%im gibi bir tuz konusunda, tütün alımları korusunda, elektrik konusunda güncel 
kararları alamayacak, hükümet orta%ı partilerden, konulardaki küçücük kaynakları 
bile esirgeyici birtakım küçük pazarlıklar içinde Türkiye’nin büyük yararlarını feda 
eden, gözden kaçıran bir hükümet kurdular.

"imdi, bu Hükümet güvenoyu alamazsa, (o da gerçekle#ip gerçekle#emeyece%i 
henüz belli olmamakla beraber) tek olasılık, 5 Haziran öncesindeki Hükümet; onun 
da çok daha sakıncalısı. Onun içindir ki, devraldı%ımız mirasla birlikte onu daima 
gözönünde tutarak ancak yolumuzu çizebiliriz ve Türkiye’yi aydınlı%a çıkarma ola-
na%ını bulabiliriz, ama bunu yaparken elbette dü#manlık duygularını körüklemeye 
de%il, geçmi#ten dersler alırken, bir yandan da geçmi#i unutturmaya çalı#aca%ız, 
geçmi#in acılarım kapatmaya çalı#aca%ız. Hükümet Programında da belirtti%im 
gibi, yalnız silâhlara hedef olan çocukları kurtarmayı ödev bilmeyece%iz; ellerine 
silâh verilen, yüreklerine kin zehiri akıtılan çocuklarımızı da kurtarmaya çalı#aca-
%ız. Nitekim, bugün Türkiye’nin 22 ilinde yapılan ve 354.060 ö%rencinin katıldı%ı 
sınavlarda, sa%cısı vardı solcusu vardı, a#ırı sa%cı a#ırı solcu denebilecek olanları 
vardı; ne bir birine silâh çekti ne de biri ötekinin silâhına veya darbesine maruz 
kaldı.

Aslında, Türkiye’de millî birli%i sa%lamak çok kolay; çünkü Türk Milleti yüz-
yıllar boyunca edindi%i tecrübeyle ve olgunlukla her sorunu kendi içinde uygarca 
tartı#masını bilen bir millettir. Milletimizin bu niteli%ini gere%i gibi de%erlendire-
bilirsek, Türkiye’ye hem barı# getirebiliriz, birlik getirebiliriz hem de o birlikten 
aldı%ımız güçle Türkiye’nin iç ve dı# bütün sorunlarını kısa sürede çözebiliriz.



Takdir Yüce Meclisindir, Yüce Senatonundur.
Uyarıcı ele#tirileriniz için ve destekleyici sözleriniz için Hükümetimiz adına 

tekrar #ükranlarımı belirtir, derin saygılar sunarım. (C.H.P., M.B.G. ve Cumhurba"-
kanınca S.Ü. Grupu sıralarından sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit’in kurmu# oldu%u Hükümetin Programının 

Cumhuriyet Senatosunda görü#mesi tamamlanmı#tır. Kendilerine ve Bakanlar Ku-
rulu üyelerine ba#arılar dilerim.

5 Temmuz 1977 Salı günü saat 15.00’te toplanılmak üzere Birle#imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati: 20.15
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Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Gündemimize göre, Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit tarafından ku-
rulan Hükümet Programı üzerindeki görü#melere ba#lıyoruz.

Görü#melerde &çtüzü%ümüzün 73’ncü maddesine göre, siyasî parti grupları 
adına birer sayın üye ile #ahısları adına 2 sayın üyeye ve Hükümet adına da 1 sayın 
üyeye söz verilecektir.

Bu ana kadar siyasî parti grupları adına söz isteyen olmamı#tır.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına…

BA%KAN — Peki efendim.

Gruplar adına ba#ka söz isteyen sayın üye? Yok. Söz alan sayın üyelerin isimle-
rini sırasıyle okuyorum:

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Ali Nejat Ölçen; "ahsı adına Nurettin 
Yılmaz, Mevlüt Güngör Erdinç, Süleyman Genç, Rahmi Kuma#, &smail Özen, Sabri 
Tı%lı, Faruk Sükan.

Genel Kurulun 23.6.1977 tarihli 7’nci Birle#iminde alınan karar gere%ince 
Program üzerinde siyasî parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konu#malar sü-
resizdir; ki#isel konu#malar ise 20 dakika süre ile sınırlıdır.

Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Ali Nejat Ölçen’de; buyurunuz efendim. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

C.H.P. GRUPU ADINA AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 
Yüce Meclisin saygıde%er üyeleri;

Ecevit Hükümetinin Programı üzerindeki görü#melere Adalet Partisi Grupu-
nun, Milliyetçi Hareket Partisi Grupunun ve Millî Selâmet Partisi Grupunun #u an 
katılmı# olmasından büyük kıvanç duyuyoruz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)



Aslında demokrasi, ülke sorunlarını parti kaygılarının üzerine çıkarak izlemek 
ve tartı#makla ba#lar. Belki bizim Hükümetimizin Programım be%enmeyebilirler, 
belki ele#tirmenin ötesinde de, bu programda, kendi siyasî dü#üncelerine uymayan, 
taban tabana zıt görü#leri de bulabilirler; ama demokrasinin özünde, kar#ı görü#le-
rin serinkanlılıkla dinlenmesi ve izlenmesi yer alır.

E%er böyle olmaz ve Yüce Meclisin çatısı altında duygusal davranı#larla; dü-
#üncelerin, programların ve sözlerin dinlenmesine rıza gösterilmez ve bu rıza 
gösterilmemede de bir toplu hareket olarak kendili%inden grupu olu#turan millet-
vekillerinin hareketi dı#ında, daha önceden o grupların liderlerinin veya genel ba#-
kanlarının talimatları rol alırsa, o takdirde demokrasi bundan zedelenir ve zarar 
görür. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu nedenle, burada kalan öteki partili arkada#larıma da derin saygılarımı su-
narak konu#mama ba#lamak isterim.

Cephe iktidarım olu#turan partilerden, özellikle Adalet Partisinin lideri, 
Ecevit’e hükümeti kurma görevinin verilmesine hırçın bir üslupla kar#ı çıkmı#tır. 
Bu üslubun hırçınlı%ını yadırgadı%ımızı ifade etmek isterim. Ama sadece bununla 
yetinmemi#tir; hükümeti kurma görevinin Anayasanın 102’nci maddesi gere%ince 
Cumhurba#kanınca Sayın Ecevit’e verilmesi kar#ısında, kendi grupunun haysiye-
tinin kırıldı%ı tezini ileri sürmü#tür. Bunu son derece yadırgadık. Bunu böyle ya-
dırgadık ki, herhangi bir siyasî parti grupuna ait bir üyeye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir üyesine, Sayın Cumhurba#kanı tarafından, Anayasanın 102’nci mad-
desinde belirtilen yetki kullanılarak hükümet kurma görevi verildi%i zaman, ba#ka 
siyasî grupların bundan haysiyetlerinin kırılaca%ı sonucunu çıkartmak son derece 
yanlı# olur.

Adalet Partisi Grupundan herhangi bir üyeye hükümet kurma görevi verildi%i 
zaman, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun haysiyeti kırılmaz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan bir üyeye hükümet kurma görevi verildi%i zaman, örne%in Ge-
nel Ba#kan Sayın Ecevit’e hükümet kurması görevi verildi%i zaman, bundan Adalet 
Partisi Grupunun haysiyetinin kırılaca%ı sonucuna varmak yanlı# olur.

O zaman olaylara, o zaman siyasete, o zaman ülke sorunlarına akılla de%il, akıl-
cılıkla de%il, duygularla, hislerle, kinlerle, ihtiraslarla yakla#ılmı# olur.

Adalet Partisi Grupunun bu duygulardan kendilerini arındırdıklarına inanıyo-
ruz. O Grupun vakarına yakı#ır biçimde Genel Ba#kanlarının da günün birinde bu 
sonuca varaca%ına ait ümidimizi hâlâ yitirmedik. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Bugün, öyle zannediyoruz ki, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve Adalet Partisi 
Grupu bir nevi tecrit kampında ya#amaktadır. Kimseyle görü#türülmemekte, Mec-
lise gelmelerine zaman zaman engel olunmaktadır. (A.P. sıralarından gürültüler)

Böylece bu kadar taassup altında…
TUNCAY MATARACI (Rize) — Yanlı# konu#uyorsun, A.P. Meclis Grupunu 

tahrik etme. Kendi grupunu savun! (C.H.P. sıralarından gürültüler)
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — E%er Adalet Partisi Grupundan…



BA%KAN — Beyler lütfen dinleyelim.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu sözüm üzerine bana gücenmi#, itiraz 

etmi# olan arkada#larım varsa, onların bu itirazlarım saygıyla kar#ılıyorum. Onla-
rın bu itirazları kar#ısında saygılarımı sunmak istiyorum. Bunun reddedildi%i kanı-
sına gelen itirazlarından sadece kıvanç duyuyorum.

O zaman bu kürsüye kendi gruplarının sözcülerinin çıkarak, bizim Hükümet 
Programı üzerindeki görü#lerini, ele#tirilerini sunmalarını da beklerim. (C.H.P. sı-
ralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Ecevit’in hükümeti kurmasına kar#ı çıkmak, demokrasiye ve Anayasanın 
102’nci maddesine bu ko#ullar altında kar#ı çıkmak demektir; ama o Hükümetin 
programını ele#tirmek, her partinin, her parti grupunun, her üyenin do%al hakkı-
dır. &çtüzük kuralları gere%ince bu hakkın kullanılmasına engel olundu%u takdirde, 
o grup kendi liderlerinin vesayeti altında hareket ediyor demektir.

Sayın Ecevit Hükümetinin programını ve bu programın niteli%ini iyice de-
%erlendirebilmek için, 1977 yılında MC &ktidarı tarafından, hükümetin, ülkenin, 
memleketin ne durumda Ecevit Hükümetine teslim edildi%ine bakmak gerekir.

1977 yılında Ecevit Hükümetine, iç barı# yerine, dü#manlık, karga#a, kan ve 
barut bırakılmı#tır. Hayat pahalılı%ı, enflasyon bırakılmı#tır. Türk parasının de%eri-
nin dü#mesi olasılı%ı bırakılmı#tır. Dı# borç bırakılmı#; Ege’de, Kıbrıs’ta, Ortak Pa-
zarda çözüme ula#ılamayan nice sorunlar bırakılmı#tır. Sürüncemede kalan, para-
sal kaynak bulunamadı%ı için toplam maliyeti 276 milyar Türk Lirası olan 123 adet 
dev yatırım projesi bırakılmı#tır, sürüncemede bırakılmı#tır. Partizan bir yönetim, 
tahrip edilen devlet makinesi bırakılmı#tır. Nihayet, ıstırap bırakılmı#tır. 1977 yı-
lında Anayasanın 102’nci maddesi uyarınca kurulan Ecevit Hükümeti bu sorun-
ların üstesinden gelmek zorundadır ve programı bu sorunların çözümünü amaç 
almı#tır. Bu nedenle Yüce Meclise önce 1977 Türkiye’sini ana çizgileriyle sunmak 
isterim. Vaktin o kadar geni# olmasına ra%men, sadece kalın çizgilerle Türkiye’nin 
içine dü#ürülmü# oldu%u durumu ifade etmeye çalı#aca%ım.

Önce dı# ekonomik ili#kilerden ba#lamak ve söz etmek istiyorum.
Dı# ekonomik ili#kiler tam bir çıkmazın içinde bırakılmı#tır, örne%in; Japonya, 

T.C. Merkez Bankasının çeklerini geri çevirmi#tir, bu çekleri kar#ılıksız görmü#tür. 
1923 yılında Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu%u zaman, o devlet dı# 
alemde bu kadar onurundan kaybetmi# ve yitirmi# de%ildi. Ecevit Hükümetinin 15 
Kasım 1974 günü net döviz hesabı pozitif olarak 4.813.000.000 Türk Lirası idi. 
Sayın Irmak Hükümeti Bu hükümet hakkında herhangi bir ele#tiride bulunmayı 
#imdilik gereksiz görüyorum. Döviz hesabını eksi 703 milyon Türk Lirası ile Sayın 
Demirel Hükümetine, Sayın Demirel’in MC iktidarına devretmi#tir, 28 Mart 1975.

"imdi o tarihte Merkez Bankasının hesaplarına kısaca göz atalım. Aktifte 
16.498.000.000 konvertibil döviz hesabı mevcut. 2.048.000.000 altın mevcuduyla 
birlikte 18.546.000.000 Türk Lirası döviz aktif hesabıyla kar#ıla#ıyoruz. Bunu kar-
#ılayabilmek için pasifte sadece 19.249.000.000 Türk Liralık döviz talebi söz konu-
su: 703 milyon açık. Ama bugün Ecevit Hükümetine Merkez Bankasının devretti%i 



açık tam 52 milyar Türk Lirası. 51.300.000.000 Türk Liralık döviz ta#kınlı%ından 
kurtulamayan, döviz ihtiyacı kar#ısında bir kuru#luk döviz bulamayan Merkez 
Bankasını devralan Ecevit Hükümetinin üstesinden gelece%i sorunu hafife almak 
mümkün de%ildir.

Biz, 1976 yılı bütçesi konu#ulurken, bu denli ba#tankara malî politika izlendi%i 
takdirde Merkez Bankasında bir kuru#luk dövizin kalmayaca%ını ve transfer için, 
i# adamlarının, Özel sektörün, kamu sektörünün kuyrukta bekleyece%ini ve o ta-
rihte 1 &sviçre Frangının de%erinin 7 Türk Lirasına kadar dü#mekte oldu%unu ikaz 
etmi#tik, rica etmi#tik ve gereken tedbirlerin alınması için o zamanki Cepheci Par-
tiler &ktidarını uyarmı#tık; ama #imdi 1 &sviçre Frangının de%erinin resmen 7 Türk 
Lirasına indirildi%ini ve 1 doların 17,85 Türk Lirasına çıkarılarak geçen süre içinde 
Türk parasının de%erinin %20 devalüe edildi%ini görüyoruz. O zaman muhalefetin 
sesine MC &ktidarı kulaklarını kapamı#tı.

Bu kulak kapamanın acısını, sızısını Türk halkı çekmektedir. Onun için bu sı-
zıdan, bu ıstıraptan Türk ekonomisini ve onunla beraber özel sektörü, kamu sektö-
rünü kurtarmak amacıyla etkin tedbirler almak gerekecektir.

Eski Ba#bakan Sayın Demirel, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu%undan beri tedi-
ye bilançomuzun açık verdi%ini söylemi#tir. Oysaki bunun gerçek olmadı%ı, bunun 
do%ru olmadı%ı, bunun yanlı# oldu%u ortada. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kuruldu%u zaman 36 milyon dolar gerçekten dı# tediye bilançosunun açı-
%ı vardı ve bu açık o yıldaki ithalâtın %38’i kadardı. 1929 yılında açık devam etti. 
Demek ki, 1923’ten 1929 yılına kadar, sava#tan kurtulmu#, yeni bir devlet kurmu# 
olan Türkiye maliyesinin dı# açı%ı, o tarihlerdeki ithalâtın %38’i civarında sabit 
kalmı#tı. 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti açı%ını kapatıyor ve 1.800.000 
dolar fazla Merkez Bankası döviz hesabına kavu#uyor. Açık yok. Tediye bilanço-
sunda, Türkiye Cumhuriyeti 6 ya#ında iken açık yok. Güçlü bir maliye, güçlü bir 
devlet politikası var. 1946 yılına kadar böyle devam ediyor bu. 1930 yılından 1946 
yılına kadar Türk Devletinin maliyesi Avrupa’da en kuvvetli maliye, Türk parası en 
güçlü para. Dolarla, dövizle yarı#ıyor dı# piyasada, dı# borsada. Açık 1948’de &kinci 
Dünya Sava#ı ile birlikte ba#lıyor ve en yüksek seviyesine, bugün devamı oldukları-
nı söyledikleri Demokrat Partinin 1952 yılında uygulamaya ba#ladı%ı yanlı#, sakat 
maliye politikası sonucunda varılıyor. Açık 193 milyon dolara çıkıyor ve o zamanki 
ithalâtın %34,7’sini olu#turuyor. 1960’lara kadar böyle sürüyor dı# açık.

"u halde bugün uygulanan yanlı# Merkez Bankası politikasının, Türkiye’nin 
genç Cumhuriyetinin kuruldu%u yıllardan beri devam eden bir olgu oldu%unu ifade 
etmesi Sayın Demirel’in, her halde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dı# ülkelerde, 
dı# ticarette itibarlı oldu%u dönemlere iftira etmesi anlamına gelir. Kendisini, daha 
dikkatli konu#maya; kendisini, Türkiye Cumhuriyetinin genç yıllarındaki isabetli 
politikası kar#ısında bu kadar saygı noksanlı%ı göstermemeye davet ediyoruz.

Dövize muhtaçlı%ın en sakıncalı örne%ini Bulgaristan’dan ithal edilen elekt-
rik enerjisi sorununda görmekteyiz. 1976 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki 
11 aylık dönemde, Bulgaristan’dan ithal etti%imiz enerji 298 milyon kilovat saat, 
buna kar#ın Bulgaristan’a verebildi%imiz sadece 5,6 milyon kilovat saat. O hal-
de 1976’nın “Böyük Türkiye”sinde, “Böyük” oldu%u iddia edilen Türkiye’sinde, 



Bulgaristan’a kar#ı 290 milyon kilovat saate yakın enerji açı%ımız, enerji borcumuz 
var. Türkiye’yi büyültüyorsunuz ve büyüdükçe dı# açı%ı büyüyor ve dı# ülkelerden 
enerji ithal eder duruma geliyor. Bu Türkiye’nin büyümekte oldu%unu kanıtlamaz, 
tersine Türkiye’nin #i#ti%ini, #i#manladı%ını; ama zayıfladı%ı ve gücünden yitirdi%i-
ni gösterir.

1976 yılı bütçesi görü#ülürken, zamanın Ula#tırma Bakanına bir soru tevcih 
etmi#tik. Bu soruyu kısaca sizlere özetlemek isterim: Türkiye’den bir yıl zarfında 
(örne%in 1976 yılı içinde) kaç adet TIR kamyonu geçti%ini sormu# idik; aldı%ımız ce-
vaptan 131 bin TIR kamyonunun geçti%ini ö%reniyoruz. E%er ton kilometre ba#ına 
çok cüzî olan 50 kuru#luk fiyat alınmı# olsa, bugün 131 bin TIR kamyonu trafi%inin, 
Türkiye maliyesine verece%i döviz hacmi 3 milyar Türk Lirası kar#ılı%ıdır. Bu para-
yı Bulgaristan’dan, Yugoslavya’dan, Romanya’dan, Almanya’dan, Çekoslovakya’dan 
tahsil edemiyoruz, alamıyoruz. Bulgar heyeti ile masada müzakereye oturan uz-
manlarımız, kar#ılarına çıkardan hesap üzerine 290 milyon kilovat saati ne döviz 
olarak, ne enerji olarak, ne de elektrik olarak geriye ödeyemedi%imiz için TIR trafi-
%inin müzakerelerinde rahatlıkla Türkiye’nin çıkarlarını koruyamıyorlar.

Bu 1570 yılında yani bundan 400 yıl önce Osmanlı &mparatorlu%unun ilk kez 
Akdeniz’deki deniz ula#ımına ait egemenli%inin kaybolması ile ba#layan bir olaydır. 
1570 yılına kadar, Akdeniz karasularında Akdeniz’in içinde Osmanlı &mparatorlu-
%unun &zni olmadan bir yabancı gemi dola#amaz ve ticaret yapamazdı.

Sadece Fransızlar o dönemdeki ticarî ili#kiler nedeniyle bundan muaftılar ve 
&ngiliz gemileri Akdeniz’de ticaret yapabilmek için ya Fransız bayra%ını kullanırlar, 
ya da Osmanlı &mparatorlu%undan padi#ahtan özel izin almak zorunda kalırlardı.

Bu izinlerden bir tanesini almak üzere William Harborn adlı bir &ngiliz 1579 yı-
lında Türkiye’ye geliyor ve kendisi padi#ahı ziyaret etmek üzere bir çare aramaya ko-
yuluyor. Sokullu Mehmet Pa#a sadrazam. Yugoslav asıllı, genç ya#ta Yugoslavya’dan 
Türkiye’ye transfer edilen bu ki#i günün birinde sadrazam olmu#. Onu ziyaret edi-
yor ve &ngiliz ticaret gemilerinin Osmanlı karasularında serbestçe, hiç bir ödeme 
yapmadan ula#ım hakkını, ticaret hakkını elde ediyor, 1580 yılındaki ahitname ile. 
Sonra Fransız Konsolosu De Gernegny III’ncü Henri’ye yazdı%ı bir mektup elimize 
geçiyor.

Bu mektupta, ki#i, Sokullu Mehmet Pa#aya 50 bin Duka altın hediye etti%ini 
yazıyor bu izni koparabilmek için. Bir kadırga o tarihte 6 bin Duka altını idi. Sokullu 
Mehmet Pa#a Osmanlı &mparatorlu%una soygunu, rü#veti ve rü#vet kar#ılı%ında o 
zamanki ülkenin çıkarlarını feda etmeyi ho#görü ile kar#ılama temayülünü, e%ili-
mini getirmi# bir ki#idir.

Bugün TIR kamyonları üzerindeki anla#malarla, 1579 yılında, yani bundan 
400 yıl önce &ngilizlerle yapılan ticarî anla#malar arasında nitelik bakımından hiç 
bir fark göremiyoruz.

3-4 milyar liralık asfalt yolları tahrip eden, yılda 130 binin üzerinde TIR kam-
yonu be# para ödemeden Türkiye’den rahatça geçmekte ve Türkiye’nin do%usunda-
ki pazarları, Türkiye’nin batısındaki üretim merkezlerine açmaktadır. Bu trafi%in 



içinde tek Türk üretim ve tek Türk tüketim malının gelip geçti%ini görme #ansına 
sahip de%iliz.

Biz böyle bir milliyetçilik anlayı#ına kar#ıyız. Bu milliyetçilik anlayı#ı ile 
Türkiye’nin büyüyece%ine inananlardan olmadı%ımızı da ifade etmek isteriz.

Böyle bir Türkiye devralmaktadır Sayın Ecevit Hükümeti 1977 yılında. Ege so-
rununda, Kıbrıs sorununda, Ortak Pazar’da, TIR kamyonları ula#tırmasında bütün 
ili#kileri yeniden gözden geçirmek, yeniden Türkiye çıkarlarını koruyacak bir esasa 
ba%lamak zorundadır. A%ır bir görevle kar#ı kar#ıyadır ve Türk ekonomisini De-
mirel modeli bir yönetim bu durumda Cumhuriyet Halk Partisinin ellerine teslim 
etmi#tir.

26 Mayıs 1977 günü Milliyet Gazetesinde yayınlanan Sayın Abdi &pekçi ile za-
manın Ba#bakanı Sayın Demirel’in bir röportajından kısa cümleleri sizlere sunmak 
isterim.

Sayın &pekçi kaçakçılık konusunda ne dü#ündü%ünü, ne tedbir almaya ihtiyaç 
hissetti%ini soruyor Sayın Demirel’den. Demirel’in cevabını okuyorum: “Kaçakçı-
lıkla Devlet ciddî mücadelenin içerisindedir. Her devlet kaçakçılıkla mücadelenin 
cidden içerisindedir”

Sayın &pekçi sorusunu tekrarlıyor: “Bizde bu mücadelenin çok ciddî yapılmadı-
%ı yolunda #üphe yaratan durumlar var”

Demirel cevap veriyor: “Çok ciddî yapılmaktadır. Bundan kimsenin #üphesi 
olmasın. Çünkü kanunların men etti%i #eyleri gayri ciddî telakki etmek mümkün 
de%ildir. Fevkalâde sorumlu bir i#tir ciddî yapılmaması. Ama Türkiye’nin bir açık 
sınırı vardır, onun içindir ki kaçakçılı%ın tedbirleri arasında serbest bölge, serbest 
liman kurulması dü#ünülmektedir”

Kısaca çözümlüyor…
O halde, serbest liman, serbest bölge ihdas edeceksiniz ve kaçakçılı%ı o nokta-

larda yasal hale getireceksiniz, böylece yasa dı#ı kaçakçılık olmayacak, ama kaçakçı-
lık sürüp gidecek. Biz bu mantı%a da kendimizi kar#ı görmekteyiz.

Demirel mantı%ına göre, Türkiye hudutları içinde serbest bölge, serbest liman 
ihdas edilmesi konusu, hele #u sıralarda dü#ünülecek konular arasında yer alamaz 
kanısındayız.

"imdi izin verirseniz Sayın Demirel’in cevabının son cümlelerini arz etmek is-
terim:

“Kaçakçılık daha çok muayyen mallar üzerinde oluyor. Türkiye’de bilhassa si-
gara üzerindedir. "imdi biz Yugoslavya’ya tütün gönderdik, oradan sigara yaptırıp 
getirtiyoruz.” diyor.

Türkiye, Yugoslavya’ya tütün gönderiyor ve orada sigara imal ettirerek geri ge-
tiriyor.

27 yıldır Türkiye’yi bu durumdan kurtarmak için ne yaptıklarını Sayın Demirel 
ve onun öncesi olan D. P. &ktidarına sormak isteriz.



Sonra devam ediyor; “Maalesef kendi yaptı%ımız sigara fabrikaları yetmiyor, 
çok geç kalmı#ız bunları yapmakta” diyor. Oysaki, Maltepe Sigara Fabrikası 1948 
yılında Cumhuriyet Halk Partisi &ktidarı döneminde temeli atılan bir yatırım idi; 
aradan geçen 17 yıl, 18 yıl zarfında bu tesis bitirilmedi ve Türk halkı Amerikan 
sigarasına alı#tırıldı. 1965 yılında tekrar bitirilmesi üzerine giri#ime geçildi. Tü-
tün emperyalizmine, bu ve bundan önceki iktidarlar boyun e%mi#ler ve bugün en 
önemli ihraç malımız, ürünümüz olan tütün, dı# piyasada de%erini bulamadan, sa-
dece stoklarda birikir hale gelmi#tir.

Sayın Ecevit Hükümeti güvenoyu aldı%ı takdirde, yerine getirilmesi gerekli en 
önemli hizmet, Demirel’ in sürüncemede bıraktı%ı ve ekonomiye yük olan yatırım-
ların en kısa sürede bitirilmesi olmalıdır. Uygar ülkelerde ve devlet çarkının yolsuz-
luklara araç olmadı%ı ülkelerde yatırımların aksaması, mühendislik hizmetlerinin 
aksaması nedeniyle fizikî ko#ullardan ileri gelir. Oysaki Türkiye’de bunun böyle 
olmadı%ını görüyoruz.

Örne%in Hakkâri Sanat Okulu 1963 yılında programa alınmı#, 14 yıldır hâlâ 
bitirilmemi#, sürüncemede olan bir yatırımdır. Çünkü bunun müteahhidi, yıllar-
dan beri Adalet Partisi &l Ba#kanlı%ını yapan Salih Gezer’dir. Sayın Ecevit Hükümeti 
güvenoyu alır almaz, Hakkâri Sanat Okulunu Adalet Partisi &l Ba#kanının elinden 
kurtaracaktır.

Hakkâri Beytü##ebap Yatılı Bölge Okulu 1968 yılında programa alınmı#, in#aa-
tı 8 yıldan beri devam etmektedir. Yine Hakkâri’de Uludere Ortaokulu 1967 yılında 
programa alınmı#, 1969 yılında temeli atılmı#; 5 milyon liralık bir yatırım, hâlâ sü-
rüncemede, bitmemi#tir.

Sayın Ecevit Hükümetini, toplamı 276 milyar Türk Lirası olan 123 adet dev 
yatırım projesinin bitirilmesi gayretleri beklemektedir. Bunların 29 adedi 1977’de 
bitecek ve 22 adedi 1978’de, di%erleri ise 1982 sonuna kadar bitecektir.

Ecevit Hükümetine kamu iktisadî kurulu#ları zararlı durumda intikal etmi#tir. 
Örne%in çimento sanayii, Türkiye Demir Çelik Fabrikaları Anonim Ortaklı%ı, Seka, 
Toprak Mahsulleri Ofisi 1974 yılında toplam 1.289.000.000 lira kârlı durumda iken 
1976 yılında 2.226.000.0000 Türk Lirası zararlı duruma geçmi#tir. Etibank, TK&. 
Çay-Kur, Devlet Demiryolları, Süt Endüstrisi Kurumunun 2.900.000.000 liralık za-
rarı 6.800.000.000 liraya yükselmi#. Toplam 833 milyon Türk Lirası kârlı durumda 
bulunan bu sekiz Kamu &ktisadî Kurulu#u, 1976 yılı sonunda Ecevit Hükümetine 
8.073.000.000 Lira zararla intikal etmektedir.

Demirel’in Ba#bakanlı%ı zamanında Türk ekonomisinin temeline, 1970 yılı 
A%ustos devalüasyonu ile dinamit atılmı# idi. O tarihe kadar plancılar fiyat artı#la-
rının %7 olmasını bile ku#ku ile kar#ılardı; ama 1970 genel fiyat endeksi birdenbire 
devalüasyon kararlarıyla %15,9 artmı#, 1973’e do%ru %20’ye kadar çıkmı#tır. Öyle 
sanıyoruz ki, fiyatların artı#ından ve enflasyondan yarar uman bir Demirel modeli 
siyasî iktidar 1977 yılı Ecevit Hükümetiyle sona ermektedir.

Taban fiyatlardan da aynı durumu görmekteyiz. Taban fiyatlarında 1974 yılın-
da çaya, pancara, pamu%a, fındı%a, tütüne, ayçiçe%ine, bu%daya yapılan fiyat zam-
larının, o yıldan bir önceki yıla nazaran üreticiye aktarılan fazla kaynak 17 milyar 



Türk Lirasıdır ve 1976 yılında, ancak iki yılda bunun yarısı kadar aksak ve yanlı# 
taban fiyatı politikasıyle kaynak aktarılmı#tır.

Kalkınma hızı planlı dönemde, 1965’ten sonra Demirel iktidarı zamanında, 
Ba#bakan olmasıyla birlikte 1968’de %6,7; 1969’da %5,45; 1970’de %5,76 dolayla-
rında kalmı#tır.

Bütün bunlar, Türkiye ekonomisinin, Türkiye siyasal yapısının Türkiye’deki 
sosyal sorunların, e%itim sorununun ne durumda 1977 Ecevit Hükümetine intikal 
etti%ini gösteren belirgin örnekler.

Altını çizerek, rejim konusunda bazı dü#ünceleri, burada huzurunuzda sizlere 
arz ederek konu#mamı sona erdirmek isterim.

Demokratik rejimi, sadece seçim sandı%ında ba#layan, seçim sandı%ında biten 
bir rejim olarak görmek; bu rejimin özelliklerini, inceliklerini, ya#ama #artlarını 
kavramamak demektin Demokratik rejimi ço%unluk idaresinden ibaret sanmak 
kadar sathî ve hatalı bir görü# olamaz. &ktidarın men#ei kadar kullanılı# tarzı da 
önemlidir. Demokratik rejimi sadece sandıkta ba#layıp sandıkta bitmez; Anayasaya 
saygı ile ba#lar, Anayasaya saygının biti%i yerde biter. Bu sözleri 1966 yılında da 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu alkı#lamı#tı. Alkı#larla kabul etmi#ti. O tarihte, bu 
sözleri Cumhuriyet Halk Partisi Grup Ba#kanvekili olarak Sayın Turhan Feyzio%lu 
bu kürsüden ifade etmi#ti. Ben sadece, kendisinin rejim hakkındaki bu dü#üncele-
rini burada size tekrarlamakla yetinmek istiyorum.

Gerçekten, demokratik rejim sadece sandıkta ba#layıp sandıkta bitmez, san-
dıktan kuvvet alarak devam etmez; demokratik rejim Anayasanın saygınlı%ı ve 
Anayasaya saygı ile ba#lar ve Anayasaya saygının bitti%i yerde bunalıma dü#ülür. 
Sayın Feyzio%lu’nun konu#masının sonunda söylemi# oldu%u söze hâlâ yürekten 
katılıyoruz: “Huzurun anahtarı herkesten önce ve herkesten çok iktidarın elinde-
dir.” demi#ti 1966 yılında Sayın Turhan Feyzio%lu.

Gerçekten, bugün sokakta kanlı olaylar ve karga#a varsa, gençler okullarına 
gidip okuyamıyorlarsa, üniversiteler yıllardan beri tatilde ise ve genç insanları öl-
dürenlerin hâlâ kimler oldu%u belli de%ilse ve ekonomi size arz etmi# oldu%um bu-
nalımın e#i%inde ise, dı# sorunlar hâlâ çözüme kavu#mamı# ise, bunda herkesten 
çok, - hiç kimse, hiçbir grup suçlanmadan - sadece siyasal iktidarın suçu vardır ve 
bu suçu ancak iktidardan ayrılmakla öder duruma geçebilecektir.

Sayın üyeler, Ecevit Hükümeti, 1977 yılında bir dönüm noktasında göreve ba#-
lamı#tır. Kendisini oylarımızla ve bütün içtenli%imizle, bütün gücümüzle destekle-
meyi ve desteklemenin sonucunda Hükümetin görevine devam etmesini bekliyo-
ruz. Bunu tarihî bir görev kabul ediyoruz.

Sıraları bo# bulunan Adalet Partisi Grupuna mensup arkada#larım, e%er kendi 
liderlerinin kar#ısında özgürlüklerini seçebilirlerse, ki#iliklerini kullanma imkânını 
bulabilirlerse, öyle zannediyorum ki, Türkiye’nin badireden kurtulmasını sa%laya-
cak olan Ecevit Hükümetine güvenoylarını esirgemeyeceklerdir.



Türkiye Cumhuriyeti, bu ko#ullar altında, öyle zannediyorum ki dar bir tünel-
den geçmek üzeredir. Bu tüneli geçecek ve yolun ötesinde aydınlı%a kavu#acaktır. 
Bunu ümit ediyoruz, bekliyoruz ve bunun için sınavdayız.

Hepinize saygılar sunar, te#ekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — "ahısları adına söz sırası Sayın Nurettin Yılmaz Beyindir. Buyuru-
nuz, (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

NURETT#N YILMAZ (Mardin) — Sayın Ba#kan, çok de%erli arkada#larım;
Halkımın mutlulu%u için çalı#aca%ına söz vermi# ve bu söz veri#in bilinci içe-

risinde olan bir milletvekili olarak, Sayın Ecevit Hükümetinin, özellikle yılladır 
yoksul bırakılmı#, bıraktırılmı# Do%u ve Güneydo%u yöresine ve halkına dair çok 
samimi önerilerinden dolayı, o çileke# halkın bir temsilcisi olarak huzurlarınızda 
kendilerine #ükranlarımı ve memnuniyetimi bildirmek isterim. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayısal olana%ı olsa bile, bir Hükümetin elinde hiçbir zaman sihirli bir de%nek 
olamaz, memleketi hiçbir zaman bir çırpıda cennete çeviremez. Bu Hükümetten de 
aynı #ekilde #eyleri istemek hakkına elbetteki sahip de%iliz.

Yalnız, e%itimde bugünkü Hükümetin herhangi bir kabahatinin oldu%unu id-
dia etmek için de%il; fakat bundan sonraki uygulamalarda kendilerine rehber olsun 
diye bir istirhamım olacak:

Hakkâri’nin bir lisesinden, Cizre, Silopi, Derik ilçelerinin liselerinden mezun 
olan bir lise mezunu ile Galatasaray Lisesinden mezun olan bir lise mezununun, 
aynı ko#ullar altında üniversite imtihanlarına giri#inin ne kadar e#itsizlik oldu%unu 
hepiniz takdir edersiniz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Elbette ki bu e#itsizlik #artları, ko#ulları altında yeti#en; çeli#kiler diyarı 
Türkiye’de bir Hakkâri lisesinden; fen, yabancı dil ö%retmeninin bulunmadı%ı ve 
bütün ö%retmenlerinin vekillikle idare edildi%i bu liselerden mezun olan ö%renci-
lerin kültürel seviyelerinin, Ankara kolejindeki bir lise mezununun seviyesi ile bir 
olamayaca%ını takdir edersiniz. Bu hususta önlemlerin alınmasını tekrar özellikle 
istirham ediyorum.

&lk kez Güneydo%u için, ikinci seferdir Sayın Ecevit Hükümeti Programın-
da mayınlarla ilgili öneriler bulunmaktadır. Bizim anladı%ımız mayınlar bir harp 
silâhıdır; ki#ileri öldürmekten ve yaralamaktan öteye gitmeyen bir araçtır. Oysa, 
sanki Türkiye’de sadece ve sadece Güneydo%u sınırı varmı# gibi, insanların karın 
toklu%una, 100 lira u%runa 100-200 metre ötedeki bir köye gidip gelmesini önle-
mek için insanları öldürten veya hayat boyu sakat bıraktıran bu mayınların kaldı-
rılmasıyle ilgili önerilerini yine huzurlarınızda memnuniyetle ve #ükranla kar#ılıyo-
rum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Kaçakçılık suçtur; suç olmadı%ını hiç birimiz iddia edemeyiz. Yalnız, Batıda ve 
Türkiye’nin her tarafında kaçakçılı%ın suçu, 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununa göre 
1 sene veya toplu kaçakçılık halinde 5 sene ise, maalesef bizim yöremizde kaçakçı-
lı%ın suçu ço%u kez ölüm oluyor veya hayat boyu yaralama oluyor ve biz bu mayın-



ların insancıl olmayan maksatlarla konuldu%unu ve ça% dı#ı bir uygulama oldu%unu 
söylerken, çok sefer kar#ımıza çe#itli ithamlar ve iddialarla ba#kaları çıkıyor.

Bu bakımdan, Sayın Ecevit’in bu cesaretli atılımlarını yine halkın adına #ük-
ranla anıyorum. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Serseri mayınlar da kalkacak.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Kaçakçılı%ın polisiye ve jandarma önlem-

leriyle önü alınamaz; kılınamadı%ı da bir gerçektir.
Mayınların oralara dökülmesinden bu yana kaçakçılık olaylarının çok daha faz-

la arttı%ı, jandarmanın olay zabıtalarından ve raporlarından anla#ılmı#tır, bu ista-
tistikten saptanmı#tır.

Vakitlerinizi almak istemiyorum. Bu olaya çok uygun oldu%u için, yıllarca önce 
Fransa’da geçen bir olaya de%inmek istiyorum. Aç oldu%u için, aç olan çocuktan 
için fırından bir - iki ekmek çalan bir Fransız’ın, hâkimin huzurunda samimi olarak 
suçunu itiraf etmesine, “Ben aç oldu%um için hırsızlık yaptım” demesine kar#ılık, 
hatırımda kaldı%ına göre, hâkim Magnaut: “Kendi kusuru olmadan aç kalan #ahsın 
bu #ekilde yaptı%ı fiil suç de%ildir. Asıl suçlu olan, bu ki#ileri aç bıraktıran toplum-
dur, hükümettir” demi#tir.

Öyle ise bugüne kadar, hırsızlı%ın da ötesinde, de%i# altı aylık, bir senelik bir 
cezayı göze alma, jandarmanın kur#ununu her zaman alnında, ensesinde hisseden, 
karısını dul, çocuklarını yetim bırakma pahasına, 200 lira için ölmeyi göze alan ki#i 
suçlu de%ildir. Suçlu olan, o ki#ileri bu duruma sokan gelmi#, geçmi# hükümetlerdir. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Ve biz, bu yoksul halkımızın en azından 
ölümden veya hayat boyu sakat kalmaktan kurtarılmasını istedi%imizde, bunlar 
için önlem alınmasını istedi%imizde, bunlara i# sahalarının açılmasını, sosyo-eko-
nomik önlemlerin alınmasını, kültürel seviyelerinin yükseltilmesini istedi%imizde, 
çok sefer komünist, çok sefer kürtçü komünist oluyoruz. Biz bunlardan hiçbir za-
man korkmadık ve korkmayaca%ız. Orada halkımızın insanca ya#amını, özgürce ya-
#amını temin için ve korkusuzca ya#ama özgürlü%üne kavu#abilmesi için elbetteki 
onların o arzuları için çalı#aca%ız, konu#aca%ız. Bizim için mühim olan, halkımızın 
hakkımızdaki kanaatleridir, raporlarıdır. Biz, onların Türkiye içerisinde namuslu 
bir vatanda# gibi; ama &zmir’deki &stanbul’dakinden farksız bir vatanda# olarak hü-
kümetlerce görülmesini istiyoruz. Bu tefrikler sürdürüldü%ü müddetçe, elbette ki 
onların haklarını savunaca%ız, kellemiz dahi gitse, ölsek bile yine savunmaya de-
vam edece%iz arkada#larım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada#larım, burada A.P.’li ve M.S.P.’li milletvekili arkada#larım ol-
salardı, belki konu#mamı biraz uzun sürdürebilirdim; fakat kısa kesiyorum. Yalnız, 
Sayın Demirel’in bu Hükümetin kurulmasıyle ilgili ilginç bir sözünü o arkada#ları-
ma iletmek isterim: “Bu bir izzetinefis meselesidir” der, Hükümetin kurulu#u ile 
ilgili olarak. Oysa, yasaya, Anayasaya aykırı hiçbir yönü yoktur. Gayet normal for-
maliteler içerisinde yürütülmü#tür Sayın Ecevit’e verilen bu Hükümet Ba#kanlı%ı 
görevi. E%er ki, (Aksi iddiam yoktur, tüm arkada#larımın izzetinefis sahibi oldu%u-
na kanım vardır) gerçekten, Süleyman Demirel, grupunun ve grupunu te#kil eden 
parlamenterlerin izzetinefsini çok dü#ünüyorsa...



HASAN CER#T (Adana) — Kendini aklasın.

NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Milliyetçiler grupu namı altında bütün 
Türkiye’ye ilân edilen bir bildiriyi ben de gördüm (M.H.P., M.S.P. ve A.P.’yi olu#turan 
partilerin milletvekillerine sesleniyor o grup), “Solcu Ecevit’in kuraca%ı Hükümete 
güvenoyu verdi%iniz takdirde veya o gün Meclise gelmedi%iniz takdirde öldürüle-
ceksiniz” diyor. Asıl izzetinefsin korunaca%ı yer i#te, budur, bugündür. (C.H.P. sıra-
larından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Dı#arıdan, milletvekilleri öldürülecek diye “"unu yaparsan, bunu yaparsan 
veya yapmazsan seni öldürece%iz” diye bir grupa kar#ı boyun e%en ki#i hiçbir zaman 
izzetinefisten bahsedemez. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ya bu üç lider o grupla mü#terektir veyahut da bu genel ba#kanlar kendi grup-
larının, milletvekillerinin en azından can güvenli%ini korumaktan acizdirler.

Lütfen, parlamenterlerin vicdanları artık ipotek altından kurtarılsın ve hiçbir 
milletvekili arkada#ım, ba#kaları tarafından öldürülecektir diye vicdanını ba#kası-
nın ipote%i altına koymasın. Yemini tekrar ediyorum: Halkın mutlulu%u için çalı-
#aca%ına söz veren ve o bilinçte oldu%una kanaat getirdi%im arkada#larım, lütfen 
vicdanlarının sesine uyarak, kendi halkı, için, hangi Hükümet o halkı mutlu edebi-
lir, hangi hükümet o halkı mutsuz edebilir, kendi vicdanlarını, kendi izanlarını ele 
alsınlar, ona göre hareket etsinler.

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (C.H.P. sıralarından sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Söz sırası Mevlüt Güngör Erdinç Beyindir; buyursunlar efendim.

MEVLÜT GÜNGÖR ERD#NÇ (Yozgat) — Sayın Ba#kanım, söz sıramı Sayın 
Sükan’a bırakıyorum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Faruk Sükan Bey, buyurun efendim. (C.H.P. sıralarından al-
kı"lar)

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Ba#kan, de%erli milletvekili arkada#larım; 
Ecevit Hükümetinin programı münasebetiyle, milletvekili olarak #ahsen Hükümet 
konusunda maruzatla bulunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Maruzatım aynı zamanda temsil #erefini ta#ıdı%ım Demokratik Partinin görü#-
lerini ve fikirlerini de tam manasıyie ifade etmektedir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli milletvekilleri, Türkiye’nin son derecede buhranlı ve a%ır #artlar içeri-
sinde bulundu%u, bir devrede, dünya içerisinde ve dünya konjonktürü muvacehe-
sinde, son derecede nazik, stratejik ve jeopolitik yer i#gal eden 40 milyonluk demok-
ratik bir devletin parlamentosunda millet adına vazife gören Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Hükümet gibi devletin kaderinde en önemli bir sorumlu müessesenin 
kurulmasıyle ilgili nazik bir devrede, gönül arzu ederdi ki, daha bir ay evvel milletin 
hakemli%inden çıkan ve millet adına büyük sözler sarf eden milletvekillerinin tü-
müyle burada devlet ve millet meselelerini tam bir vicdan huzuruyla, görü# farkları 
ne olursa olsun, ortaya koymaları lazımdı. Bu, bu devlete, bu aziz vatana olan tabiî 
bir vecize idi. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Türk Parlamento tarihinde 



ve dünya demokratik parlamenter hayatta ve parlamento tarihinde, zannediyorum 
ki, benzeri görülmemi# bir olaydır.

Ben ve partim, siyasî felsefe ve inanç olarak #u sıralarda oturan insanlarla çok 
çetin mücadele vermi# ve o mücadeleler içerisinde varlık göstermi# ve hizmet et-
mi#; ama, iftiharla, tevazu duygularımı bir kenara iterek arz etmek istiyorum ki, 
açık alınla milletin kürsüsünden ifade ediyorum ki, hak ve fazilet mücadelesinin 
bütün gere%ini &ktidar devremizde ve muhalefet olarak #erefle vermi# bir te#ek-
külün mensubuyum. Bu itibarla açık alınlı, namuslu, millete hesap vermeyi na-
mus borcu bilen herkesin açıkça, burada, kaçmadan meseleleri münaka#a etmesi 
lâzımdı. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

Erken seçimi isteyen kimlerdi? Erken seçimi isteyen, evvelâ kurucu olmakla 
#eref duydu%um, sonradan çe#itli oyunlarla, millet iradesini sahte yollarla, gayri 
ahlâkî yollarla i%lâk eden bir te#ekkülün ba#ında olan insan idi (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Adalet Partisi idi.

Erken seçim 5 Haziranda yapıldı. Seçim sandı%ından gerek onlar, gerek siz, 
umdu%unuzu bulamadınız. Umut yerine umutsuzluk çıktı; buhran çıktı sandıktan. 
De%erli milletvekilleri, ondan sonra Hükümet kurulması mevzuunda bir tablo orta-
ya kondu. Millet iradesine uygun olarak en fazla oy alan siyasî te#ekkülün liderine, 
parlamenter teamüllere uygun, Anayasaya, yasalara uygun #ekilde Hükümet kurma 
vazifesi verildi ve her hususta, her türlü prosedüre, hukuka ve geleneklere de uygun 
olarak bu Hükümet tablosu ortaya çıktı.

De%erli arkada#larım, hay hay, bu Hükümeti be%enmeyelim, yıkalım... Yıkmak 
isteyenler, veyahut da bu Hükümeti be%enmeyenlerin yolu, hani bahsettikleri, 
Anayasa yolu. Ama istedikleri zaman millet huzurunda “Bu Anayasa ile Hükümet 
idare edilmez” diye nutuk söylerler; ondan sonra, sıkı#tı%ı zaman, “Bu, Anayasa 
hükmüdür” diye ona sarılmak isterler. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Madem ki, o Anayasa ile Hükümet icra edilmez; o Anayasanın verdi%i yetkiyi 
kullanarak Hükümet vazifesini almamaları lâzım. Mademki o Anayasa ile icra edil-
mesi, Hükümet edilmesi lâzım; kabını yapmak lâzım. Bu protesto, bu boykot? E, se-
nelerce boykotun aleyhinde bulunduk; Anayasa hükmü de%il... (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Bu itibarla, yasalara ve usullere uygun bu formülü be%enme-
yenlerin müspet formül getirmesi, Hükümet #eklini, alternatifini koyması lâzım. 
Benim #ahsen edindi%im intihaya göre, güvenoyu vermeyecekler, çünkü vicdanlara 
ambargo konuldu. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ben, gayri ahlâki yolların denenmesini de istemiyorum. Bunun mücadelesini 
yaptık, senelerce yaptık. Utanç verici yolların kullanılmaması lâzım; ama bu sözü 
söyleyen, utanç verici yolun mucidi. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Al-
tını çizerek söylüyorum; 16 senelik parlamenterim, Devlet hayatımda sorumluluk 
ta#ımı# insan olarak konu#uyorum, yine sorumluluk duygusuyla arz ediyorum de-
%erli arkada#larım; çe#itli utanç verici yollara ra%men, milletin reyiyle gelmi# tek 
insanım; ama utanç verici yolların mucidi ve uygulayıcısı, bu kelimeleri Türk kamu-
oyuna, millete ve dünyaya söylerken, cidden utanmamak mümkün de%ildir. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri” alkı"lar)



Bu utanç verici zihniyeti ve olayı burada utanarak tescil ettirmek istiyorum. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yol, bu yol de%il. Sayın Ecevit’in de bu konuda müsaadelerinizle bir hususunu 
tenkid etmek istiyorum.

Uzla#mak mecburiyetindeyiz. Evet, Demirel uzla#mak istemiyor, gerginli%i 
artırmak istiyor; ama mademki çok partili parlamenter nizamdır, hiç tereddütsüz 
bütün parti liderleriyle her türlü art dü#ünceleri ve seçim havasından çıkmı# sinir 
gerginliklerini ve öfkeleri de bir tarafa bırakmak suretiyle diyalog kurmanın lüzu-
muna inanıyorum. Yumu#atmak lâzım.

Gerginlikleri, her #eye ra%men, idare etmek mevkiinde olan ve o sorumlulu%u 
ta#ıyan insanın bunları bile bile yapması lâzım geldi%i inancını ta#ıyorum. Çok iyi 
biliyorum ki, gitti%i takdirde, gördü%ümüz gibi, yumu#atma de%il, gerginli%i azalt-
ma de%il, bilâkis gerginli%i artıracak yolları arayaca%ını ve aradı%ını da biliyorum; 
ama kamuoyuna kar#ı, Türkiye’nin içinde bulundu%u a%ır #artlar muvacehesin-
de, her #eye ra%men, olgun, basiretli, itidalli, yapıcı, uzla#tırıcı yolun denenmesi 
devlet adamlarına yara#ır bir haslettir. Bunun her #eye ra%men devamında fayda 
mütalaa ediyoruz. Ama görüyoruz ki, netice vermedi. Ne olacak arkada#lar? Hay-
di güvenoyu alamadınız alınmadı, 5 Haziran gününe geliyoruz. 5 Haziran günün-
deki Türkiye’nin manzarası neydi? Neden bu Hükümet erken seçim istedi, neden 
Demirel erken seçim istedi? "imdi kurmak istedikleri Hükümetten bıkmı#lardı. O 
topluluk Hükümet olamıyordu, iktidar olamıyordu, devletin meselelerine hâkim 
olamadıklarını kendileri söylüyordu.

Sevgili arkada#larım, öyle #eyler söylediler ki; “12 Mart #artları geliyor. Türk 
Devleti yeni ve korkunç maceralara sürükleniyor. Onun için milletin hakemli%ine 
gitmek mecburiyetindeyiz” dediler.

TEVF#K F#KRET ÖVET (Sivas) — Zabıtlara geçti.
FARUK SÜKAN (Devamla) — "u kürsüye çıktılar, zabıtlar var; bütün ka-

muoyunca da biliniyor. Cumhurba#kanımızın da huzurundan çıkarak dediler ki: 
“Türkiye’de anar#i siyasî cinayetlere dönü#tü. &ki yol kaldı ancak; birisi, üniversite-
lere el koymak, di%eri de sıkıyönetim ilan etmek. Ba#ka yol kalmadı.”

"u kürsülerden &çi#leri Bakanının, Ba#bakanın, o günkü hükümet azalarının 
konu#tuklarını zannediyorum milletin hafızasından silmek, #urada oturanların ha-
fızasından silmek mümkün de%il. "imdi tekrar oraya gidiyoruz.

Sevgili arkada#larım, seçimlerde birbirlerine söylemedikleri kalmadı. Sayın De-
mirel, Erbakan için, “Bu zat ne idü%ü belirsiz adamdır” dedi. “Ne milliyetçisi” dedi. 
“Ömründe milliyetçilik lafını anmamı# bir safsatacıdır” dedi. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Sayın Erbakan, Demirel için; “Bu masondur, bu renksizdir; bu, dı#arıdan emir 
alan adamdır” dedi, “Bu, Coca Cola imalatçısıdır” dedi, “Montajcıdır” dedi, “Ameri-
kan u#a%ıdır” dedi.

Sevgili arkada#larım...



ALEV CO%KUN (#zmir) — “Yumruk vuramaz” dedi.

FARUK SÜKAN (Devamla) — "imdi oraya dönüyoruz.

De%erli milletvekili arkada#larım, lütfen kabul buyurun; bu insanların arkasın-
dan burada bulunmadıkları için az #ey söylüyorum, müsaadenizle onların içyüzünü 
çok iyi bilenlerden bir tanesiyim; 16 seneden beri çok iyi bilenlerden bir tanesiyim, 
#imdi kurmak istedikleri hükümetin liderleri, de%erli arkada#larım, ne hukuk an-
layı#ları, ne demokrasi anlayı#ları, ne ahlâk anlayı#ları, ne siyaset anlayı#ları; hiç 
bir surette birbiriyle ba%da#mayacak kadar, yani kabili cem olmayan insanlardır. 
De%erli arkada#larım, her türlü teseyyübün de hanelerinde bulundu%u bir vakıadır.

"imdi, henüz mahkemelerce kesinle#memi# hususlarda bir #ey söylemek is-
temiyorum ama, namuslu ve açık alınlı insanlar; hele devlet hayatında milletin 
önüne çıkan insanların Allah’tan gayri millet huzurunda herkese hesap vermeleri 
lâzımdır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Hesap veren adamlar millet na-
zarında ibra olurlar, biz bunu istedik, bunu istiyoruz. O itibarla; yıktık, güvenoyu 
vermedik; peki ne olacak?

De%erli arkada#larım, devlet 5 Hazirandan daha korkunç buhranlara sürükle-
niyor, hakikaten çok a%ır sorumluluk altındayız milletvekilleri olarak.

Sevgili milletvekilleri, liderler olarak, siyasîler olarak, milletvekilleri olarak ar-
tık millet bize inanmıyor; bu yüzden millet bize güvenmiyor. Çok açıklıkla bunu 
ortaya koymak lâzımdır. &#te #u noktada memleketin içinde bulundu%u tabloyu kı-
saca, iç ve dı# durumları arz etmeme müsaadelerinizi istirham ederim.

Türkiye bugün çok a%ır kötü #artlar ve büyük çalkantılar içinde bulunuyor. Bu 
çalkantılara ilâve olarak ekonomimiz çöküntü haline girmi#, pahalılık vatanda#ın 
nefesini kesecek hale gelmi#tir. Devletin icra organları vazife yapamamakta, millî 
müesseseler arasındaki ba%lar kopmu# bulunmaktadır. Siyasî ahlâk ve devlet adam-
lı%ı seviyesi son derecede dü#mü#, milletimizin demokratik sisteme ve seçti%i kim-
selere kar#ı saygı ve itimadı büyük ölçüde ortadan kalkmı#tır. Vatanda#lar, iyiler 
içinde daha iyiyi de%il, kötüler içinde daha kötüyü seçmekle kar#ı kar#ıya bırakıl-
mı#tır.

Halkımızın büyük bir kısmı, ümitsizli%in sosyal, psikolojik ve bedenî gerilimi 
içindedir, dolayısıyle kızgın, öfkeli, hırslı ve heyecanlıdır. Gençlerimizin geçmi#le 
ba%ları kopmu# ve kafalarındaki kültürel bütünlük parçalanmı#tır. Sa% ile sol, i#çi 
ile i#veren gençle ya#lı ve halkla münevver birbiri ile kavga halindedir.

Bütün bunların neticesi olarak; sabotajlar, anar#ik olaylar, yıldırma ve sindir-
me olayları, silâhlı ve sopalı çatı#malar bir türlü önlenememektedir.

Bu #artlar içinde her aklı ba#ında, her aklıselim sahibi insan, memleketin ge-
lece%inden büyük gerginlik duymakta, tedirginlik duymakta ve bu tehlikeli gidi#e 
dur denilmesini gönülden istemektedir. Ancak, birçok kimse bu gidi#i durduracak 
formülü maalesef, memleketi bu noktaya getirenlerden beklemektedir. &#te Türki-
ye’mizin içinde bulundu%u çıkmazın hakiki sebebi ve manzarası budur.



&ç durumumuz bu, de%erli milletvekilleri. Dı# durumumuz hakkında, iç kav-
galar yüzünden, koskoca devlet üzerinde oynanan oyunları, devletin sorumluları 
maalesef lâkaydi içerisinde ve hatta bilmemektedirler.

Ortado%u’da stratejik ve ekonomik büyük menfaatleri olan ve hâkimiyet mü-
cadelesi yapan süper devletlerin, Ortado%u bölgesinde 40-50 milyonluk büyük bir 
Türk Devletinin, büyük bir Türk-&slâm Devletinin olmasını arzu etmediklerini, bu 
memleketin çocukları çok iyi bilmelidirler.

Bugünkü iç çalkantıların, bugünkü buhranların arkasında, Türkiye’de huzur-
suzluk yaratmak isteyen dı# kaynakların bulundu%unu, Türkiye’de Türk Devletini, 
ülke ve millet bütünlü%ünü parçalamak için tertiplerin bulundu%unu da hatırdan 
çıkarmamamız lâzım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Türkiye bu #artlar 
içerisinde bulunuyor.

De%erli arkada#larım, 1971’den itibaren bu seneye kadar fasılasız be# sene, 
Parlamentomuzu temsilen Birle#mi# Milletler toplantılarında hazır bulundum. O 
toplantılarda hazır bulunanlar, Türk Devletini idare edenlerin aczi ve hatta bazı 
yerlerde ihanetleri yüzünden, Uganda Devletinden daha çok küçük ve haysiyetsiz 
bir devlet haline geldi%ini görmenin ıstırabını ya#amı#lardır. Bendeniz bu ıstıra-
bı ya#ayarak, ama milli duygularımı, millî #uurumu ve bu vatanın çocu%u olmanın 
sorumlulu%unu duyarak elimden gelen gayreti sarf etmeye çalı#tım ama, de%erli 
arkada#larım, #u vaziyet kar#ısında geçmi# hükümetlerle ve kurulacak o cins hü-
kümetle, Türkiye’nin hiç bir önemli ve hayatî dı# meselesinin hallinin mümkün 
olmadı%ını, altını çizerek arz etmek istiyorum. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Yunan Ba#bakanı Bitsios, geçen Kasım ayında New York’ta Birle#mi# Milletler 
Toplantısında, çıktı. Birle#mi# Milletler Heyeti Umumiyesine Güvenlik Konseyinin 
verdi%i vazifeyi hatırlatarak, ikili görü#me, Kıbrıs meselesinin halli için Türk Devle-
tiyle Yunan Devletinin ikili görü#meyle hal yolu tavsiye kararını okuduktan sonra, 
Kıbrıs meselesi hakkında zamanın hükümetini idare eden Ba#bakan ve ba#bakan 
yardımcıları ve hariciye vekilleri Kıbrıs konusundaki görü#lerini özet olarak okudu. 
Her birisi bir telden çalıyordu; kimisi Kıbrıs’ın tamamının i#galini istiyordu, kimisi 
Kıbrıs’ta Türk Federe Devletinin ba%ımsızlı%ının ilân edilmesini istiyordu; kimisi 
de bunun mümkün olamayaca%ını söylüyordu. Bunları okuduktan sonra Bitsios 
Heyeti Umumiyeye dedi ki: “Bu dört ba#tan hangisi benim muhatabım? Hangisi 
Türk Hükümeti ve nasıl, hangi formülle bunu hallederiz?” (C.H.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı"lar)

HASAN CER#T (Adana) — Dört ba#lı yamyam.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Onun dı#ında ben, Amerika’da Yunan ve Rum-
ların ve Yunan lobisinin ve ona yardımcı olan lobilerin, büyük Türk Devletinin Or-
tado%uda olmamasını arzu eden yanda#ları birçok devletlerin sorumluluk duyarak, 
kelimelerin üzerinde durarak arz ediyorum, ifade etmek istemiyorum ama Türkiye 
aleyhinde her türlü kampanyaya giri#erek, Türk Devletini parçalama hazırlıkları 
içerisinde olduklarını, sorumluluk duyarak Yüce Meclise arz ediyorum.



Binaenaleyh, bütün bu iç ve dı# meseleler muvacehesinde, milletvekilleri ar-
kada#larım, bunlara çare bulacak hükümet lâzımdır. Biz Demokratik Parti olarak 
i#te bu bakımdan çıkmı# ve yasalara uygun bulunan Ecevit Hükümetinin, hem de 
5 Haziran seçimlerinden sonra tecelli eden millet iradesine uygun olarak (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar) aynı zamanda, artık, haklı haksız, bu Halk Partisi ve Ecevit 
denenmelidir ve bu #ans verilmelidir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) 
psikolojisi yaygındır. E%er devlet idaresini biliyorsak, Türk Devletinin makam olan, 
Merkezî Hükümeti olan Ankara’da, devlet kurulu#ları, her türlü yasal kurulu#lar bu 
arzu içerisindedir. Geçmi# hükümetle ba%ları koparılmı#tır. Böyle yeniden kurula-
cak bu tarz bir hükümetle Türkiye’nin hiç bir meselesinin, halli #öyle dursun, biraz 
evvel arz etti%im hüsnüniyetli, kötü niyetli, Türk Devleti üzerinde oyun oynamak 
isteyen, tertiplerde bulunmak isteyen ve hakikaten Türk Devletini uydu bir devlet 
haline getirmek isteyen anar#ik mihrakların, milletlerarası yıkıcı komünizmden tu-
tunuz da, her türlü a#ırılıklara varıncaya kadar hepsinin arzularının yerine getiril-
mesi için vasat hazırlanmı#tır. Pazartesinden sonra bu ba#kaldırmalar muvacehe-
sinde “Bunun vebalinin altından acaba hangi birimiz kalkarız?” diye vicdan sahibi 
her Türkün dü#ünmesi lâzımdır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Sükan Bey, süreniz dolmu#tur; toparlayınız efendim.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Toparlayayım efendim.

HASAN CER#T (Adana) — Di%er grupların yerine devam etsin Sayın Ba#kan.

FARUK SÜKAN (Devamla) — De%erli arkada#larım, bir hususa çok önemli 
olarak temas etmeden geçemeyece%im.

Bu Devlet bekası için, bu Devletin dı#ta, içte varlı%ını ve temadiyetini temsil 
etmek durumunda olan bazı büyük ve kutsî makamlara tecavüz etmemek lâzımdır; 
tenkit hudutlarını dahi çok ölçülü surette tespit etmek lâzımdır. Bugün Türk Dev-
letinin Ba#ı, millî birli%in sembolü olan Cumhurba#kanlı%ı müessesesine herkesin 
riayet etmesi lâzımdır; siyasî hesapları, oyunları bir tarafa bırakmak lâzımdır.

De%erli arkada#larım, Sayın Demirel, Erbakan ve Türke#’in Cumhurba#kanlı-
%ı makamına ve #ahsına yaptıkları saldırıları, tecavüzleri tasvip etmek mümkün 
de%ildir, son derece de elem vericidir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) O 
makama tekrar gideceklerdir; o makama gittikleri zaman, insan olarak, o insanın 
nasıl, ne tarzda onlara hükümeti teslim edece%ini, kanunlar gere%ince verse dahi, 
içinden neler söyleyece%ini dü#ünmenin yanında, Türk Devletinin dı#arıdaki itiba-
rının ne hale getirilmi# oldu%unu, üzülmemek elde de%il, kelimelerle ifade edemi-
yorum.

Benim, bunları söylerken hayatımın en bedbaht bir konu#masını yapmak mec-
buriyetinde oldu%umu da lütfen kabul buyurmanızı istirham ediyorum, her türlü 
siyasî hesapların dı#ında arz ediyorum.

De%erli arkada#larım, hükümetin bir an evvel kurulması lâzım. Onun için 
“evet” diyoruz. Göreceksiniz ki, tenkit haklarımız her #ekliyle mahfuzdur. Allah-
tan ba#ka hiç kimse bizi inançlarımızdan vazgeçiremez. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 



sesleri, alkı"lar) Ama bırakın, fırsat verin yapsınlar, ondan sonra tarihî sorumluluk, 
Devlet idaresini alanlara tevdi ve terk edilmelidir.

Hem de onlar için büyük bir fırsattı. Bu kadar a%ır #artlar içinde a%ırlıklar 
içerisine giren, o yükün altına giren bir hükümetin yıpranaca%ı hasebiyle, siyasî 
hesapları da kolaylıkla millet nazarında kendileri için daha mükemmel olabilirdi, 
daha müspet olabilirdi; ama bunu açık alınlı insanlar yapar, #aibesiz insanlar yapar. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) #ahsî hesabı olmayan insanlar yapar; 
makam ihtirası ile gözü bürünmü# muhterisler yapamaz.

Son söz olarak #unu söylüyorum. Yakın tarihten ibret dersi almak lâzımdır. 
Bu Devlet, bu memleket belki hiç unutamayacak, çocuklarına kadar sirayet edecek 
ıstırapları ve birçok çöküntüleri devam edecek olan 27 Mayısları, 12 Martları gör-
dü. Bu noktaya Devletimizi getirtmememiz lâzım. Her vatanperver insanın siyasî 
hesaplarını bir tarafa atarak, vatanı ve Devleti dü#ünmesi lâzım. Biz naçizane, gü-
cümüz yetti%i kadar bu duyguların sahibiyiz. Kim ne söylerse söyler, Allah’a kar#ı, 
millete kar#ı vicdan huzuru içerisinde size konu#uyorum, Allah bu memleketi ko-
rusun. Size itidal, basiret ve çok güç #artlar içinde bulunan Devletimizi tehlikeler-
den korumak yolundaki a%ır sorumlulukta muin olmasını Cenabı Haktan dilerim. 
Yardımcı olmanızı niyaz ederim. &tidal ve basiret tavsiye ederim.

Selâm ve saygılarımı sunarım de%erli arkada#larım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Hükümet adına Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit, buyurunuz efen-
dim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, Sayın millet-
vekilleri;

Cumhuriyet Hükümetinin programı üzerinde yapılan görü#meler sırasında 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu#an Sayın Nejat Ölçen’e, ba%ımsız Mil-
letvekili arkada#ımız olarak konu#an Sayın Nurettin Yılmaz’a ve Demokratik Parti 
üyesi olarak konu#an, aynı zamanda Demokratik Partinin dü#üncelerini de dile ge-
tirdi%ini belirten de%erli arkada#ımız Sayın Faruk Sükan’a #ükranlarımı sunarım. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar) Konu#malarını, uyarılarını ve görevimizle, sorumluluk-
larımızla ilgili de%eri hatırlatmalarını çok yararlanarak dinlemi# bulunuyorum.

Burada Sayın Faruk Sükan’ı dinledikten sonra, öyle sanıyorum ki, Adalet Par-
tisi milletvekillerinin bugün Millet Meclisi oturumuna katılmalarının neden alıko-
nuldu%unu anlayabilmek için ba#ka bir gerekçe ara#tırmaya lüzum yoktur. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Çünkü, Adalet Partisinin nasıl bir yönetim al-
tında bulunduruldu%unu, acı deneylerden geçerek yakından görmü# bir kimsenin, 
yeni Adalet Partili milletvekillerine bu a#amada hitap etmesini elbette o partinin 
ba#ında bulunan kimse istemezdi. Meseleye sadece kendi çıkarı açısından baktı%ı 
zaman, sırf bu nedenle bile, milletvekillerinin Millet Meclisinde görev yapmalarını 
niçin engellemeye çalı#tı%ını anlamak mümkündür.

De%erli arkada#larım, Sayın Faruk Sükan yine çok haklı olarak, her #eye ra%men 
sonuç alamayaca%ımız bilinse de, parti liderleri arasında, partiler arasında diyalogu 



sürdürmemiz, uzla#ma olanaklarını aramayı sürdürmemiz gerekti%ini belirttiler. 
Kendilerine yürekten katılıyorum; fakat kendilerinin de yine, burada ifade ettikleri 
gibi, bu konuda yaptı%ımız bütün giri#imler de sonuçsuz kalmı#tır. Parlamentoda 
diyalog, evvelâ Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplantı salonları 
içinde kurulur; fakat kar#ımızdaki zihniyet, maalesef, milletin kendi vekillerini tar-
tı#mak ve uzla#mak üzere gönderdi%i bu çatının altında bile diyalog kurmalarına 
engel olmak isteyenler vardır.

Sayın Nurettin Yılmaz’ın, Hükümet Programında Do%u ve Güneydo%u Anado-
lu ile ilgili olarak verdi%imiz sözler için belirtti%i dü#ünceler dolayısıyle kendisine 
ayrıca #ükranlarımı sunarım.

Verdi%imiz bu sözler, yalnız o yurt bölgemizin halkına ve o bölge halkına olan 
borçlarımızı dü#ünerek verilmi# sözler de%ildir; aynı zamanda, tümü ile Türkiye’nin 
geli#mesini, tümü ile Türk Milletinin mutlulu%unu dü#ünerek verilmi# olan sözler-
dir.

Biz, köylü kalkınmadıkça Türk Milletinin kalkınmı# sayılamayaca%ına inandı-
%ımız gibi, Do%u ve Güneydo%u Anadolu kalkınmadıkça Türkiye’nin kalkınamaya-
ca%ına inanan bir partiyiz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

Sınırlardaki mayınlarla ilgili olarak verdi%imiz sözü ve Sayın Nurettin Yılmaz’ın 
bu konudaki hatırlatmalarını, güvenoyu aldı%ımız takdirde mutlaka yerine getire-
ce%imize bir kez daha huzurunuzda söz vermekten kıvanç duyuyorum. (C.H.P. sıra-
larından alkı"lar) Bunu bir insanlık ödevi sayaca%ız her #eyden önce.

De%erli arkada#larım, huzurunuzda bulunan Hükümet güvenoyu alırsa, bir 
partinin deste%i ile de%il, bütün Parlamentonun deste%i ile ayakta duran, ayakta 
durabilen, görev yapabilen bir hükümet olacaktır. O nedenle, Parlamento ile sürekli 
uyum içinde çalı#maya, yalnız demokrasi anlayı#ının gere%i oldu%u için de%il, aynı 
zamanda, ancak bütün Parlamentomun deste%i ile ayakta durabilece%ini bildi%i için 
de kendisini mecbur sayacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü bile#imi içinde, Cumhuriyet Halk 
Partisine ra%men bir yasa kolay kolay çıkarılamaz; fakat Cumhuriyet Halk Partisi-
nin veya bu Hükümetin istedi%i her yasanın çıkması da güvence altına alınamaz. O 
nedenle, elbette Millet Meclisinin güveni bulmak #artı ile, bu Hükümetin görevde 
olması, bugünkü Parlamento aritmeti%i içinde verimli ve uyumlu bir parlamento 
çalı#ması yapılabilmesinin de gereklerinden biridir, sanıyorum.

De%erli arkada#larım, Türkiye, uzun süredir bir siyasal bunalım döneminden 
geçiyor. “Bunalımdan” derken, bunu kötümserlikle söylüyor de%ilim; Türkiye geli#-
me sürecinde, de%i#im sürecinde bir ülkedir. Geli#me sürecindeki ülkeler arasında, 
demokrasiyi Türkiye kadar uzun süre ba#arı ile ya#atabilmi# ba#ka bir tek ülke daha 
yoktur. Elbette bunun birtakım sıkıntıları olacaktır, birtakım bunalımları olacaktır. 
Parlamenter demokratik rejimlerde bunalımlara en etkin ve en demokratik çözüm-
ler daima parlamentoda bulunur. Etkin hükümetlerin kurulamadı%ı, i# yapabilir 
hükümetlerin kurulamadı%ı, güvenoyu, alan hükümetlerin kurulamadı%ı dönemler 
her zaman olabilir; fakat parlamento görev ba#ında ise, hiç bir #eyden kurtulamaz; 
parlamento, görevimin bilinci içinde ise mutlaka her soruna çözüm bulunur.



Adalet Partisinin Sayın Genel Ba#kanı, kendi açısından sırası geldikçe demok-
ratik rejim içinde çözümlerin tükenmeyece%ini söyler. Fakat demokratik rejim için-
de aranacak çözümler en önce bu Parlamentonun çatısı altında aranmak gerekir. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu Parlamentoda konu#ulması gereken #eyleri, bu Millet Meclisinin çatısı al-
tında konu#ulması gereken #eyleri burada konu#mayıp ve kendi üyelerine burada 
dinletmeyip, onları grup salonlarında hapsederek, karantina altına alarak ve sadece 
kendi söylediklerini dinlemeye icbar ederek demokratik çözüm bulunamaz hiç bir 
soruna. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli arkada#larım, milleti cephelere böldüler, 5 Hazirandan önce, iki yıldan 
uzun süre i#ba#ında kalan kendi hükümetlerini cephelere böldüler, #imdi Parla-
mentoyu cephelere bölmeye kalkı#ıyorlar. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-
lar) Bu Parlamentonun bir bu toplantı salonu vardır, bir de Cumhuriyet Senatosu 
toplantı salonu vardır. Burada görü#ülecek konular grup salonlarında görü#ülemez. 
Hükümet sorununun görü#ülmesi gereken yer bu sıralardır. E%er Adalet Partisinin 
Genel Ba#kanı kendi milletvekillerinin bu sıralara gelmesinden çekiniyorsa, onların 
vicdanından korktu%u için bu çekingenli%i gösteriyordu. (C.H.P. sıralarından, “Bra-
vo” sesleri, alkı"lar) Fakat ben, vicdan sahibi insanların, yine de vicdanlarının sesini 
duyma ve duyurma yolunu bulacaklarına güveniyorum; onun için de, Hükümetimi-
zin güvenoyu alabilece%i umudunu sonuna kadar sürdürece%im. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

De%erli arkada#larım, dün Senatoda da belirttim, bugünlerde ortaya atılan söz-
lerden biri de, “Parlamento dı#arıdan mı yönetilecek, etkilenecek?” sözü. Bunu da 
yine Adalet Partisinin Genel Ba#kanı sık sık söylüyor.

Parlamento, elbette dı#arıdan yönetilmez; ama, bir demokratik ülkede Parla-
mento, dı#arıdan etkilenir, etkilenmek zorundadır. “Beni Parlamentonun duvar-
ları dı#ında hiç bir vatanda#ımın ne dü#ündü%ü, kamuoyunun ne yönde olu#tu%u 
ilgilendirmez” diyenler, Parlamenter demokratik rejime inanmayanlardır. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli arkada#larım, dört yılda bir milletvekilleri, yurtta#ın, seçmenin aya%ı-
na gidecektir, Devletin ihmali yüzünden kar#ılanmayan gereksinmelerini, yolunu, 
suyunu, okulunu ona söz verecekler, “Senden büyü%ü yok” diyecekler, ondan sonra, 
seçimin ertesinde bu Meclisin duvarları arasına kapanıp, “Milletin ne dü#ündü%ü 
beni ilgilendirmez; kamuoyu. Parlamentoyu ilgilendirmez” diyecekler.

Bunu diyen kimseler daha demokrasinin ne oldu%unu bilmiyorlar demektir. 
Demokratik rejimde parlamento kamuoyu ile ili#i%ini kesmeye ba#ladı%ı andan iti-
baren, parlamentonun üyeleri, kulaklarını, vicdanlarını, kamuoyunun ne dü#ün-
dü%üne kapatmaya ba#ladı%ı andan itibaren, parlamentonun milletle ili#i%i kesil-
meye ve parlamento demokratik niteli%ini giderek yitirmeye ba#lar. Ama, Adalet 
Partisinin Genel Ba#kanı, yalnız parlamentoyu milletten ayırmaya, soyutlamaya 
kalkı#makla kalmıyor, aynı zamanda kendi Grupunu Parlamentodan ayırmaya, Par-
lamentodan soyutlamaya kalkı#ıyor.



De%erli arkada#larım, demokrasimiz elbette bir yönü ile partiler demokrasisi-
dir, ama yalnız partiler demokrasisi de%ildir, aynı zamanda parlamenter demokrasi-
dir. Fakat bugün bu Parlamentonun çatısı altında daha çok bir “liderler demokrasi-
si”, olu#turulmaya çalı#ıldı%ını görüyoruz ki, bu iki kelime aslında yanyana gelemez; 
gerçekte buna, “liderler diktası” demek daha do%ru olur. Bazı liderler, kendi ki#isel 
durumlarını ve kaygılarını, yalnız millet yararının de%il, kendi partilerinin de yara-
rının üstünde tutamaktadırlar ve bu, milletin gözünden kaçmamaktadır.

De%erli arkada#larım, e%er Hükümet Programı ile ilgili görü#melere katılma-
yan, bunlara katkıda bulunmayan parti grupları güven oylamasına da katılmaya-
caklarda, bunu anlayı#la kar#ılamak gerekir. Demek ki bu konu, kendilerini ilgi-
lendiren konular arasında de%ilmi#; onun için, programın dinlenmesi için hazır 
bulunmuyorlar, müzakeresinde hazır bulunmuyorlar, oylamasında da hazır bu-
lunmuyorlar denilebilir. Fakat programı dinlemek üzere gelmeyip, üyelerini gön-
dermeyip, programın görü#ülmesine katkıda bulunmayıp, programın görü#ülmesi 
sırasında neler söylendi%ini kendi üyelerine dinletmeyip, sadece oylama için Mec-
lise gelmek, asıl Anayasaya aykırı olan tutumdur. Çünkü Anayasamız, güvenoyu 
kurumunu bir bütün olarak görmektedir, sadece kuru, mekanik bir oylama olarak 
görmemektedir. Bazı üyeler - affedersiniz benzetmem için - dı#arıda kurulacaklar; 
hiç dü#ünmeden, kendi vicdanlarına ba#vurmadan, oy günü buraya gelip, otomat 
gibi oy kullanacaklar... Böyle bir #ey öngörmüyor Anayasamız. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar) Ya nasıl bir düzen, ya nasıl bir mekanizma öngörüyor? Program, belli bir 
günde Meclise okunacak; Meclis, programı dinleyecek; aradan 2 gün geçecek; o 2 
günde program üzerinde, partiler, üyeler kendi aralarında görü#ecekler, tartı#acak-
lar, 2 gün sonra programın müzakeresi olacak, herkes dü#ündüklerini söyleyecek, 
ele#tirilerini, ku#kularını söyleyecek; Hükümet, verebilirse, o ele#tirilere, ku#kulara 
cevap verecek, ondan sonra 1 tam gün daha geçecek; Hükümet güvenoyu prosedü-
rünün, sürecinin uzaması pahasına, 1 tam gün daha geçecek.

O gün niçin geçecek? Parlamentoda yapılmı# olan müzakerelerin, görü#mele-
rin ı#ı%ında, milletvekilleri nasıl oy kullanacaklarını dü#ünsünler diye, Anayasanın 
öngördü%ü bütün bu süreçleri, mekanizmaları hiçe sayacaksınız, çi%neyeceksiniz; 
ondan sonra milletvekillerini beni ba%ı#lasınlar, benim benzetmem de%ildir, kendi 
Genel Ba#kanlarının fiilî benzetmesidir. Milletvekillerini bir otomat gibi, sadece oy 
kullanmak, emre göre oy kullanmak için Meclise göndereceksiniz. Asıl, Anayasaya 
aykırı olan davranı# budur. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

HASAN CER#T (Adana) — Sanki Kıbrıs’a sunta gönderiyorlar.

SÜLEYMAN SABR# ÖZ&NAL (Edirne) — Gelmediklerini tespit ettirelim.

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli arkada#larım, “Parla-
mento” sözcü%ünün kökeninde konu#ma vardır, konu#madan türetilmi# bir söz-
cüktür. Konu#ulmadı mı, sorunlar konu#ulmazsa, hele bir ülkenin en önemli so-
runlarından biri olan hükümet sorunu, Parlamento çatısı altında bütün partiler 
tarafından enine boyuna tartı#ılmazsa bugünkü gibi eksik bırakılırsa, o zaman Par-
lamento, kendi kelime anlamıyla ters dü#mü# olur.



Fakat, burada toplantıya gelmelerine izin verilmeyen, biraz dinledikleri vakit 
hemen adamlar gönderilip dı#arıya çıkartılan üyeler, görüyoruz ki, her gün grup 
toplantılarına ça%ırılıyorlar. Orada mı konu#uyorlar? Hayır. Sadece dinlemek üze-
re... Burada söylenmesi gereken, fakat burada söylenmeyen, söylenemeyen sözleri 
kendi Genel Ba#kanlarının a%zından dinlemek, hiç bir itirazda bulunmaksızın, hiç 
bir soru sormaksızın da%ılmak üzere grup salonlarına hapsediliyorlar. Asıl, millet-
vekillerinin izzetinefsiyle oynamak budur Sayın üyeler. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Ben, onurlu, izzetinefisti davranı#ı, sırf kendi arkada#larımızda gö-
ren bir insan de%ilim; Adalet Partisi ve öteki partilerin grupları içinde de, milletve-
killi%i onuru ile ba%da#mayan bu davranı#, bu tutum kar#ısında, uygulama kar#ısın-
da tepki göstereceklerin çıkaca%ına inanıyorum.

De%erli arkada#larım, dün Cumhuriyet Senatosundaki görü#meler sırasında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın Hüseyin Atmaca arkada#ımız bir 
hatırlatma yaptı. Siyasal Partiler Yasasının 25’nci maddesinden bir cümle okudu; 
cümle aynen #öyle: “Parti tüzü%ünde veya grup içyönetmeli%inde Bakanlar Kuru-
luna veya bir Bakanlar Kurulu üyesine güven, ya da güvensizlik oyu verilmesi ko-
nusunda karar alma yetkisini, grup genel kurulundan gayri bir parti organına veya 
merciine bırakan bir hüküm bulunamaz”

Çok yerinde, parlamenter demokrasi kurallarına uygun bir yasa kuralı. Fakat 
ben, Sayın Demirel’i geçenlerde ziyarete gitti%imde ve Hükümetimize Grupunun 
güvenoyu vermeyece%ini kendi a%zından orada da dinledi%imde, Grupunuzda bu 
konuyu görü#tünüz mü, Grupunuzdan karar aldınız mı diye sordum. Adalet Partisi 
Sayın Genel Ba#kanının bana verdi%i yanıt #u oldu “Bizim Tüzü%ümüze göre, bu 
konudaki kararı Grup vermez, Genel &dare Kurulu verir”

Demek ki, Sayın Demirel’e göre, yasaların üzerinde kendi partisinin tüzü%ü 
vardır. Yasadaki açık hükme ra%men, Grupunun dı#ında alınan birtakım kararlarla 
kendi Grupunu da ba%lamaya kalkı#maktadır.

Bunlar, bir bakıma bir partinin iç sorunlarıdır diye bizi ilgilendirmeyebilirdi; 
fakat bu davranı# ve bu anlayı#ı, aynı zamanda demokratik rejimimizi de yakından 
ilgilendirdi%i için, maalesef bunun üzerinde durma gere%ini görüyorum ve bu hakkı 
kendimde görüyorum.

De%erli arkada#larım, elbette, nisbî temsili benimsemi# bir ülkede koalisyonla-
ra alı#mak gerekir; fakat henüz bu alı#kanlık maalesef edinilememi#tir. Nisbî tem-
sili benimsemi# ülkelerde azınlık hükümetlerine de alı#mak gerekir, fakat maalesef 
bu alı#kanlık da henüz edinilememi#tir.

Koalisyon alı#kanlı%ını edinemeyi#imizde bir neden, uzla#ma terbiyesinin he-
nüz siyasal hayatımıza yeterince yerle#ememi# olmasıdır. Bir ba#ka neden de, bazı 
partilerin, milletçe kendilerine verilen yetkinin çok ötesinde bir a%ırlık kazanma 
hevesine kapılmamalıdır. Sayıları ne kadar az olursa olsun, kendileri olmaksızın 
hükümet kurulamadı%ını gördükleri zaman “Anahtarı bendedir” diyerek, milletin 
verdi%i a%ırlıktan çok fazlasını kendilerine tanıyanlar, Türkiye’de geçerli koalisyon-
lar kurulmasına engel olan etkenlerden birini daha yaratmı# oluyorlar.



Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili olarak, bazı koalisyon önerilerinde bulunan-
lar veya koalisyon beklentisinde bulunanlar da vardır. Bizimle veya bizim dı#ımız-
da koalisyonlu bir çözümün, bugünkü ko#ullar altında, ülkemizi ancak, görünürde 
hükümetsizlikten kurtarabilece%ini, fakat uygulamada, hükümet bunalımından da 
daha a%ır bunalımlara yol açabilece%ini dü#ünüyorum. Onun için, öyle bir çözüme 
muhtaç kalmamayı, Millet Meclisi tarafından öyle bir çözüme muhtaç bırakılma-
mayı bütün içtenli%imle diliyorum.

Sayın milletvekilleri, bunalımdan çıkı# kuralları, demokrasinin, demokratik 
hukuk devletinin kurallarını iyi de%erlendirerek ve iyi kullanarak olur. Parlamen-
toyu bütün kurallarıyle i#letmemiz gerekir. Fakat görüldü%ü gibi, i#letilmiyor. Par-
lamentonun, milletin sesine kulak vermesi gerekir. Bugün milletin, tümüne yakın 
bir bölümü, tek bir a%ızdan, her türlü çıkar çeli#kisini a#arak, bugün huzurunuzda 
güvenoyunuza ba#vuran Hükümetin, güvenoyu alarak i#ba#ında kalmasını istiyor. 
Ba#ka alternatif, ba#ka bir geçerli çözüm yolu bulamadı%ı için, Cumhuriyet Halk 
Partisine oy vermemi# pek çok yurtta#larımız bile bunu istiyor; fakat bazı çevreler, 
bazı partiler, milletin bu iste%ine kar#ı çıkıyorlar.

Yine bu çevreler, Devletin bütün kurumlarına kar#ı çıkıyorlar. Anayasa Mah-
kemesine, Danı#tay’a, ba%ımsız yargı organlarına, radyonun ba%ımsızlı%ına kar#ı 
çıkıyorlar. Bir devletin bütün anayasal kurulu#larına, organlarına kar#ı çıkılarak, 
onlarla ters dü#ülerek ve hele milletin iste%i ile, e%ilimleri ile ters dü#ülerek, bir 
memleketi demokratik kurallar içinde ve etkin biçimde yönetebilmenin ve onun 
sorunlarına çözümler getirebilmenin elbette ki, olana%ı yoktur.

Her halde, bu a#amada, kamuoyunun çok büyük bir kesimini, milletimizin 
büyük bir bölümünü hayal kırıklı%ına u%ratacak ve iki buçuk yıldır oldu%u gibi 
Türkiye’nin, küçüklü büyüklü bütün sorunlarını uzun süre askıda tutacak bir hükü-
met formülünü zorlamaya kimsenin hakkı olmasa gerektir.

Kendi içinde tutarlı ve uyumlu bir hükümetin, ama yalnız kendi partisini de%il, 
bütün milletin umutlarını, gereksinmelerini göz önünde tutarak çalı#an bir hükü-
metin, iki yıldır veya bu iki yıllık süre içinde çözülemeyen birçok sorunları nasıl kısa 
sürede çözüme ula#tırabilece%i, daha güvenoyu almadı%ımız #u birkaç gün içinde 
bile açıkça kanıtlanmaya ba#ladı.

De%erli arkada#larım, iki buçuk yıldır Türkiye, bir karde# kavgası ülkesi idi. 
Yüzlerce gencimiz, çocu%umuz okullarda, yurtlarda, sokaklarda öldürüldü; binlerce 
gencimiz, çocu%umuz yaralandı; on binlerce gencimiz, çocu%umuz okullara gide-
mez, üniversiteye gidemez duruma geldi ve birçok okullarda ö%retim, bir yıl veya 
ona yakın süreler aksadı. Fakat dün Cumhuriyet Senatosunda da açıkladı%ım gibi, 
dün Türkiye’nin 22 ilinde üniversite ve yüksekö%renim giri# sınavları yapıldı. Bu 
sınavlara 354.060 ö%renci girdi ve bir tek olay çıkmadı, bir tek yerde, sınava girmek 
isteyenler engellenemedi” (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yine, Hükümetimizin kuruldu%u günden beri, ba#ka sınavlarda sükûnet içinde 
devam etmektedir.

Bunu ben açıklar açıklamaz, kula%ıma gelen bir söylentiyi, kendi kulislerinde 
bazı partilerin yaymaya ba#ladıklarını duydum: “Tabiî” diyorlar hep bildi%iniz eski 



hikâye. “Cumhuriyet Halk Partisi kendisi o olayları kı#kırttı%ı için, o, hükümete gel-
di%i vakit olaylar kesilir; o, hükümetten ayrılınca olaylar ba#lar”

Bunu söyleyenler, bir ölçüde olsun, inandırıcılık kazanabilmek için, hangi olay-
da Cumhuriyet Halk Partisini veya Cumhuriyet Halk Partilileri yakaladıklarını mil-
lete belgeleriyle açıklamak zorundadırlar. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Herhalde, geride bıraktı%ımız yıllar boyunca bize kur#un sıkanlar, bize ta# 
atanlar, bize kar#ı suikast giri#imlerinde bulunanlar da Cumhuriyet Halk Partililer 
de%ildi, herhalde daha bundan birkaç gün önce &zmir’de bir Cumhuriyet Halk Partili 
genci öldürenler de Cumhuriyet Halk Partililer de%ildi.

Bugün #iddet eylemlerinden tutuklu olanlara, muhakeme edilmekte olanlara, 
mahkûm edilmi# olanlara bakacak olur isek, bunların büyük ço%unlu%unun, geçmi# 
Hükümet ortaklarından bazılarının üyeleri veya yanda#ları oldu%u açıkça görülür.

De%erli arkada#larım; #u kısa uygulama, daha devlet kadrosunda tam güven-
lik sa%layabilmek için gerekli düzenlemeleri yapma vaktini, fırsatını bulamadan, 
sadece devlet gücünü tarafsız biçimde ve eskisinden çok daha etkin bir biçimde, 
Hükümet Programını okurken sundu%um kurallara uygun yönde kullanarak sa%la-
yabildi%imiz ba#arı ortadadır. Dedi%im gibi dün 22 ilde 354.060 ö%renci hiç birinin 
hakkı çi%nenmeden, burnu kanamadan sınavlara girebilmi#tir.

Ekonomik alanda daha henüz büyük i#lere el atacak vakti ve olana%ı bulama-
dık; ama birtakım çok basit sorunlar bile sürüncemede kalmı#tır. Bakanlar Kuru-
lundan bir yılda yakla#ık 3.000 kadar kararname çıkar. Biz, bin küsur kararnameyi 
imzalan eksik bulduk. Koalisyon pazarlıkları arasında, birço%u da çok önemli ülke 
sorunlarıyle, toplum sorunlarıyle ilgili bulunan kararnameler çıkarılamamı#tı. 
Bunlardan bazıları çalı#anların sosyal hakları ile ilgili idi. Sosyal haklarla ilgili nice 
nutuklar, söylevler, demeçler dinledik geride bıraktı%ımız dönemde; ama bunların 
en önemlileri ile ilgili bazı kararnameler, aylardır, hem de çok yetersiz bir biçimde 
hazırlanmı# olarak, bakanların dosyasında, koalisyon içi pazarlık silâhları olarak 
bekletilmekte idi. Biz bunları birbiri ardından ele almaya ba#ladık. Böylece, örne%in 
Sosyal Sigortalardan yararlanan, anaların, babaların ve çocukların yararlanabildi%i 
il sayısı, büyük ölçüde geni#letilmektedir bugün imzaladı%ımız bir kararname ile. 
Kamu görevlilerinin katsayılarındaki yükseli#e paralel olarak i#çilerin emekli aylı%ı-
na esas te#kil eden tavan ücret 6.000 liradan 8.400 liraya çıkarılmaktadır. Yine bu-
gün imzaladı%ımız bir kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylı%ına 
hak kazanmı# kimselere %10 zam vermeyi öngören bir kararname, geçmi# Hükü-
met döneminde aylarca çıkartılamamı#tı; biz bugün huzurunuzda o kararnamenin 
de imzasını, %10 de%il, % 20 zamla tamamlamı# bulunuyorum. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli arkada#larım, Hükümeti devraldı%ımızda, pek çok yerleri tuz gölle-
riyle, tuzlalarla, tuz kayalarıyla dolu Türkiye’yi, tuz bunalımının e#i%inde bulduk. 
Türkiye, tuz ithal edecek duruma dü#ürülmü#tü. Ama, gerekli tuzu ithal etmek için 
Gümrük ve Tekel Bakanlı%ının istedi%i 385 bin dolarlık döviz, koalisyon ili#kileri-
nin özellikleri içerisinde, Maliye Bakanlı%ında Gümrük ve Tekel Bakanlı%ı hesabına 
transfer edilmemi#ti. Bunu da, kendi içinde tutarlı, uyumlu bir hükümet olarak bir 



bakanın öteki bir Bakanlar Kurulu üyesine bu gereksinmeyi belirtti%i anda hallet-
me olana%ını bulduk.

Tütün bölgesinden gelen de%erli milletvekilleri bilirler. Zaten geç açılmı#tı tü-
tün kampanyaları ve aylardan beri tütününü Tekele satan, teslim eden üreticilerin 
büyük bir bölümü hâlâ Devletten hakları olan parayı alamamı#lardı. Bunun için 
gerekli ödenek yine dün Maliye Bakanlı%ınca Gümrük ve Tekel Bakanlı%ının emrine 
verilmi#tir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Ve bundan sonra da teslim alınacak bütün 
tütünlerin bedelinin derhal ödenmesi içip gerekli olanak sa%lanmı#tır.

Aynı #ekilde birçok ürünlerimizi tehdit eden tarım ilaçları yoklu%unun çözümü 
bulunmu#tur.

Elektrik konusunda ba%ı#lanmaz birtakım ihmaller yüzünden Türkiye’nin 
büyük bir bölümünün nasıl karanlı%a gömülü kaldı%ını ve iki binlerin aydınlık 
Türkiye’si hayalleriyle o karanlık içinde avutuldu%unu hep biliyoruz. Bir yandan 
Türkiye karanlık içinde bırakılırken, bir yandan birkaç milyon dolarlık borcumuz 
ödenmedi%i için dı#arıdan ithal edilen elektrik de büyük ölçüde kesilmi#ti. Yeni Hü-
kümet onu da iki gün içinde çözmü#tür ve kom#u dostumuz Bulgaristan’ın yakın 
ilgisiyle parası derhal ödenmek ko#uluyla Bulgaristan’dan ithal etmekte oldu%umuz 
enerjinin üç katına çıkarılması sa%lanmı#tır. Böylelikle umuyorum ki, önümüzdeki 
haftadan itibaren, hiç de%ilse Marmara bölgesinin, sanayi bölgesinin elektrik ge-
reksinmesi tümüyle veya tümüne yakın bir ölçüde kar#ılanmı# olacaktır. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

Yine, geçmi# Hükümetin dinî konulara ne kadar önem verir görünmek için 
çaba gösterdi%ini ve bazı Hükümet ortaklarının din konusunda seçimlerde nasıl 
bir istismar yarı#ına girdi%ini hatırlarsınız; fakat Hükümet ortaklarından bazıla-
rı din duygularını istismar için birbirleriyle seçim meydanlarında yarı# ederken, o 
konuda da bir kararname, aylardır imzalanmamı# olarak Bakanlar Kurulunda bek-
letiliyordu. Vakıflardan Diyanet &#lerine intikal etmesi gereken 1.200 dolaylarında 
din görevlisi asil imam durumuna gelecek vekil imama aylardan beri kadroları veril-
miyordu ve o yüzden bu din görevlileri, aylardan beri ücret almadan çalı#mak veya 
beklemek zorunda bırakılıyorlardı.

Diyanet &#leri Ba#kanı beni ziyaret etti%inde buna de%indi%i zaman, Sayın ilgili 
Devlet Bakanımız ve Maliye Bakanımızla görü#tüm ve bugün onunda kararnamesi-
ni imzadan çıkarmı# bulunuyoruz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

&n#allah Hükümetimiz Yüce Meclisin güvenoyuna ula#tı%ı, mazhar oldu%u tak-
dirde Türkiye’nin küçüklü, büyüklü bütün sorunlarını Yüce Meclisimizden görece-
%imiz destekle, aynı tutarlılık içinde, Hükümet Programı do%rultusunda ve süratle 
çözebilece%imize inanıyorum.

Türkiye bugün iç ve dı# gerçekten a%ır sorunlar altındadır, fakat Türk milleti 
birlik oldu%u zaman en zor sorunların bile üstesinden gelebilece%ini tarihin her 
döneminde göstermi#tir. Hükümetimiz de milletimizin o gücünden ve üstün yete-
neklerinden alaca%ı cesaretle bütün bu sorunların üstesinden gelebilece%ine inan-
maktadır.



De%erli arkada#larım, Türkiye’de geli#memizi hızlandırmak için hızlandırma 
sorununun çözümünü güçle#tiren ba#lıca engellerden birinin, kaynak yetersizli%i 
oldu%unu biliyoruz. Bu kaynak yetersizli%i, ancak kaynak savurganlı%ı önlenerek 
giderilebilir. Çünkü, itiraf etmeliyiz ki, demokratik rejimde çok köklü vergi de%i#ik-
likleri yaparak kaynak artırmak olanaksız de%ildir; ama zordur, nadir ba#vurulan 
bir çözümdür. Fakat o noktaya gelinceye kadar Türkiye’nin de%erlendirebilece%i 
ba#ka kaynakları vardır. O kaynaklar da ancak, kendi içinde tutarlı ve yeteri kadar 
sorumlu hükümetlerce harekete geçirilebilir; ama 5 Haziran öncesi Hükümet döne-
minde veya benzeri hükümetler döneminde o kaynaklar da tümüyle kurur. Bunun 
en belirgin örneklerinden birini Kamu &ktisadî Kurulu#larında görebiliriz.

Türkiye’de bildi%iniz gibi geni# bir Devlet sektörü vardır. Bu Devlet sektörü-
müzün olanakları Türk ekonomisinin yükünü büyük ölçüde ta#ıyabilecek boyut-
lardadır. Oysa, ekonominin yükünü ta#ıyacakken Devlet sektörümüz, ekonomiye 
yük olacak duruma getirilmi#tir. Bunu bazı rakamlarla kanıtlamak isterim. 1976’da 
geçen yıl, Kamu &ktisadî Te#ebbüslerinin i#letme açı%ı 14,5 milyarı bulmu#tur, ya-
tırım açı%ı 37.800.000.000 lirayı bulmu#tur. Böylece toplam finansman gere%i yani 
Devletten bekledi%i para, i#letmesini yürütebilmek için ve yatırımlarını yapabilmek 
için Devletten bekledi%i ek kaynak, 52.300.000.000 liraya ula#mı#tır.

1977 yılı için ilk program tahmini olarak i#letme açı%ı 19 milyar olacaktı, fakat 
yeni tahminle bu i#letme açı%ı 41 milyar liraya yükselmi#tir. Yatırımlar için Kamu 
&ktisadî Kurulu#larının verece%i açık da 61 milyarı bulmaktadır. Böylece Kamu 
&ktisadî Kurulu#ları bu yıl toplam finansman gere%i olarak 102 milyar lira isteyen, 
Devletten bunu bekleyen kurulu#lar olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece programı-
mızda çizilen, gösterilen do%rultuda Kamu &ktisadî Kurulu#larını zarar etmez hale 
getirmekle Türk Devleti 102 milyar liralık bir kayna%a kavu#mu# olacaktır, yeni ya-
tırımlar, ilâve yatırımlar yapabilmek için. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli arkada#larım, iç sorunlarımız ne kadar sürüncemede kalsa, ne kadar 
a%ırla#sa da, ergin bir millet olarak, tecrübeli bir millet olarak kendi içimizde her 
zaman çözebiliriz; ama, uluslararası sorunların çözümü her zaman bizi beklemez. 
E%er biz, hayatî uluslararası soranlarımızın çözümünü geciktirme, bekletme so-
rumsuzlu%unu gösterseydik 1974’te Hükümeti bırakmazdık; ama, hayatî bir ulus-
lararası sorunumuzu, ulusal ve uluslararası sorunumuzu, Kıbrıs sorununu biran 
önce çözüme ula#tırmamız için atmamız gereken adımın o zamanki Koalisyon 
Hükümeti içinden engellendi%ini görür görmez Hükümeti bıraktık. Bu bazılarının 
söyledi%i gibi, Hükümetten kaçmak de%ildi, sorumlulu%un gere%iydi; fakat ba#kala-
rı, o sorunu çözemeyeceklerini, çözemeyece%ini bildikleri bir Hükümeti, bunu bile 
bile kurdular ve 2,5 yıl ba#ka uluslararası sorunlarımız gibi Kıbrıs sorununa da el 
sürmediler.

Buna kar#ılık Adalet Partisinin Genel Ba#kanı ve eski Ba#bakan Sayın Demirel 
#imdi ne diyor (Ben, Ba#bakanlık makamına oturduktan bir gün sonra gelen bir 
Yunanlı gazeteci, Kıbrıs’ın nihaî çözümüyle ilgili bazı ayrıntılar hakkında bana soru 
soruyor; ben de: “"u sırada bu ayrıntılara cevap verecek durumda de%ilim, henüz in-
celemelerime ba#layamadım” diyorum): “Nasıl cevap vermezmi#?” diyor Sayın De-
mirel Hatırlayacaktır eski milletvekili arkada#larım, son bütçe görü#meleri sırasın-



da, ben, ana muhalefet partisinin lideri olarak Hükümetten, Kıbrıs sorununa nasıl 
bir çözüm dü#ündü%ünü burada, bu kürsüden sordum. Ege sorunuyla ilgili geli#me-
leri sordum, Avrupa Ekonomik Toplulu%uyla ilgili sorunlarımız için ne dü#ündükle-
rini sordum ve nihayet, ulusal güvenli%imiz konusunda ne dü#ündüklerini sordum; 
ana muhalefet partisi grupunun sözcüsü olarak sordum. O günün Ba#bakanı Sayın 
Demirel bir cümleyle olsun bu hayati sorunlara cevap verme gere%ini duymadı; #im-
di Ba#bakanlık makamına oturduktan bir gün sonra, neden bir Yunanlı gazetecinin 
o konudaki sorularını cevaplandırmadım, diye benden hesap sormaya kalkı#ıyor.

De%erli arkada#larım; bir Hükümet görevini bir ba#ka Hükümete devrederken 
bazı önemli konulan yeni gelenlere anlatmak, o konudaki görü#lerini, ne yaptıkla-
rını, ne yapmayı dü#ündüklerini belirtmek zorundadır. Bu, bir mecburiyettir. Sayın 
Demirel, kendisinden sonra gelecek Ba#bakana, Kıbrıs konusunda bilgi vermekle 
vermemek arasında bir seçme yapmak hakkına sahip de%ildir. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kıbrıs davası, eski Ba#bakanın özel davası de%ildir; bütün Türk Milletinin ve 
Kıbrıs Türklerinin davasıdır. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Zerre kadar milliyetçilik duygusu olan ve Devlet adamı sorumlulu%u ta#ıyan bir 
kimse, Hükümet görevini devrederken, yeni Ba#bakan olan kimseye nasıl bir Kıbrıs 
politikası devretti%ini anlatmak mecburiyetindeydi. (C.H.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar) Bu mecburiyeti yerine getirmeyen bir kimse ne devlet adamıdır, ne de 
milliyetçidir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın arkada#larım, bir ba#ka konuya geçiyorum.
Biz Hükümeti i#gal etmedik. Fakat, biz Devleti i#gal altında bulduk ve Devleti 

i#gal altından kurtarmaya kararlıyız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Ama i#gal 
edenlerin yöntemleriyle de%il, i#gal edenlerin her gün çi%nedikleri demokratik hu-
kuk devleti yöntemleriyle Devletimizi i#gal altından kurtarmaya kararlıyız ve bunu 
da ba#araca%ız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın milletvekilleri, geçen gün eski Hükümet ortaklarından bir partinin bir 
milletvekili Hükümetimize bir soru yöneltmi#, gazetelerde okudum; Millî E%itim 
Bakanımızdan soruyor: “Sen, Millî E%itim Bakanlı%ında çalı#an görevlilerin yakala-
rında bozkurt rozeti ta#ımalarını yasak ettin mi? diyor.

Bu soruyu görür görmez, Sayın Millî E%itim Bakanımıza #unu söyledim: E%er 
yasak etmediysen, ben hesap sorarım Ba#bakan olarak, dedim. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli arkada#larım, elbette bir partinin amblemi niteli%ini kazanmı# bir ro-
zetle Millî E%itim Bakanımız hiç bir kimseyi Millî E%itim Bakanlı%ının koridorla-
rında ve okulların dershanelerinde barındırmayacaktır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Bu, Devleti i#gal altından kurtarırken uygulayaca%ımız temel önlemlerden bi-
ridir.

Bundan birkaç ay önce önseçimler sırasında partimizin delegelerine yatakha-
nesinden ate# edilen bir liseye gittim. Ankara’nın ortasında Atatürk Lisesi’ne. Sı-



nıfları dola#tım, bütün sınıflarda bir partinin amblemleri, simgeleri, propagandası 
ve ba#ka partilere kar#ı hakaret dolu sloganlar yazılı idi. Bunlar ö%retmenlerin kür-
süsüne kazınamayacak #ekilde yazılmı#tı.

Bütün o okulların duvarlarını temizleyece%iz. Türk çocuklarının eline silâh 
verenleri okullardan temizleyece%iz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Ve 
ancak o #ekilde Türk Devletini i#gal altından kurtaraca%ız ve Türk çocuklarını can 
güvensizli%inden kurtaraca%ız; ama her tedbiri alırken, önlemi alırken, demokratik 
hukuk devleti kurallarının bir milimetre dı#ına çıkmayaca%ız.

Partizan oldu%umuz için de%il, partizan olmadı%ımız için; hukuku çi%nedi%i-
miz için de%il, hukuka saygılı oldu%umuz için Danı#tay’ın bütün kararlarını uygula-
yaca%ız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kimse bizi kendimizden öncekilerin suçlarına ortak olmaya icbar edemeyecek-
tir arkada#larım. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Ama bu konuda bile o kadar titiziz ki, Danı#tay kararlarını uygulamadan önce 
bile herkesin, her memurun, ilgili her memurun dosyasını tek tek incelemekteyiz. 
E%er Danı#tay kararlarını uygulamakta biraz geç kaldıysak, çekindi%imizden, bu 
konuda her hangi bir ürkekli%imizden, tereddüdümüzden de%ildir; sadece titizli%i-
mizden, hukuka olan saygımızdandır.

De%erli arkada#larım, bugün bir yanda tümüyle milletin ve Parlamentonun 
Hükümeti olmak, o #ekilde çalı#mak istedi%ini söyleyen bir Hükümet var. Onun 
kar#ısında nasıl bir çözüm bulundu%u - Sayın Sükan’ın da biraz önce belirtti%i gibi - 
belli de%il. “Olmaz”ın üzerinde birle#iyorlar, “olur”un üzerinde birle#miyorlar. E%er 
bazılarının hayalindeki çözüm gerçekle#irse, o zaman Türkiye’nin de ne duruma 
gelece%i 5 Haziran öncesi Türkiye’nin durumundan belli.

Yüce Meclis, i#te bu iki olasılıktan birini seçmek durumundadır. Bütün milleti 
birle#tirmek için, demokrasinin gere%i olan dü#ünce ayrılıkları içinde dü#ünce ayrı-
lıkları içinde millî birli%i sa%layabilmek için Meclisten yetki isteyen bir Hükümetle; 
gerçekle#ip gerçekle#emeyece%i bile çok #üpheli olan ve kuruldu%u takdirde, hem 
kendi içinde cephelere bölünüp, hem de milleti cephelere bölece%i geçmi#teki uygu-
lamasından bilinen bir olasılık arasında Yüce Meclisiniz bir seçme yapacaktır.

Bu seçme aslında, vicdan sahibi, sa%duyulu herkesin biran tereddüt etmeksi-
zin yapabilece%i bir seçmedir. Onun içindir ki, bunu engellemek isteyen partilerin 
liderleri kendi üyelerine bu konuda dü#ünme ve vicdan muhasebesi yapma fırsatını 
bile vermemektedirler, âdeta onların özgürlü%ünü ellerinden almaya çalı#makta-
dırlar.

De%erli arkada#larım, elbette partilerde liderlerin bir etkinli%i vardır, olacak-
tır; elbette parti disiplini vardır, olacaktır. Demokrasi bir özgürlük rejimi oldu%u 
kadar, bir disiplin rejimidir de; ikisinin dengeli olarak kullanılması gerekir. Ama, 
bazı dönemlerde bazı liderlerin belli katı disiplin kurallarını niçin uygulamakta di-
rendiklerini de bütün o partilerin üyeleri tartmak zorundadırlar. Acaba ülke yara-
rını mı dü#ünüyor lider, yoksa kendi ki#isel birtakım kaygılarını, ku#kularını mı 
dü#ünüyor? Kendisi hesap vermekten korktu%u için mi acaba kendi sorumlulu%una 



kendi partisinin üyelerini, milletvekillerini ortak etmeye çalı#ıyor? (C.H.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar) Mahkemelere intikal etmi# olan bu konunun ayrıntıla-
rına ben de Sayın Sükan gibi girmemek titizli%ini, dikkatini göstermeye kendimi 
mecbur hissediyorum, ama Türkiye’de nelerin oldu%unu bu konularda herkes çok 
iyi biliyor. Bugün bu konuda bazı yeni resmî geli#meler vardı, yarınki gazetelerde 
bazı yeni resmî geli#melerin haberlerini ve belgelerini göreceksiniz, okuyacaksınız; 
elbette karantina altına alınmak istenen bazı de%erli üyeler, bu karantina çabasının 
nedenlerini te#his etmekte bu açıdan da zorluk çekmeyeceklerdir.

Sayın arkada#larım; ben bugün bu salona gelmeleri engellenen, yasaklanan mil-
letvekillerinden birço%unun da kendi liderlerinin ki#isel çıkarlarından önce, kendi 
vicdanlarına uyacaklarını, kendi çocuklarının can güvenli%ini dü#üneceklerine ve 
dü#ünmekte olduklarına inanıyorum, bu yüzden bazılarının uykularının kaçtı%ına 
inanıyorum. Yapmakta oldukları vicdan muhasebesi kolay de%ildir. Bu vicdan mu-
hasebesini yapma gere%ini duyanlar bile çok saygıde%er bir davranı# içine girmi#-
lerdir. Bazen bir ki#inin, bazen be# ki#inin on ki#inin fazla da cesaret istemeyen bir 
adımı atabilmesi, bir memleketi kurtarabilir, bir milleti kurtarabilir. Bugün sıraları 
bo# kalan, bo# bırakılan Sayın milletvekillerinden bazıları o küçük adımı atmakla 
hem kendi çocuklarını, hem milletin çocuklarını, hem de memleketi kurtarmaya 
büyük katkıda bulunabilecek kimselerdir. Bu #ereften kendilerini yoksun bırakma-
yacak üyelerin bugünkü bo# sıraların sahipleri arasından da çıkabilece%i inancımı, 
umudumu sürdürüyorum.

Yüce Meclisin bütün üyelerine, burada bulunan ve bulunmayan bütün üyeleri-
ne saygılar sunuyorum. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Son söz olarak #ahsı adına Sayın Süleyman Genç.
Buyurun efendim.
SÜLEYMAN GENÇ (#zmir) — Sayın Ba#kan, de%erli milletvekilleri;
Burada, Genel Kurulumuzda Hükümet Programı görü#ülürken demokrasimi-

ze, Parlamento geleneklerimize, insan anlayı#ımıza son derece ters olan ve gerçek-
ten Parlamento içinde böylesine çirkin, üzücü, ıstırap verici bir olayın geli#mesine 
#ahit olduk. Adalet Partisi Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensario%lu bir gaze-
te muhabirini, Günaydın Gazetesi muhabiri Can Pulak’ı Meclis koridorlarında bir 
vah#inin bir insana reva görece%i bir çılgınlıkla saldırarak, tokat ve tekme ile yere 
sermi#tir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle saldırgan, vah#i bir milletvekili-
nin bulunması, bizim için de yüz kızartıcı, Parlamento içinde gerçekten son derece 
üzücü bir olaydır. Kendisini, bütün milletvekillerinin duygularımı payla#aca%ına 
inanarak kınıyorum ve de bu tür insanların insanca davranmayı ö%renmelerine, 
vah#ilikten kurtulup insan olmalarını da ayrıca diliyorum. (Alkı"lar)

De%erli arkada#larım, bugün Türkiye’nin içinde bulunan sosyal bunalım, bir 
hükümet programının genel ilkelerini tartı#mayı çoktan a#mı#; ülkenin hükümete 
varması, kavu#ması noktasına gelmi#tir. Bu nedenle elimdeki Hükümet Programı 
hakkında dü#üncelerimi söyleyemeyece%im. Bu Hükümet Programı, “Olabilir”in en 
iyisi olarak önümüze gelmi#tir, olabiliri en iyi bir #ekilde önümüze koymu#tur.



&nancım ve dü#üncem odur ki; Türkiye’nin bugün içinde bulundu%u temel 
nokta, bir programın hangi ilkelerle donatılmı# olması de%il; me#ru, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine dayanan, toplumu birbirine kırdırtmayan, sosyal geli#meleri top-
lumun gelece%ine do%ru kanalize eden, insanca davranabilen, ülkenin gelece%i hak-
kında sa%lıklı ve somut uygulamaları olabilen bir hükümete kavu#ması söz konu-
sudur. Bunun için 1975 "ubatında ba#layan, Anadolu’da yarım ay #eklinde olu#an, 
bir ucu &çel’e di%er ucu Kastamonu’ya varan 27 ilimizde 5 "ubattan itibaren ırkçı, 
söven duyguları kamçılaya kamçılaya, yine aynı illerin bazı kesimlerinde mezhepçi 
dü#ünceleri kamçılaya kamçılaya Celâli &syanlarının tarihte yarattı%ı acı, ıstırap ve-
rici, sıkıntı yaratıcı ortamını Türkiye’nin içine yeni ba#tan getirme ve Türkiye’nin 
içinde aynı acıları yeni ba#tan ya#atma eylemidir.

Demirel bugün içinde bulundu%u bunalımı bütün Türkiye’ye e#de%er hale 
getirmi#tir. Türkiye ile Demirel’in bunalımı e#de%er haline gelmi#, Demirel âdeta 
kendi kellesi için Türkiye’yi bunalıma sürüklemeyi kurtulu# yolu seçmi#tir. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

Okullarda ve üniversitelerde olan olayları ve geli#meleri sosyal bunalımın bir 
ürünü olarak görmek mümkün; ama bugünkü Türkiye’de onu çok a#an, özellik-
le üstünde ısrarla durmamız gereken yeni bir bunalım ba#lamı#tır. O bunalım da 
Silâhlı Kuvvetlerimizin içinde hukuka, hukuk düzeni içerisindeki uygulamalara, 
kamu otoritesine ve devlete hiç bir zaman uymayan, kendi ba#ına eylem düzenle-
yen, kendi ba#ına i#ler çeviren, kontrgerilla silâhlı kuvvetlerimizin iç hiyerar#isini 
ve düzenini sarsıcı bir noktaya getirilmi#tir. Bunun da ba#ı Ba#bakan Yardımcısı 
Sayın Türke#’tir. Yani, bir yanda sokak bunalım içinde, bir yanda... (C.H.P. sıraların-
dan “Eski, eski” sesleri)

Eski, eski; özür dilerim. (C.H.P. sıralarından “Bir daha olamayacak” sesleri) Bir 
daha olamayacak.

De%erli arkada#larım, bir yanda sokak ve Anadolu içindeki insanların meydana 
getirdi%i bunalım, öbür yanda her birimizin üstünde ısrarla, titizlikle durmamız 
gereken Silâhlı Kuvvetlerimizin iç i#leyi#i ve demokratik mekanizmasının bozulu-
#u; onun ötesinde Demirel’in bugüne kadar toplumda yarattı%ı karga#ayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine soku#u... "u görülen bo# sıralar, bizim eksikli%imiz de%il; 
Adalet Partisi Genel Ba#kanının, yüzkarası ve sıkıntısıdır. (C.H.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı"lar) Onun için inanıyorum ki ve ortadaki bulgular odur ki, Demirel 
Türkiye’yi uzun süre hükümetsiz bırakıp bunalıma sokmak ve de var olan demok-
rasiyi ortadan kaldırmak, onun yerine, dün oldu%u gibi, bir ara rejim getirmek; o 
olmazsa, rejimi kökünden yitirmenin gayreti ve davranı#ı içindedir.

Demirel kendi kellesiyle demokrasimizi, Demirel kendi sorumlulu%uyla ülke-
nin gelece%ini, Demirel kendi çıkmazıyla ülkeyi çıkmaza sürükleyerek Türkiye’de 
kendini kurtarmanın eylemi ve davranı#ı içindedir.

&nanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Demirel’in kellesinden 
daha çok bu ülkeyi dü#ünecektir. &nanıyorum ki, Büyük Millet Meclisinin de%er-
li üyeleri Demirel’in gelece%inden çok bu ülkenin gelece%ini dü#ünecektir. &nanı-
yorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Demirel’in, Adalet Partisinin 



bünyesindeki sıkıntıları, ülkenin insanının ve halkının çekece%i sıkıntılara tercih 
edecektir. Her türlü ki#i egosundan kurtularak, ülkenin gelece%ini öne çıkararak, 
içinde bulundu%umuz bunalımdan kurtulma erdemlili%ini gösterecektir ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, ona dayanan ve Türkiye’deki geli#meleri ve toplumun gele-
ce%ini kendi çıkarlarının üstünde tutan, Türk toplumunun gelece%e daha aydınlık 
varmasını sa%layan bir hükümete kavu#mu# olacaktır.

Sayın Demirel haysiyetten ve onurdan bahsediyor. E%er ipotekle#mi# insan 
ki#ili%i üzerine var olan baskıların bugünkü durumda ortadan kalkması için yapı-
lacak bir tek #ey var; o da her türlü baskıyı ortadan kaldıracak, özgürce davranma-
yı sa%layacak, ki#iyi serbestçe hareket ettirecek gizli oyu kullanmayı sa%lamasıdır. 
Demirel, gizli oya evet demedi%i sürece, milletvekillerinin üstündeki baskıyı, terörü 
ne kadar reddederse etsin, kendisi açı%a ve aklamaya kavu#amayacaktır. Onun için 
de%erli milletvekillerine önerim #udur: Her türlü tartı#madan kurtulmak, özgürce, 
haysiyetlice davranmak için pazar günü oylarımızı gizli olarak kullanabilmeliyiz. 
O zaman tartı#maların, insan haysiyeti ve onuru üzerindeki ipoteklerin ortadan 
kalkaca%ını ve özgürce davranma erdemlili%inin açı%a çıkaca%ına inanmaktayım. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli arkada#larım, Demirel onurdan ve haysiyetten bahsediyor. Hepimizin 
ulusal sorunlara gösterdi%imiz titizlik ve ulusal sorunların çözümü için gösterece-
%imiz hassasiyet ortadadır. Sayın Demirel Londra’ya gitti%i zaman, o zamanki eski 
Ba#bakan Yardımcısı Sayın Erbakan “Demirel, Carter’in kar#ısında yumruk vura-
maz; atsa atsa 40 tane takla atar” diyordu. Adalet Partili milletvekili arkada#larıma 
sesleniyorum; bu söz, bu davranı# daha mı az onursuzdur, daha mı az onur kırıcı-
dır?

De%erli arkada#larım, ülkeyi bunalımdan kurtarmak için, bunalımı yok etmek 
için, toplumumuzun gelece%i için daha özgür, daha mutlu, daha ba%ımsız bir Tür-
kiye kurulması için bu Hükümetin güvenoyu alması, artık bir ulusal görev haline 
gelmi#tir. Bu ulusal görevi, sorumlulu%u, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
üyelerinin eksiksiz yerine getirece%ine yürekten inanmaktayım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine saygılarımı sunarım. Te#ekkür ederim. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Hükümet Programı üzerindeki görü#meler tamamlanmı#tır.
Güven oylamasının, Anayasanın 103 ve &çtüzü%ümüzün 105’inci maddeleri 

gere%ince görü#melerin hitamından bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerek-
mektedir.

Buna göre, Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu 
hakkında güven oylaması yapmak için, 3.7.1977 Pazar günü saat 15.00’te toplan-
mak üzere birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.42



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 5 Cilt 1 Birle"im 12

Sayfa 74-79
03.07.1977 Pazar

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Geçici Ba"kan Kinyas Kartal

GEÇ!C! D!VAN ÜYELER!: Ali Haydar Veziro#lu (Tunceli)
Aydın Menderes (Konya)

Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA%KAN — Gündemimize göre Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit tarafından ku-
rulan Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 ve &çtüzü%ün 105’inci maddeleri 
gere%ince güven oylaması yapılacaktır.

Oylamaya geçmeden önce, dinleyicilerle ilgili bir hatırlatmada bulunaca%ını:
&çtüzü%ümüze göre, dinleyiciler sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Söz, 

alkı# ve ba#kaca bir hareketle dü#üncelerini belirtmeleri yasaktır. Bu yasa%a uyma-
yan dinleyiciler, görevliler tarafından derhal dı#arıya çıkartılacaktır.

Güven oylamasının açık oy #eklinde yapılması &çtüzük gere%idir. Açık oylama 
#ekline Genel Kurul karar verecektir.

Açık oylama #ekli hakkında iki önerge vardır, okutuyorum.



Millet Meclisi Sayın Ba"kanlı$ına
Güven oylamasının ad okunmak suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz.

A.P. Millet Meclisi Grup Ba#kanvekilleri
Cihat Bilgehan                   !lhami Ertem

M.S.P. Millet Meclisi Grup Ba#kanvekilleri
S. Arif Emre              O$uzhan Asiltürk

M.H.P. Millet Meclisi Grup Ba#kanvekilleri
!hsan Kabadayı            Agâh Oktay Güner

&çel Ali Ak
Bolu Müfit Bayraktar
&çel Ramazan Çalı#kan
Çorum Ahmet Çimbek
Erzurum Gıyasettin Karaca
Malatya Ahmet Karaaslan
Yozgat Turgut Nizamo%lu
Sivas Tevfik Koraltan
Eski#ehir Yusuf Cemal Özkan
Ankara &smail Hakkı Köylüo%lu
Kütahya &lhan Ersoy
Çorum Aslan Topçuba#ı
Bursa Mehmet Emin Dalkıran
Afyonkarahisar  Ali &hsan Ulubah#i
Adana Salâhattin Kılıç
Artvin Mustafa Rona
Kırklaeli Hasan Korkut
Ankara Sebati Ataman
Balıkesir &lhan Aytekin
Antalya &hsan Ataöv

Millet Meclisli Ba"kanlı$ına
Güven oylamasının ad okunarak yapılmasını arz ve rica ederiz.
&stanbul Ali Nejat Ölçen
&zmir Mahmut Türkmeno%lu
Adana M. Kemal Küçüktepepınar
Tokat  Ömer Dedeo%lu
Tokat  Sermet Durmu#o%lu



Erzincan  Lütfü "ahin
Manisa Hasan Âli Da%lı
&zmir Neccar Türkcan
Urfa Celâl Payda#
Adana Hasan Cerit  
Tokat  Ali Kurt
Manisa Erkin Topkaya
Bursa Mehmet Emekli
Diyarbakır Mehmet &skân Azizo%lu

BA%KAN — Güven oylamasının ad okunmak suretiyle yapılmasını ve adı oku-
nan sayın milletvekilinin aya%a kalkarak yüksek sesle “kabul” “ret” veya “çekinser” 
kelimelerinden birini ifade etmek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Oylama i#lemine Adana seçim çevresinden ba#lıyoruz.
(Oylama yapıldı)
BA%KAN — Oyunu kullanmayan Sayın Salih Yıldız burada mı? Yok. Oylama 

i#lemi bitmi#tir.
Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 

Anayasanın 103 ve &çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%ince yapılan güven oylama-
sının sonucu:

Oy sayısı 448, kabul 217, ret 229, çekinser 2.
Bu sonuca göre, Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar 

Kurulu Meclisimizden güvenoyu alamamı#tır.
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, söz istiyorum.
BA%KAN — Buyurun efendim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Yüce Meclisin kararını say-

gıyla kar#ılıyorum.
Birazdan Sayın Cumhurba#kanımıza, güvenoyu alamamı# olan Bakanlar Kuru-

lunun istifasını sunaca%ım.
Meclisimizin kısa sürede demokratik kurallar içinde hükümet sorununa bir çö-

züm bulaca%ına inanıyorum. Bu çözümün bulunmasına hepimizin gereken katkıyı 
yapması demokratik ödevimiz olacaktır.

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından “Halkçı Ecevit” ve “Bravo” ses-
leri, sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Millet Meclisi Ba#kanı seçimini yapmak için, 5.7.1977 Salı günü 
saat 15.00’te toplanılmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.05



Ba"bakan Bülent Ecevit Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hakkında 
Anayasanın 103 ve #çtüzü$ün 105’inci Maddeleri Gere$ince Yapılan Güven 

Oylamasının sonucu
(Güvenoyu verilmemi"tir)

Program:  28.06.1977
Güvenoylaması:  03.07.1977
Üye Sayısı:  450
Kullanılan oy:  448
Kabul: 217
Red:  229
Çekinser:  2
Oya Katılmayanlar:  2
Açık Üyelikler: -

(Kabul Edenler)
ADANA 
Mehmet Can, Hasan Cerit, M. Kemal Küçüktepapınar, Muhsin Yılmaz Mete, 
&smail Hakkı Öztorun, Nedim Tarhan, O%uz Yazıcıo%lu
ADIYAMAN 
Kemal Tabak, Ramazan Yıldırım
AFYONKARAH#SAR 
&smail Akın, Hasan Akku#
A&RI 
Rıza Polat
AMASYA 
Birol Çevikçe, Vehbi Me#hur
ANKARA 
Bekir Adıbelli, Alsan Canpolat, Ya#ar Ceyhan, A. &smet Çanakçı, Ahmet 
Hamdi Çelebi, Kenan Durukan, A. Hayri Elçio%lu, H. Semih Eryıldız, Kemal 
Kayacan, Teoman Köprülüler, Abdurrahman O%ultürk, Selâhattin Öcal, Altan 
Öymen, Erol Saraço%lu, Önder Sav, Cengiz "enses
ANTALYA 
Deniz Baykal, Ömer Buyrukçu, Hasan Ünal
ARTV#N 
Mehmet Balta
AYDIN 
Mehmet Çelik, A. Selâmi Gürgüç, Muharrem Sökeli



BALIKES#R 
Nuri Bozyel, Necati Cebe, &rfan Özaydınlı, Sadullah Usumi

B#LEC#K 
Orhan Ya%cı

B#NGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman

BOLU 
Bayram Turan Çetin, Halûk Karabörklü

BURDUR 
Cemal Akta#

BURSA 
Nail Atlı, Mehmet Emekli, Hasan Esat I#ık, Saffet Ural

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri, Altan Tuna

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıo%lu

ÇORUM 
"ükrü Bütün, Etem Eken

DEN#ZL# 
Mustafa Gazalcı, Adnan Keskin, Ömer &hsan Paköz

D#YARBAKIR 
Halil Akgül, Mehmet &skân Azizo%lu, E#ref Cengiz, Bahattin Karakoç

ED#RNE 
Süleyman Sabri Özinal, Cavittin Yenal

ELÂZI& 
Celâl Ertu%, Faik Öztürk

ERZ#NCAN 
Nurettin Karsu, Lütfi "ahin

ERZURUM 
Çetin Bozkurt, Selçuk Erverdi

ESK#%EH#R 
Gündüz Ökçün, &smail Özen

GAZ#ANTEP 
Emin Altınba#, Ekrem Çetin, Celâl Do%an, Ahmet Karahan
G#RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, Hasan Vamık Tekin
GÜMÜ%HANE 
Erol Tuncer



HATAY 
Haydar Demirta#, Öner Miski, Mevlüt Önal, Sabri Öztürk, Malik Yılman
ISPARTA 
Hüseyin "ükrü Özsüt
#ÇEL 
Ali Haydar Eyübo%lu, Süleyman "im#ek, Y, Ziya Ural, Veli Yıldız
#STANBUL 
Muammer Aksoy, Ayhan Altu%, &lhan Biber, Orhan Birgit, Hikmet Çetin, 
Ça%layan Ege, Tarhan Erdem, Zeki Ero%lu, Bahir Ersoy, Orhan Eyübo%lu, Ferit 
Gündo%an, Do%an Güne#, Yalçın Gürsel, Enver Karabeyo%lu, Osman Kaya, 
Sevil Korum, Abdurrahman Köksalo%lu, Do%an Onur, Ali Nejat Ölçen, &lhan 
Özbay, M. Kâzım Özeke, Cengiz Özyalçın, Ali Topuz, Metin Tüzün, Necdet 
U%ur, Halûk Ülman, Ertu%rul Yolsal
#ZM#R 
Ferhat Arslanta#, Kaya; Bengisu, Alev Co#kun, Yüksel Çakmur, Süleyman 
Genç, Co#kun Karagözo%lu, Ahmet Taner Kı#lalı, Mustafa Öztin, Akın Simav, 
Neccar Türkcan, Mahmut Türkmeno%lu
KAHRAMANMARA% 
Hüseyin Do%an, Orhan Sezai, O%uz Sö%ütlü
KARS 
Do%an Araslı, Turgut Artaç, &smet Atalay, M. Kemal Güven, Hasan Yıldırım
KASTAMONU 
Vecdi &lhan, Sabri Tı%lı
KAYSER# 
A. Gani Â#ık, Mehmet Gümü#çü, Mehmet Yüceler
KIRRLAERL# 
Mehmet Dedeo%lu, Gündüz Onat
KIR%EH#R 
Do%an Güne#li, Kılıç Sorgucu
KOCAEL# 
&brahim Akdo%an, Kenan Akman, Turan Güne#
KONYA 
M. Yücel Akıncı, Durmu# Ali Çalık, Ahmet Çobano%lu, Hüseyin Kaleli, Faruk 
Sükan, Mustafa Üstünda%
KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban
MALATYA 
Lütfi Do%an, Turan Fırat, Ali Kırca, Mustafa "entürk
MAN#SA 
Hasan Ali Da%lı, Zeki Karagözlü, Erkin Topkaya, Hasan Zengin



MARD#N 
Metin Musao%lu, Ahmet Türk, Nurettin Yılmaz

MU&LA 
Sami Gökmen, Hasan Fehmi &lter

MU% 
Burhan Garip "avlı

NEV%EH#R 
Ya#ar Kemal Yüksekli

N#&DE 
Yılmaz Cemal Bor, Burhan Ecemi#

ORDU 
Temel Ate#, Memduh Ek#i, Ertu%rul Günay, Günay Yalın

R#ZE 
Yılmaz Balta, Sami Kumbasar

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal

SAMSUN 
Ahmet Altun, Kenan Buluto%lu, &lyas Kılıç, &. Etem Kılıço%lu, Muzaffer Önder

S##RT 
M. Nebil Oktay, Abdülkerim Zilan

S#NOP 
Tevfik Fikret Övet, Alâettin "ahin

S#VAS 
Orhan Akbulut, Azimet Köylüo%lu, Mahmut Özdemir, Mustafa Yılankıran

TEK#RDA& 
Yılmaz Alpaslan, Ömer Kahraman

TOKAT 
Cevat Atılgan, Ömer Dedeo%lu, Sermet Durmu#o%lu, Ali Kurt

TRABZON 
Adil Ali Cinel, Rahmi Kuma#, Ertöz Vahit Suiçmez, Ahmet "ener
TUNCEL# 
Hüseyin Erkanlı, Ali Haydar Veziro%lu
URFA 
M. Sabri Kılıç, Ahmet Melik, Celâl Payda#
U%AK 
&smail Aydın, M. Selâhattin Yüksel
VAN 
&hsan Bedirhano%lu



YOZGAT 
Mevlüt Güngör, Erdinç Veli Zeren
ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol, Bülent Ecevit, Avni Gürsoy, Burhan Karaçelik, Cahit 
Karaka#

(Reddedenler)
ADANA 
Cevdet Akçalı, Hasan Aksay, Mehmet Halit Da%lı, Hasan Gürsoy, Selâhattin 
Kılıç, Ahmet Topalo%lu, Alparslan Türke#
ADIYAMAN 
Halil A%ar, Abdurrahman Ünsal
AFYONKARAH#SAR 
Güne# Öngüt, Mehmet Özutku, Mete Tan, Ali &hsan Ulubah#i
A&RI 
Kerem "ahin, Ahmet Hamdi "am
AMASYA 
Etem Naci Altunay, Muhammet Kelleci
ANKARA 
Orhan Alp, O%uzhan Asiltürk, Sebati Ataman, O%uz Aygün, Mustafa Ba#o%lu, 
Orhan Eren, Mustafa Kemal Erkovan, Necati Gültekin, &hsan Karaçam, 
Mustafa Kılıç, &smail Hakkı Köylüo%lu, Fikri Pehlivanlı, Hayrettin Turgut 
Toker
ANTALYA 
&hsan Ataöv, Kaya Çakmakçı, Sadık Erdem, Galip Kaya
ARTV#N 
Hasan Ekinci, Mustafa Rona
AYDIN 
Mutlu Menderes, Nahit Mente#e, &smet Sezgin, Behiç Tozkoparan
BALIKES#R 
&lhan Aytekin, Cihat Bilgehan, Cemalettin &nkaya, Emin Engin Tanrıverdi, 
Hüsnü Yılmaz
B#LEC#K 
Cemalettin Köklü
B#NGÖL 
Mehmet Sait Göker
B#TL#S 
Abidin &nan Gaydalı, Muhyettin Mutlu
BOLU 
Avni Akyol, Müfit Bayraktar, Ahmet Çakmak



BURDUR 
Ahmet Sayın
BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran, Ali Elverdi, Yılmaz Ergenekon, Halil Kanaatli, Cemal 
Külahlı, Kasım Önadım, Özer Yılmaz
ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay, &rfan Binay
ÇANKIRI 
Nurettin Ok, Arif Tosyalıo%lu
ÇORUM 
Mustafa Kemal Bibero%lu, Ahmet Çimbek, Mehmet Irmak, Aslan Topçuba#ı
DEN#ZL# 
Mustafa Kemal Aykurt, Ahmet Hamdi Sancar, Emin Atıf "oho%lu
D#YARBAKIR 
Abdüllatif Ensario%lu, M. Ya#ar Göçmen, Mahmut Kepolu
ED#RNE 
Mustafa Bulut, &lhami Ertem
ELÂZI& 
Rasim Küçükel, Ali Rıza Septio%lu, Mehmet Tahir "a#maz
ERZ#NCAN 
Timuçin Turan
ERZURUM 
Rıfkı Danı#man, Osman Demirci, Gıyasettin Karaca, Nevzat Köseo%lu, Korkut 
Özal, &smail Hakkı Yıldırım
ESK#%EH#R 
&smet Angı, Yusuf Cemal Özkan, Seyfi Öztürk

GAZ#ANTEP 
Cengiz Gökçek, &mam Hüseyin &ncio%lu, Mehmet Atillâ Ocak, Mehmet 
Özkaya

G#RESUN 
"ükrü Abbaso%lu, Nizamettin Erkmen, Ali Köymen

GÜMÜ%HANE 
Mehmet Çatalba#, Turgut Yücel

HAKKÂR# 
Ahmet Zeydan

HATAY 
Sabahattin Adalı, M. Sait Re#a, Ali Yılmaz

ISPARTA 
Süleyman Demirel, Yusuf Uysal, Yakup Üstün



#ÇEL 
Ali Ak Fevzi Arıcı, Nazım Ba#, Ramazan Çalı#kan
#STANBUL 
Sabit Osman Avcı, Sadettin Bilgiç, Ekrem Ceyhun, Fehmi Cumalıo%lu, 
Süleyman Arif Emre, Nilüfer Gürsoy, Kemal Kaçar Nihat Kaya, Turan Kocal, 
Recep Özel, Osman Özer, &smail Hakkı Tekinel, Hüsamettin Tiyan#an, &hsan 
Toksan, Abdullah Tomba, Numan Uzun, Celâl Yardımcı
#ZM#R 
Talât Asal, Adil Demir, Zeki Efeo%lu, Ali Naili Erdem, "inasi Osma, Cemal 
Tercan, Aysel U%ural, Erol H. Ye#ilpınar
KAHRAMAN MARA% 
Halit Evliya, Mehmet Yusuf Özba#, Hasan Seyithano%lu, Mehmet "erefo%lu
KARS 
Hidayet Çelebi, Bahri Da%da#, Abdülkerim Do%ru
KASTAMONU 
Fethi Acar, &smail Hilmi Dura, Ali Nihat Karol
KAYSER# 
Kemal Do%an, Mahmut "evket Do%an, Mehmet Do%an, Mehmet Zeki Okur
KIRKLAREL# 
Hasan Korkut
KIR%EH#R 
Mustafa E#refo%lu
KOCAEL# 
Adem Ali Sarıo%lu, &brahim Topuz
KONYA 
M. O%uz Atalay, "ener Battal, Tahir Büyükkörükçü, Necmettin Erbakan, Agâh 
Oktay Güner, Mustafa Güzelkılınç, M. Kubilay &mer, &hsan Kabadayı, Necati 
Kalaycıo%lu, Aydın Menderes
KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum, Hüseyin Cavit Erdemir, &lhan Ersoy Ali, &rfan Haznedar
MALATYA 
Ahmet Karaaslan, Mehmet Recai Kutan
MAN#SA 
Atıf Akın, Sümer Oral, Önol "akar, Faik Türün, Yahya Uslu, Halil Yurtseven
MARD#N 
Fehim Adak, "erafettin Elçi, Abdülkadir Timura%ao%lu
MU&LA 
Ahmet Buldanlı, Zeyyat Mandalinci
MU% 
Kasım Emre, M. Emin Seydagil



NEV%EH#R 
&brahim Ethem Boz, Esat Kıratlıo%lu
N#&DE 
Hüseyin Çelik Hüseyin, Avni Kavurmacıo%lu, Sadi Somuncuo%lu
ORDU 
Hamdi Ma%den, Kemal "ensoy, Bilâl Tarano%lu
R#ZE 
&zzet Akçal, Tuncay Mataracı
SAKARYA 
Nuri Bayar, Selahattin Gürdrama, Güngör Hun
SAMSUN 
Mustafa Da%ıstanlı, &. Etem Ezgü, Nafiz Kurt, Hüseyin Özalp, S. Orhan 
Uluçay
S##RT 
Zeki Çeliker, Abdülkadir Kaya
S#NOP 
Hilmi &#güzar
S#VAS 
Enver Akova, Ali Gürbüz, Temel Karamollao%lu, Tevfik Koraltan
TEK#RDA& 
Halil Ba#ol, Nihan &lgün
TOKAT 
Feyzullah De%erli, Faruk Demirtola, Ali "evki Erek
TRABZON 
&brahim Vecdi Aksakal, Kemal Cevher, Ömer Çakıro%lu, Lütfi Kökta#
URFA 
Mehmet Aksoy, Mehmet Celâl Bucak, Necmettin Cevheri, Salih Özcan
U%AK 
Galip Çetin
VAN 
Muslih Görenta#
YOZGAT 
Hüseyin Erdal, Ömer Lütfü Erzurumluo%lu, Ali Fuat Eyüpo%lu, Turgut 
Nizamo%lu
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu, Abdulmuttalip Gül, Ahmet Gültekin Kızılı#ık, Köksal Toptan 
(A.P. sıralarından alkı"lar)



(Çekinserler)
A&RI 
Mikâil Aydemir
KAYSER# 
Turhan Feyzio%lu

(Oya katılmayanlar)
VAN 
Kinyas Kartal (Geçici Ba#kan), Mehmet Salih Yıldız





V. Demirel Hükümeti 
21.07.1977-05.01.1978



Bakanlar Kurulu

Ba"bakan 
Süleyman DEM&REL (Isparta, AP) 21.07.1977-05.01.1978

Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 21.07.1977-05.01.1978

Devlet Bakanı!ve!Ba"bakan Yardımcısı 
Alparslan TÜRKE" (Adana, MHP) 21.07.1977-05.01.1978

Devlet Bakanı 
Seyfi ÖZTÜRK (Eski#ehir, AP) 21.07.1977-05.01.1978

Devlet Bakanı 
Süleyman Arif EMRE (&stanbul, MSP) 21.07.1977-05.01.1978

Devlet Bakanı 
Sadi SOMUNCUO$LU (Ni%de, MHP) 21.07.1977-05.01.1978

Devlet Bakanı 
Ali "evki EREK (Tokat, AP)  21.07.1977-01.11.1977 
E. Ekrem CEYHUN (&stanbul, AP) 11.11.1977-05.01.1978

Adalet!Bakanı 
Necmettin CEVHER& (Urfa, AP) 21.07.1977-05.01.1978

Milli Savunma Bakanı 
Mehmet Saadettin B&LG&Ç  21.07.1977-18.10.1977 
(&stanbul, AP)

Turhan KAPANLI  01.11.1977-05.01.1978 
(C. S. Üyesi, Ankara, AP)

#çi"leri!Bakanı 
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 21.07.1977-05.01.1978

Dı"i"leri!Bakanı 
&hsan Sabri ÇA$LAYANG&L  21.07.1977-05.01.1978 
(C. S. Bursa Üyesi, AP)

Maliye!Bakanı 
Cihat B&LGEHAN (Balıkesir, AP) 21.07.1977-05.01.1978

Milli E$itim Bakanı 
Nahit MENTE"E (Aydın, AP) 21.07.1977-05.01.1978

Bayındırlık!Bakanı 
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP) 21.07.1977-05.01.1978

Ticaret!Bakanı 
Agâh Oktay GÜNER (Konya, MHP) 21.07.1977-05.01.1978

Sa$lık!ve!Sosyal Yardım Bakanı 
Cengiz GÖKÇEK (Gaziantep, MHP) 21.07.1977-05.01.1978



Gümrük ve Tekel Bakanı 
Gün SAZAK (TBMM dı#ından, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Ula"tırma!Bakanı 
Yılmaz ERGENEKON (Bursa, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Çalı"ma!Bakanı 
&smail Fehmi CUMALIO$LU  21.07.1977-05.01.1978 
(&stanbul, MSP)
Sanayi!ve!Teknoloji!Bakanı 
O%uzhan AS&LTÜRK (Ankara, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kamran &NAN (C. S. Bitlis Üyesi, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Turizm!ve!Tanıtma!Bakanı 
&skender Cenap EGE  21.07.1977-05.01.1978 
(C. S. Aydın Üyesi, AP)
#mar ve #skân Bakanı 
Mehmet Recai KUTAN (Malatya, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Köyi"leri ve Kooperatifler Bakanı 
Turgut YÜCEL (Gümü#hane, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Orman Bakanı 
Sabahattin SAVCI  21.07.1977-05.01.1978 
(C. S. Diyarbakır Üyesi, MSP)
Gençlik ve Spor Bakanı 
Önol "AKAR (Manisa, AP)  21.07.1977-14.10.1977 
Ali "evki EREK (Tokat, AP)  01.11.1977-05.01.1978
Kültür!Bakanı 
Avni AKYOL (Bolu, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Gençlik ve Spor Bakanı 
Turhan KAPANLI  21.07.1977-01.11.1977 
(C. S. Üyesi, Ankara, AP) 
Mehmet &lhami ERTEM (Edirne, AP)  11.11.1977-05.01.1978



Koalisyon Protokolü 

(AP - MSP - MHP)
5 HAZ&RAN 1977 tarihinde yapılan, Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme ve 

Millet Meclisi Genel Seçimleri ile Milletimiz, Temsilcilerini seçmi#, yeni bir dönem 
ba#lamı#tır.

Bu seçimlerde milli irade, hiçbir partiye tek ba#ına iktidar olma imkânı verme-
mi#tir.

13 Haziran 1977 tarihinde Meclisler toplanmı#, aynı gün, Adalet Partisi Genel 
Ba#kanı Demirel Ba#kanlı%ındaki Koalisyon Hükümeti istifa etmi#tir.

14 Haziran 1977 günü Sayın Cumhurba#kanı, yeni hükümetin kurulması için 
demokratik mekanizmayı harekete geçirmi#, Millet Meclisinde en çok üyesi olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Ba#kanına Hükümet kurma görevi vermi#tir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanının yaptı%ı çalı#malar sonunda, bir ko-
alisyon hükümeti kuramıyaca%ı kesin #ekilde anla#ılmı#tır. Cumhuriyet Halk Parti-
si Genel Ba#kanı, bu durumda görevi iade edece%i yerde, tek ba#ına hükümet kurma 
yolundaki te#ebbüsünde ısrar etmi#tir.

Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba#kan-
ları ve yetkili organları, Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik kurallara aykırı #e-
kilde kuraca%ı bir hükümete güvenoyu vermeyeceklerini kamuoyuna açıklamı#lar, 
keyfiyeti ayrıca yazı ile Sayın Cumhurba#kanı’na da bildirmi#lerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanının tertip etti%i heyete Sayın Cumhur-
ba#kanı tarafından icra yetkisinin verilmesi üzerine, her üç partinin Genel Ba#kan-
ları durumu bir arada müzakere ederek, 30 Haziran 1977 günü a#a%ıdaki hususları 
Aziz Milletimize açıklamı#lardır:

1 - Anayasa, demokratik teamüller ve partiler demokrasisinin gere%i olarak, 
partileri temsil eden yetkili organlarının kararına ra%men, Millet Meclisinin ço-
%unlu%unun reddedece%i önceden ve açıkça beyan edilen bir heyete icra yetkisinin 
verilmesi, demokrasimizi tahribe yönelen üzücü bir olaydır.

2 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanının te#kil etti%i heyetin bir baskın 
#eklinde Bakanlıklarda ve Devlet Dairelerinde tevessül ettikleri icraat ve tasarruf-
ların me#ru sayılması mümkün de%ildir.

3 - Parlamentodan, ço%unlu%a dayalı ve güvenoyu alabilecek bir hükümetin 
çıkabilece%i kanaatindeyiz. Ancak, bu sonucun alınması için demokratik mekaniz-
manın zaman kaybedilmeden i#letilmesi gerekti%ine dair inancımızı bir kere daha 
teyid ve ifade ediyoruz. 3 Temmuz 1977 günü toplanan Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Ba#kanının kurdu%u hükümete güvenoyu vermemi# ve 229 red 
oyu ile güvensizli%ini tescil etmi#tir.

Kurulu# #ekli partiler demokrasisine, Anayasa’ya ve demokratik kurallara aykı-
rı olan böyle bir hükümetin me#ruiyeti olmadı%ı gibi, güvenoyu alamayaca%ı önce-
den belli olan böyle bir heyetin hükümet etme yetkisi de yoktur. Bu vaziyet kar#ı-
sında ülkemiz, bir hükümet bo#lu%u ile kar#ı kar#ıya kalmı#tır. Millet Meclisinden 



güvenoyu alabilecek, Milletin ekseriyetini temsil eden ve demokratik kurallara uy-
gun #ekilde kurulmu# bir hükümetin bu bo#lu%u doldurması, acil bir ihtiyaç haline 
gelmi#tir.

Memleketimizin kar#ı kar#ıya bulundu%u çe#itli güçlükleri, imkânları ve fır-
satları en iyi #ekilde dikkate alıp de%erlendirecek, Milletimizin bu gününü ve gele-
ce%ini huzur ve güven içinde bulunduracak bir hükümetin kurulması için, Adalet 
Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi hareket Partisi, a#a%ıdaki temel hedefler 
ve görü#ler etrafında mü#terek bir hükümet kurmaya karar vermi#lerdir.

Asırlar boyunca hür ve ba%ımsız ya#ayan Türk Milleti, kendisine hayat tarzı 
olarak seçti%i hür demokratik rejimle idare edilecektir.

Hür demokratik rejimi, insan haysiyetine uygun idare #ekli sayıyoruz.

Atatürk’ün önderli%inde Büyük Milletimizin kurdu%u Türkiye Cumhuriyetini, 
Anayasamızdaki temel nitelikleri ile savunmaya ve her #artta korumaya kararlıyız.

Komünizm, fa#izm ve di%er materyalizme dayalı zihniyetlerle, insanca ya#ama 
hak, hürriyet ve haysiyetiyle ba%da#mayan, bütün maddi ve manevi de%erleri yok 
eden her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine ve dikta heveslilerine kar#ıyız.

Milli, manevi ve tarihi de%erlere sahip ve bunlara sadakatla ba%lı olmayı en 
üstün de%er sayıyor, bunlarla övünüyoruz.

Ülke ve Millet bütünlü%ünü, iç barı#ı, karde#lik ve huzuru korumaya, kesin #e-
kilde kararlıyız.

Devletimizi tahribe yönelen iç ve dı# tehdit ve tehlikelere kar#ı koruyacak bü-
tün tedbirleri almayı, her türlü kanunsuzlukla hukukun içinde kalarak ve kanun 
yoluyla mücadele etmeyi, kesin olarak kanun hakimiyetini sa%lamayı, milli bir gö-
rev kabul ediyoruz.

Türk Devleti, hürriyetçi demokratik nizam, anar#iye, can ve mal güvenli%ini 
tehdit eden olaylara, okuma ve çalı#ma hürriyetini ihlal eden hadiselere kar#ı koru-
masız ve savunmasız de%ildir.

Hürriyetçi demokratik rejim içinde, rejime ve devlete, huzura ve can güvenli%i-
ne musallat olan hadiselere kar#ı koruyucu ve caydırıcı ilk müessese olarak, kanun-
ların bekçisi Emniyet Kuvvetlerimizi görüyoruz. Günün #artları içerisinde yeni hü-
viyet kazanmı# suçlara kar#ı caydırıcı ve önleyici görev yapan güvenlik te#kilatını, 
emniyet ve asayi# kuvvetlerini en modern teçhizata kavu#turarak güçlendirece%iz. 
Bu Te#kilatın yetki ve sorumluluklarını, günün #artlarına intibak ettirerek bilhassa 
e%itimleri üzerinde özel dikkat ve önemle duraca%ız.

Ülkemizde cereyan eden #iddet hareketlerinin ve anar#ik olayların arkasında, 
rejimi yıkma kavgası vardır. Devletimiz, uluslararası komünizmin çe#itli yönlerden 
gelen saldırısı ile kar#ı kar#ıyadır. Anayasanın sa%ladı%ı geni# hürriyetleri, kötüye 
kullanarak devleti ve rejimi yıkmak, Ülke ve Millet bütünlü%ünü parçalamak mak-
sadıyla te#kilatlanmı# bazı ideolojik mihraklar, dı# kaynaklarla irtibatlı olarak hür 
demokratik cumhuriyet rejimi yerine, bir komünist dikta rejimi kurma arzusu için-



dedirler. Bütün bu faaliyetlerin yanısıra, genel asayi#le ilgili olarak kanun dı#ı olay-
lar, Memleket huzurunu ihlal etmektedir.

&ç güvenlik, asayi# ve kanun hakimiyeti kesin #ekilde sa%lanacaktır. Güvenlik 
kuvvetlerinin, görevlerini tam bir e#itlikle, adaletle ve süratle yerine getirebilmeleri 
için gereken gayret ve titizlik gösterilecektir. Bu alandaki bütün hizmetlerin nok-
sansız yapılması için her türlü imkândan yararlanılmasını ve gereken tedbirlerin 
alınmasını kaçınılmaz sayıyoruz.

Kanunsuz fiiller, kimden ve nereden gelirse gelsin, kanun tatbikatında Anaya-
sada ifadesini bulan e#it uygulamaya büyük bir dikkat atfedece%iz. Kanunsuzlu%a 
kar#ı kanun hakimiyetini mutlaka sa%layaca%ız.

Demokratik hukuk devletinde her türlü kanun dı#ı eylemlerle mücadelenin 
ba#lıca dayana%ı olarak hukuku görüyoruz. Bu maksatla ihtiyaca cevap verecek ka-
nunlar süratle çıkarılacak ve uygulamaya konulacaktır.

Devlet otoritesinin korunmasında görev ve sorumluluk yüklenmi# bütün Ana-
yasa organlarının, milli kurulu#larımızın devleti ve rejimi koruma hedefinde birle-
#erek anlayı# ve davranı# beraberli%i yapmaları zaruridir. Bunu sa%lamak için üzeri-
mize dü#en bütün görevleri eksiksiz yerine getirmek azmindeyiz.

1977 Türkiye’sinin milletlerarası yarı#ta bulundu%u noktadan çok daha ileriye 
gidebilmesi ve temel meselelerini halledebilmesi için, önünde çok güzel imkânlar 
ve fırsatlar vardır. Bu fırsat ve imkânların bo#a gitmemesi için Milletçe huzur ve 
istikrarın korunmasına gayret etmeliyiz. Siyasi istikrar korunabildi%i, huzursuzluk 
yerine hizmet ortamı sa%lanabildi%i takdirde, her alanda milli, güçlü, dengeli ve 
süratli kalkınma hedefine ula#ılacaktır.

Sanayile#mi# güçlü bir ülke olarak, Memleketimizi imar ve in#a etmek, ba#lan-
mı# olan kalkınma hamlelerini hedefine ula#tırmak ve bunlara yenilerini eklemek, 
medeniyetin bütün nimetlerini yurdun her kö#esine ve bütün yurtta#lara adil ve 
dengeli bir #ekilde götürmek, i#sizlik ve fukaralıkla mücadele etmek suretiyle ülke-
mizi mesut ve bahtiyar insanlar diyarı yapmak hedefimizdir.

Kalkınma hedeflerine, kanun dı#ı eylemlerle, tahrikçilikle, her türlü ya-
bancı materyalist ideoloji telkinleri ve ya%ma te#vikçili%i ile de%il, Vatanda#ların 
Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerine, sosyal adalet ve sosyal güvenli%e 
saygılı olmakla ula#ılaca%ına inanıyoruz.

Manevi ve maddi kalkınmanın bütün nimetleri, artan milli gelir ve yükselen 
refah, Milletimizin bütün fertleri arasında yayılacak, dengesizlikler giderilecek, 
sosyal adalet sa%lanacak, her vatanda#ı sosyal güvenli%e kavu#turaca%ız. Bilhassa 
ya#lıları, sakatları, iktisaden güçsüz olanları, dul ve yetimleri, kimsesizleri, dar ge-
lirlileri ve i#sizleri özel tedbirlerle ve öncelikle himaye etmeyi, milli ve insani bir 
görev saymaktayız.

Devletin, güçlü ve tesirli olması için; devlet mekanizmasının uygun bir organi-
zasyon dahilinde ahenk içinde i#lemesi, kararların hızla verilmesi, icradaki lüzum-
suz engellerin kaldırılması, yetki ve sorumlulukların en iyi #ekilde koordinasyonu 
ve da%ıtılması kalkınmamıza mani olan mevzuatın yeni ihtiyaç ve #artlara göre 



tanzimi suretiyle, kamu idaresinde verimlili%in artırılması zaruretine inanıyoruz. 
Devleti, vatanda#a hizmet sunan, emniyet sa%layan, güven veren, saygı ve sevgi 
duyulan bir varlık haline getirmek için gerekli düzenlemeleri yapaca%ız.

Vatanda# - Devlet münasebetlerinde gereksiz i#lemlerin ve bürokratik engelle-
rin ortaya çıkardı%ı çe#itli #ikâyetleri en kısa zamanda giderece%iz. Hizmetlerin sü-
ratle ifasını sa%layaca%ız. Her alanda imkân ve zaman israfını önlemek için idareye 
dinamik bir yapı kazandıraca%ız.

Gereksiz bütün mevzuat hükümlerini ele alarak gözden geçirece%iz. &yile#tirme 
ve yenile#tirme tedbirleri alaca%ız. Bu meyanda, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve &hale Kanununu, günün #artlarına uy-
gun hale getirece%iz. Kalkınmayı hızlandırabilmek için her alanda te#vik tedbirleri 
düzenleyece%iz.

Vatanda#larımızın Din ve vicdan hürriyetini, tam ve kâmil manada kullanma-
larını temin ve uygulamadaki haksızlıkları ve terslikleri gidermek ve ma%duriyet-
leri önlemek için, Türk Ceza Kanununun 163’üncü maddesini tadil edece%iz. 6187 
sayılı Kanunu, Anayasanın ı#ı%ı altında yeniden ele alıp düzenleyece%iz.

Milli ahlakın korunmasına ve geli#tirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu se-
beple, insanın edep ve haya hislerini rencide eden, milli ve manevi de%erlere saldı-
ran, mukaddesatı tezyif eden, ahlak dı#ı her türlü yayınlarla ve müstehcen ne#ri-
yatta sürekli olarak mücadele edece%iz. Bu maksatla, mevzuatımızda yetersiz olan 
hükümleri yeniden ele alıp düzenleyece%iz.

Rü#vet, irtikap, su-i istimal gibi toplumlara arız olan ve ahlak dı#ı saydı%ımız 
bu sosyal hastalıklarla kesin #ekilde mücadele edece%iz.

Hak aramanın bütün kanuni yollarının açık oldu%u ülkemizde adalete olan ih-
tiyaç, bugün en önemli bir mesele haline gelmi#tir. Adalet da%ıtımındaki gecikme-
ler, vatanda#larımız için sadece bir #ikâyet konusu de%il, aynı zamanda bir ızdırap 
kayna%ı olmu#tur. Adalet da%ıtımında sürat sa%lamakla birlikte, her türlü kolaylı-
%ın ve isabetin de sa%lanması için gereken tedbirleri alaca%ız. Adalet cihazımızın 
bütün ihtiyaçlarını en kısa zamanda temine gayret edece%iz ve yeni te#kilatlar ku-
rulmasına önem verece%iz.

Kanuni müeyyidelerin mahkemeler yoluyla en tesirli ve isabetli #ekilde uygu-
lanır hale gelmesini, devlet otoritesinin korunmasında ba#lıca teminat sayıyoruz.

Demokratik rejimde temel mekanizma seçimlerdir. Millet iradesinin sıhhatli, 
do%ru ve adaletli #ekilde temsili meselesi, her türlü otoritenin kayna%ındaki me#-
ruiyetle yakından ilgilidir. Seçimlerin sıhhati ve me#ruiyeti üzerinde #üphe ve te-
reddüt uyandırıcı her türlü engelin ve aksak i#lerin idari tedbirlerle düzeltilmesi ge-
rekti%ine inanıyoruz. Ayrıca kötü niyetli davranı#lara imkân bırakmayacak #ekilde 
seçim tatbikat ve mevzuatında, gereken her türlü tedbir alınacak ve lüzumlu bütün 
düzenlemeler yapılacaktır. Milli iradenin en sa%lam ve sıhhatli #ekilde tecelli etmesi 
yolları açılacaktır. Seçimlerde arzu eden Siyasi Partilerin i#birli%i yapmalarını müm-
kün kılacak, “Seçim &#birli%i Kanunu”nun bir an evvel çıkarılmasına gayret edece-



%iz. Yurt dı#ında çalı#an vatanda#larımızın seçimlere katılma imkânlarını ara#tırıp 
bulmaya gayret edece%iz.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun tarafsızlı%ı, milli devlet radyosu ve te-
levizyonu olması ve Anayasanın 121’inci maddesindeki ilkelere sadık kalması sa%-
lanacaktır. Yalnız haber hizmeti de%il, önemli bir e%itim ve kültür hizmeti görmek-
le mükellef olan TRT’nin; ülke ve millet bütünlü%ünü sarsıcı, cumhuriyeti tahrip 
edici, milli güvenli%e ve genel ahlaka zarar verici yayınlar yapmasını önleyece%iz. 
TRT yayınları, milli ve manevi de%erleri tahrip edici de%il, takviye edici, geli#tirici 
olacaktır. Radyo-Televizyon yayınlarını, ülkenin her tarafından ve bütün vatanda#-
larımızın dinleyebilece%i, seyredebilece%i bir hale getirme%e çalı#aca%ız.

E%itimin millili%ine büyük önem verilecektir. Milletimizin bütün fertlerinin, 
Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de%erlerini benimseyen, 
koruyan ve geli#tiren, ailesini, Vatanını ve Milletini seven ve daima yüceltmeye çalı-
#an, Türkiye Cumhuriyetine kar#ı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davra-
nı# haline getirmi#, büyük ve "anlı Tarihimizle iftihar eden, Milletimizin gelece%ine 
güvenle bakan, her türlü taklitçilikten uzak, milli, #ahsiyetini müdrik, ilim, teknik 
ve medeniyet yarı#ında insanlı%a örnek olmayı hedef alan Vatanda#lar olarak yeti#-
tirilmesine büyük önem verece%iz.

E%itim müesseselerinde, ö%retim ve ö%renim hürriyetinin ve güvenli%inin sa%-
lanması için alınacak bütün tedbirleri tesirli #ekilde uygulayaca%ız.

Milletimizin ümidi ve gelece%inin teminatı olan gençli%imizin manevi yapısı-
nın inanç, sevgi ve milli kültürle zenginle#mesine a%ırlık veren ve beden sa%lı%ını 
koruyan, hayatın bütün güçlüklerini a#arak ba#arıya ula#masını sa%layacak, kabili-
yeti geli#mi# bir yapıya kavu#masına önem verece%iz.

Devletimizi, Milletimizi büyük yapmada, milli kalkınma hamlelerimizin kay-
na%ı ve cevheri olan gençli%imizin en yararlı #ekilde yeti#mesi için her türlü gayreti, 
dikkati esirgemeyece%iz. Gençli%imizin yeti#mesinde, yabancı ideolojik akımların 
ve taklitçili%in yayılı#ına müsaade etmeyece%iz.

Bütün gençlerimizin her kademede e%itim kurumlarından yararlanmaları 
imkânlarını hazırlayaca%ız. E%itimde imkân ve fırsat e#itli%ine önem verece%iz.

Yüksek ö%renim ça%ına gelen gençlerimizin, Üniversite ve Yüksek Okullardan 
en geni# #ekilde yararlanmaları için bütün tedbirleri alaca%ız. Bugün Üniversite ve 
yüksek okullarımızda henüz gençlerimizin istifadesine tahsis edilmemi# ö%renim 
kapasiteleri vardır. Bu kapasiteleri de%erlendirmeyi dü#ünüyoruz. Gerekti%inde 
ikili tedrisat yapılabilece%i gibi, yaz aylarında da bu milli müesseselerin ülkeye hiz-
met eder halde tutulması için lüzumlu tedbirleri alaca%ız. Gençli%imizin, geli#mi# 
teknolojinin imkânlarından faydalanmasını temin için, yaygın yüksek ö%renime 
önem verece%iz. Üniversite ve yüksek okulların yurt sathına yayılması çalı#mala-
rına hız verece%iz.

Üniversite ve yüksek okullara giri# imtihanlarını, edinilen tecrübelerin ı#ı%ın-
da yeniden düzenleyece%iz.



Her kademedeki ö%retim ve e%itim kadrolarında görev yapan ö%retmenlerimi-
zin ba#ta mesken, emeklilik, hizmet ve ücret konuları olmak üzere, bütün ihtiyaç-
larını ve sıkıntılarını gidermek hedefimiz olacaktır.

&slam Enstitüleri “Akademi” haline getirilecek, ilmi ara#tırma güçleri arttırı-
larak, adet ve ö%renci sayıları ço%altılacaktır. Akademi mezunlarının, liselerde, fel-
sefe, ahlak, sosyoloji ve psikoloji ö%retmeni olarak görev yapmaları sa%lanacaktır.

Türk &lim, Dil ve Sanat Akademisi kurulacaktır.

&lim, kültür, sanat ve spor alanında üstün ba#arı gösteren kabiliyetli ki#iler, 
maddi ve manevi bakımdan te#vik edilecek, kabiliyetlerinin geli#tirilmesine önem 
verilecektir.

&mam-Hatip Lisesi ve di%er meslek lisesi mezunlarını, Üniversite ve Yüksek 
Okullara giri# imtihanlarında, di%er lise mezunları ile aynı #arta tabi tutaca%ız. 
&mam-Hatip Lisesi mezunlarını, &lkokullarda Din ve Ahlak Dersleri hocası olarak 
görev yapmalarını sa%layaca%ız. &mam-Hatip Liselerinin ilkokullara dayalı olmasını 
ve sayılarının artırılmasını temin edece%iz.

Gençlerimizin yurt, burs, dinlenme ve spor ihtiyaçlarını kar#ılayan tesisler ku-
raca%ız. Mevcutları ise tam kapasite ile çalı#tıraca%ız.

&stikrar içinde milli güçlü, dengeli ve hızlı geli#me ve büyümeyi sa%lamak, eko-
nomik politikamızın hedefidir. Kalkınmanın gayesi; fukaralı%ı yenmek, medeni-
yetin bütün imkânlarını, refahı tabana ula#tırmak, hürriyet ve güvenlikle birlikte, 
mesut bir toplum düzenini gerçekle#tirmektir.

Ülkenin sahip oldu%u bütün milli kaynakları kalkınmanın emrine vermeyi za-
ruri görüyoruz.

Sahip olunan yer altı - yer üstü servetlerinin hızla de%erlendirilmesinin yanın-
da, ki#inin te#ebbüs gücü ve kabiliyetini, kalkınmanın muharrik gücü sayarız.

Kalkınma modelimiz millidir ve memleket gerçeklerine dayanır. Kalkınma, 
planlı ve dengeli olacaktır. Ekonomimizi sıhhate kavu#turmaya ve sosyal adalete 
ve sosyal güvenli%e gereken önemi verece%iz. Mülkiyet hakkına ve me#ru kazanca 
saygılı olaca%ız. Adil gelir da%ılımı gerçekle#tirecek nitelikte tedbirler alaca%ız.

Enflasyonla mücadeleyi, önemli bir görev sayıyoruz. Enflasyonla mücadelede, 
arz ve talep dengesinin bozulmasını önlemek, mal darlı%ı ve kıtlı%ına mahal verme-
mek, bu maksatla üretimi arttırıcı faaliyetleri desteklemek ve zamanında gerekli 
ithalatı gerçekle#tirmek, para ve kredi uygulaması ile gereksiz #i#kinlikleri kontrol 
altında tutmak, kamu harcamalarında Merkez Bankası kaynaklarına müracaatı as-
gari seviyeye indirmek, tasarrufu te#vik etmek, kamu gelirlerini arttırmak için en 
müessir tedbirleri alaca%ız. Bunları, süratle ve cesaretle uygulayaca%ız.

Geçim imkânlarından yoksun, gelir seviyesi yetersiz ailelere, devlet yardımı yo-
luyla belli bir düzeyde ya#ama imkânı sa%layaca%ız. Anayasamızın; mali güce göre 
vergi alınması ilkesine uygun olarak, vergi mevzuatını basit ve adil hale getirece%iz. 
Kalkınmaya mani olan vergi mevzuatını ıslah edece%iz.



Dar ve sabit gelirlilerin gelir da%ılımında adaleti sa%lamak maksadıyla, vergi 
yükünü kademeli olarak hafifletece%iz. En a#a%ı asgari ücreti esas almak suretiyle, 
vergi muafiyetini bütün gelir gruplarına orantılı olarak te#mil edece%iz. Sosyal ve 
ekonomik gayri adil dengesizliklerin, planlı bir #ekilde ortadan kaldırılması hedef 
alınacaktır.

Türk ekonomisini milli seviyede dengelenmi# ve düzenlenmi# tedbirlerle ve-
rimlili%e kavu#turaca%ız. Bu anlayı# içinde, bankacılı%ı ve sigortacılı%ı yeniden dü-
zenleyece%iz. Kredi müessesesi, te#ebbüs gücünü de%erlendirecek #ekilde, bilhassa 
esnaf ve sanatkârların geli#mesine, dar kaynaklı müte#ebbislerin güçlenmesine 
imkân verecek tarzda ele alınacak, kredi noksanlıkları, güçlükleri kaldırılacak, kre-
dinin verime ve üretime tesiri artırılacak, himayeye muhtaç gelir gruplarının özel 
tedbirlerle himayesine öncelik verilecektir.

Ekonomik yapımızı ve vatanda#larımızı ezen yüksek faiz uygulamasının orta-
dan kaldırılmasına a%ırlık verilecek, faizsiz kredi uygulaması sisteminin geli#tiril-
mesine önem verilecektir. Köylüye, esnafa, sanayiciye ve mesken edinecek kimsele-
re daha çok kredi sa%layaca%ız.

Türkiye, Dördüncü Be# Yıllık Kalkınma Planı’nın e#i%inde 50 milyona, do%ru 
yükselen genç ve dinamik nüfus yapısı ile yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile 1977-
1981 dönemini çok iyi de%erlendirmek mecburiyetindedir. Türkiye bu dönemde, 
ekonomik ve sosyal meselelerinin büyük bir kısmını çözmek, ülkeyi güçlendirmek 
ve ekonomisini büyültmek ve geli#tirmek mecburiyetindedir.

Dördüncü Be# Yıllık Kalkınma Planı’nın stratejisinde, bu anlayı#ı hakim kılaca-
%ız. Bilhassa ahlaki, milli ve manevi de%erlerimize ba%lı, milli kültür politikamızla 
bütünle#mi#, yurdumuzu ça%ın ileri düzeyine eri#tirecek tarzda büyük tedbirler ge-
tirece%iz. Sanayi, tarım, ormancılık, hayvancılık, ula#tırma ve turizm sektörlerinde 
bugüne kadar alınmı# ve uygulanmı# tedbirleri bütünüyle de%erlendirerek, mevcut 
potansiyeli daha verimli #ekilde kullanmayı temin edecek köklü tedbirleri alaca%ız.

Toprak ve tarım reformu uygulaması, edinilen tecrübelerin ortaya çıkardı%ı 
gerçekler nazara alınarak, yeniden düzenlenecektir.

Anayasamızın 38’nci maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından, cumhuriyet 
ilkelerine aykırı görüldü%ü için iptal edilmi#tir. Anayasa bo#lu%unun doldurulma-
sı için gereken te#ebbüste bulunulacaktır. Bu maddeye dayalı olarak, kanunlarla 
yapılan uygulama büyük haksızlıklara ve ma%duriyetlere sebep olmu#tur. Kamula#-
tırmalarda, mülkiyet hakkını zedeleyen uygulamaların meydana getirdi%i ma%duri-
yetler önlenecek, de%er pahası pe#inen ödenmedikçe kimsenin malının kamula#tı-
rılmasına izin verilmeyecektir.

Fertler ve aileler arasında oldu%u kadar, bölgeler arasında da denge sa%lama-
yı hedef alıyoruz. Bu maksatla, Do%u ve Güney - Do%u ile Orta Anadolu’muzun 
ve geri kalmı# yörelerimizin kalkınmasını, özel tedbirlerle ve kalkınma projeleri ile 
gerçekle#tirmek kararındayız. Ba#lanmı# olan yatırımlar hızla devam edecek ve bu 
bölgelerde, Dördüncü Be# Yıllık Plan içerisinde yeni yatırım projelerine a%ırlık ve-
rilecektir.



Yeni bir Pilot &l Kalkınma Planı tatbik edilerek, kalkınmamı# &llerimiz, Milli 
Plan içinde ayrıca ele alınıp de%erlendirilecektir.

Türkiye’yi ça%da# ve ileri bir sanayi ülkesi haline getirmek kararındayız.

Sanayile#me hareketinin; memleketin bölgeleri arasında dengeli bir #ekilde ya-
yılması, rekabet gücü kazanması ve ba#ta yeni istihdam imkânlarının geli#tirilmesi 
ile i#sizli%in önlenmesi olmak üzere, sanayile#menin getirece%i nimetlerin, her ba-
kımdan adilane bir #ekilde da%ılmasını sa%layaca%ız.

Türkiye’nin ça%da# ve ileri bir sanayi ülkesi haline gelmesi için, organizasyon, 
kredi, te#vik ve altyapı hizmetlerini süratle ikmal edece%iz.

Yeniden kurmaya ba#ladı%ımız gübre, #eker, demir - çelik, metalurji, elektro-
nik, telekomünikasyon tesislerini süratle ikmal ederek, yeni hamlelere girece%iz. 
Türkiye, a%ır sanayi yatırımlarını kurmaya ba#lamı#, böylece, yeni bir döneme gir-
mi#tir. Bu alanda giri#ilmi# bulunan Motor Sanayii, aktarma organları sanayii, ta-
kım tezgahları sanayii, a%ır elektronik ve elektromekanik ekipman sanayii, Tarım 
ve &# Makinaları Sanayii her türlü makina imalat sanayii, gemi in#a sanayiinin sü-
ratle kurulmasına ve geli#tirilmesine çalı#aca%ız.

Sanayile#me hamlemizin hızla geli#mesine engel te#kil eden her türlü hukuki 
ve mali mevzuatı ıslah edece%iz. &hracatın geli#tirilmesi ve bu arada bilhassa sanayi 
mamulü ihracatının artırılmasına en ileri te#vik tedbirleri ile husus bir ihtimam 
gösterilecektir.

Milli seviyede bir sanayi envanteri yaptıraca%ız.

Milli teknoloji üretimi ve birikimi için gerekli düzenlemelere girece%iz. A%ır 
sanayi ve Milli Harp Sanayii, milli politikalarla ele alınarak ahenkli bir #ekilde ge-
li#tirilecektir.

Elektrik enerjisi üretimini, ilk hamlede 20 milyar kilovatsaatten, 35 milyar ki-
lovatsaate çıkarıyoruz. Hedef, 100 milyar Kw/h tir.

Demir - Çelik üretimini 3 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıyoruz. Hedef, 
25 milyon tondur.

Kömür üretimini, 10 milyon tondan 30 milyon tona çıkarıyoruz. Hedef, 100 
milyon tondur.

Çimento üretimini 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarıyoruz. Hedef, 50 
milyon tondur.

Gübre üretimini, 2 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıyoruz. Hedef, 20 mil-
yon tondur.

Artan petrol ihtiyacımızı, milli kaynaklarımızdan kar#ılamak için yurt ölçü-
sünde petrol arama seferberli%ine girece%iz.

Üç tarafı denizlerle çevrili yurdumuzun, denizlerden daha çok yararlanabilme-
si için yeni limanlar ve Deniz Ticaret Filoları kuraca%ız.

Yurdumuzun tarıma elveri#li her karı# arazisini sulamayı hedef alaca%ız.



Topyekun bir kalkınmayı, tesbit etti%imiz hedeflere ula#tırırken, köyün ve köy-
lünün öncelikle kalkınmasına hususi önem verece%iz. Hizmetlerin köye gitmesi ve 
köylünün aya%ına götürülmesine devam ederek, #ehir-köy farkını ortadan kaldıra-
ca%ız.

Köy kalkınmasında milli kooperatifçili%i te#vik ve takviye edece%iz.
Köylerimizin Cami, yol, su, sulama elektrik, telefon, okul, kütüphane sa%lık ve 

idare binası gibi alt yapı hizmetlerine sürat verip, bunları yurt çapında tamamlaya-
ca%ız.

Köylerimizin bir an evvel elektri%e kavu#turulmasının yüre%imizde heyecanını 
ta#ıyoruz. Bugün köyde ya#ayan nüfusun % 50’si elektri%e kavu#mu#tur. Önümüz-
deki 1977-1981 döneminde, Türkiye’de elektriksiz köy bırakmamak azim ve kara-
rındayız. Bu hedefe ula#mak için her imkânı seferber edece%iz.

Tabii afetler kar#ısında köylüye yapılmı# yardımları borç olmaktan çıkarıp, 
kar#ılıksız yardım haline getiren kanuni düzenlemeyi sa%layaca%ız. Tarım Sigortası 
Kanunu çıkaraca%ız.

Yeni bir “Köy Hizmetleri Kanunu” hazırlayaca%ız.
Genel Sa%lık Sigortası Kanunu çıkararak, bütün vatanda#larımızı parasız teda-

vi imkânlarına kavu#turaca%ız. Böylece, ilaç parası bulamayan, tedaviden mahrum 
herkesi güvence altına alaca%ız.

Köylümüzün alın terini de%erlendirece%iz. Taban fiyat politikalarını bir bütün-
lük içinde ele alarak uygulayaca%ız.

Esnaf ve sanatkârlarımızın geli#ip güçlenmesi için, te#ebbüse de%er verici yön-
de yeni düzenlemelere gidece%iz.

Esnaf ve sanatkârlarımızın bir araya gelmesini sa%lamak, tecrübe ve ekonomik 
güçlerini birle#tirmek maksadıyla her türlü te#vik edici tedbirler alaca%ız. Esnaf ve 
sanatkârları defter tutma külfetinden kurtaraca%ız. BA$-KUR’la ilgili kanun de%i-
#ikliklerini gerçekle#tirece%iz.

&# aleminin en büyük sıkıntılarından birisi olan, zamanında ve yeterli mal bu-
lunmamasını önlemek amacıyla, fiyat istikrarını sa%lamak, vatanda#a piyasa ile il-
gili güven duygusu vermek için “Milli stok” politikasını gerçekle#tirece%iz.

Kamu &ktisadi Te#ebbüsleri süratle reorganize edilecek, kaynak israfı önlene-
cek, da%ınıklıktan kurtarılacak, kapasite bo#lu%u de%erlendirilecek ve serbest piya-
sa #artlarında çalı#ma imkânlarına kavu#turulacaktır. Bu konuda alınacak tedbirle-
ri, vakit geçirmeden süratle uygulamaya kararlıyız.

Çalı#anların haklarının korunup geli#tirilmesine ve teminat altında tutulması-
na gayret edece%iz. &#çi ve i#veren münasebetlerinde kar#ılıklı hak ve menfaatlerin 
çatı#arak de%il, barı#çı yoldan halline ve bilhassa çalı#ma barı#ının korunmasına 
önem verece%iz. Geli#en ekonominin nimetlerinden çalı#anların adil bir pay alma-
larına yardımcı olaca%ız.

Ev hizmetlerinde çalı#anları sigorta kapsamına alaca%ız.



&#çi ve Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin geçim #artlarını yeniden dü-
zenleyece%iz.

Eski ve yeni emekliler arasındaki haksız ve adil olmayan farkları giderece%iz, 
uygulamaya yeknesaklık getirece%iz.

&#çi, Memur ayrımını gerçekçi ve objektif ölçülere ba%layaca%ız.
Yeni bir “Milli &stihdam” planıyla, mevcut i#sizli%e ve müstakbel i# ihtiyacına 

ciddi ve süratli çözüm bulaca%ız.
&YAK ve MEYAK Tasarılarının kanunla#masına gayret edece%iz.
Yurt dı#ında çalı#an i#çilerimizin meseleleriyle yakından ilgilenece%iz. Tasar-

ruflarının en sa%lam #ekilde yatırımlara dönü#mesine yardımcı olaca%ız.
Kamu hizmeti gören memurlarımızın, de%i#en hayat #artlarına göre gelir 

imkânlarını yeniden ele alıp düzenleyece%iz.
Artan nüfus ve Milli Savunma ihtiyacını dikkate alarak, askerlik süresini azal-

taca%ız.
Basında çalı#anların emeklilik hakkını 25 yıldan 20 yıla indirece%iz. Fikir ve 

sanat hayatını te#vik ederek, telif haklarında vergi muafiyeti sınırını yükseltece%iz. 
Sanatçıların emeklili%ini müessesele#tirece%iz.

Çalı#ma ortamı geni# ölçüde insan sa%lı%ına ve hayatına zarar veren yer altı kö-
mür i#letmeleri gibi i#yerlerinde çalı#anların emeklilik süresi 20 yıla indirilecektir.

Bir taraftan her aileyi sıcak bir yuvaya kavu#turma tedbirlerini süratle alıp uy-
gularken, di%er taraftan, belli #artlarda bir &mar Affı çıkaraca%ız.

Ölçüsüz kira artı#larına ve bu yüzden dar gelirli vatanda#larımızın sıkıntıya 
dü#mesine sebep olan mesken ihtiyacını, “Milli Mesken Planı” adı altında yeni bir 
projeyle kar#ılayaca%ız.

Kira artı#larını makul ve insaflı ölçüler içinde tutacak düzenlemeler getirece-
%iz.

Hudut boylarında ve özellikle Güney-Do%u hududumuzda mayınlanmı# bu-
lunan arazi mayından temizlenerek, ekonominin ve Milletimizin istifadesine arz 
olunacaktır. Bu konuda zaruri çalı#malara hemen ba#lıyaca%ız.

Kaçakçılı%ı önleyici kanuni tedbirlerin yanı sıra, belli merkezlerde serbest pa-
zarlar kurarak ekonomik tedbirler alaca%ız.

Dı# ödemeler dengesinin, milli ekonomi lehine düzeltilmesi ve israfın önlen-
mesi için, gereken müessir organizasyon kurulacaktır.

Bu hususta, koordinasyonu sa%lıyacak merkezi bir otoritenin görevli ve sorum-
lu olmasını düzenleyece%iz.

Dı# ticaret politikasının çok yönlü ve geni# tabanlı olarak uygulanmasına gay-
ret edece%iz.

Sadece maddi alanda de%il, ilimde, ahlakta, maneviyatta, kültürde milli de%er-
lere sahip ve saygılı olmada güçlenmi# huzurlu bir ülke olarak Türkiye’yi geli#tir-



mek istiyoruz. Hızla nüfusu 50 milyona yakla#an, Vatanda#ımızın hür ya#adı%ı, 
bütün hürriyetlerin var oldu%u, demokratik müesseselerin i#ledi%i ülkemizi, mesut 
ve bahtiyar insanlar diyarı haline getirmek azmi ve kararı içindeyiz.

Türk Milleti, yepyeni bir kalkınma, daha iyiye ula#ma, daha güçlü olma arzusu 
ve heyecanı içindedir.

Türk Milleti, her sahada dünyaya sesini duyuracak ve sözünü geçirecektir.

Türk Milleti, yabancılara, dı# kaynaklara muhtaç olmaktan çıkıp, kendi kendi-
sine yeter bir duruma gelecektir.

Türk Milleti, e#siz tarihine yara#ır #ekilde, nefis emniyeti yüksek, kabiliyeti ve 
kendi öz haysiyetine olan inancı ile her zaman medeni alemin üstünde olacaktır. 
&nancımız ve Milletimizin fıtratında mevcut hasletler, Türkiye’nin manen ve mad-
deten kalkınmı# ileri bir ülke olması için en büyük güç kayna%ımızdır.

Türkiye’yi, bu inançla yeniden büyük yapmaya, a%ır sanayiini kurmaya, ı#ıksız 
köy, i#siz, sahipsiz, kimsesiz vatanda# bırakmama%a, yeniden limanları yapılmı#, 
sürat yolları ikmal edilmi#, modern hava limanlarına kavu#mu#, haberle#me tesis-
leri en ileri düzeye ula#mı#, geceleri aydınlık bir ülke haline getirme%e kararlı olarak 
hizmet yoluna çıkmı# bulunuyoruz. Yeni bir #evk, ümit ve heyecanla Aziz Milleti-
mize hizmet verece%iz. Güç kayna%ımız, Milletimizin teveccüh ve itimadıdır. Onun 
iradesinin üstünlü%ünü ve geçerlili%ini me#ru otoritenin tek temeli sayıyoruz.

Milli beraberli%i bir ve bütün olarak güçlü, ekonomisi sa%lam yapıya kavu#mu# 
bir Türkiye’nin, uluslararası alanda, dostlu%u aranan bir ülke olarak, her geçen gün 
daha da kuvvet kazanaca%ına inanıyoruz.

Milli menfaatleri koruyan, #ahsiyetli, kararlı ve gerçekçi bir dı# politikanın ta-
kipçisi olaca%ız. Türkiye, büyük bir devlet olarak daima taahhütlerine sadık kalmı#-
tır ve sadık kalacaktır. Ancak, me#ru hak ve menfaatlerini tavizsiz korumaya karar-
lıdır. Ülkemizin, kom#ularımızla ve di%er dünya ülkeleriyle ili#kilerinde iyi niyet ve 
dostluk, kar#ılıklı hak ve menfaatlere saygı anlayı#ını hakim kılaca%ız.

Dost ve karde# Müslüman Ülkelerle olan münasebetlerimizi, özellikle, sanayi 
ve teknoloji alanında geli#tirerek daha güçlü ba%lantılar kuraca%ız.

Dı# ülkelerde ya#ıyan soyda#larımızın, insani ve kültürel meseleleri ile ilgilen-
meye büyük önem verece%iz.

Avrupa Ekonomik Toplulu%uyla aramızdaki münasebetleri, milli sanayiimizin 
geli#tirilmesi ve güçlenmesine hizmet edecek, ihracatımıza pazar sa%layacak, milli 
menfaatlerimizi koruyacak biçimde ele alıp yeniden düzenlemeyi zaruri görüyoruz.

Kom#umuz Yunanistan’la aramızda ihtilaflı bulunan bütün meselelerin müza-
kere yoluyla halledilmesine çalı#aca%ız.

Kıbrıs’ta ya#ayan soyda#larımızın güvenli%inin, bütün haklarının ve huzuru-
nun teminat altında bulunmasına ve bunun devamlılık arz etmesine daima dikkat 
ve önem atfedece%iz. Kıbrıs’taki durumun, toplumlararası müzakere yoluyla ve ba-
rı#çı yöntemlerle siyasi çözüme ula#aca%ına dair ümidimizi muhafaza ediyoruz.



Kıbrıs’ta, iki bölgeli ve iki toplumlu ba%ımsız bir federal devletin varlık kazan-
ması için gereken her türlü çaba ve iyi niyet gösterilmeye devam edilecektir. Bu 
konudaki te#ebbüslerimizin, anlayı# ve davranı#ımızın, ba#ta Yunanistan olmak 
üzere, di%er ülkeler tarafından da do%ru te#his edilerek de%erlendirilmesi gere%ine 
dikkat çekmek istiyoruz.

Türkiye’nin savunması, ba#kalarının irade ve kararına ba%lı de%ildir. Savunma 
ihtiyaçlarımızı bir kaynaktan de%il, her imkân ve kaynaktan yararlanarak kar#ılıya-
ca%ız. Öncelikle, Milli Harp Sanayiinin kısa zamanda geli#tirilmesine ve öz kaynak-
larımızdan ihtiyaçlarımızın kar#ılanmasına gayret gösterece%iz.

A.P. Genel Ba#kanı M.S.P. Genel Ba#kanı
Süleyman DEM!REL Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN

M.H.P. Genel Ba#kanı
Alpaslan TÜRKE"
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Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Gündemimize göre Hükümet Programı okunacaktır.
Bu arada dinleyicilerle ilgili bir hatırlatmada bulunaca%ım:
&çtüzü%ümüze göre; dinleyiciler, sükûnet içinde oturmak zorundadırlar; söz, 

alkı# ve ba#kaca bir hareketle dü#üncelerini belirtmeleri yasaktır. Bu yasa%a uyma-
yan dinleyiciler, görevliler tarafından derhal dı#arıya çıkarılacaktır.

Hükümet Programını okumak üzere Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel, buyu-
runuz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta Milletvekili) — Sayın Ba#-
kan, Sayın milletvekilleri;

Hükümet Programını Muhterem Heyetinize sunmak üzere huzurlarınızda bu-
lunuyorum.

Yüce Meclisin de%erli üyelerini #ahsım ve Bakanlar Kurulu adına saygılarımla 
selâmlarım.

5 Haziran 1977 tarihinde yapılan, Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve 
Millet Meclisi Genel seçimleriyle milletimiz temsilcilerini seçmi#, yeni bir dönem 
ba#lamı#tır. Bu seçimlerde millî irade hiç bir partiye tek ba#ına iktidar olma imkânı 
vermemi#tir.

Seçimleri takiben, Ba#kanlı%ımda kurulan Koalisyon Hükümeti istifa etmi#, 14 
Haziran 1977 günü Sayın Cumhurba#kanı yeni Hükümetin kurulması için demok-
ratik mekanizmayı harekete geçirmi# ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanına 
hükümet kurma görevi vermi#tir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanının yaptı%ı çalı#malar sonunda bir Koa-
lisyon Hükümeti kuramayaca%ı kesin #ekilde anla#ılmı#tır. Kurulan Hükümete ise, 
3 Temmuz 1977 günü Millet Meclisimiz güvenoyu vermemi#tir.

Bu vaziyet kar#ısında, Millet Meclisinden güvenoyu alabilecek bir Hükümetin 
kurulması âcil bir ihtiyaç haline gelmi#tir.

Hükümetimiz, bu ihtiyacın cevabıdır.



Memleketimizin kar#ı kar#ıya bulundu%u çe#itli güçlükleri, imkânları ve fırsat-
ları en iyi #ekilde dikkate alıp de%erlendirmek, milletimizin bu gününü ve gelece%ini 
huzur ve güven içinde bulundurmak maksadıyla, Adalet Partisi, Millî Selâmet Par-
tisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bir araya gelerek bu Hükümeti te#kil etmi#lerdir.

Millet ço%unlu%unun oyunu temsil eden partilerin mü#terek deste%ine daya-
narak kurulan Hükümetimiz, ülkemizde bir an evvel istikrarı sa%lamak ve a#a%ı-
daki temel hedef ve görü#leri gerçekle#tirmek üzere, Yüce Meclislerimizin Yüksek 
Tasviplerine mazhar olmak umuduyla huzurlarınızda bulunmaktadır.

Asırlar boyunca hür ve ba%ımsız ya#ayan Türk Milleti, kendisine hayat tarzı 
olarak seçti%i hür demokratik rejimle idare edilecektir. Hür demokratik rejimi, in-
san haysiyetine en uygun bir idare #ekli sayıyoruz.

Büyük Atatürk’ün önderli%inde Aziz Milletimizin kurdu%u Türkiye Cumhu-
riyetini, Anayasamızdaki temel nitelikleri ile savunmaya ve her #artta korumaya 
kararlıyız.

Komünizm, fa#izm ve di%er materyalizme dayalı zihniyetlerle, insanca ya#ama 
hak, hürriyet ve haysiyetiyle ba%da#mayan ve bütün maddî, manevî de%erleri yok 
eden her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine ve dikta heveslerine kar#ıyız.

Millî, manevî ve tarihî de%erlere sahip ve bunlara sadakatle ba%lı olmayı mu-
kaddes bir görevin gere%i sayıyor, bunlarla övünüyoruz.

Ülke ve Millet bütünlü%ünü, iç barı#ı, karde#lik ve huzuru korumaya kesin #e-
kilde kararlıyız.

Hükümet olarak, Devletimizi tahribe yönelen iç ve dı# tehdit ve tehlikelere 
kar#ı bütün tedbirleri almayı, her türlü kanunsuzlukla hukukun içinde kalarak ve 
kanun yoluyla mücadele etmeyi, kesin olarak kanun hâkimiyetini sa%lamayı, millî 
bir görev kabul ediyoruz.

Türk Devleti ve hürriyetçi demokratik nizam, can ve mal güvenli%ini tehdit, 
okuma ve çalı#ma hürriyetini ihlâl eden anar#iye kar#ı, korunmasız ve savunmasız 
de%ildir.

Devlete ve rejime, huzura ve can güvenli%ine yönelen tehditlere kar#ı, koru-
yucu ve caydırıcı ilk müessese olarak, kanunların bekçisi Emniyet kuvvetlerimizi 
görüyoruz. Günün #artları içinde yeni hüviyet kazanmı# suçlara kar#ı caydırıcı ve 
önleyici görev yapan güvenlik te#kilâtını, emniyet ve asayi# kuvvetlerini en mo-
dern teçhizata kavu#turarak güçlendirece%iz. Bu te#kilâtın yetki ve sorumlulukları-
nı günün #artlarına intibak ettirece%iz. Bilhassa e%itimleri üzerinde özel dikkat ve 
önemle duraca%ız.

Sayın Üyeler,
Ülkemizde cereyan eden #iddet hareketlerinin ve anar#ik olayların arkasında, 

rejimi yıkma kavgası vardır. Devletimiz, uluslararası komünizmin çe#itli yönlerden 
gelen saldırısı ile kar#ı kar#ıyadır. Anayasanın sa%ladı%ı geni# hürriyetleri, kötüye 
kullanarak devleti ve rejimi yıkmak, ülke ve millet bütünlü%ünü parçalamak mak-
sadıyla te#kilâtlanmı# bazı ideolojik mihraklar, dı# kaynaklarla irtibatlı olarak hür 



demokratik cumhuriyet rejimi yerine, bir komünist dikta rejimi kurma arzusu için-
dedirler. Bütün bu faaliyetlerin yanısıra, genel asayi#le ilgili olarak kanun dı#ı olay-
lar, memleket huzurunu ihlâl etmektedir.

&ç güvenlik, asayi# ve kanun hâkimiyeti kesin #ekilde sa%lanacaktır. Güvenlik 
kuvvetlerinin, görevlerini tam bir e#itlikle, adaletle ve süratle yerine getirebilmeleri 
için gereken gayret ve titizlik gösterilecektir. Bu alandaki bütün hizmetlerin nok-
sansız yapılması için her türlü imkândan yararlanılmasını ve gereken tedbirlerin 
alınmasını kaçınılmaz sayıyoruz.

Kanunsuz fiiller, kimden ve nereden gelirse gelsin, kanun tatbikatında, Anaya-
sada ifadesini bulan e#it uygulamaya büyük bir dikkat atfedece%iz. Kanunsuzlu%a 
kar#ı kanun hâkimiyetini mutlaka sa%layaca%ız.

Demokratik hukuk devletinde her türlü kanun dı#ı eylemlerle mücadelenin 
ba#lıca dayana%ı olarak hukuku görüyoruz. Bu maksatla ihtiyaca cevap verecek ka-
nunlar süratle çıkarılacak ve uygulamaya konulacaktır.

Sayın Üyeler,

Devlet otoritesinin korunmasında görev almı# ve sorumluluk yüklenmi# bütün 
Anayasa organlarının, millî kurulu#larımızın Devleti ve rejimi koruma hedefinde 
birle#erek anlayı# ve davranı# beraberli%i yapmaları zaruridir. Cumhuriyet Hükü-
meti, bunu sa%lamak için, üzerine dü#en bütün görevleri eksiksiz yerine getirecek-
tir.

&ktidar olarak yüklendi%imiz a%ır ve büyük sorumlulu%un tamamıyla idraki 
içindeyiz. Çalı#malarımızda ba#arıya ula#abilmek için dayana%ımız, her türlü oto-
ritenin ve me#ru kuvvetin kayna%ı saydı%ımız Büyük Milletimizin yüce iradesinin 
tecelli etti%i Meclislerimizdir.

Bu mukaddes çatı altında Aziz Milletimize birlikte hizmet etme imkânına ka-
vu#tu%umuz bütün siyasî partilerimizin, yapıcı, yol gösterici tenkitlerinden ve ikaz-
larından daima güç alaca%ımıza inanıyoruz.

&ster iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazge-
çilmez unsuru olan siyasî partilerimizin birbirini tamamlayan ve millî hedeflere 
yönelen görevleri oldu%una kaniyiz.

Hükümetimiz, iktidar - muhalefet münasebetlerine özel de%er ve önem atfede-
cektir. Genel seçimden henüz çıkılmı#tır. Geçmi# siyasî mücadelelerin do%urdu%u 
birtakım kırgınlıkların, kısır çeki#me ve gerginliklerin devamı yerine, kar#ılıklı an-
layı#ı, müsamahayı ve uzla#mayı hâkim kılmak azmi ve kararı içindeyiz.

Anayasanın temel ilkelerini ve milletimizin yüksek menfaatlerini korumak fik-
ri etrafında muhalefetle demokratik gelenekler ve usullere uygun olarak, medenî 
münasebetler kurmayı ve bunları güçlü hale getirmeyi önemli bir görev sayaca%ız.

Hürriyetçi demokrasinin ve açık rejimin bütün müesseseleriyle var oldu%u 
memleketimizde, her vatanda#ımızın haysiyetli, rahat ve korkusuz bir hayat süre-
bilmesi için gereken her tedbiri alaca%ız.



Sayın Üyeler,

1977 Türkiye’sinin milletlerarası yarı#ta bulundu%a noktadan çok daha ileriye 
gidebilmesi ve temel meselelerini halledebilmesi için, önünde çok güzel imkânlar 
ve fırsatlar vardır. Bu fırsat ve imkânların bo#a gitmemesi için milletçe huzur ve 
istikrarın korunmasına gayret etmeliyiz. Siyasî istikrar korunabildi%i, huzursuzluk 
yerine hizmet ortamı sa%lanabildi%i takdirde, her alanda millî, güçlü, dengeli ve 
süratli kalkınma hedefine ula#ılacaktır.

Sanayile#mi# güçlü bir ülke olarak, memleketimizi imar ve in#a etmek, ba#lan-
mı# olan kalkınma hamlelerini hedefine ula#tırmak, bunlara yenilerini eklemek, 
medeniyetin bütün nimetlerini yurdun her kö#esine Ve bütün yurtta#lara âdil ve 
dengeli bir #ekilde götürmek, i#sizlik ve fukaralıkla mücadele etmek suretiyle ülke-
mizi mesut ve bahtiyar insanlar diyarı yapmak hedefimizdir.

Kalkınma hedeflerine, kanun dı#ı eylemlerle, tahrikçilikle, her türlü yabancı 
materyalist ideoloji telkinleri ve ya%ma te#vikçili%i ile de%il, vatanda#ların Anaya-
sada yer alan temel hak ve hürriyetlerine, sosyal adalet ve sosyal güvenli%e saygılı 
olmakla ula#ılaca%ına inanıyoruz.

Manevî ve maddî kalkınmanın bütün nimetleri, artan millî gelir ve yükselen 
refah, milletimizin bütün fertleri arasında yayılacak, dengesizlikler giderilecek, sıh-
hatli bir ekonomik ve sosyal yapıya geçilecek, sosyal adalet sa%lanacak, her vatan-
da#ı sosyal güvenli%e kavu#turaca%ız. Bilhassa ya#lıları, sakatları, iktisaden güçsüz 
olanları, dul ve yetimleri, kimsesizleri, dar gelirlileri ve i#sizleri özel tedbirlerle ve 
öncelikle himaye etmeyi, millî ve insanî bir görev saymaktayız.

Devletin, güçlü ve tesirli olması için; devlet mekanizmasının uygun bir organi-
zasyon dâhilinde ahenk içinde i#lemesi, kararların hızla verilmesi, icradaki lüzum-
suz engellerin kaldırılması, yetki ve sorumlulukların en iyi #ekilde koordinasyonu 
ve da%ıtılması kalkınmamıza mani olan mevzuatın yeni ihtiyaç ve #artlara göre tan-
zimi suretiyle, kamu idaresinde verimlili%in artırılması zaruretine inanıyoruz. Dev-
leti, vatanda#a hizmet sunan, emniyet sa%layan, güven veren, saygı ve sevgi duyu-
lan bir varlık haline getirmek için gerekli düzenlemeleri yapaca%ız. Bu açıdan mülkî 
ve mahallî idarelerin imkân, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenleyece%iz.

Bir millî felâket halini almı# bulunan trafik kazalarının azamî derecede önlen-
mesi için her türlü teknik, idarî ve kanunî tedbirleri süratle almak kararındayız.

Vatanda# - Devlet münasebetlerinde gereksiz i#lemlerin ve bürokratik engelle-
rin ortaya çıkardı%ı çe#itli #ikâyetleri en kısa zamanda giderece%iz. Hizmetlerin sü-
ratle ifasını sa%layaca%ız. Her alanda imkân ve zaman israfını önlemek için idareye 
dinamik bir yapı kazandıraca%ız.

Gereksiz bütün mevzuat hükümlerini ele alarak gözden geçirece%iz. &yile#tirme 
ve yenile#tirme tedbirleri alaca%ız. Bu meyanda, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve &hale Kanununu, günün #artlarına uy-
gun hale getirece%iz. Kalkınmayı hızlandırabilmek için her alanda yeni bir anlayı#la 
te#vik tedbirlerini düzenleyece%iz.



Sayın Üyeler,
Milletimizin manevî ve maddî kalkınmasında, birlik ve bütünlü%ümüzün sa%-

lanmasında güçlü ve tükenmez bir kaynak olan dinimizin ulvî prensiplerinden ya-
rarlanmak kararındayız.

Bütün hürriyetlerin var oldu%u ülkemizde din ve vicdan hürriyetinin tam ve 
kâmil manada kullanılmasını temin edecek bütün tedbirleri alaca%ız.

Anayasamızda yer alan lâikli%i din dü#manlı%ı olarak de%il, din ve vicdan hür-
riyetinin teminatı olarak görüyoruz.

Esasen Demokratik Hukuk Devletinde lâikli%in hiç bir #ekilde din dü#manlı%ı 
olarak telâkki edilmesine imkân yoktur. Din ve vicdan hürriyeti ki#inin kutsal, vaz-
geçilmez ve dokunulmaz hakkı olarak kalacaktır.

Din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasında çe#itli haksızlıklara ve ma%duri-
yetlere sebep olan ters uygulamaları düzeltmek maksadıyla Türk Ceza Kanununun 
163 ncü maddesini tadil edece%iz.

6187 sayılı Kanunu, Anayasanın ı#ı%ı altında yeniden ele alıp düzenleyece%iz.
Diyanet &#leri Ba#kanlı%ının, Anayasa ve di%er kanunlarımızın verdi%i görevleri 

ifa ederken bu makamın kutsal gayesine has, yüksek manevî hüviyeti kesin #ekilde 
korunacaktır.

Hükümetimiz, Diyanet &#leri Ba#kanlı%ı hizmetlerinin artan ihtiyaca cevap ve-
recek seviyede yürütülmesi için her türlü yardım ve deste%i yapacaktır. Bu meyan-
da, camisi olmayan köylere ve beldelere cami yapımına yardım edilecektir.

Ülkemizde her seviyede yeteri kadar din görevlimi yeti#tirilmesi ve mevcut gö-
revlilerin meslek içi e%itimleri için gereken tedbirler alınacaktır.

Yurt dı#ına ihtiyaca uygun miktarda din görevlisi gönderilecektir.
Köy ve #ehirlerimizdeki kadrosuz camilere mümkün oldu%u kadar süratle kad-

ro tahsis edilecektir.
Diyanet &#leri Te#kilât Kanununun yeniden ele alınıp düzenlenmesi için gerekli 

te#ebbüslerde bulunaca%ız. Hac hizmetlerinde vatanda#larımıza yardımcı olunması 
için gereken tedbirler alınacaktır.

Ecdat yadigârı vakıflarımızı korumaya ve geli#tirmeye dikkat ve itina göstere-
ce%iz.

Vakıfların te#vikine, gelirlerinin artırılmasına, hayra ve hizmete dönük bir po-
litika uygulanmasına çalı#aca%ız.

Yurt dı#ındaki vakıflarımızla yakından ilgilenece%iz.
Millî ahlâkın korunmasına ve geli#tirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu se-

beple, millî ve manevî de%erlere saldıran, mukaddesatı tezyif eden, insanın edep ve 
haya hislerini renciden eden ahlâk dı#ı her türlü yayınlarla ve müstehcen ne#riyatla 
sürekli olarak mücadele edece%iz. Bu maksatla, mevzuatımızdaki yetersiz olan hü-
kümleri yeniden ele alıp düzenleyece%iz.



Rü#vet, irtikâp, suiistimal gibi toplumlara ârız olan ve ahlâk dı#ı saydı%ımız bu 
Sosyal hastalıklarla kesin #eklîde ve sürekli olarak mücadele edece%iz.

Sayın Üyeler,
Hak aramanın bütün kanunî yollarının açık oldu%u ülkemizde bugün adalete 

olan ihtiyaç en önemli bir mesele haline gelmi#tir. Adalet da%ıtımındaki gecikme-
ler, vatanda#larımız için sadece bir #ikâyet konusu de%il, aynı zamanda bir ıstırap 
kayna%ı olmu#tur.

Adalet da%ıtımında sürati sa%lamakla birlikte, her türlü kolaylı%ın ve isabetin 
de sa%lanması için gereken bütün tedbirleri alaca%ız. Adalet cihazımızın ihtiyaçları-
nı en kısa zamanda temine gayret sarf edece%iz. Bilhassa yeni mahkeme te#kilâtları 
kurulmasına önem verece%iz.

Hükümet olarak kanunî müeyyidelerin mahkemeler yoluyla en tesirli ve isa-
betli #ekilde uygulanır hale gelmesini, bu konuda istikrarın sa%lanmasını, Devlet 
otoritesinin korunmasının ba#lıca teminatı sayıyoruz.

Ya#adı%ımız #artlara ve ihtiyaçlara cevap vermeyen mevzuat gözden geçirilerek 
yenile#tirme ve iyile#tirme çalı#malarına devam olunacaktır.

Özellikle ceza adaletinin vatanda#larımız için güvence verecek bir biçimde ve 
süratle gerçekle#tirilmesini sa%lamak maksadıyla usul kanunlarımız ve di%er temel 
kanunlar yeniden ele alınacak, Anayasa ilkelerinin do%rultusunda düzenlenecektir.

Adalet Hizmetlerinin kurulu# ve i#leyi#iyle ilgili hâkimler ve Cumhuriyet sav-
cıları, genel mahkemeler kurulu#u, Adalet Bakanlı%ı Merkez Kurulu#u ile adlî tıp 
müessesesi ve adlî sicil ile ilgili kanunların çıkarılmasına gayret edilecektir.

Geçen dönem Meclislere sevk edildi%i halde çıkarılamayan uyu#mazlık mahke-
mesi, çocuk mahkemeleri kurulu#u ve yargılama usulleri, infaz sisteminin düzen-
lenmesi ile ilgili di%er kanunların yeniden ele alınıp, çıkarılmasına gayret edilecek-
tir.

Sayın Üyeler,
Demokratik rejimde temel mekanizma seçimlerdir. Millet iradesinin sıhhatli, 

do%ru ve adaletli #ekilde temsili meselesi, her türlü otoritenin kayna%ındaki me#-
ruiyetle yakından ilgilidir. Seçimlerin sıhhati ve me#ruiyeti üzerinde #üphe ve te-
reddüt uyandırıcı her türlü engelin ve aksak i#lerin idarî tedbirlerle düzeltilmesi ge-
rekti%ine inanıyoruz. Ayrıca, kötü niyetle davranı#lara imkân bırakmayacak #ekilde 
seçim tatbikat ve mevzuatında, gereken her türlü tedbir alınacak ve lüzumlu bütün 
düzenlemeler yapılacaktır. Millî iradenin, en sa%lam ve sıhhatli #ekilde tecelli et-
mesi yolları açılacaktır. Seçimlerde arzu eden siyasî partilerin i#birli%i yapmalarını 
mümkün kılacak, Seçim &#birli%i Kanununun bir an evvel çıkarılmasına çalı#aca%ız.

18 ya#ını doldurmu# gençlerimize oy hakkı tanıyaca%ız. Yurt dı#ında çalı#an 
vatanda#larımızın seçimlere katılma imkânları ara#tırıp bulmaya gayret edece%iz.

Sayın Üyeler,
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun tarafsızlı%ı, millî devlet radyosu ve 

televizyonu olması ve Anayasanın 121’nci maddesindeki ilkelere sadık kalması sa%-



lanacaktır. Yalnız haber hizmeti de%il, önemli bir e%itim ve kültür hizmeti görmek-
le mükellef olan TRT’nin; ülke ve millet bütünlü%ünü sarsıcı, Cumhuriyeti tahrip 
edici, millî güvenli%e ve genel ahlâka zarar verici yayınlar yapmasını önleyece%iz. 
TRT yayınları, millî ve manevî de%erleri tahrip edici de%il, takviye edici, geli#tirici 
olacaktır. Radyo - televizyon yayınlarının, ülkenin her tarafından ve bütün vatan-
da#larımızın dinleyebilece%i; seyredebilece%i bir hale getirilmesi sa%lanacaktır.

Sayın Üyeler,

E%itimin millili%ine büyük önem veriyoruz. Millî e%itimde temel hedefimiz, 
milletimizin bütün fertlerini, Türk Milletinin millî, manevî, ahlâkî, insanî, sosyal 
ve kültürel de%erlerini benimseyen, koruyan ve geli#tiren ailesini, vatanını ve mil-
letini seven ve daima yüceltmeye çalı#an, Türkiye Cumhuriyetine kar#ı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranı# haline getirmi#, büyük ve #anlı tarihi-
mizle iftihar eden, milletimizin gelece%ine güvenle bakan, her türlü taklitçilikten 
uzak, millî #ahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarı#ında insanlı%a örnek 
olmayı hedef alan vatanda#lar olarak yeti#tirmektir.

Okullarda kitap enflasyonuna ve hu konu ile ilgili istismarlara son verilecektir. 
Ders kitapları konusunda dar gelirli ailelerin yükünü azaltıcı etkin tedbirler alına-
caktır. E%itimde radyo, televizyon ve e%itim laboratuarlarından geni# #ekilde ya-
rarlanılacaktır. Radyo ve televizyon yoluyla yapılacak e%itimin, millî e%itim temel 
amaçlarına uyması ve köylere kadar ula#ması sa%lanacaktır. Ö%retim üyelerinin az 
ve yetersiz oldu%u e%itim kurulu#larında kapalı devre televizyonları ile ders verilme 
imkânlarından faydalanılmasına çalı#ılacaktır.

&lk ve ortaö%retimde okutulmakta olan ahlâk dersleri, gayesine uygun ve millî 
ahlâk esaslarına göre düzenlenecek ve bu dersleri, öncelikle, &lahiyat Fakültesi, 
&slâmî &limler Fakültesi, Yüksek &slâm Enstitüsü ve &mam - Hatip Okulları mezun-
ları okutacaklardır. Din derslerinin normal ders saatleri içinde ve gerekli vasıflan 
ta#ıyan ö%retmenlerce verilmesi sa%lanacaktır.

Müspet ilimlere ait ders kitaplarında, milletimizin bu ilimlere yaptı%ı hizmet-
leri tanıtan bölümlerin konulmasına önem verilecektir.

Yeni nesillere dünya görü#ü a#ılamakta önemli rol oynayan, bilhassa ahlâk, 
sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi derslerin kitapları evlâtlarımızın millî inançlarını, 
manevî de%erlerini tahrip edici de%il, bilâkis millî ve manevî de%erlere ba%lılı%ı te-
min edici #ekilde yeniden yazılacaktır.

Milletimizin ümidi ve gelece%inin teminatı olan gençli%imizin, manevî yapısı-
nın inanç, sevgi ve millî kültürle zenginle#mesine a%ırlık veren ve beden sa%lı%ını 
koruyan, hayatın bütün güçlüklerini a#arak ha#arıya ula#masını sa%layacak, kabili-
yeti geli#mi# bir yapıya kavu#masına önem verece%iz.

Devletimizi ve milletimizi büyük yapmada, millî kalkınma hamlelerimizin kay-
na%ı ve cevheri olan gençli%imizin en yararlı #ekilde yeti#mesi için her türlü gayreti, 
dikkati esirgeyemeyece%iz. Gençli%imizin yeti#mesinde, yabancı ideolojik akımla-
rın ve taklitçili%in yayılı#ına müsaade etmeyece%iz.



E%itim kurumları ile ilgili yatırımların, e%ilimin &htiyaçlarına cevap verecek #e-
kilde ve zamanında gerçekle#mesi için özel tedbirler alaca%ız.

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde ülke ihtiyaçlarını nazara ala-
rak kapasiteyi artıraca%ız, ö%retimin niteli%ini geli#tirece%iz ve ö%retim elemanları-
nın yurt dı#ında yeti#melerine öncelik verece%iz.

&slâm Enstitüleri akademi haline getirilecek, ilmî ara#tırma güçleri artırılacak, 
adet ve ö%renci sayıları ço%altılacaktır. Akademi mezunlarının, liselerde, felsefe, 
ahlâk, sosyoloji ve psikoloji ö%retmeni olarak görev yapmaları sa%lanacaktır.

En yüksek seviyede âlim yeti#tirmek üzere bir “Manevî &limler Üniversitesi”’nin 
kurulmasına önem verilecektir.

Türk ilim, dil ve sanat akademileri kurulacaktır.
&lim, kültür, sanat ve spor alanında üstün ba#arı gösteren kabiliyetli ki#iler, 

maddî ve manevî bakımdan te#vik edilecek, kabiliyetlerinin geli#tirilmesine önem 
verilecektir.

&mam - hatip lisesi ve di%er meslek lisesi mezunlarını, üniversite ve yükseko-
kullara giri# imtihanlarında, di%er lise mezunları ile aynı #arta tabi tutaca%ız. &mam 
- hatip lisesi mezunlarını, ilkokullarda din ve ahlâk dersleri hocası olarak görev yap-
malarını sa%layaca%ız. &mam - hatip liselerimin ilkokullara dayalı olmasını ve sayıla-
rının ve kontenjanlarının artırılmasını temin edece%iz.

Gençlerimizin her kademede e%itim kurumlarından yararlanmaları imkânlarını 
hazırlayaca%ız.

E%itimde imkân ve fırsat e#itli%ine önem verece%iz.
Yüksekö%renim ça%ına gelen gençlerimizin, üniversite ve yüksekokullardan 

en geni# #ekilde yararlanmaları için bütün tedbirleri alaca%ız. Bugün üniversite ve 
yüksekokullarımızda henüz gençlerimizin istifadesine tahsis edilmemi# ö%renim 
kapasiteleri vardır. Bu kapasiteleri de%erlendirmeye kararlıyız. Gerekti%inde ikili 
tedrisat yapılabilece%i gibi, yaz aylarında da bu millî müesseselerin ülkeye hizmet 
eder halde tutulması için lüzumlu tedbirleri alaca%ız. Gençli%imizin, geli#mi# tek-
nolojinin imkânlarından faydalanmasını temin için, yaygın yüksekö%renime önem 
verece%iz. Üniversite ve yüksekokulların yurt sathına yayılması çalı#malarına hız 
verece%iz.

Üniversite ve yüksekokullara giri# imtihanlarını, edinilen tecrübelerin ı#ı%ında 
yeniden düzenleyece%iz.

Kalkınmaya ve üretime katkısı olan meslekî ve teknik ö%retime önem verile-
cek, meslekî ve teknik liselerin artırılması yoluna gidilecektir. Teknik elemanların 
yeti#tirilmesinde nazarî bilgi yanında sanayi ve tarım alanlarında yapacaktan i#e 
kolayca uymalarını sa%layacak #ekilde amelî e%itim görmeleri sa%lanacaktır.

E%itim kurulu#larının yurt sathına da%ılımında genel denge dikkate alınacak-
tır. Binaları tamamlanmı# olan meslek okulları ö%renime açılacaktır.

Her kademedeki ö%retim ve ö%renim kadrolarında görev yapan ö%retmenleri-
mizin, ba#ta mesken, emeklilik, hizmet ve ücret konuları olmak üzere, bütün ih-



tiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek hedefimiz olacaktır. Bu arada, ö%retmenlerin 
özlük ve sosyal hakları ile ilgili di%er kanunların çıkarılmasına çalı#aca%ız.

Kalkınmamızın gerektirdi%i sayı ve nitelikte insan gücü yeti#tirecek, yaygın 
e%itim faaliyetlerine geni# yer verilecek, endüstrimizin geli#tirdi%i yerlerde, orga-
nize sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde meslekî e%itim merkezleri açılacaktır.

Bilimsel ve teknik ara#tırmalar te#vik edilecek, teknolojinin millî imkânlara 
dayalı olarak geli#tirilmesine gayret edilecektir.

TÜB&TAK’ın kalkınma plan ve programlarının gerektirdi%i ara#tırmaları, sos-
yal konulan da kapsayacak tarzda yapması imkânları sa%lanacak, ecdadımızın ilme 
yaptı%ı hizmetleri genç nesillere tanıtması temin edilecektir.

Yurt dı#ında ö%renimlerini yapanların yurdumuzdaki muadeletlerini tanımada 
çe#itli ülkeler arasındaki uygulama farkları kaldırılacak ve bu muadeletler beynel-
milel usuller ve kabullere uygun olarak kesin neticeye ba%lanacaktır.

Cumhuriyetin temeli olan millî kültürümüzü korumayı, ya#atmayı, geli#tirme-
yi ve nesillere ve bütün cihana duyurmayı önemli bir görev sayıyoruz.

Vatanda#larımızın ve özellikle genç nesillerin millî kültür hazinelerimizle kay-
na#ması için her türlü tedbiri alaca%ız.

Gençlerimizin, yurt, burs, dinlenme ve spor ihtiyaçlarını kar#ılayan tesisler ku-
raca%ız. Mevcutları ise, tam kapasite ile çalı#tıraca%ız.

Gençlerimizin bo# zamanlarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de%er-
lendirilmesine önem verece%iz.

Üstün fizik ve moral kabiliyetlere sahip nesillerin yurt kalkınması ve savun-
masındaki önemli yerini nazara alarak sporun yurt sathında ve yaygın kitle sporu 
halinde geli#tirilmesi yolunda geni# çapta altyapı tesislerini süratle kurup, ikmal 
edece%iz.

Türk sporunun her alanda geli#mesi için insan gücü, tesis, araç ve gereç açı%ı-
mızı süratle giderece%iz.

Amatör sporu destekleyici ve özendirici, profesyonel sporu yönlendirici bir tu-
tum ve davranı# içinde düzenlemeler yapaca%ız. Te#kilâtın yapısı ile ilgili kanunla-
rın çıkmasına gayret edece%iz.

Sayın Üyeler,

Kamuoyunun aydınlatılmasında görev yapan ve demokratik rejimin temel var-
lı%ı olan hür basınımızın, maddî ve manevî güçlüklerini gidererek geli#mesi için her 
türlü kolaylı%ı gösterece%iz.

Basında çalı#anların emeklilik hakkını 25 yıldan 20 yıla indirece%iz.

Basın mensuplarının meslekî ihtisas, araç ve gereç ihtiyaçlarını kar#ılayacak 
tedbirler alaca%ız.

Basın tesis ve konut kredilerini düzenleyece%iz.



Her türlü haberle#me hizmetlerinde gerekli kolaylıkları göstermeye devanı 
edece%iz.

Fikir ve sanat hayatını te#vik ederek telif haklarında vergi muafiyet sınırını 
yükseltece%iz. Bütün sanatçıların emeklilik hakkını müessesele#tirece%iz.

Sayın Üyeler,
Ekonomik politikamızın hedefi, istikrar içinde millî, güçlü, dengeli, hızlı geli#-

me ve büyümeyi sa%lamaktır. Kalkınmanın gayesi; fukaralı%ı yenmek, medeniyetin 
bütün imkânlarını, refahı tabana ula#tırmak, hürriyet ve güvenlikle birlikte mesut 
bir toplum düzeni gerçekle#tirmektir. Bu maksatla ülkemizin sahip oldu%u bütün 
millî kaynaklarımızı kalkınmanın emrine vermeyi zaruri görüyoruz.

Kalkınma gayretlerimizin her alanında özellikle ekonomik ve malî faaliyetler-
de tam bir koordinasyonun sa%lanmasına büyük önem atfediyoruz.

Ekonomik kalkınmada karar bütünlü%ünü ve tatbikat ahengini temin, kalkın-
ma hedeflerine en verimli #ekilde ula#ılması, kalkınma programlarını tatbik eden 
ve ekonomik ve malî politikaların tatbikatından sorumlu olan bakanlıklar ve kamu 
kurulu#ları arasında tam bir koordinasyonun temin edilmesi ve süratle karar alın-
ması, alınan kararların vakit geçirmeden icrası için, gerekli her türlü tedbirler titiz-
likle ele alınacaktır.

Sahip oldu%umuz yeraltı ve yerüstü servetlerinin hızla de%erlendirilmesinin 
yanında, ki#inin te#ebbüs gücü ve kabiliyetini #evkli bir çalı#ma ortamında kalkın-
manın muharrik gücü haline getirece%iz.

Kalkınma modelimiz millîdir ve memleket gerçeklerine dayanacaktır. Kalkın-
ma planlı ve dengeli olacaktır. Ekonomimizi sıhhate kavu#turmaya gayret ederken, 
sosyal adaleti ve sosyal güvenli%i her vatanda# için sa%lamaya gereken önemi ve-
rece%iz. Mülkiyet hakkına ve me#ru kazanca saygılı olaca%ız. Âdil gelir da%ılımını 
gerçekle#tirecek de%er ve nitelikte müessir tedbirler alaca%ız.

Para, kredi, finansman, yatırım, destekleme, te#vik ve yönlendirme politikala-
rı, ekonomimizin hızla geli#mekte olan #artlarına intibakını sa%layacak ve kalkın-
mamızı destekleyecek #ekilde te#vik ve yeniden tanzim olunacaktır.

Tasarruf e%ilimini artırıcı ve tasarrufların üretici sektörlere yönelmesini temin 
eden ve kâr ortaklı%ı esasını da içine alan, güvenilir bir sermaye piyasasının geli#ti-
rilmesini sa%layaca%ız, özel hesap mütehassıslı%ı sistemi getirece%iz.

Türk ekonomisini millî seviyede dengelenmi# ve düzenlenmi# tedbirlerle ve-
rimlili%e kavu#turaca%ız. Bu anlayı# içinde, bankacılı%ı ve sigortacılı%ı yeniden dü-
zenleyece%iz. Kredi müessesesi, te#ebbüs gücünü de%erlendirecek #ekilde, bilhassa 
esnaf ve sanatkârların geli#mesine, dar kaynaklı müte#ebbislerin güçlenmesine 
imkân verecek tarzda ele alınacak “kredilerin çe#itleri artırılacak”, kredi eksik ve 
noksanlıkları, güçlükleri kaldırılacak, kredinin verime ve üretime tesiri artırılacak, 
himayeye muhtaç gelir gruplarının özel tedbirlerle himayesine öncelik verilecektir.

Ekonomik yapımızı ve vatanda#larımızı ezen yüksek faiz uygulamasının or-
tadan kaldırılmasına a%ırlık verilecek, faizsiz kredi uygulaması sisteminin geli#ti-



rilmesine çalı#ılacaktır. Köylüye, esnafa, sanayiciye ve mesken edinecek kimselere 
daha çok kredi sa%layaca%ız.

Enflasyonla mücadeleyi önemli bir görev sayıyoruz. Enflasyonla mücadelede 
bilhassa arz ve talep dengesinin bozulması önlenecek, mal darlı%ı ve kıtlı%ına ma-
hal verilmeyecek, bu maksatla üretimi artırıcı faaliyetler desteklenecek, tasarruflar 
te#vik edilecek, kamu gelirlerini artırıcı tedbirler alınacaktır.

Dı# ödemeler dengesinin ıslahı için ihracat ve i#çi dövizleri gelirlerini ve döviz 
kazandırıcı yatırım ve üretimi artırıcı tedbirler alaca%ız. Bu amacın gerçekle#tiril-
mesi için kambiyo mevzuatımızda düzenlemeler yapaca%ız.

Öz kaynaklarımızın yanı sıra millî menfaatlerimize aykırı dü#meyen dı# kay-
naklardan da gerekti%i #ekilde yararlanarak, ekonomik kalkınmamızı sıhhatli bir 
#ekilde hedefine ula#tıraca%ız.

Geçim imkânlarından yoksun, gelir seviyesi yetersiz ailelere Devlet yardımı yo-
luyla belli bir düzeyde ya#ama imkânı sa%layaca%ız.

Anayasamızın, malî güce göre vergi alınması ilkesine uygun olarak, vergi mev-
zuatını basit ve âdil hale getirece%iz. Kalkınmamıza ters yönde tesir icra eden vergi 
mevzuatını ıslah edece%iz. Vergi muafiyetlerini asgarî ücretten az olmamak üzere 
yeniden düzenleyece%iz.

Dar ve orta gelirli vatanda#lar üzerindeki vergi yükünü hafifletece%iz.
Mal ve hizmetlerin vergilendirilmesinde lükse giren tüketimin önlenmesi ted-

birlerini alaca%ız.
Ekonomik geli#memize destek olmayan gider ve i#letme vergileriyle vatanda#-

larımızın çe#itli #ikâyetine yol açan emlâk vergilerini yeniden gözden geçirece%iz ve 
düzeltmeler yapaca%ız.

Mahallî idarelerin finansman ihtiyaçlarını daha âdil ve sa%lam kaynaklarla te-
min etmeleri için gerekli tedbirler alaca%ız.

Kamu görevlileri arasındaki haksızlı%a ve e#itsizli%e dolayısıyla de huzursuz-
lu%a sebep olan, Devlet Memurları Kanununun aksayan yönlerini düzelterek daha 
âdil bir maa# ve ücret sistemi getirece%iz.

Piyasalarda zamanında ve yeteri kadar mal bulunmasını sa%lamak, arz ve talep 
dengesinde istikran korumak için bir millî stok müessesesi kuraca%ız.

Yurt ölçüsünde yeniden depolama tesisleri in#a edece%iz.
Üretici kooperatifler ve bunların üst kurulu#u olan birlikler, geli#en tarım ve 

ticaret hayatımız ekonomik ve rasyonel çalı#ma esasları göz önüne alınarak yeni-
den düzenlenecektir.

Ziraat Bankasını öncelikle tarım kesiminde gerekli etkinli%e kavu#turacak 
tarzda tedbirler alaca%ız.

Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlarımıza, dar sermayeli müte#ebbislerimize 
daha iyi #artlarla kredi vermeleri imkânlarını düzenleyece%iz.

Kom#ularımızla sınır ticaretine geçme yolunda tedbirler alaca%ız.



&hracatı artırmak ve ihracattaki düzensizlikleri gidermek maksadıyla bir millî 
ihracat kurulu te#kil edece%iz.

Kaçakçılı%ı önleyici kanunî tedbirlerin yanı sıra, belli merkezlerde serbest pa-
zarlar kurarak ekonomik tedbirler alaca%ız.

Dı# ticaret politikasının çok yönlü ve geni# tabanlı olarak uygulanmasına gay-
ret edece%iz.

Esnaf ve sanatkârlarımızın geli#ip güçlenmesi için te#ebbüse de%er verici yön-
de yeni düzenlemelere girece%iz.

Esnaf ve sanatkârlarımızın bir araya gelmesini sa%lamak, tecrübe ve ekonomik 
güçlerini birle#tirmek maksadıyla her türlü te#rik edici tedbirler alaca%ız. Esnaf ve 
sanatkârları defter tutma külfetinden kurtaraca%ız.

Tabiî afetlerden zarar gören esnaf ve sanatkârımız için i# güvenli%i sigortasını 
gerçekle#tirece%iz.

Esnaf ve sanatkârlarımızın i#yeri ve mesken ihtiyacı için her türlü kredi kolay-
lı%ı sa%lanacak bütün imkânlar kullanılarak bu ihtiyaçlar kar#ılanacaktır.

BA$-KUR’la ilgili kanun de%i#ikliklerini gerçekle#tirece%iz.
Köylümüzün alın terini de%erlendirece%iz. Taban fiyat politikalarını bir bütün-

lük içinde ele alarak uygulayaca%ız.
Köylümüzün ve esnafımızın bütün ihtiyaçlarını yakından takip edece%iz.
Topyekûn bir kalkınmayı hedefine ula#tırırken, köyün ve köylünün öncelikle 

kalkınmasına özel önem verece%iz.
Köye giden hizmetler artırılacak, daha yaygın hale getirilecek, bu suretle köyle 

#ehir arasındaki fark ortadan kaldırılacaktır.
Köy kalkınmasında millî kooperatifçili%i te#vik ve takviye edece%iz. Koopera-

tiflerin finansmanı için, gerekli tedbirleri alaca%ız.
Köylerimizin cami, yol, su, sulama elektrik, telefon, okul, kütüphane, sa%lık ve 

idare binası gibi altyapı hizmetlerine sürat verip bunları yurt çapında tamamlaya-
ca%ız.

Köylerimizin tamamını biran evvel elektri%e kavu#turmanın heyecanını yüre-
%imizde duyuyoruz. Bugün köyde ya#ayan nüfusun % 50’si elektri%e kavu#mu#tur. 
Önümüzdeki 1977-1981 döneminde, Türkiye’de elektriksiz köy bırakmamak azim 
ve kararındayız. Bu hedefe ula#mak için her imkânı seferber edece%iz. (A.P. sırala-
rından alkı"lar)

Koy yollarının yapım, bakım ve onarımlarına sürat vererek yılın her mevsimin-
de ula#ıma açık tutulmasını sa%layaca%ız. Programa göre köy yollarının asfaltlan-
masına hızla devam edece%iz.

Yeniden bir köy kanunu hazırlayaca%ız.
Köye giden hizmetlerde koordinasyonu ve etkinli%i artırmak için bakanlıklar 

arası i#birli%ine önem verece%iz.



Sayın Üyeler,

Ülkemiz arazi varlı%ı, su kaynakları ve iklim #artları bakımından büyük bir üre-
tim potansiyeline sahiptir. Tarımı hava #artlarına ba%lı olmaktan kurtarma çalı#-
malarımıza devam edece%iz. Sulamaya büyük önem verece%iz. Her alanda modern 
teknolojinin imkânlarından yararlanaca%ız.

Tarımda üretimin artırılması için her türlü te#vik tedbirleri bir araç olarak kul-
lanılmaya devam edilecektir.

Tarım kredilerinin da%ıtılmasında, sosyal ve ekonomik amaçlar yanında, özel-
likle üretim amacına a%ırlık verilecek. Ba#lanmı# olan Entegre organizasyon çalı#-
maları süratle geli#tirilecektir. Bu meyan da faizsiz kredi da%ıtımına a%ırlık verile-
cektir.

Projeye dayalı kredi sistemi geli#tirilecektir. Toprak baremleri yeniden düzen-
lenecektir. Kontrollü kredi sistemi yaygınla#tırılacaktır.

Su ürünlerinin ihracı desteklenecektir. Balıkçılı%ın geli#tirilmesine çalı#ılacak-
tır.

Hayvancılık alanında özel geli#tirme projelerinin uygulanması faaliyetlerine 
devam olunacak, özellikle Do%u ve Güneydo%u Anadolu’da organize hayvancılık 
i#letmelerinin plan ve projelere dayalı olarak kurulmasına ve bu tür projelerin her 
türlü kredi ve di%er te#vik tedbirlerinden yararlandırılmasına önem verilecektir.

Tarım ürünlerinin de%er fiyatına satılmasını ve üreticinin uygun fiyatla alımını 
sa%lamak için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu amaçla, üretici ile tüketici arasındaki 
pazarlama zinciri kısaltılacaktır.

Hayvancılı%ın geli#tirilmesi yönünden büyük önem ta#ıyan çayır, mera ıslahı 
ve yem bitkileri üretiminin artırılması faaliyetleri hızlandırılacaktır.

Büyük geli#me imkân ve temayülü gösteren, meyvecilik, sebzecilik, turfanda-
cılık ve çiçekçilik alanında, fidan, tohum, fide, ula#tırma, depolama da%ıtım, pa-
zarlama ve finansman güçlüklerini giderici tedbirler alınacaktır. Taze meyve sebze, 
sebze ihracatını artırıcı projelere hız verilecektir.

Hudut boylarında ve özellikle Güneydo%u hududumuzda mayınlanmı# bulu-
nan arazi, mayından temizlenerek, ekonominin ve vatanda#ların istifadesine arz 
olunacaktır. Bu konuda zarurî çalı#malara hemen ba#layaca%ız.

Sayın Üyeler,

Toprak ve tarım reformu uygulaması edinilen tecrübelerin ortaya çıkardı%ı ger-
çekler nazara alınarak yeniden düzenlenecektir.

Anayasamızın 38’inci maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından, Cumhuriyet 
ilkelerine aykırı görülerek iptal edilmi#tir. Anayasa bo#lu%unun doldurulması için 
gereken te#ebbüste bulunulacaktır. Bu maddeye dayalı olarak, kanunlarla yapılan 
geçmi# uygulama mülkiyet hakkının tahribine giden büyük haksızlıklara ve ma%-
duriyetlere sebep olmu#tur.



Kamula#tırmalarda, mülkiyet hakkını zedeleyen uygulamaların meydana ge-
tirdi%i ma%duriyetler önlenecek, de%er pahası pe#inen ödenmedikçe kimsenin ma-
lının kamula#tırılmasına izin verilmeyecektir.

Sayın Üyeler,

Millî servetlerimizden olan ormanlarımızın korunmasına, geli#mesine bilhas-
sa orman yangınları ve zararları ile mücadele edilmesine önem verece%iz.

Orman içi ve orman kenarı köylerimizin geli#mesi, ekonomik ve sosyal bakım-
dan güçlenmeleri için tedbirler alaca%ız. Bu köylerde ya#ayan vatanda#larımız için 
her aileden en az bir ki#iyi orman hizmetlerinde çalı#tırarak, gelire kavu#turma 
tedbirlerini uygulamaya devam edece%iz.

Her türlü ormancılık faaliyetlerinde öncelikle orman içi ve kenarı köylerde ku-
rulacak kooperatiflere yardımcı olaca%ız.

Ormanların korunması ve i#letmecili%inin sa%lanması için gerekli yol #ebeke-
lerini süratle tamamlayaca%ız. Orman içi köylerin yollarının in#asına hızla devam 
edece%iz.

Orman ürünleri sanayiinin, orman içi ve kenarı köylere yakın yerde kurulma-
sına öncelik verece%iz.

Bozuk ormanlarımızın ıslahı, yeni orman sahalarının kazandırılması ve a%aç-
landırma faaliyetleri ile erozyonla mücadele çalı#malarına a%ırlık verece%iz.

Vatanda# - orman ili#kilerinin düzenlenmesi ve her türlü ihtilâfın kaldırılması 
için ba#ta kadastro çalı#maları olmak üzere gerekli tedbirleri alaca%ız.

Sayın Üyeler,

Milletçe önümüzdeki yılları çok iyi de%erlendirmek mecburiyetindeyiz. &mkân 
israfı kadar, zaman kaybını da giderecek ve telâfi edecek bir hizmet #evkiyle güç-
lüklerin üstüne yürüyece%iz. Türkiye’yi büyük hedeflere yönelmi#, büyük rakamlar 
üzerinde yükseltmek ve in#a etmek maksadıyla hizmet yolunda bulunuyoruz.

Elektrik enerjisi ve yakacak teminindeki darbo%azları uzun vadeli tedbirler-
le ve öz kaynaklarımıza dayalı projeleri uygulayarak giderece%iz. Ba#lanmı# i#lerin 
zamanında ikmaline alı#aca%ız. Hidroelektrik ve termik santrallerin in#ası çalı#ma-
larına sürat verece%iz. &çinde bulundu%umuz yılda, nükleer santralin ihale ve in#a 
i#lemine ba#layabilece%imizi ümit ediyoruz.

Çe#itli enerji ve yakacak kaynaklarının fiyat politikası ve bunlar üzerindeki 
vergileme ile üretim ve tüketim arasında dinamik ve geli#tirici bir denge kurulacak-
tır. Millî ekonomiyi çok olumsuz #ekilde etkileyen enerji kısıtlamasına son vermek 
için her türlü tedbiri alaca%ız.

Ba#ta Fırat Projesi olmak üzere büyük sulama projelerinin uygulanmasını hız-
landıraca%ız.

Çok maksatlı ve yüksek ekonomik yararları olan Do%u ve Güneydo%u Anadolu 
projelerinin uygulanması çalı#malarına devam edece%iz.



Artan petrol ihtiyacımızı, millî kaynaklarımızdan kar#ılamak için karalarımız-
da ve denizlerde geni# ölçüde petrol arama seferberli%ine girece%iz. Yeni rafineriler 
in#a ederek, gereksiz döviz harcamasını önleyece%iz ve yurda döviz sa%layaca%ız. 
Gerçekle#tirdi%imiz petrol - boru hattının yanı sıra, tabiî gaz projelinin gerçekle#-
mesine gayret edece%iz.

Maden rezervlerimizin en iyi #ekilde de%erlendirilmesi tedbirlerini alaca%ız.

Hükümetimiz, ilk hamlede, elektrik enerjisi üretimini 20 milyar kilovat saat-
ten, 35 milyar kilovat saate çıkaracaktır. Hedef, 100 milyar kilovat saattir.

Demir - çelik üretimini 3 milyon tondan 10 milyon tona çıkaracaktır, hedef 30 
milyon tondur.

Çimento üretimini 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkaracaktır, hedef 50 
milyon tondur.

Gübre üretimini, 2 milyon tondan 10 milyon tona çıkaracaktır, hedef 23 mil-
yon tondur.

Yurdumuzun tarıma elveri#li her karı# arazisini sulamayı hedef alaca%ız. Kü-
çük su i#lerine önem verece%iz.

Sayın Üyeler,

Türkiye, 4’üncü Be# Yıllık Kalkınma Planının e#i%inde 50 milyona do%ru yükse-
len genç ve dinamik nüfus yapısı ile ülkenin sahip oldu%u yeraltı ve yerüstü zengin-
likleri ile 1977-1981 dönemini çok iyi de%erlendirmek mecburiyetindedir. Türkiye 
hu dönemde, ekonomik ve sosyal meselelerinin büyük bir kısmını çözmek, ülkeyi 
güçlendirmek ve ekonomisini büyültmek ve geli#tirmek mecburiyetindedir.

Dördüncü Be# Yıllık Kalkınma Planının stratejisinde, bu anlayı#ı hâkim kılaca-
%ız. Bilhassa ahlâkî, millî ve manevî de%erlerimize ba%lı, millî kültür politikamızla 
bütünle#mi#, yurdumuzu ça%ın ileri düzeyine eri#tirecek tarzda büyük tedbirler ge-
tirece%iz.

Sanayi, tarım, ormancılık, hayvancılık, ula#tırma ve turizm sektörlerinde bu-
güne kadar alınmı# ve uygulanmı# tedbirleri bütünüyle de%erlendirerek, mevcut 
potansiyeli daha verimli #ekilde kullanmayı temin edecek köklü tedbirleri alaca%ız.

Fertler ve aileler arasında oldu%u kadar, bölgeler arasında da denge sa%lama-
yı hedef alıyoruz. Bu maksatla, Do%u ve Güneydo%u, Orta Anadolu’muzun ve geri 
kalmı# yörelerimizin kalkınmasını özel tedbirlerle ve kalkınma projeleriyle gerçek-
le#tirmek kararındayız. Ba#lanmı# olan yatırımlara hızla devam edilecek ve bu böl-
gelerde, Dördüncü Be# Yıllık Plan içerisinde yeni yatırımların yapılmasına a%ırlık 
verilecektir.

Yeni bir pilot il kalkınma planı tatbik edilerek, kalkınmamı# illerimiz millî plan 
içinde ayrıca ele alınıp, de%erlendirilecektir.

Sayın Üyeler,

Türkiye’yi ça%da# ve ileri bir sanayi ülkesi haline getirmek kararındayız.



Sanayile#me hareketinin memleketin bölgeleri arasında dengeli bir #ekilde ya-
yılması ve ba#ta yeni istihdam imkânlarının geli#tirilmesi ile i#sizli%in önlenmesi 
olmak üzere, sanayile#menin getirece%i nimetlerin her bakımdan âdilâne bir #ekil-
de da%ılmasını sa%layacak tedbirler köklü ve müessir bir #ekilde alınacaktır.

Türkiye’nin ça%da# ve ileri bir sanayi ülkesi haline gelmesi için organizasyon, 
kredi, te#vik ve altyapı hizmetlerini süratle ikmal edece%iz.

Yeniden kurmaya ba#ladı%ımız gübre, #eker, kâ%ıt, çimento ve Sümerbank’ın 
büyük sanayi tesislerini bir yandan süratle ikmal ederken, di%er yandan yeni ham-
lelere girece%iz.

Kurulmasına ba#lanmı# bulunan Demir - Çelik, A%ır Makine ve Teçhizat fab-
rikaları, Motor ve Aktarma Organları &malât sanayileri, Takım Tezgâhları Sanayii, 
A%ır Elektronik ve Elektromekanik Ekipman Sanayii, Telekomünikasyon Sanayii, 
Tarım ve &# Makineleri Sanayii, Otomotiv Sanayii, her türlü, makine imalâtı sana-
yii, Uçak ve Gemi &n#a Sanayiinin süratle ikmaline ve geli#tirilmesine ve bu önemli 
sahalarda yeni hamlelerin yapılmasına öncelik verece%iz.

Yurdumuzun bütün bölgelerinde tarım ve orman ürünlerine dayalı her türlü 
sanayinin, yem ve süt fabrikaları ve et kombinalarının kurulmasına gayret edece-
%iz.

Bütün illerimizde organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin süratle ku-
rulmasına çalı#aca%ız. Özel sektör yatırımlarının sanayile#me alanında yeni hız ve 
hacim kazanması için müessir te#vik tedbirleri uygulayaca%ız.

Bölge Sanayii Müdürlükleri, bölgesel ekonomik ve sanayi etütleri yapacak #e-
kilde geli#tirilecek ve bütün yurda yayılacaktır.

Teknolojik geli#me ve prototip imalât, e%itim, sınaî mamul ihracatı, yerli 
imalâtı geli#tirme ve güçlü ihracat organizasyonlarının kurulması, mühendislik ve 
proje hizmetlerinin geli#tirilmesi, sanayi mamullerinin tanıtılması, ayrıca özel te#-
vik tedbirleriyle te#vik olunacaktır.

Hedefimiz, Türkiye’nin makine ve teçhizat ithal eden bir ülke de%il, ihraç eden 
bir ülke haline getirilmesidir.

Sanayile#me hamlemizin hızla geli#mesine engel te#kil eden her türlü hukukî 
ve malî mevzuatı ıslah edece%iz. &hracatın geli#tirilmesi ve bu arada bilhassa sanayi 
mamulü ihracatının artırılmasına en ileri te#vik tedbirleri ile hususî bir ihtimam 
gösterilecektir.

Millî teknoloji üretimi ve birikimi için gerekli düzenlemelere girece%iz. A%ır 
sanayi ve Millî Harp Sanayii, millî politikalarla ele alınarak ahenkli bir #ekilde ge-
li#tirilecektir.

Sanayiin, temel üretim malları üreten ve Türkiye’de a%ır sanayiin ve bu meyan-
da millî harp sanayiinin kurulmasına imkân verecek bir yapıda geli#mesi sa%lana-
caktır. Sanayile#memiz ve millî harp sanayii ile ilgili temel projelere ait çalı#malar 
hızla sonuçlandırılıp, icraata geçilecektir.



Yurdun çe#itli bölgelerinin sanayi envanterinin çıkarılması, sanayile#me ile il-
gili her türlü bilgilerin toplanıp de%erlendirilmesi, sanayile#menin do%ması ve hız-
landırılması maksadıyla, Sanayi Bakanlı%ı bünyesinde, yurt sathına yaygın güçlü 
bir te#kilât kurulacaktır.

Sanayile#me hareketlerinin finansmanında, yurt dı#ındaki i#çilerimiz de dâhil 
olmak üzere, halkın tasarruf imkânlarının de%erlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
maksadıyla, çe#itli te#vik tedbirleri geli#tirilecektir.

Sanayile#me hareketlerine halkın yaygın bir #ekilde katılmasını ve mahallî ini-
siyatifin güçlü bir #ekilde harekete geçirilmesini sa%lamak maksadıyla özel kurulu# 
esaslarına sahip kalkınma #irketleri kurulacaktır.

Sanayile#me için en uygun ortamın hazırlanması, sanayile#me te#ebbüslerin-
den en yüksek verimin alınması ve te#ebbüs sahiplerinin güçlük ve engellerle kar-
#ıla#madan sanayi tesisleri kurmak ve i#letmelerini sa%lamak için bir Sanayi Te#vik 
Kanunu çıkarılacaktır. Sanayiin kurulması ve i#letilmesinde gereksiz bürokratik en-
geller kaldırılacaktır. &darî i#lemlerin kısaltılması için gereken tedbirler alınacaktır.

Sanayile#meye yakından tesir eden para, kredi, enerji, ula#tırma ve fiyat temel 
politikalarının sanayi politikası ile ahenkli hale getirilmesine özel bir dikkat göste-
rilecektir.

Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, e%itici vasıfta bulunması, sana-
yi geli#mesini hızlandırması, ihracata dönük olması, ödemeler dengesine olumlu 
etki yapması gibi #artlar içinde yararlanılacaktır. Bu çe#it yatırımlarla üretilecek 
malların, ara malı ithal maliyetleri ve kâr transferleri de dâhil, nihaî maliyetlerinin 
dünya fiyatları önünde makul bir seviyede tutulmalarına önem verilecektir. Tarihî 
ve kültürel Hakilerimiz olan ülkelerden yabancı sermaye gelmesinin teminine gay-
ret edilecektir. Aynı #ekilde Türk müte#ebbis ve sermayesinin dı# ülkelerde yatırım 
yapmaları, sınaî tesisler kurmaları te#vik edilecektir.

Sanayile#menin temel ihtiyaçlarından biri olan yeti#mi# personel ihtiyacını 
kar#ılamak için meslek okulları, çıraklık - kalfalık e%itimi ve i# ba#ında e%itim geli#-
tirilecek ve teknik e%itim yanında, kuvvetli bir i# ahlâkını sa%layacak temel ahlâkî 
e%itim de verilecektir.

Yurdumuz #artlarına uygun teknolojinin geli#tirilmesi için, Devlet, her türlü 
deste%i ve yardımı yapacaktır. Lisans, know-how anla#malarının millî menfaatlere 
en uygun #ekilde ve süratle yapılmasını sa%layıcı tedbirler alınacaktır.

Dı# ülkelerdeki teknolojik geli#melerin sürekli bir #ekilde ve güvenilir #artlarda 
Türkiye’ye aktarılıp geli#tirilmesi için bir teknoloji ve Sanayi Takip ve &stihbarat 
Te#kilâtı kurulacaktır.

Devlet, Mühendislik - Mü#avirlik ve tesis kurma hizmetlerini yerine getirecek 
kurulu#ların güçlü bir #ekilde geli#mesini destekleyecek ve te#vik edecektir.

Kamu iktisadî Te#ebbüs ve i#tiraklerinin, ekonomiye katkıda bulunan, kârlılık, 
verimlilik ve modern i#letme esaslarına göre çalı#an rasyonel ve kaynak do%urucu 
i#letmeler haline getirilmesi hedefimizdir. Kamu &ktisadî Te#ebbüslerine ait Perso-
nel Kanunu ele alınacaktır.



Sayın Üyeler,

Çalı#anların haklarının korunup geli#tirilmesine ve teminat altında tutulma-
sına gayret edece%iz. &#çi ve i#veren münasebetlerinde kar#ılıklı hak ve menfaat-
lerin çatı#arak de%il, millî menfaatler, hak ve adalet ölçüleri etrafında birle#mek 
suretiyle, barı#çı yoldan halline ve özellikle çalı#ma barı#ının korunmasına önem 
verece%iz. Geli#en ekonominin nimetlerinden çalı#anların âdil bir pay almalarına 
yardımcı olaca%ız.

Yalnız çalı#anları de%il, bütün vatanda#larımızı sosyal güvenli%e kavu#turmak 
ana hedefimiz olacaktır.

Tarım i#leriyle, ev hizmetlerinde çalı#anların sosyal güvenlik kapsamına alın-
masını temin için gerekli kanunun çıkarılmasına gayret edece%iz.

Tarım kesiminde kendi nam ve hesabına çalı#anların da sosyal güvenlikten fay-
dalanmalarını sa%layaca%ız.

&#çi ve memur emeklileriyle, dul ve yetimlerinin geçim #artlarını yeniden dü-
zenleyece%iz.

Eski ve yeni emekliler arasındaki haksız ve âdil olmayan farkları giderece%iz, 
uygulamaya yeknesaklık getirece%iz.

&#çi - Memur ayırımı ile ilgili çalı#maları sonuçlandıraca%ız.

Yeni bir millî istihdam planıyla mevcut i#sizli%e ve müstakbel i# ihtiyacına ciddî 
ve süratli çözüm bulaca%ız.

65 ya#ını doldurmu# muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatanda#larımıza aylık ba%-
lanmasına dair kanunda gerekli düzeltmeler yapılacak, aylıkların günün #artlarına 
uygun olarak ayarlanması mümkün kılınacak ve uygulamadaki formaliteler gideri-
lecektir.

Çalı#ma #artları geni# ölçüde insan sa%lı%ına ve hayatına zarar veren yeraltı kö-
mür i#letmeleri gibi i#yerlerinde çalı#anların 20 yılda emekli olmaları sa%lanacaktır.

Yurt dı#ında çalı#an i#çilerimizin meseleleriyle yakından ilgilenece%iz. Tasar-
ruflarının en sa%lam #ekilde yatırımlara dönü#mesine yardımcı olaca%ız.

Korunmaya muhtaç olanlara götürülecek sosyal hizmetleri daha yaygın ve et-
kin hale getirece%iz. Rehabilitasyon Merkezleri, Huzur ve Dinlenme Evleri, Çocuk 
Yuvaları ve Kre#lerin yurt sathına yayılmasına gayret sarf edece%iz.

&#çilerimize mesken temini çalı#malarına hız verece%iz.

Sosyal Güvenlik Kurumlarından ödenmekte olan aylık ve gelirlerle, dul ve ye-
tim maa#larının otomatik olarak artırılmasına devam edece%iz.

&YAK ve MEYAK tasarılarının kanunla#masına gayret edece%iz. Kurulacak bu 
kurumlar ile Emekli Sandı%ı Kurumunu Sosyal Güvenlik Bakanlı%ına ba%layaca%ız.

Sayın Üyeler,



Sa%lık hizmetlerinde temel hedefimiz vatanda#larımızın sa%lık seviyelini yük-
seltmek ve bu hizmetlerin bütün ülkeye dengeli #ekilde yayılmasını sa%lamak ve 
herkesi sa%lık sigortasına kavu#turmaktır.

Hastanelerimizin ve hasta yataklarının sayısı, hasta yatak oranı dü#ük olan il-
lere öncelik verilerek artırılacaktır.

Sosyalizasyon hizmetleri yeniden de%erlendirilecek ve müessir hale getirilmesi 
için gereken tedbirler alınacaktır.

Çe#itli sa%lık kurumlarında çalı#an hekimler ve sa%lık personeli arasındaki üc-
ret ve imkân dengesi sa%lanacaktır.

Sa%lık personelinin mahrumiyet yer ve hizmetlerinde görev almasını te#vik 
edecek özendirici tedbirler getirilecektir.

Sa%lık hizmetlerinde koruyucu hizmetlere a%ırlık verilecek, tedavi edici hiz-
metler geli#tirilecektir.

Ana ve çocuk sa%lı%ını korumaya yönelik tedbirlere önem verece%iz.

Gecekondu bölgeleri ile köy ve kentlerde çevre sa%lı%ı #artlarının düzeltilmesi-
ne ve hava kirlili%inin önlenmesine geçerli tedbirler alaca%ız.

Bula#ıcı hastalıklarla mücadeleye devam edece%iz.

Yurdumuzda ilâç sanayii hammadde üretimine a%ırlık verilerek, güçlendiri-
lecek, benzer tipte ilâç enflâsyonu önlenecek, ilâç fiyatları objektif esaslara göre 
tespit edilecek ve ilâç ihtiyacı te#vik olunacaktır. Ayrıca, ilâç kalite kontrolü geli#-
tirilecektir.

Sayın Üyeler,

Sanayile#me, artan nüfus, köyden #ehre akı#, hızlı #ehirle#meyi meydana getir-
mekte, bu da yeni meseleler ve güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Hükümetimiz, ülke-
de düzenli, sa%lıklı ve dengeli bir #ehirle#meyi temin için gerekli planlı çalı#maları 
yapmak ve tedbirleri süratle almak kararındadır.

Artan mesken ihtiyacını kar#ılamak ve gecekondu yapımını önlemek üzere özel 
tedbirler alınacaktır. Bu maksatla “Millî Mesken Planı” adı altında bir proje hazır-
lanıp, uygulanacaktır.

Kira artı#larını makul ve insaflı ölçüler içinde tutacak düzenlemeler getirile-
cektir.

"ehirlerimizin müstakbel geli#me bölgeleri ile gecekondu ıslah bölgelerinde 
yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı ihtiyaçları süratle tamamlanacaktır.

Belediye hudutları dâhilindeki yolların yapım ve bakım çalı#malarını hızlandır-
mak için gereken tedbirler alınacaktır.

Mesken kredisi imkânları geni#letilecek, yoksul ve dar gelirli vatanda#larımıza 
temin edilecek mesken kredilerinin faizsiz ve uzun ödeme süreli olması sa%lana-
caktır.



&n#aat maliyetlerinin dü#ürülmesi, kalitelerinin yükseltilmesi, in#aat süreleri-
nin kısaltılması için, yeni teknolojilere de açık, “Toplu mesken” yapım sistemi te#-
vik edilecektir.

Özel sektörün toplu mesken yapım faaliyetleri de, bazı #artlara uymaları kay-
dıyla, te#vik olunacaktır.

Dı# ülkelerde çalı#an i#çilerimizin tasarruflarının, toplu mesken ve i#yeri yapı-
mı istikametinde kullanılabilmesi için tedbirler alınacaktır.

"ehirlerin çevrelerinde, her türlü altyapı tesisini haiz ve ana #ehirle güçlü ula-
#ım imkânlarına sahip tali yerle#me merkezleri kurulacaktır.

Çevre sa%lı%ı, hava ve çevre kirlenmesini kontrol dahil, #ehirle#me meselele-
rinin halledilmesi maksadıyla, belediyelerimizin malî ve teknik bakımdan, yeterli 
güce kavu#turulmalarına çalı#ılacaktır.

Tabiî afetlerden zarar görmü# vatanda#larımızın yaraları biran önce sarılacak, 
Van - A%rı depreminin daimî iskân çalı#malarına hızla devam edilecektir.

Deprem bölgelerinde felâketzedelere da%ıtılmı# evlerin sahiplerine yüklenmi# 
olan geri ödeme yükü hafifletilecektir.

"ehirlerin çevresinde, ruhsatsız olarak yapılan binaların, fennî #artlara uyma 
kaydıyla bir “&mar Affı”’ndan yararlandırılmaları konusu ele alınacaktır.

Sayın Üyeler,
Kamu ve özel sektör tarafından i#letilen ula#tırma sistemlerinin birbirini ta-

mamlayarak, beslenmesini temin edecek tarzda koordinasyonu sa%lanacak, bölge-
ler arasındaki ula#tırma ve haberle#me dengesizli%i giderilecektir.

Ekonomik, sosyal ve kültürel geli#memizde ve memleket savunmasında büyük 
önemi olan ula#tırma ve haberle#me hizmetlerini günün ihtiyaçlarına cevap vere-
cek tarzda büyük projeleri ele alarak derhal uygulamaya geçece%iz.

Türk Ticaret Filosunu gençle#tirece%iz. Mevcut kapasiteyi artıraca%ız. Bu su-
retle deniz nakliyecili%ini ülkeye döviz getiren bir kaynak haline sokaca%ız. Bu alan-
da her türlü te#vik tedbirini alaca%ız, mevzuat düzenlenmelerine gidece%iz.

Posta hizmetlerinde sürat ve randımanı artırarak, telefon ve teleks ihtiyacını 
kar#ılayacak tedbirler alaca%ız.

Millî ula#ım #ebekesini kara, deniz ve hava ula#ımı olarak yeniden modernize 
edece%iz.

Yeni demiryolları, sürat yolları, hava limanları ve limanlar yapaca%ız.
Karayollarımızın bakımı ve asfaltlanmasına hız verece%iz. Her mevsim ülkenin 

her yerine gidilebilir bir yol sistemine kavu#masını sa%layaca%ız.
&stanbul ikinci bo%az geçi#i ile Çanakkale bo%az geçi#ini süratle yapaca%ız.
Edirne - Gürbulak ile &stanbul - &skenderun sürat yollarını, trafi%in yo%un ol-

du%u kesimlerde yüksek standartlı geli# - gidi# yollarını, kasaba ve #ehirlerimizin 
çevre yollarını, giri# ve çıkı#larını en kısa zamanda tanzim edip in#a edece%iz.



Trafi%in yo%un oldu%u büyük #ehirlerimizin ana yollarıyla metrolarının yapı-
mında belediyelerle i#birli%i yapaca%ız.

Yurdun her kö#esine her mevsim güven ve süratle ula#abilmek için hava mey-
danları tesis edece%iz. Bu meyanda A%rı, Kars, Mu#, Urfa, Malatya, Erzincan, Ga-
ziantep ve Sivas hava meydanlarını modern #ekilde in#a, ikmal ve tevsi edece%iz.

Turistik de%eri olan bölgelere yeni hava limanları in#a edece%iz.
Sayın Üyeler,
Hükümetimiz, turizmi yalnız ödemeler dengesine müspet katkıda bulunan 

ekonomik bir araç olarak görmemekte, aynı zamanda süratli bir sanayile#me ve 
#ehirle#me içinde beden ve ruh sa%lı%ı bakımından, dinlenme, kendi kendini ye-
nileme ve zenginle#tirme ihtiyacını kar#ılayan sosyal, kültürel ve be#erî bir hizmet 
olarak görmektedir.

Bu hususu nazara alarak dı# turizmin yanı sıra iç turizmi de lâyık oldu%u #ekil-
de geli#tirecek tedbirler alaca%ız.

Turistik altyapı tesislerindeki bütün dengesizlikleri gidererek, ülkemizin tabiî, 
tarihî ve millî de%erlerinden azamî #ekilde istifade edilmesi imkânlarını sa%layaca-
%ız.

Dı# ekonomik ili#kiler ve turizm alanında artması beklenen geli#meler, yurt 
dı#ındaki bir milyonu a#an vatanda#ımızın yurda geli# - gidi#lerinin ortaya çıkardı-
%ı çok yönlü meselelerin çözümü amacıyla, gümrüklerimiz ve bu alanda izlenmesi 
gereken politika ça%da# anlayı#a uygun #ekilde düzenlenecektir.

Gümrüklü e#ya ile kaçak e#ya ambarlarında bekleyen ve büyük bir birikim için-
de her gün iktisadî de%erini kaybeden e#yanın tasfiyesi amacıyla gereken tedbirleri 
alaca%ız.

Tütün ve çay ekicisinin alın terini de%erlendirmek için gereken tedbir alınacak 
ve bu alanda millî ihtiyacı kar#ılamak ve ihracatı sa%lamak için yeni faskaların ku-
rulu#una girilecek, ba#lanmı# olan fabrika in#aatlarının bir an evvel ikmali sa%la-
nacaktır.

Millî varlı%ımızın ve bekamızın en büyük teminatı olan Silahlı Kuvvetlerimizin 
tam bir verimlilik içerisinde çalı#abilmesi amacıyla, günün #artlarına uygun olarak 
her türlü manevî ve maddî tedbirlerin alınması gere%ine inanmakta ve bunu aslî bir 
görev olarak kabul etmekteyiz.

Silahlı Kuvvetlerimizin ça%ın gereklerine uygun bir #ekilde güçlendirilmesi için 
her türlü tedbiri almakta kesin kararlı olaca%ız.

Türkiye’nin savunmasını ba#ka devletlerin irade ve kararına bırakmayaca%ız. 
Savunmanın ihtiyaçlarımızı yalnız bir kaynaktan de%il, ba#ta kendi millî kaynakla-
rımız olmak üzere, har imkân ve kaynaktan yararlanarak kar#ılamak kararındayız.

Millî harp sanayinin en kısa zamanda geli#tirilmesine özel önem verece%iz.
Silahlı Kuvvetlerimizin vurucu gücünü artırmak ve silah teknolojilini yüksek 

düzeydeki geli#melerini gözönünde bulundurarak insan gücü yerine teknolojik 



imkânları azamî #ekilde kullanarak kaynak fazlası yedek subay ve erlerin birikimini 
giderici tedbirler alaca%ız, millî savunma ihtiyaçlarını dikkate alarak askerlik süre-
cini azaltaca%ız.

Sayın Üyeler,
Hükümetimiz dı# politikamızın yürütülmesinde geleneksel barı#çı amaçları-

mızdan ayrılmayacak, dostluklarımızı daha güçlendirmeye ve yaymaya çalı#acak, 
ba%lantılarımızın ve ili#kilerimizin gereklerini yerine getirecektir.

Dı# ili#kilerimiz çevresindeki bütün faaliyetlerimizde milletimizin me#ru hak-
larının ve millî menfaatlerimizin tavizsiz korunması ilkesinden hareket edece%iz. 
Bir yandan da, bölgemizde ve bütün dünyada, barı# ve istikrar ortamının yerle#me-
sine ve geli#tirilmesine yardımcı olaca%ız.

Ülkemizin dünyanın en hassas bir bölgesinde bulundu%unu ve dünyamızda-
ki olayların bütün insanlı%ı ilgilendiren boyutlar kazandı%ını gözönünde tutarak, 
uluslararası geli#meleri yakından izleyecek, de%i#en #artların gerektirdi%i en uygun 
karar ve tedbirlerin zamanında alınmasına itina gösterece%iz.

"ahsiyetli, kararlı gerçekçi, çok yönlü, dengeli bir dı# politika gere%i olarak dı# 
ili#kilerimiz, hak ve menfaatlere kar#ılıklı saygı esasına dayalı #ekilde geli#tirile-
cek, çe#itlendirilecek ve yo%unla#tırılacaktır. Bu ili#kilerin aynı zamanda, tarafların 
millî yararları do%rultusunda mü#ahhas bir muhteva kazanmasına, böylece ulusla-
rarası istikrar ve i#birli%ine de yardımcı olmasına gayret edece%iz.

Uluslararası silahlanma yarı#ını, hem dünya barı#ına, hem de ulusların kal-
kınmalarına son derece zararlı bir hareket olarak görüyor, uluslararası güvenli%in 
ancak tam ve genel bir silahsızlanma ile yerle#ebilece%ine inanıyoruz. Bu kanıdan 
hareketle, gittikçe yo%unluk kazanan silahsızlanma giri#imlerine yapıcı katkılarda 
bulunmaya ve gerçekçi yöntem ve güvencelere dayanan silahsızlanma giri#imlerini 
desteklemeye özen gösterece%iz.

Dı# ekonomik ili#kilerimizin kar#ılıklı yararları gözeten, memleketimizin müs-
takar bir #ekilde kalkınmasını kolayla#tıracak bir çerçeve içinde geli#tirilmesine 
itina olunacaktır. Ekonomik konuların milletlerarası ili#kilerde kazanmı# oldu%u 
önemi gözönünde tutarak, bu konularda ortaya çıkan dayanı#ma zorunlulu%unun, 
barı#ın takviyesi istikametinde geli#mesine yardımcı olmaya çalı#aca%ız.

Dı# ili#kilerimizi bu genel ilkelere dayalı olarak yürütür ve geli#tirirken, Dün-
yadaki ve özellikle bölgemizdeki yumu#ama ortamının yerle#ip, geni#lemesine kat-
kıda bulunmaya devam edece%iz.

Avrupa güvenli%inin ve Avrupa ülkeleri arasında i#birli%inin artırılması gayesi 
ile sarf edilen ve sarf edilecek gayretlere katılaca%ız.

Bugünün #artları içinde yumu#ama havasının, siyasi ve askerî alanda kurulan 
hassas ve nazik dengeye dayandı%ı bir gerçektir. Barı# ve istikrarın temelinde ya-
tan bu dengenin muhafazası hususunda Kuzey Atlantik &rtifakının ve onun askerî 
te#kilâtının bugüne kadar oynadı%ı rolün de%erini korumakta oldu%unu gözönünde 
tutarak, bu savunma te#kilâtına üyeli%imizi sürdürürken, ülkemiz yönünden ittifak 



çerçevesinde yarar ve sorumluluklar arasındaki uyumlulu%un tesis ve idamesine 
özen gösterece%iz.

Batı Avrupa ülkeleri ile mevcut çok yönlü ili#ki ve i#birli%imizin, uzun süreli 
yarar ve çıkarlarımız açısından, dengeli #ekilde geli#tirilmesi imkânlarını ara#tıra-
ca%ız.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile ili#kilerimizin olu#an yeni #artlarla ahenkle#-
tirilmesi için giri#ilmi# olan faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam olunacaktır. Biz 
Toplulukla münasebetlerimizde Toplulu%un ekonomik kalkınmamıza hız kazandı-
racak, dı# rekabet gücü olan bir sanayi kurmamıza yardımcı olması gere%ini tabiî 
görmekteyiz. Ortaklı%ımızın, giri#ti%imiz yaygın sanayile#me hamlesini, ihracatı-
mızın geli#mesini sekteye u%ratmaması bilâkis bu hayatî sahalardaki geli#memize 
yardımcı olması esastır. Bu zaruret ortaklıkla ili#kilerimizin, günün de%i#en #artla-
rına uygun bir dengeye kavu#turulması ve menfaatlerimizi kar#ılayan çözüm yol-
ları bulunması amacına yönelik giri#imlerimizde, önemle dikkate alınacak ve ili#-
kilerimizin bu neticeyi do%uracak #ekilde düzenlenmesi için gereken yapılacaktır.

Olumlu ve uzun bir geçmi#i olan ABD ile ili#kilerimizin, yeniden kar#ılıklı yarar 
ve çıkarlara dayanan dostane ili#kiler ve dengeli i#birli%i #eklinde sürdürülmesini 
içtenlikle arzu etmekteyiz. Bu alanda kar#ıla#tı%ımız engellerin kalkması, ili#kileri-
mizin niteli%ine ters dü#en tutum ve davranı#ların bir an önce düzeltilmesine ba%lı 
bulunmaktadır.

Sovyetler Birli%i ile mevcut iyi kom#uluk ili#kilerimizin, gerçekçi ilkelere dayalı 
olarak geli#tirilmesinin, bölge istikrarına ve bölgedeki dostane i#birli%ine önemli 
katkısı oldu%u kanısındayız.

Do%u Avrupa ve özellikle Balkan ülkeleri ile mevcut ili#ki ve i#birli%imizin, yu-
mu#ama #artları içimde, daha #ümullü ve verimli hale getirilmesi için çaba göste-
rece%iz.

Tarihî ve manevî ba%larla ba%lı bulundu%umuz Müslüman ülkelerle ili#ki-
lerimizi, yeni yakla#ımlarla sa%lam temeller üzerinde geli#tirmek ve bu ülkelerle 
aramızdaki i#birli%ine her sabada ve bu arada sanayi ve teknoloji alanında yo%un 
bir muhteva kazandırmak için gayret sarf edece%iz ve gerekli bütün giri#imlerde 
bulunaca%ız. &slâm Konferansına üye ülkelerle ili#kilerimizin de bu çerçeve içinde 
de%erlendirilmesine ve geli#tirilmesine önem verece%iz. Ortado%u ihtilâfının çözü-
mü için temel #artların her #eyden önce ilk adım olarak i#gal edilen toprakların terk 
edilmesi ve Filistin halkının kendi devletini de kurmasını ihtiva eden me#ru millî 
haklarının tanınması oldu%u görü#ündeyiz.

Bölge istikrarına olumlu kalkılan bulunan karde# &ran ve Pakistan ile gelenek-
sel dostlu%a dayalı ili#kilerimizin, daha da geli#tirilerek, gerek ikili düzeyde, gerek 
CENTO ve RCD çerçevesindeki i#birli%ine hız kazandırılmasını diliyoruz.

Bölge dı#ındaki ba%lantısız ülkelerle ve özellikle ba%ımsızlıklarına yeni kavu-
#an ülkelerle ili#kilerimizi geli#tirmeye ve geni#letmeye önem verece%iz.

Çin Halk Cumhuriyeti ile ili#kilerimizin kar#ılıklı saygı temeline dayanan bir 
#ekilde geli#mesine önem vermekteyiz.



Geli#me sürecindeki ülkelerin kar#ıla#tıkları çetin sorunların, dünya ölçüsünde 
yeni ekonomik kavramlar çerçevesinde ele alınmasının ve yeni bir uluslararası eko-
nomik nizam kurulmasının müstaceliyet arz eden bir konu oldu%u kanısını ta#ıyo-
ruz. Irk ayrımı ve sömürgecili%e kar#ı sürdürülen çabaların, insanlık haysiyetine ve 
günümüzün hak ve ba%ımsızlık anlayı#ına yakı#ır çözümler getirmesini diliyoruz.

Millî kültürümüzün yabancı ülkelerde lâyık oldu%u #ekilde ve en geni# ölçüde 
tanıtılması için yürütülen faaliyetler geli#tirilecektir. Ba#ka ülkelerdeki soyda#ları-
mızın kendi öz kültürlerini ya#atıp geli#tirmek imkânlarından yararlanabilmeleri 
insan haklarına kâmil manada sahip olmaları ve bulundukları ülke yasalarının bah-
#etti%i bütün haklardan e#it olarak faydalanmaları üzerinde titizlikle duraca%ımız 
ve devamlı surette kovu#turaca%ımız bir konu olacaktır.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin tüm haklarının korunması ve e%itim ile millî kültür 
alanlarındaki ihtiyaçlarının kar#ılanması için gereken tedbirlerin alınmasına önce-
lik verece%iz.

Sayın Üyeler,
Kom#umuz Yunanistan ile aramızdaki ili#kilerin, iki ülkenin uzun süreli men-

faatlerine uygun bir düzeye çıkartılmasını arzu etmekteyiz. Aramızda mevcut bü-
tün anla#mazlık konularına, iyi niyetle ve yapıcı bir zihniyetle yürütülecek görü#-
melerle, iki tarafı da tatmin edecek çözümler bulunabilece%ine inanıyoruz.

Ege Denizinde millî haklarımızı korumaya kararlıyız. Bu haklarımıza saygı gös-
terilmesi halinde suni olarak çıkartılan ihtilafların ortadan kalkaca%ına kaniiz.

Ege Denizine ili#kin bütün haklar üzerinde e#it yarar ilkesine dayalı, hakkani-
yete uygun bir i#birli%inin gerçekle#tirilmesi halinde, bu denizin iki ülke arasında 
bir dostluk ve barı# denizi olaca%ına inanıyoruz.

Hükümetimiz, bu dü#ünceler çerçevesinde, Ege Kıta Sahası konusunda, müza-
kere yolu ile bu denizin özel #artlarına ve Lozan dengesine uygun, siyasî, ekonomik 
menfaatlerimiz ve güvenlik gereklerimizle ba%da#an ve kar#ılıklı rızaya dayanan bir 
çözüm bulmak için gayret sarf edecektir. Ege hava sorununun da, yine müzakere 
yolu ile hava sahasının e#it ve ortakla#a kullanılmasını sa%layacak, güvenlik ihtiyaç-
larını kar#ılayacak bir çözüme ula#tırılmasına çalı#ılacaktır.

Ege’de Anadolu’yu çevreleyen adaların mevcut uluslararası taahhütlere aykırı 
olarak silahlandırılması ve Batı Trakya’daki soyda#larımızın farklı muameleye tabi 
tutulması konularında uluslararası anla#malardan do%an haklarımızı korumak hu-
susunda gereken bütün hassasiyeti gösterece%iz.

Kıbrıs meselesinde Hükümetimiz, Ada’daki gerçekleri ve tarihin acı olaylarını 
gözönünde tutarak, oradaki soyda#larımızın bütün haklarının ekonomik ve sos-
yal geli#melerinin, huzur ve güvenli%inin, iki toplumun iki ayrı bölgede ya#ayaca%ı 
federal bir düzen kurulması ile teminat altına alınabilece%ine kanidir. Böyle bir Si-
yasal çözüme, toplumlararası müzakereler yoluyla ve barı#çı yöntemlerle ula#ılabi-
lece%ine dair ümidimizi muhafaza ediyoruz.

Türkiye olarak Kıbrıs’ta âdil ve kalıcı bir çözüm getirecek olan, iki bölgeli, iki 
toplumlu, ba%ımsız ve ba%lantısız bir federal devletin varlık kazanması için iyi ni-



yetle gereken her türlü çabayı göstermeye devam edece%iz. Ancak bu amaca yönelik 
te#ebbüslerimizin, davranı#ımızın ve gösterdi%imiz anlayı#ın, ba#ta Yunanistan ol-
mak üzere, di%er ülkeler tarafından da do%ru te#his edilerek öylece de%erlendiril-
mesinin gere%ine dikkati çekmeyi yararlı görüyoruz.

Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun biçimde geli#ecek toplumlararası müzakerelerin 
ba#arıya ula#ması için Türk Hükümeti olarak yapıcı bir tutum izleyece%iz. Aynı ya-
pıcı tutumu haklı olarak Yunan Hükümetinden de beklemekteyiz.

Sayın Üyeler,

Bizi millet yapan ve bir arada güçlü tutan inanca yürekten ba%lıyız.

Anayasada ifadesini bulan, bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, millî #uur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, 
dünya milletleri camiasının e#it haklara sahip #erefli bir üyesi olarak milli birlik 
ruhu içlinde daima yüceltmeyi amaç bilen milliyetçilik inancımızı, milletçe birlik 
ve beraberli%imizi sa%layan bir kuvvet kayna%ı sayıyoruz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Sadece maddî alanda de%il, ilimde, ahlâkta, maneviyatta, kültürde, millî 
ve manevî de%erlere sahip ve saygılı olmada güçlenmi# huzurlu bir ülke olarak 
Türkiye’yi geli#tirmek istiyoruz.

Nüfusu hızla 50 milyona yakla#an, bütün vatanda#larımızın hür ve haysiyetli 
ya#adı%ı, demokratik müesseselerin sıhhatle i#ledi%i ülkemizi mesut ve bahtiyar in-
sanlar diyarı haline getirmenin azmi ve kararı içindeyiz.

Milletimiz, yepyeni bir kalkınma hamlesiyle ülkenin daha güçlü bir ülke haline 
gelmesini istiyor.

Türk milleti birlik ve beraberlik içinde bütün dünyaya sesini duyurmak, her 
alanda sözünü üstün kılmak istiyor.

Türk milleti, yabancılara, dı# kaynaklara muhtaç olmaktan kurtulup, kendi 
kendisine yeter bir hak gelmek istiyor.

Derhal ifade edelim ki, milletimizin e#siz tarihinden gelen ve fıtratında mevcut 
olan müstesna hasletler, Türkiye’nin manen ve maddeten kalkınmı# ileri bir ülke 
olmasını sa%layacaktır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Türkiye’yi bu inançla yeniden büyük yapmaya, a%ır sanayiini kurmaya, ı#ıksız 
köy, i#siz, sahipsiz, bakımsız ve kimsesiz vatanda# bırakmamaya, yeniden limanları 
yapılmı# süratle yolları ikmal edilmi# modern hava limanlarına kavu#mu#, haber-
le#me tesisleri ileri düzeye ula#mı#, geceleri aydınlık güçlü bir ülke haline getirmeye 
kararlı olarak huzurlarınıza çıkmı# bulunuyoruz.

Yeni bir #evk, ümit ve heyecanla, aziz milletimize hizmetler verece%ine inanı-
yoruz, (A.P. sıralarından alkı"lar)

&zhar edece%iniz güven ve itimat, güçlükleri yenmenin, ba#arıyı sa%lamanın 
basta gelen dayana%ı ve kayna%ı olacaktır.

Takdir Yüce Heyetinizindir.



Cenabı Allah hepimizin yardımcısı olsun. (A.P. M.S.P. ve M.H.P, sıralarından 
“Bravo” sesleri ve sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Hükümet Programı Yüce Meclise sunulmu#tur.
Anayasanın 103 ve &çtüzü%ümüzün 105’nci maddeleri gere%ince, Hükümet 

Programı üzerindeki görü#melere 30.7.1977 Cumartesi günü saat 15.00’te ba#la-
nacaktır.

Genel Kurulun dünkü birle#imde aldı%ı karar gere%ince Hükümet Progra-
mı üzerindeki görü#meleri yapmak için 30 Temmuz 1977 Cumartesi günü saat 
15.00’te toplanmak üzere birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.15



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 16 Cilt 33 Birle"im 67

Sayfa: 29-44
27.07.1977 Çar"amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Mehmet Kılıç (Gaziantep)
Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü)

Açılma Saati: 17.00

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — 67 nci Birle#imi açıyorum. Yeterli sayı vardır; görü#melere ba#lı-
yoruz.

Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog-
ramının okunması.

BA%KAN — Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulmu# bulunan Hü-
kümetin Programı okunacaktır. 

Sayın Süleyman Demirel buyurun. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar) 
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (#sparta Milletvekili) — Sayın Ba#-

kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;

Hükümet Programı Millet Meclisi’nin 27.07.1977 Günkü 23’üncü Birle#i-
minde aynen okundu$undan metin tekrar alınmamı#tır.

BA%KAN — Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri, Ba#bakan Sayın Süley-
man Demirel kurmu# oldu%u Hükümetin Programını okumu#lardır. 

Kapanma Saati: 18.15



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 16 Cilt 33 Birle"im 68

Sayfa: 46-127
29.07.1977 Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Mehmet Kılıç (Gaziantep)
Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü)

Açılma Saati: 17.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri, yeter sayı vardır. 68’nci 
Birle#imi açıyorum.

Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog-
ramının görü#ülmesi.

BA%KAN — Hükümet programı üzerinde görü#melere geçmeden önce, Cum-
huriyet Senatosunun de%erli üyelerinden bazı önerilerim olacaktır, bunları arz ede-
yim:

Cumhuriyet Senatosu gündeminde 8 A%ustos ve 13 A%ustos günü görü#ülme-
dikleri takdirde kendiliklerinden yasala#acak, yasa tasarısı ve teklifleri vardır.

Bir çok komisyonlar henüz ba#kanlık divanlıklarını seçmi# de%illerdir. Gruplar-
dan; teker teker Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyelerinden Ba#kanlık divanlarını 
seçmeleri ve gündemlerinde veya Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan yasa 
tasarı ve tekliflerini benimseyip, benimsemediklerini bildirmeleri ve en geç 2 A%us-
tos 1977 Salı günü birle#iminde sözü edilen iki tür yasa tasarı ve tekliflerinin görü-
#ülmelerine olanak hazırlamalarım, bu olanak hazırlandı%ı takdirde Millet Meclisi 
çalı#maları devam etse bile Cumhuriyet Senatosu gündeminde ba#kaca önemli bir 
konu kalmadı%ından bir ara verme olana%ı do%abilecektir. Bu olana%ı sa%lamalarım 
gruplardan ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden rica ederim.

Hükümet programı üzerindeki görü#melerde izlenecek yöntemi arz edeyim:
&çtüzü%ün 130’ncu maddesi gere%ince; gruplar adına yapılacak konu#malar, 

bunu takiben üyelerin ki#isel konu#maları ve Ba#bakanın, yapılan konu#malara ve-
rece%i cevapla Cumhuriyet Senatosunda Hükümet programı üzerindeki görü#me-
ler bitmi# olacaktır.

"imdi, söz alanları &çtüzük gere%ince okuyorum:
Sayın Mucip Ataklı Milli Birlik Grupu adına, Sayın Nihat Erim Cumhurba#ka-

nınca Seçilen Üyeler Grupu adına, Sayın Oral Karaosmano%lu Adalet Partisi Grupu 
adına, Sayın Hüseyin Atmaca Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz istemi#ler-
dir. Bu sıraya göre söz verece%im.



Gruplar adına görü#melerden sonra, ki#isel olarak alınan söz istemlerini sıraya 
göre bildiriyorum:

Sayın Çelikba#, Sayın Çelebi, Sayın Yıldız, Sayın Sarıibrahimo%lu, Sayın &ldan, 
Sayın Güven, Sayın Özer, Sayın Feyyat, Sayın Fevzi Hakkı Esato%lu, Sayın Nalban-
to%lu, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Karamullao%lu, Sayın Aykan, Sayın Abay, Sayın 
Hayrı Öner, Sayın Ünsal, Sayın &lhan, Sayın Eri#, Sayın Ali O%uz.

Sayın Mucip Ataklı, Milli Birlik Grupu adına buyurun.

M.B. GRUPU ADINA MUC#P ATAKLI (Tabii Üye) — Sayın Ba#kan, Sayın 
Senatörler,

Temel görü#lerinde büyük çeli#kilerin varlı%ı herkesçe bilinen üç partinin olu#-
turdu%u &kinci Cephe Hükümetinin programı üzerinde Milli Birlik Grupunun gö-
rü#lerini sunmaya çalı#aca%ım.

5 Haziran 1977 seçim sonuçlarının tek parti iktidarına olanak vermemi# olma-
sı 26,5 aylık Birinci Cephe &ktidarının yeniden siyasi kaderimize, itidal unsuru bir 
ortacından da yoksun olarak yön vermesine neden olmu#tur.

Sayın Senatörler,

Yeni Cephe Hükümetinin yurdumuza neler getirebilece%ini ve Ulusumuzu ne-
reye götürebilece%ini saptayabilmek için geçmi# 26,5 aylık iktidar dönemlerinde 
yaptıklarına kısaca de%inmek gerekmektedir.

Grupumuz, Ulusumuzu cephelere bölen bir zihniyetle ortaya çıkan Cephe Hü-
kümetlerinin kurulu#una ba#ından itibaren karsa olmu# ve cephele#menin yurdu-
muzda yarataca%ı tehlikelere i#aret ederek, bunları, henüz uygulamadaki olumsuz 
sonuçları görmeden ortaya koymu#tur. Birinci Cephe &ktidarı i#aret etti%imiz tehli-
keleri 26,5 aylık dönemlerinde gerçekle#tirme maharetini ve ba#arısını göstermi#-
tir.

Bu ba#arının sonucu olarak, Ulusumuz çok tehlikeli siyasi bunalımın içine so-
kulmu# ve batmakta olan ilk gemiyi terk eden kaptan misali Sayın Demirel, ortak-
larının kar#ı olmalarına ra%men muhalefetle i#birli%i yaparak erken seçim simidine 
sarılmak suretiyle kendisini kurtarmak yolunu seçmi#tir.

Kendi içerisinde uyumlu, icraatında tutarlı bir iktidarın, erken seçimi isteme-
sinin makul bir nedeni olamaz.

Sayın Demirel’in erken seçim iste%i ba#ka hiç bir nedene muhtaç olmadan Bi-
rinci Cephe Hükümetinin iflâsını belgelemeye yeter.

Böylesine müflis bir iktidarın yeniden vücut bulmasını kaderin hazin bir tecel-
lisi saymaktayız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Sayın Senatörler,

“Hafızai be#er nisyan ile maluldür” sözüne hak verip, 26,5 aylık iktidar döne-
minin kısa bir muhasebesini yaparak Cephe Hükümetinin iflâsını ba#ka kanıtlarla 
da belgelemek istiyoruz.



Cephe Hükümeti, yönetimi ortaklar arasında payla#arak, Devlet Güvenlik 
Kuvvetlerini sorumsuz örgütlü bir siyasal güçle i#birli%ine mecbur etmi# ve tarafsız 
görev yapmasını engellemi#tir.

Bu uygulamasıyle 300’ü a#kın gencin ölümüne, binlerce insanın yaralanmasına 
neden olmu#, yurdumuzda can ve mal güvenli%ini ortadan kaldırmı#tır. Bu dönem-
de kara vicdanlı caniler masum vatanda#lardan daha hür, daha itibarlı bir ya#amı 
sürdürme olana%ına kavu#turulmu#tur. Ö%retim yapılmaz hale gelmi#, yüksekö%-
retim kurumları kapatılmı#tır.

Devlet kadroları parsellenerek, iktidarı olu#turan partilerin zihniyetlerini bu 
kadrolarda hâkim kılma yarı#ı ba#latılmı#tır.

Atatürk’ün kurdu%u Cumhuriyet ve koydu%u ilkeler, Atatürkçülü%e kar#ı Ana-
yasaya kar#ı fa#ist ve #eriatçı düzen taraftarlarınca inkâra tezyife ve tahribe hedef 
yapılmı#tır (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

&ktidarın ba#ı Sayın Demirel de, koltu%undan dü#meme u%runa Verdi%i ödün-
lerle bu davranı#lara yanda# olmu#tur.

Bunların yanında iktidar ortaklarının Devlet olanaklarını kendi partilerinin 
geli#tirilmesine ve Devlet kesesinden nimetler da%ıtarak yanda# kazanılmasında 
kullandıkları bir vurgun ve soygun dönemi ba#latılmı#tır. (C.H.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri)

Bu dönemin iç politikasını, ke#meke#, anar#i, sokak hâkimiyeti, ö%renim ve 
ö%retimin ortadan kaldırılması ve Devlet güvenlik kuvvetlerinin itibarının yitir-
mesi biçiminde özetlemek mümkündür. (A.P. sıralarından "iddetli gürültüler, C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Birinci Cephe &ktidarı dönemlinde, dı# politika ve güvenlik &htiyaçlarına hiç 
bir çözüm getirilememi#, cepheyi olu#turan partilerin zıt görü#leri nedeniyle de dı# 
politika ki#iliksiz bir duruma dü#ürülmü# hiç bir soruna ciddi bir yakla#ım sa%la-
namamı#, Kıbrıs, Ege, Ortak Pazar sorunları, Türk - Amerikan ili#kileri daha da 
kötüye giden bir çıkmaza sürüklenmi#tir.

Ekonomik ili#kiler ve ciddi tedbirler yerine kendilerine zaman kazandırıcı uy-
gulamalar bu dönemin ba#lıca özelli%i olmu#tur.

Hedefi, istikrar içinde dengeli kalkınma sa%lamak olan ekonomimizde 
enflâsyonun, pahalılı%ın, i#sizli%in, zümresel ve bölgesel dengesizliklerin katlana-
rak artırıldı%ı Hükümet ortaklarınca da ilân edilmi# ve Devlet adeta iflâsa sürük-
lenmi#tir.

5 Haziran öncesine geldi%imizde, Cephe Hükümetinin programı üzerindeki 
görü#lerimizi açıklarken belirtti%imiz olumsuz sonuçlar tümü ile ortaya çıkmı#tır.

Bu arada, o zaman saptadı%ımız halde ifade etmeyi zararlı gördü%ümüz bir hu-
sus daha ortaya çıkmı# bulunmaktadır.

Cephele#me uygulaması yalnız ö%retim kurumları, kamu kurulu#ları, sendika-
lara, idareye bula#tırılmakla kalmamı#, politika dı#ında tutulması ve bütünlü%ünün 



her sorumlu tarafından korunması gereken Kurumlara da bula#tırıldı%ı anla#ılmı#-
tır.

O dönemin özelliklerini saptamak için kamuoyuna sorumlularca açıklanan be-
belerden sadece ikisini hatırlatmakla yetinmek istiyoruz.

Birinci Cephe Hükümeti Ba#kanı Sayın Demirel’in seçimlerden 3 gün önce Sa-
yın Ecevit’i uyarmak için yazdı%ı mektup, biçim ve öz yönünden dönemin peri#an-
lı%ını tümü ile kanıtlamaya yetecek de%erdedir.

Ayrıca, seçim kararının alınmasından önce, Hükümetin uzla#tırıcı kanadı ola-
rak bilinen Güven Partisinin Hükümete verdi%i muhtıra ortaya koyabildi%i kadariy-
le, Hükümeti ve ortaklarını mahkûm etmeye yetecek bir siyasal belgedir.

Son seçimler, sadece Cephe Hükümeti döneminin sebep oldu%u ıstıraplara, 
ba#arısızlıklara, olumsuzluklara sen verdi%i için de%il, rejim için bilerek, bilmeye-
rek geli#tirilen tehlike ve tehditleri ortadan kaldırdı%ı için daha da önemlidir. Bu 
nedenle Grupumuz 5 Haziran öncesinde ciddi ku#kular duymu#tur ve seçimlerin 
yapılabilmi# olmasını rejimimiz için ba#arı saymaktadır.

5 Haziran öncesi döneminde tüm yolsuzlukların örtülmesi, yasa dı#ı davranı#-
ların saklanması için Parlamento denetimi hemen hemen i#lemez hale getirilmi#tir. 
Gene o dönemde Danı#tay kararları uygulanmayarak Anayasa açıkça çi%nenmi#tir.

Anayasanın amir hükümlerine ra%men Atatürk ilke ve devrimlerinin özellikle 
layiklik ilkesinin çi%nenmesine, e%itim birli%inin parçalanarak skolastik e%itim zih-
niyetimin hâkim kılınmasına imkân verilmi#tir.

Anayasa hakkındaki görü#leri belli olan Sayın Demirel’in, Anayasanın gerekle-
rinin uygulanmamasını huy haline getirmesini, kendisi için bir talihsizlik saymak-
tayız.

Sayın Senatörler,
Gelece%in olumlu sonuçlara ula#ması umudu, iktidarı elinde bulunduranların 

zihniyetine, yönetim gücüne, hükümet edenlerin ki#iliklerine ve yasalara saygılı 
olma niteliklerinle ba%lıdır.

&kinci Cephe Hükümetiyle yeni bir döneme girdi%imiz #u günlerde, Sayın 
Demirel’in yeni Hükümetinin bu esaslara ba%lı olarak ulusal umuda ne ölçüde kat-
kısı olaca%ım belirtmek istiyoruz.

Sayın Senatörler,
Açık ve kapalı protokolleri, programı ve kadrosu ile ilkinden daha da olumsuz 

sonuçlar verece%i olasılı%ını bünyesinde toplamı# olan yeni Cephe Hükümeti ile ge-
lece%e umutla bakmak mümkün müdür?

Bu soruya tüm samimiyetimizle olumlu cevap bulma arzumuza ra%men, Bi-
rinci Cephe Döneminde geçirdi%imiz acı tecrübeler ve ortakların günün #artları ve 
gerçeklerine ra%men de%i#meyen zihniyeti nedeniyle gelece%e umutla bakamama-
nın ıstırabım duyuyoruz. Çünkü, 26,6 aylık dönemin tüm ıstırapları hâlâ devam 
etmekte ve artma e%iliminde bulunmaktadır. Çünkü, &kinci Cephe Hükümetinin 



çatısı Birinci Cephe Hükümeti sırasında denenmi#, ba#arısızlıkları saptanmı#, he-
men hemen aynı ki#iler tarafından çatılmı#tır.

Birinci dönemde 300 genç ölünün hesabını veremeyen, katillerini adalete tes-
lim edemeyen, yurdu iç buhrana sürükledi%i için bütçesi reddedilen eski &çi#leri  Ba-
kanı ile ülkeyi ekonomik buhrana sürükleyen bir Maliye Bakanının, de%i#ik de olsa 
kabinede yer almı# olması, ülkeyi enerji krizi ile kar#ı kar#ıya bırakan eski Enerji 
Bakanının aynı çatı altında yer bulması umuda yer vermemektedir.

Çünkü, &kinci Cephe Hükümetini kuranlar, Birinci Cephe Hükümeti sırasında 
ve seçim döneminde birbirlerinin gözünü oyup, gırtla%ını sıkarak nefessiz bırakma-
ya çalı#anlardır. Böyle bir zihniyetle kurulan ortaklı%ın umut verici olması olana%ı 
yoktur.

Çünkü, yeni hükümeti kuranlardan özgürlükçü ve ço%ulcu demokratik düzenin 
faziletine inanmalarını beklemek abesle u%ra#maktır.

Çünkü, &kinci Cephe Hükümeti Birincisi gibi fa#ist bir zihniyeti geli#tirerek 
hâkimiyetim kurmak isteyen bir siyasi parti ile ortaklı%a dayanmakta ve bu ortak-
lı%ın sırtından iktidarını sürdürmek isteyen ki#isel bir hırsın “Benden sonra tufan” 
zihniyetini olu#turmaktadır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Çünkü, ortakların çok önemli iç ve dı# sorunların çözümünde temel görü# ay-
rılıkları vardır. Bu temel görü# ayrılıklarının uyumu, gizli ve açık protokolle, mü#-
tereken hazırlanan programla dahi sa%lanamaz! Anla#mazlıkların kısa süre sonra 
patlak vermesi mümkündür.

Hükümeti olu#turan bu partiler birbirinin mirasına konma emelinde oldukları 
için de olumlu ve uyumlu bir Hükümet olu#turamazlar.

Bu emellerine ula#mak için, ortakların birbiri aleyhinde gizli ittifaklar yaptık-
ları söylentileri yaygın hale gelmi# bulunmaktadır.

Yekdi%erinden #üphe eden iktidar ortaklarının umut verici olması beklenemez.
Protokol ve programlardaki yaldızlı sözler, parlak vaatler, bundan evvel oldu%u 

gibi sözde kalmaya mahkûmdur.
Sayın Senatörler,
Cephe Hükümetinin ilk döneminden daha tehlikeli, daha ıstırap verici, umut 

kinci günlerle kar#ıla#aca%ımızdan ku#ku duymaktayız. Bu ku#kumuz; ki#isel de%il 
rejim adınadır.

Bu Hükümeti desteklemek, karanlık günleri davet etmek, milli birlik ve bütün-
lü%ümüzü tehlikeye atmak olacaktır.

Açıklanan Protokoldeki anla#ma ve Programdaki ifadelere göre e%itim birli%i 
ve layiklik ilkesine ters uygulama yapılacaktır. Bu tamamiyle Anayasayı ihlâl olacak-
tır ve ülkeyi ça%dı#ına itecektir.

Bunun kadar önemli bir husus da, artık var oldu%u bilinen gizli protokolün gü-
venoyundan önce açıklanmamı# olmasıdır. Bu davranı#ı, güvenoyu için vicdanlara 
baskı olarak görüyoruz.



Bu gizli protokolde ve ikili görü#melerde, politikanın girmemesi gereken yerle-
re sızma tavizlerinin söz konusu oldu%u ve bakanlıkların bölü#ülmesinde gizli itti-
fakların esas alındı%ı söylenmektedir.

&ç güvenlikten sorumlu olan &çi#leri Bakanlı%ının bazı bölümlerinin ba#ka ma-
kamlara ba%lanaca%ı ve varlık nedeni ile ba%da#amayan bir duruma sokulaca%ı, 
milli güvenli%imizin asli unsuru büyük bir kurulu#un, terfi ve tayinlerinde parti 
görü#lerinin hâkim olaca%ı yaygın bir #ekilde söylenmektedir.

Bu kadar büyük sakıncaları içinde ta#ıdı%ı söylenen gizli protokol mevcut ise 
güven oylamasından önce açıklanmasını, yoksa söylentileri önlemek için olmadı%ı-
nın açıkça ilân edilmesini bekliyoruz.

Gizli protokol mevcut ve muhtevası söylendi%i gibi ise, Cephe Hükümetinin 
çok tehlikeli bir gidi# ve tırmanı# içinde bulundu%unu hatırlatmak isteriz.

Sayın Senatörler,
Açıklanmayan protokolde saptanmı# olanlar ne olursa olsun, maalesef yeni 

Hükümetin dı# politikada ve milli güvenlik ihtiyaçlarımızda ve dı# ekonomik ili#ki-
lerimizde yeni olanaklara sahip olmadı%ı, Birinci Cephe Hükümetinden daha a%ır 
ve çe#itti zorluklarla kar#ı kar#ıya bulundu%u gayet açıktır.

Seçimden evvelki dönemde yurdumuzun kredi ve döviz yoklu%u nedeniyle 
akaryakıtsız kalması, zamanın Dı#i#leri Ve Enerji Bakanlarının kom#u kapılarım 
çalarak bu%day kar#ılı%ında Irak’tan petrol alınması suretiyle önlenebilmi#tir.

Bu günlerde ço%unlu%u kamu ve özel sektör fabrikalarının ham madde ihtiyaç-
larının te#kil etti%i 1,5 milyar dolarlık transfer talepleri Merkez Bankasında dört 
aydan beri beklemektedir.

Bu durum kar#ısında Cephe Hükümeti giderayak yüksek faizi ve büyük komis-
yonlarla döviz borçları aramak zorunda kalmı#tır.

Bu dönemde, sanayimizi ayakta tutabilmek için memleketimize uzun vadede 
çok a%ıra mal olacak olan yüksek faiz ve komisyonla borçlanma yolunun tutulaca-
%ından endi#e duymaktayız.

Ayrıca, seçim tartı#maları içinde güncelli%i unutulan iç para ihtiyacı Hüküme-
tin güvenoyu almasiyle âcil bir sorun haline gelecektir.

Yatırımların yapılabilmesi, senelik icra programlarının hedefine ula#abilmesi 
buna ba%lıdır.

Yeni Hükümetin, Birinci Cephe Hükümeti döneminde oldu%u gibi konuları 
savsaklayarak ekonomimizi daha da sa%lıksız duruma getirmemesini temenni edi-
yoruz.

Sayın Senatörler,
&kinci Cephe Hükümeti Programının çok önemli bir özelli%ini de dikkatlerinize 

sunmak istiyorum;
Programın yedinci sayfasının sonunda ba#layıp, dokuzuncu sayfanın ba# kıs-

mına kadar devam eden, geni# çapta bir din sömürüsü yapıldı%ına tanık olmaktayız.



Programın dördüncü sayfasında “Büyük Atatürk’ün önderli%inde aziz Milleti-
mizin kurdu%u Türkiye Cumhuriyetini Anayasamızdaki temel nitelikleriyle savun-
maya ve her #artta korumaya kararlıyız” diyenlerin, Anayasanın layiklik ve devrim 
yasalarının korunmasıyle ilgili ilke ve maddelerine aykırı olarak benimsemi# ve 
onaylamı# oldukları din sömürüsü kar#ısında, Atatürkçülükten bahsetmenin sami-
miyetsizli%i tüm çıplaklı%ı ile sırıtmaktadır.

Birinci Cephe Hükümetinin, “Benden sonra tufan ekonomik politikası sonucu 
bugün en âcil maddelerin dahi ithali âdeta olanaksız hale gelmi#tir.

Devlet bu sıkıntılı dönemi geçi#tirmek için, ülke ekonomisine çok olumsuz et-
kileri beraberinde getirece%i a#ikâr olan yüksek faizli borçlar pe#indedir.

Basına yansıyan ve yalanlanmayan yüksek faizli 2 milyarlık borcun 20 yıl so-
nunda 6 milyara yükselece%i anla#ılmaktadır ki, bu yükün ulusumuza ne denli sı-
kıntılar yarataca%ını anlatmayı dahi lüzumsuz görüyoruz.

Programında Anayasayı ihlâl niteli%i ta#ıyan esasların bulunması bu Hüküme-
te güven duyulmaması için kesin bir nedendir.

Böyle bir programla bu Hükümet me#ru sayılamaz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri)

Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimiz, bu vazgeçil-
mezlik vasfına ancak Anayasa içinde, Atatürk ilke ve devrimlerine saygılı oldukları 
müddetçe hak kazanırlar.

Programdaki zihniyet cephe ortakları partileri bu haktan yoksun kılmaktadır.

Sayın Senatörler,

Birinci Cephe Hükümeti döneminde Sayın Cumhurba#kanımız memleketi hü-
kümetsiz bırakmamak kaygusu ile yasa dı#ı, yargı organları kararı ile ters dü#en 
bazı kararnameleri imzalamak zorunda kalmı# ve zorunda bırakılmı#tı.

Yeni dönemde, Atatürkçülü%ünden asla #üphemiz olmayan Sayın Cumhur-
ba#kanımızın, bu programın muhtevasını da dikkatlerinden uzak tutmayarak, her 
gelen Kararnameyi imzalamak zorunda kalmayaca%ını umut etmekteyiz. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri)

5 Haziran seçim sonuçları, tek partiye iktidar olana%ı vermemekle beraber, iki 
önemli imkân getirmi#tir.

Yeni dönemde çe#itli hükümet alternatifleri vardır, yurdumuzun hükümetsiz 
kalması dü#ünülemez.

&kinci önemli husus, Parlamento denetiminin i#letilmesi olana%ı artmı#tır.

Bu olanak, yasa dı#ı tasarrufların hesabını sormak olana%ını da beraberinde 
getirmi#tir.

Yetkilerini a#anların, sorumluluklarının da idraki içinde bulunmaları gerekti-
%ini hatırlatmak isteriz.



Sayın Senatörler,
"imdiye kadar arzına çalı#tı%ım görü#lerimizi özetleyerek ba%lamak istiyorum.
Geçen dönemin vermi# oldu%u acı tecrübelere dayanarak, aynı zihniyet hemen 

hemen aynı kadro ile çatısı çatılan &kinci Cephe Hükümetini özellikle uzla#tırıcı bir 
unsurundan da noksan hüviyetiyle sorunlarımıza çare bulamayacak, günün #artla-
rına en ters dü#en bir hükümet alternatifi olarak görmekteyiz.

A%ır sosyo - politik #artların hüküm sürdü%ü yurdumuzda bu hükümetin kendi 
içerisinde uyumlu ve tutarlı bir iç ve di# politika uygulaması ihtimalini çok zayıf 
görmekteyiz.

Ekonomik dar bo%azların yo%unla#tı%ı bu günlerde, temel görü#leri ayrı, siyasi 
amaçları parti çıkarlarına dönük bu hükümetten, ekonomik sorunlarımıza çare ve 
çözüm bulabileceklerine ihtimal vermiyoruz.

Ortaya koydu%u programıyla da bu hükümetin Anayasaya ters dü#tü%ü, Ata-
türk ilke ve devrimlerini hiçe saydı%ı, yurdumuzu karanlık günlere getirme tema-
yülünde oldu%u kanısını ta#ıyoruz.

Bugünkü a%rı #artlar kar#ısında, Anayasayı ihlâl durumundaki bu programla, 
&kinci Cephe Hükümeti ne yapacaktır?

Bu Hükümetin 5 Haziran öncesinde yaptıklarından ba#ka bir #ey yapamayaca-
%ını söylemek bir kehanet de%ildir.

5 Haziran öncesi dönemi ise bütün acıları, ıstırapları, bunalımları ile hâlâ göz-
lerimizde canlılı%ını, hatıralarımızda tazeli%ini saldı bulundurmaktadır.

Bu yeni dönemde ise, Cephe Hükümetinin ilk döneminden daha tehlikeli daha 
ıstırap verici, umut kırıcı günlerle kar#ıla#aca%ımızdan ku#ku duymaktayız.

Geçmi#te hiç bir ba#arı sa%lamamı# olan böyle bir Hükümetin tekrar denenme-
sine gerek yoktur.

Bu Hükümet yurdumuza sadece zaman kaybettirecektir.
Bu hükümetin kurulu#unda, ortak partileri birbirine ba%layan protokolde ve 

programda umut veren yeni hiç bir unsur görmedi%imiz gibi Anayasayı ihlâl niteli-
%iyle de me#rulu%u tartı#ılabilir hale gelmi#tir.

Asla istemedi%imiz ve temenni etmedi%imiz halde, geçmi#te oldu%u gibi, anar-
#i devam ederse, ö%renim ve ö%retini özgürlü%ü sa%lanamazsa, yasa dı#ı uygula-
malardan kaçınılmazsa, yolsuzluklardan sakınılmazsa, âcil hale gelen ekonomik ve 
sosyal tedbirler savsaklanmaya devam ederse, seçimle açılmı# olan rejim bunalımı-
nın katlanarak artması devam edecektir.

Yeni dönemde hem Cumhuriyet Senatosunda hem de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde etkinli%i artan Milli Birlik Grupu oylarıyle, rejim bunalımı ile açıkça ve 
kesinlikle mücadele etmek kararındadır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Anayasamızın yapımında büyük katkısı olan ço%ulcu ve özgürlükçü demokra-
tik düzene kesinlikle inanmı# ve gönül vermi# olan Grupumuz, böyle bir mücadele-
yi kendine ba#görev ve varlık nedeninin gere%i saymaktadır.



Özellikle belirtmek isteriz ki, bu Programın kapsamı nedeniyle Atatürkçü ça%-
da# dü#ünceye ve yürürlükteki Anayasaya ra%men, layiklik ilkesine ve milli e%itimin 
bütünlü%üne kar#ı olan uygulamalar Grupumuzu son derece rahatsız etmektedir.

Daha kurulurken, dayandı%ı ortaklı%ın en büyük partisini tartı#ma içine iten 
bu Hükümet, ba#arısı hakkında Grupumuza yeterli güveni vermemektedir.

Sayın Senatörler,
Sözlerimi bitirirken, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Atatürkçülü%e, Anaya-

saya ve yasalara kar#ı davranı#larla siyasi amaçlara ula#manın Atatürk gençli%ine ve 
Ulusuna emanet etti%i Cumhuriyetimizde olana%ı yoktur.

Böyle sakat amaçlar, yazılarda ve zihinlerde kalmaya mahkûmdur.
Yüce Türk Ulusu, Büyük Atatürk’ün mirasını fa#izme, komünizme, #eriatçı 

devlet düzenine ve milli birlik ve bütünlü%ümüzü bozmaya yönelik her türlü bölücü 
akıma kar#ı koruyacak güç ve inançtadır.

Bu güç ve inanca kar#ı çıkmak gafletini göstereceklerin sonu hüsran olacaktır.
"imdiye kadar anlatmaya çalı#tı%ımız bu gerçeklere ra%men, bu Hükümetin 

Birinci Cephe Hükümetindeki çetin sorunları artırmamasını dahi kazanç sayarak, 
hükümlerimizde yanılmı# olmayı içtenlikle isliyor ve hükümetin ba#arıya ula#ma-
sını diliyoruz.

Yüce Heyetinize #ahsım ve Grupum adına saygılar sunarım. (C.H.P. ve M. B. G. 
sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Üyeler,
Aynı kapsamda üç önerge vardır, okutuyorum.

Sayın Ba"kan
Milletvekillerinin tezahürata i#tirak etmemeleri hususunun hatırlatılması rica 

olunur.
Saygılarla.

Antalya
"erafettin Paker

Sayın Ba"kan
Konu#an hatibi ve Cumhuriyet Senatosu üyesi olmayan bazı milletvekilleri al-

kı#lamaktadır. &çtüzü%e uymayan bu davranı#ı dikkatlerinize sunuyorum.
Saygılar,

Ordu
Ata Bodur



Sayın Ba"kanlı$a
Bazı milletvekilleri konu#macıların sözlerine alkı# tutmakladırlar. Herhangi 

bir olayın çıkmaması için dikkatinize sunulur.

Mardin 
Sait Mehmeto$lu

BA%KAN — Sayın Üyeler,

Sayın milletvekilleri Cumhuriyet Senatosu toplantılarına katılmaları ve izle-
meleri haklarına sahiptirler.

Sayın milletvekillerinin kürsüde konu#an Sayın üyenin sözlerinin leh ve aley-
hinde tezahüratta bulunmamalarını hatırlatırım.

Söz sırası Cumhurba#kanınca Seçilmi# Üyeler Grupu adına Sayın Nihat Eri-
mindir.

Buyurun Sayın Erim.

CUMHURBA%KANINCA S.Ü. GRUPU ADINA N#HAT ER#M (Cumhurba"-
kanınca S.Ü.) —

Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;

Adalet Partisinin Sayın Genel Ba#kanı Süleyman Demirel’in kurdu%u, M.S.P. ve 
M.H.P. ile ortak Hükümetin, 27.7.1977 günü yüce Senatoya sunmu# oldu%u prog-
ram üzerinde, Cumhurba#kanınca Seçilen Üyeler Grupu adına, dü#üncelerimizi 
söyleyece%im.

Dört yıllık yasama döneminin bitmesi beklenmeden, birkaç ay erken yapılan 
yeni seçimlerden geliyoruz. 5 Haziran 1977 günü Türk seçmenleri sandıklara attık-
ları oylarla partiler arasındaki tercihlerini belirttiler. Özellikle iki büyük partimizin 
ve genellikle hemen herkesin arzuladı%ı bir sonuç alınamadı. Tek bir parti, yani ne 
C.H.P, ne de A.P. salt çoklukla Millet Meclisine dönemedi. C.H.P. 213, sonradan bir 
üyenin daha katılması ile 214, A.P. ise 189 milletvekilli%i çıkarabildi. ("imdi 190 
oldu)

Nispi temsile dayalı parlamentolarda bu sonuç ola%an sayılır.

Seçimlerin ertesinde yeni Meclis toplanır toplanmaz, eski A.P. - M.S.P. - C.G.P. 
- M.H.P. ortak Hükümeti çekildi.

Sayın Cumhurba#kanı, demokrasi kurallarına uygun olarak, yeni Hükümeti 
kurma görevini Sayın C.H.P. Genel Ba#kanı Bülent Ecevit’e verdi. Onun hazırladı%ı 
Bakanlar Kurulu listesini Sayın Devlet Ba#kanımız onayladılar.

Bu davranı#a kar#ı açılan kampanyayı do%ru bulmadı%ımızı evvelce de söyle-
mi#tik. Cumhurba#kanının tutumunun hem Anayasamız, hem demokratik kurallar 
ve gelenek ve hem de siyasal de%erlendirme yönlerinden, uygun oldu%unu Konten-
jan Grupu olarak söylemi#tik. Açılan kampanya haksız, yersiz ve zararlı idi.



Sayın Ecevit’in kurdu%u Hükümet güvenoyu alamadı, hemen çekildi. Yenisi ku-
ruluncaya de%in (Devlet Ba#kanı öyle istedi%i için) görevini sürdürdü. Sonra #imdi 
kar#ımızda oturan Hükümet kurulunca görevi ona aktardı. "u sırada Sayın Demirel 
ve orta%ı partiler güvenoyu almanın hazırlı%ı içindeler.

Bütün bunlar bizce, Anayasaya demokrasi kuralarına ve siyasal icaplara uygun-
dur.

Sayın Üyeler,
"u anda programı üzerinde konu#maya giri#ti%imiz Hükümet, seçimlerden ön-

ceki ortaklı%ın (C.G.P.’nin bulunmayı#ı bir yana) tazelenmi# bir örne%idir. Bu nok-
tayı #unun için belirtiyoruz:

Parlamentoya sunulan Bakanlar Kurulu gerek parti programları ve gerekse o 
programlara ba%lanmı# ki#iler olarak - bazı yeni üyelerle - eskisinin hemen hemen 
e#i sayılabilir.

E%er böyle olmasaydı, bu Hükümet 1975’teki ortaklık gibi kar#ımıza ilk defa 
gelen bir heyet olsaydı, o tarihte (10 Nisan 1975’te) bu kürsüde söylediklerimizi 
gene aynen tekrarlardık. Ancak bugün önümüzde az çok denenmi# bir ortaklık; az 
çok, eski söylediklerine yenilerini de katarak, öncekinin benzeri bir programla gel-
di.

1975’te, uzun süren bir hükümet bunalımından Türkiye’yi kurtardı%ı için Sa-
yın Demirel’i alkı#lamı# ve vaadlerini iyi duygularla, te#vik sözleriyle kar#ılamı#tık. 
&yimserlik ve umut içinde uygulamayı izlemeye koyulmu#tuk.

Bugün aynı durumda mıyız? Ne yazık ki, bu soruya olumlu cevap veremiyoruz. 
5 Haziran seçimlerine gitmeden önce ve seçim kampanyasında, o zamanki Hükü-
metin üyelerinin ortaklı%ın i#leyi#i, birbirlerinin ki#ilikleri üzerine resmen ve açık-
ça söyledikleri, ciddiye alındı%ı takdirde, korkunç suçlamalardır. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri) Bugünkü Hükümete girmeyen eski ortaklardan birisinin açı%a vur-
dukları ise, son iyimserlik kırıntılarını da ortadan kaldıracak niteliktedir. Onların 
birbirleri için söylediklerini, biz dilimiz varıp herhangi biri hakkında tekrar etmeyi 
bile saygısızlık, insafsızlık sayarız. (C.H.P. sıralarından "iddetli alkı"lar ve “Bravo” ses-
leri)

Bundan dolayı Hükümet Programında sakıncalı buldu%umuz, abartılmı# pro-
paganda malzemesi saydı%ımız bölümler ve cümleler yanında, güzel, be%enilecek 
Sözler de bulunmasına ra%men, zihnimizde belirmi# olan ku#kuyu gideremiyoruz. 
Erken seçime gidi#in gerekçesini hep anımsıyoruz. Söylenenleri ve davranı#ları 
unutamıyoruz.

Bize cevap olarak denilebilir ki, “Ne yapalım seçimlerin getirdi%i sonuç böyle 
bir ortaklı%ı yeniden denemeyi zorunlu kıldı! Ancak bu üç parti bir arada Millet 
Meclisinde ço%unluk olabiliyor”

Bu cevap tam do%ru de%ildir. Millet Meclisinde güvenoyu sa%layacak ba#ka or-
taklıklar, daha sa%lıklı ba#ka ortaklıklar, kurulabilirdi ve geçmi# deneyden sonra 
diyoruz ki, kurulmalı idi. Örne%in bir C.H.P. A.P. ortaklı%ı, dört yüzden fazla millet-
vekiline dayanacaktı. &ç ve dı# önemli sorunlar bunu bizce zorunlu kılıyordu.



Kurmayanın, kurdurmayanın, bunu önemle, ciddiyetle aramayanın ilerdeki ge-
li#meler kar#ısında kendisini sorumluluktan kurtaracak bir cevap bulabilece%ini hiç 
sanmıyoruz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Sayın Senatörler,
Bu Hükümet, bünyesi bakımından da dengesizdir. 189, (Bugün 190 oldu) mil-

letvekili ile A.P. 16, 24 milletvekili ile M.S.P. 8 ve 16 milletvekili ile M.H.P. 5 bakan-
lık aldılar. Sayılar arasında oran dengesi hiç yok. Yani seçmen oylarının % 36’sından 
fazlasını toplayan A.P. pek büyük fedakârlıkta bulunmu#tur. A.P.’nin kendi seçmen-
leri hesabına da buna hakkı olmadı%ını sanıyoruz. A.P. yönetimi ortaklarına seçme-
nin vermedi%ini ikram etti dersek yanlı# olmaz. (C.H.P. sıralarından "iddetli alkı"lar 
ve “Bravo” sesleri)

Daha da kötüsü, uygulamada, önemli iç ve dı# politika meselelerinde, A.P.’nin 
ortaklarından Bakanlar Kurulundaki oylamada geçmi# deneyde âdeta veto yetkisi 
kullananlar oldu%unu duymu#tuk. Bundan da beteri, acele çözümlenmesi bir ka-
rarnamenin imzalanmasına ba%lı bir Devlet sorununun, ba#ka bir kararname im-
zalanmadı diye, haftalarca, aylarca ortaklı%ın bir kanadınca durdurulmu# oldu%u 
da ö%renilmi#ti. Örne%in, Dı#i#leri Bakanlı%ındaki atamalar yapılamamı# ve Devlet 
i#leri bu yüzden aksamı#tır.

Öteki Devlet dairelerindeki atamalar ise ortaklar aracında bir pay bölü#mesi 
biçiminde yürütülüyor diye duymu#tuk. Âdeta Devlet parsellere ayrılmı#, her ortak 
kendi adasında egemen davranır olmu#.

Bu durumda Hükümet Programındaki güzel vaatlerin, geçmi#teki ortaklı%ın 
i#leyi#ini bilenler için büyük bir de%eri ne yazık ki kalmıyor. E%er bu Hükümet güve-
noyu alırsa, yüre%imiz daralmı# olarak, her gün gazetelerde ortaklık içinde Devlet 
i#lerinin hangi parti çeki#mesine, sürtü#mesine kurban edildi%ini okumanın endi-
#esini #imdiden duyuyoruz.

Sırası gelmi#ken #unu belirtelim:
Bir hükümeti kurabilmek için a#ırı fedakârlıklara razı olmak ve bir hükümeti 

ya#atabilmek için tavizleri ço%altmak, hem demokrasiye, hem de Cumhuriyetimize 
çok zarar getirir. Devlet görevinde bir noktada durmasını, o noktada “Allahaısmar-
ladık” demesini bilmeyenler, en ba#ta kendilerini çıkmaza sokarlar. Ülkeye ve reji-
me zarar verirler.

De%erli Arkada#larım,
Az önce de%indi%im nedenle Hükümet Programının ayrıntılarına girmeyece-

%im. Uygulama a#amasında görü#lerimizi her konu getirildikçe açıklama hakkımızı 
koruyoruz.

Ancak çok önemli saydı%ımız bir iki noktada #imdiden uyarıda bulunmak isti-
yoruz.

1. Sayın Demirel’in okudu%u Programda muhalefet ile uygar ili#kiler içinde 
olmaya dikkat edilece%i bildiriliyor. Bunu sevinçle kaydediyoruz. Bu kürsüde her 
zaman tekrarladı%ımız bir hususun gene altını çizece%iz; Türkiye’de demokratik 



geleneklerin eksikli%inden do%an sıkıntıların içinde ya#ıyoruz. Örne%in, ortak Hü-
kümet, koalisyon ortaklı%ı nasıl olur, nasıl yürütülür, ortakların görev ve hakları 
Anayasada yazılı de%ildir. Ayrıntılarıyla yazılması beklenemez. Ancak demokratik 
güzel geleneklerle bunlar belirlenir. Bunun gibi iktidar ve muhalefet ili#kileri uy-
garca, yurt ve rejim yararına nasıl yürütülür, iktidar ve muhalefet arasında diyalog 
nasıl sürdürülür, bu da geleneklerle belirlenecektir. &#te, bu konuda ilk adımı atmak 
iktidarın görevidir. Bıkıp usanmadan bu diyalogu aramak, sürdürmek için giri#im-
lerde bulunmak da en ba#ta iktidardakilerin i#idir.

Programda, önceki Ecevit Hükümetinin birkaç haftalık yönetiminin ele#tiri 
vesilesi yapılmamı# olmasını bu yolda atılmı# olumlu bir adım sayıyoruz.

2. Sayın Cumhurba#kanı, 5 Haziran seçimlerinden sonra ilk görevi verirken 
özellikle #u konulara dikkati çekmi#ti:

a) Erken seçimleri gerektirmi# olan iç ve dı# a%ır sorunlara çözüm yolları bu-
lunması;

h) Atatürk ilkelerinin ve Anayasamızda tanımlanan esasların titizlikle korun-
ması,

c) Yurdumuzun muhtaç bulundu%u huzurun ve karde#lik havasının, milli birlik 
ve beraberli%in her türlü dar particilik anlayı#ı üstünde bir görü#le sa%lanması.

Gerçekten, Devlet Ba#kanımız vatanda#ların sa%duyusunu dile getirerek, bu-
günkü Türkiye’nin acele ele alınması gerekli konularını bütün ilgililere, sorumlula-
ra i#aret etmi#lerdir.

"imdiki Hükümetin 36 sayfayı dolduran programında bunlara yeterince önem 
verilmedi%ini tespit etmi# bulunuyoruz. Uygulamada, Cumhurba#kanının parmak 
bastı%ı bu noktalara, üstün önem verilmesini istiyoruz.

Bu arada dı# politikada Kıbrıs meselesinin do%urdu%u güçlükler zihinleri me#-
gul etmektedir. Yunanistan ile ve ba#ta A.B.D. olmak üzere öteki müttefiklerimiz-
le ili#kilerimiz, Kıbrıs’taki durumun etkisi altında - biz istemesek de - kalmı#tır. 
1974ten bu yana bu ili#kiler ne yazık ki düzeltilememektedir.

1974’te, askeri harekâtın Kıbrıs’ta ba#arı ile sonuçlandı%ı günlerde, T.B.M.M. 
Birle#ik oturumunda, Kontenjan Grupu adına yaptı%ımız bir konu#mada #öyle de-
mi#tik;

“Kıbrıs’taki askeri harekâtın ba#arı ile sonuçlanmasından dolayı Hükümeti 
kutlamak gerekir. Ancak, #unu da unutmayalım ki, Akdeniz’deki statik denge, dina-
mik hale getirilmi#tir. Asıl ba#arı, diplomasi alanında bu denge yeniden statik hale 
getirilirken sa%lanacak olan ba#arıdır”

Bu sözlerimizin üzerinden üç yıl geçti. Henüz diplomasi alanında askeri ba#a-
rıya paralel bir sonuç yoktur. Tersine, #imdilik Türkiye’nin NATO ile AET ile A.B.D. 
ile ve tüm Batılı dostları ile ili#kileri, ne yazık ki Kıbrıs meselesinin olumsuz etkisi 
altında tutulmakta devam olunuyor.

Hükümetin önünde yı%ılı duran büyük sorunlar arasında, öyle sanıyoruz ki, 
Kıbrıs meselesi ba#ta yer alıyor. Tarafların bu i#i gerçekçi bir yakla#ımla çözmesini 



diliyoruz. Birle#mi# Milletler Anayasası ve Devletler Hukuku ilkeleri içinde kalına-
rak bulunacak çözüm formülü, taraflara adalet ve hakkaniyet getirecektir.

3. Hükümet programında, layiklik ilkesine de de%inilmi#tir. Programın 8’nci 
sayfasının ba#ında yer alan üç fıkrada söylenenlere katılırız. Ancak, “Din ve vicdan 
hürriyetinin tam ve kâmil manada kullanılmasını temin edecek bütün tedbirleri 
alaca%ız” deniyor. Acaba bugün bu özgürlü%ün tam ve kâmil kullanılmasını kısıtla-
yan bir hüküm var mıdır? Bu açıkça belirtilmelidir. Türk Ceza Kanununun 163’ncü 
maddesi mi kastediliyor? Programın aynı sayfasında az a#a%ıda bu maddenin de-
%i#tirilece%i söyleniyor. “Ters uygulamalardan” söz ediliyor. Bugün böyle ters bir 
uygulama var mıdır? Varsa nerede, nasıl meydana gelmi#tir? Bunları ö%renip açık-
ça tartı#mak gerekir. 163’ncü maddede layikli%in savunulması için konmu#tur. Bu 
unutulmamalıdır.

Bundan önceki Hükümetin programında layikli%in tek yönlü ve dolayısıyle ek-
sik bir tarifine rastlamı# ve ele#tirerek #öyle söylemi#tik:

“Hükümet Programının (Ecevit Hükümeti) ba#ka bir yerinde, Hükümet (layik-
li%i din ve vicdan özgürlü%ü anlamına alır) denmektedir.

Bu tarif eksiktir. Layiklik ilkesinde din ve vicdan özgürlü%ü de yer alır. Ancak 
layikli%in, sözlükteki anlamı da, dünya üzerindeki tarihsel geli#imi de bundan iba-
ret de%ildir. Hele Türkiye’de hiç bundan ibaret de%ildir. Layiklik din ve vicdan öz-
gürlü%ü yanında, Devleti din do%maları adına dikte edilecek kurallarla de%il, akılla, 
bilimle yönetmektir”

Ve sözlerimizi #öyle sürdürmü#tük:

“5 Haziran seçimleri kampanyasında, siyaset pazarına her de%erin yeniden sü-
rülme e%ilimlerinin yo%unla#tı%ı görüldü. Böyle bir ortamda #unu da belirtmekte 
yarar buluyoruz:

Vatanda#ın kutsal duygularını siyasal alanda sömürmeye kalkı#anlara ho# görü 
ile bakılamaz.

Layiklik ilkesinin ülkemize sa%ladı%ı yararlar arasında, en ba#ta geleni din 
mezhep, tarikat ayrılıkları nedeniyle vatanda#ların birbirlerine yan bakmalarına, 
bu yüzden bölünmelerine son vermek olmu#tur. Kutsal duyguların siyaset alanında 
sömürülmesine meydan verilirse, Türkiye yeniden Cumhuriyetten önceki çalkantı-
ların içine sürüklenir,

Bunları önceki Ecevit Hükümeti Programı görü#ülürken 30 Haziran 1977 günü 
bu kürsüden söylemi#tik. Bugün altını çizerek bir kere daha tekrarlıyoruz.

Ve bu görü#ümüzün ı#ı%ı altında, #imdiki Hükümet Programının 8’nci sayfa-
sındaki:

“Anayasamızda yer alan layikli%i din dü#manlı%ı olarak de%il, din ve vicdan 
hürriyetinin teminatı olarak görüyoruz” sözü açıklı%a muhtaçtır. Layiklik nerede, 
ne zaman din dü#manlı%ı olarak görülmü#tür? Bizce bu iddia bir siyasal propagan-
dadan ibarettir.



Gene aynı sayfada:
“Din ve vicdan hürriyeti; ki#inin kutsal, vazgeçilmez ve dokunulmaz hakkı ola-

rak kalacaktır” deyimine yürekten katılıyoruz,
Ancak, Programın daha sonraki sayfalarında, özellikle e%itim i#lerinde, 

Atatürk’ün koydu%u ilkelere ters dü#ecek, “Tevhid-i Tedrisat (Ö%retim Birli%i) Ka-
nununa” ve bundan dolayı da Anayasaya ters dü#ebilecek giri#imlere yönelme he-
veslerinin yattı%ı ku#kusu uyanmaktadır. "imdilik bu kadar söylüyoruz, uygulama-
yı görünce daha kesin konu#aca%ız. Böyle bir niyet varsa, böyle giri#imler olacaksa 
heveslilerini #imdiden önemle ve iyi niyetle uyarırız.

Uzak ve yakın geçmi#imizin derslerini unutmu# görünmek gafletine dü#ül-
mesin, Yüzyılların yanlı# davranı#ından Türkiye’yi Atatürk ilkeleri kurtarmı#tır. 
Türkiye’yi öteki Müslüman ülkeler arasında en ba#a Atatürk ilkeleri geçirmi#tir. 
Çöken, batan, da%ılan bir imparatorlu%un yıkıntıları arasından modern Türkiye 
Cumhuriyetini çıkarıp kuran, yücelten Atatürk ilkeleri olmu#tur. Hiç kimse, hiç 
bir kurulu# bunlarla oynayabilece%ini sanmamalıdır. (C.H.P. ve M.B.G. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Programın 7’nci sayfasının sonunda: “Milletimizin manevi ve maddi kalkın-
masında, birlik ve bütünlü%ümüzün sa%lanmasında güçlü ve tükenmez bir kaynak 
olan dinimizin ulvi prensiplerinden yararlanmak kararındayız” deniliyor 

Lâyik bir Cumhuriyette, dinimizin ulvi prensiplerinden yararlanmak ferdin bi-
lece%i bir i#tir. Devletin me#gul olaca%ı, Hükümetin me#gul olaca%ı bir i# de%ildir.

Bu söz; kutsal din ilkelerinin, ki#inin vicdan ve inanç (iman) i#i olmaktan çıka-
rılıp bir Devlet i#i haline sokulması anlamını ta#ıyorsa, layiklik ile bu giri#im nasıl 
ba%da#tırılacaktır? Akıl ile bilim ile do%ma çeli#ti%inde, Devlete, millete, topluma 
hangi yönü göstereceksiniz?

Din do%maları adına Devlete, Hükümete yön göstermek layik bir Cumhuriyet-
te yasaktır. Devlet de kimsenin dinine, ibadetine - kamu düzenini koruma gerekti%i 
haller dı#ında - karı#maz. Bütün lâyik ülkelerde Devlet, kamu düzeninin bozulması 
tehlikesi belirince din ve ibadet alanında düzenleyici önlemler koyar. Ama hiç kim-
se, hiç bir makam din adına Devlete yön veremez.

Programın uygulamasında bu konuda öneriler Parlamentoya getirilirse, o za-
man dü#üncelerimizi ayrıntıları ile belirtiriz. "imdilik bu kadarla yetiniyoruz.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri;
Program vesilesiyle yaptı%ımız bu konu#mayı uzatmayaca%ız. Sözlerimizin so-

nuna yakla#ırken bir iki noktaya daha dikkati çekmek istiyoruz:
Programda ekonomi, bayındırlık ve sanayi alanlarında ileriye dönük güzel va-

adlere yer verilmi#. Bilindi%i üzere, her Hükümet en çok, en - uzun süre - bir yasama 
dönemi görevde kalabilmeyi planlayabilir. Sayın Demirel’in ortaklık Hükümetinin 
ileriye do%ru vaadlerinin ço%u dört yıla asla sı%mayaca%ı #imdiden belli i#lerdir. Bir 
de, bunlara yapılacak harcamaların kaynakları gösterilmi# de%ildir. De%irmenin 
suyu nereden gelecektir? Zaten döviz darlı%ı ve enflasyon içinde olan bir ülkede bu 



i#ler hangi para ile yürütülecektir? Hayat pahalılı%ını daha da artıracak yeni enf-
lasyonlar yaratılması olasılı%ından ciddi endi#eler duymaktayız. Zira 1977 Bütçesi 
hakkında, "ubat 1977’de Kontenjan Grupu Sözcüsü arkada#ımızın belirtti%i olası-
lıklar, ne yazık ki bir kaç ay içinde birer gerçek olmu#tur.

Sayın arkada#lar;
Ba#tan beri belirtmeye çalı#tı%ımız ku#kuların, endi#elerin zihinlerde uyandır-

dı%ı sorulara olumlu cevapları uygulamalarda alınıncaya de%in, Cumhurba#kanınca 
seçilen üyeler grupu, bu hükümeti bir bekleyi# içinde endi#e ve ku#ku ile izleyecek-
tir.

Yüce Heyete saygılar sunarım.
(C.H.P., M.B. Cumhurba"kanınca S.Ü. Grupları sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oral Karaosmano%lu.
Sayın Karaosmano%lu buyurun.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Manisa) — Sayın Ba#kan, 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
A.P., M.S.P. ve M.H.P arasında yapılan Koalisyon Protokolü sonucunda Ada-

let Partisi Genel Ba#kanı Sayın Süleyman Demirel Ba#kanlı%ında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin programı üzerinde Adalet Partisi Grupunun görü# ve 
temennilerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi gru-
pum ve #ahsım adına derin saygılarla selâmlarım.

5 Haziran 1977 tarihinde yapılan Genel Seçimler sonucunda siyasi partilerimi-
zin hiç birisi tek ba#ına Hükümet kurabilmenin gerektirdi%i sayıda milletvekiline 
sahip olamamı#tır. Nispi seçim sisteminin uygulandı%ı demokratik parlamenter 
düzenlerin bünyesinde yatan sakınca ve engellerin en ba#ında koalisyon hükümet-
leri kurulma zorunlulu%u mevcuttur.

Parlamento aritmeti%inin ortaya çıkardı%ı siyasi partilere ait sandalye da%ılımı 
koalisyon hükümetlerinin kurulmasını gerekli kılmakta; aksi takdirde Anayasanın 
emretti%i güvenoyunu almak mümkün olmamaktadır. Bütün mesele Yüce Türk 
Milletinin iradesiyle olu#an tablodan Anayasaya ve hür parlamento iradesine uy-
gun #ekilde Hükümet çıkarma yollarının aranıp bulunmasıdır.

Yüce Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip olan C.H.P. nin bugünkü haliyle tek 
ba#ına iktidar olamayaca%ı kesin surette anla#ılmı#tır.

Anket yöntemleriyle, mülakatlarla, bilimsel ara#tırmalarla, laboratuvar tet-
kikleriyle, tek taraflı icra edilen kamuoyu yoklamaları ile C.H.P. dı#ındaki siyasi 
partilere mensup Sayın milletvekillerinin ki#iliklerini ve partilerini a#arak azınlık 
hükümeti formülünü desteklemeleri yolundaki psikolojik telkin ve te#viklerle ve 
bütün bunlara ilâveten büyük holdinglerin akıl hocalı%ı ile güvenoyu arasında bir 
ili#ki kurulamayaca%ı gerçe%inin C.H.P.’li arkada#larımız tarafından da anla#ılmı# 
olmasından ancak memnuniyet duyarız.

5 Haziran seçimlerinden sonraki günlerde kesin sonuçların ilânını dahi bekle-
meden, gazete man#etlerinden ve kendi örgütlerinin hayale dayanan gerçek dı#ı ha-



berlerinden ilham alarak; tek ba#ına iktidar olmanın rahatlı%ı ve sevinci içerisinde 
olanlar, salt ço%unlu%un hayaliyle ya#ayanlar, gerçek tablonun ortaya çıkmasından 
sonra haklı olarak rahatsız olmu#lardır. Yeni güvenoyu baskı yöntemlerine ilâveten 
“Sayısal ço%unluk” “Siyasal ço%unluk” gibi nevi #ahsına münhasır bir terminoloji de 
siyasi hayatımıza sokulmak istenmi#tir. Sayısal ço%unlu%a sahip olan siyasal ço%un-
lu%a da sahip olur aslında.

Sayın Ba#kan,

Bu konuları fazla de#ip Yüce Senatonun çatısı altında polemik yaratma niyetin-
de olmadı%ımızı da belirtmek isterim. Faydasının mahzurundan çok oldu%u, insan 
haklarına ve milletin hür iradesine dayalı parlamenter demokratik düzenimizin 
geçirdi%i sarsıntılardan ve tarihi gerçeklerden ders almalıyız. Bu noktalara kolay 
gelinmemi#tir. Memleket hepimizindir. Hepimiz Atatürk’ün kurdu%u ve büyük eser 
olan T.B.M.M.’nin mukaddes çatısı altında görev yapmak ve siyasi hayatimizin vaz-
geçilmez unsurları olan siyasi partilerin ve hür seçimlerin bir mana ifade etmedi%i 
bir ortamı yaratmak isteyenlere kar#ı tüm müesseselerimizle, basınımızla el ele, 
omuz omuza, milli birlik ve dayanı#ma içerisinde mücadelemizi devam ettirmeli-
yiz. Kısa vadeli kısır çeki#melerin kimseye bir #ey kazandırmayaca%ı artık anla#ıl-
malıdır.

Memlekete siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenler, Hükümet olmanın yolla-
rım Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, me#ru plâtformlarda ve düzenin me#ru ku-
ralları yönünde arayıp bulabildikleri zaman; Hükümette görev almayan siyasi par-
tinin veya partilerin de yıkıcı de%il, yapıcı bir zihniyetle muhalefet görevini yerine 
getirdikleri zaman birçok sorunları en kısa zamanda geride bıraktı%ımız görülecek-
tir. Siyasi partiler arasında iktidarla muhalefet arasında, Anayasal organlar arasın-
da ve basında milletin özlemini çekti%i yapıcı bir diyalogun kurulması zaruretine 
A.P. Grupu olarak samimiyetle inanıyoruz.

Sayın Ba#kan,

Koalisyon hükümetlerinde siyasi partiler kendi seçim beyannamelerinde mil-
lete vaad ettikleri hususları gayet tabiidir ki, uzla#ma imkânları çerçevesinde yürüt-
mek durumundadırlar.

Sayın Demirel Ba#kanlı%ındaki mevcut Hükümetin Programı hakkındaki gö-
rü#lerimizi ifade ederken mevcut #artları bu gerçe%in ı#ı%ı altında de%erlendirmeye 
gayret edece%iz.

36 sayfadan ibaret olan Hükümet Programında memleketimizin kar#ı kar#ıya 
bulundu%u iç ve dı# meselelere ana hatları ile ve protokol çerçevesinde temas edil-
mi# bulunmaktadır.

Kısa vadede ve idari tedbirlerle mevcut kanunların uygulanması yoluyla çö-
zümlenebilecek konular ayrıdır. Mevcut mevzuatta yeniden düzenleme yapılarak 
çözümlenebilecek konular ayrıdır. Bunların Yüce Parlamentodan geçirilmesi gere-
ken tasarı ve tekliflerle çözümlenmesi zorunlulu%u kar#ısında, bu nitelikte olan 
tedbirler için makul bir sürenin geçmesi icap edecektir.



Dı# ülkelerle yapılacak ikili görü#meler veya milletlerarası plâtformlarda çözü-
me ba%lanabilecek hususlar da ayrı bir karakter arz etmektedir.

Programı dikkatle okuduk ve dinledik. Çe#itli siyasal, sosyal, kültürel ve ekono-
mik alanlarda alınması gerekli tedbirlere ana hatları ile ve bo#luk bırakılmaksızın 
de%inilmi# olmasını memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Program; memleket meselelerinin kısa veya makul bir dönem çerçevesinde hal-
lim öngören tedbirler manzumesi olarak, muhalefetin dahi üzerinde fazla ele#tiride 
bulunamayaca%ı bir üslûp içerisinde hazırlanmı#tır. Ba#arının en önemli sırrı uyum 
içinde çalı#ma #art ve ortamının hazırlanmasındadır. Koalisyon ortaklarımızın geç-
mi# koalisyon denemelerinde ortaya çıkan ve hizmetin müessiriyetini belli ölçüde 
rencide edebilecek nitelikteki davranı# ve tasarruflardan tevakki edeceklerine dair 
inancımız her zaman oldu%u gibi #imdide tamdır. Bu itibarla koalisyonun geçen 
dönemdekine nispetle daha ba#arılı olaca%ına kanaat getiriyoruz.

Birçok iç ve dı# sorunlarla kar#ı kar#ıya oldu%umuz bir ortamda icap eden anla-
yı#ının ortaklarımız taralından esirgenmeyece%i umudunu samimiyetle muhafaza 
ediyoruz. Hükümetin tam bir uyum ve dayanı#ma içerisinde aziz Türk Milletine 
hizmeti bir ibadet telâkki edecekleri muhakkaktır. Buna inanıyoruz.

Koalisyon hükümetlerinin uygulama alanı buldu%u ahval ve zamanlarda, onun 
belkemi%ini te#kil eden siyasi partinin lideriyle isimlendirilmesi; bunun tabii sonu-
cu olarak da ba#bakanların hükümetin en yetkili temsilcisi ve sözcüsü olarak kabu-
lü, hem müteselsil sorumlulu%un gere%idir hem de bakanların icraatlarına müessir 
bir tarzda koordinasyonu için zaruridir.

Koalisyon protokolü pe#inen hazırlanıp, bunu olu#turan siyasi partilerin Sa-
yın liderleri tarafından imza ve taahhüt edildi%ine göre belli noktalardaki prensip 
fedakârlıklarını, hizmetin selâmeti, hükümetlerin istikrarı ve koalisyon bünyesinin 
en tabii icabı saymak durumundayız 

Sayın Demirel Ba#kanlı%ındaki Koalisyon Hükümetinin uzla#ma protokolüne 
dayanarak hazırlamı# oldu%u programının iç güvenlikle ilgili bölümünü de%erlen-
dirdikten sonra, di%er konulara, iç ve dı# sorunlarımıza ana hatlarıyla ve satır ba#-
ları halinde de%inerek maruzatımı bitirmi# olaca%ım. Vaktinizi bir nebze alaca%ım 
için mazur görülmemi #imdiden istirham ediyorum.

Bu suretle programa ili#kin görü#lerimizi:

&ç güvenlikle ilgili tedbirler,

Ekonomik ve sosyal sorunlarımıza ait tedbirler,

Milli E%itim ve kültür hizmetleri ile ilgili tedbirler,

Dı# ili#kilerimizi kapsayan konular halinde arz ve ifade etmeye çalı#aca%ız.

Hükümet Programında en ba#ta gelen ve günümüz #artları içerisinde ele alın-
ması gereken konuların en ba#ında hiç #üphesiz anar#ik olaylarla mücadele gelmek-
tedir. Programda bu konuya özel itina gösterilmi#tir.



Demokratik parlamenter düzenimizin, Cumhuriyet rejimimizin her türlü 
kanun dı#ı eylem ve i#lemlere kar#ı korunmasında, Cumhuriyet Hükümetimizin 
Programda ifadesini bulan azim ve kararını memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Anayasa ve kanunların asla yer vermedi%i, toplumun huzurunu bozan, hürri-
yet içerisinde kalkınma hamlelerine ve Türk Milletinin mutluluk ve refahına engel 
olmak isteyen her türlü eyleme kar#ı mücadeleyi ve bunları tesirsiz hale getirmeyi 
taahhüt eden Programın lafzıyla, ruhuyla ve bütün icaplarıyla uygulama alanına 
sokulmasını destekliyor, kanun ve nizam hâkimiyetinin her #eyden önce gelmesini 
hukuk devletinin en tabii gere%i sayıyoruz.

&ç güvenli%in asayi# ve kanun hâkimiyetinin kesin #ekilde sa%lanması, Devletin 
selâmeti için #arttır, rejimin selâmeti için #arttır. Özellikle 1968’lerden sonra dozu-
nu artırarak sürdürülen anar#i ve terörist hareketler yalnız Türkiye’de de%il, birçok 
dünya ülkelerinde ve hatta Avrupa’nın geli#mi# ve kalkınmı# Batı demokrasilerin-
de dahi zaman zaman kendisini göstermi#tir. Toplumun huzur ve sükûnunu boz-
mu#, e%itim ve ö%retim hürriyetini, anayasaların teminat altına aldı%ı bütün hak 
ve hürriyetleri yine bu imkânlar arkasına sı%ınarak ortadan kaldırıp, milletlerarası 
komünizm idealinin ve rejimleri yıkmanın bir vasıtası haline sokulmu#tur. Kanun 
hâkimiyetinin zedelenmesini, devlet ve hükümet otoritesinin rencide edilmesini 
hedef alan yerli ve yabancı anar#ik olayların altında yatan gerçek budur. Bunun kal-
kınmayla, refahla, fikir özgürlü%ü ile reformist hareketlerle hiç bir ili#kisi yoktur.

Bu gerçe%i her türlü siyasi rekabet hissinden ayrı tutan memleketler gereken 
tedbirleri elbirli%i ile almakta tereddüt etmemi#ler, toplumun huzur ve sükûnunu 
kısa zamanda sa%lamayı ba#armı#lardır.

Sayın arkada#larım;
Evvelâ olaylara do%ru te#his koymakta birle#meli, ondan sonra da dünya 

âlemce bilinen tedavi yöntemlerinin uygulamasına geçilmelidir.
Günümüzdeki anar#ik nitelik ta#ıyan suçlar ki#isel suçlar de%ildir. Adi zabıta 

vakaları da de%ildir, masum ö%renci hareketleri de de%ildir. Bu olayların önüne ge-
çilmesini Türk gençli%inin, ayrı fikir ve görü#ler ta#ısalar da kaba kuvvete dönü#me-
den e%itim ve ö%retim yapabilmesini istiyoruz. Anar#ik olayların ve a#ırı cereyan-
ların aleti olmasınlar diye u%ra#ıyoruz. Bundan ıstırap duyuyoruz. 12 Mart öncesi 
ve sonrası olayların tarihe mal olan gerçeklerinin artık anla#ılmasını bekliyoruz.

Hükümetler devletin icra organıdır. 1961 Anayasası ile kuvvetler ayrılı%ı pren-
sibi benimsenmi#tir. Her #eyi Hükümetten beklemek alı#kanlı%ından da kurtulma-
mız lâzımdır. Nereden gelirse gelsin kanunsuz fiil ve hareketler kar#ısında bütün 
siyasi partilerimizin, iktidarı ile muhalefeti ile Hükümet Programında ifadesini 
bulan te#hislerde birle#mek mecburiyetindeyiz. Anayasal organların ve bütün mü-
esseselerin bu sorumluluk duygusunu her an hissederek rejimi yıkma hedefine yö-
nelen davranı#lar kar#ısında kendilerine dü#en görevi objektif hukuk ölçüleri içeri-
sinde yapmaları #arttır. &steyerek veya istemeyerek kısa vadeli kısır parti çıkarları 
u%runa hiç bir anar#ik eylem gizli veya açık #ekilde himaye görmemelidir. Polemik 
olsun diye de%il bir gerçe%i ifade için arz etmek istiyorum arkada#larım. Anar#ik 
olayların önlenmesini ancak kendi iktidarlarında bulanların hükümet ettikleri kısa 



ve uzun dönemlerde olayları önlemeye muktedir olamadıklarını ifade etmek isti-
yorum. Kar#ılıklı ithamlarla anar#ik olaylar için çözüm getirmek de%ildir. Milleti 
özledi%i huzuru en kısa zamanda sa%lamak, bütün hükümetlere yardımcı olmak 
durumundayız ve buna mecburuz.

Arz etti%im gibi; hem kuvvetlerin ayrımı prensibini savunmak hem de anar#ik 
olayların istenildi%i ölçüde önlenememesinin bütün günahını, bütün faturasını hü-
kümetlere ödetmeye çalı#mak insaf ölçüleri ile ba%da#tırılmaz, arkada#lar.

Büyük Milletimiz cereyan eden olayları dikkat ve endi#e ile izlemektedir. Her-
kesin, her organın kendisine dü#en görevi yapmasını beklemektedir. Te#histe birle-
#irsek tedavide güçlük çekmeyiz. Hükümet dı#ındaki tüm organ ve kurulu#ların da 
bundan böyle geçmi# tecrübelerin ı#ı%ı altında konuya gereken hassasiyeti göstere-
ce%inden A.P. Grupu olarak #üphe etmek istemiyoruz 

Demokratik parlamenter düzenlerde i#çi sendikaları vardır belli meslek grup-
larının hak ve menfaatlerini korumak için kurulan resmi veya özel dernek ve ku-
rulu#lar vardır. Ö%renci kurulu#ları vardır. Bütün bunlar baskı grupu olarak elbette 
Parlamento ve hükümetler nezdinde mensuplarının hak ve menfaatlerini koruma-
ya çalı#acaklardır. Yakın geçmi#te üzüntü ile görülmü#tür ki; bu baskı gruplarının 
bir kısmı kendi faaliyet çerçevelerini a#arak siyasi faaliyetlerin mihrakı haline gel-
mi#ler, pervasızca kanunları çi%nemi#lerdir. Bazı hallerde anar#ik olay ve fiillerin 
orta%ı olmu#lar ve maalesef belli çevrelerin te#vik ve deste%ini de kazanmı#lardır 
arkada#lar. 

Sayın Ba#kan,

Yüce Senatonun çatısı altında görev yapan hukukçular vardır, ilim adamları 
vardır. Anayasa profesörleri vardır, Anayasa Mahkemesi Ba#kanlı%ı yapan muhte-
rem arkada#lar vardır. Memlekette geni# tecrübe kazanan her türlü meslek grupla-
rının kıymetli temsilcileri vardır.

Hepinize samimiyetle soruyorum. Kanun hâkimiyeti böyle mi sa%lanacaktır? 
Huzur yolu böylemi açılacaktır? Demokrasi böylemi korunacaktır?

Ülke ve millet bütünlü%ünü, iç barı#ı, karde#lik ve huzuru korumaya kesin #e-
kilde kararlı isek geliriz her #eyden önce kanunları hâkim kılalım. Geliniz kanuna 
uymayan, Anayasada yeri olmayan “Genel Grev” gibi sorumsuz ça%rılara iltifat et-
meyelim arkada#lar. Çe#itli iç ve dı# meselelerin halli için millet iradesine dayana-
rak memlekete hizmet etmek isteyen ve hemen hemen hepsi cumhuriyet neslinin 
evlâtları olan bu muhterem ki#ileri pe#in hükümlerle, kanun dı#ı baskı metodlarıy-
le yıpratmaya tevessül etmeyelim. Bundan ancak memleket zarar görür. Bundan 
ancak dengeli ve hızlı kalkınma gayretleri zarar görür.

Hükümetlerin ba#arılı olamadıkları hallerde yine, Yüce Meclisin kararı ve Ana-
yasa hükümleri uyarınca dü#ürülmeleri her zaman mümkündür. Anayasa ve ka-
nunlara saygılı olmanın, hür parlamenter rejimin korunmasının ba#ka bir yöntemi 
de yoktur. Asgari mü#terekte birle#mek rejimi ayakla tutabilmenin #artlarını her 
zaman canlı tutabilmek için #iddet olaylarının arkasında yatan rejimi yıkma kavga-



sının mevcut oldu%unu hep birlikte bilmeye ve sorumlulu%u hep birlikte Yüce Türk 
Milleti ve tarih huzurunda payla#maya mecburuz muhterem arkada#larım.

Programdaki; C.H.P.’ye mensup Sayın üyelerce de memnuniyetle kar#ılanmı# 
olmasını bekledi%imiz:

“Anayasanın temel ilkelerini ve milletin yüksek menfaatlerini korumak için 
muhalefetle demokratik, medeni münasebetler kurulacak ve bunlar güçlendirile-
cektir” tarzındaki beyan özellikle anar#ik olayların ve önemli dı# sorunların mü#-
tereken ve elbirli%iyle önlenmesi konusunda müspet bir adım olabilecek mahiyet 
ta#ımakladır. C.H.P. Sayın Genel Ba#kanı ve üyelerinin memleketin yüksek menfa-
atleri açısından bu iyi niyet ça%rısına iltifat etmeleri memlekete ve rejime çok #eyler 
kazandıracak görü#ündeyiz. Eski defterlerin açılmasında faydalar yoktur. Gelece%e 
güvenle bakmak lâzımdır. Dar bo%azlan a#abilmenin en pratik yolu önemli iç ve dı# 
meselelerde iktidar grupları ile muhalefet arasında yapıcı bir diyalogun kurulması-
dır.

Yüce Senatonun Çar#amba günü yapılan oturumunda bilgilerinize sunulan 
Hükümet Programı kendine mahsus ayrı a%ırlık ve önem ta#ıyan çe#itli ekonomik 
ve sosyal tedbirler manzumesi mahiyetindedir. Hızlı ve dengeli kalkınma hamlele-
rimizin aynı #ekilde devamını öngören ekonomik ve sosyal tedbirler manzumesini 
takdirle kar#ılıyor; kısa veya konusuna göre belli süreler içerisinde uygulama alan-
larına konulmasını bekliyoruz. Hükümetin güvenoyu almasından sonra da yeni ka-
nunların çıkmasını gerektirecek tedbirler için A.P. Grupu olarak elden gelen destek 
esirgenmeyecektir.

Hepsi yekdi%erini tamamlayan ve bütün Bakanlık ve müesseselerin hizmet 
alanına giren konular üzerinde ayrı ayrı görü# arzetmemin kıymetli zamanlarınızı 
alaca%ı dü#üncesiyle bazı noktalar üzerinde durmakla yetinece%iz.

Hızla kalkınmakta olan memleketler için, daha do%rusu hürriyetçi parlamen-
ter düzen içinde kalkınmakta olan memleketler için en önemli faktör yurt sathında 
huzur ve sükûnun muhafazasıdır. Bu itibarla programın ilk bölümlerinde anar#ik 
olaylarla, kanun hâkimiyetiyle ilgili konulara de%inilmesinden sonra ekonomik ve 
sosyal sorunların ele alınmasını bu gerçe%in tabii bir icabı sayıyoruz.

Adalet Partisi siyasi iktidarları Demokrat Parti zamanında ba#latılan iktisadi 
kalkınma mücadelesini aynı #evk ve heyecanla yürü me#ini bilmi#ler, “Mutlu ve 
Müreffeh Büyük Türkiye” idealinin samimi takipçileri olmu#lardır.

Anayasa muvacehesinde kalkınmamız plana ba%lanmı#tır. Bunun yanında 
Anayasanın da öngördü%ü “Sosyal Devlet” anlayı#ı; sosyalist bir rejime cevaz veren 
bir anlayı# da de%ildir.

Karma ekonomi düzenini benimseyen parti olarak, sosyal devlet felsefesi ve 
ilkeleri ile hızlı ve dengeli bir kalkınmanın; ancak kamu yatırımları ile özel sektör 
yatırımları arasında kurulacak mâkul bir denge ile sa%lanaca%ına inanmı#ızdır. Alt-
yapı hizmetleri ile enerji santralleri ile modern ula#ım imkân ve vasıtaları ile sınai 
tesisleri ile fabrikaları ile velhasıl sınai ve tarımsal yatırımları ile güçlü ye bütünlük 
arz eden bir ekonomik bünyeye kavu#mak yolundaki yapılan hizmetler ortadadır. 



Büyük eserler bütün ha#meti ile Türk milletinin hizmetindedir. Büyük i#ler yapmak 
için büyük heyecana duymak lâzımdır.

Üretimin artırılmasına, serbest rekabete, özel mülkiyete zarar vermeden; ba#-
ka deyimle üretimin muhtaç oldu%u itici gücü ortadan kaldırmadan Kamu &ktisadi 
Te#ebbüsleri ile ilgili ıslahat ve yeniden düzenleme tedbirlerine ba#vurulmasını se-
vinçle kar#ılamaktayız.

Sayın Ba#kan,
Liberal görü# sahibi oldu%umuz ve belirli bir ekonomik politika izledi%imiz 

#eklinde ele#tirilere maruz kalan A.P.’liler olarak program vesilesiyle #u noktayı 
tebarüz ettirmek isterim ki, 18’nci Asrın klasik liberal görü#ü bugün hemen he-
men tarihe karı#mı#tır. Devletin, sosyal refahın sa%lanmasında, sosyal güvenlik 
tedbirlerinin alınmasında, ekonomik hayata belli ölçüler çerçevesinde müdahale 
etmesinde rol sahibi oklu%u yalnız bizde de%il Amerika Birle#ik Devletlerinde dahi 
görülmektedir. Sosyal devletin gereklerine uyarak, karma ekonominin toplum için 
büyük faydasına inanarak, gerek kamu kesiminde, gerekse özel kesimde her türlü 
tedbiri almakta tereddüt etmemi#izdir.

Hükümet programında refahın tabana yayılması amacıyle, sosyal güvenli%in 
icap ettirdi%i bütün bo#lukların doldurulması gayretleriyle ilgili beyanları hararetle 
destekliyoruz.

&#çi, küçük esnaf ve sanatkâr, köylü, çiftçi, memur gibi dar gelirli vatanda#la-
rımızın refahı için alınması kararla#tırman tedbirleri memnuniyetle kar#ılıyoruz. 
Fert ba#ına dü#en milli gelirimizdeki artı#ların hafife alınmaması lâzımdır.

Ekonomimiz hızla kalkınmakta olan bir ülke olarak, elbette ki, zaman zaman 
dar bo%azlarla kar#ıla#acaktır. Bütün dünyada aktüalitesini koruyan petrol mesele-
si vardır. Döviz sıkıntıları vardır. Elbette ki, bu sıkıntılar ekonomik ili#kilerin çok 
girift hale geldi%i dünyamızda bizi etkilemekten uzak kalamayacaktır.

Kötümserli%e kapılmadan ciddi ve müessir tedbirlerle; yerüstü ve yeraltı kay-
naklarımızın de%erlendirilmesiyle, büyük tarımsal ve sınai potansiyellinizin kulla-
nılmasıyla meselelerin üstesinden gelmek daima mümkündür. Programı bu yönü 
ile de yapıcı ve gerçekçi telâkki etti%imizi ifade etmek istiyoruz.

Özetle ifade edersem, sınıf mücadelesine yer vermeden kalkınma sa%lanır, re-
fah seviyesi yükselir.

&#çi ve i#veren ili#kilerinde çatı#maya meydan vermeden, binilen dal kesilme-
den üretimin artmasından do%an nimetlerden âdil ölçüler içerisinde faydalanma 
imkânları bulunur ve bulunmaktadır da. Çalı#an sınıfın her türlü hak ve menfaat-
lerinin korunmasında ne kadar samimi oldu%unu Adalet Partisi #imdiye kadar ki 
tek ba#ına ve koalisyon halindeki icraatıyle ispatlamı# bulunmaktadır. Mesele, eko-
nomik büyümenin kesintisiz devanı ettirilmesidir. Mesele, üretimin artırılmasıdır. 
Mesele, büyük bir heyecanla yatırım projelerinin gerçekle#tirilmesidir. &#sizli%in 
önlenmesinin ve kendi malımızı kendimiz üretip milyarlarca liralık döviz tasarrufu 
sa%lanmasının ba#ka yöntemi de yoktur. Bunlar modern ekonomi ilminin gerçekle-
ri oldu%u kadar memleketin içinde bulundu%u #artların en tabii ihtiyacıdır.



Sayın Ba#kan,
Bütçe kaynaklarımızın faydalı #ekilde de%erlendirilmesi için programda öngö-

rüldü%ü veçhile vergi ziyamı önleyecek tedbirlerin hızla geli#tirilmesini beklemek-
teyiz. Yergi ve vergi idaresinin ıslahını sa%layacak, vatanda#ı formalite ve bürok-
rasinin dar ve sıkıcı kalıplarından kurtaracak çalı#maları hasretle beklemekteyiz.

Asgari manada okuma-yazma bilen her vatanda#ın anlayıp doldurabilece%i be-
yanname ve formüllerin yeni teknikle desteklenmesi zaruretine inanıyoruz. Ver-
gide adalet sa%lanmalı, asgari geçim indirimi en kısa zamanda tatminkâr seviyeye 
çıkarılmalı, özellikle dar gelirlilere rahat ya#ama imkânı sa%lanmalıdır. Maliyemiz 
klâsik maliyeci imajından süratle kurtarılmalıdır.

Ticari ve zirai kredi sisteminin yeni esaslara ba%lanması gecikmemeli, özel-
likle çiftçi ve köylünün verimli ve kontrollü bir kredi sistemine kavu#turulması 
imkânları hızla aranmalıdır.

&darede ıslahat yapılmasının ve vatanda#ın kırtasiyecili%in sıkıcı çemberinden 
kurtarılmasını bekliyoruz.

Mahalli idareler olarak belediyelerin, il özel idarelerinin ve köylerin, küçük es-
naf ve dar gelirlilere yük te#kil etmeyecek surette yeni finansman ve fon kaynakları 
ile beslenmesi esasına dayalı yeni tasarıların biran önce Yüce Meclislere sevkinden 
memnuniyet duyaca%ımızı ifade etmek istiyoruz.

Dı# ülkelerde yasayan ve Türk ekonomisine büyük katkıları olan i#çilerimizin 
henüz halledilemeyen sorunlarına çözüm yolları aranmasını istemekteyiz.

Çe#itli tarımsal ürünlere ait taban fiyatların tespitinde tarım ürününün gittik-
çe artan maliyet unsurları nazara alınarak gerçek de%eri ile satılmasının teminine 
ili#kin tasarrufları sevinçle kar#ılayaca%ımızı #imdiden belirtmek isteriz.

Hükümet kurulu#larının gecikmesi nedeniyle halen ilân edilemeyen hububat 
fiyatlarının çok kısa zamanda ilânının yerinde bir hizmet olaca%ı görü#ündeyiz.

Dı# ödemeler dengesindeki dar bo%azların belli bir süre sonunda a#ılabilmesi 
imkânlarının takviye edilmesini önemle beklemekteyiz. Klâsik tarımsal ürünleri-
mizin ihracında ve dı# ülkelerdeki i#çilerimizin gönderdikleri dövizlerle takviye edi-
len döviz rezervlerimiz çok büyük ihtiyaçlarımız muvacehesinde maalesef yeterli 
de%ildir.

Te#vik ve uygulama tedbirleri rasyonel ve pratik metotlarla icap ederse yeni-
den düzenlenmeli, ihraç malları üreten sanayi erbabına gereken kolaylık gösteril-
melidir. Basit bir telefon konu#masından sonra uçaklarla 24 saat içerisinde mal 
#evkinin imkân dahilinde oldu%u bir dünyada biz hâlâ zorluklar çıkarmakta, for-
maliteleri artırmakta, birbirimizle yarı# halinde bulunmaktayız. Her nedense bu 
konulara #imdiye kadar pratik çözüm yolları getirilememi#tir. Sebebini anlamakta 
güçlük çekiyoruz. Bu noktalarda Sayın Hükümetin dikkatli olmasını bilhassa istir-
ham ediyoruz.

Memleketimiz bütün dünyanın aradı%ı çok de%i#ik sebze ve meyvelerin yeti#ti-
rildi%i ve bol oldu%u bir ülkedir. Özellikle ya# meyve ve sebze ihracını çok süratli bir 



prosedüre ba%layacak tedbirlerin ilk 100 gün içerisinde gerçekle#tirildi%ini görür-
sek, döviz meselemizin hallinde de önemli bir adım atmı# oluruz.

Turistik imkânların bütün potansiyelini bünyesinde toplayan Türkiye #imdi-
ye kadar maalesef bu noktayı yeterince de%erlendirememi#, gazetelere de akseden 
belli sebeplerle memleketimiz nerede ise turistlerin biran önce bırakıp gitmelerini 
sa%layacak bir ortama itilmi#tir. Bu nokta üzerinde önemle durulmasını hassaten 
istirham ediyoruz.

Programın memnuniyetimizi mucip olan bir yenili%ine i#aret ermek isteriz.
Bölgeler arası dengesizli%i kaldırmak, dengeli ve hızlı kalkınmayı sa%lamak ve 

yatırımların âdil bir #ekilde gerçekle#tirilmesini temin etmek için Do%u ve Güney-
do%u illerimizle ilgili özel bir “&l Pilot Kalkınma Projelerinin” uygulamaya ba#latıla-
ca%ını sevinçle kar#ılıyor, bunu zaruri bir hizmet telâkki ediyoruz. Ekonomik ted-
birlerle ilgili maruzatıma son vermeden önce büyük vatanda# kitlelerini bilhassa 
son günlerde fazlasıyla rahatsız etme istidadını gösteren hayat pahalılı%ı üzerinde 
de ciddi tedbirlerin alınması hususunda Hükümetimizin gereken çalı#malara giri-
#ece%ine inanıyoruz. Özellikle ekonominin tabii bir icabı olan arz talep kaideleri 
dı#ında suni fiyat yükselmeleri hepimizi üzmektedir. Bir kısmının idari tedbirlerle, 
bir kısmının yasal tedbirlerle önünün alınması makul düzeyde tutulması gerekir.

Programda e%itimin millili%ine özel önem verilece%i açıkça ifade edilmi#tir. 
Anayasamız ve memleket gerçeklerinin ı#ı%ı altında hazırlanıp Yüce Meclislerin 
onayı ile yürürlü%e giren Temel E%itim ve Ö%retim Kanunu muvacehesinde; de%il 
T.C. Hükümetlerinin hiç bir kurulu#, müessese veya derne%in kendi dü#ünce, felse-
fe ve ideolojisi istikametinde bahis konusu kanunun ölçüleri dı#ında bir e%itim ve 
ö%retim metodu biçimi veya yöntemi icat etmesi mümkün de%ildir.

Milli E%itimde temel hedef; Milletimizin bütün fertlerini, Türk Milletinin mil-
li, manevi, ahlâki, insani, sosyal ve kültürel de%erlerini benimseyen, koruyan ve 
geli#tiren, ailesini, vatanını ve milletim seven ve daima yüceltmeye çalı#an, Türki-
ye Cumhuriyetine kar#ı görev ve sorumluluklarım bilen ve bunları davranı# haline 
getirmi#, büyük ve #anlı tarihimizle iftihar eden, milletimizin gelece%ine güvenle 
bakan, her türlü taklitçilikten uzak, milli #ahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve mede-
niyet yansında insanlı%a örnek olmayı hedef alan vatanda#lar olarak yeti#tirmektir.

Gerçek manada Atatürk ilkelerinin gere%i de budur. Artık bundan böyle e%iti-
min millili%inin Anayasa ve kanunlar muvacehesinde gerçek bir unsur olarak kabu-
lü zarureti vardır. Hükümet programlarına dahi geçirilmesine lüzum görülmeyecek 
#ekilde tabii bir nitelik kazanmalıdır. Temennimiz budur, arkada#lar.

Bütün e%retim kademelerinde bu prensiplerin esas te#kil edece%i bir uygula-
maya gidilmesini öngören her türlü tedbirin alınmasını memnuniyetle kar#ılayaca-
%ımızı belirtiyorum.

Yüksekö%renim ça%ındaki gençlerimizin her türlü sorunlarının belli bir plan 
ve program perspektifine göre çözüme kavu#turulması lâzımdır. Yeni ve yeterli ö%-
renci yurtlarının veya Üniversite kampuslarının modern planlarla in#ası büyük bir 
ihtiyacı kar#ılayacaktır. Yurt sorunları ile ilgili bo#lukların doldurulması, özellik-



le Anadolu’nun ücra kö#elerinden gelen gençlerimizin kredi ve burs sorunlarının 
günün #artlarına göre yeniden ayarlanması ve bütçelere hiç esirgemeden ödenek 
konulması zaruretine inanıyoruz.

Bilhassa üniversite gençlerimizin bo# zamanlarının de%erlendirilmesine matuf 
her türlü tedbir alınmalı ve bu konuda hiç bir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır.

Dı# ili#kilerimiz:
Hükümet programında dı# ili#kilerimizi kapsayan politikanın ana hatlarına ve 

esaslarına de%inilmi# bulunmaktadır.
Günün ve dünyanın her gün bazen de her saat de%i#en milletlerarası siyasi 

konjonktürü kar#ısında, gerçekçi, milli menfaatlerimize ters dü#meyen, enerjik bir 
politika izlememizin zorunlulu%unu arz etmeyi dahi fazla buluruz.

Çe#itli ve önemli dı# sorunlarımızın makul bir zaman içerisinde çözülmesine 
ihtiyaç duyulan bir ortamda, hiç olmazsa Sayın Demirel Ba#kanlı%ında kurulan 
koalisyon orta%ı siyasi partilerimiz arasında, her ne #ekil ve surette olursa olsun, 
sanki görü# ayrılı%ı bulundu%u #üphe veya izlenimine yurt içinde ve yurt dı#ında 
meydan verebilecek nitelikteki tutum ve davranı#lardan kesinlikle kaçınmak zo-
runlulu%u vardır.

Milletler arası ili#kilerde Türkiye’nin ana tercihlerini muhafaza ederek, bütün 
dünya devletleri ile iyi ve ili#kiler içerisinde bulunması muhakkak ki, sayısız fayda-
lar sa%layacaktır.

Günümüzdeki milletlerarası ili#kilerde ekonomik faktörler ön plana geçmi# 
bulunmaktadır. Türkiye’nin yalnız siyasi menfaat sahasını de%il, ekonomik menfa-
at sahasını da geni#letmek ve savunmak gerekmektedir.

Zira dünya ekonomik dengesi büyük de%i#iklikler geçirmektedir. Dünya aynı 
zamanda 1929 krizinden bu yana, belki de, en önemli ekonomik bunalımım ya-
#amakta, dünya para düzeni tam bir düzensizlik içinde bulunmaktadır. Elbette ki 
Hükümetimiz bu geli#meleri gözden uzak tutmayacaktır.

Siyasi dengede de önemli geli#me ve de%i#ikliklere #ahit olmaktayız.
Sayın Ba#bakanımızın da katıldıkları 1975 Helsinki dokümanları milletlerarası 

ili#kilerde yeni anlayı# ve esaslar getirmi#tir. Dünya askeri dengesinde de tekno-
lojik geli#meye paralel olarak çok önemli geli#meler görülmektedir. Bütün bunla-
rı görmek ve tespit etmek kâfi de%ildir. Bunlara intibak etmek, bunlar kar#ısında 
Türk milli çıkarlarını en iyi #ekilde savunmak gerekir. Ancak, dı# te#kilâtımızın da 
çok uyanık, basiretli olması bulundukları ülkelerdeki her türlü geli#meyi yakinen 
izleyip Hükümete bildirmesi icabeder.

Koalisyon Hükümetimizin ba#ı olan Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel’in bu 
konularda ne kadar hassas oldu%u gerek Helsinki Konferansındaki tutumu, gerekse 
di%er dı# ülkelerdeki temasları ve Amerika Birle#ik Devletleri Ba#kanı Carter’le vaki 
mülakatları sırasında kamuoyunca da yakinen izlenmi# ve takdir edilmi#tir.

Kıbrıs milli davamız henüz nihai bir çözüme kavu#mu# de%ildir. Yunan Hükü-
meti bu konuda ısrarlı bir #ekilde taraf olmaktan kaçınmakta, Türkiye’yi ve Kıbrıs 



Türk Toplumunu Ba#piskopos Makarios ile kar#ı kar#ıya bırakmayı tercih etmek-
te, bunun yanısıra Türkiye üzerinde dı# baskılar yaratmak gayretini sürdürmekte, 
Amerika Birle#ik Devletleri Kongresi ve kamuoyunda Türkiye aleyhindeki geni# 
faaliyetlerini devam ettirmektedir. Aynı zamanda bütün dünyada insafsız bir kam-
panya yürütmeyi usul haline getirmi#tir. Atina Hükümeti bununla da yetinmeye-
rek, bir taraftan Türkiye’yi ambargo altında tatmaya çalı#ırken, di%er taraftan ciddi 
bir durum arz etmeye ba#layan silahlanma yarı#ı içinde bulunmaktadır. Türkiye 
Kıbrıs meselesinin müzakere yoluyla halline daima ve samimiyetle taraftar olmu#-
tur. Türkiye gayet tabiidir ki, Makarios’a muhatap alamaz. Muhatap Atina’dır. "u 
gerçe%i bütün ülkelerin kabul etmesi lâzımdır ki, Kıbrıs sorununa ili#kin Türk - Yu-
nan anla#mazlı%ı Amerikan kongresinde veya Avrupa’nın bazı ba#kentlerinde çö-
zümlenecek nitelikte de%ildir kanısındayız. Ancak, Ankara ile Atina arasında; buna 
paralel olarak da Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumları arasında çözülebilir.

Kıbrıs sorununun hallinin, di%er anla#mazlıklara da bir noktada yardımcı ola-
ca%ı görü#ündeyiz.

Daima barı#tan yana oldu%umuzu tekrar etmek isteriz. Ancak, bu bansın biza-
tihi Atina ve Makarios’un #artları ile olamayaca%ı da muhakkaktır.

Türkiye ile Amerika arasındaki ili#kilerimiz Ba#bakan Sayın Demirel’in de bir-
çok defa halkımızın hissiyatına tercüman olarak ifade ettikleri gibi, bizim hiç bir 
günahımız olmadan bozulmu#tur. Amerikan Kongresi, Rum lobisinin baskısı ile 
devreye girmi#, Kıbrıs sorununu gerçek mecrasından çıkararak Türkiye - Amerika 
ili#kisi içerisine yerle#tirmek suretiyle hem iki müttefik devletin ili#kilerini çıkma-
za sokmu#, hem de Kıbrıs meselesinin hallini lüzumsuz bir #ekilde geciktirmi#tir.

Amerika, Kıbrıs meselesinin gerçekten hallini istiyorsa, yolun üzerinden çe-
kilmeli, Türkiye - A.B.D. ili#kileri ile Kıbrıs meselesi arasındaki ba%ı kesmelidir. Bu 
devam etti%i sürece hem meselenin halli gecikecek hem de ili#kilerimizin normale 
dönmesi güçle#ecek ve sıkıntılar artacaktır. Ambargo kısmen aralanmı# olmakla 
beraber bu haliyle devamı A.B.D. ile ikili ili#kilerimizi daha fazla zedeleyecektir. Or-
tak savunması da menfi bir #ekilde etkilenmek suretiyle, Akdeniz gibi hassas bir 
bölgede savunma dengesini ciddi bir #ekilde bozacaktır. Özetle ifade edersek, Türk 
- Amerikan ili#kileri Rum ipote%i altında devam edemez. A.B.D. Kongresinin bunu 
açık bir #ekilde idrak etmesi lâzımdır.

Sayın Ba#kan,

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile olan ili#kilerimize gelince:

Konunun yeni bir açıdan ele alınması zamanı gelmi#tir. Programda da ifade 
edildi%i üzere milli menfaatlerimizin korunması esastır.

AET, Kuzeydeki geni#lemesini tamamladıktan sonra bu kere, Akdeniz’de geni#-
leme kararını almı# bulunması Türkiye için yeni bir durum meydana getirmektedir.

“Zeytinya%ı Ku#a%ı” olarak anılan, Yunanistan, Portekiz ve son olarak 
&spanya’nın tam üyelik talepleri, Türkiye ile AET Ortaklık Anla#masının gelece%i 
bakımından üzerinde ciddiyetle durulması gereken yeni #artlar yaratmaktadır.



Hiç #üphe yok ki, yeni Hükümetimiz bu konuyu bu açıdan da de%erlendire-
cek ve gereken karar alacaktır. AET meselesi takdir buyuraca%ınız veçhile basit bir 
konu de%ildir. 1 Temmuz I977’den itibaren 9 AET ülkesi ile 7 serbest mübadele 
bölgesi üyeleri arasında ticaretin serbest bırakılması dünyanın en büyük ekonomik 
pazarını meydana getirmi# bulunmaktadır. Bu, gerçek, gözden uzak tutulmamak 
icabeder. AET bugünün ve yarının bir realitesidir. Türkiye’nin dı#ında da kalamaya-
ca%ı, yabancı da kalamayaca%ı bir realitedir. Özellikle Yunanistan’ın tam üye olaca%ı 
böyle bir topluluk Türkiye bakımından ekonominin de çok ötesinde bir önem ve 
anlam ta#ımaktadır.

Kıymetli arkada#larım,
Belli bir süre içerisinde çe#itli konulara temas etmeye gayret ettim. Benden 

önce konu#an Milli Birlik Grupu Sayın Sözcüsü Mucip Ataklı bu kürsüye çıktılar; 
biz #ahsen bu üslubu yadırgamı# de%iliz arkada#lar. "u Cumhuriyet Senatosu kür-
süsü altında bulundu%umuz her celsede, hemen hemen her toplantıda Milli Bir-
lik Grupu Sayın üyelerinin basit bir önergenin kabulü, ademi kabulü; 10 dakikaya, 
veya 5 dakikaya indirilmesi konusunda dahi bizimle beraber bulunduklarına #ahit 
olmamı#ızdır, zaten e#yanın tabiatına aykırı bir durum. Pe#in hükümlerle Demok-
rat Parti iktidarlarından ba#layarak Adalet Parti iktidarlarım kötülemek, Sayın De-
mirel bizzat veya koalisyon ortaklı%ı halinde kurmu# oldu%u bütün iktidarları kö-
tülemek ve pe#in hükümlerle kurulmu# olan Hükümetin muvaffak olamayaca%ım 
dile getirmek, sanki kurulan bu Hükümet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de%il de 
ba#ka bir hükümetmi# gibi büyük #üpheler arz etmek, kamuoyunda #üpheler ya-
ratmak maalesef Sayın Milli Birlik Grupunun bir nevi tabii takti%i haline gelmi#tir 
arkada#lar. Fakat biz bunu yadırgamı# da de%iliz.

Yalnız #urasını ifade etmek isterim ki, gönül isterdi ki, bu çatı altında bulunan 
Milli Birlik Komitesi üyeleri burada denge unsuru olsunlar. (A.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri)

Eski defterleri karı#tırmak istemiyoruz muhterem arkada#lar. Eski defterlerin 
karı#tırılması ne bize ne size fayda getirmez; ama rica ediyorum, Milli Birlik Grupu 
Üyeleri olarak, Sayın Cumhurba#kanınca Seçilen Kontenjan üyeleri olarak, hangi 
partiye mensup olursa olsun bir defa #u kürsüden konu#urken asgari mü#terekte 
birle#menin, belli bir ölçüyü, belli bir üslubu kaçırmamanın zarureti #arttır arka-
da#lar. Bu demokratik sistemde ba#ka türlü diyalog kurulması mümkün de%ildir.

Hem diyalogdan bahsedeceksiniz, hem de kalkacaksınız burada kurulmu# olan 
ve güvenoyu almak için Hükümet programım kürsüye getiren bir Hükümetin prog-
ramını ele#tirecek yerde, programı çe#itli sosyal, ekonomik konularla ilgili görü#le-
rinizi ifade edecek yerde, kalkacaksınız burada bizatihi kendi siyasi emelleriniz is-
tikametinde beyanda bulunacaksınız. Bunun akıl ile mantıkla telif etmek mümkün 
de%ildir. Artık bu alı#kanlıktan kurtulmak lâzımdır, arkada#lar.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Grup adına konu#un, #ahsınız adına de%il.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Evet efen-

dim, grup adına veya #ahsı adına o fark etmez,



BA%KAN — Lütfen kar#ılıklı konu#mayınız efendim.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Ben #imdiye 
kadar yakinen tanık oldu%umuz bir zihniyeti ifade etmek istiyorum beyefendi. Lüt-
fen müdahale etmeyin fikir özgürlü%üne ve kürsü özgürlü%üne saygılı olun.

BA%KAN — Rica edeyim, Sayın Karaosmano%lu devam edin efendim.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Sanki iddia 
ettikleri Hükümet, bundan önce kurulan koalisyon Hükümeti (Kendi tabirleriyle 
bunu cephe olarak isimlendirdiler)

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sizin tâbiriniz; benim de%il. Kendiniz koydu-
nuz bu ismi.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Cephe de%il, 
Milliyetçi Cephe.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Milli mi? Milliyetçilikte cephe olmaz.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOGLU (Devamla) — “Milliyetçi 
Cephe” derken biz, Türk Ulusu arasında herhangi bir tefrik yapmı# de%iliz arkada#-
lar. (C.H.P. sıralarından "iddetli gürültüler)

Konu#mayın, susun.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Neymi#? A%a cephesi mi?

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Milliyetçilikte cephe olmaz, cephe sava#ta 
olur.

BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal!

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Sava# cephe-
si falan de%ildir. Milliyetçi cephe...

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Milliyetçiymi#... Sava#ta cephe olur.

BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın üyeler...

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Milliyetçi Cephe, milliyetçi...

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Milliyetçi 
Cephe &ktidarıdır, Milliyetçi Partiler toplulu%udur.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Milliyetçilikte cephe olmaz.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Cephe, sizin 
anladı%ınız manada cephe de%ildir arkada#lar. Sizin anladı%ınız manada cephenin 
temsilcileri ve zihniyetinde olan insanlar de%iliz biz. Öyle bir cephe de%ildir.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Hırsızlık, katillik #ebekesi!

BA%KAN — Kar#ılıklı konu#mayınız lütfen.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Komünizme 
kar#ı, anar#iye kar#ı, Anayasa dı#ı hareketlere kar#ı, kanunsuzluklara kar#ı, teröriz-
me kar#ı, milli menfaatlerimizin korunması için kurulan bir birliktir arkada#larım.



AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — (Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal’a hitaben) 
— Komünist, hırsız. Sizde utanmak var mı? Kuyruk acısı var.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sizde utanma olsa burada oturmazsınız.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Kaldı ki, o 
zaman 1970 seçimlerinden sonra Sayın Ecevit’in Hükümeti bırakmasını biz te#vik 
etmedik. Kurallara göre kurulmu#, güvenoyu almı#tır.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Dosyalar var. Katil herifler.

BA%KAN — Kar#ılıklı konu#mayacaksınız.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Katil sizsiniz.

BA%KAN — Kar#ılıklı konu#mayın.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Eski katiller, tarihi katiller.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Siz katiller toplulu%usunuz.

BA%KAN — Sayın Üye... Sayın Ünsal...

Kar#ılıklı lütfen konu#mayın, devam edin efendim.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Yolsuzluk dosyalarınız var burada.

BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal lütfen efendim.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Bizim alnı-
mız açıktır. Adalet Partisi te#ekkülü olarak alnımız açıktır, bu çatı altında hesabını 
veremeyece%imiz tek bir #ey yoktur.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Yolsuzluk dosyalarınızdan belli…

BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal müdahale etmeyin.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — 25 günde 40 ki#i öldürdünüz.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Ba#kan müdahale etmiyorum.

BA%KAN — Siz de müdahale etmeyin Sayın Kara Devam edin efendim.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Sayın Ba#-
kan, Sayın arkada#lar,

Bu ithamları dile getiren bu arkada#ımız bu mukaddes kürsüden Mao’yu met-
heden arkada#ımızdır.

BA%KAN — Sayın Karaosmano%lu, sebep olmayın.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Onun için 
te#hise beraberiz üzerinde fazla durmak istemiyorum.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Onun cevabını o zaman verdim, yine verebi-
lirim.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Cevabı ben 
zait addediyorum. Bu kürsüden Mao’yu metheden bir Cumhuriyet Senatosu üye-
sinin Adalet Partisine ve onun sözcüsüne söz söylemeye hakkı yoktur arkada#lar.



N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Onun cevabını yine verece%im. O zaman da 
cevabına verdim.

#BRAH#M K#RAZO&LU (Kayseri) — Sustursanıza bu zatı isim söyleyerek.
BA%KAN — Bir dakika Sayın Kirazo%lu, bir dakika.
Sayın Ünsal, rica edeyim tahrik etmeyin ve kaba kelimeler kullanmayın.
Sayın Karaosmano%lu, tahrik etmeyin ve sebep olmayın.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Sayın Ba#-

kan, biz bunlara alı#tık. "u mukaddes çatı altında...
BA%KAN — Sayın Kirazo%lu, sinirlenmeyin.
#BRAH#M K#RAZO&LU (Kayseri) — Susturmanıza bu zatı. On defa müda-

hale etti.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Utan utan; hırsızlıklarınızı söylüyorum.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal... Cumhuriyet Senatosu burası, Sayın 

Ünsal.
Sayın Karaosmano%lu, müdahale etmeyin, devam edin.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Muhterem 

arkada#lar;
Adalet Partisi Grup Sözcüsü sıfatı ile konu#uyorum. Konu#malarım hem Grup 

adınadır, hem #ahsım adınadır. "u çatı altında beraber vazife gördü%ümüz bütün 
Cumhuriyet Senatosu üyelerimiz bizimle aynı fikirleri payla#maktadırlar ve #unu 
ifade etmek istiyorum ki, Adalet Partisi olarak hiç bir #ekil ve surette sizin temsil 
etti%iniz, #ahsen tebdil etti%iniz zihniyetin de savunucusu de%iliz. Gayet tabii bu 
noktada müdahale edece%iz.

MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Siz saygılı de%ilsiniz.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Size ö%rete-

cek kadar bilirim bu i#leri.
MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Kendinize saygınız yok.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Zaten de-

mokrasiye ve kürsü hürriyetine saygılı olan bu #ekilde laf atmaz.
Muhterem arkada#lar,
"ahsen dokuz senedir #u Cumhuriyet Senatosu çatısı altında görev yapıyorum, 

bütün arkada#larımla beraber. Siz benim bir gün #u kürsüde konu#an bir arkada#ı-
ma söz attı%ımı gördünüz mü, lâf attı%ımı duydunuz mu? Ama, maalesef sizde böy-
le bir kabiliyet yok. Sizlerin kürsüye saygınız yok. Kürsüye saygısı olmayan ki#iler 
millete saygılı olamazlar...

MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Siz saygılı de%ilsiniz.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Önce kürsü-

ye saygılı olunuz, burası milletin kürsüsü.



MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Siz saygılı de%ilsiniz.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Biz saygılı-

yız arkada#lar.
MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Sizin kendinize saygınız yok.
BA%KAN — Lütfen müdahale etmeyin.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — O sizin ken-

di fikriniz beyefendi.
"unu da ifade etmek isterim:
Kontenjan Grupunu temsilen Muhterem Hocamız Erim konu#tular. Fikirleri-

ne saygı duyarız. Yalnız, #unu ifade etmek lâzımdır ki, bütün dünya memleketlerin-
de; hükümet te#killerinde, yeni #ahıslar atanır, eskileri devam eder, #u veya bu #ekil 
denenmi# veya denenmemi# gibi formüller belki bazı çevreleri memnun eder veya 
gayri memnun eder, ama bizce mühim olan Hükümetin programını uygulamasın-
daki ba#arısıdır, programcı iyi bir #ekilde icrasıdır.

Arz etti%im gibi, #u çatı altında bulunan muhterem bütün parlamenterler, 
memleket gerçeklerini bilen Cumhuriyet neslinin mensuplarıdırlar, Cumhuriyet 
ku#a%ının çocuklarıdırlar, hepsi tertemiz memleket evlâtlarıdırlar. Bu arkada#la-
rımızın #imdiye kadar oldu%u gibi bundan sonra da sırf memleket menfaatlerini 
korumak, sırf memleketi yüceltmek için ba#arıyla gayret sarf edeceklerine inan-
maktayız ve güvenmekteyiz.

Aksi olursa, gelirsiniz, Anayasa var, kuralları koymu#, nizamım koymu#, Mec-
lislere gidersiniz, gensoru verirsiniz, 226 oyu buldu%unuz zaman dü#ürürsünüz, 
kendiniz kurarsınız.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Senin akıl ö%retmene lüzum yok.
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Dü#ünmez-

seniz gayet tabii devam eder.
Sonra, Milliyetçi Cephe Hükümetinin kurulu#unu biz kendimizden yaratmı# 

de%iliz arkada#lar. Bu memleketin a%ır meseleleri vardı, a%ır sorunları vardı, güç 
#artlar altındaydı. Bırakıp kaçtınız, Hükümet ba#ıbo# bırakıldı, memleket büyük 
meselelerle kar#ı kar#ıya Kıbrıs meselesini halletmemi#siniz, büyük enflasyon poli-
tikası yaratmı#sınız, ondan sonra da #ey yapıyorsunuz?

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Ortaklık #irketi, #ebeke, Hükümet de%il #irket!
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOGLU (Devamla) — Kıymetli ar-

kada#larım...
MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Dostunuz Amerika’ya danı#-

tınız mı?
A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Amerika 

meselesi falan ayrı mesele arkada#lar.
Sayın Ecevit...
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Oral, cevap verme.



A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Cevap ver-
meye mecburum, sonuna kadar verece%im; olur mu?

BA%KAN — Sayın arkada#larım, lütfen sata#mayın, rica ederim.

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Kıymet-
li arkada#larım, Sayın Halk Partili arkada#larım; e%er konu#ma metnimi dikkatle 
dinlemi#seniz görmü#sünüzdür. Adalet Partisi olarak hiç bir zaman #u çatı altın-
da polemik yaratma gayreti içinde olan insanlar de%iliz. Ölçülü konu#tuk, dikkatli 
konu#tuk, kimsenin haysiyetiyle oynamadık, kimsenin #erefiyle oynamadık; ama 
buna ra%men en küçük bir fikir ayrılı%ına daha tahammül edemeyerek laf atmaya 
kalkıyorsunuz.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Sen avukatı mısın?

A.P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANO&LU (Devamla) — Zatıâliniz 
Sayın Milli Birlik Grupunun avukatı mısınız? Ben kendileri hakkında maruzatta 
bulundum, siz kalkıyorsunuz cevap veriyorsunuz.

Sayın Ba#kan, muhterem ve kıymetli arkada#larım;

Sözlerimi toparlayıp fazla vaktinizi almak istemiyorum.

Programda belirtildi%i gibi, di%er devletlerle ve kom#u devletlerle iyi ili#kileri-
mizin devam ettirilmesi yolundaki beyanları tasviple kar#ılıyoruz.

Program hakkındaki görü#lerimizi ve temennilerimizi Adalet Partisi Grupu 
olarak arz ederken de%inmedi%imiz konular elbette olmu#tur.

Hükümetin güvenoyu almasından sonra devam edecek çalı#malarım yakinen 
izleyecek ve ba#arılı olması istikametinde gereken deste%i Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grupu olarak da gösterece%iz.

Gayet tabiidir ki, Program uygulaması döneminde memleketimizin, Hüküme-
timizin ve Partimizin menfaatlerinin gerektirdi%i ölçülerde yeri geldikçe görü#, di-
lek ve ele#tirilerimizi yapmaktan da geri kalmayaca%ız.

Bu anlayı# içerisinde, Sayın Demirel Ba#kanlı%ında kurulan Koalisyon Hükü-
metimin Yüce Millet Meclisinde güvenoyuna mazhar olmasını en iyi dileklerle te-
menni ediyor, ba#arılı olmasını niyaz ediyor, Sayın Ba#kan ve Sayın Senatörleri en 
derin sevgi ve saygılarla selâmlıyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

BA%KAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin Atmaca; bu-
yurun Sayın Atmaca.

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — De%erli Ba#kan, 
saygıde%er arkada#larım;

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına &kinci Cephe Hükümetinin Programı 
hakkındaki görü#lerimizi sunarken hepinizi derin saygılarla selâmlarım.

Cephenin bütün sorumlulu%unu gözü kapalı üstlenen Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü bu kürsüde bâtılı savundu%u için, bo# teneke gibi, içinde bir #ey olmayan 
Hükümet Programını savundu%u için cevap vermeye dahi de%er bulmadı%ımdan, 



menfaat #irketinden ba#ka bir mana ve anlam ta#ımayan &kinci Cephenin açılı#ı 
üzerinde görü#lerimizi bildirmeye ba#lıyorum.

De%erli Arkada#larım,
Demokrasimiz birçok a#amalardan geçerek bugüne gelmi#tir. Demokrasiyi 

bütün kurallarıyle i#ler hale getirmek u%ra#ımız yeni bir tehlikeli döneme girmi# 
bulunmaktadır.

Siyasal iktidarı kendilerine ve çevrelerine çıkar sa%lamak, Devleti parselleyerek 
milleti cephelere bölüp bir yarısını di%er yarısını kırdırmak alı#kanlı%ında olanlar, 
çöken Cephenin enkaz tahtalarından yeni bir Cephe çatısı kurmu#lardır.

Birinci Cephenin kurulu#unda oldu%u gibi &kinci Cephenin kurulu#unda da in-
sanlık dı#ı, hukuk dı#ı, ahlak dı#ı yöntemler uygulanmı#tır. “Cephe” sözcü%ü, anar-
#inin, huzursuzlu%un, rü#vet ve suiistimallerin simgesi haline gelmi#tir Türkiye’de. 
Artık bu simgeden, bu anlayı#tan kendileri de utanır hale geldikleri için yeni bir 
ad aramak zorunda kalmı#lardın Sayın Erbakan ad bulmak için günlerce u%ra#mı#; 
ama henüz bir sonuca varamamı#tır.

Önceleri “MC” sözüne sarılarak güçlerini artırmaya çalı#anlar, 2,5 yıl içinde 
utanç verici cephe hareketiyle öldürdükleri vatan evlatlarının kanlarıyle bo%ulur 
hale gelmi#lerdir. Kurdukları bu Hükümetin adına ne derlerse desinler, bu hüküme-
te ne isim verirlerse versinler, yeni kurulan bu cephe sadece numara de%i#tirmi#tir, 
Birinci Cephenin daha tehlikeli, daha korkunç bir devamı olacaktır.

Böyle bir Hükümeti, milletimiz ve demokrasimizin gelece%i yönünden çok teh-
likeli görmekteyiz.

Sayın Senatörler,
Hamuru kanla yo%rulmu# böyle bir Hükümetin program tartı#malarına katıl-

mamız, sadece milletimizi sahipsiz bırakmamak isteyi#imizden ileri gelmektedir.
Di%er taraftan, bu fedakârlı%ımız, cinayetler sanı%ı olan bu Hükümeti tanıdı%ı-

mız için de%il, kabul etti%imiz için de%il, rejime, Anayasaya, demokrasiye saygımız-
dan ileri gelmektedir.

Bu program tartı#ması vesilesiyle #aibeli &kinci Cephe Hükümetinin, rejimi-
miz, demokrasimiz, ekonomimiz, iç ve dı# güvenli%imiz açılarından yarataca%ı va-
hini tehlikeleri bu vesileyle Milletimize bir defa daha duyurmayı kaçınılmaz görev 
sayıyoruz.

Bu Hükümet, inat ve öfke temeline dayalı ve sorumluluk korkusuna kapılanla-
rın olu#turdu%u marazı bir yaratıktır. Bu Hükümet, geçmi#teki suçlarının hesabını 
veremeyeceklerin bir araya gelerek kurdukları bir suçlular barına%ı ve sı%ına%ıdır.

De%erli Senatörler,
Bu Hükümetin olu#turulmasında ülke yararından çok, üç parti liderinin karan-

lık amaçlarının gerçekle#tirilmesi öngörülmü#tür. Bu nedenle bu Hükümete asla 
güven duymuyoruz. Bu Hükümet demokrasimiz ve Parlamentomuzun gelece%i için 
endi#eleri, tehlikeleri, korkunç sonuçları beraberinde getirmektedir. Ancak, sunun-



la teselli oluyoruz ki, Parlamentomuzun Türk Demokrasisinin tahribine imkân ver-
meyece%i günler yakındır, yakın bir gelecekte bunu görece%iz.

Türk Milletinin Anayasasına, özgürlüklerine sahip çıkarak çarpık kapitalizm, 
fa#izm ve teokratik devlet heveslilerinin oyunlarına gelmeyece%ine de inanıyoruz. 
Dikta heveslileri bir gün mutlaka hüsrana u%rayacaklardır.

&#te bu inançla diyoruz ki, kurdukları çatı fa#izm tezgâhtarlıklarına, soygun 
düzeni heveslilerine ve kanatları altında besledikleri cinayet mangalarına dahi sı%-
mak olamayacaktır. Sömürü, teokrasi ve dikta merteklerinden çattıkları çatıları, 
çatıyı kuran dülgerlerini bile koruyamaz hale gelecektir.

De%erli Senatörler, Adalet Partisi Sayın Genel Ba#kanı yakınlarına sa%ladı%ı 
haksız kazançların hesabından kurtulmak için ne pahasına olursa olsun Hükümet 
olmak istemi#tir. Bu nedenle, &kinci cepheyi kurarken Milli Selâmet Partisi ve Mil-
liyetçi Hareket Partisine büyük ödünler vermi#tir. 40 ki#ilik Milli Selâmet Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Hükümetin yarısını ve en önemli bakanlıkları ele geçir-
mi#, i#gal etmi#tir.

Sayın Demirel, Grupundan e%er çekinmese idi, hırsını tatmin için ve korkulu 
hesap rüyalarından kurtulabilmek için bunun kar#ılı%ında daha çok ödünler vere-
bilirdi Yeter ki, Ba#bakanlı%ına kimse dokunmasın. Sayın Demirel, cepheyi yeniden 
kurabilmek için çe#itli taktiklerini kullanmaktan çekinmemi#tir. Geçmi#te kendi-
sine, partisine en a%ır hakaretleri yapan bir kısım siyasi mevtalardan dahi yardım 
dilenmi#tir.

Bakınız, 25 "ubat 1969 günlü Tutanak Dergisinin 62’nci Birle#im, Birinci otu-
rumu ile ilgili 890’nci sayfasını açalım ve bugün Sayın Demirel’in yardım diledi%i 
Sayın Bölükba#ı, Sayın Demirel ve partisi için neler demi#:

“Anayasanın emrine ra%men birçok Devlet "ûrası kararlarını dinlemez, kendi 
maksadına hizmet edecek kimseleri ve partizanları devletin kilit mevkilerine yer-
le#tirir, partizan bir idare kurar. Bizden olan cennetlik, olmayan cehennemlik, der 
Devlet imkânlarım dost ve yarar için bir ziyafet sofrası haline getirmi#tir. Birbir-
lerine hırsız diyenleri, vatana hizmet a#kı, fikir ve ideal birli%i gibi inanmadı%ı id-
diaların potasında birlikte eritir, fikirlerine, icraatlarına kar#ı çıkanlarla ve geçmi-
#ine #ovenlerle (ki, kendi Bakanlı%ı içinde de var, bu tipler) siyasi izdivaç akdeder” 
Bölükba#ı’nın sözleri bu.

Sayın Bölükba#ı devam ediyor. “Bunu da siyasi ahlâka uygun gösterir.”
Demirel’i Bölükba#ı’nın konu#masından izlemeye birkaç cümle ile daha devam 

edelim. Bakın:
“27 Mayıs &htilâline ve onun sarsıntılarına sürüklenmi# olan bir devri ve Ana-

yasasını ihya etmek isten Fikrin ve mantı%ın kar#ısına oy torbalarıyle çıkar. Kendi-
ni hata ve günahtan münezzeh gösterir. Aldattı%ı insanlarla (vatanda# aldanmaz) 
diye bir de alay eder. Sokaktan #ikâyet eder, soka%a kar#ı sokaktan müttefik arar. 
Müsamaha ve yardımlarına mazhar olmu# ve tahrip edilmi# kitleleri vurucu kuvvet 
olarak kullanır”

&#te Türkiye’yi böyle bir zihniyet, böyle bir kadro idare etmektedir.



Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Millet yönetimine talip olanların özüne, sözüne güvenilir ki#iler olması zorun-
ludur. “Dün dündü, bugün bugün” diye geçmi#te söylenenlere de%er vermeyenler, 
hasbel kader yönetim ba#ına gelseler de onurlarını kaybettikleri saptanmı# bir ger-
çektir.

Söz buraya gelmi#ken, 5 Haziran öncesi çıkar #irketi ortaklarının birbiri için 
söylediklerinden birkaç örnek vermek suretiyle, bunların gerçek niyetini ö%renme-
ye vesile olmak isterim.

Bunları politikada haysiyet, fazilet ve ahlâk anlayı#ının, bugün için Türkiye’de 
hangi düzeye dü#tü%ünün Milletimiz tarafından bilinmesinde yarar gördü%üm için 
tekrar ediyorum.

Sayın Demirel, neden erken seçim istemi#ti? Kendi deyimiyle Sayın Erbakan’dan 
kurtulmak ve kaçmak için. Evet, ortaklarından kurtulmak için. Dört ba#lı cephe 
birbirine girmi#ti. Sayın Demirel’in deyimiyle “Çatal kazık yere batmıyordu”. Hükü-
met içinde söz aya%a dü#mü#tü. Cephe ortakları her gün birbirinin kuyusunu kazıp, 
en a%ır suçlamalar yapıyorlardı. Bakanlar Kurulunda kavgalar çıkıyordu. Bakanlar 
Kurulu toplanamıyordu, Devletin günlük i#leri bile görülemez hale gelmi#tir.

Sayın Demirel, seçimlerden sonra erken seçim gerekçesi daha unutulmadan 
aynı ki#ilerle, Bölükba#ının deyimi ile kendisine #ovenlerle ortak olabilmek için 
Milli Selâmet Partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin kapı e#iklerini a#ındırmı#-
tır. Niyetin açı%a çıkarılması yönünden ara#tırmaya de%er buluyorum bunu. Neden 
bu kapı e#iklerini Sayın Demirel a#ındırmı#tı ortak olabilmek için? &ki nedeni vardı 
ba#lıca; bunlardan birincisi:

2,5 yıllık a%ır sorumluluklarından, hırsızlık, soygun ve cinayet suçlarından 
kaçmayı sa%lamak için.

&kincisi; hastalık haline gelen iktidar tutkularını tatmin edebilmek için.

Tarih hükmünü verecektir, de%erli arkada#larım;

Sayın Senatörler,

Sayın Demirel 24 Mayıs 1977 tarihindeki radyo konu#masında bugün orta%ı 
bulundu%u Milli Selâmet Partisi için #unları söylüyordu:

“Kalkınma ciddi bir i#tir.” Bugünkü programlarında da aynı #eyi iddia ediyor-
lar” Milli Selâmet Partisinin yapaca%ı bir i# de%ildir Plan fikrinden, kaynak fikrin-
den, denge fikrinden yoksun bir zihniyet ülkeye hiç bir #ey kazandırmaz.”

Sayın Erbakan’ın da dinlemesini isterdim. Onları israf eder…

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — De%mez, de%mez; dinlemeye de%mez.

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Çünkü utanır din-
lerse de, onun için.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Hayır de%mez; ba%ırmayınız, biz dinli-
yoruz (A.P. sıralarından “Ba#ırmadan ba"ka bir "ey söylemiyorsunuz ki?” sesleri)



C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — “Milliyetçiyim, 
diyemeyen Milli Selâmet Partisinin, karı#ık ve karı#ık ve #ekilsiz zihniyeti ancak 
ülkeye zaman kaybettirir.” Sayın Demirel’in sözü bu.

"imdi Sayın Demirel’e soruyorum; plan, kaynak, denge fikrinden yoksun oldu-
%unu söyledi%iniz Milli Selâmet Partisi iki ay içinde kirli gömlek de%i#tirir gibi fikir 
mi de%i#tirmi#tir? Bütün ekonomik ve yatırımcı bakanlıkları bu nedenle mi Milli 
Selâmet Partisine verdiniz? Bu çeli#kileri açıklamak zorundasınız.

De%erli arkada#lar;
Sayın Demirel, “Kalkınma ciddi bir i#tir. Milli Selâmet Partisi ile olmaz” diyor. 

Bakınız Hükümet kurulurken 20 Temmuzda &kinci MC çatısının en kârlı ve en yük-
sek ücretli ustaba#ısı Sayın Erbakan’ın sözleri de #unlar:

“Kıbrıs çıkartmasının yıldönümüne rastlayan bu mutlu günde çatısını kurdu-
%umuz Hükümetimiz bir icraat hükümeti olacaktır.”

"imdi Sayın Demirel mi, Sayın Erbakan mı do%ru söylüyor veya Sayın Demirel 
mi, Sayın Erbakan mı yalan söylüyor? Hükmü, sizler veriniz,

De%erli arkada#lar;
Gelecek ku#akların ibretle okuyacakları Adalet Partisi Sözcülerinin, Milli Sela-

met Partisinin söylediklerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Bunları ahlâktan, 
faziletten bahsedenlerin samimiyetsizli%inin belgesi olarak tutanaklara geçiriyo-
rum. 28 Mayıs 1977 saat 21.05 Mikrofon ba#ında bir Sayın Adalet Partisi sözcüsü;

Bize verilen reyler, inananların reyidir diye konu#an, sonra da Kur’anıma çöl 
kanunu, Peygamberime cüce diyenlerle ortakla#an Milli Selâmet Partisi” diyor ve 
devam ediyor.

“Hırs ve enaniyyet içinde ne yaptı%ını bilmeyen Milli Selâmet Partisi liderini 
kafese at” diye vatanda#a Türkiye Radyolarından hitap ediyor. Artık kafese kim gir-
di, kim çıktı? Onun hükmünü Millet versin.

Sayın Demirel’in muteber adamı, &kinci Cephe çatısının yardımcılarından Sa-
yın Öztürk’ün 1 Haziran radyo konu#malarından da birkaç cümle vermeden geçe-
meyece%im. Sayın Öztürk diyorlar ki;

“Mili Selâmet Partisi idarecilerinin #ekilsiz, davasız ve inançsız tutumu, anah-
tarı her kapıyı açan maymuncuk haline gelmesi, ciddiyet yerine #akanın rehber ya-
pılması” diyor ve devam ediyor. “Selâmet Partisinin bozdu%u her #eyi düzeltmek biz 
milliyetçilere dü#mü#tür?”

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir Milletvekili) —1974 tarihi 
de var; 1974’te bozdu her #eyi..

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — 1 Haziran 1977 
de yaptı%ınız konu#ma.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Dövü#türemeyeceksin, gayret sarf 
etme. Dövü#türemeyeceksin!

BA%KAN — Sayın Kara, Sayın Kara.



C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Mübarek olsun, 
mübarek olsun…

BA%KAN — Sayın Kara, sizin de biraz daha sabırlı, serinkanlı olmanızı özel-
likle rica edece%im.

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Bütün bunları 
hazmedebildikten sonra, vicdanınız ve mideniz bu kadar hakareti hazmedebildik-
ten sonra gerisi sizlere mübarek olsun.

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir Milletvekili) — Mahcup 
olursun sonra.

"ABAN DEM&RDA$ (Samsun) — Tarihi yanılgı.

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — 24 Mayıs radyo 
konu#masındaki Sayın dı# uzmanımız Ça%layangil’in sözlerine bakınız:

“Mübarek &slâm Dini 1.400 ya#ına basmak üzere. Milli Selâmet Partisi ise 
henüz 3-4 ya#ında. 13 asırdır dinimizi koruduk, ya#attık da, #imdi bu sübyandan 
icazet almazsak diyanetemizden mi alaca%ız. (C.H.P. sıralarından gülü"meler) Evet, 
kimdir sübyan?

TALÂT DO&AN (Rize) — Ça%layangil do%ru söylemi#tir.

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Bu sözler gerçek 
veya yalan. Bu sözler muhatabını bulmu#tur veya bulmamı#tır. Bizi ilgilendirmez. 
Ancak, siyasi ahlâkın gere%i olarak söylemek isteriz ki, dün birbirine en a%ır sözleri 
söyleyen dü#man karde#lerin kurdu%u Hükümetten bu ülkeye ve Büyük Milletimi-
ze hiç bir surette yarar gelmeyecektir. Bu cephe gerçek ve içten bir barı# istemi ile 
kurulmu# de%ildir. Tek amaçları, ülkeyi parsellemek, karanlık fikirlerini gerçekle#-
tirebilmektir.

Birkaç cümle ile de Sayın Erbakan’ın incilerinden söz etmek isterim. (A.P. sıra-
larından “Ecevit’ten de birkaç inci döktürseniz iyi olur” sesleri)

Menfaat #irketlerinin çatısı altında çıkar hesaplarını yapanların kimlikleri be-
lirlensin diye bunları söylüyorum, Yarın yeniden Sayın Milli E%itim Bakanının yaz-
dı%ı kitaplara da bunlar geçerse gelecek ku#aklarımız, çocuklarımız için iyi bir ahlâk 
dersi olaca%ına inanıyorum ve sa%lık veriyorum, eski dostuma,

Bakınız Sayın Erbakan ne diyor, 1 Haziran 1977 saat 19,35 “Ramazanda bir 
ö%le vakti Kosigin #erefine kadeh kaldıracaksın...” Sayın Demirel, size bu hitap. Ben 
demiyorum ama. Sakın bana kızma. “... sonra miting meydanlarında sırf istismar 
için abdestsiz ellerinle Kur’an-ı Kerim kaldıracaksın, ben de Müslümanım, ben de 
milliyetçiyim diyeceksin.” Sayın Erbakan devam ediyor; “Meydanlarda Kur’an-ı Ke-
rimi riyakâr dudaklarında öperken haya etmeyeceksin” diyor.

De%erli arkada#lar; Bunları dinleyip okuduktan sonra ikinci Cephe ortaklarının 
haya pazarının nasıl çirkef içyüzünü görmekte oldu%umuzu bir defa daha sergile-
mek istiyoruz. Cepheciler kendi ipliklerini pazara kendisi çıkarmı#lardır, biz de%il. 
Biz kimsenin ne ipli%i ile ne kirli çama#ırı ile me#gul de%iliz...



AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Ne yapıyorsunuz iki saatten beri bura-
da?

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Beyefendi, sizin 
söylediklerinizi aktarıyorum…

BA%KAN — Sayın Kara...
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, burada saatlerden beri 

edep dı#ı konu#uyor. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın Kara, Sayın Kara... 
HASAN #LDAN (Elazı$) — Edep dı#ı konu#an sensin.
BA%KAN — Sayın Kara, biraz önce size sabırlı, so%ukkanlı olmanızı rica ettim. 

Benini burada Ba#kan olarak görevim, dü#ün hürriyetinin yeri ve ilticagâhı olan 
kürsüdeki konu#macının konu#masını sa%lamak, ona vaki bütün müdahaleleri ön-
lemektir. Siz bu müdahalelerin ba#ında gelen Sayın bir Cumhuriyet Senatosu üye-
si olarak benim görevim sizin müdahalelerinizi önlemektir. Bunu iyice bilmeniz, 
buna görev davranı#larınızı ayarlamanızı özellikle rica edece%im.

Devam edin.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın Ba#kan, Sa-

yın Kara’nın edep dı#ı dedi%i sözlerden…
BA%KAN — Hayır…
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — ... bir cümlesini 

daha okumak isterim. Gerçi bu cümleleri söylerken benim de a%ızım kirleniyor ama 
sözler benim de%il, edepsizli%i yapan ben de%ilim.

Bak ne diyor? “Meydanlarda Kur’an-ı Kerimi riyakâr dudaklarında öperken 
hâyâ etmeyeceksin” diyor. Bu söz Sayın Erbakan’ın Sayın Demirel’e hitaben söyledi-
%i söz. Bu benim a%zımdan çıkıyor ama kir varsa söyleyenin ve muhatap olanındır.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Ben çıkıyorum.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Evet, tahammül 

edemezsiniz. Ben kendimden bir #ey ilâve etmi# de%ilim.
BA%KAN — Sayın Atmaca, siz de bir üyeye sata#mayın lütfen.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sata#madım Sa-

yın Ba#kan. Ben kendimden bir #ey ilâve etmi# de%ilim. Daha…
ORHAN ÇALI% (Bolu) — Sayın Ba#kan, 5’nci tekrarı bu.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — 10 defa da tekrarlar. Söylediklerinizden utanma-

yın.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Türkiye’de 40 mil-

yona söylendi bu söz. Ben burada üç defa tekrar etmi#im, çok mu? Genel Ba#kan 
olarak, Ba#bakan olarak, Ba#bakan Yardımcısı olarak bu sözleri söylemeyi ve söyle-
dikten sonra da bir araya gelip #apur #upur öpü#meyi ayıp saymayacak, ben burada 
söyledi%im zaman ayıp sayılacak. Bu, mantık de%il.



%ABAN DEM#RDA& (Samsun) — Bir de yalvarıyorsunuz A.P. - C.H.P. diye.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sizi kurtarmak 

için dedik onu.
Sayın Erbakan devam ediyor. Sayın Demirel için söyledi%i #u söze bakın; “Ame-

rika Birle#ik Devletleri Ba#kanı Carter’in önünde takla atarsın bire gafil” &thamının 
cevabını vermek bize de%il, Sayın Demirel’e dü#tü%ü için üzerinde durmaya de%er 
görmüyoruz. Ama bizi ve büyük milletimizi ilgilendiren bir husus var; milletimizin 
milli #erefi, onuru, haysiyeti ve dı# politikasıyla da ilgisi oldu%u için bunu yaratan-
ları da, söyleyenleri de ayıplıyoruz. Ama gelecek günler gösterecektir; kim kinlin 
önünde takla atacak. Bunları milletimiz görecektir.

De%erli Senatörler,
En a%ır biçimde, hattâ Sayın Kara’nın dedi%i gibi, terbiye ve haya duyguları ile 

ba%da#mayacak #ekilde birbirini suçlayanların kurdu%u bir Hükümetin Yüce Mille-
timize nasıl bir örnek olaca%ını, nasıl hizmet edece%ini, nasıl görevde i#birli%i yapa-
ca%ım anlamak erdemli ki#ilerin harcı de%ildir.

Sayın Demirel’in Sayın Cumhurba#kanına, saygı kurallarıyla ba%da#mayacak 
suçlamaları yaptıktan sonra yine Sayın Cumhurba#kanının huzuruna Çankaya yo-
ku#unu tırmanarak rahatlıkla nasıl çıkabildi%ini anlamak olana%ına da sahip de%i-
liz. Ama bunu #eref ve faziletle ba%da#tıranlar yapamaz. "eref ve faziletle ba%da#tı-
rabilenler pekâlâ yapabildi%ini görmü# olmanın üzüntüsünü de ifade etmek isteriz.

Bu sözleri bu Hükümete güven besleyenlerin, daha kurulurken çöken çatının 
örtü kiremidi olacaklarını yaratanları da, söyleyenleri de ayıplıyoruz. Ama için söy-
lüyoruz. Türk Parlamentosunun karanlık fikirleri örtmek için kurulan çatıya örtü 
olmasını vicdanlarımızla parlamenter olmakla, Türk olmakla ba%da#tıramıyoruz. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar) Cinayet ve soygun koalisyonuna perde olmak isteyen-
lere ancak, yolu açık olsun deriz.

Siyasal ya#amda bir hükümetin ba#arılı olup olamıyaca%ını saptamak sanıldı%ı 
kadar güç de%ildir, hele böylesine bir hükümet olursa. Çünkü, &kinci MC Hüküme-
tinin geçmi#i gelece%inin aynasıdır. Cephe türü hükümetler daha önce sınanmı#tır, 
ne menem bir felâket oldu%u meydana çıkmı#tır. 2,5 yıllık uygulamasında iç ve dı# 
sorunlarımızın hiç birinin üstesinden gelememi# aksine milletimizi sosyal, ekono-
mik bunalımlara sürüklemi#, toplumsal güvenli%imizi iç kavgaya dönü#türmü# bir 
Hükümettir bu. Ülkemizde cadı kazanını kaynatan Birinci MC Hükümeti numara 
de%i#tirerek milletin kar#ısına yeniden çıkmı#tır. Birkaç Bakanın yerinin de%i#mesi, 
birkaç yeni Bakanın yeniden alınması cephenin yapısını, zihniyetini, uygulamasını 
de%i#tirmi# olmaz. Sorun, bir felsefe, bir inanç sorunudur.

Sayın Senatörler, De%erli Ba#kan;
Türk demokrasisinin rehberi Anayasa ve hukuk kurallarıdır &kinci Cephe Hü-

kümeti daha kurulu#unda mualleldir, gayri me#ru duruma dü#mü#tür, nedenini arz 
edece%im.

Anayasamızın 103’ncü maddesi, Bakanlar Kurulu listesinin, Meclislere tam 
olarak sunulması kuralını getirmi#tir. 21 Temmuz’da Sayın Cumhurba#kanının 



onayından çıkan ve ilân edilen Bakanlar Kurulunun bir üyesi, verilen görevi reddet-
mi#tir. Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Sayın &nan, görevi kabul etmemi# oldu%u 
hakle, Üste, Meclislerde tamammı# gibi okunmu#tur. Sayın Ba#bakan, gerçekleri 
Meclislerden gizlemek suretiyle Anayasal bir sorumluluk yüklenmi#tir. Söylendi%i-
ne göre, daha o gün Sayın Kâmran &nan, ret mektubunu Sayın Demirel’e yazmı#tır. 
Gerçekleri çıkıp söyleyebilir.

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanının, 27 Temmuz uyarısına kadar 
6 gün Sayın &nan görev yapmamı#, buna kar#ın Sayın Ba#bakan da gerekli yasal 
i#lemleri tamamlamamı#tır. Sayın Ecevit’in basın toplantısı üzerine Sayın &nan, 
“Grupunun baskısı ve dile%ine uyarak görevini sürdürece%ini” söylemi#tir. Usturup-
lu seçilmi# bir söz, ama bu, sorunu çözmemi#tir. Sayın &nan’ın, 28 Temmuz 1977 
günü göreve ba#ladı%ım dün televizyondaki haberlerden ö%renmi# bulunuyoruz. 
Hem de kendi ifadesi ve kendi sesinden.

Yedi gün görevine gitmedi%i kendi beyanıyle ortaya çıkmı#tır. Yedi gün göreve 
girmeyen en küçük Devlet memurundan en büyük bir görevlisine kadar kim olursa 
olsun göreve gitmedi%i için…

"ABAN DEM&RDA$ (Samsun) — Müstafi sayılır…
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Müstafi muame-

lesi yapılır ve hakkında soru#turma açılır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)
Bir Devlet memurunun ciddiyetine dahi, samimiyetine dahi inanamayan bir 

bakanı, bakan olarak tanımak ta olanak dı#ıdır. Petrol borusu patlıyor, harıl harıl 
petrol akıyor, milyonlar gidiyor. Enerji kısıntısından sanayi durmu#, #ehirlerimiz, 
kentlerimiz karanlık içinde kalmı#, Sayın &nan, gelecek politikasının oyunları için-
de evvelâ “reddettim” diyor Bakanlı%ı, Sayın Ba#bakan da buna ses çıkarmıyor ki; 
Sayın Ba#bakan’ın bir özelli%i de zaman içinde eritmektir fikirler ve insanları, Sayın 
&nan’ı da böyle eritmi#tir.

RA#F ER#% (Balıkesir) — Bizim iç meselemiz bu.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Beyefendi. Devlet 

hizmeti bu. Aranızda istedi%iniz kadar kavga edin, bizi ilgilendirmez, ama yedi gün 
bir Bakanlı%ın bo# kalmasının hesabını ben, Millet adına sizden sorarım.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — (A.P. sıralarına hitaben) Kâmran 
&nan’ı da harcıyorsunuz de%il mi?

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Saygı duyarım ki-
#ili%ine.

Enerji Bakanlı%ı bo# bırakılıyor; bu laubalili%in, sorumsuzlu%un ciddiyetsizli-
%in yeni örnekleri olarak Cephe Hükümeti’nin tarihine kaydediliyor.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ecevit, Ba#bakanlı%ı bırakıp kaçmı#tı ya...
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın Senatörler, 

de%erli Ba#kan.
Cephe zihniyetini devam ettirenlerin kendi i#lerine gelen konularda muhale-

fetle diyalog niyeti belirtmeleri aldatıcıda’. Cephe zihniyetiyle iyi ili#kiler birbiriyle 



çeli#en iki ayrı kavramdır. Cephecilik barı# ve milli birlikle ba%da#tırılamaz. Cephe 
Hükümeti’nin aldatıcı barı# ça%rısına kanmayaca%ız, kanlı ellerine barı# içinde olsa 
temiz ellerimizi vermeyece%iz.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, dil uzatıyor.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Sabırlı ol.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ben sabırlıyım, dinliyorum.

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Seçimden bu 
yana Milli Hareket Partisi Sayın Genel Ba#kanının a%zından birtakım barı#çı ça%rı-
lar duyuyoruz. Buna da inanmak güçtür. Bu bir aldatmacadır. Bu davranı# geçmi#-
teki yüzlerce cinayeti unutturup gelecekte planladı%ı cinayetlerin sorumlulu%unu 
ki#ilere yüklemenin kurnazca dü#ünülmü# bir planıdır. Bütün bu barı# ça%rılarına 
ne onların kanlı ellerine elimizi teslim edece%iz ne de helâl sofralarımızı onların 
haram lokmalarıyle kirletmeyece%iz.

Birinci MC döneminde “komandoların” resmi Devlet Güvenlik Kuvvetlerine 
yardımcı olmak bahanesiyle halkın üzerine saldırdı%ı ve bu yöntemle zora dayana-
rak Devleti ele geçirme planını uyguladı%ı acı gerçe%i gözlerin önündedir. Bundan 
sonra da aynı yolu izleyece%i ku#kusuzdur. Sayın Türke#’in barı# ça%rısının alda-
tıcılı%ı #uradan da bellidir. Öteden beri Sayın Türke#, kendi adamları ve yanda#-
ları #iddet eylemlerinde bulunurken aldatıcı bir biçimde barı#tan söz eder, bu tür 
hareketleri kınar görünür. "imdiki ça%rılan da aynıdır, bir yenilik yoktur. Sayın 
Türke#’in yanda#larının saldırıları bütün #iddetiyle devam ediyor. Devleti büyük 
ölçüde ele geçirmi#lerdir. Yalnız, kendilerine ba%lı bakanlıklar yoluyle de%il, Adalet 
Partisine ba%lı bakanlıklardan birço%u da Türke# komandolarının i#gali altındadır. 
Devletin kilit noktalarına yerle#mi#lerdir. Milli E%itimin ve Gençlik ve Spor Bakan-
lı%ının A.P.’de görülmesi hiç bir anlam ta#ımıyor. Buralar ve daha bazı bakanlıklar 
tamamen Milli Hareket Partisi militanlarının kontrolü ve baskısı altındadır. (A.P. 
sıralarından “Adını do#ru söyle” sesleri)

Milli Hareket Partisi #imdi yeni i#gal olanakları kazanıyor. Bir yıl geçmeden 
belki de yurtta#larımız hastanelere can güvenli%i duygusuyle gidemeyeceklerdir. 
Sa%lık kolejleri komandoların i#gali altına girecektir. Milli Hareket Partisinin ser-
mayesi silahtır. &#te bu silahı bundan böyle kolaylıkla gümrükler yoluyle ele geçire-
bilecektir.

T#CARET BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) — Redde-
diyoruz.

GÜMRÜK ve TEKEL BAKANI GÜN SAZAK — Reddediyoruz.

C.H.P GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — "imdiden uç ver-
meye ba#ladı, vesikalar çıkacak yakında.

Milli Hareket Partisi, Devlet dı#ı güçlerin Devlet güçlerine yardımcı olması ku-
ralıyle i#e ba#lamı#tır. "imdi bu kuralı inkâr ediyorlar, çünkü, Devleti öylesine ele 
geçirmi#lerdir ki, artık, bu kuralı uygulamaya, zor kullanmaya lüzum yoktur.



Sayın Türke#, “Davadan döneni vurun” kuralını daha dün veya öbür gün bu 
korkunç ilkesini kendi Genel Ba#kanım baskı altında tutabilmek için dahi bugünkü 
gazetelerden ö%rendi%imize göre kullanmı#tır. Milli Hareket Partisi ve onun koru-
yucusu Adalet Partisinin omuzlarında siyasi cinayete kurban edilmi# 300’den fazla 
gencin tabutu bulunurken, Milli Hareket Partisinin barı# ça%ırı#ına, Cephenin barı# 
ça%ırısına inanmak tarihi gerçekleri görmemek anlamına gelir.

%ERAFETT#N PAKER (Antalya) — Biraz da programdan konu#.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Programda bir #ey yok ki konu#sun.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — “Program bo# tene-

ke” dedik ya, nesine bakacaksın.
Sa%lıklı demokrasilerde iktidar muhalefet zıt karde#ler de%ildir; ancak hiç bir 

demokraside cephe kuruldu%u da tarihen sabit de%ildir. &kinci Cephe Hükümetinin 
uluslararası konularda muhalefetle diyalog arama e%ilimi hissediliyor. Bu demok-
ratik açıdan gerçekten iyi bir #ey; ama Koalisyon Hükümetinin kendi içerisindeki 
tutarsızlıkları ve anlayı# eksiklikleri yerine gelmedikçe muhalefetle anla#maları, i#-
birli%i yapmalarının olanak dı#ı oldu%u da geçmi#te görülmü#tür. Politikayı öncelik-
le hükümetler saptar. Bu Hükümetin çizdi%i politikaya uymak korkunç cinayetlere 
ve suiistimal dosyalarına ortak olmak anlamına gelecektir.

&ktidar muhalefet ili#kilerinin düzelmesi ve demokratik anlayı#la düzenlenme-
si her #eyden önce demokrasi ve Anayasa kurallarına kesin ba%lılıkla sa%lanır. Oysa; 
Cephe partileri bütün Anayasa kurumlarına ve Anayasa kurallarına kar#ıdırlar. Yö-
netimle ilgili bütün mahkeme kararlarını ayaklar altına almakta kararlı olduklarını 
yeni Hükümeti kurarken de açıklamı#lardır. "imdi barı# havarisi gibi görünmeye 
u%ra#an Milli Hareket Partisi milli e%itimdeki bazı genel müdürlerin de%il bırakı-
nız Danı#tay kararlarına göre de%i#tirilmesini, silahtan arınmalarına dahi tepki ile 
kar#ılık vermi#tir.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — &smail Cem’i neye getirmediniz? Danı#tay kararı-
nı neye uygulamadınız?

BA%KAN — Sayın Köker... Sayın Köker, lütfen.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sizin sordukları-

nıza Sayın...
BA%KAN — Müdahale etmeyiniz, devam ediniz.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Peki efendim.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, söylüyor; ben de cevap veriyorum.
BA%KAN — Sayın Köker, rica edece%im.
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, ortada misal var. Ben de ona cevap 

veriyorum.
BA%KAN — Sayın Köker, rica ediyorum.
C.H.P GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın arkada#la-

rım;



Cephe Hükümetinin günahlarının gerçek sorumlusu ne Sayın Erbakan, ne Sa-
yın Türke#’tir. Gerçek sorumlu Demirel’dir. Bu kadar a%ır sorumluluklarının hesa-
bını vermeden, Sayın Demirel &kinci Cepheye Ba#bakan olmu#tur; ama ne soylu 
millete lâyık bir ba#bakan olamamı#tır ve olamayacaktır.

AHMET KARA Y#&#T (Afyonkarahisar) — O senin kendi kuruntun.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın Demirel 

ancak bu çıkar ortaklı%ının mümessili olabilir. Sayın Demirel &kinci Cephe Hükü-
metinin davulunu bo%azında ta#ıyacak; ama tokmaklar Sayın Erbakan’ın ve Sayın 
Türke#’in elinde bulunacaktır.

AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Kulaklarına pamuk tıka sen.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Grup olarak siz de 

bu tokmakların sesini dinlersiniz.
Sayın Demirel Türkiye Büyük Millet Meclisi kar#ıma çıkıp hakkındaki soru#-

turma dosyalarının hesabını verip aklanmadıkça resmen Ba#bakan olsa da manen 
Ba#bakan olamayacakta; çünkü #aibe ve töhmet kendisini ebediyete kadar u%ursuz 
bir gölge gibi takip edecektir.

SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir Milletvekili) — Allah iftiradan korusun.
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEY#N ATMACA (Devamla) — Sayın Senatörler,
MC Hükümetini olu#turan liderler aralarında iki protokol yapmı#lardır. Bun-

lardan birisi açıklanmı#tır, ikincisi gizli tutulmaktadır. Sayın Demirel gizli proto-
kolün söz konusu olmadı%ım söylemi#tir. Hemen arkadan Sayın Genel Ba#kanımız 
Ecevit gizli protokolün varlı%ına de%indi%inde, haksız olarak, Sayın Genel Ba#kanı-
mızı müfterilikle suçlamı#lardı; ama #imdi açıkladıktan sonra müfterinin kim oldu-
%u ortaya çıkacaktır.

Oysa koalisyon ortaklarından Milli Selâmet Partisi Genel Ba#kanı Sayın Erba-
kan, bu hafta bir dergide yayınlanan bir görü#mesinde kamuoyuna açıklanmayan 
ikinci bir protokolün varlı%ını do%rulamı#tır.

Sayın Erbakan’ın bu konudaki sözleri aynen #öyledir:
“Yeni Hükümet kurulurken iki protokol hazırlanmı#tır. Bunlardan birisi Hü-

kümetin önündeki meseleler, bu meselelerin nasıl çözülece%ine dair protokoldür. 
&kincisi ise; üç partiden meydana gelen böyle bir koalisyonun ahenkli çalı#ması için 
dikkat edilmesi lâzım gelen hususları içine almaktadır”

Gizli tutulan bu ikinci protokol sırf koalisyon ortaklarının parti içi sorunlarını 
düzenleyen birer metin olsa, kamuoyunu yakından ilgilendirmese üzerinde dur-
mazdık; fakat Sayın Erbakan’ın aynı konu#madaki ba#ka sözleri gizli tutulan bu 
ikinci protokolün Devlet düzeni ile do%rudan do%ruya ilgili konulan da içerdi%ini 
göstermektedir. Bir demokrasinin sa%lıklı i#leyebilmesinin birinci ko#ulu açıklıktır 
arkada#lar; fakat &kinci Cephe Hükümeti demokrasinin açıklık ilkesini daha kuru-
lurken çi%nemi#tir. Kamuoyundan ve Parlamentodan saklanan bu gizli Protokol, 
Hükümet hakkındaki #üphelerimizi büyük oranda artırmı#tır. Bazı gazete haber-
lerinde #imdi gizli tutulan bu &kinci Protokolün ancak güven oylamasından son-



ra açıklanaca%ı belirtilmektedir. Bunun anlamı açıktır. Sayın Demirel grupundan 
korkmakta, verdi%i ödünlerin hesabını #imdi vermemek için güvenoyundan sonra-
ya ertelemektedir.

Ba#bakanın Adalet Partisi hesabına verdi%i ödünler Adalet Partisi Sayın üye-
lerini ilgilendirir. Bu ödünlerin güven oylamasına kadar kendilerinden bile gizli 
tutulmasına göz yumup yummamak da Sayın Adalet Partisi Grupuna ait bir i#tir; 
ama bizim üzerinde duraca%ımız, Sayın Erbakan’ın, açıklamaları, gizli tutulan &kin-
ci Protokolde Anayasaya ve yasalara aykırı ve devlet düzeninin i#leyi#ini temelin-
den etkileyici kurallar da yer aldı%ı ku#kusunu yaratacak nitelikte oldu%una göre bu 
protokolün güven oylamasından önce açıklanmasını istemek hem hakkımız hem 
görevimizdir; çünkü Hükümet Programı ancak bu gizli protokol ö%renildikten son-
ra gerçek anlamıyla de%erlendirilebilir. Hükümet Ba#kanı olabilme u%runa Adalet 
Partisi Genel Ba#kanının verdi%i ödünlerin gizli tutulması bir ilkenin ve Anayasa-
nın ihlâl edilmesini gerektirmez.

Devleti aralarında nasıl parselleyip i#gal etme e%iliminde oklukları ilk Cephe 
Hükümeti denemesinde görülmü# olan bu partilerin, bu kez Devlette ne gibi tah-
ribatı tasarladıklarını ve Adalet Partisi Genel Ba#kanının kendi hesapları u%runda 
Devletten kimlere ne ödünler verdi%ini bilmek istiyoruz. E%er ikinci protokolün bu 
açıdan gocunulacak yanları olmasaydı her halde gizli tutulmazdı veya açıklanması 
güven oylaması sonuna bırakılmazdı.

Aralarındaki anla#mayı Milletten ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden gizli 
tutan partiler, açıklık rejimi olan demokraside Milletin güvenine lâyık Hükümet 
olamazlar.

Sayın arkada#larım,

Yukarıda arz etti%imiz görü# ve zihniyetlerle hazırlanan ikinci MC Hükümeti 
Programı hakkındaki dü#üncelerimizi de kısaca arz etmek isterim:

Hemen #unu ifade edelim ki, Demokratik Partinin devamı oldu%unu ilân eden 
ve bazen i#ine gelmedi%inde bu mirası reddeden Sayın Demirel’in Programımı de-
%erlendirirken, sundu%u Programına göre de%il, 0, 36 sayfa içindeki yazılara göre 
de%il, i#lemlerini izleyerek hüküm verirsek yanılmamı# oluruz. Zira Sayın Demirel, 
yazdı%ının söyledi%inin tam tersini yapmaya alı#ık ki#ili%e sahiptir. Sayın Demirel, 
ister tek ba#ına, ister ortak hükümetin ba#ı olsun, ba%ımlı, çarpık bir kapitalist 
ekonomi politikasının takipçisi ve uygulayıcısı olmaktan kurtulamamı#tır. Sayın 
Demirel’in gelece%i geçmi#i ile de%erlendirilmelidir. Tarih süreci içinde Adalet Par-
tisi iktidarı Türk halkından yana bugüne kadar olmamı#tır. Türk halkını ça% dı#ına 
itmek için, iç ve dı# emperyalist güçlerle i#birli%i yapmı#lardır.

Sayın Demirel, Türk halkının sosyal, ekonomik, kültürel geli#melerini önlemi#, 
hatta rejimin soysuzla#masının ba#lıca nedeni olmu#tur.

Sayın Demirel, partiler arasındaki ili#kilerin uygar ölçüler içinde devam etti-
rilmesini programa inanarak almı# de%ildir. Bu kamuoyunu yanılmak, muhalefeti 
uyu#turma amacının dı#ında bir anlam ta#ımamaktadır.



Çünkü, Sayın Demirel hayatiyetini ulusu bölmekte, partiler arası zıtla#malarda 
ve kavgada görmektedir.

Milleti, milliyetçi olanlar ve milliyetsizler diye ikiye bölerek ve mezhep çatı#-
malarını körükleyerek ayakta kalabilmeyi ilke edinenler milletimize en büyük iha-
neti yapmaktadırlar. Sayın Demirel, zıtla#mayı te#vik ederek yanda#larını kendi 
etrafında toplamaya çalı#maktadır.

Sayın Demirel’in kuvvet kayna%ı, parçala yönet Makyavelcili%ine dayanmakta-
dır.

Sayın Senatörler,
Milliyetçili%i varlıklarının, birle#melerinin kayma%ı sayanların programı tetkik 

edildi%imde görülecektir ki, bunların elinde milliyetçilik egemen güçlerin sömürü 
düzenini sürdürme aracı haline gelmi#tir. Türkiye’de milliyetçilik 1974’te iki büyük 
sınav vermi#tir. Bunlardan birincisi Kıbrıs, ikincisi ha#ha# ekimidir.

Kıbrıs ve ha#ha# ekimi kararları kimin gerçek milliyetçi kimin sahte milliyetçi, 
kimin Amerikan milliyetçisi oldu%unu göstermi#tir. Ayrıca, A.P. ve M.H.P.’nin mi-
henk ta#ı olmu#tur Kıbrıs ve ha#ha#. O günün Hükümeti bu kararları alırken Sayın 
Demirel’in, Sayın Türke#’in sözlerini bir defa daha tekrar edip huzurunuzu daha 
fazla i#gal etmi# olmayaca%ım.

De%erli Arkada#larım,
Hükümet Programında iç güvenlik, asayi# ve kanun hakimiyetinin kesin #ekil-

de sa%lanaca%ı kaydedilmi#tir.
Kanunlara saygısızlı%ı yüksek yargı organlarınca saptanmı# bir Hükümetin ka-

nun hâkimiyetinden söz etmesine kim inanır? Devlet kavramının hafife alındı%ı, 
zor ve zorbanın egemen oldu%u bir ülkede, iç güvenlik ve asayi#in sa%lanaca%ından 
bahsetmek yeni bir oyunun sergilenmesidir.

Türkiye son MC döneminde mal, can derdine dü#en insanlar ülkesi haline dü-
#ürülmü#tür. Türk vatanda#ı nerede ne zaman bir serseri kur#una hedef olaca%ının 
ku#kusu ve ya#antısı içindedir.

Cephe Programında ulusal güvenlik konusunda yeni bir kavram olu#turmaya 
de%inilmiyor. O eski ulusal güvenlik kavramının ve düzenlenmesinin sürdürülece%i 
anlamına gelmektedir. Oysa, bu durumda savunma araçlarının ve gereçlerinin de-
%i#ik kaynaklardan sa%lanaca%ına dair sözü, bir ölçünün ötesinde gerçekle#tirme 
olana%ı yoktur.

Çünkü, NATO’nun öngördü%ü güvenlik kavramı çerçevesinde kalınca, NA-
TO’daki silah standardizasyonuna ba%lı kalmak zorunlu olacaktır.

Hükümet Programında sanayile#mi# güçlü bir ülke yaratılaca%ından bahsedi-
liyor. "ayet bu bir Erbakan #akası de%il ve güvenoyu almak için bir Sayın Demirel 
aldatmacası de%ilse, bundan memnun kalırız. Ülkemizin kalkınması, sanayile#-
mesi Cumhuriyet Halk Partisinin ba#lıca tutkusudur, C.H.P. Programında en kısa 
zamanda sosyal adalet ilkeleri içinde ülkemizin sanayile#mesi, kalkınması, imarı, 
hem de, kaynaklar ve yöntemler gösterilerek açıklanmı# bulunmaktadır. &kinci Cep-



he Hükümeti kalkınma için programında her konuda oldu%u gibi, ne yöntem, nede 
kaynak gösterebilmi# de%ildir.

Bu nedenle, Cephe Hükümetinin Programı inandırıcı olmaktan uzaktır.
Milli Hareket Partisi, Ecevit Hükümetinin Programında kapitalist düzene ve 

çok uluslu sermayeye büyük ödünler verildi%ini çok haksız olarak öne sürmü#tür, 
kendisini ilerici bir parti gibi göstermeye çalı#mı#tır. Oysa ikinci MC Hükümetinin 
Programında Milli Hareket Partisinin o ele#tirilerini kar#ılayacak do%rultuda tek 
bir söz yer almamı#tır. Örne%in, tarım kentler veya merkezi köyler programda ön-
görülmüyor Milli Hareket Partisinin öneri#iydi. Kredi ve bankacılık düzeninde en 
küçük bir köklü de%i#iklik belirtisi yok.

Yabancı sermaye konusunda Programda “Yabancı sermayeye devir imkânları 
geli#tirilecektir” sözü yer alıyor. Bu kaygı verici sözün anlamı açıklı%a kavu#turul-
malıdır.

Bu Programda halk tasarruflarının yatırımlarda demokratik bir anlayı#la de-
%erlendirilece%ine dair hiç bir söz bulunmamakta. Program düzen de%i#ikli%ine 
ili#kin olmayan konularda, sadece düzen de%i#ikli%ine ili#kin olmayan konularda 
Ecevit Hükümeti Programından aldatıcı, kandırıcı bazı aktarmalar dı#ında daha 
çok Milli Selâmet Partisi Programı görüntüsü vermektedir. Hocayı bu bakımdan 
kutlarız. Programa damgasını vurmu#.

Programda belediyelere ve belediyelerin artık daha çok ertelenmeyecek sorun-
larına hemen hemen hiç de%inilmedi%i görülüyor. Demek ki, &kinci Cephe Hüküme-
ti de Birincisi gibi belediyeleri ve kentler halkını ihmale ve cezalandırmaya devam 
edecektir.

Belediye sınırları içinde nüfusumuzun % 50’sine yakın ya#amaktadır. MC Hü-
kümeti Türkiye nüfusunun sadece “Bana oy vermiyor” diye yarısını cezalandırmaya 
hakkı olmaması gerekir. Bu, &kinci MC Hükümetinin, yani #ehirlere, belediyelere 
de%er vermemenin anlamı, köylüye refah sa%layaca%ı #eklinde de yorumlanamaz. 
Çünkü, programda köye ve köylüye hizmet götürmede ve köylünün üretim gücünü 
ve geçim düzeyini yükseltmede bugüne kadar uygulamada kalan düzenlemelerin 
yetersizli%i, geçersizli%i ortaya çıkmı#tır. O uygulamadan en küçük bir ayrılık niyeti 
görülmüyor.

Programın kamula#tırma ile ilgili olarak getirdi%i kurallardan, toprak reformu-
nun da fiilen yapılanaca%ı hatta, her hangi bir amaç için kamula#tırmaların son 
derece güçle#ece%i anla#ılıyor.

De%erli Arkada#larım,
&kinci MC Hükümetinin orman politikası da orman köylüsünü ormanda ucuz 

isçi olarak çalı#tırmaya yönelik bulunmaktadır. Orman köylüsü, orman yangınında 
ekme%i kendi yanından angaryacı olarak yine çalı#tırılacak, zorlanacak; ama orman-
ların bütün gelirlerinden orman tüccarları, Isparta’daki Orma "irketi yararlanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir orman düzenine temelden kar#ıdır. Cumhu-
riyet Halk Partisinin kuraca%ı, insanca ve hakça düzende ormanların geliri orman 
köylüsünün olacaktır. Orman ürünleri sanayi, orman köylüsünün kuraca%ı, Dev-



letin destekleyece%i demokratik kooperatifler yoluyla kurulacak ve i#letilecektir. 
Öylece tarih boyunca ormanın külfetini çeken, orman tutsa%ı haline getirilen köy-
lü, artık ormanın nimetlerinden de Cumhuriyet Halk Partisi Programı uygulanırsa 
faydalanmı# olacaktır.

De%erli Arkada#larım,
Bugün ülkemizde büyük sıkıntı çeken kömür, bakır, demir, çelik, gübre gibi 

malların karaborsaya dü#mesinin tek sorumlusu Cephe &ktidarıdır. Enerji darbo%a-
zı Cephe &ktidarının sorumsuz ve ihmalci politikasının sonucudur.

Programda birtakım aldatıcı, resmi kayıtlara uymayan yanlı#lıklar, yalanlar da 
var. Örne%in, programda köylerimizin % 50’si elektri%e kavu#turulmu#tur ve geri 
kalanı da bu seçim dönemi içinde elektri%e kavu#turulacaktır denmektedir.

Bugün köylerimizde, 10 bin köyümüzde elektrik var. Köy adedimiz 35993 ma-
halle mezraları da sayarsak 65000’i a#kın yerle#me yeri var. Bu kadar hayal pe#inde, 
bu kadar gerçeklerin dı#ında hazırlanmı# bir programın amacı malûm; sadece halkı 
aldatmak, hele hele “Geri kalmı# yörelere Güneydo%u ve Do%u’ya öncelik verece%iz” 
diye, programda sayfalar ayırarak oradaki balcımızı ve onların temsilcisi parlamen-
terleri aldatmaya yönelik bir tutumdur.

Sayın Demirel Hükümet Programının fertler ve bölgeler arasındaki dengeyi 
sa%lamayı öngören sözleri, hiç bir somut öneriye dayanmamaktadır.

Aslında MC politikası fertler arasında ve bölgeler arasındaki dengeyi daha çok 
açacaktır. Çünkü, ilkeleri, prensipleri, yöntemleri denge bozmaktır, denge sa%la-
mak de%il..

Ülke sevgisinden, halk saygınlı%ından yoksun hükümetler ne denge sa%lar, ne 
de hakça bir gelir da%ılımı politikası uygulayabilir.

De%erli Arkada#larım,
MC Hükümetinin i#çi ve i#veren barı#ı sa%lamaya yönelik program sözleri de 

gerçeklere uymamakta. Türk i#çisini kandırmaya matuf olan bu sözler, artık uyan-
mı#, bilinçlenmi# olan Türk i#çisini kandıramayacaktır. Türk i#çisi arasındaki ça-
lı#ma ve sendikal barı#tan huzursuzluk duyan Cephe &ktidarı, i#çi ile i#çiyi; i#çi ile 
i#veren arasını daima bozmaya çalı#mı#, kar#ılıklı hakka ve saygıya dayanan bir 
düzen kurulmasına engel olmu#tur. Daima kavgayı körüklemi#tir, birçok Devlet 
fabrikalarının bugün komandoların i#gali altında bulunmasının nedeni de budur.

Milli Cephe &ktidarının, milli savunmamız ve dı# ili#kilerimiz bakımından 
programında getirdikleri de tatmin edici olmamaktadır.

Harp sanayiinin bugüne kadar sürüncemede bırakılmasının a%ır sorumlulu%u, 
Cephe &ktidarının omzundadır. Harp sanayinin geciktirilmesinin tek sebebi, Devlet 
fabrikalarını arpalık olarak kullanmak isteyenlerin çeki#mesinden ileri gelmi#tir.

Temenni ederiz ki, milletimiz bu ihmalin acılarını çekmesin.
Sayın Demirel’in belirgin, gelece%i yönelik istikrarlı, haysiyetli, milli çıkarları-

mıza uygun bir dı# politikası olmadı%ı için, olmayan bir #ey ele#tirilemez kuralına 
dayanarak bu konuyu geçiyorum.



De%erli Senatörler,
Hükümet programında din ve maneviyat konusuna geni# bir yer ayrılmı#tır. 

Din ve maneviyat konusunda samimi olsalardı alkı#lardık. 5 Haziran seçimleri gös-
terdi ki, bu üç parti dini bir seçim aracı olarak görmü# ve kullanmı#lardır.

Din görevlilerini savunduklarım iddia edenler, Vakıflardan Diyanet &#lerine in-
tikal eden din görevlilerine bile kadro vermeyi aylarca geciktirmi#lerdir.

Seçim öncesinde sırf anla#amadıkları, toplanamadıkları, toplandıklarında kav-
ga ettikleri için hazırlanmı# bin küsur kararname imzasız bırakılıp kar çıkmı#tır. 
Ancak Ecevit Hükümeti din görevlilerinin somunu 15 gün içinde çözüme ba%lamı#-
tır.

&slâm Enstitülerinin akademi haline getirilmesi de, Ecevit Hükümeti progra-
mından alınmı# bir kopyadır.

Devlet malım çalanların, sanayii tesisi kuran halk kurulu#larından rü#vet 
alanların, halkı sömüren ve sömürtenlerin, Müslüman Müslümana dü#man edip 
öldürtenlerin, milliyetçili%i de dindarlı%ı da sahtedir. Bunların layiklik anlayı#ı da 
Anayasada tarifini bulan Atatürk ilkeleriyle çeli#mektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi inanç özgürlü%ü, ki#inin kutsal ve dokunulmaz hakkı 
oldu%una içtenlikle inanmı#tır ve bunu programına koymu#tur.

Cumhuriyet Halk Partisi, dinin baskı unsuru olmasında, din duygusunun ve 
dinsel inançların baskı altına alınmasına da kar#ıdır. Hele hele inançların siyasal 
amaçla veya ki#isel etkinlik ve ayrıcılık etkeni olmasına ve ulusal birli%i sarsmasına 
kar#ı oldu%unu daima ifade etmi#tir; bugün de bir defa daha teyit ediyoruz.

De%erli Senatörler,
Sözlerimin sonuna gelirken programdaki e%itim konusuna de%inmeden geçe-

meyece%im. Programın e%itim bölümünde açık ve gizli Atatürk ilkeleri tahrif edil-
mekte, fa#izm tezgâhlanmaktadır. Ne diyor programın e%itim bölümünde?” “E%iti-
min millili%ine büyük önem veriyoruz; Sanki bugüne kadar Türk Milli E%itimi milli 
de%ildi.

Milletin gözüne baka baka gerçekleri tahrif etmek bir hükümete yakı#tırıla-
maz. Devlet #emsiyesi altında besledi%in cinayet mangaları yoluyla gençleri okul-
larından, sınıflarından, laboratuvarlarından uzakla#tıracaksın, gençleri birbirine 
amansız dü#man edip cinayetler i#leteceksin, ders kitaplarından Atatürk’ü ve Ata-
türk ilkelerini çıkartacaksın, ders kitaplarında mezhep kavgasını kı#kırtıp milleti 
bölüklere ayıracaksın, ders kitaplarında milletin bir bölümünü ahlâksızlıkla itham 
edeceksin, Milli E%itim Bakanlı%ını bir avuç sahte milliyetçi, maneviyat sömürücü-
sü ve zorbaya teslim edeceksin ondan sonra da kalkıp e%itimi millile#tirece%im diye 
savunacaksın.

Türkiye’de huzur, barı#, milliyetçilik, Atatürkçülük, milli birlik ve kalkınmadan 
bahsetmeye hakkı olmayan tek ki#i varsa, o da Sayın Demirel ve onun yanda#larıdır.

Onbinlerce Atatürkçü ö%retmene kıyan, 100 bin ö%renciyi okulundan, ö%ret-
meninden koparan, E%itim Enstitü ve Ö%retmen Okullarını “komando” yuvası hali-



ne getiren ve 300’den fazla, daha bilmem kaçıncı baharını ya#amadan Türk gencini 
acımasız öldürenler elbet bir gün hesap vereceklerdir; bu hesaptan kaçamayacak-
lardır.

De%erli Arkada#larım,
Hükümet programında sahip oldu%umuz yeraltı, yerüstü servetlerimizin de-

%erlendirilece%i ifade edilmektedir. Cephe, hiçbir zaman yeraltı ve yerüstü servet-
lerimizin de%erlendirilmesine milli çıkarlarımız açısından bakmamı#tır. Bu sözlere 
inanmıyoruz. Cephe, yeraltı, yerüstü servetlerimizi yabancı i#birlikçilerle beraber 
sömürmeye devam edecektir.

Türk ekonomisini bata%a saplayanlar, Türk maliyesini iflâs ettirenler, içte ve 
dı#ta Türk parasının de%erini dü#ürenlerin Türk ekonomisini düzeltme iddiaları da 
bir hayalden ibarettir.

&kinci Cephe Hükümeti, geçim imkânlarından yoksun, gelir seviyesi yetersiz 
ailelere Devlet yardımı yoluyla beli bir düzeyde ya#ama imkânı sa%layaca%ını vaat 
etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi programlarından esinlenerek aktarılan bu ve 
buna benzer sosyal adalet ilkelerini uygulamak cephe fikri ile taban tabana zıttır. 
Bu bakımdan bunlar halkı aldatmak için söylenmi# sözlerdir.

Halk i#siz bırakan, halkı fakir bırakan, halkı yoksul bırakan Cephe Hükümeti, 
#imdi, “Yoksul halka yardım edece%im” vaadinde bulunmaktadır.

De%erli arkada#lar;
Türk halkını i#siz, yoksul bırakan, Türk halkını muhtaç hale getirenlerin inan-

madı%ı bir davayı gerçekle#tirmeleri de mümkün de%ildir.
Cephe, ça% dı#ı üretim, sanayile#me ve sosyal adalet inancı içindedir. Onun sos-

yal adalet inancı, ça%ımızın sosyal adalet inancı ile ba%da#mamaktadır. Bu inançları 
de%i#medikçe Türk Milletine yararlı olamayacaklar, kendilerini kabul ettiremeye-
cekler ve asla Türk Milletine yararlı hizmet yapamayacaklardır.

De%erli Arkada#larım,
Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. "unu, sözlerime son verirken söy-

leyeyim ki, Cephe Hükümetinin ne programına ne de kurdukları Hükümetlerine 
güvenimiz olmadı%ını açık seçik Türk Milleti huzurunda ifade etmek isteriz.

Allah’tan Türk Ulusuna dürüst, namuslu, sömürüden yana olmayan, güveni-
lir hükümetler nasip etmesini dileyerek hepinizi derin saygılarla selâmlıyorum. 
(C.H.P. ve M.B.G. sıralarından alkı"lar)

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Buyurun Sayın &nan.
KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Sayın Ba#kan, Sayın Sözcü tarafından #ahsıma 

sata#ma var. 65’inci madde çerçevesinde söz vermenizi rica ediyorum zatıâlinizden.
BA%KAN — Sayın &nan, 65’nci madde, kendisine sata#ılan üyeye her zaman 

söz hakkı verilmesini kapsar. Ancak, yine #öyle der, “kendisine sata#ılan üye yahut 
sata#ıldı%ını iddia eden üye hangi hususlarda kendisine sata#ıldı%ını, cevap verme 



mecburiyetini hissetti%ini beyan eder, bu beyan üzerine Ba#kan söz verip verme-
meyi takdir eder” Lütfen, hangi hususta kendinizi cevap vermeye mecbur hissetti-
%inizi söyleyin.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Sayın Ba#kan, benim 21 Temmuz yerine 28 
Temmuz’da vazifeye ba#lamı# bulunmam, arada geçen olaylar ve konu etrafındaki 
beyanları zannederim ki, takdir edersiniz açık bir sata#madır.

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Gerçekleri söylemek sata#ma de%ildir, Sa-
yın Ba#kan.

BA%KAN — Takdir size de%il bana aittir.
KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Ayrıca, bir sözleri var ki, “Gayri ciddi tutum” de-

diler. Zannederim Sayın Ba#kan, bu sata#manın da ötesindedir.
BA%KAN — Sayın &nan, gerçi dikkatle dinledim, sata#mayı gerektiren bazı 

hususlar var; ama siz bunları de%il daha ba#ka hususları ifade ediyorsunuz. Söy-
ledi%iniz hususlar, sata#mayı cevaplandırmaya sizi mecbur eden nitelikte de%ildir. 
Bu nitelikte, kendinizi icbar hissetti%iniz hususları söylerseniz size söz verece%im.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Sayın Ba#kanım....
BA%KAN — 21 Temmuz yerine 28...
KÂMRAN #NAN (Bitlis) — “Müstafi addedilir” dediler. Yani insaf buyurun 

da sata#manın hududunu geni#letmeyelim. Daha ileriye gitmek bana yakı#maz. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Bir dakika...
KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Müsaade buyurun; bir konu var ortada, kendileri 

temas buyurdular, Sayın Genel Ba#kanları da aynı konu etrafında, kamuoyunun 
bilmeye hakkı vardır.

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Bir dakika...
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Benim sözlerim Hükümetin ba#ı olan Sayın 

Ba#bakana aittir.
BA%KAN — Bir dakika! 
KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Sayın Ba#kanım, “Bu Bakan &nan” diye tekrar ve 

tekrar “Gayri ciddi Bakan” diyerek, müstafi telâkki edece%ini belirterek ve bundan 
dolayı bazı Anayasal durumların do%du%unu ileri sürerek sata#tılar; daha ne olsun 
Sayın Ba#kanım.

BA%KAN — Bir dakika, bir dakika.
KÂMRAN #NAN (Bitlis) — “Söylemedim” diyorlarsa, sözlerini geri alıyorlar-

sa mesele yok.
BA%KAN — Sayın &nan, Sayın Atmaca konu#masında size sata#mayı amaç 

edinmedi%ini, sözlerinin Sayın Ba#bakana ait oldu%unu açıkça ifade ettiler. Siz de, 
“bu sözlerinin kendinize asit olmadı%ım, geri aldı%ını ifade ediyorlarsa meseleyi ka-



panmı# nazariyle görece%inizi” ifade ettiniz. Sayın Ba#bakan da son sözü söyleyece-
%ine göre, bu konuda gerekli açıklamayı yapacaktır.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, sata#ma var...

BA%KAN — Sayın Yi%it Köker, ben daha takdir hakkımı bildirmedim.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Hayır, siz takdir hakkım pe#inen beyan ettiniz. 
Sayın Ba#kan dediniz ki, size sata#ma var; ama bahsetti%iniz noktalarda de%il.

BA%KAN — Sayın Köker, Sayın &nan kendisini yeteri kadar savunacak nitelik-
lere fazlasıyle sahiptir. Lütfediniz, kendisi söylesin. Size ihtiyacı yok.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Sayın Ba#kan…

BA%KAN — Evet Sayın &nan.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — &ltifatınıza te#ekkür ederim.

“Gayri ciddi, sorumsuz” gibi sözleri sata#ma sayıyorum. Müsade buyurun, ısrar 
ediyorum, gerekirse oya koyarsınız Sayın Ba#kanın?

BA%KAN — Sayın &nan, oylamadan da…

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — 65’nci madde

BA%KAN — Bir dakika!

Sayın &nan, size oylamadan da takdir hakkımı kullanarak söz verece%im. &ç-
tüzü%ün maksadı, sata#madan dolayı söz isteyip ba#ka konulara geçmek ve yeni 
sata#malara yol açmak için de%ildir. Sadece kendinizi, içtüzü%ün 1’inci fıkrasındaki 
cevap vermeye mecbur hissetti%iniz konularla sınırlı kalmak üzere size söz veriyo-
rum; buyurun.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Te#ekkür ederim Sayın Ba#kan, çok sa%olun.

BA%KAN — Sayın Yi%it Köker, gördünüz ki daha fikrimi söylememi#tim.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ba#tan söylediniz Sayın Ba#kan.

BA%KAN — Sayın &nan’ın, “E%er kabul ediyorlarsa ben de vazgeçtim.” sözü 
üzerine söyledim” Dikkatle takip ederseniz...

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Ben çok iyi takip ederim Sayın Ba#kan.

BA%KAN — Bütün üyelerin gözü önünde olaylar cereyan ediyor. Beni hafıza-
mın da çok kuvvetli oldu%unu bilmeniz gerekli çok eski arkada#ım.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — 12 seneden beri takip ediyorum sizi Sayın Ba#-
kan.

BA%KAN — Buyurun Sayın &nan.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Te#ekkür ederim.

Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Sayın Anamuhalefet Partisi sözcülerini üzüntüyle dinledim. Üzüntümü mucip 
olan hususlar, benimle ilgili kısımlardan olmaktan ziyade, bu açıdan kendilerine 



te#ekkür borçluyum; fakat genel mahiyette beni de yerle#tirdikleri konu#malarının 
genel muhtevası ve tonu.

De%erli Arkada#larım,
Üzüntümü mucip olan husus, 27 yıllık Türk demokrasisinde, 1977 Temmuz 

ayında Hükümet Programının tenkit edildi%i bir sırada hâlâ muhtevasız ve hâlâ 
negatif, menfi tenkidin ötesine geçilmemi# olmak ve ça%dı#ı, ça% dedikleri politi-
kanın... (C.H.P. sıralarından “Sata"mayla ne alâkası var?” sesleri ve A.P. sıralarından 
alkı"lar)

BA%KAN — Bir dakika!
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Gelece%im efendim gelece%im.
BA%KAN — Sayın &nan...
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Gelece%im. Demokrasi tahammüldür.
BA%KAN — Sayın &nan, size bir genel konu#ma için söz vermedim. Dikkatle 

üzerinde durdu%um husus, hangi konularda size sata#ıldı%ını, mecburiyetini duy-
du%unuz sınırı içinde konu#acaksınız. Bir genel de%erlendirme, bir genel konu#ma 
için söz vermedim. Böyle devam ederseniz sözünüzü derhal keserim.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Emredersiniz Sayın Ba#kanım, saygılıyım. De-
%erli Arkada#larım,

Gönül isterdi ki, Sayın Atmaca benimle ilgili kısımlarında...
HASAN #LDAN (Elâzı$) — &stifa ettiniz mi etmediniz mi?
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Efendim?
HASAN #LDAN (Elâzı$) — &stifa ettiniz mi etmediniz mi?,
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Size dü#mez bu!
BA%KAN — Sayın &ldan, lütfen.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Parlamento bilmek mecburiyetinde; 

istifa ettiniz mi etmediniz mi?
BA%KAN— Sayın &leri...
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Sabır buyurun efendim, sabır buyurun.
BA%KAN — Sayın &leri, o imkânı sa%ladık, #imdi Sayın &nan bunları açıklaya-

cak.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — De%erli Arkada#larım,
Gönül isterdi ki, benim ismimin geçti%i konuları anarken ve di%er sahalara ge-

çerken, Sayın Atmaca, bu memleketin enerji politikasının nasıl olması gerekti%ini, 
petrol politikasının nasıl olması gerekti%ini, maden politikasının nasıl olması ge-
rekti%ini, bu memleketin su probleminin nasıl olması gerekti%ini anlatsın.

BA%KAN — Konu o de%il Sayın &nan, sata#ma konusu.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Evet efendim. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim.



BA%KAN — Sayın arkada#larım, lütfen müdahale etmeyin efendim.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — De%erli Arkada#larım,
1977’ler Temmuz Türkiye’sinde menfilerle politika yapılmaz, seçim beyan-

larıyle, Kamran &nan olaylarıyle politika yapılmaz. Yapıcı olarak, dünya çerçevesi 
içerisinde, dünyanın ekonomik dengesi, siyasi dengesi içerisinde çözüm yollarınız 
nedir; politika budur, bu getirilir milletin önüne, Parlâmentonun önüne. (C.H.P. 
sıralarından, gürültüler ve A.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Sayın &nan...
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Ba#kan, ne hakkında söz verdiniz, üye 

ne diyor...
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Geliyorum efendim.
BA%KAN — Sayın &nan, size politikanın nasıl olaca%ı konusunda ders vermek 

için, nasihatta bulunmak için söz vermedim.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Haddim de%il Sayın Ba#kanım ders vermek. 

(C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Müdahale etmeyin efendim.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sata#ma üzerinde konu#sun Sayın Ba#kan. 

(Gürültüler)

BA%KAN — Sayın Ünsal, müdahale etmeyin. 
KÂMRAN #NAN (Devamla) — De%erli Arkada#larım,
Sayın sözcü benim olayımın sorumluluk hanesinden bahsettiler.
Kendilerine bir olayı hatırlataca%ım. Eylül 1974, zamanın ikili Koalisyonunun 

istifa etmesi. Sayın Devlet Ba#kanının henüz bir Hükümet formülü öne sürmeden 
önce...

BA%KAN — Konuya geliniz Sayın &nan.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Hükümeti bırakıp kaçıyoruz... (C.H.P. sırala-

rından “Sata"ma ile ne ilgisi var” sesleri)

BA%KAN — Sayın &nan sözünüzü kestim. Sayın &nan sözünüzü kestim. Çünkü 
size sınırlı ve münhasıran sata#mayla ilgili söz verdim. Siz buna bir türlü gelmedi-
niz, yeni sata#malara sebebiyet verdiniz. Sözünüzü kesmi# bulunuyorum.

CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Nasıl kesersiniz?
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Geldim Sayın Ba#kan.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sözünü nasıl kesersiniz?
BA%KAN — Kestim, hayır Sayın &nan kestim sözünüzü.
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Sayın Ba#kan nasıl izah edecek? Sayın 

Ba#kan, nasıl izah edecek meselelerini?
BA%KAN — Münhasıran Sayın &nan sata#mayla ilgili konu#acaksanız,



MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Nasıl izah edecek meselelerini?

BA%KAN — Lütfen oturun, lütfen oturun. Rica ediyorum oturun.

"ABAN DEM&RDA$ (Samsun) — Sayın Ba#kan tarafgirlik yapıyorsunuz.

BA%KAN — Sayın &nan, sözünüz kesilmi#, yalnız münhasıran sata#mayla ilgili 
bir defaya mahsus olmak üzere söz veriyorum, sata#manın sınırını geçtiniz mi ke-
sin surette ikinci kez ikaz ediyorum, sözünüz kesilecektir. Buyurun.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Sayın Ba#kanım, zaten bana sınır tanımıyor-
sunuz Sayın Ba#kanım. Te#ekkür ederim efendim, bu toleransınıza.

De%erli Arkada#larım,

Benim konum tamamıyle parti içi bir konudur. 

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Bize ne?

BA%KAN — Efendim izin verin de söylesin. &zin verin.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Ben milletimin...

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — &zin vermeye ne hakları var, susturun.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Sen de sus bakayım.

BA%KAN — Lütfen müdahale etmeyin.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — &ktidar olamıyorsunuz, muhalefet olamıyor-
sunuz. Ben ne yapayım yani? Dinlemesini bilin, (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sen de bakan olamıyorsun.

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Sen de Bakan olamıyorsun.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Dinlemesini bilin. Ben...

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sen kepaze oluyorsun.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Kepaze olan sensin.

BA%KAN — Sayın Ünsal...

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Kime hakaret ediyor?

BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal. Müdahale etmeyin Sayın Ünsal.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Senin gibi kepaze olmadım ben.

BA%KAN — Ben Ba#kanım...

Sayın Ünsal, hakaret etmeye hakkınız yok.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — O kime hakaret ediyor?

BA%KAN — Lütfen hakaret etmeyin, lütfen. Kar#ılıklı...

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Kepaze oluyor. 

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sen kepaze oluyorsun.



BA%KAN — Kar#ılıklı, münaka#alar, söz atmalar, tahrikler Ba#kanı yıldırmaz. 
Ben bu görü#meleri sa%lıkla yürütürüm. Ne yapılırsa yapılsın yürütece%im. Bo#una 
kar#ılıklı birbirinizi tahrik etmeyin.

Devam edin.
LÛTF# TOKO&LU (Kocaeli) — Sayın Ba#kan, 152’nci maddeyi tatbik etme-

nizi rica ediyorum, 
BA%KAN — Sayın Toko%lu, lütfen rica edeyim. Devam edin.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Te#ekkür ederim Sayın Ba#kanım.
Ben Türk Milletinin emrine, siyasi hayata atıldı%ım günden bugüne kadar dik-

kat etti%im tek nokta, milletimin hiç bir konuda güvensizli%ine mucip olmamak ve 
tek istikamet üzerinde daima inandı%ımı söyleyerek gelmek olmu#tur.

Bu son 21 Temmuz Hükümetinin kurulu#undaki #ekil üzerine, partimin Sayın 
Genel Ba#kanı ve Hükümet Ba#kanına durumumu arz ettim ve prensiplerimi ken-
dilerine arz ettim. Durumumun takdirini ve bu hususta kamuoyuna gerekli açıkla-
manın takdirini partimin yüksek disiplin ve otoritesi altında kendilerine bıraktım 
ve her #ey gibi, (Her #ey gibi tekrar ediyorum) bu meseleyle tamamiyle bir #ahsın 
bu millet u%runda çıktı%ı yoldaki prensiplere sadakati sonuna kadar götürmek az-
minin dahi ve bir parti iç meselesinin dahi getirilip bir siyasi istismar meselesi, 
benim #ahsımda çok büyük saygı ve sadakatla ba%lı bulundu%um Adalet Partisinin 
ve onun öncülük etti%i Hükümetin yıpratılmak istenmesi kanalına sokulması kar#ı-
sında, ben partimi ve partimin ortak gruplarının yüksek takdirlerini ve Ba#bakanın 
bu konudaki ortak grupların ça%rısına katılması önünde saygıyle e%ildim ve prensi-
bimi çi%nemek pahasına da olsa... (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

BA%KAN — Tamam Sayın &nan, sata#mayı cevaplandırdınız. Buyurun.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Müsaade buyurun efendim. Müsaade buyu-

run yani...
H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Konu#sun.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Sayın Ba#kanım, bu geldi%im Senatoda ilk 

defa 3,5 yılda bir dirhemle konu#ma müsaadesi alıyorum; yani müsaade buyurun. 
Müsaade buyurun Sayın Ba#kanım.

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Konu#tukça batıyor.
KÂMRAN #NAN (Devamla) — Son üç ay içerisindeki geli#melerinizi kendiniz 

biliyorsunuz. En son bir #ahsın tamamiyle kendi iç parti bünyesiyle ilgili ve tama-
miyle partinin dı#ında kendi #ahsi dü#üncelerini ve davranı#ını aksettiren bir #eyi 
dahi sindiremeden bir basın konferansı mevzuu, bir Anayasa mevzuu, bir ithamlar 
mevzuu ve hattâ Hükümetin neredeyse gayrime#ru olma mevzuu haline getirmek 
ucuz politika yapmaktır. Sermaye bulamamaktan dolayı. Dönün, her #ey...

Demokrasinin en güzel tarafı otokritiktir: &çe dönüp bakmaktır. "u son üç ay 
içerisindeki her adımınıza bakın. Her adımınız sizi nereye götürdü, en son adımınız 
dahil olmak üzere?



De%erli Arkada#larım,

Mesele budur?

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Yani istifa etmi#tiniz...

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Türkiye’de #ahıslara ve prensiplere saygılı ol-
mak lâzım. Türk demokrasisinin geli#mesi yolunda atılmı# bir adımı te#vik etmek 
varken, bunu istismara kalkmak ve #ahısla beraber yüce bir partiyi, bu memleketin 
vaz geçilmez teminatı olan Adalet Partisini yıpratmaya çalı#mak yapıcı bir politik 
davranı# de%ildir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Nedir yapılan? Yapılan, yapıl-
mak istenen, fisebilillah bu memleketin u%runa, içeride olsun, dı#arıda olsun bütün 
mevcudiyetiyle gece - gündüz çalı#an ve siyasi istikbal gözetmeden, sadece ve sade-
ce milli menfaatler u%runda her #eyini mevki gözetmeden feda etmek isteyen bir 
insanı, bir yerde yakalayıp da politik bir amaçla harcamak ve insan harcaya harcaya 
geldik, nereye varacaksınız bununla? Nereye varacaksınız Türk kamuoyunda? (A.P. 
sıralarından alkı"lar ve “Bravo” sesleri)

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Niye bunu ba#tan söylemediniz?

ABDULLAH EMRE ÎLER# (Ni$de) — 21 Temmuzda niye dü#ünmediniz? 
Onu sen Demirel’e sor.

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Bu konu#manla Sayın Ba#bakanı zor duru-
ma dü#ülüyorsun. 

BA%KAN — Sayın &nan...

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larını;

En son söz olarak #unu söylüyorum.

KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — &tiraf et bunları, itiraf et.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Benim bu siyasi istismar kar#ısında aldı%ım 
son karar, benim #ahsım üzerinde yapılan bazı spekülâsyonlara yol açılmı# bulun-
masına ra%men, parti gruplarımın yüksek kararlarına uyarak halen huzurunuzda 
bu Hükümetin, Cumhuriyet Hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak 
bulunuyorum ve 6 günlük yoklu%umun mesuliyetini de kabul ediyorum. Meclise 
getirirsiniz, her türlü tahkikat önergesini huzurunuzdayım, sonuna kadar da; ama 
geçmi#ten #ikâyet etti%iniz enerji politikasının bu dar bo%aza gelmesinden sorumlu 
bir #ahsın aranızdan çıkma oldu%unu da unutmayın.

BA%KAN — Sayın &nan.

KÂMRAN #NAN (Devamla) — Çok te#ekkür ederim. (A.P. sıralarından “Bra-
vo” sesleri ve alkı"lar)

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Bravo vatan kurtaran aslan...

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na Milletvekili) — Sayın Ba#kan, söz istiyorum.

BA%KAN — Sayın Türke# hangi konuda?



DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na Milletvekili) — Sayın hatip konu#masında #ahsımla ve Milliyetçi Hareket Par-
tisiyle ilgili gerçek dı#ı ithamlarda bulunmu#tur. Bu konularda açıklamada bulun-
mak istiyorum.

BA%KAN — Sayın Türke#, bu konuda 65’nci madde çok sarihtir. Sata#madan 
dolayı söz istemek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin hakkıdır. Sizin Ba#bakan Yar-
dımcısı olarak veya milletvekili olarak sata#madan dolayı söz isteme hakkınız yok-
tur.

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na Milletvekili) — Hükümet üyesi olarak söz istiyorum.

BA%KAN — Hayır bunu tartı#mayız, tartı#ması yok Sayın Türke#.

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na Milletvekili) — Sayın Ba#kan, Hükümet üyesi olarak, Hükümet orta%ı olarak.

BA%KAN — Sayın Türke#, cevap vereyim. Hükümet üyesi olarak &çtüzü%ün 
130’ncu maddesi gere%ince yine söz istemeye hakkınız yoktur.

&çtüzü%ün 130’ncu maddesinin tedvirinden maksat, daha ilk anda Hükümetin 
güvenoyu istemesinden önce Cumhuriyet Senatosunda programı üzerinde yapılan 
görü#melerde tek sözü, sorumlulukla birle#ik mesuliyeti payla#an Ba#bakanındır. 
&çtüzük açıkça grup sözcüleri, üyeler konu#tuktan sonra bunlara Ba#bakanın, Hü-
kümet demiyor, Ba#bakanın cevap vermesi üzerine görü#meler biter, diyor.

Binaenaleyh, Hükümet programının Cumhuriyet Senatosunda görü#ülmesi sı-
rasında her hangi bir bakanın ve Ba#bakan yerine bir di%er Ba#bakan Yardımcısının 
söz isteme hakkı yok. Hatta, Sayın Ba#bakan &çtüzü%ün 139’ncu maddesi gere%ince 
son sözü istemez de size verse dahi vermem; ancak ve ancak sorumlulukta beraber-
li%in ba#ı olan Ba#bakan konu#abilir ve onun konu#ması ile görü#meler biter.

Bu bakımdan size son sözü veya her hangi bir #ekilde tartı#madan dolayı söz 
veremeyece%im. Hatırlarsınız, yıllar önce yıllar önce yine bu tartı#ılmı# idi. Siz, Ba#-
bakan Yardımcısı olarak söz istemi#tiniz, sata#madan dolayı. Ben bir üye olarak 
çıkmı#, 130’ncu maddenin esprisini aynı zihniyet içerisinde savunmu#tum. Çünkü 
130’ncu maddeyi hazırlayanların içinde ben vardım ve amacımız bu idi, Sayın Tür-
ke#.

Bu sebeple size söz veremeyece%im. 

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Bir #ey arz edece%im. 

BA%KAN — Bitmi#tir efendim.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Bir #ey arz etmek istiyorum.

BA%KAN — Bitmi#tir efendim. Hayır, tartı#ma yok efendim.



DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Usul üzerinde bir #ey arz etmek istiyorum Sayın Ba#ka-
nım.

BA%KAN — Efendim?
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 

(Adana Milletvekili) — Usul üzerinde bir #ey arz etmek istiyorum, Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Buyurunuz.
DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 

(Adana Milletvekili) — Sayın Ba#kan; bu Hükümet bir koalisyon Hükümetidir. 
3 partinin olu#turdu%u bir Hükümettir. Sayın Ba#bakanın koalisyon orta%ı olan bir 
parti ile ilgili konular ilerinde hatibin gayet geni# #ekilde ve gerçek dı#ı beyanlara 
dayanan ithamlarını cevaplandırması mümkün de%ildir.

Bu bakımdan, adaletin sa%lanması ve gerçeklerin açıklanması için 130’ncu 
madde bu Hükümete #amil olamaz. (C.H.P. sırlarından “o, o, o,” sesleri ve gürültüler)

BA%KAN — Efendim, siz niçin müdahale ediyorsunuz? Ba#kanlı%ı siz de%il, 
ben yapaca%ım.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Bu bir koalisyon Hükümetidir. 3 partinin olu#turdu%u 
bir koalisyon Hükümetidir. Sayın Ba#bakanın, bu Hükümetin orta%ı olan Milliyetçi 
Hareket Partisine ve onun Genel Ba#kanına yönelmi# olan tamamiyle gerçek dı#ı 
iftiraları cevaplandıracak olan ki#i Ba#bakan de%il, ben olabilirim.

BA%KAN — Sayın Türke#, anlıyorum.
DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-

na Milletvekili) — Çünkü hadiseleri bilmez. Bu yetkiye ben sahibim. Onun için, 
bunları cevaplandırmak için söz istiyorum.

BA%KAN — Peki Sayın Türke#, bir dakika, bir dakika. Söz istiyorsunuz.
Sayın Türke#, Anayasanın 105’nci maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-

tinde sorumlulu%u birlikte mütalaa eder ve sorumlulu%un ba#ı Ba#bakandır” der. 
Koalisyon da olsa, azınlık da olsa, tek ba#ına da olsa sorumluluk mü#terektir ve 
ba#ında Ba#bakandır.

Daha ilk günü &çtüzü%ün bu birlikte sorumluluk kuralım koymu# ve cevap için 
münhasıran Hükümet de%il, Ba#bakan tabirini koyarak bunu perçinlemi#tir.

Bu bakımdan size söz veremeyece%im. Devam ediyorum.
DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-

na Milletvekili) — Israr ediyorum.
BA%KAN — Israr edemeyeceksiniz efendim. 
DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-

na Milletvekili) — Bir #ey arz edeyim Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Bitmi#tir efendim.



DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-
na Milletvekili) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#bakan, icraatıyle, bir Hükümet prog-
ramı ile ilgili konularla sorumlu ve yetkilidir. Fakat bir partinin icraatı, bir partinin 
tutumu ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip de%ildir.

DEVLET BAKANI SAD# SOMUNCUO&LU (Ni$de Milletvekili) — Hakaret 
var efendim.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri olarak #ahsıma 
haksız ithamlarda bulunulmu#tur. (A.P. sıralarından “Hakaret var, hakaret var” sesle-
ri ve C.H.P. ile A.P. sıralarından kar"ılıklı müdahaleler)

BA%KAN — Niçin müdahale ediyorsunuz? Sayın Türke#...
DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% (Ada-

na Milletvekili) — Bunları mutlaka cevaplandırmak için, Yüce Senatoyu aydınla-
tabilmek için bana söz verilmesi yerinde olur. Sayın Ba#kanım.

BA%KAN — Sayın Türke#...
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Hâlâ söylüyor oradan...
(C.H.P. sıralarından “Sayın Ba"kan, konu"masını niye zapta geçirttiriyorsunuz?” 

sesleri) 
BA%KAN — Sayın Türke#...
#MADETT#N ELMAS (Çanakkale) — Öyle bir Hükümet ki...
BA%KAN — Sayın Elmas...
#MADETT#N ELMAS (Çanakkale) — Öyle bir ortaklık ki, daha ilk günden 

beri &çtüzü%e aykırı hareket ediyorsunuz.
BA%KAN — Sayın Elmas, niçin müdahale ediyorsunuz?
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — (A.P. sıralarına dönerek) Ne bakıyorsunuz ora-

dan? (A.P. sıralarından müdahaleler)
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal...
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Ne bakıyorsunuz?
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Çirkin hareketlerine bakıyor.
BA%KAN — Sayın Ünsal...
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sen ne bakıyorsun? &t o%lu &t, köpek. 

(Kar"ılıklı ve anla"ılmayan müdahaleler)
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Niye konu#turuyorsunuz? (Gürültüler)
BA%KAN — Sayın Ünsal Sayın Ünsal, hakkınız yok. (Gürültüler) Sayın Ünsal, 

Ba#kan benim. Cumhuriyet Senatosu Ba#kanı olarak birle#imi yöneten ba#kan ola-
rak sorumluluk bana aittir.

Sayın Türke#, e%er &çtüzü%ün 130’ncu maddesini kâfi ve yeterli görmüyorsanız 
ve bunu koalisyon hükümetlerinin gerekti%i takdirde durumları için yeterli saymı-



yorsanız, &çtüzü%ün 130’ncu maddesinin de%i#tirilmesini, Cumhuriyet Senatosun-
da bir üye arkada#ınız vardır veya di%er üyeler isterler, 130’ncu madde de%i#ir. De-
%i#tirdikten sonra ben size de%i#tirilen #ekline göre söz veririm. 130’uncu madde 
ve Anayasanın 105’nci maddesindeki mü#terek mesuliyet kuralı saklı, yürürlükte 
kaldı%ı sürece söz veremem.

Lütfen oturun. "imdi görü#melere devam ediyoruz.
DEVLET BAKANI SAD# SOMUNCUO&LU (Ni$de Milletvekili) — Hakaret 

serbest, cevap yok.
DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir Milletvekili) — Hakaret ser-

best, cevap yok.
BA%KAN — Görü#melere devam ediyoruz. Gruplar adına görü#meler bitmi#-

tir, ki#isel görü#melere geçiyoruz.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Grup adına söz istiyorum.
BA%KAN — Sayın Ucuzal, #imdiye kadar yapılan bütün tatbikatlarda 130’ncu 

maddenin i#leyi#i, gruplar adına birer kez sözdür. Birer kez #imdiye kadar söz veril-
mi#tir. E%er ısrar ederseniz...

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Ediyorum.
BA%KAN — Hayır, hayır söz için. "imdiye kadar; yani bu Anayasanın tatbikinden 
#imdiye kadar 15 Hükümetin teker teker 130’ncu maddesinin tatbikini burada izah 
ederim. Açıkça ifade ediyorum. Hükümet programı üzerindeki görü#melerde &çtü-
zü%ün genel kaide olarak vaz etti%i, grupların iki#er kez yahut daha çok kez söz iste-
me kuralı i#lememektedir. 130’ncu maddenin açık ifadesi ve #imdiye kadar tatbikat 
münhasıran birer kere söz verilmesi #eklindedir.

Size söz veremeyece%im; lütfen beni mazur görün,
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan, bir hususu arz etmek istiyo-

rum zatıâlinize. 
BA%KAN — Hangi hususu?
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — "imdi A.P. Grupu, bugüne kadar Hükümet 

oldu%u sürelerce en son grup sözcüsü olarak konu#mu#tur. Zatıâliniz ters çevirerek 
bizi daha evvel, sonra Cumhuriyet Halk Partisine söz verdiniz, söz imkânımızı or-
tadan kaldırdınız, bizim.

BA%KAN — Sayın Ucuzal...
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Geldi Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, bu-

rada. Programla alâkası olmayan birtakım sözleri söyledi. Ondan sonra da bize söz 
hakla veremeyeceksiniz, tatbikat diyeceksiniz. Adaletli bir tutum de%ildir. Onun 
için söz hakkımı vermeniz lâzımdır.

BA%KAN — Sayın Üyeler, Sayın Üyeler,
Çok açık ve berrak ve aynı zamanda kesin olarak ifade edeyim, Sayın Ucuzal’ın 

söz hakkımızı ters çevirdiniz sözü gerçe%i yansıtmıyor ve benim Ba#kanlıktaki dik-



katime ve tarafsızlı%ıma gölge dü#ürecek niteliktedir. (A.P. sıralarından “O, o, o,” ses-
leri ve gürültüler)

HASAN ILDAN (Elâzı$) — Homurdanmayım
BA%KAN — "imdi, #imdi, Ba#kanlı%a verilmi# matbu liste; Mucip Ataklı, Ni-

hat Erim, Oral Karaosmano%lu benim el yazımla, Hüseyin Atmaca. Bana verilen 
matbu üste ve burada okudum, hepinizin gözü önünde, hepinizin zihin faaliyetleri 
içinde, okudum. Mucip Ataklı, Nihat Erim, Oral Karaosmano%lu ve orada Hüseyin 
Atmaca i#aret etti, vurdu “tak tak,” dedim ki, “Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Atmaca.”

Kendiniz sözü istersiniz, sıraya girersiniz, belli bir sıra tanzim edilir, bu sıra 
tanziminden sonra kendiniz #evkacı olursunuz.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Hayır Sayın Ucuzal...
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Bendeniz söz isterken tatbikattan bahseder-

siniz; kendi i#inize geldi%i zaman en son sözü o zat ve onun için böyle yaptım de-
meye hakkınız yok.

BA%KAN — Ben Ba#kanken tartı#malara girmem.
AHMET KARA Y#&#T (Afyonkarahisar) — Tarafsızlı%ınıza gölge dü#ürü-

yorsunuz Sayın Ba#kan.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Zaten Ba#kanlı%ınızı tanıdık mı ki?
BA%KAN — Üyelerin ki#isel sözleri için daha evvel listeyi okumu#tum. Ancak 

Sayın Yi%it Köker bir önerge vermi#tir, okutuyorum.

Ba"kanlı$a
Ki#isel konu#maların lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere sıralanmasını arz 

ve teklif ederim.
Yi$it Köker (Ankara)

BA%KAN — Talep &çtüzü%e uygundur. Ancak, &çtüzük bunun i#arî oyla çözül-
mesini ister. Ancak, yine &çtüzü%ün devam eden bir hükmünde, “Ba#kan, 6’dan faz-
la söz isteyen üye oldu%unu görürse kendili%inde bu kuralı uygular” der. Sayın Yi%it 
Köker’in talebini ben kendili%imden uyguluyorum ve oylamaya koymadan tatbik 
ediyorum.

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Sayın Ba#kan, bu, parti görü#mesi de%il, 
Hükümet görü#mesi.

BA%KAN — Sayın Çelikba#, lehte, aleyhte, üzerinde?
FETH# ÇEL#KBA% (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Aleyhte.
BA%KAN — Sayın Çelebi?



HÜSAMETT#N ÇELEB# (Cumhurba"kanınca S.Ü) — Üzerinde.

BA%KAN — Sayın Yıldız? Yoklar.

Sayın Kemâl Sarıibrahimo%lu?

KEMÂL SARI#BRAHÎMO&LU (Adana) — Aleyhte.

BA%KAN — Sayın &ldan?

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Üzerinde. 

BA%KAN — Sayın Hasan Güven? 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhte. 

BA%KAN — Sayın Hamdi Özer. 

HAMD# ÖZER (Malatya) — Vazgeçtim Sayın Ba#kan.

BA%KAN — Vazgeçtiniz. Sayın Feyyat? Yoklar. Sayın Esato%lu?

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Aleyhte.

BA%KAN — Sayın Nalbanto%lu?

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Üzerinde.

BA%KAN — Sayın Hüseyin Öztürk? Yok... Sayın Karamullao%lu?

%EB#B KARAMULLAO&LU (Bursa) — Üzerinde.

BA%KAN — Sayın Aykan? 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Lehinde. 

BA%KAN — Sayın Abay? 

MUKB#L ABAY (Konya) — Aleyhte. 

BA%KAN — Sayın Hayri Öner? Yok. Sayın Ünsal?

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Aleyhte.

BA%KAN — Sayın &smail &lhan? 

#SMA#L #LHAN (Mu") — Lehte. 

BA%KAN — Sayın Raif Eri#? 

RA#F FR#% (Balıkesir) — Lehte. 

BA%KAN — Sayın Ali O%uz? 

AL# O&UZ (#stanbul) — Lehte. 

BA%KAN — Sayın Ucuzal? 

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Lehte. 

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Ba#kan... 

BA%KAN — Sayın Yıldız siz? 

Y#&#T KÖKER (Ankara) — En sona yazın Sayın Ba#kan.



BA%KAN — Hayır, hayır. Henüz i#lem bitmemi#tir. Yeni kurallar yaratmaya-
lım.

Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sordunuz, “yok” diye de tescil ettiniz Sayın Ba#-
kan.

BA%KAN — Bu o kadar basit bir kural ki, ileri sürmeniz bile bence...
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Sırası geldi%inde burada yoktu 

Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Karayi%it, insaf ile meseleleri halledelim. Bir üye içeride ol-

mayabilir; ama i#lem bitmeden içeriye girdi mi, senin tam sıran bitmi#ti gelmedin; 
ama o i#lem devam ediyor, binaenaleyh hakkın bitti. Bunu hangi hukuk anlayı#ı 
içerisinde de%erlendirebilirsiniz? Yapmayın.

Sayın Yıldız?
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Aleyhte.
BA%KAN — &çtüzükteki sıra lehte, aleyhte, üzerindedir. Böyle ifade edilir.
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Ba#kan, usul hakkında söz istiyorum.
Efendim ben tercih hakkımı kullanırken sıraya dikkat ederek aleyhinde olarak 

kullandım. Sayın Yıldız’a da haklı olarak aleyhte söz verdiniz. "ayet böyle bir tatbi-
kat yapacaksanız benim kullanaca%ını hak ba#ka türlü tecelli edecektir. Bu bakım-
dan, “üzerinde” diye de%i#tirmek istiyorum.

BA%KAN — Peki efendim, üzerinde.
Sayın Cevdet Aykan, lehte ilk söz sizin, buyurun.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;
Sözü aldı%ım zaman #u tereddüdüm olmu#tu. Bana söz sıramın 13 oldu%u söy-

lenmi#ti ve söz aldı%ım zaman da Hükümet programı okunuyordu. Söz sıramın 13 
oldu%u söylendi%i zaman her halde konu#amam diye vazgeçmek kararı içerisindey-
dim. Hayatın bazen kendine mahsus ayarlamaları var ve huzurunuzda ilk sözü söy-
lemek için çıkmı# bulunuyorum.

Benim söz isteme nedenim, Hükümet Programındaki bir ifade ile ilgiliydi. Ga-
yet tabii mensup oldu%um partinin kurdu%u ve Ba#kanı oldu%u Hükümetin progra-
mım desteklemek ve onun ba#arısını dilemek ve ba#arılı olaca%ı yönünde inancımı 
ifade etmek benim için moral sorumluluktur.

Benim söz almak istedi%im zaman amacım, programın 27’nci sayfasında ilâç 
fiyatlarıyla ilgili bir tabirdi. &lâç fiyatlarının objektif esaslara göre tespit edilece%i 
programda belirtilmi#tir. Bu deyimle ilgili bir bilgiyi arz etmek istedim.

&lâç fiyatları Devletin resmi bilgilerine ve belgelerine göre...
BA%KAN — Sayın Üyeler, ayrılmayın. Sanırım müddetle ilgili bir önergeyi 

okuyaca%ım. Oylama yapılacaktır. Bu sebeple üyelerin salonu terk etmemelerini 
rica edece%im.

Özür dilerim Sayın Aykan, devam edin.



CEVDET AYKAN (Devamla) — Esta%furullah.
1972 yılından önce ilâç fiyatlarının tespiti tartı#ma konusuydu ve mevcut Dev-

let Planlama Te#kilâtının ve Mecliste yapılan bir ara#tırına önergesine dayanarak 
yapılan bir çalı#manın ifadelerine göre bu tespitte objektif ölçülerin kullanılmadı%ı 
ifade ediliyordu. Bununla ilgili bir çalı#ma yapılmı#, 1972 yılında Devletin, Bakan-
lar Kurulunun bir kararnamesi olarak bu yayınlanmı#tır. Buradaki esaslar ilâç fiyat-
larına objektif ölçülere göre tespitine imkân veren esaslardır.

Bu kararnamenin bir maddesi uygulanmamı#tır. O kararname, ilâç fiyatlarının 
tespitinde tek hesap düzenini öngörmü#tü. Cumhuriyet Halk Partisinin Sa%lık Ba-
kanlı%ı bütçesi konu#uldu%u zaman bu maddenin uygulanmasını...

BA%KAN — Sayın Aykan, bir dakikanızı rica edebilir miyim?
CEVDET AYKAN (Devamla) — Esta%furullah.
BA%KAN — Sayın Üyeler, saat 19.00’a gelmek üzeredir. E%er bir önerge gelme-

seydi Sayın Aykan’dan rica edecektim ve Birle#imi kapatacaktım. Ancak, görü#me-
lerin devamı ile ilgili önerge vardır, okutuyorum.

Sayın Ba"kanlı$a
Çalı#ma müddetinin, program müzakereleri bitinceye kadar devamını arz ve 

teklif ederim.
A.P. Grupu Ba#kanvekili

Ömer Ucuzal

BA%KAN — Yalnız izin verir misiniz, bu konuda bir ayarlama yapalım. Gö-
rü#melerin sonuna kadar devam sanırım daha üç saatlik bir zaman alacaktır. Sayın 
Ba#bakanın konu#masını da hesabederek ortalama bir müddet olarak alıyorum. 
Saat 10.00’a kadar aralıksız devam hem üyeleri hem Ba#kanlık Divanını yorabilir. 
Bu bakımdan bir ara vermek suretiyle, Sayın Aykan’ın konu#ması bittikten sonra 
45 dakika ara vermek ve zamanı böylece ayarlamak yoluna gidelim.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Öyle teklif ediyorum Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Aykan’ın konu#ması bittikten sonra 45 dakika ara vermek, 

ondan sonra görü#melere devam etmek hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Devam edin Sayın Aykan.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;
Bu kararnamenin bir maddesi uygulanmadı. Uygulanmaması kararname-

nin hükümlerini ifa etmede bir kusur ifade eder. Bu, tek hesap düzenini öngören 
maddeydi. Bu madde, Sayın Erbakan’ın Milliyet Gazetesinde savundu%u bir görü#e 
sanırım referans olacak, kaynak olacak nitelikte bir maddedir. Umarım ki, Sayın 
Erbakan bu kararnameyi alır ve çok büyük bir emekle hazırlanan hu kararnamenin 



ta#ıdı%ı ruhu ve eme%i sanayi ürünlerinin fiyatlarının olu#masında da örnek olarak 
kullanırlar.

&lâç fiyatları toplumumuzda önemli bir sorundur. Sanırım önümüzdeki günler-
de ve yıllarda ilâç yoldu%u, ilâcın kullanımındaki israf ve ilâç fiyatları konusu tekrar 
canlanacaktır. Bunun birtakım ucuz demagojilere ve birtakım ihmallere ma%lup 
edilmemesi için bir dikkat çekme anlamında bu sözü aldım.

Sözü alı#ımın bir ba#ka nedeni de #udur. Ben, 1972 yılında Bakandım. Bu ka-
rarnamenin çıkması döneminde Bakandım. Bakanlı%ımız döneminde kamuda, 
Devletin muhtelif yerlerinde çalı#an birtakım ciddi, iyi niyetli idealist uzmanlar 
size hiç bir #ey beklemeden Bakanlı%ınıza hizmet ediyorlar ve hizmet ederken siz 
onlara manen borçlanıyorsunuz. Onların umutları, çalı#maları, emekleri de%erlen-
dirilmezse yalnız bu o tipteki uzmanlar için kötü örnek olarak kalmıyor, aynı za-
manda hizmette bir kusurun ifadesi oluyor. Ben, hizmet dönemimde bir ayı a#kın, 
bazen gecenin geç saatlerine kadar kapanan Devlet Planlama Te#kilâtından, Maliye 
Bakanlı%ından ve üniversiteden bu kararnamenin çıkması, #ekillenmesi için çalı#an 
Türk kamu personeline, Türk aydınına duydu%um saygının ve sorumlulu%un bir 
ifadesi olarak da bu hususu belirtmek istedim.

Hükümetin programının ve Hükümetin yapısının ülkemize hayırlı olmasını 
dilerim.

Te#ekkür ederim efendim. (A.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Saat 19.50’de toplanmak üzere Birle#ime ara veriyorum.

Kapanma saati: 19.05



#K#NC# OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü.)
Mehmet Kılıç (Gaziantep)

Açılma saati: 20.00

BA%KAN — Sayın Üyeler, 68’nci Birle#imin &kinci Oturumunu açıyorum.

Hükümet programı müzakerelerine devam ediyoruz.

Söz sırası, aleyhte olmak üzere Sayın Çelikba#’ta.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Hükümet yok Sayın Ba#kan.

KÂMRAN #NAN (Bitlis) — Hükümet burada efendim.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — &ki bakanla Hükümet olur mu efendim? Ba#-
bakan nerede? 

BA%KAN — Biz tam zamanında geldik.

FETH# CEL#KBA% (Cumhurba"kanınca S.Ü) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın üyeleri;

Seçimlerden evvel 26 ayı geçen bir süre içerisinde birlikte Hükümet sorumlu-
lu%u ta#ıdı%ımız Adalet Partisi, Milli Selâmet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisinin, 
bugünkü Hükümetin programı üzerinde görü#lerimi arz ederken saatin da Hükü-
metin bulunmayı#ından dolayı üzüntülerimi bilhassa belirtmek istiyorum.

Esasen geçen Hükümet devrinde sorulara gerek yazılı olsun gerek sözlü olsun 
Hükümetin kayıtsız tutumu kar#ısında müteaddit kereler huzurunuzu i#gal ede-
rek, Hükümetin &çtüzük gere%ince Meclisle olan münasebetlerini tanzim etmesi 
lüzumunu kerrat ile belirtmi#tim. Bugün konu#malar ba#larken bu lâkaydiyi tekrar 
huzurunuzda belirtmek istiyorum ve fevkalâde üzülüyorum.

Hükümet programında kendinden evvelki Hükümetin icraatıyle alâkalı ele#-
tirilere yer verilmemesini memnuniyetle kar#ıladı%ımı belirtmek istiyorum. Bu 
suretle Türkiye’de Parlamento hayatımızda hiç olmazsa Hükümet programlarının 
müzakeresi sırasında geçmi#le u%ra#mayıp gelecekle u%ra#mak hususunda yeni bir 
tatbikatın ba#lamasını bu suretle diledi%imi de ifade etmek istiyorum.

Huzurunuza i#gal etti%ini her zaman, memleketimizi tehdit eden çe#itli kanun-
suz olaylara temas ederek bunları önlemenin tek çıkar yolunun kanun hâkimiyetini 
memlekette tesis etmek oldu%unu söylemi#tim. Gerek bundan evvelki Hükümet 
programında; Sayın Ecevit’in Hükümet programında, gerekse bu programda kanun 
hakimiyetinin kurulması hususunda elden gelen gayretin sarf edilece%inin belir-
tilmesinden memnunluk duydum; çünkü ancak bu suretle kanunsuz muameleler 
kar#ısında kanunu adaletli bir #ekilde uygulamak suretiyle bu ke#meke#e son ver-
mek ve bu konuda Parlamentonun Hükümetten kanunları tatbik etmesini ister-
ken, aynı #ekilde Parlamentonun da, kanunların tatbikinde hangi Hükümet olursa 



olsun Parlamento üyelerinin o hükümete yardımcı olmasının gerekli oldu%unu be-
lirtmek istiyorum.

Hükümet programında bizi memnun eden bir nokta da, her türlü suiistimal-
lerle, yolsuzluklarla, rü#vetle mücadele edilece%inin ifade edilmi# olmasıdır. Buna 
kâ%ıt üzerinde kalan bir taahhüt olarak de%il, gerçekten bu suiistimallerin her yö-
nüyle ciddi olarak takip edilmesinin bir taahhüt olarak görmek ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi olarak bu konuda titizli%imizi belirtmek istiyorum; çünkü devlet ida-
resinde vatanda#lar arasındaki cereyan eden olayların devlet idaresinde sorumlu 
ki#ileri sadece mevkileri yönünden de%il, ki#ilikleri yönünden de saygınsız hale ge-
tirmesinin; hu konuda yapılacak konu#maların, fiskos gazetesinin büyük rolü oldu-
%unu belirtmek istiyorum. Esasen Türk siyasi hayatında bana meydan vermemek 
üzere vaktiyle giri#mi# oldu%umuz &spat Hakkı Kanunu bugün hamdolsun Türk 
Anayasasında yer almı# bulunmaktadır ve bu hüküm Türkiye’ de Devlet idaresine 
talip olanların ve bu idarede sorumluluk deruhte edenlerin kendilerini ibra etmele-
ri yönümden, i#letilebildi%i takdirde isabetli bir müessese vazifesini görebilecektir 
kanaatini ta#ıyorum.

Memleketimizin âcil sorunu iç politikada, evvelemirde emniyet, asayi#, güven 
ve huzurun teessüs edilmesidir. Bu konuda kanunlarımız kifayet etmedi%i takdir-
de bu kanunların ikmal edilmesi ve fakat kanunların tarafsız bir #ekilde, adaletli 
bir #ekilde uygulanmasının zaruretini demin i#aret etmi#tim, tekrar bu noktaya te-
mas etmek istiyorum. Bugün hangi vatanda#la konu#ursanız konu#unuz Türkiye’yi 
tehdit eden büyük huzursuzlu%un bu noktadan do%du%unu söylemekte. Mübalâ%a 
etmi# olmayaca%ız. Gerek mekteplerde, gerek yurtlarda, gerekse sokakta dola#ır-
ken vatanda#lar ciddi bir huzursuzluk içerisinde bulunmaktadır. Bunun behemahal 
önlenmesi lâzımdır.

Demin arz etti%im gibi bunun önlenmesinde kanunların adaletli bir #ekilde 
tatbik edilmesinde büyük isabet olacaktır kanaatini ta#ıyoruz. Kimden ve nereden 
gelirse gelsin kanunsuzluklar kanun yoluyle Devlet güçleriyle behemahal bertaraf 
edilmelidir. Bir memlekette, bir toplumda huzur ve asayi#i sa%lamanın temel #artı 
budur.

Hükümet programında milli e%itime ayrılan yerde, bahisle bizi dü#ündüren, 
hatta endi#eye sevk eden bazı noksanların bulundu%unu belirtmek istiyorum. Bi-
zim dahil bulundu%umuz Hükümet programında yer alan ve Türkiye’de hangi Hü-
kümet i# basma gelirse gelsin bir kanun hükmü oldu%u için o Hükümet progra-
mında eksiksiz yer alması gerekli olan milli e%itim temel prensiplerinin amaçlarıyle 
alâkalı bazı hükümler nedense programdan âdeta özel bir itina gösterilerek çıkar-
tılmı# bulunmaktadır. Bu, fevkalâde üzücüdür, dü#ündürücüdür. Bu konuda Hü-
kümeti yakından takip edece%imizi belirtmek istiyorum. Türkiye’de milli birlik ve 
beraberli%imizin; ancak bu Milli E%itim Temel Kanunu esasları dahilinde tedrisat, 
ö%retim ve e%itim yapabildi%imiz takdirde, gençlerden ba#lamak suretiyle tatbik 
edilebilece%i fikrine sahip bulunmaktayız. Atatürk inkılâplarıyle alâkalı kısım prog-
ramdan çıkartılmı#tır, Milli E%itimle alâkalı.

Anayasanın ba#langıcında ifadesini bulan, Türk Milliyetçili%inden bir bahis 
yoktur. Toplayıcı, birle#tirici bir milliyetçilikten bahsedilmemi#tir. &nsan hakları-



na ve Anayasanın ba#ında yer alan Türkiye Cumhuriyetinin vasıflarına ait milli, 
demokratik, sosyal layık, hukuk devleti prensipleriyle alâkalı kısımlara milli e%itim 
politikasında yer verilmemi#tir. Bu son derecede üzücüdür.

Bu konuda ivazsız bir takipçi olaca%ımızı Hükümet huzurunda belirtmekte 
zaruret görüyorum. Çünkü, Cumhuriyetçi Güven Partisinin dahil bulundu%u, ban-
dan evvelki karma Hükümette bu hususlar yer almı#tı; bunun bu defa daha ba#ka 
yönlerde geni#letme yapılarak programdan çıkartılmı# olması üzerinde daralması 
gerekli olan bir ciddiyet karakteri ta#ımaktadır, bunu takip edece%iz.

Türkiye’yi içerde rahatsız eden konular emniyet asayi# yanında, bilhassa eko-
nomik sahada dü%ümlenmektedir. Hayat pahalılı%ı, i#sizlik, ödemeler dengesindeki 
dar bo%az, enflasyon adeta memleketimizin müzmin ekonomik sorunları haline 
gelmi#tir; fakat son zamanlarda enflasyonun dolu dizgin geli#mekte oldu%u, bizi 
endi#elere sevk etmektedir.

Bir memlekette devlet maliyesinin ke#meke# içerisinde olması, devlet mali-
yesinin bazı temelli prensiplerden uzakla#ması o devletin ekonomik ve sosyal so-
runlarının çözümlenmesini güçle#tirir ve bu sorunları devamlı olarak a%ırla#tırır. 
Bunun yanında Devlet maliye politikasının bugüne kadar yürütülen #eklinden vaz 
geçilerek, bazı bakanlıklar arasında payla#ılması hususunda basında çıkan yazılar 
gerçekten tahakkuk etti%i takdirde, bunun bırakınız mevzuata aykırı dü#ece%ini, 
fakat Devlet maliyesini Türkiye’nin ekonomik ve sosyal bunalımlarını artıracak bir 
istikamet alaca%ını söylemek bugünden kehanet de%ildir.

Kaldı ki, Türkiye’de bütçe müzakerelerinde gerek Bütçe Komisyonunda, gerek-
se muhterem heyetiniz huzurunda de%indi%im bir ba#ka özellik belirmi#tir. Bir ka-
nunla Devlet Sanayi Yatırım ve &#çi Bankası kurulmu#, bu bankanın ortak bulundu-
%u bütün anonim #irketlerde Kamu &ktisadi Te#ebbüslerinde uygulanan murakabe 
usulü dahi uygulanmamak için özel bir mukavemet gösterilegelmi#tir. Bu #irket-
ler, Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı%ına ba%lı olarak çalı#maktadır, bu 
#irketlerde Devlet Personel Kanunuyla alâkalı hükümler uygulanmamaktadır. Bu 
#irketlerin Yüksek Murakabe Heyetinin murakebesine tabi tutulmamak niyeti açık 
olarak belirtilmektedir ve bu #irketlerin yatırımları pek çok ahvalde Türkiye’nin 
muayyen süzgeçlerden geçerek tatbikine koyuldu%u Devlet yatırım programlarının 
dı#ında yürütülmek istenmektedir.

Evvelce de söyledi%im gibi, iki, üç sene geçtikten sonra bu konudaki tatbikatın 
memleketin basma büyük gaileler açmasından endi#e duydu%umu belirtmek isti-
yorum. Bu sebeple Hükümetin bu anonim #irketlerde uygulanacak murakabe ve 
kanuni prensiplerin neler oldu%unu biran evvel açıklı%a kavu#turmakta memleket 
için büyük yarar gördü%ümü ifade etmek istiyorum.

Aksi takdirde tatbikatının bu #irketlerde bazı çok yüksek ücretlerin ödenmesi 
veya bilançolarının ortaya çıkarak her yıl zararla kapatılması gibi olayların cere-
yan etmesi, Devlet yatırımlarına ve Devlet müesseselerine kar#ı vicdanı ammede 
mevcut olması gerekli itimadı sarsaca%ından, bu konuda Hükümetin titizlikle mu-
rakabe vazifesini yapmasını temenniye de%er görüyorum, halen bu konu Hükümet 
içerisindeki partiler arasında bir ihtilâf konusu olmakta devam etmektedir. Sayın 



eski Maliye  Bakanı haklı olarak Devlet murakabesini müessir kılmak yolunda gay-
ret sari ederken, Enerji ve Teknoloji Bakanlı%ı bu murakabenin dı#ında kalmak için 
özel bir itina göstermekteydi. Banım memleket maliyeci için büyük bir tehlike te#-
kil etti%ini huzurunuzda belirtmekte fayda görüyorum.

"unu söylemek kehanet de%ildir; Hükümette birlikte vazife görmek için bir-
takım anlayı#lı davranı#lar (Tavizler demeye dilim varmıyor) ho# görülse bile bu 
ho# görülerin Devlet bünyesine zarar iras etmesinin fevkalâde tehlikeli oldu%unu 
belirtmek istiyorum. Sayın Ba#bakana burada mühim bir vazifenin dü#tü%ünü be-
lirtmek isliyorum. Çünkü, Ba#bakan Hükümetin politikasının yürütülmesinde ne-
zaret vazifesini di%er bakanlarla alâkalı olarak tatbik etmekle vazifelidir, bu vazife-
nin hüsnü ifasına imkân olmadı%ı takdirde Hükümeti bırakmak da bir ba#bakanlık 
sorumlulu%unun gerektirdi%i vazifedir, bunu hatırlatmak istiyorum.

Unutmayalım ki, Anayasamız Türkiye’de Cumhuriyet Hükümetinin mü#terek 
sorumluluk içerisinde bir politika takip edece%ini ve Cumhuriyet Hükümetinin 
böyle bir politika yürütmekle sorumlu bir heyet oklu%unu sarahaten beyan etmi#-
tir.

Evvelce Cumhuriyetçi Güven Partisinin de dahil bulundu%u Hükümeti ele#ti-
rirken, komisyonda ve basen huzurunuzda dahi açıkça ifade etmi#tim, Hüküme-
tin birden ba#ka ba#vekil manzarası arz etmesi vatanda#ın nazarında Cumhuriyet 
Hükümetine kar#ı güvenci sarsmaktadır ve buna da müsamaha etmek ve bu mü-
samahaya seyirci kalmak hiç kimsenin vazifesi de%ildir. Burada Hükümette vazife 
alan parti gruplarına da bir vazifenin tereddüp etti%ini arkada#larıma hatırlatmak 
isterim.

Eskiden Hükümette vazife alan bakanları ve karma Hükümetle ise bizzat Hü-
kümetin ba#ında bulunan ba#bakanı gruplarında çok #iddetli bir #ekilde tenkid et-
mek usuldendi. Son yıllarda karma Hükümetlerde gerek bakanların, gerekse Hükü-
metin gruplarında tenkid edildi%ine fazla #ahit olmadık. Halbuki eskiden gruptaki 
tenkitler sebebiyle istifa zorunda kalan bakanların mevcut oldu%unu gayet yakın-
dan arkada#larımız bilirler ve bendeniz hatırlıyorum.

Bu itibarla, Hükümet içinde mü#terek mesuliyet altında çalı#mak hususunda 
ba#bakan kadar hükümette vazife alan partilerin gruplarına da bir sorumluluk dü#-
tü%ünü arkada#larıma halisane hatırlatmak istiyorum. Çünkü, ancak bu suretle son 
derece a%ır olan iç ve dı# politikamızı müttehid, mütecanis bir Hükümet içerisinde 
halletmek yolları açılabilecektir, aksi takdirde sorunlar gün be gün a%ırla#arak de-
vam edecek ve memleket büyük huzursuzluklar ve çalkantılar içerisinde bunala-
caktır.

Türkiye’nin ekonomik sorunları halledilirken ödemeler dengesinde bugün için 
memleketin büyük bir potansiyelinin maalesef yeterince harekete geçirilmedi%in-
den devamlı #ikâyet etmi#imdir. Bu da, ihracat politikasıdır.

Hükümet programında ilâç sanayiinin ihracat için harekete geçirilece%ine ait 
kısım fevkalâde isabetlidir; fakat Türkiye’de Tıbbi ve &sfendiyari Maddeler Kanunu 
1920 yıllarında çıkmasına ra%men, ihracatı men eden bir madde bulunmamasına 
ra%men, bugüne kadarki tatbikat bu sanayi sektörünün ihracatının kurulmasını 



maalesef ihmal etmi#tir. Bu affedilmez bir hatadır. Sadece bir örnek vermek için 
arz edeyim. Orta Do%uda bugün hali vakti yerinde olan, doları fazla, sa%lık i#lerine 
ehemmiyet veren Müslüman devletlerin Türkiye’ye vaki sipari#leri, bizim kodu-
muzda bu ilâçlar yazılı de%ildir. Türkiye’de bu müstahzarlar piyasaya arz edilme-
mektedir, sözü ile ihracat için hammaddesinin getirilmesine yol açılmamaktadır. 
Bu büyük bir kusurdur. Kanunda mani bir hüküm yoktur. Bu itibarla, bunu misal 
diye arz ettim. Kanan tadilâtı zarureti olmadan Hükümet kararlarıyla Türkiye’nin 
ula#mı# oldu%u sanayi potansiyelini &hracat için seferber etmek imkânı olan her 
halde, Hükümetin bakanlıkların cesaretli karar almalarını tavsiyeye de%er görü-
yorum. Çünkü Türkiye, döviz darbo%azını ancak bu surette a#abilecektir, Yoksa, 
yatırım maddelerinden sarfınazar eder, kalkınma programımızı a#a%ı kademelere 
do%ru eski yıllarda oldu%u gibi indirir, sınırlandırırsanız, i#sizli%i artırırsınız, milli 
refahı erozyona tabi tutarsınız. Bu tedbir de%ildir.

Bu itibarla, ithalâtın bilhassa yatırıma müteveccih olarak artırılmasından çe-
kinmemek ve fakat Türkiye ticaret bilançosunda ihracatın bugün oldu%undan daha 
fazla bir imkân sa%layabilece%ini hesaba katarak, kanun tadilâtı ihtiyacı olan yerler-
de kanun tadil ederek, böyle olmayan ahvalde do%rudan do%ruya Hükümet kararla-
rıyle ihraç mallarımızın çe#idini artırmak ve ihracatı kamçılamakta büyük zaruret 
vardır. Bugüne kadar gelen hükümetlerde, maalesef 261 sayılı Kanun dı#ında bazı 
projeye dayanan kredi kolaylıkları selektif krediler vesaire gibi basit kolaylıklar dı-
#ında Türkiye’de ihracatı te#vik edici bir mevzuat getirilememi#tir.

Son defa ziyaret etti%imizde gördüm; Kıbrıs Türk Federe Devleti dahi ihraca-
tını te#vik etmek için özel bir kanun çıkartmı#tır. Türkiye’nin sanayide bugünkü 
seviyeye ula#tıktan sonra ihracatı için hâlâ bocalaması cidden insan” üzüntüye 
sevk etmektedir. Buna hiç bir sebep yoktur. Türkiye’nin bugünkü sanayi potansi-
yeli ihracatını geni# ölçüde geli#tirmesine son derecede elveri#lidir; yeter ki, bilgili, 
sebatkârane, müttehid ve mütecanis bir politika uygulanabilsin.

Ekonomi ile alâkalı bu görü#lerimi bitirirken #u noktaya de%inmek istiyorum:
Ekonomi; ancak bir politika ile birbirinin noksanını ikmali ve itmam eden ted-

birler manzumesi ile yürütülecek bir faaliyet koludur. Tek ba#ına hiç bir tedbirin 
ekonomide müessir olması, netice alması mümkün de%ildir. Bu itibarla ekonomide 
uygulanacak politikayı ilgili bakanlıkların mü#tereken mevkii tatbike koyması ve 
her birinin ayrıldıktan sonra o mü#terek hedefe do%ru gitmesi için ne gibi tedbirler 
olması gerekiyorsa o yolda tedbir almak suretiyle yürütülebilir. Buna, biz eskiden 
sistem halinde bir politika uygulamak diyorduk. "imdi tedbirler paketi diyorlar. 
Adına ne derseniz deyin, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını halledebilmek, ferahlı-
%a kavu#abilmek için son derece ciddi, bilgili, birbirinin noksanım ikmal ve itmam 
tedbirler manzumesinin süratle tatbike koyulmasında büyük fayda gördü%ümüzü 
i#aret etmek istiyorum.

Hükümet programında memnuniyetimi mucip olan bir husus da muhalefet ve 
iktidar münasebetleri içerisinde bugüne kadar tatbikatını nadiren gördü%ümüz, 
medeni ölçüler içerisinde münasebet kurmak, diyalogda bulunmak ve bunu kuv-
vetlendirmek hususundaki bir taahhütten ileri gelmektedir ve bugün basında oku-
du%uma göre Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Ba#kanı da dı# sorunlarımızda 



olsun “&ktidarla kar#ılıklı münasebetler içerisinde bulunmayı lüzumlu gördü%ünü” 
belirten bir beyanda bulunuyor. Bunu Türkiye için bir fâl-i hayır olarak telâkki et-
mekteyim. Türkiye’nin bugün kar#ı kar#ıya bulundu%u dı# sorunlar, e%er böyle bir 
diyalog gerçekten samimi olarak kurulabilir ise, kolaylıkla halledilebilecek karakter-
dedir. Aksi takdirde ne bugünkü Hükümet, ne de bir ba#ka Hükümet #ekli; ancak, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisinin kuraca%ı bir hükümetin dı#ındaki bir 
hükümet #ekilleri, Türkiye’nin kar#ı kar#ıya bulundu%u dı# sorunları çözümleme 
kudretinde bulunmayacaktır.

Dı# âlem her halükârda kendisine muhatap olan Hükümetin strüktürüne ba-
kar arkada#lar. Bu itibarla, hiç olmazsa bugünlük gerek muhalefet Genel Ba#kanı-
nın gerekse Hükümet programının bu konuda atmı# oldu%u adımları Türkiye için 
büyük bir kazanç olarak görmekteyim. Bunun süratle fiiliyata inkılâp ermesini te-
menni etmekteyim. Çünkü, iç meselelerimizin bir kısmı da Türkiye’deki dı# sorun-
ların halledilmemesinden do%maktadır ve esasen iç politika, dı# politika konulan 
bir enterdepande içerisindedir; kar#ılıklı ba%lantı içerisindedir. &çeride zayıf olan 
bir hükümetin dı#arıda güçlü bir politika takip etmesi mümkün de%ildir. Dı#arıdaki 
meselelerini askıda tutan bir Hükümetin içerideki sorunlarına ciddi olarak e%ilmesi 
mümkün de%ildir.

Bu itibarla, bu konuda bugün basında gördü%ümüz ve Hükümet programında 
memnuniyetle tespit etti%imiz kar#ılıklı, medeni demokratik usullerin kurulması-
na dair beyanları memleket için büyük bir kazanç olarak telâkki etmekteyim.

Sözlerimi bitirmeden evvel kazandı%ımız bazı tecrübeler dolayısıyle Hüküme-
te tavsiyelerde bulunmayı kaçınılmaz bir vazife gördüm.

1960’tan evvel hükümetlerde her bakanın önünde, Bakanlar Kurulumda bir 
portföy bulunurdu arkada#lar. &nanamadım, hâlâ da inanmıyorum; bin küsur ka-
rarnamenin imza edilmeden bir çekmecede saklanabilmi# olması, kamu hizmeti 
mefhumu ile ba%da#ır bir davranı# de%ildir. Kamu hizmeti süreklilik arz eder, inkı-
ta arz etmez; kamu hizmeti yürür. Bu itibarla, hakikaten inanamıyorum, vaktiyle 
kararnamede kendisini tatmin etmeyen bir hususu gören herhangi bir bakan, üze-
rine bir not ili#tirir. Bakanlar Kurulunda bir maruzatım var der, o gider portföyüne 
konulur. 1960’tan sonraki hükümetlerde bu portföy kalkmı#. Portföy varken giden 
bakanlar aralarında konu#arak konuyu halledebiliyorlardı; ama normal ve rasyo-
nel yönü bu konuların Bakanlar Kurulunda konu#ularak halledilmesidir. Ekalliyet-
te kalan bakan istifa eder. Öyle bakanlara rastlamı#ım d ir, dem ciflerde oldu%u 
gibi, “Muhalif kalırsam me#ruhat verecek miyim, nasıl yazayım” diye sormu#tur. 
Bu mümkün de%ildir. Hükümette muhalif kalanın vazifesi ayrılmaktadır. E%er hü-
kümet i#i toptan halledemiyorsa, onun vazifesi de emaneti teslim etmektir.

Bu itibarla, derhal Bakanlar Kurulundaki &ner bakanın önüne böyle bir portfö-
yün tekrar konması usulünün ihdas edilmesini, hükümetin çalı#masının müessiri-
yetini tayin ve temin etmek bakımından ve kamu nazarında hükümetin, kanunla-
rın kendisinden bekledi%i mütecanis, müttehit ve mütesanit bir kurul manzarasını 
vermesi bakımından fevkalâde lüzumlu görüyorum. Bu tatbikat pek çok meselenin 
halledilmesine kâfi gelebilecektir; ama bu, her #eyden evvel bir insan mizacı mese-
lesidir.



&stihraden arz edeyim; ne kadar iyi niyetlerle Meclis Ba#kanlarını gruplar aday 
göstermeyecek, diye madde koyduk; Türkiye’deki bugünkü tatbikat, Meclis ve Se-
nato Ba#kanları âdeta gruplarca aday gösterilir hale gelmi#tir. "u halde iyi niyet kâfi 
de%il. &nsanlar bazan kendi tabiatlarını da de%i#tirme durumunda bulunmaktadır.

&kinci bir maruzatım, Meclis ve Hükümet münasebetleri:
Muhterem arkada#lar;
Senatör ve milletvekillerinin, parlamenterlerin vazifesi, sadece kanunların ya-

pılmasında vazife almak de%ildir. Bunun kadar mühim olan, hatta tarihen bundan 
daha mühim olan vazifesi, nihayet hükümet çalı#malarını da murakabe etmektir, 
kanunlar dairesinde.

Huzurunuzda iki üç kere bunu tekrar belirttim, tekrar ifade etmekte mecbu-
riye duyuyorum, çünkü, beraber çalı#tı%ımız hükümet devresinde vazife alan bazı 
bakan arkada#larımızın bu noktada Meclislere kar#ı katiyen saygılı davranmadıkla-
rını üzüntü ile o zaman kendi bakan arkada#larıma ifade etti%im gibi, burada huzu-
runuzda da dile getirmi#tim.

Bir bakanın kendisine sorulan suale kar#ı takınaca%ı tavrı tüzükler belirlemi#-
tir. E%er o bakan bu tüzük gere%ini ifa etmiyorsa, muhalif partisinin söyleyece%i 
ba#ka söz yoktur. Burada vazife, o bakanın mensup oldu%u grupun parlamenterle-
rine dü#mektedir, arkada#lar. Ben, 1,5 yıl son derece basit bir sualin cevabını ala-
mazken, didinirken o baltanın ciddi bakanlık vazifesi yaptı%ına dair kendimi tat-
min etmi# sayılmam. Bu mümkün de%ildir.

Bu itibarla, bu konuda Sayın Hükümet Ba#kanından, bizim dahil bulundu%u-
muz hükümete benim bir konu#mamı Senato Ba#kanının kendilerine intikal et-
tirmesi sonucu bakanlarına tamim etti%i gibi, Hükümet itimat oyu aldı%ı takdirde 
gündemin birinci maddesinin bunu almasını temenniye de%er görmekteyim. Aksi 
takdirde Parlamento bir gösteri#ten ibaret kalır. Murakabe vazifesini yapmayan bir 
Parlamentonun, vatanda# nazarında saygınlık kazanması hayaldir arkada#lar.

Bu itibarla, bu vazifemizi de%erince bugüne kadar yapamadık, e%er bundan 
sonra da yapamaz isek fevkalâde büyük üzüntü duyaca%ım. Ancak Hükümetin 
sorumlu ki#ileri yanında büyük sorumlulu%un bu konuda ilgili bakanlarla alâkalı 
grupta vazife alan senatör ve milletvekillerine de raci olaca%ını belirtmekte zaruret 
görüyorum.

Huzurunuzda son arz edece%im konuyu bir ba#ka vesile ile de ifade ettim, Ni-
hayet karma hükümetlerin bir özelli%i, her partinin ancak mü#terek noktalarda 
anla#arak bir politika yürütebilmesine imkân verecek bir kurulu# olmasıdır. Hü-
kümete girdikten sonra kendi özel görüsüne yine itina ile yer vermek ve yürütmek 
isteyenin karma hükümette yeri yoktur. Karma Hükümet ancak üzerinde ittifak 
edilen hususlar; o da kanunlara uygun olmak #artiyle ve kanunlar de%i#tirilmedi%i 
müddetçe meri kanunlara göre, hükümet programını yürütmekle kendisini vazifeli 
kılabilir, gerek parti te#kilâtına gerek umumi efkâra durumu anlatmak vazifesidir.

Türkiye’de hem bir yandan karma hükümete gideceksiniz, hem öte taraftan 
karma hükümet programında yer almayan bir hususun tatbiki için direneceksiniz. 



Yürütebilirseniz yürüteceksiniz, yürütemezseniz hükümeti di%er sorunlarının çö-
zümlenmesinde fren vazifesi göreceksiniz. Böyle hükümet olmaz arkada#lar.

Hükümet böyle bir hale dü#tü%ü andan itibaren Ba#bakanın vazifesi, emaneti 
teslim etmektir. Türkiye’de bu konu katiyen ihmal götürmez bir noktaya gelmi#tir, 
arkada#lar. Bundan, kendimizin dahil bulundu%u Hükümet zamanında #ikâyetçi 
oldu%um için, bugün rahatlıkIa yeni Hükümetin huzurunda konu#mayı kendimi 
vazifeli ve sorumlu addediyorum, hiç kimse alınmamalıdır.

Kanunların tatbikatında Hükümete görü#lerimiz istikametinde yapılacak ça-
lı#malarda yardımcı olmayı fakat bunların dı#ında yapılacak her icraat kar#ısında 
ciddi bir murakabeye tabi tutaca%ımızı belirtir, hepinize saygılar sunanın. (Alkı"lar)

Te#ekkür ederim.
BA%KAN — Sayın Üyeler,
Hükümet Programı üzerinde 21 Sayın üye söz almı#lar, 2 üye konu#mu# daha 

19 üye vardır ve son söz de Ba#bakanındır.
Her ne kadar _bir sınırlamaya gitmek için bir teklifte bulunmayaca%ım; ama 

çok sayıda üyenin, hiç olmazsa 12 Sayın üyenin; yani söz alanların yarıdan bir faz-
lasının konu#masını sa%lamak üzere, Sayın üyelerden, 4 üye 4 aleyhte, 4 üzerinde 
üyenin konu#malarını sa%lanmak üzere ki#isel konu#maların l5’er dakika ile sınır-
lanmasını teklif etmeden önce söz alan Sayın üyelerden ayrıca rica edece%im, Sayın 
üyeler lütfetsinler 15’er dakikadan...

FEYZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Kısa konu#ulur, 5 dakika da, 20 
dakika da konu#ulur; bazı arkada#lar az konu#ur.

BA%KAN — Bir sınırlamaya gitmeden önce rica edece%im, üyeler yahut Sayın 
Esato%lu teklif ederim, kabul edilirse olur, ama ben buna gitmiyorum, üyelerin an-
layı#ına bırakıyorum. 15’er dakika içerisinde konu#malarını bitirmelerini rica ede-
ce%im; ama konu#malar belli bir çerçeve içinde bitmezse sınırlama hususunu ayrıca 
teklif etmek hakkım mahfuz.

Buyuran Sayın Çelebi, üzerinde.
HÜSAMETT#N ÇELEB# (Cumhurba"kanınca S.Ü.) — Sayın Ba#kan, Sayın 

Senatörler,
Görü#me konumuz olan Hükümet Programı metninin bana göre iki özelli%i 

vardır:
Birincisi, eski programlardaki, ço%u do%ru ve yerinde olan ilkelerin ve hedefle-

rin tekrar edilmekte olu#u.
&kincisi ise, özellikle uygulayıcı kadrosunun içinde bulanan bazı üyeleri dolayı-

sıyle güven vericilikten uzak bulunu#u.
Bu Program, bu iki özelli%i dolayısıyle, inanıyorum ki, ülkemizi âbâd etmeye-

cektir; ama berbat da edemeyecektir. Çünkü bu Program, daha önceki programlar-
da oldu%u gibi, uygulanmayacak veya uygulanamayacaktır. Deneylerimiz maalesef 
bize bu kanıyı vermektedir.



Üç yıl kadar önce görü#tü%ümüz dört partiden kurulu Milliyetçi Cephe Hü-
kümetinin Programını lütfen hatırlayınız. Asayi#i sa%lamak, o Programın ba#lıca 
konusuydu. Siyasi &stikrar, o Programda üzerinde önemle ve ısrarla durulan konu-
lardan biri idi. E%itimin millile#tirilmesi dört partinin önemle birle#tikleri noktala-
rın ba#ında yer alıyordu. &darede ve o arada TRT’de tarafsızlı%ın sa%lanması önemli 
hedefler arasında gösterilmi#ti. Daha çok örnekler verebilirim; ama uzatmadan bu-
günkü iktidarı olu#turan siyasi partilere mensup senatör arkada#larımıza bir ricada 
bulanmak &stiyorum. Lütfen ellerini vicdanlarına koyarak dü#ünsünler, i#te üç yıl 
sonra tekrar bir program görü#üyoruz. "u saydı%ım ilkeler ve hedeflerden hangisin-
de üç yıl öncesinden daha ilerdeyiz, daha iyi burumdayız?

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Hiç birisinde, hiç,
HÜSAMETT#N ÇELEB# (Devamla) — Hiç birinde oldu%u kanısında de%ilim. 

Asayi#te daha iyi durumda olmadı%ımız 398’ü a#kın gencin o günden sonra kara 
topra%a verilmi# bulunması gerçe%i ile sabittir. Bunlar, sa%cı veya solcu olabilir; ama 
Türk oldu%undan hiç kimsenin #üphesi yoktur. Kaybetti%imiz 300 Türk gencidir. 
Bugün de bu gençlerden bir kısmını topra%a vermeye devam ediyoruz.

"imdi, böyle olunca bu Program vesilesiyle açıklıkla konu#maya ihtiyaç var.
Sayın Senatörler,
Bugün ülkemizde can dü#manı haline gelmi# silahlı iki cephe te#ekkül etmi#tir. 

Acıdır; ama bu cepheler bugün ülkemizde egemen durumdadır. Bunlardan biri dı# 
tahriklerin ve iç ihanet merkezlerinin icra organı haline gelmi# olan a#ırı soldur; 
adım açıkça söylüyorum.

Me#ru siyasi partilerimizin dı#ında olu#an bu a#ırı uç, rahmetli &nönü’nün bir 
vesileyle söyledi%i gibi, bu “Haytalar Grupu” vatan, millet ve dil birli%imiz için bü-
yük tehlikeler yaratmı#tır ve yarattı%ı tehlikeyi daha da büyütmekle me#guldür.

Bunların gizli, açık örgütleri, yayın organları vardır; bunların silahlı çeteleri 
vardır. Bütün Devlet güçlerinin, Devlet organlarında görevli ve yetkili herkesin, 
bunların kar#ısında açıkça durum alması gerekmektedir. Bu bir milli görevdir; ama 
öyle olmamı#tır, görev yapılmamı# veya yapılmak istenmemi#tir.

Suç ve suçlunun cezasız kalabildi%i gerçe%i, bunlar kar#ısında güya Devlet ve 
millet koruyuculu%u rolüne soyunan ba#ka bir silahlı grupu ortaya çıkartmı#tır. Ni-
yetin, ne olursa olsun, nasıl gösterilmek istenirse istensin ve kim tarafından tavsif 
edilirse edilsin, bu ikinci grup un hâsıl etti%i sonuç itibariyle birincisinden daha az 
tehlikeli oldu%unu ne söylemeye ne de savunmaya imkân yoktur.

"imdi, sokaklarımızda, okullarımızda, köylerimizde, kentlerimizde bu çeteler 
çarpı#ıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız ve bigünah ya#lılarımız ölüyor. Bu duruma 
geli#imizin #üphesiz sebebi bir tane de%ildir; ama ben bu vesileyle bir tanesi üzerin-
de durmak istiyorum:

Bunların ba#ında ve en önemlisi, Devletin me#ru güçlerini do%ru ve tarafsız 
olarak kullanmak istenmemi# olması, bunun bir politika sanılması gafletidir. Bu 
yetki sahipleri, birinci derecede yetki sahipleri, tutumlarıyle huzuru Devlet güçle-



rinde bulamayan vatanda#larımızı, sırf korunma içgüdüsünde ve ihtiyacında bulu-
nan vatanda#larımızı sa% ya da sol çetelerin yanına itmi#tir. Bu bir gerçektir.

Suç i#leyenler yakalanmamı#, yakalananlar hızla tecziye edilmelerini sa%la-
yacak ciddi delillerle adalet önüne götürülmemi# ve götürülebilenler de kamuoyu 
önünde gerçe%e uygun #ekilde te#hir edilmemi#tir.

Geçen gün burada Sayın Niyazi Ünsal, bir Menemen olayı kar#ısında devrin 
Hükümetinin ve &çi#leri Bakanının, o olayın en küçük ayrıntısına kadar aydınlan-
ması için Ankara’da, &stanbul’da ve Menemen’ de nasıl aylarca çaba sarf etti%ini ve 
suçluların nasıl bütünüyle; ama bütün gerçek yüzleriyle kamuoyu önüne getirdi%ini 
anlattı. &tiraf etmek lâzım; ben #ahsen bu günümüz için hicap duydum.

Sayın Senatörler,

Bugün öyle olmuyor. Bugün olan nedir? Falan yerde filân kar#ıt görü#lü grup-
lar çarpı#mı#, üç ki#i yakalanmı#, o sırada bir vatan haini, yok kar#ı vatan haini fa-
lan ithamları; ama hangi örgüte mensup, hangi ba%lantı içinde, hangi akım içinde? 
&çi#leri Bakanlarımız bunları söylememeyi marifet sayıyorlar, politika sayıyorlar.

&çi#leri Bakanlarımız, suçluların kimlikleri hakkında gizil toplantılarda ba#ka 
türlü, basın ve kamuoyu önünde ba#ka türlü konu#uyorlar. Sabittir. Bir yerde ko-
münizm dü#manlı%ından bir yerde de fa#izm dü#manlı%ından “Aferin” almayı, ül-
kenin tahrip edilmekte olan asayi#ine ve can güvenli%ine tercih ediyorlar. Açık bir 
gerçektir.

Böyle bir ortamda ya#adık geliyoruz Sayın Senatörler. Vatanda#ların bu ortam-
da Devlet yerine güvensizli%i yaratanlara yakınlıkta güven aramalarını kınamanın 
yeri yoktur. Biz vatanda#a, “Devlet senin güvenli%ini sa%lar” inancını peki#tirecek 
#ekilde vermedikçe, vatanda# ba#ka bir sı%ınma mercii ararsa o vatanda#a “Neden 
bu yola gidiyorsun?” demenin de hakla, insafla ilgisi yoktur.

"imdi bir örnek vermek istiyorum:

Atatürk Üniversitesinde, kendi yanda#ları olan akıncılarla, ülkücü denilen ve 
#imdi barı# taarruzunda görünen Milliyetçi Hareket Partisi yanda#ları arasında çı-
kan silahlı çatı#mayı çok kısa zamanda bastırabilmi# olan bir &çi#leri Bakanının, 
açık a#ırı sa% ve a#ırı sol arasında çıkan, günlerce devam eden olayları bastıramamı# 
olmasının akılla izahı mümkün mü? Bunu iyi niyetle yorumlamak, “Ne yapalım, 
hakkından gelemiyor” demek mümkün mü?

Sayın Senatörler,

&#le, bu nedenlerle, (Ba#ka örnekler vermeden arz etmek istiyorum) Bu Progra-
mın uygulayıcıları arasında devam eden acıların sorumluları bulundu%unu görerek, 
hedefleri ve ilkeleri bakımından ço%unlukla do%ru oldu%unu belirtmeye çalı#tı%ım 
bu Programın güven verici olmadı%ım, olmadı%ına ili#kin kanaatimi arz etmi# olu-
yorum.

Zaman kısadır. Ba#ka konulara geçerek TRT konusu üzerinde durmak istiyo-
rum.



Bu Hükümetin kuruldu%u günlerde bu kürsüden politikacıların TRT’den elleri-
ni çekmeleri gerekti%ini belirtmi#tim. Bunun yolunun da kurum hiyerar#isine dı#a-
rıdan müdahaleden vazgeçmek oldu%unu anlatmaya çalı#mı#tım.

11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kaldırılmasını dilerken, eski arka-
da#larımız hatırlarlar, Cumhuriyet Halk Partisi Grupundaki arkada#larımıza, TRT 
Genel Müdürlü%ü makaramı herhangi bir genel müdürlük makamı durumuna ge-
tirmemek gerekti%ini arz esmi#tim ve “Bu kapıyı derhal kapatmazsak bu kapıdan 
ba#kaları da geçer ve sizler de bir gün #ikâyetçi olursunuz.” demi#tim.

O zaman bana tepki gösteren de%erli arkada#larım bugün benim gibi dü#ün-
düklerinden hiç ku#ku duymuyorum; ama bugün ortada daha vahim bir durum var, 
Sayın Senatörler.

Üç yıl önce 2.500 personeli varken bünyesinden ayrıldı%ım TRT Kurumu, üç 
yıl sonra bugün 7.000 civarında personelle hizmet yapmaya çalı#ıyor, De%i#ik genel 
müdürlerin her birinin yı%dı%ı insanlara ra%men TRT hizmeti geli#memi#tir. Aksine 
kötüye gitmi#tir.

Bir yetkilisinin açıkça söyledi%i gibi, TRT bugün tam maa#la emekli hayatı ya-
#ayan genç insanların yı%ına%ı durumundadır. Yönetim Kurulunun, de%i#en iktidar 
partilerine ve de%i#en genel müdürlere, onların keyiflerine göre ihdas edebildi%i, 
verebildi%i kadrolara yı%ılan bu 7.000 ki#i içinden hizmeti fiilen yürütmekte olan-
lar en lâyık olanlar de%ildir Sayın Senatörler, ehliyetli olanlar da de%ildir. Sa% veya 
solun militanlı%ına sı%ınmı# insanlardır.

Sa% parça parça olarak birbirini kollamakta, sol parça parça olarak birbirini 
kollamakta ve hizmet durmu# bulunmaktadır, yerli prodüksiyon durmu# bulun-
maktadır. Bugün TRT’nin hizmet olarak yürüttü%ü yerli prodüksiyon arz etmek 
istiyorum ki, politikacılarımızı memnun etmeye yönelik haber bültenleri filmlerini 
birbirine eklemekten ibarettir. Sayın Senatörler, bu arada, güzel Türkçesi halka en 
do%ru Türkçeyi ö%retmek durumunda olan TRT’nin elinde her gün katledilmekte-
dir.

Sayın Senatörler.
Son günlerde haber bültenlerini izliyorsunuz, son günlerde Güne Bakı#ı izli-

yorsunuz. Türkçe, Türkçe olmaktan çıkmı#tır. “Efendim, bu kadar meselenin içinde 
bu basittir” diyebilen arkada#larımız sanmıyorum olsun; ama öyle dü#ünenlere bir 
#ey arz etmek istiyorum:

Bugün bizi bir arada tutan ba#lıca milli de%er Türkçedir. Onu da kaybetti%imiz 
zaman bizi bir arada tutacak hiçbir de%er kalmayacaktır.

Buna göz yummak, sanmıyorum ki vatana ve millete hizmet olsun.
Sayın Senatörler,
TRT hizmetinde bugün, C.H.P. iktidarına göre, A.P. iktidarına göre ve bu iki 

partinin kurabilecekleri kurmaları muhtemel koalisyon hükümetlerine göre hizme-
te âmade #ekilde emeklilik hayatı ya#ayan ekipler var. Hizmet durmu#tur; ama arz 
etmek istiyorum ki, millet de bıkmı#tır.



Sayın Senatörler.
TRT konusunu, Kurumun toplumdaki fonksiyonuna, i#levine uygun önemde 

ele almalarını, yeti#mi# personeli parça parça edip hizmetten uzakla#tıran partici 
yöneticiler devrini kapatmalarını Sayın Ba#bakandan özellikle istirham ediyorum.

Bu ricamı Anamuhalefet Partisine, onun Sayın Genel Ba#kanına dahi bu vesi-
leyle iletmek ve duyurmak istiyorum.

Sayın Senatörler,
Partizan bir TRT’nin hiç kimseye hayrı olmaz.
Orada partizan bir yönetim kadrosunun uzun süre çalı#tırılması da hiçbir #e-

kilde sa%lanamaz. Herkesin bu gerçe%i artık idrak etmesi zamanı gelmi#tir. Bunda 
sayılmayacak kadar fayda vardır, diyerek TRT konusunu bitiriyorum.

Sayın Senatörler,
Son konum, Programın din ve devlet ili#kileri, kısaca layiklik konusundaki bö-

lümüdür: Bu bölümle ilgili görü#lerimizi Sayın Grup Ba#kanımız i#aret eteler, ben 
sadece bir istirhamımı, bir önerimi sunmak yönünden de%iniyorum. Bu “Hac” ko-
nusudur.

Geçen yıllar Milli Selâmet Partisi Hac konusunun pe#inde olmu#tu. Bu yıl Milli-
yetçi Hareket Partisi daha hızlı davranarak yarı#ı önde götürmeyi ba#armı# görünü-
yor. Program bu konuya de%indi%ine göre, Adalet Partisinin konuya ilgisiz oldu%u 
veya yarı# dı#ında bulundu%u söylenemez. Ama, son Hükümet Programı ve televiz-
yondan emirle mevlit yayınlatmak için u%ra#mı# bir bakanının varlı%ı dolayısıyle, 
Cumhuriyet Halk Partisinin de bu yarı# parkurunun dı#ında oldu%u söylenemez.

"imdi, burada #u dü#üncemi sunmak isliyorum: Hiçbir pe#in angajmanı olma-
yan bir senatör sıfatiyle belirtmek istiyorum.

Din alanında taviz yerilerek sonuç alınması mümkün de%ildir; çünkü tavizin 
sının yoktur.

Hac meselesinde bu yıl önemli konu #udur:
Döviz sıkıntısı içindeyiz. Had safhada döviz sıkıntısı içindeyiz. Son yılların ge-

li#me seyrine bakarak bu yıl 200 bin civarında vatanda#ımızın dini inancının gere%i 
olarak (saygıyle kar#ılıyorum) Hacca gitmek istedi%ini tahmin edebiliyoruz. Geli#-
me seyri odur. Bunların her birine 10 bin lira kar#ılı%ında döviz ödeniyor. Bu, res-
men kayda geçen döviz kaybıdır. Bunun kayda geçmeyenlerini de hesap ederseniz 
15O milyon dolara yakın bir döviz kaybı ihtimaliyle kar#ı kar#ıya bulunuyoruz.

Sayın Senatörler,

Bunun yanında son yılarda Asya ve Avrupa ülkelerine, münferit ya da gruplar 
halinde yapılan turistik geziler geli#mi#tir, artmı#tır” Son rakamlara ve son haber-
lere göre (ki, ben rakamı çok mübala%alı buluyorum) 300 milyon dolara yakın gi-
der de burada vardır. Nereye gidiyor... Hasta gider anlarız, ö%renci gider anlarız, 
uluslararası ili#kiler için bir kamu görevlisi gider anlarız; ama Devletimizin yabancı 
ve özel bankerlerden yüksek faizlerle kredi, döviz bulmak için çırpını#ının acılı ve 



utandırıcı hikâyeleri basınımızda tefrika edilirken, yabancı basında pe#pe#e yayım-
lanırken, bir defa gitti%i yere birkaç defa giden hatta mantosunun rengini de%i#-
tirmek için giden ve hatta Akdeniz sahilinde üç dört aylık yaz tatili geçirmek için 
giden insanlara artık bir dur, demenin zamanı gelmi#tir, Hiç de%ilse geçici olarak 
bu hükümet hem Hac için yapılan yurt dı#ı çıkı#larına hem de böyle Lüks sebeplerle 
zorunlu olmayan nedenlerle yapılan yurt dı#ı çıkı#larına hiç de%ilse bu yıl Devle-
timizi sonunda tuz için, (Bir ba#bakan buradan yakın zamanda açıkladı) gaz için 
döviz bulamaz hale getirecek, dolayısıyle Hacca veya Avrupa’ya gidecek vatanda#ı-
mızı en son iki üç ay sonra ilgilendirecek olan döviz sıkıntısından kurtarmak için bu 
konuda sınırlayıcı tedbirler alınması gerekti%ine inanıyorum. Bu inancımı saygıyle 
Genel Kurula, Sayın Hükümete, Sayın Ba#bakanın dikkatlerine sunuyorum.

&nanıyorum ki, bizim vatanda#larımız dinlerine ba%lıdırlar, zevklerine ba%lı-
dırlar; ama Devletlerine hepsinden daha çok ba%lıdırlar. Devlet bu kadar mü#kül 
durumdayken, iki taraflı hak ölçülerine uygun #ekilde konu#acak bir sınırlandırma 
vatanda#larımızın tepkisine yol açmayacaktır.

Bu dü#üncelerle ve konunun tezekkür edilmesini, teamül edilmesini dileyerek, 
Genel Kurula saygılar sunuyorum. (Alkı"lar)

BA%KAN — Lehte, Sayın &smail &lhan.

Daha sonra aleyhte Sayın Ahmet Yıldız, üzerinde Sayın Hasan &ldan konu#a-
caklardır.

Buyurun Sayın &lhan.

#SMA#L #LHAN (Mu") — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun saygıde%er 
üyeleri; hepinizi saygıyla salamlarım;

5 Haziran seçimlerinden bu yana iki aya yakın bir zaman geçmesine ra%men 
bugüne kadar bir hükümetin kurulmamı# olması ülkemizde ekonomik, sosyal ve 
politik sorunları gittikçe a%ırla#tırmı# ve bunların çözümünü güçle#tirmi#tir. Pa-
halılık her gün biraz daha fazla artı# gösterirken, enflasyon kendini açık bir #ekilde 
hissettirmi#, ülkedeki huzursuzluk devam etmi#, ha durum iç ve dı# siyasetimizi 
oldukça etkilemi#tir. Yatırımlar durmu#, i#sizlik, fiyat artı#ları almı# yürümü#, alt 
yatırım hizmetleri gere%i gibi ele alınamamı#tır.

Esasen kabul etmi# oldu%umuz seçim sistemi, bizi her iki yılda bir seçime gö-
türmekte ve kısaca de%indi%im bu mahzurları her seferinde kar#ımıza çıkarmakta-
dır.

Nitekim #u anda yatırımlar mevsiminin yarısını seçimler nedeniyle kaybetmi# 
bulunuyoruz. Hepinizin bildi%i gibi nispi seçimin tabii neticesi olarak 5 Haziran 
seçimleri hiç bir partiyi tek ba#ına iktidara getirmemi#tir. Basında ve halkta çe#itli 
koalisyon alternatifleri ortaya atılmı# ve konu geni# bir #ekilde tartı#ılmı#tır.

Sayın Ecevit’in hükümet kurma çalı#malarından sonra Sayın Demirel bugünkü 
üçlü koalisyon hükümetini olu#turmu#tur.



Sayın Üyeler,
Ba%ımsız bir senatör olarak Türkiye’nin içinde bulundu%u bu güç #artlar altın-

da artık en iyi bir koalisyon; en iyi koalisyon çözümleri üzerinde tartı#acak zamanın 
kalmadı%ı görü#ündeyim.

Ülkemizin politik ve ekonomik bir dar bo%aza girmi# oldu%u #u anda, siyasi 
görü#leri ne olursa olsun bütün partilerin memleketin ve ulusun çıkarı olan bir 
noktada birle#meleri ve memleketin içinde bulundu%u bu dar bo%azdan kurtulma-
mız için el ele verip birlikte çalı#maları kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Liderler arasındaki diyalo%u halkımız içtenlikle arzulamaktadır. Rahmetli 
Carım’ın defin merasiminde Sayın Demirel ile Sayın Ecevit’in beraber sohbetlerini 
dile getiren yüzlerce vatanda#ın sevinçlerini görünce,

Türkiye’de böyle bir ortamı ne zaman görece%im, diye kendimden dü#ündüm 
durdum.

Türk Halkı liderlerin diyalo%unu arzulamaktadır.
Türkiye’nin iç ve dı# politik dununu acilen bu birlik ve beraberli%i gerektir-

mektedir. Sayın Demirel Hükümetinin Programının önemli buldu%um noktalarına 
bana tanınmı# olan kısa süre içinde bu açıdan de%inmek istiyorum, birlik ve bera-
berlik açısından:

Ülke içindeki huzursuzlu%un giderilmesi, ba#ta gelen sorunumuzdur. Maalesef 
bugüne kadar bu hususta alınan tedbirler anar#iyi ve huzursuzlu%u giderememi#tir. 
Hükümetin bu konuda öngördü%ü tedbirlerin yanında bütün partilerin hiç olmazsa 
asgari mü#tereklerde anla#arak anar#ik hareketlerin önüne geçmesi gerekir. Çünkü 
hu hareketlerin hedefi beki bir zümre veya kurutu# de%ildir. Bu hedef, Devletimizin 
varlı%ıdır. Bundan önceki Koalisyon Hükümetinde oldu%u gibi bu Hükümetin de 
yatırımlara önem vermek istedi%i Hükümet Programının incelenmesinden anla#ıl-
maktadır. Böylelikle i#sizli%in ve enflasyonun giderilmesi için dengeli bir ekonomik 
sistemin uygulanması arzulanmaktadır. Hükümetin, gelir seviyesi yetersiz, geçim 
imkânlarından yoksun ailelere Devlet eliyle yardım yapılması hususundaki kararını 
büyük bir memnuniyetle kar#ılıyorum.

Programda, vergi mevzuatında getirilecek yenilikler ve vergi muafiyeti yanın-
da ülkemizde bir sorun haline gelen vergi kaçakçılı%ını önleyecek sıkı kontrol ted-
birlerinin de alınaca%ını ümit ile beklemekteyim.

"ahsi görü#üm #udur ki, alınacak bütün ekonomik tedbirlere ra%men halkın 
ekonomik konularda Hükümete yardımcı olabilmesi için e%itilmesi gerekmektedir, 
Özellikle fiyat artı#larının önlenmeli, arz ve talep dengesinin sa%lanmasında en 
büyük yardım, tüketici olan halktan gelece%inden, halkın bu yönde, Televizyon ve 
di%er haberle#me araçtan ile e%itilmesinde yarar görmekteyim.

Programda köyün ve köylülerin kalkındırılmasının özel önem verilece%inden, 
köye götürülen altyapı hizmetlerinden bahsedilmektedir, Bugün Türk köylüsü 
cami, yol, içme ve sulama suyu ve okul yanında artık telefon, elektrik, kütüphane, 
sa%lık ve idare binası gibi ihtiyaçların da görülmesini acilen istemektedir.



Her ne kadar Programda halen köyde ya#ayan nüfusun % 50’sinin elektri%e 
kavu#mu# oldu%undan söz edilmekte ise de, bu oran Türkiye’nin Batı bölgesi için 
geçerli olabilir. Do%u ve Güney Do%u Anadolu’da elektri%e kavu#an köy oranının 
% 50’sinin çok altında oldu%u herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu durum kar#ısında 
4’ncü 5 yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken bu dengesizli%i gidermek için özellikle 
dikkat edilmesi gerekir. Örne%in, Mu# &linde #u anda elektri%e kavu#mu# olan köy-
lerinin sayısı iki elin parmak sayısını geçemeyecek kadar azdır.

Programda köy yolarının asfaltlanmasına hızla devam edilece%i belirtilmek-
tedir; Buraya bilhassa önemle de%inmek istiyorum. Türkiye’de ve özellikle Do%u 
Anadolu’da, Anadolu’daki il ve ilçe yolları yapılmadan ve asfaltlanmadan köy yolla-
rının asfaltlanmasına geçilmemesi yönünde Hükümetin özellikle dikkat gösterme-
sini istirham ediyorum.

Geri kalmı# yöreler için öngörülen özel tedbirler ve kalkınma projelerinin bir 
an evvel gerçekle#tirilmesi için Hükümetten ciddi çalı#malar beklemekteyiz. Yol, 
su, elektrik gibi hizmetlerin köye götürülmesinde Do%u-Batı dengesizli%inin kaldı-
rılması için ciddi gayretlerin gösterilmesi ve geri kalmı# bölgelere öncelik verilmesi 
#arttır.

Hükümet Programında, 4’ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı içerisinde daha evvel 
ba#lanmı# olan yatırımların süratlendirilmesi ve yeniden yatırımlara gidilmesi hu-
susunda tekliflerin yer alaca%ı belirtilmektedir. Ülkemizin kalkınmasında bu öne-
rilerin yaralı olaca%ı kanısındayım.

A%ır sanayi ve milli hara sanayiinin bir an evvel gerçekle#tirilmesi için Hükü-
metçe alınacak her türlü tedbirin memleket yararına olaca%ı kanısındayım.

Özellikle köye hizmet götürürken bugüne kadar Türkiye’de ihmal edilmi# olan 
koordine çalı#ma siteminin mutlaka gerçekle#tirilmesi gerekmektedir.

Dünya Bankasının köy hayvancılı%ının geli#tirilmesi hususundaki çalı#maları 
ülkemizde senelerce kadrosuzluk nedeni ile de%erlendirilememi#tir. Do%u ve Gü-
ney Do%u Anadolu’da hayvancılı%ın geli#tirilmesi ve hayvan potansiyelinin artırıl-
ması konusundaki tedbirler zaman kaybına yer verilmeden uygulanmalıdır. Esasen 
bu konudaki çalı#malar çok a%ır ve yetersiz kalmı#tır.

Ormanlarınızın bugünkü durumu, orman varlı%ımızın korunması ve geli#ti-
rilmesi konusunda #imdiye kadar alınmı# olan bütün tedbirlerin yetersiz kaldı%ını 
göstermektedir. Bugünlerde sık sık meydana gelen orman yangınları bu konuda 
artık, daha etkin ve ormanca zengin di%er ülkelerdeki tedbirlerin bizde de uygulan-
masının gerekti%ini göstermi#tir.

Hükümet Programcıda öngörülen elektrik enerjisi üretiminin artırılması hu-
susundaki plan ve projeleri tamamen yerinde bulmaktayız. Özellikle Do%u ve Gü-
ney Do%u Anadolu projelerini uygulanmaya koyma dü#ünceleri bizi sevindirmi#tir.

Bazı illerimizde, özellikle Do%u ve Güney Do%u Anadolu illerimizde ihtiyacın 
çok altında doktor çalı#tırıldı%ı için sa%lık hizmetleri yetersiz kalmakta ve bu sebep-
le büyük illerimize do%ru bir hasta akını meydana gelmektedir. Yeterince doktoru 
bulunmayan illere, yeterli sayıda doktorun gönderilmesi için Hükümetin acilen her 



türlü tedbiri alması gerekmektedir. Do%u Anadolu’daki 19 bin ilin rotasyon usulün-
den kurtarılmasını bilhassa belirtmek istiyorum.

Sayın Senatörler,

BA%KAN — Sayın &lhan, müddetiniz doldu.

#SMA#L #LHAN (Devamla) — Sayın Ba#kan, bir dakika.

Sayın Senatörler,

Hükümet Programının 28’nci sayfasında tabii afetlerden zarar gömmü# va-
tanda#larımızın yaraları bir an önce sarılacak, Van, A%rı depreminin daimi iskân 
çalı#malarına hızla devam edilecektir, denilmektedir. Hükümetin bu hassasiyetin-
den deprem görmü# bir ilin üyesi olarak memnuniyet duymamak mümkün de%ildir. 
Gerçekten üst üste vuku bulan deprem ve tabii âfetler memleketimizi, milletimizi 
çok üzmü# ve hükümetleri de çok zor durumlara dü#ürmü#tür. Lice’nin imar edil-
mesinden ve Van’daki çalı#malardan memnunluk duymamak mümkün de%ildir. 
Fakat, 1966’dan beri yarası sarılmayan Varto, Mu#, Bulanık ve Hınıs köylerinin 
durumu ne olacaktır? &ki yıldan beri ba#layan in#aatlar; çimento, keresle yoklu%u 
nedeni ile çok yava# yürümekte ve hatta durmu# vaziyettedir. Hükümetten ve bil-
hassa yeni &mar ve &skân Bakanından istirham ediyoruz, bu konuya da aynı #ekilde 
önem verilsin. 11 yıldan beri sabır ve tevekkül ile beklemi# olan bu afetzedeleri 
daha fazla peri#an etmeyelim. En azından Van ve A%rı’daki ciddiyetle buradaki ko-
nut yapımına e%ilelim.

Bir noktaya de%indikten sonra konu#malarımı bitirmek istiyorum. Do%u 
Anadolu’nun bazı illerinin hava ula#ımına kavu#turulması hususundaki Hüküme-
tin Programım alkı#larken bu konunun ciddiyetle ele alınaca%ını ümit eder, hepini-
zi saygı ile selâmlarım. (Alkı"lar)

BA%KAN — Aleyhte Sayın Ahmet Yıldız.

AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun Sa-
yın üyeleri

Ya#adı%ımız ola%andı#ı ve her yurtseverin büyük kavgalarla gözlemledi%i mut-
suz olguların daha da yo%unla#arak sürece%i kesin belirtileri kar#ısında Hükümet 
Programının ayrıntılarından çok politik stratejimiz, rejimimiz ve ülkemizin yazgısı 
yönünden çok önemli saydı%ım bir kaç nokta üzerinde durmak istiyorum.

Görü#lerimi açıklarken klasik bir suçlamaya pe#inen yanıt vermek isterim: Yan 
tutmazlık konusu. Politika yan tutmazlık olmaz. Bir gidi# ya do%rudur, ya yanlı#tı. 
Bir çözüm ya iyidir, ya kötüdür, iyinin, kötünün, do%runun yanında; yanlı#ın ve 
e%rinin kar#ısında bulunmak bir vicdan borcudur (C.H.P. sıralarından “Bravo” ses-
leri) Bizse Anayasa do%rultusunda, halk yararına dünya görü#ümüzü payla#an hü-
kümetleri destekleriz. Sayın Demirel Hükümetleri sürekli biçimde Anayasa dı#ında 
olmaktan güç alan, halk yararına i#lemeyen ve dünya görü#lerimiz çok ayrı olan 
iktidar olmak nedeni ile onunla yanda# olmamız dü#ünülemez.



Arkada#larım;
Seçimden öncesi ve sonrasının toplum bilimsel açıdan de%erlendirilmesi için 

de yararlı oldu%una inandı%ım, özellikle sola kar#ı olanların hiç bir ö%reti ya da sap-
lantı suçlaması yapamayacakları çok ünlü Batılı bilim ve devlet adamlarının büyük 
yankıları olmu# görü#lerinin tümden tersini inatla yapan ve çare diye önerdiklerini 
de yapamamakta direnen ve daha da ileri giderek yasaları açıktan çi%neyen, Anaya-
sayı askıya alan, yargı kararlarını sürekli ve pervasızca çi%neyen ve kendisine say-
gısı olan ya da en yakın çevresine kar#ı ufacık bir utanç duyabilenler için gururuna 
en a%ır darbe niteli%indeki lekelemelerden sıyrılmak istemeyen bir zihniyet &kinci 
Cephe döneminde en sınır tanımaz bir biçimde yönetime egemen olmu#tur.

Bunun sonucu, emniyet kuvvetlerinin en üst karargâhlarının orta yerinde po-
lis kordonları içinde, Meclisin tam önünde ve hatta hastanede yatarken bile can 
güvenli%inden yoksun kalan yurtta#ın yönetime güveni kalmaz. Yerinden atılma, 
sürülme ve kıyılama dürüst devlet memuru olmanın en kaba kanıtı olmu#tur. Atıl-
dınsa namussuzsun, yerinde kaldınsa herhalde bir #eyin var, deniyor,

Yasa dinlemezlik kuralla#tı, yargı kararına aldırmazlık gelenek halini aldı, Av-
rupa Konseyindeki deyimiyle, i#kence ve cinayetler resmi devlet politikası oldu ve 
yalan resmile#ti. Hala daha çok zengin olma tutkusunun devlet koltuklarındaki kir-
lerinin temizlenmesini önlemek için Meclisler çalı#amaz hale sokuldu. Dı# saygınlı-
%ımız. Türk’ün gururunu incitici derecede çi%netildi. Azarlanan, horlanan, AET’den 
ödün dilenip ters yüz edilen yalvarmalara kar#ı pe#in para ile silah alamayan, #una 
kullanacaksın, buna kullanamayacaksın diyen ve kulandıktan sonra da, “kontrol 
edece%im” dedi%i halde bütün bu gülünç diyalogu içeren Beyaz Saray - Kongre ara-
sındaki konu#maların son Çar#ambasını bekleyen bir dı# politika ve bu tablo içinde 
dost olabileceklerimize ili#kilerimizi geli#tirmek &çin ye#il ı#ık bekleyen bir politika. 
Bir de bunun adı “Atatürkçü politika” Bu, Atatürkçü de%il, Anıtkabrin mermerlerini 
çatlatacak bir hakaret olabilir, ancak Atatürk Türkiye’sine.

&#te bu hale gelen, yani Türkiye’yi ufuklarına kara bulutların çoklu%u fırtınalı 
bir denizde kaptanından çımacısına kadar herkesi dövü#türen, içindeki yolculara 
e#kıyaları saldırtan, dümensiz bir gemiye çeviren bir gidi#in simgesi bugün kar#ı-
mıza yeni bir biçimle gelmektedir. Kar#ılıklı küfürlü, a#a%ılayıcı sözler söyledikten 
sonra birbirlerine sarılma atraksiyonu ile toplumun kar#ısına çıkmak büyük bir ce-
sarettir.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sizi ne alâkadar ediyor?
AHMET YILDIZ (Devamla) — &#te, hele bir ba#arı olarak söylenen ekono-

mik iflâs, her yerinden kırmızı ı#ık yanan ekonomik yapı içinde frene basaca%ına 
gaza basan, tefecilere, borsacılara borç dilenmesine çıkan ve en sonunda da insanlık 
yüzkarası ülkedeki tefecinin bankasına kirli kararnamesini ve onun emir verdi%i 
yazıları içeren mektupları koyacak duruma dü#en bir Hükümet.

Bütün bunları gazete yazıyor. % 9,25 faiz verecek, % 5 komisyon verecek diye.
ULA%TIRMA BAKANI YILMAZ ERGENEKON (Bursa Milletvekili) — Ya-

lan,



AHMET YILDIZ (Devamla) — Yalanlamayı duymadık.

ULA%TIRMA BAKANI YILMAZ ERGENEKON (Bursa Milletvekili) — Ta-
mamı yalan bunların. (A.P. sıralarından “Uydur, uydur” sesleri)

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yalanı yazana söylersiniz.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Uydur uydur söyle.

BA%KAN — Sayın Ucazal, rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkada#larını, i#te onların yıkılı#ını, i#te o gi-
di#in yıkılı#ını oh dünya varmı# diyen, umut belirdikten kısa bir süre sonra o umut 
da söndü, yeni bir durumla kar#ı kar#ıyayız.

Ulusa çok pahalıya malolan, birlerce gencin gelece%ini yıllarca erteleyen, bin-
lerce insanı sakatlayan ve yüzlerce gencin kanına giren, nice yüre%i yaslara bürün-
düren, ülkeyi çiftlik, devlet koltuklarını, onu yönetme araçları sanan, ekonomiyi 
iflâsa sürükleyip politikacı onurunu i#portaya dü#üren ve dı# saygınlı%ımızı perva-
sızca çi%neten ortaklık yeniden ve ad de%i#tirerek ikinci sefere çıkmı#tır.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayenizde.

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu sefer büyük Türkiye kandırmacası var. Bu 
seferin kandır maçası içinin do%rudur “Büyük Türkiye” sözü.

Egemenli%imiz üzerindeki ipotekler büyüdü, dı# borçlar da%lar gibi büyüdü, 
evlât acısından yanan yürekler deki yaralar büyüdü, yurdun ba%rındaki kan lekeleri 
büyüdü, yalanlar büyüdü ve birtakım cepler #i#ti. &#te büyüyen budur. (C.H.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın arkada#larım,

Seçimi izleyen günlerde somut kanıtlarını gözlemledi%imiz toplumsal beklen-
tileri olu#turdu%u ortam çok ilginçti. Disk’ten Türk-&#’e, ba%da#amaz i#verenlerin 
hepsine, demokratik kitle örgütlerine varıncaya de%in bütün toplumsal güçler ve 
demokratik güçler tümüyle özlemlerini belirttiler, kar#ısına çıktılar. Kamuoyu bu 
denli belirgin hale geldi%i halde pervasızca bunun kar#ısına çıkıp yeniden bir ortak-
lık kurmak büyük bir cürettir. Neymi# bu cüret? Türkiye hükümetsiz kalacakmı#... 
Böyle hükümet olmasa daha iyi olur, Türkiye.

Elbette Sayın Cumhurba#kanından herkese de%in bu derecede felâketli bir gi-
di# kar#ısında göreve ça%ırmayı vicdani bir görev sayarım. Bir türlü hükümet ola-
mayanlar kendi hükümetlerini bile yönetemedikleri halde Devleti yönetmeye kal-
kanlar, aralarındaki pazarlıkları partilerinden bile gizleyenler gelecekte hükümet 
olamayacaklar, olamazlar. &nanılmayacakların sözlerine elbette inananlayız, &nanıl-
mayacakların belgeleri ceplerindedir.

Kendi patentleri alında bir kaç sendika dı#ındaki tüm i#çilerin direni#leri, tüm 
demokratik kütle örgütlerinin uyarıcı eylemleri, parlamento içi muhalefetle top-
lumsal muhalefetin yasalar içinde sürecek kesin tutumlarının yol yakınken dönül-
mesini sa%laması içten dile%imdir.



Arkada#larım?

Çok mutsuz bir ülkeyiz. Bir hükümeti, benden önce konu#anlar ve benim söz-
lerimle ele#tirmekten üzüntü duyuyorum. Bu çok a%ır bir durumdur. Ama ne yapa-
yım ki, üzüntümün büyü%ü; bu sözler de bu Hükümete yetmez...

Çok karanlık günlerden kurtulaca%ız umuduyla girilen seçimlerden sonra bu-
gün daha karanlık bir gelece%in uyku kaçırıcı kaygılarını ya#amaktayız. Birinci Cep-
henin ba#arılı oldu%unu hâlâ da söyleyip duranları düzelme #ansları yoktur. Yaptık-
larını do%ru sanıyorlar. Do%ru sanınca düzelme #ansları kalmaz.

&#te arkada#larım, böyle bir ortaklık kar#ımıza gelmi#tir. Tarihin böyle yazaca-
%ı bir tablo. Ben bu ortaklı%ı kuran partilerin içinde sa%duyulu kimselerin de elleri-
ni vicdanına koyaca%ı inancındayım. Bu, elini vicdanına koymayanlar gelece%in a%ır 
sorumlulu%u altındadırlar.

Arkada#larım;

Hiç bir deyimle bu ortaklı%a me#ru denemez. Hiç bir deyimle bu ortaklık, Dev-
lete hizmet edemez. Hiç bir kimse bunu kanıtlayamaz. Yakın bir gelecekte kürsüde 
bunları i%neleyece%iz.

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir Milletvekili) — Nasıl de-
mokrasi bu böyle...

AHMET YILDIZ (Devamla) — Haziranda ba#layan alaca karanlı%ın gün a%ar-
masına en kısa sürede dönmesi içten dile%imdir. Hükümet Programında gördü%üm 
kimi yaldızlamalar, eski günahların çıkartmasını kandırmaca biçiminde sıralayan 
sözlerden ibarettir.

Seçimlerin sonucu böyle bir noktaya geldikten sonra üç partinin yaptı%ı ortak-
lı%ı öven arkada#larım belki iyi niyetle bunu söylüyorlar; ama hepsinden rica edi-
yorum, biraz da elini vicdanına koysun ve dü#ünsünler, rejim bir sabotaj içindedir. 
Devlet; ye#il, siyah, renksiz parsellemelere u%ramı# ve bu parsellemelere direnen 
ortak da bugün yoktur. Parsellemeler çok daha koyu hal alacak.

Saygılar sunarım. (M.B.G. ve C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Büyük sözler biralar, çok #ükür kızıl de%il.

BA%KAN — Üzerinde Sayın Hasan &ldan, buyurun.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, Sayın Üyeler,

&kinci Cephe Hükümetinin Hükümet Programı üzerindeki ki#isel görü#lerimi 
size arz etmek üzere söz almı# bulunuyorum.

Konu#mama geçmeden evvel a#a%ıda konu#mamın kısaca bir planını sunaca-
%ım.

1. Birinci Cephe Hükümeti, 31 Mart 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde güvenoyu alarak fiilen kuruldu, 5 Haziran 1977 tarihine kadar göreve de-
vam etti. Bu dönem içinde kısaca Türkiye’nin içinde bulundu%u ortam ve #artları 
kaba çizgileriyle ortaya koymaya çalı#aca%ım.



2. &kinci Cephe, gerçekte bugün Programı üzerinde müzakere etti%imiz &kinci 
Cephe ile Birinci Cephe, farklı mıdır, yoksa tamamiyle eski Cephenin bir devamı 
mıdır?

3. Neden 5 Haziran’da erken seçime lüzum görüldü? Kısaca bu hususlara da 
de%inmek isliyorum.

4. Sayın Süleyman Demirel’in Sayın Ecevit’e Cumhurba#kanınca görev verildik-
ten sonra basına intikal eden, “Sayın Ecevit’in utanç verici yollara ba#vurmasından 
endi#e ederim” demecine de kısaca de%imli ek istiyorum.

Sonuç ile konu#mamı tamamlayaca%ım.
Türkiye 1950 yılından bu yana, aynı zihniyet, dü#ünce ve dünya görü#ünü 

payla#an siyasi partilerce aynı istikamette yönetilegelmektedir. &lim ve teknoloji 
ça%ındayız. Geli#meler çok süratle vukua gelmektedir. Bu geli#me ve yenilemeye 
ayak uyduramayan, ça% dı#ı’ yöntemlerle yönetimde ısrar eden milletler ya tarih 
sahnesinden bir, bir silinip gitmi#lerdir ya da bizde oldu%u gibi sorunları her gün bi-
raz daha ço%almak suretiyle içimden çıkılmaz bunalımlarla kar#ı kar#ıya gelmi# bu-
lunmaktadırlar. 27 yıl iktidarda bulunan siyasi partilerin çarpık ve kapitalist dünya 
görü#lerinin gere%i olarak yapay, yüzeysel tedbirlerle sistemi zorla sürdürme çabası 
içerisine girmi# bulunmakladırlar. Ancak, bütün bu zorlamalara ra%men, 1960 yı-
lında bir ihtilâl, 1972 yılında muhtıra ile Türk demokrasisi iki kez askıya alınmı#tır.

Bu sürelere ait kusur ve yanlı#lıkları ortaya koymaya kalk mali zaman yönün-
den mümkün de%ildir. Türkiye’nin sorunları bu 27 yıllık süre içinde çı% gibi büyüye-
rek çözümlenemez hale gelmi#tir. 31 Mart 1975’te kurulan Birinci Cephe 26,5 aylık 
iktidar dönemine bir göz atmak istiyorum:

Bu dönemde yakla#ık olarak 300’e yakın genç, sokakta güpegündüz öldürül-
mü#lerdir. Bir iktidarın reddi için bu sebep bile tek ba#ına yeterlidir. Bundan on 
yıl önce, taklit etmeye çalı#tı%ımız Batı demokrasilerinin be#i%i olan &ngiltere’de 
basına yansıyan bir olaydan bahsetmek istiyorum.

Karakolda bir polis, cinayet i#leyen bir suçluya bir tokat vurmu#tur. Bu olay 
dahi tek ba#ına &ngiltere’de bütün güçleri ayaklandırmı#, öyle bir hale gelmi# ki, 
&ngiltere’de bir tokat yüzünden Hükümet istifa etmek zorunda kalmı#tır.

Bizde 300’e yakın genç öldürüldü%ü halde hiçbir olay olmamı# gibi biz parla-
menterler huzur içinde görevimize devam ediyoruz. Oysa ki, Batı ülkelerinin her 
hangi birinde bir veya iki genç sokakta güpegündüz Türkiye’de oldu%u gibi öldürül-
se o hükümetin Ba#kanı ve o hükümetin üyeleri halkın huzuruna, soka%a çıkamaz-
lar, halk onları linç eder.

Birinci Cephe kurulur kurulmaz ülke kendi içinde cephelere bölündü. Cephe, 
bir sava# sözcü%üdür. Dört parti bir araya gelerek kurdukları koalisyona Cephe de-
diler. Cephe bir bölünmeyi ifade eder. Kendi içinde de cephelere bölünen bu or-
taklar 26,5 ay ülkeyi öylesine kötü yönettiler ki, bir ölçüde bu koalisyonun ortak-
ları dahi bu i#in yürümesinin mümkün olmayaca%ı kanaatine vararak kurtulu#u 5 
Haziran’da yapılacak bir erken seçimde buldular. Bu süre içinde ülkede sava# hali 
vardı. Kimse soka%a çıkamıyor gündüz gözü ile sokakta i#lenen cinayetlerin sayı#ım 



takip etmeye imkân bulunamıyor. Cinayetleri i#leyen, Devlet güçlerine yardımcı ol-
duklarını açıkça söylemek cesaretini gösteren bu siyasi cani #ebekeleri Devlet em-
niyet güçlerinden âdeta himaye gördüler. Yurtlar i#gal edildi. Ö%renim kutundan 
kapatıldı. Türkiye’deki üniversite, yüksekokullar, Barolar Birli%i, Töb-Der ve tüm 
demokratik ve Atatürkçü kurulu#lar her gün gazetelerde boy, boy bildirilerle Cephe 
&ktidarını göreve davet etmek mal ve can güvenli%ini sa%lamasını istemektedirler. 
Bu kara bulutların her yanı sardı%ı dönem süresinde; yani 26,5 ay ülkede ya#ayan 
her vatanda# büyük ve tahammülü güç bir ıstırap ve korku içinde ya#amaktan bık-
ma noktasına gelmi#lerdi.

Sayın Senatörler,
Kısaca de%indi%im ve belki de Türk halkının Birinci Cephe döneminde içinde 

bulundukları ıstırapları, iç sızlatın manzarayı gere%i gibi gerçek anlamda oldu%u 
gibi ifade edemedim. Buna ra%men kısa ve kaba çizgilerle ortaya koymaya çalı#tım. 
Bu nedenle yeniden ve aynı iktidarın devamı olan &kinci MC iktidarının devamına 
imkân yoktur. Geçen 26,5 ay süresince hepimiz sustuk; ama öyle zannediyorum ki, 
bundan sonra istesek de susamayız. Çünkü Türk halkı buna fırsat ve izin vermeye-
cektir. Halk Birinci Cephe &ktidarı döneminde sabrın ve suskunlu%un son sınırına 
gelmi#ti. Artık bugün hiç tereddüt etmeden sokaktaki cephe yanda#ı ve osun koru-
yucu kanatları altındaki ki#ilere gür ve tok sesiyle “yeter artık be” diyecek noktaya 
gelmi#tir.

1789 Fransız &htilâli arifesinde halk tıpkı bugünkü Türkiye’de oldu%u gibi sus-
kundu. O devrin kralı “halkın bu suskunlu%u beni korkutuyor, fırtınadan önceki 
denizin hali var bu suskunlukta.”

Sayın Senatörler,
5 Haziran erken seçimlerinden önce Türk halkı gerçekte böyle suskundu; ama 

bu suskunluk bir umut ve bekleyi# içindeydi. Umut, kendi oyları ve iradesiyle Cep-
heyi iktidardan uzakla#tıraca%ını hesaplamasaydı. Bugün umut bitmi#tir.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana Milletvekili) — 5 Haziranda halk söyledi söyleyece%ini.

HASAN #LDAN (Devamla) — Yeniden aynı Cephenin devamı oldu%undan 
hiç kimsenin ku#ku duymadı%ı &kinci Cephe dönemi eskisi gibi olmayacaktır. Bu-
nun verileri meydandadır, halk, “nerede ince ise oradan kopsun” noktasındadır. Bu 
nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Bir kediyi fazla sıkı#tırırsanız mutlaka sı-
kı#tıranı tırmalar; ama o zaman da kabahati tırmalayanda bulmak mümkün olmaz.

Sayın Üyeler,
Gerçekleri görmek zorundayız. Ülkenin içinde bulundu%u asgari #artları gere%i 

gibi de%erlendirmek zorundayız. Sayın Süleyman Demirel’in, “Ülkeyi gül gibi idare 
ediyorduk” sözü do%ru ise acaba neden bir erken seçime gittik? Bunu o takdirde iza-
hını yapmak mümkün de%ildir, Ancak, bu hususa ait birkaç cümle söylemek istiyo-
rum. Erken seçim, ülkenin içinde bulundu%u, yukarıda kısaca izah etti%im #artların 
a%ırlı%ı ve tahammülsüzlü%ün sonunda zorunlu olarak kabul edilmi#tir. 5 Haziran 
seçimlerinin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı Sayın Bülent Ecevit’e 



Devlet Ba#kanı ve Cumhurba#kanımızın görev veren mektubunda kısaca #öyle den-
mektedir;

“Yurdumuzun erken seçimi gerektirmi# olan iç ve dı# a%ır sorunlarına çözüm 
yolları bulacak Atatürk ilkelerini ve Anayasamızda tanımlanan esasları titizlikle 
koruyarak memleketimizin muhtaç bulundu%u huzuru ve karde#lik havasım, milli 
birlik ve beraberli%i her türlü dar particilik anlayı#ı üstünde bir görü#le sa%layacak 
bir Hükümet kurmak için çaba harcayaca%ınıza güvenmekteyim”

Bu mektubu insaf ile ve dikkatlice okumak, 26,5 aylık Cephe &ktidarının ülkeyi 
hangi noktaya getirdi%ini görmemek mümkün de%ildir. Bu mektup, ülkenin gül gibi 
idare edilmedi%inin açık kanıtı ve ifadesidir, tarafsız ve en yüksek Devlet Ba#kanı-
nın a%zında.

Birinci Cephe dönemindeki olayları anlamak için rasgele seçilmi# günlük bir-
kaç gazetenin büyük puntolarla yazılmı# yazılarına bakmak, Türkiye’nin ne den-
li ehliyetsizce yönetildi%ini anlamaya yetece%ine inanıyorum. Kamuoyu, “Artık 
yeter” diyor. “Üniversite rektörleri kaba kuvvete kar#ı tüm siyasal kurulu#larının 
birle#mesini istedi” “Anar#i olayları yurdun dört tarafına yayıldı” “Fa#ist darbeye 
hazırlıklı olmalıyız.” Ankara Barosu, Disk, Yazarlar Sendikası, Töb-Der böyle diyor-
lardı. “Ocak ayı içinde 23 genç öldürüldü” “Günde ortalama iki ki#iye yakın ölüyor”

Sayın Senatörler,
1977 Ocak ayı içerisindeki gazeteler bu ba#lıkları ta#ıyordu. Ülkenin nasıl idare 

edildi%i bu ba#lıklardan belli de%il mi? Halk artık bu Hükümetin; yani Cephenin 
anar#iyi önleyece%inden ümidini kesmi#tir; çünkü Hükümetin kendi içinde anar#i 
vardır. Bir Bakan genel müdürü dövüyor. Bir ba#ka Genel Müdür,  Bakanı dinlemi-
yor. Sokak e#kıyaları güvenlik kuvvetlerine yardımcı oluyor. Kimin kimden emir 
aldı%ı, kimin kime emir verdi%i, yöneten yönetilen belli de%il Yasalar hiçe sayılıyor. 
Mahkeme kararları rafa kaldırılıyor ve uygulanmıyor. Yasalara aykırı olarak TRT, 
Devlet daireleri, yurtlar, fakülteler i#gal altında. Kısaca manzara tam bir anar#i ve 
1920’lerdeki i#gal altındaki &stanbul’un görünümündedir.

Hükümetin ba#ı acz içinde ve Sayın Sadettin Bilgiç’in 1970’lerde kullandı%ı bir 
deyimle “"aibeli bir ba#bakan” oldu%u için bunlar hep bir araya toplanınca anar#i 
oluveriyor. Tabi pahalılık, yolsuzluk, hırsızlık, Devlet imkânlarını çiftlik gibi kullan-
mak; bütün buralara ye%en ve karde# soygunları da eklenince bir anda ülke bugün-
kü anar#i ortamın giriyor.

Sayın Üyeler,
Seçim boyunca ve bugüne dek hemen her birimisin de rastladı%ımızda hiç #üp-

he etmedi%im binlerce öyküden bir tanesini kısaca anlatmak istiyorum, ibret verici 
oldu%u için anlatmak istiyorum, ders verici oldu%u &çin anlatmak istiyorum.

29 Haziran 1977 günü bir vatanda# #öyle diyordu;
“Siz Sayın parlamenterler, bizim çekti%imiz ıstırabı ve acıları bilemezsiniz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin kurdu%u Hükümetin güvenoyu almaması bizim için 
bir ölümdür. Bu sözüm size gülünç gelebilir, anlayamazsınız. "ayet siz de benim 
gibi Abidinpa#a’da ya#asaydınız ve her gün çoluk çocu%unuzla birlikte ölümle kar#ı 



kar#ıya olsaydınız ve ölüm korkusu içinde ya#asaydınız; ancak o zaman beni anlar 
ve benim gibi dü#ünürdünüz. Belki benim gibi siz de üzülürdünüz” Bu sözü söy-
leyen yüz halen gözlerimin önündedir. "u anda ya#amanın ne oldu%unu ve #u an 
sararan yüzünü ıstırap dolu gözleriyle adeta görüyorum. Korku içinde ya#amanın 
ne oldu%unu o anda gördüm ve anladım.

&kinci Dünya Harbinin kazanılmasının en büyük ve en önemli nedenlerinden 
birinin, Ba#kan Roosevelt korkudan kurtulma hürriyeti oldu%undan hiç #üphem 
yoktur.

Sayın Senatörler,
Gerçekten bir ço%umuz ve bir ço%unuz, korku içinde ya#amanın ıstırabını her 

halde bilemiyoruz. Bunu bilsek Cephe &ktidarının yeniden Türk halkı üzerine bir 
kâbus gibi çökmesine izin vermezsiniz ve vermeyiz. Korku içinde ya#amak ıstırap-
tır, canımızdan bezmek ve bıkmaktır. Bu ya#am tıpkı #una benzemektedir. Etrafı 
ate#le çevrili bir akrep, kurtulamamanın verdi%i korku ile i%nesini kıvırıp kendisini 
sokar ve intihar eder. Korku çemberiyle çevrili bir ya#am sürdürmektense ölmek, 
haysiyetli insanlar için daha iyidir. Ölüm bir kurtulu#tur, ıstıraplı ya#amın son bul-
masıdır.

Cephe iktidarı, halkı bu denli korku içinde ya#atmaktadır.
Sayın Üyeler,
Bu gidi#e son vermek hepimiz için bir görevdir. Vicdanimizin sesini dinlemek 

zorundayız. &kinci Cephe veya yeni cephenin Programını görü#üyoruz. Gerçi eski 
ortakların yeni hükümeti de denilebilir. En azından yarısı eski bakanlardan olu#an 
bir hükümete yeni demek mümkün de%ildir. &kinci Cephe Hükümeti kuran partiler 
birincisiyle aynı oldu%una politikalarında hiç bir de%i#iklik bulunmadı%ına göre...

BA%KAN — Sayın &ldan, müddet doluyor.
HASAN #LDAN (Devamla) — Taslar yenilense de hamam eski kalmaya 

mahkûmdur. Böylelikle Türkiye 5 Haziranda kaldı%ı ve seçimle atlatmak istedi%i 
eski noktaya yeniden dönmü# bulunduruluyor.

Seçimlerden önce A.P.’nin “Bitli yorgandan kurtulma ve ülke bunlarla yöne-
tilmez” sözleriyle 5 Haziranda bir erken seçim yapıldı ve arkasından demokrasi ve 
Anayasa gere%i olarak en çok mebus çıkaran parti olan C.H.P. Genel Ba#kanı Sayın 
Bülent Ecevit’e görev verildi. Her türlü prosedür do%ru ve yasalara uygundur. Ha-
zırlanan Hükümet Programı Meclislerde okunurken Cepheli Sayın üyelerin Parla-
mentoyu terk etmeleri, görevlerinin gere%ini yapmamaları, Programı ele#tirmeme-
leri, yasa dı#ı eylemleriyle anar#iyi Parlamentoya da getirmek istemelerindendir. 
Bunu yapanlar, hani o be%enmedikleri “Bu ülke bu Anayasa ile idare edilmez” diyen-
ler, yine o Anayasaya sı%ınarak bunu yapıyorlardı. “Bu i#gal hükümeti, bu Çankaya 
hükümeti” deyip yaygara koparanlar çıkarları zedelenen ve kapları kesilenlerdir. 
Bunun sonunda görevi acaba Çankaya’dan almadılar mı? Vicdanlarına ambargo ko-
nulanlar acaba görevi nereden aldıklarını dü#ünmediler mi?

Bu konuyu bitirmeden önce basına intikal etmi# kısa bir öyküye de de%inmek 
istiyorum:



Bir köyün a%ası, kâhyasını yanına alarak kendine ait bir araba ile bir kasabaya 
alı#veri#e gider. Yolun yarısında bir su ba#ında dinlenirken araba tekerle%inin ikiye 
böldü%ü bir pisli%i görür ve yanındaki kâhyasına dönerek; “Bu pislikten bir parmak 
alırsan bu mallarla arabayı sana verece%im” der. Kâhya zaruret içerisinde oldu%unu 
ve bu pislikten bir parmak almasıyle kimsenin görmeyece%ini dü#ünerek a%anın 
dedi%ini yapar ve kasabaya giderler, dönü#te aynı yerde, a%a üzgün, kâhya ise yaptı-
%ından pi#man; kâhya a%aya döner “Pisli%in di%er yarısından bir parmak alırsan, bu 
atlarla araba yine senin olur” der. A%a pislikten bir parmak alır, tekrar atlarla ara-
basına kavu#tu%u için, köylerine dönerken, kâhya a%aya döner ve der ki; Biz köyden 
çıkarken bu atlar ile araba senindi, #imdi yine senin”

BA%KAN — Sayın &ldan, bitiriniz.
HASAN #LDAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
“O halde biz bu pisli%i neden yedik?” 
HALDUN MENTE%EO&LU (Mu$la) — Burası Senato, ayıp.
HASAN #LDAN (Devamla) — "ayet ülke yeniden Cephe &ktidarı ile yönetile-

cekse 5 Haziran seçimlerini acaba niçin yaptık?
Sözlerime son verirken hepinize saygılar sunarım.
BA%KAN — Sayın Öztürk, sizin genel sıralamada yeriniz 11’nci idi; ancak sıra-

lamanın leh, aleyh ve üzerinde yapıldı%ı sırada burada yoktunuz. Biraz önce geldi-
niz ve 22’nci sıraya kaydınızı yaptım. "imdi tercihinizi kullanınız. Lehte mi, aleyhte 
mi, üzerinde mi?

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, biraz evvel buradaydım. Siz 
buraya saat 20.00’de geldi%iniz zaman ben de buradaydım, hatla size Hükümetin 
olmadı%ını söyledim.

BA%KAN — Bana bildirmeniz #imdi oldu. Ben de ona göre muameleye tabi 
tuttum.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Üzerinde konu#aca%ım.
BA%KAN — Üzerinde konu#acaksınız.
Söz sırası Sayın Raif Eri#’in; ancak Sayın Eri# bir önerge ile; “Söz sırası Sayın 

Ömer Ucuzal’a devrediyorum” demi#. Usule uygundur.
Sayın Ucuzal, buyurunuz. Konu#ma süreniz 15 dakikadır. Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;
5,5 saatten beri Cumhuriyet Hükümetinin Programı üzerinde müzakere açıldı 

ve devam ediyor.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Cephe.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oraya gelece%im; sabrediniz.
Buradan grupları adına konu#an ve #ahısları adına konu#an Sayın Senatörler 

sıkı#tıkça Anayasayı, sıkı#tıkça demokratik nizami kendilerine mesnet ederler de 
dayandıkları bu Anayasanın 102 ve 103’ncü maddesine göre kurulan Hükümeti 



maalesef kendilerince uydurdukları bir sıfatla “&kinci Cephe Hükümeti” diye hor 
görüler.

Dünyanın hiç bir yerinde, demokratik nizamın hüküm sürdü%ü ülkelerde cep-
he hükümeti diye bir hükümete hitap edilmez. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

KASAN #LDAN (Elâzı$) — Siz söylediniz, sizin Genel Ba#kanınız söyledi,,

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizi o dayandı%ınız Anayasa çizgisine çekmek 
istiyorum telâ#lanmayın.

Biz kimseyle yanda# olma ihtiyacında de%iliz. (C.H.P. sıralarından “Ya öyle mi?” 
sesleri)

5 Haziran seçimlerinin sonucunu mutluluk olarak kabul edenler, #unu bilsinler 
ki, bugün üç partinin bir sıraya gelerek kurdukları Hükümetin arkasında ve partile-
rin arkasında analarının ak sütü gibi 8,5 milyon oy mevcuttur.

MUSTAFA ÇEL#K (Afyonkarahisar) — Üç partininkini söylüyorsun.

HASAN #LDAN (Elazı$) — Erbakan 2,5 milyon sahte diyor.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sayı bilmiyorsunuz.

BA%KAN — Sevgili arkada#larım müdahale etmeyin.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — De%erli Arkada#larım, bir ay içerisinde iki Hü-
kümetin burada programı okundu, esefle mü#ahede ettik ki, i#inize geldi%i yerde 
ballandıra, ballandıra dile getireceksiniz programını, i#inize gelmeyince de mevcut 
olmayan, hayalinizde ya#attı%ınız #ekilde itham edeceksiniz.

Birinci Milliyetçi Partiler Toplulu%u Hükümeti, memleketi iflâs ettirmi#,..

%EB#B KARAMULLAO&LU (Bursa) — Do%ru.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oraya gelece%im.

Memleketin iflâs etti%ini ilan eden, jurnal edenlere seslenece%im bu kürsüden. 
E%er memleketin maliyesi sıfırın altına dü#mü#se, neden kendinize mensup bele-
diyelere 980 küsur milyon parayı bir anda verdiniz; nereden buldunuz bu parayı?

HASAN #LDAN (Elâzı$) — 180 milyon; do%ru konu#, do%ru. Belediye halka 
hizmet ediyor. Sizin gibi #ahıslara vermedik ki, mobilyaya vermedik ki, ye%enlere 
vermedik ki.

KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — Belediyeniz yok, bunu ö%ren belediye-
ler var.

ÖMER UCUZAL (Devanda) — Siz; enerji yoklu%undan #ikâyet eden bu kürsü-
deki arkada#larıma soruyorum, neden Türkiye Elektrik Kurumunun belediyeleri-
nizden olan borcunu durdurmak için 3 5 milyar lira gibi büyük bir parayı erteleme 
yoluna saptınız? Neden Sosyal Sigortalar Kurumunun; i#çiden yana oldu%unuzu 
ba%ıra ba%ıra 420 küsur milyon lirasını belediyeleriniz ödemesin diye durdurdu-
nuz? Her #eyin hesabı burada, bu büyük çatının altında görü#ülecek ve konu#ula-
caktır. Hem iddiacı, hem hâkim olamazsınız siz. (C.H.P. sıralarından gürültüler)



Sayın Yıldız buraya geliyor, bizimle yanda# olmayaca%ını söylüyor. &htiyacımız 
yok Sayın Yıldız’a.

KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — Bunu ö%ren, belediyeler var.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, kaç ki#i konu#uyor ora-

da?
BA%KAN — Sayın Kara lütfen buralımız.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Geliyor, Tabii Üyeler Grupuna mensup sözcü 

burada bizim Hükümetimizin Anayasa dı#ı oldu%unu söylüyor.
KÂM#L KARAVEL#O&LU (Tabii Üye) — &fadeyi de%i#tirme Ucuzal
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz Anayasa dı#ı bir Hükümet de%iliz, biz bu 

Anayasanın 102 ve 103’ncü maddelerine göre kurulmu# bir Hükümetiz.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Anayasa dı#ı, çünkü cephe,
BA%KAN — Müdahale etmeyin, lütfen müdahale etmeyin 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — E%er Anayasada yerinizi arıyorsanız; hiç bir 

demokratik ülkede yeriniz yok, siz nasıl oluyor Anayasadan, siz nasıl oluyor seçim-
den bahsederek gelip bu kürsüde bizi tenkit ediyorsunuz? (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri ve alkı"lar)

KÂM#L KARAVEL#O&LU (Tabii Üye) — Bırak bu saçmaları, lâf bunlar, ucuz 
alma Ucuzal.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz Anayasaya saygılıyız, ama insan haklarına 
dayalı anayasaya saygılıyız.

Ben ucuz alma#ım bilirim; cevap veremedi%in halde “Ucuz” kelimesini a%zına 
alamazsın, benim ne ismimde, ne sıfatımda “Kara” kelimesi yoktur. &nme oraya…

BA%KAN — Bir dakika Sayın Ucuzal, Sayın arkada#larım,
Lütfen siz müdahale etmeyin; Sayın Ucuzal siz de soru #eklinde söyleyip, mü-

dahaleleri davet etmeyin, rica edece%im. Ne davet, ne müdahale... Görü#melerin 
sa%lıklı geçmesinin tılsımı bu. Sayın Ucuzal müdahale davet etmeyin, siz de de%erli 
arkada#larını müdahale etmeyin. Görü#melere devam edelim.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, çok gerçek dı#ı lâf söylüyorlar.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — De%erli Arkada#larım, 1968’den bu tarafa 

Adalet Partisi olarak biz yalvardık bu sırada oturan arkada#larımıza; bu memleke-
tin evlâtlarına acıyınız, bu memleketin ana - babasına acıyınız, parasına, puluna 
acıyınız, okulları kapatmayalım, elbirli%i ile bu anar#iyi önleyelim diye, nice defa 
ben yalvardım; ama hepimiz güldünüz...

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Siz de acıyın 300 ki#iye.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — "imdi gelip 300 ki#inin hesabını benden sor-

maya hakkınız yoktur.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Siz öldürdünüz.



MUSTAFA ÇEL#K (Afyonkarahisar) — Kimden soraca%ız, kimden?
ÖMER UCUZAL (Devamla) — O 300 ki#iden önce de bu memleketin Cum-

huriyetine ve mukaddesatına kastedenleri, siz geldiniz 1974’te de affettiniz; "imdi 
suçlu arıyorsanız, suçluların ba#ında siz varsınız.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Vay, kendi suçunu da bizim üstümüze at. Bütün 
bunları siz organize ediyorsunuz.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bir aylık Hükümetinizin tuttu%u yol ortada. 
Girdi%iniz bakanlıklarda makamları, mevkileri talan ettiniz, Devletin maliyesini 
ya%ma ettiniz, #imdi gelip 26,5 aylık Hükümetin hesabını soruyorsunuz...

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Sizin gibi hırsız mıyız?
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hükümetin hesabı açık, her zaman açık tütü-

yoruz; verdi%iniz önergeler ortada, hesap sorabilirsiniz.
KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — O gün gelecek, o gün gelecek.
BA%KAN — Sayın Erkmeno%lu, Sayın Erkmeno%lu...
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkada#larım, acınızı anlıyorum, ıstırabınızı 

anlıyorum, eleminizi anlıyorum; hükümeti kuramadıysanız, güvenoyu almadıysa-
nız kabahat bizim de%il, kabahat sizin tutum ve davranı#ınızın.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Biraderlere de%il, belediyelere verildi; 
biraderlere pay kalmadı, onun için üzüntü içindesiniz.

MUSTAFA ÇEL#K (Afyonkarahisar) — &mar yahu insaf be.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Rengin kızarmıyor mu?
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sayıları #a#ırıyorsunuz.
BA%KAN — Sayın &leri, Sayın &leri.
FEVZ# ÖZER (Mu$la) — 27 yıldır memleketi bu hale siz getirdiniz.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kimin kimde nesi oldu%unu bu millet iyi bili-

yor; hem &ftira edeceksiniz, hem de gelip burada haksızlık yapacaksınız„.
BA%KAN — Sayın &leri, Sayın Erkmeno%lu.,, 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gelir haraya emisyondan bahsederler, gelir 

buraya pahalılıktan, enflasyondan, defalarca bu kürsüde bahsederler.., 1974’te % 
29,9 enflasyon hızını siz yarattınız; ama sizin o peri#an Hükümetinizi aldık, aynı 
sene % 10’a indirdik enflasyon hızını, % 15’e indirdik bir sene sonra. Yaptı%ınız 
tahribatı iki senede biz düzelterek bu milletin huzuruna geldiysek; hesap verecek 
biz miyiz, yoksa memleketi iflâsa götüren siz misiniz?

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Rengin kızarmıyor de%il mi?
MUSTAFA ÇEL#K (Afyonkarahisar) — &nsaf yahu, Türkiye’de ya#amıyor 

gibi. 
BA%KAN — Müsaade buyurun. Devam edin.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım..,



BA%KAN — Devam edin, ben elimden geldi%i kadar sizin konu#manızı sa%la-
maya çalı#ıyorum. Benim vazifem o; hangi partiden olursa olsun hatibi konu#tur-
maktır benim vazifem.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ecevit Hükümet Ba#kanı olunca, Ecevit’in Hü-
kümeti umut Hükümeti.,.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Umut Hükümet tabii. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — 8,5 milyon Türk milliyetçisinin oyuna dayana-

rak gelen Hükümet Cephe Hükümeti...
U&UR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Ba#kan 8,5 milyon diyor, gerici 

milliyetçi de%il mi? 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Çok söz söylüyorum size Sayın Profesör, lüt-

fen.
U&UR ALACAKAPTAN (Ankara) — Lâflarım i geri al, sözünü geri al.
H#LM# NÂLBANTO&LU (Erzurum) — Yuh
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Özgürlük istiyorsanız, özgürlü%üme müdaha-

le etmeyin.
BA%KAN — Sayın Alacakaptan, Sayın Alacakaptan...
U&UR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Ba#kan, 8,5 milyon milliyetçi di-

yor, gerisi de%il mi? 
BA%KAN — Sayın Alacakaptan rica edeyim.
H#LMÎ NALBANTO&LU (Erzurum) — Yuh
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Yuh sana
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yuh senin, ervahına yuh senin. Yuh sana, se-

nin sülâlene yuh.
BA%KAN — Sayın Nalbanto%lu, Sayın Nalbanto%lu..
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Otur da dinle, mecbursun dinlemeye, ben Mil-

letin kürsüsünde konu#uyorum.
BA%KAN — Sayın Nalbanlo%lu, Sayın Ucuzal, belli bir seviyede görü#meyi yü-

rütmeye mecbursunuz. Sayın Nalbanto%lu rica edeyim. Sayın Ucuzal siz de biraz 
sakin konu#un.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Getirmi# benim Sayın Hükümetim, bir Prog-
ramla gelmi# Yüce Meclisin önüne.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Ne program, ne program... '
BA%KAN — Sakin konu#un Sayın Ucuzal, biraz sakin konu#un.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sayın Ba#kan, tek yönlü konu#arak, el 

uzatarak konu#mak var mı?
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Daha ikinci sayfasında, “Büyük Atatürk’ün 

önderli%inde aziz Milletimizin kurdu%u Türkiye Cumhuriyetini Anayasamızdaki te-



mel nitelikleriyle savunmaya ve her #artta korumaya kararlıyız.” diyen bu hükümeti 
Anayasa dı#ı ilân edenlere acımaktan ba#ka söyleyecek sözüm yoktur.

Geliyoruz Anayasanın 56’ncı maddesinde vücut bulan siyasi partilere. “Mem-
leketin mukadderatı için el ele verelim, diyalog kuralım” diyoruz, buna aldıran yok. 
Açın sizin Hükümetinizin getirdi%i programı; sadece 26,5 aylık Hükümeti suçla-
maktan ba#ka ne var?

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Suçluların telâ#ına dü#me.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sayın Ba#kan, burada tek yönlü konu#-

ma tarzı var mı?
CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, hatip konu#amıyor, Sayın Ba#-

kan, hatip konu#ma imkânı bulamıyor.
BA%KAN — Müdahale etmeyin, Sayın Ucuzal siz de #ahıslara hitap etmeyin.
Sayın Dalokay, ben görevimi yapıyorum, ben görevimi yapıyorum.
CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, hatip konu#amıyor.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Benim buradaki konu#ma hakkımı.
CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, biz samda dinledik, bir de siz 

sabırla dinleyin.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben gerçekleri dile getirirken.,.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Hepsi iftira.
BA%KAN — &ki taraf da sabırsız, iki taraf da yüksek sesle birbirlerine ba%ırı-

yor, benim sükûneti sa%lıkla korumaktan ba#ka elimden gelen bir #ey yok. Sayın 
Dalokay lütfen. Ben de iki tarafı dinletmeye çalı#ıyorum.

Devam edin Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım, ben burada kimseye iftira 

etmek için konu#muyorum, kimseyi itham etmek için de konu#muyorum, ben ger-
çekleri dile getiriyorum. Geliyor buraya C.H.P. Sözcüsü, falan tarihte Bölükba#ı böy-
le demi#,..

De%erli Arkada#larım, o tarihte Bölükba#ı’nın yanındaki Tahtakılıç ne derdi, 
ona da söyleseler ya,..

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Onu da söyle, onu da sen söyle.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Onu da sen söyle.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Söyleyeyim. Peki, 40 yıl C.H.P.ye Genel Ba#-

kanlık yapan &smet Pa#a ölümünden bir kaç ay önce o tehlikeli trenden kendisini 
atıp kurtulduktan sonra, yeni Cumhuriyet Halk Partisine ne söyledi onu söyleyin...

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Millet ne söyledi bir de onu söyle.
KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — Sen ne ö%renmi#sin.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkada#larım tekrar ediyorum.
BA%KAN — Müdahale etmeyin, müdahale etmeyin...



ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın arkada#ım, biraz zaman geçerse ö%rene-
ceksin, daha yeni geldin Senatoya.

KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — Sen ne ö%renmi#sin?

BA%KAN — Sayın Nalbanto%lu, Sayın Erkmen-o%lu...

Sayın Erkmeno%lu, Sayın Nalbanto%lu... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Çok #ey ö%retecek bu Senato size.

KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — Ne ö%renmi#sin sen, ne ö%renmi#sin?

BA%KAN — Birbirimizi dinlemezsek, kolay kolay görü#meler bitmez.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, ben iki kelime konu#tum 
müdahale ettiniz, o hatipten daha çok konu#uyor müdahale etmiyorsunuz,,.

BA%KAN — Sayın Kara, nasıl müdahale etmiyorum artık, ne yapayım?

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Tatbikat vur, tüzük var, müeyyide var. 
Hiç bir #ey yok mu elinizde?

BA%KAN — Benim takdirime ba%lıdır. Aynı #ekilde tatbik edersem, size de 
tatbik etmek lâzım, tek taraflı de%il. Lütfen Sayın Kara.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Tatbik etmemeniz için ben dı#arıya çak-
tım.

BA%KAN — Sayın Kara, siz doktorsunuz, sinirlenmenin sa%lı%a zararlı oldu-
%unu çok iyi bilirsiniz, (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Devam edin Sayın Ucuzal.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Efendim, birtakım demokratik kurulu#lar, birtakım örgütler bizim Hüküme-
timizin kurulmasının kar#ısına çıkıyormu#, onlarla da beraber oldu%unu söylüyor-
larmı#...

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Sizi uyarıyorlar.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasanın neresinde yazılı?

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Her tarafında.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sen Anayasayı alfabe gibi okumu#sun.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demokrasiye inanıyorsanız, bir tek oy farkı 
her #eyi yola getirmeye kâdirdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Parlamento-
nun dı#ındaki kurulu#ların bir gücünün oldu%unu, Sayın &leri nerede gördük? Siz 
bunlara güvenerek bu memlekette demokrasiyi sürdürecekseniz, hiç bir #eyin hak-
kından gelemezsiniz. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Elini, kolunu hareket ettirerek konu-
#uyor Sayın Ba#kan.

BA%KAN — Efendim, konu#sun... Fikridir söyleyecek.



ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Cepheyle konu#sun, Ba#bakanıyla ko-
nu#sun. Neden bana bakarak konu#uyor?

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sana söylüyorum.
BA%KAN — Konu#sun...
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Ho#una gidiyorsun da onun için bakı-

yor. Burnun çok güzel de ondan.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Seni gerçeklere davet ediyorum.
BA%KAN — Her #eye cevap vermek zorunda de%ilsiniz.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Cephesini iyi seçsin.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Size defalarca söyledim buradan.
BA%KAN — Her yi%idin bir yo%urt yiyi#i var. Sayın Ucuzal’ın da konu#ma tarzı 

o. Alı#acaksınız efendim, müdahale yek, müdahale yok.
Devam edin Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Size bu kürsüden defalarca seslendim, Adalet 

Partisini itham etmekle bir yere gidemezsiniz. Neyi ortaya koyarsanız alaca%ınız 
cevap hazırdır.

KÂMRAN ERKMENO&LU (#zmir) — Biz itham etmiyoruz, millet itham edi-
yor.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz ikaz ettik, ikaza da devam edece%iz. Biz 
sizi itham etmedik; ama siz maalesef geldiniz, ne Cumhuriyet Halk Partisine, ne de 
yeni Cumhuriyet Halk Partisine yakı#mayan bir tarzda burada çok çirkin kelimeleri 
sarf ettiniz.

BA%KAN — Sayın Ucuzal, müddetiniz doluyor. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, müddetin yarısını onlar çalı#-

tırdılar. Lütfedin.
BA%KAN — Hesap ediyorum, onları da hesap ediyorum.
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Benim konu#mam yarıda kesildi.
BA%KAN — Müdahale etmeyin lütfen.
FEVZ# ÖZER (Mu$la) — Sayın Ba#kan, Sayın Ucuzal kavga eder gibi konu-

#uyor. 
BA%KAN — Sayın Özer, lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gerçekleri dile getirirken kavga kabul edecek-

siniz, iftira yaparken nasihat... Böyle #ey yok sevgili arkada#larım.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Bakan olmaksın bakan, sık sık konu-

#ursun.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Terbiyeli olun. 
BA%KAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal. 



ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, ne demek yani?
BA%KAN — Ne diyor?
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bilmiyorum, dinlemiyorsunuz öyleyse.
BA%KAN — Dinliyorum.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Zeki Müren’e benziyor.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Bakan olmanızı &stiyorum.
BA%KAN — Sayın &leri rica ediyorum. 
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Siz de artist olmak istiyorsunuz.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz 4 yıldır buradasınız, benim bu kürsüde 

konu#ma tarzımı biliyorsunuz; sizin 13 yıldan beri burada olan arkada#larınız da 
benim buradaki konu#ma tarzımı iyi bilir.

Ben buraya büyük milletimi temsilen senatör olarak geldim ve en büyük vazi-
fe de benim için budur. Sizin hayalinizde ya#attı%ınız hususları bize yakı#tırmaya 
hakkım yoktur.

BA%KAN — Sayın Ucuzal lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Ba#kanım, ikazınıza uyarak sözümü bu-

rada kesiyor, Yüce Heyeti saygı ile selâmlıyor, yeni Hükümetimize ba#arılar diliyo-
rum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimo%lu, buyurun efendim. Müddet 15 da-
kikadır.

KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Adana) — Saygıde%er parlamenterleri ve 
Hükümet üyelerini saygı ile selâmlarım.

&kinci MC Hükümeti okunan programı ile maalesef Anayasaya ters dü#mü#tür.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Neresine?
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Sabırlı ol beyefendi. Doktorsun 

sabırlı ol.
BA%KAN — Bu konu#malar bu #ekilde devam edemez. “Ters dü#üyor” diyor, 

hemen “Neden?” diyorsunuz. Yapmayın.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — “Anayasanın neresine ters dü#ü-

yor?” diye soruyorum, hemen müdahale ediyorsunuz, Ba#kan olarak kendisini ikaz 
edin.

BA%KAN — Bu #ekilde devam etmez.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Anayasanın neresine ters dü#-

tü%ünü soruyorum, siz hemen sözümü kesiyorsunuz, belki kendisi Anayasaya ters 
dü#üyor.

BA%KAN — Kesiyorum. Çünkü...
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Ben de kendisine soruyorum.



BA%KAN — Sorma hakkınız yok ki. Yok, sorma hakkınız yok.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Sayın Ba#kan, anla#ılan politika 

yeni yeni boyutlara ula#ıyor. Anla#ıldı ki, bugüne kadarki gördü%ümüz usuller bir 
tarafa itiliyor. Muhterem arkada#larımızdan ö%reniyoruz; sormak var, lâf atmak 
var, ortalı%ı karı#tırmak var. Ben de karı#tırayım bari.

BA%KAN — Sayın Karayi%it lütfen. Devam edin efendim.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Her halde bu lüzumsuz müda-

haleleri hesap edeceksiniz Sayın Reis.
AHMET KARAY#&#T (Afyonkarahisar) — Lüzumsuz de%il, lüzumlu mü-

dahaledir; ben soruyorum “Anayasanın neresindedir?” diye Her senatör lüzumlu 
müdahalede bulunur, gerekçe budur bundan sonra.

BA%KAN — Sayın Sarıibrahimo%lu, siz de davet etmeyin.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Anayasanın 3’ncü maddesi 

“Türkiye, Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” ilkesini koymu#tur. 
&kinci MC iktidarı, Türk Milletini milliyetçiler, solcular kamplarına ayırmak ve bu-
günkü Hükümeti milliyetçilerin Hükümeti olarak kabul ve ilân eylemek suretiyle 
milletin bölünmezli%i ilkesini &hlâl ve ihmal eylemektedir.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Programın hangi sayfasında?
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Beyefendi biraz evvel Sayın 

Grup Sözcünüz Ucuzal dahi “Biz milliyettiler 8,5 milyon milliyetçileri temsil ediyo-
ruz” buyurdular.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Do%ru.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Mamafih bu müdahaleleriniz 

ho#uma gidiyor, çünkü MC iktidarı demekten siz de utanır hale gelmi#siniz.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — &ftihar ederiz, &ftihar.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Bunu sa%lıklı bir geli#me sayı-

yorum.
Ayrıca, hükümetler Cumhuriyet hükümetleridir. Türk milletini, kanunlar çer-

çevesinde idare ve temsil ile yetkili ve görevlidirler.
Hukuk Devleti ilkesinin gere%i de devlet olmanın haysiyeti de bunu gerektirir.
Ekinci MC Hükümetinin devamından ibaret olan ve geçmi# acı misalleriyle is-

pat etmi# oldu%u üzere, milleti dü#man kamplara bölen bir Hükümet, Devletin ve 
milletin hükümeti olmak niteli%ini kaybetmi#, me#ruiyet sınırının dı#ına dü#mü# 
demektir.

Hükümet Programında din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasında “Çe#itli 
haksızlıklara ve ma%duriyetlere sebep olan ters uygulamaları düzeltmek maksadıy-
la Türk Ceza Kanununun 163’ncü maddesini tadil edece%iz” denmekte ve “&slâm 
Enstitüsü mezunlarının liselerde sosyal ilimler dersleri ö%retmeni ve imam hatip 
lisesi mezunlarının ilkokullarda din ve ahlâk dersleri hocası olmaları mümkün kılı-
nacaktır” denmektedir.

Dikkat nazarlarınızı bilhassa bir noktaya celbetmek isterim; “Ö%retmeni” de-
miyor, “Hocası” diyor.



Bu ve bu konudaki di%er önerileriyle MC &ktidarı Anayasanın 2’nci maddesin-
deki “Layiklik” ilkesine ters dü#tü%ü gibi, Anayasanın 19’ncu maddesinde ifadesini 
bulan din ve vicdan hürriyetini de ihlâl etmektedir.

Ayrıca, teokratik bir devlet düzeninin kurulmasını hedefledi%inden #üphe bu-
lunmayan vaat ve önerileriyle Anayasanın 19’ncu maddesinin üçüncü fıkrası açık-
lı%ına ters dü#en MC &ktidarını olu#turan partiler, aynı fıkranın son cümlesi açık-
lı%ı ve Siyasi Partiler Yasası açısından Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaya 
müstahak olmu#lardır.

MC &ktidarının geçmi# tatbikatı “Layiklik” ilkesine ters bir anlayı#ın ifade-
si olmu# ve Birinci MC iktidarının ba#ları bu vadede birbirleriyle yarı#mı#lardır. 
Özellikle Sayın Demirel’in çi% bir istismarı sergileyen davranı#ları, Sayın Erbakan’ın 
bütün milletçe izlenen davranı#ları, gerçek vatansever Atatürkçü ve milliyetçi va-
tanda#ları gönülden yaralamı#tır.

Layikli%in din dü#manlı%ı #eklinde...
MUZAFFER DEM#RTA% (Konya) — Beynelmilelcileri de...
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Beyefendi, biz Atatürkçü ve 

gerçek milliyetçiyiz; biraz sonra okuyaca%ım size. Okumasını bilmiyorsunuz, din-
lemesini ö%renin.

BA%KAN — Sayın Sarıibrahimo%lu devam edin,
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Layikli%in, din dü#manlı%ı #ek-

linde anla#ıldı%ı, samimi müminlere zulmedildi%i, ne zaman ve nasıl mümkün ol-
mu#tur?

27 yıldır, pek küçük aralar hark, MC &ktidarı veya murisi oldu%unu iddia etti-
%i idareler tarafından yönetilmek talihsizli%ine u%rayan Türkiye’mizde bu ifadeler, 
kendi kendini itham ve geçmi# idarelere bühtandan ba#ka bir #eyi ifade etmez.

163’ncü madde tadil edilecekse, bunun kar#ıtı olan 143 ve 142’nci maddenin 
de tadili Anayasanın 20’nci ve 12’nci maddelerinin gere%i de%il midir? Acaba Sayın 
MC &ktidarı bu suali mukadderin kendilerinin kar#ılarına çıkarılaca%ını bilmemek-
te midirler? Bu sualin kar#ılarına çıkaca%ını bilmektedirler. 163’ncü maddenin tadi-
line güçlerinin yetmeyece%ini de bilmektedirler. Yalnız, bu sualleri soranlardan “Siz 
komünistsiniz, siz komünistleri himaye ediyorsunuz” diye itham nedeni bulmak 
için bu Programa konmu#tur; ama hükümetler, ciddi adamların kuraca%ı milleti 
temsil eden büyük te#ekküllerdir.

Siz gülersiniz bana, böyle çok gülenleri de gördüm. Ben sizden daha da eski 
politikacıyım Sayın Demirel; ama samimiyetsizli%in neticesinde bir kayaya &nsanın 
ba#ını çarptı%ını da gördüm. (A.P. sıralarından $iddetli gürültüler)

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Eskiler bit pazarındadır, senin yerin bit 
pazarıdır.

BA%KAN — Sayın Sarıibrahimo%lu...
CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Neden müdahale etmiyorsunuz: Sayın Ba#-

kan?



BA%KAN — Bir dakika efendim, bir dakika, beni dinleyin.
CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Sayın Ba#kan, zamanında müdahale edin, za-

manında müdahale etmiyorsunuz.
BA%KAN — Sabırlı olun, bir dakika beni dinleyin. Kaçıncı kezdir söylüyorum, 

ben Ba#kan olarak kürsüde söz söyleyen üyenin konu#masını himaye etmekle, dü-
#ün hürriyetine dayanarak onun serbestçe konu#masını sa%lamakla kendimi görev-
li sayarım.

Sayın Sariibrahimo%lu, Sayın Demirel’e “Ben senden daha eski politikacıyım” 
demekle bir suç mu i#lemi#tir; feveran gösteriyorsunuz?

MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — "ahıslara hitap etmek var mı? Niçin mü-
dahale etmiyorsunuz?

BA%KAN — Bir dakika, bir dakika sinirlenmeyin.
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Kürsüden #ahısları itham etmek var mı?
CAH#T DALOKAY (Elâzı$) — Zamanında hatibe müdahale etmeniz gerekir.
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Gayrime#ru Ba#kan, gayrime#rusun.
BA%KAN — Sayın Gülcügil, ben Cumhuriyet Senatosu Ba#kanıyım..,
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Gayrime#rusun; sen ve partin de...
BA%KAN — Bir dakika, bir dakika, kar#ında...
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Seni me#ru tanımıyorum. (A.P. sıraların-

dan "iddetli gürültüler)
HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Senin partin gayrime#ru...
BA%KAN — Bir dakika efendim, bir dakika ben...
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, bu çingeneyi dı#arıya atın.
#HSAN SABR# ÇA&LAYANG#L (Bursa) — Sayın Ba#kan, Ba#kan olmak batılı 

müdafaa etmek hakkını vermez, hakareti müdafaa edemezsiniz. (C.H.P. sıraların-
dan gürültüler)

BA%KAN — Sayın Ça%layangil, bir dakika. Meseleler, ba%ırmakla, hiddetle çö-
züme gitmez.

SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Hep sen ba%ırıyorsun. Hükümete hakaret 
ediyor.

EKREM KABAY (Burdur) — Senin burada söz hakkın yok, burada konu#a-
mazsın.

BA%KAN — Bir dakika Sayın Kabay, beni dinleyin.
Bir #eyi bileceksiniz, bir #eyi açıkça bileceksiniz; Ba#kana gayri me#ru diyenle-

rin cevabını Sırrı Atalay çok iyi verir; ama #urada, #u anda Ba#kan olarak bulunuyo-
rum. Yoksa, bana en ufak bir hakaretin nasıl kar#ılanaca%ını hepiniz iyi bilirsiniz, 
hem çok iyi bilirsiniz; ama bir #ey var, #u anda ben Ba#kanım; ne yaparsanız, ne 
söylerseniz (Dikkat edin) ne söylerseniz, bu sözü söyleyenlerin (Zinhar Yüksek He-
yet için demiyorum) seviyesine inmeyece%im.



Devam edin...

NAH#T MENTE%E (Aydın Milletvekili) — Sayın Ba#kan, kendinize kar#ı 
gösterdi%iniz hassasiyeti Hükümete kar#ı da göstermelisiniz. (CHP sıralarından "id-
detli gürültüler “Bir milletvekili burada nasıl konu"abilir?” sesleri)

BA%KAN — Sayın Mente#e, bir dakika. Sayın arkada#larım...

MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Sustursana onları, neden susturmuyor-
sun?

MEHMET SEYD#BEYO&LU (Kastamonu) — Burada senatör konu#ur.

BA%KAN — Sayın "eydibeyo%lu, Sayın Seydibeyo%lu...

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Bu Hükümet üyeleri nerede konu#up 
konu#amayacaklarını bilmiyorlar.

BA%KAN — Ben, &çtüzü%ün bana verdi%i celseyi tadil etme hakkını kullan-
mayaca%ım. Ne yaparsanız yapın, bu Birle#imi sonuna kadar sürdürece%ini. Ben, 
Cumhuriyet Senatosunun 107 oyunu almı# Ba#kanı olarak, ne derseniz deyin, ne 
yaparsanız yapın, vicdanıma kar#ı #eref ta#ıyorum. Bunu iyi biliniz.

Devanı ediyorum. Buyurun Sayın Sarıibrahimo%lu (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

KEMAL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Programda seçim emniyetin-
den, hür ve demokratik seçimlerden bahsedilmektedir.

Birinci MC &ktidarının marifetlerine tanık olmasaydık bu pasajı alkı#lamayı 
yurtseverlik görevi sayardık.

Seçim günü seçim hile ve baskıları yapmamak veya yapamamak, seçim emni-
yetinin teminatı de%ildir; bir parçasıdır. Seçimden önce ve iktidarı boyunca ken-
dinden olmayanların can ve mal emniyetini hiçe sayan, milleti dü#man kamplara 
bölmek için Kara ta# radyosundan televizyonuna ve bir kısım basınına kadar tüm 
yayın vasıtalarını seferber eden bir idarenin dürüst seçimden ve seçim emniyetin-
den bahsetmesini tebessümle ve teessürle kar#ılamak hakkımız ve görevimizdir.

Milliyetçi adını taktıkları dörtbuçuk ba#lı &ktidar döneminde gerçek vatanper-
ver ve milliyetçi vatanda#lara Devlet kapılarının kapandı%ını, kredi musluklarının 
kesildi%ini, okuma ve okutma özgürlüklerinin silah zoruyla önlendi%ini bilen va-
tanda#ların, model, tavır ve #ahıslar itibariyle aynı olan &kinci MC &ktidarının seçim 
emniyetinden bahsetmesini, millet izan ve irfanıyla alay anlamında kabul etmesi 
do%aldır.

Plansız, programsız ve kaynakları belirtilmeden a%ır sanayi hamlelerinden 
bahsedilmesi, gerçekten n dil etçe alay konusu olan sahnelerin tekrar sergilenece%i 
anlamını ta#ımaktadır.

27 yıldır montajcılı%ın ve dı#a ba%ımlı ve beynelmilel sermayenin kontrolünde-
ki uydurma ve müstemleke tipi sanayile#menin tatbikçisi ve müdafii olan bir zihni-
yetin, üç ba#lı &kinci MC &ktidarını yaratabilme u%runa ba%ımsız ve milli bir sanayi 
hamlesini önermeye kalkı#ması samimiyetsizli%in en büyük kanıtıdır.



Beynelmilel sermayeye ba%ımlı ve ça% dı#ı bir kapitalizmin 27 yıllık tatbikçisi 
AP’nin milliyetçi toplumcu ve ümmetçi ve teokratik düzen taraflısı kanatlarla tür-
lü çe#itli tavizler ve çeli#kilerle dolu vaatleri içeren programla, Türk emekçisine, 
bürokratına, Türk köylüsüne ve tüm Türk Milletine ve Devletine can ve mal emni-
yetini getirece%ini, sosyal adalet ilkelerine uygun bir kalkınma hamlesini gerçek-
le#tirece%ini, dı# sorunları çözece%ini ve dev ekonomik problemleri halledece%ini 
beklemek hayalden ibarettir,

&kinci MC &ktidarı Türk Milleti ve Devleti için talihsizliktir, acı ve karanlık bir 
dönemin devamıdır. Tüm gerçek vatansever, gerçek milliyetçi ve Türk Milletinin 
vatan: ve milletiyle bölünmezli%inin ve layik Cumhuriyet ilkelerinin dokunulmaz-
lı%ının inançlı taraftarlarının güç ve elbirli%iyle, dilerim ki bu karanlık gün bir an 
evvel aydınlı%a çevrilsin.

"imdi arkada#larım, galiba Sayın arkada#larımın müdahalesi yüzünden hedere 
u%rayan birkaç dakikam daha var onu da arz edeyim.

BA%KAN — Aslında müddetiniz doldu; ama müdahaleler için size üç dakika 
daha söz veriyorum.

KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Peki efendim,
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Bize aynı #eyi yapmadınız.
BA%KAN — &nsaf edin, insaf edin; size de ayni #eyi yaptım Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Bize yapmadınız.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Muhterem arkada#larım;
Sayın &kinci MC &ktidarının, bir türlü Atatürkçülü%ü, “Sosyal Devlet” ilkesini 

sindiremedi%ini ve bu Anayasayı benimsemedi%ini kanıtlayan bir pasaj okuyup ve 
bunu Anayasama dibacesiyle ispat edece%im.

35’inci sayfa bakınız, fini#te bütün bu milliyetçilik vesaire dedikleri ilkelerin 
kayna%ını dibaceden alıyorlar; ama Anayasayı âdeta bu yanlı#, hatalı de%erlendir-
melerinin yalancı #ahidi tutmak istemektedirler. Bunu gösterece%im.

Bizi millet yapan ve bir arada güçlü tutan inanca yürekten ba%lıyız.
Anayasada ifadesini bulan, bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 

bölünmez bir bütün halinde, milli #uur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, 
dünya milletleri camiasının e#it haklara sahip #erefli bir üyesi olarak milli birlik 
ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen milliyetçilik inancınım, milletçe birlik ve 
beraberli%imizi sa%layan bir kuvvet kayna%ı sayıyoruz” Amenna.

Peki, lütfedip, kerem edip de bu milliyetçilik ilkesinin hangi anlamda, hangi 
maksatlarla kabul edildi%ini ve hangi hedeflere ula#mak için vazedildi%ini belli 
eden bundan sonraki fıkraları yazsanıza buraya... Yok, yazmazlar; aynen almı#lar 
çünkü. Yoksa, kendileri uydurmu# yahut kendileri yazmı# derdim; mevzuu yoktu.

Devam ediyoruz:
“Bu milliyetçilikten ilham alarak ve (Yurtta sulh, Cihanda sulh) ilkesinin, milli 

mücadele ruhunun, millet egemenli%inin, Atatürk devrimlerine ba%lılı%ın (ki, bu-
nun içinde layiklik de var beyler ve ba#tadır) tam #uuruna sahip olarak insan hak 



ve hürriyetlerini ki, bunda ya#ama hakkı da var, milli dayanı#mayı, sosyal adaleti 
ki, özellikle aradım. Sosyal hukuk devleti tabirine rastlamamanın ıstırabı içindeyim 
Programda, ferdin ve toplumun huzur ve refahını geli#tirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini, bütün hukuki ve sosyal te-
melleriyle kurmak için Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan 
bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu asıl teminatın vatanda#ların gönüllerinde ve ira-
delerinde yer aldı%ı inancıyle (Sayın Ucuzal iyi dinlesin)...”

BA%KAN — Sayın Sarıibrahimo%lu, müdahaleyi davet etmeyin.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — “... Hürriyete, adalete ve fazile-

te a#ık evlâtlarının uyanık bekçili%ine emanet eder”
Sadece sandıktan çıktı%ı ve muayyen bir ekseriyeti elde etti%i için, burada yasal 

bir yetkiye dayanan parfümerilerin de%il, namuslu, haysiyetli, gerçek milliyetçi, va-
tanperver Türk evlâtlarının emanetine teslim ediyor bu ilkeleri.

Oram için, Sayın Ucuzal’ın ve Sayın Hükümet üyelerinin ve özellikle iki gün 
sonra vicdanlarıyla ba# ba#a kalacak olan parlamenterlerin vicdanına hitap ederek 
ve 1893 yılında...

AHMET CEM#L KAMA (Trabzon) — Çok hitap etliniz vicdanlara; ama para 
etmedi.

KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Beyefendi, cümlem devam edi-
yor, rica ederim; cümle bilirlik usûl budur.

BA%KAN — Sayın Sarıibrahimo%lu, lütfen bitirin.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
BA%KAN — Bitirin, lütfen.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Siz kendi vicdanınızla ba# ba#a kaim da 

ondan sonra...
BA%KAN — Ama, mütemadiyen bana “Kar#ı tarafı sustur.” diyorsunuz.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, hep bizi görüyorsunuz; 

çok görüyorsunuz bizi.
BA%KAN — Ben hepinizi görüyorum, hepinizi görüyorum.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Muhterem arkada#larım.
1893’te ya#amı# ve 20 Ekim 1893’te beyanda bulunmu# olan Amerikalı çileke# 

bir devlet ve politika adamının sözleriyle sözlerime son verece%im. Herhalde bunu 
da itiraz edemezsiniz; bu Amerikalı. (A.P. sıralarından gülü"meler)

Frederick Douglass isminde, Büyükelçilik yapmı# ve Ba#kanvekili seçimi aday-
lı%ında bulunmu# ve parti genel ba#kanlı%ı yapmı#tır.

Bu diyor ki; “insano%lunun hemen her türünden olu#an bizim gibi bir ulusta, 
yasalar önünde ne zengin ne fakir, ne yüksek ne alçak, ne siyah ne beyaz, herkes 
için sadece tek ülke, tek vatanda#lık, e#it haklar ve kader birli%i olmalıdır. En aciz 
vatanda#ın ya#am, özgürlük ve mutluluk haklarını korumayan, ya da koruyamayan 
bir hükümet hiç bir vakit kaybetmeden ıslah edilmeli, ya da devrilmelidir”



Muhterem arkada#larım;
1893; yani 100 seneye yakın bir zaman evvel bir Amerikalı politikacı bunu di-

yor. Artık...
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Amerikalı de%il, Amerikalı.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Mani, sempatik gelir diye size, 

Amerikalı oldu%unu bilhassa vurguluyorum.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Türkçe konu#masını bilmiyor.
BA%KAN — Tamam Sayın Sarıibrahimo%lu, konu#ma müddetiniz doldu.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Muhterem arkada#larım;
Bu memleket de hepimizin.,
BA%KAN — Sayın Sarıibrahimo%lu, bitti konu#manız.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — ... Bu vicdan da sizin bu vatan 

da hepimizin.
GÜRHAN T#TREK (Çankırı) — O vicdan da senin.
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Allaha #ükür, bu vicdan benim.
Sizi vicdanınızla ba# ba#a bırakıyorum.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Zaten ba# ba#ayız biz kendi vicdanımız-

la,
BA%KAN — Tamam efendim, tamam. Sayın Sarıibrahimo%lu...
KEMÂL SARI#BRAH#MO&LU (Devamla) — Allah, &kinci MC &ktidarını Bi-

rinci MC &ktidarına benzetmesin, memlekete hayırlı hizmetler nasip eylesin. (A.P. 
sıralarından “Amin” sesleri ve C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Sekiz Sayın üye söz almı#, konu#mu#; henüz 14 Sayın üye de söz 
almı#, konu#mamı#tır.

Bir yeterlik önergesi vardır, okutuyorum.
Sayın Hasan Güven, tam sıra sizin; ama yeterlik önergesi kabul edilirse konu-

#amazsınız, edilmezse konu#ursunuz.
Önergeyi okutuyorum:

Ba"kanlı$a
Konu aydınlanmı#tır. Müzakeratın kifayetini arz ederim.

Haldun Mente#eo$lu (Mu$la)
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Ba#kan, aleyhinde.
BA%KAN — Acele etmeyin, acele etmeyin. Yeterli%in aleyhinde bir Önerge 

gönderilmi#tir, okutuyorum:



Ba"kanlı$a
Yeterlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. Gere%ini arz ederim 

Niyazi Ünsal (Erzincan)

BA%KAN — Sayın Ünsal, yeterlik aleyhinde size süz verece%im; ama hemen 
rica edece%im; sinirler bir hayli yorgun ve her iki taraf, özellikle iki büyük partinin 
üyeleri birbirini, Ba#kanın görmedi%ini iddia ederek, Ba#kanı da ciddi bir #ekilde 
ele#tiriyorlar. Siz, daha çok ele#tirilere meydan vermemek ve münhasıran yeterlik 
önergesi aleyhinde olmak üzere buyurun,

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Ba#kan;

Bugün burada bir Cumhuriyet Hükümetinin Programı de%il, 300 ölü veren, 
ülkeyi karde#... (A.P. sıralarından gürültüler)

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Ba#ladık, Cumhuriyet Hükümetinin 
Programı okunuyor burada,

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Ben ba#lamadan sen ba#ladın,

BA%KAN — Canım hele bir durun bakalım, ne acele ediyorsunuz?”

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Benim ba#layaca%ım daha geride.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Cephe, Cephe,..

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Çete babandır.

HASAN #LDAN (Elâzı$) — Cephe dedim Cephe.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Bugün burada Cumhuriyet Hükümetinin 
Programı de%il, 300 ölü veren, ülkeyi karde# kavgalarının içine atan sayısız olayın, 
yolsuzlu%un, #u, ya da bu ad altındaki...

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, önerge aleyhinde mi ko-
nu#uyor?

BA%KAN — Ben takdir edece%im”

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın &nan’ı bir dakika konu#turmadı-
nız.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... Suçun orta%ı ve sorumlusu olan üç insanın 
hesabı görülüyor.

BA%KAN — Bir dakika Sayın üyeler.

Sata#ma konusuyla yeterlik önergesinin aleyhindeki konu#mayı birbirinden 
ayırmanızı evvelâ isteyece%im. Birbirinden farklı. Hemen mukayese yapıyorsunuz, 
“Sayın &nan’a söz vermedi” diyorsunuz. &nan’ın sözü sata#ma ile ilgiliydi, Sayın üye-
nin ise, yeterlik önergesi aleyhindedir.

Daha konu#madan önce ben gerekli uyarmayı yaptım; ama bırakın bir kaç cüm-
le konu#sun,, e%er yeterlikle ilgisini bulmazsam, izin verin ben müdahale edeyim, 



sizden önce ben ama siz müdahale ederseniz, görü#melerin uzamasına sebep olu-
yorsunuz.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, izin verirseniz, ben konu#ma is-
te%inin uzamasını isteyece%im. Bunun nedenlerini, gerekçelerini burada saya saya, 
Sayın üyelerin bu önergenin aleyhinde oy kullanmalarım isteyece%im.

Bu nedenle, Sayın arkada#ların beni sükunetle, gerekçelerimi sessizlikle dinle-
melerini rica ediyorum, Ba%ırılsa da, müdahale edilse de ben bunları söyleyece%im; 
yalnız zaman kaybederiz. Bunu kaybetmemek için dinlemenizi istirham ediyorum.

Önemli bir gündeyiz arkada#lar. Yeniden açılacak kanlı dönemin dökümü ya-
pılıyor burada. Aralarında olu#turdukları gizli pazarlı%ı, aralarında kurdukları gizli 
tuza%ı ö%renmek istiyoruz, Nasıl keseriz bu i#i kısa biz? Kim, yarın, nerede, nasıl 
öldürülecektir? Kim, nerede nasıl, kimler tarafından kur#unlanacaktır. Bunu bile-
ce%iz.

MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Türkiye burası, Türkiye burası, Mao’nun 
memleketi de%il kimse kimseyi öldüremez

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Ölümleri kim idare edecektir, bu ortaklı%ın 
içinde? Bunlar arasında gizli olan protokolde bu i# kime verilmi#tir? Bunu anlamak 
için konu#mam gerekiyor benim, bildiklerimi buraya dökmem gerekiyor benim. 
Dinleyin #imdi, birini bildiriyorum.

Bugün aldı%ım bir mektupta,., (A.P. sıralarından “Vay, vay, sesleri)

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Hep mektupla konu#uyorsun.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Evet vay vay, #imdi dinleyin beyefendi,

Bugün aldı%ım mektuptan bu kanlı olaylar? Cumhuriyet Senatosunun ve Mec-
lisin...

ÖMER NAC& BOZKURT (Gümü#hane) — Sen yazabilirsin.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ....... Evet Bozkurt...

Ben yazmı# olabilirim dinle #imdi.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Tabi sen yazdın, bize her gün bir mek-
tuptan hapsediyorsun,

BA%KAN — Sayın Ünsal, üyelere hitap etmeyiniz.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Cumhuriyet Senatosunun...

Üye bana oturdu%u yerden lâf atıyor, cevabını alıyor Sayın Ba#kan.

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Her gün mektup okuyamazsın buradan.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Bu kanlı olaylara, adam öldürmelere Cumhuri-
yet Senatosu ve Meclisin de ismi karı#maya ba#ladı.,

AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Senin de adın vardır.



N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Cumhuriyet Senatosunun ve Meclisin servis 
arabalarının geceleri Çubuk &lçesinden, Elmada%’dan ve çevreden saldırganları ge-
tirdi%i, görevini yaptıktan sonra geri götürdü%ü söyleniyor.

Ben bunları burada (A.P. sıralarından gürültüler sıra kapaklarına vurmalar)
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — O sizin, i#iniz. O i#lerde biz ba#arılı de-

%iliz, siz ba#arılısınız.
BA%KAN — Sayın Ünsal, bir dakika
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Ben buradan bunları teker teker ispat edece-

%im.
BA%KAN — Sayın Ünsal Sayın Ünsal,
Y#&#T KÖKER (Ankara) — Sayın Ba#kan, arabanın hesabını ver.

BA%KAN — Sayın Ünsal, yeterlik önergesinde meseleleri, sorunları #u veya bu 
#ekilde de%erlendirmeye hakkınız yoktur.

AHMET CEM#L. KARA (Trabzon) — Yapan da namussuz, itham eden de 
namussuz.

BA%KAN — Bırakın canım siz mi konu#acaksınız?
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Anlamadım.
BA%KAN — Hem Ba#kan…
AHMET CEM#L. KARA (Trabzon) — Yapan da namussuzdur, itham eden de 

namussuzdur, #erefsizdir,
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — &tham eden varsa.
BA%KAN — Bir dakika Sayın Ünsal
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Bir dakika,
BA%KAN — Sayın kara bir üyeye bu #ekilde,
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — &tham eden diyorum,
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan bu sözleri bana 

söylediyse, namussuzun kendisidir.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal,.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — O halde sensin.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — "erefsizli%in lüzumu yok, beni dinle.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Dinlemek mecburiyetinde de%ilim, sen 

parazit yapıyorsun.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Kara...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Saygısız adam, ben aldı%ım mektubu açıklıyo-

rum.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sahte mektupları okuyamazsın burada. 

Burası Cumhuriyet Senatosu her mektup okunmaz burada.



HASAN #LDAN (Elâzı$) — Dinlesene, dinle biraz.

BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal sözünüzü kestim. Sayın Kara...

(Hatibin sözleri; Ba#kan tarafından mikrofon kapatıldı%ından ve salondaki gü-
rültüler sebebiyle tespit edilememi#tir)

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) —...

BA%KAN — Sayın Ünsal, beni dinleyin. Sözünüzü kestim beni dinleyin.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Bir dakika, hayır Sayın Ünsal.

Sayın Ünsal e%er siz yeterlik önergesi #u #u sebeplerden Cumhuriyet Senato-
sunda Hükümet Programı üzerinde görü#meyi yeterli kılmamı#tır. "u nedenlerle 
görü#melerin devamını istiyorum demez iseniz, yeni sata#malara, yeni kar#ılıklı 
naho# olaylara sebebiyet verecek iseniz, ikinci kez sizi sadede davet ediyorum.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) —...

BA%KAN — Bir dakika, beni dinleyin.

Sadede davet ediyorum, ben yıllardan beri Ba#kanvekili olarak, kısa süre de 
Ba#kan olarak Cumhuriyet Senatosunda hiç bir ceza #imdiye kadar tatbik etmedim, 
yine etmeyece%im; ama #unu bilin ki, ben kolay kolay görü#melerin çı%ırından çıka-
rılmasına da müsaade etmem, ceza vermeden bunu ba#arırım.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, te#ekkür ederim ikazlarınıza,

BA%KAN — Hayır, hududu çıkmayacaksınız.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Efendim ben hududu çıkmıyorum. Ama, söy-
lemeye bırakmıyorsunuz. Siz bırakmıyorsunuz, kar#ı bırakmıyor.

BA%KAN — Söylemesini bileceksiniz.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — &zin verin ben söyledikten sonra, onu söyleye-
ce%im #ekle sokarım; ama izin verilmiyor ki.

BA%KAN — Sükûnetle üyelere hitap etmeden yeterli%in gerekçesini...

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, biraz önce bizim burada söyle-
yece%imiz, Hükümet Programı nedeniyle dile getirdi%imiz olaylara, Meclisten bazı 
kimselerin, Senatodan bazı kimselerin nasıl karı#tıklarını söyledim. E%er bana ko-
nu#ma fırsatı verilirse, bunu söylemekle kalmayaca%ım, bu i#e kimlerin karı#tı%ım, 
hangi arabaların nasıl getirdi%ini ve nerelerde çalı#tı%ım burada söyleyece%im.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hükümetle ne ilgisi var?

BA%KAN — Hayır Ege, bunu söyleyecek, hakkı tabii, yeterlik için müdahale 
etmeyin.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Durum bu denli yaygındır.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hükümetle, Cumhuriyet Senatosunun 
arabasının ne alâkası var?



HASAN #LDAN (Elâzı$) — Nasıl ne alâkası var? Hükümet Programını görü-
#üyoruz.

BA%KAN — Sayın Ege, müdahale etmeyin. Sayın Ege, rica ediyorum. Siz Ba-
kansınız Sayın Ege, müdahale etmeyin, rica ediyorum.

Sayın Ege, yeterlik aleyhinde konu#urken, sizin be%enece%iniz bir ölçüde veya-
hut kar#ı tarafın için verece%i ölçüde de%il, Ba#kanın takdir edece%i bir ölçü içerisin-
de konu#mak zorunlu%u vardır.

#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz size yardımcı olmak istiyoruz.
Meclisin ve Cumhuriyet Senatosu arabalarının #u veya bu #ekilde kullanılması-

nın Hükümet Programıyla ilgisi ne?
HASAN #LDAN (Elâzı$) — Asayi#i korumak için.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Ben ilgisini söyleyece%im Sayın Ege, dinlerse-

niz.
Durum bu denli yaygındır, iç içedir.
BA%KAN — Sayın Ünsal, sinirlenmeyin, sükûnetle konu#un. Millet Meclisi 

veya Cumhuriyet Senatosu...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, böyle konu#ma olmaz ki, verin 

o konu#sun benim yerime efendim, e%er yeterlik önergesi... Rica ederim yani, mü-
saade edin efendim, biraz da ben bir #ey söyleyeyim,

BA%KAN — Ben konu#aca%ım; ama siz de...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Yani kraldan çok kralcı kesilseniz de bunlar 

sizi #ey etmesin,
BA%KAN — Yeterli%in sınırları içinde kalın lütfen.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Efendim, benim Sözümü toparlamama ne siz 

izin veriyorsunuz, ne de üyeler. Rica ederim.
GÜRHAN T#TREK (Çankırı) — Toparla, toparla.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Toparlamayaca%ım, bunun son noktasına ka-

dar sayaca%ım. Hiç unutmayın.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sen önergenin aleyhinde konu#mak 

için çıkmadın. Biliyoruz biz seni,
BA%KAN — Sayın Kara bırakmıyorsunuz,.. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — De%erli Arkada#larım,
Fa#izm tırmanma dönemini a#mı#, uygulama dönemine gelmi#tir. Fa#izmin 

ustaları bu Hükümettir, bunları sayaca%ız. Zamanı hiç bir zaman böyle kısıtlama-
larla bunları Saymamızı önleyemezsiniz. Bu i#leri tezgâhlayanlar, her ne kadar #u 
günlerde kuzu postuna giriyorsa da ülke çapında yapılanlar korkunçtur. Bunlar; 
söyleyece%iz. Kurtlar kuzu postuna girseler de zararsız olamazlar. Kurtların yedi%i 
kuzuları ben konu#arak burada sayaca%ım. Bunun için konu#aca%ım.
Seçim gezilerinde köpekler gibi çemkiren.



ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Dur bakalım, dur bakalım,
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... Saldıran, arabaları kemiren, di#lemek iste-

yen gençler gördüm.
OSMAN SAL#HO&LU (Sakarya) — Ayıp, memleket gençli%ine bunu nasıl 

dersin.
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Hakaret ediyor, “Köpekler” diyor.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Bunları bu hale kimler getirdi, bunları sayaca-

%ım.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan
BA%KAN — Sayın Ünsal bir dakika, bir dakika. “Köpekler gibi çemkiren” tabi-

rini kim için kullanıyorsunuz?
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Kim olursa olsun, “Köpekler” diye söyle-

nemez bu kürsüden. 
BA%KAN — Bir dakika, müsaade edin.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Arabalarımıza… 
BA%KAN — Bir dakika...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Efendim müsaade edin açıklayayım, Sayın 

Ba#kanım. 
BA%KAN — Bir dakika, Sayın Ünsal
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — Yeter yahu; hakaret ediyor, “köpekler 

gibi” diyor.
BA%KAN — Sayın Ünsal, bir dakika, kimin için kullanıyorsunuz?
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, seçim gezilerinde arabalarımız-

da bozkurtlar gibi uluyarak arabalarımızı ısırmak isteyen gençler kimse onlara söy-
lüyorum...

BA%KAN — Sayın Ünsal..
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Gördüklerinle söylüyorum, gördüklerime...
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan... (A.P. sıra-

larından “Köpekler gibi diyemez” sesleri)
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — Bakın ne diyorum? ne diyorum...
ÖMER NAC# BOZKURT (Gümü"hane) — Türk gençli%ine diyemez...
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal...
MUSTAFA GÜLCÜG#L (Isparta) — “Çemkirmek” diye söyleyemez bu kürsü-

den. (A.P. sıralarından gürültüler)
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Tabanca çekti. (Gürültüler)
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Kim uludu? (A.P. sıralarından gürültüler)



BA%KAN — Sayın Ünsal hiç bir kimseye yargı organı kararı olmadan Meclis 
kürsüsünden çok a%ır bir dille hakaret etmeye hakkınız yoktur. Hiç bir vatanda#a 
“itler gibi çemkiriyor” kelimesini kullanamazsınız.

(Hatibin sözleri, Ba#kan tarafından mikrofon kapatıldı%ından ve salondaki gü-
rültüler sebebiyle tespit edilememi#tir)

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) —...
BA%KAN — Hayır kullanamazsın, kullanamazsınız.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan...
ÖMER NAC# BOZKURT (Gümü"hane) — Ba#kan, Ba#kan... (A.P. sıraların-

dan gürültüler)
BA%KAN — Bu sebeple, Sayın Ünsal
ÖMER NAC# BOZKURT (Gümü"hane) — Bozkurta böyle #ey diyenler it o%lu 

ittir, (A.P. sıralarından “Seviye, seviye” sözleri)
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Aynen, aynen.
ÖMER NAC# BOZKURT (Gümü"hane) — Tabancasını muhafaza edemeyen, 

teslim eden.. (A.P. sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt (Gürültüler)
ÖMER NAC# BOZKURT (Gümü"hane) — Bozkurta hakaret ediyor, susuyor-

sunuz Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt aynı #ekilde size de hitap ediyo-

rum.. 
ÖMER NAC# BOZKURT (Gümü"hane) — Ben müdahale etmesem, siz mü-

dahale etmiyorsunuz.
Bir tabancasını muhafaza edemeyen, "irvan’da bir karıya kaptıran burada ko-

nu#amaz.
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Burası meyhane de%il.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal Sayın Ünsal, Cumhuriyet Senatosu kür-

süsü burası,
AHMET CEM#L KARA (Trabzon) — Aynen iade ederiz.
BA%KAN — Sayın Ünsal, Cumhuriyet Senatosu kürsüsüdür. Yeterlik önergesi 

aleyhinde söz söylemek etiketi altında vatanda#lara buradan çok a%ır kelimelerle 
hitap etmeye hakkınızı yoktur. Sözünüzü kestim.. Bitti. Bundan sonra konu#manız 
zapta geçmiyor. Rica edeyim, rica edeyim. (A.P. sıralarından.. “in a"a#ıya, in a"a#ıya” 
sesleri)

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Rica ediyorum...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Kestim ben.



N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Rica edece%im, kestim.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) —...
BA%KAN — Sayın Ünsal, sadet içinde de%ilsiniz. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Sayın Ünsal, ben,,. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Sayın Üyeler, Sayın Ünsal’ı iki kez sadede davet ettim.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Davet ettim, davet ettim. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Sayın Ünsal, Sayın Ünsal... 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Sayın Ünsal, ben demin de söyledim. Hiçbir üyeye.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Sayın Ünsal, ben...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) —
BA%KAN — Ama Sayın Ünsal, bunu diledi%iniz gibi söylemek hakkınız yoktur.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN— Yoktur. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Ben.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) —...
BA%KAN — Sayın Ünsal...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Sayın “’Ünsal, sözünüzü kesmi# bulunuyorum.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Beni Genel Kurul Kararı ile sözünüzü kesmeye icbar etmeyin”
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Ben çok iyi biliyorum; diyorum ki, Genel Kurul Kararı ile sizin 

sözünüzü kesmek istemiyorum. &stemiyorum.
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... (C.H.P. sıralarından “Sayın Ünsal, Sayın Ün-

sal, lütfen a"a#ıya in” sesleri)
BA%KAN — Yalnız Ba#kanlık, Tüzük hükümlerini harfiyen yerine getirmek 

de%il, üyelerin de... 



N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Gerçekten Ba#kanlık talihsiz bir #ey; ama ba#a gelen çekilir.
Sayın Ünsal, ben Genel Kurulun kararına sunmayaca%ım. Ama elimde imkân 

vardır, devam ederseniz celseyi tatil ederim, 5 dakika sonra açarım. Beni bu yola 
ba#vurmaya mecbur etmeyin. Rica edece%im, size...

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Benim yıllardan beri kendime kar#ı bir taahhüdüm vardır; bir üye-

ye ceza vermemek. Ben bunu 9 yıllık Ba#kanvekilli%imde, #imdi de devam edecek 
Ba#kanlı%ımda uygulamayaca%ım. Kendime kar#ı saygım beni buna mecbur ediyor. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ,..
BA%KAN — Sayın Ünsal, rica edece%im, yeterli%in...
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ,..
BA%KAN — Sayın Ünsal, hakemli%i bir ba#ka #ekilde Genel Kurul yapacak, 

E%er siz haklı iseniz, Genel Kurul yeterlik önergesini reddeder, o zaman konu#ur-
sunuz. Bu imkân vardır. Bu sebeple ben sözünüzü kesmek için Genel Kurulun ka-
rarma müracaat etmiyorum, bu benim takdir hakkımdır ve sizden rica ediyorum 
Sayın Ünsal, Genel Kurulun kararı biraz sonra &çtüzük gere%ince yerine getirilecek-
tir. Genel Kurul, e%er sizin sözünüzü kesmek istemiyorsa, önergeyi reddederler ve 
siz konu#ma olana%ım bulursunuz; o aleyhinde bulunanların 5’nci sırasındasınız, o 
zaman rahatlıkla konu#ursunuz.

N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Bu anlayı#ı lütfen gösteriniz. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Efendim... 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ...
BA%KAN — Sayın Ünsal, sizden anlayı# bekliyorum. (A.P. sıralarından “!nmez, 

inmez, inme, inme” sesleri)
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne oluyor, sohbet mi oluyor?
BA%KAN — Anlayı# rica ediyorum..
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Sayın Ünsal, hakkınız de%ildir. 
N#YAZ# ÜNSAL (Devamla) — ... 
BA%KAN — Sayın Üyeler, saat 10.45’te toplanmak üzere Birle#ime ara veri-

yorum.

Kapanma Saati: 10.37



ÜÇÜNCÜ OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Hüsamettin Çelebi (Cumhurba"kanınca S.Ü.)
Mehmet Kılıç (Gaziantep)

Açılma Saati: 10.50

BA%KAN — Sayın Üyeler,
68’nci Birle#imin üçüncü oturumunu açıyorum. 
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Ba#kan, tutumunuz hakkında söz isti-

yorum.
BA%KAN — Hangi tutumum hakkında?
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Biraz önce Yüce Senatonun kar#ısında, “Ben 

tüzü%ü uygulamayaca%ını, #u zamandan beri hiç bir üyeye ceza vermedim, #unu 
yaptım, bunu yaptım.” #eklinde konu#tunuz. Bu Senato tüzükle yönetilir, sizin 
prensip ve keyfinizle de%il. Bu tutumunuz hakkında söz istiyorum.

BA%KAN — Buyurun. Yalnız benim tutumum üzerinde olacak ve hedefiniz 
sadece ben olaca%ım.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Senatörler,
Bazı arkada#larım bu tutumumu be%enmeyebilir, yadırgayabilir. Haksızlık, 

yanlı# i#lem, hangi taraftan gelirse gelsin, kimden olursa olsun, ya#amınım her dö-
neminde durum ne ise onu ortaya koymaya çalı#tım. Benim buradaki konu#ma üs-
lubum yanlı# olabilir, Tüzü%e uygun olmayabilir, buradaki havayı karı#tırabilir; yani 
deyimiyle ben saded dı#ına çıkabilirim. Bu arada üyeye uygulanacak durum; daha 
önceden Sırrı Atalay - Niyazi Ünsal ili#kileri içinde de%il, Cumhuriyet Senatosu üye-
li%i ve Ba#kanlı%ı ili#kileri içinde tespit edilmi#, Tüzü%e konmu#tur.

Böyle bir durum do%arsa, Ba#kan, açık - seçik iki kez üyeyi sadede davet eder. 
Üye yine aynı durumda ısrar ederse, üçüncü kez sözünü keser; Genel Kurulun oyu 
ile sözünü keser tekrar direnirse.

Ben Sayın Ba#kandan ısrarla bu yöntemi istiyorum. Ama o, her nedense gir-
di%i yanlı# tutumda ısrar ediyor, ben prensiplerimi bozup kimseye ceza vermek is-
temem, siz inecekseniz benim bu prensibimi bozmamak için kendili%inizden inin 
diyor, diretiyor.

Arkada#lar;
Bu keyfilikler bizi i#te bu noktalara, bu münaka#alara, içinde bulundu%umuz 

durumlara kadar getirdi ve getirmi#tir. Bunun için, Ba#kanın tutumu, benim #ah-
sımda da olsa, çok yanlı#tır ve tüzük dı#ıdır. Bunu özellikle i#aretlemek için söz 
aldım.

Benim konu#mamdan çok, söylediklerimden çok, Sayın Ba#kanın sözleri var. 
Ne söyledi%im belli de%il. Yarın tutana%ı da çıkaraca%ım, kendilerine de göndere-
ce%im baksın incelesinler; ben 20 kelime söylemi#sem Ba#kanın 100 kelimesi var. 



Böyle Ba#kanlık olmaz. Böyle bir durumla kar#ı kar#ıya gelen üye, kar#ıdan tep-
ki alır, ense kökünden, Ba#kandan devamlı ikaz alırsa bu konu#manın anlamı da 
kalmaz, de%eri de kalmaz. Bazılarının amacı bu zaten. Buradaki konu#manın insi-
camım bozmak, anlamını karı#tırmak için amaç edinebilir, yaparlar; ama “Tarafsı-
zım” diyen bir Ba#kan da bu i#e ye#il ı#ık yakamaz.

Ben Ba#kanın bu yönetimini çok talihsiz bir #ey olarak kaydediyorum. Hele 
hele; “Ben hiçbir kimseye ceza vermedim. Bunun için Tüzü%ün maddesini ısrar et-
ti%in halde uygulamıyorum.” demesini de bir Senato Ba#kanına yakı#tıramadım. 
Te#ekkür ederim.

BA%KAN — Sayın Ünsal’ın nazik sözlerine te#ekkür ederim.

"imdi size 62’nci maddeyi aynen okuyaca%ını. Lütfen dinleyin.

“Madde 62. — Genel Kurulda söz kesmek, #ahsiyatla u%ra#mak ve düzeni bo-
zacak gösterilerde bulunmak yasaktır.

Söz söyleyen üyenin sözü, bu Tüzü%e uyması ve sadede gelmesi için, ancak Ba#-
kan tarafından kesilebilir”

Bu fıkra yetkiyi oldu%u gibi Ba#kana veriyor. Ba#kan tarafından kesilebiliyor.

Tekrar okuyorum: “Söz söyleyen üyenin sözü, bu Tüzü%e uyması ve sadede 
gelmesi için...” Bir veya iki kere yok. “Ancak Ba#kan tarafından kesilebilir.” Ben bu 
hakkımı kullanmadım...

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Hayır efendim, ondan sonra devam edin.

BA%KAN — Devam edece%im, acele etmeyin. Siz konu#tu%unuz zaman ben 
hiç müdahale etmedim. Acele etmeyin.

“Bir üye, iki defa sadede davet edildi%i halde yine sadet dı#ı söz söylemeye de-
vam ederse aynı Birle#imde o konu hakkında konu#maktan menedilmesi...” Dikkat 
buyuran, konu#maktan menedilmesi “Ba#kan tarafından Genel Kurula teklif olu-
nur. Genel Kurul, görü#mesiz i#ari oyla kararını verir”

Burada Sayın Ünsal’ın bu Birle#imde söz söyleyip söylememesi söz konusu de-
%il ki, ben Genel Kurulun hakemli%ine ba#vurayım Sayın Ünsal yeterlik önergesi 
hakkında söz istemi#tir ve bir ba#ka #ekilde bu Birle#imde söz söyleyip söylemeye-
ce%i söz konusu de%il. Çünkü önerge kabul edilirse mesele zaten halledilmi# olur. 
Sayın Ünsal, e%er &çtüzü%ün bu hükümlerini dikkatte okusaydı, benim &çtüzü%e 
aykırı hareket etmeyece%imi ve davranı#larımda hiç de bana reva gördü%ü #ekilde 
bir &çtüzük aykırılı%ı içinde oldu%umu söylemezdi. Nazik ihtarlarına bundan sonra 
dikkat edece%im.

Yeterlik önergesi okundu, aleyhinde konu#uldu. Yeterlik önergesini tekrar oku-
tup oylarınıza arz edece%im.

(Mu%la Üyesi Haldun Mente#eo%lu’mun yeterlik önergesi tekrar okundu)

BA%KAN — Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,. Ka-
bul etmeyenler.. Kabul edilmi#tir.



Yalnız, ben Saymadım; iki üyenin saydıkları 45 kabul, 35 ret. Ben bu oylamanın 
sayısına bile karı#madım.

45 oyla yeterlik önergesi kabul edilmi#tir.
Böylelikle &çtüzü%ün 130’ncu maddesi gere%ince Hükümet programı üzerin-

deki görü#melerin Cumhuriyet Senatosundaki i#leminin birinci safhası bitmi#tir. 
Son i#lem, Ba#bakan görü#melerdeki konu#malara cevap verecek ve böylelikle gö-
rü#meler bitecektir.

Buyurun Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar)
Sayın Ba#bakan, bir dakikanızı rica edece%im.
Sevgili arkada#larım;
Biraz önceki çok ciddi olaylar sırasında bazı millet vekillerinin tezahürata; 

hattâ bazı çok çirkin kelimelerle katıldıkları, #imdide alkı#a katıldıkları görüldü. 
Demin görü#melerin ba#ında da ifade ettim, Sayın milletvekilleri Cumhuriyet Se-
natosu görü#melerine katılma hakkına sahiptirler; ama hiç bir #ekilde ve hiç bir 
surette hiç bir tezahürata katılamazlar, hele biraz önce olayı beli bir hava içinde 
heyecana götürmemek için, sineme basarak bazı milletvekillerinin, özellikle &hsan 
Ataöv’ün çok a%ır sözlerini duymamazlıktan geldim.

&HSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Yanlı#, yok öyle bir #ey. Ben burada 
aksine bir #ey söylemedim. Yok öyle bir #ey.

RECA# KOCAMAN (Artvin) — Otur, sadece dinle.
BA%KAN — Sayın Demirel, buyurun.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (&sparta Milletvekili) — Sayın Ba#kan, 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Sekiz saate yakın bir süredir devam eden müzakerelerde yoruldu%unuzu biliyo-

rum, çok vaktinizi almadan ortaya konan bazı hususlara cevap vermeye ba#larken, 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum.

Evvelâ #u hususu belirtmek istiyorum ki, huzurunuzda Cumhuriyet Hükümeti 
vardır. Bunun aksini kimse söyleyemez. Türkiye’de bir çe#it Hükümet vardır, o da 
Cumhuriyet Hükümetidir.

RECA# KOCAMAN (Artvin) — Bir de Çankaya Hükümeti var.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Anayasaya, Anayasanın 

usullerine göre kurulmu# olan Hükümet, bu Hükümettir ve Cumhuriyet Hüküme-
tidir, huzurunuzda bulunuyor. Önceden güvenoyu alamayaca%ı belli olan Hükümet 
de%ildir huzurunuzda olan Hükümet.

(C.H.P. sıralarından “Oylar cebinizde mi?” sesleri)
#SKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle ba#larlarsa tamam.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Huzurunuzda bulunan 

Cumhuriyet Hükümeti bir program getirmi#tir, bu programın Yüce Senato’da tar-
tı#ılması lâzımdır. Bu olay 1961’den beri ilk defa olmuyor. Hükümet programını 



savunmak üzere ben, birçok kere huzurunuza geldim; bugün yine huzurunuzda 
yapılan tartı#maları dikkatle takip ettim. Program tenkidinden ziyade, Hükümet 
ele#tirilmesine yer verilmi#tir. Bilhassa muhalefet grupu adına konu#an de%erli 
sözcü ve di%er iki grup adına konu#an sözcülerin bir kısmı çök geni# çapta program 
tenkidini bir kenara bırakıp Hükümeti tenkit etmi#lerdir. Bu tenkit de, Hükümeti 
be%enmeme, hattâ Hükümetin burada bulunmasından rahatsız olma #eklinde te-
celli etmi#tir.

Burada oturan Hükümet zorla buraya gelmedi. Burada oturan Hükümet, Ana-
yasanın koydu%u kaidelere göre buraya geldi Kaidelerde hiç eksiklik yoktur.

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Var...
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben “Yok” deyip, siz “Var” 

derseniz bu müzakereyi sabaha kadar devam ettiririz.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Evvelki Hükümetle geli# #ekliniz ara-

sında ne fark var?
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Anayasaya göre siz mi seçtiniz ba-

kanları?
BA%KAN — Sayın Esato%lu, lütfen...
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Koalisyon Hükümetidir 

huzurunuzda bulunan Hükümet. Türkiye’de ilk defa koalisyon hükümeti kuruluyor 
de%il. Koalisyon Hükümeti 1961 - 1965 arasında dört defa kurulmu#tur, 1973’ten 
sonra da üç defa kurulmu#tur. Binaenaleyh, yedi defa Türkiye’de Koalisyon Hükü-
meti kurulmu#tur, bu, sekizincisidir. Koalisyon Hükümeti nasıl Türkiye’de kuruldu 
ise, bu Hükümet de öyle kurulmu#tur; ba#ka memleketlerde nasıl kuruluyorsa, bu 
Hükümet de öyle kurulmu#tur.

1977 seçimleri hiçbir partiyi tek ba#ına iktidar olacak kadar milletvekili sayı-
sına veya oya kavu#turmadı. "imdi, huzurunuzda tenkit ermeye dahi de%er bulma-
dı%ınız, programım tenkide dahi de%er bulmadı%ınız veya programını tenkide dahi 
yeltenmedi%iniz; bazı sözcülerin yeltenmedi%i bu Hükümetin arkasında % 52 oy 
var. Milletin % 52’si bu; yani 1977 seçimlerinde sandık ba#ına giden muteber oy-
ların % 52 si bu Hükümetin arkasındadır. Binaenaleyh, bizi buraya getiren kuvvet 
budur. Biz buraya kendi elimizden gelmedik, bu % 52 bizi buraya getirmi#tir. Bizi 
be%enmemek, ki#isel olarak mümkündür de, bir tenkit konusu yapılacak kadar, bir 
program dolayısıyle tenkit konusu yapılacak kadar ileriye götürülecek bir durum 
olmaması lâzım.

Sekiz saate yakın zamandır dinliyoruz. Dinledi%imiz sözlerin içerisinde pek 
çok tezyif var, hakaret var, bir Cumhuriyet Hükümetine Cumhuriyet Senatosunda 
söylenmemesi lâzım gelen sözler var.

Bunların hepsinin cevabı vardır, misliyle vardır; ama nereye varmak istiyoruz? 
Cumhuriyet Senatosu gibi bir yüce müessesede acaba ne elde etmek i#itiyoruz? Ben, 
onun için bu hakaretleri, tezyifleri tamamen bir kenara atıp ve bunlara lâyık oldu%u 
de%eri yüce milletin vermesine bırakıp, cevaba de%er hususlar üzerinde duraca%ım.



5 Haziranda seçim yapıldı, bu seçimde halk, millet diyece%ini dedi. Acaba bun-
dan ba#ka diyecek bir #ey var mı Türkiye’de? Yani milletin diyece%ine ilâveten ba#ka 
birtakım a%ırlıklar var mı? Ba#ka birtakım a%ırlıklar varsa, bu rejimin adı demokra-
si de%ildir. Bu, uydurma bir i# olur, güdümlü olur o. Bizim senelerdir yerle#tirmeye 
çalı#tırdı%ımız #ey, “Hâkimiyet kayıtsız #artsız milletindir.” Yani, son söz milletin-
dir, kim çok rey alırsa, o, siyasi iktidardır ve gelir programım söyler, programın 
tenkidi olur; ama siyasi heyetlerin programı bir kenara atılıp, kendilerinin redde-
dilmesi, be%enilmemesi gibi bir keyfiyetin, ancak öfke ve hırsla izahından ba#ka bir 
anlamı yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü fevkalâde öfkeli, fevkalâde hırslı bir 
konu#ma yaptı burada. Gerçekten elem duydum, ıstırap duydum. Bu sözleri biz ha-
ketmemi#izdir ve bu sözlerin söylenmemi# olmasını gönül çok isterdi. Bunların, 
millete, memlekete, vatana hiçbir faydası yoktur.

Huzurunuzda bir Hükümet var. Bu Hükümet bugün Cumhuriyet Senatosun-
da, yarın Millet Meclislinde programım savunacaktır ve yarından sonra, yani Pa-
zartesi günü de Millet Meclisinden güvenoyu isteyecektir. Güvenoyu alırsa göreve 
devam eder, almazsa görevi bırakır. Demokratik kaideler bu. “Siz niye Hükümet 
oldunuz?” diye kıyameti koparmanın manası yoktur. Bizi Hükümet yapacak olan 
Millet Meclisinin güvenoyudur, Millet Meclisinin güvenoyunu te#kil eden Sayının 
arkasında da milletin oyları vardır.

26,5 ay bu memleketi idare eden bir Hükümet, 13 Haziran günü istifa etmi#, 
21 Haziran günü de görevi bırakmı#tır. Bugün huzurunuzda bulunan Hükümet o 
Hükümet de%ildir. Bu, yeni bir Hükümettir. 26,5 ay Türkiye’yi idare etmi# bulunan 
Hükümetin hesabı birçok kere görüldü; Cumhuriyet Senatosunda görüldü, Millet 
Meclisinde görüldü. Bu Hükümeti, 26,5 ay Türkiye’yi idare eden Hükümeti yere ba-
tırmak suretiyle, önünüzde bulunan Hükümeti, huzurunuzda bulunan Hükümeti 
tenkit etmi# olmazsınız. Bu, ba#ka bir hükümettir. Üç partiden kurulu bir koalis-
yon hükümetidir, yeni bir programla önünüzdedir. Aslında onun devamı olsa, bu 
tartı#malara lüzum yoktur. Öyleyse; evvelâ 26,5 ay Türkiye’yi idare etmi# bulunan 
Cumhuriyet Hükümeti, özene bezene sizin, “Birinci MC ” diye tarif etti%iniz Hükü-
met, milletin önüne çıkmı# ve hesabını vermi#tir.

Evvelâ bu Hükümet bu kadar kötü idiydi de, 26,5 ay nasıl ayakta durdu diye 
#a#mak lâzım. E%er demokratik rejim tıkanıklıkları a#mıyorsa, kötü hükümetleri 
ayakta tutuyorsa, o zaman rejimde kusur aramak lâzımdır, o zaman sistemde bir-
takım düzeltmeler yapmak lâzımdır. Hükümetin bir #artı vardır, tek #artı, ikinci bir 
#artı yoktur; güvenoyu. Hükümetler güvenoyu ile ayakta durur; güvensizlik oyuyla 
gider. Ba#ka hiçbir #artı yoktur. Sen be%endin, ben be%enmedim, o be%endi... Be%e-
nip be%enmemek hakkı Millet Meclisindeki milletvekillerine aittir ve anketler yap-
mak suretiyle, ilmi mütalaalar almak suretiyle ne hükümetler kurulur, ne de ayakta 
durabilir. E%er demokrasiye inanıyorsak, bunun kaidelerim iyi bilmeye ve bunların 
neticelerine razı olmaya mecburuz. Huzurunuza gelen üç parti; siz kimden oy aldıy-
sanız onlar da aynı Türk vatanda#larından oy aldılar. Binaenaleyh, kendi oylarınızı 
makbul, % 52 oyu gayri makbul sayarsanız, o zaman bu demokrasi falan olmaz. 
Binaenaleyh, seçim, genel oy, hükümetleri çıkarmada yegâne yoldur, genel oydan 



ba#ka bir hükümet çıkarma yolu yoktur. Genel oyu herkes kabul edecektir. Netice 
odur. Genel oy sandıktan geçer; sandı%ın neticesine de herkes razı olacaktır. Bunu 
ö%rendi%imiz gün Türkiye’de birçok #eylerin düzelece%ine kaniim.

"imdi, 5 Haziran günü seçim yapıldı, 6 Haziran günü kendilerini &ktidar ilân 
edenler oldu; ama bu bir #eye yaramadı. 14 Haziran günü Halk Partisi Genel Ba#ka-
nına hükümet kurma görevi verildi. Halk Partisi Genel Ba#kanı ortak aradı; bula-
madı. E%er bugün kötüledi%iniz partilerden birisi o gün Halk Partisine ortak olsay-
dı, çok makbul olurdu. Fevkalâde makbul olurdu.

Halk Partisi Genel Ba#kanı 19 Haziran günü benimle görü#tü%ü zaman; güve-
noyu alamayaca%ı yaptı%ı çalı#malar sonunda anla#ılmı#tı, hükümet kurması halin-
de kuraca%ı hükümetin güvenoyu alamayaca%ını ben kendine söyledim; ama 21 Ha-
ziran günü bu Hükümet kuruldu, ilân da edildi, 217 oya kar#ı 229 oyla güvensizlik 
aldı. Bizim dedi%imiz netice itibariyle çıktı.

Memleketin bir hükümeti olmayacak mı? Olacak. Tek ba#ına bir parti siyasal 
iktidar olacak kadar oy kazanmamı#sa, memleket hükümetsiz mi kalacak? Hayır, 
koalisyonlar olacak. Bu koalisyonları yaparken partileri e#it hakka sahip addetmek 
lâzımdır. Partilerin bir kısmım ülke için zararlı, bir kısmım yararlı Saymak aslında 
fevkalâde yanlı#tır. Böyle bir #ey olamaz.

"imdi buraya geldiniz; Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü bize söyle-
medik lâf bırakmadı. Mazide, halde, istikbalde ne kadar kötüleme, karalama yap-
mak mümkünse bunları yaptı. Soruyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı 
bize ortaklık teklif etli, biz bu kadar kötüydük de acaba niye bize hükümet ortaklı%ı 
teklif etti? Samimi olmak lâzım. Çizgide kırıklı%a lüzum yoktur. Açıklıkla söylüyo-
rum.

Bugünkü koalisyonu te#kil eden partilerin hepsine burada dünyanın haka-
retini ya%dırdınız. Haksızsınız ve bu üç parti de bu hakaretlerinize müstahak de-
%ildir. Böyle bir #ey yapmaya da kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyete, Atatürk’e, 
Türkiye’ye sahiplikte biz kimseden geri kalmayız. Onun içindir ki; milletin 8 milyo-
na yakın oyuna sahip, % 52 oyuna sahip üç partinin meydana getirdi%i koalisyonu 
Türkiye için tehlikeli görmek, karanlık görmek demokrasiye inançsızlı%ın ta kendi-
sidir. Bu dü#ünce antidemokratiktir.

Sayın Senatörler,
Türkiye’de 26,5 ay iktidar görevini yapan, 31 Mart 1975 tarihinde kurulmu# ve 

21 Haziran 1977 tarihinde görevi bırakmı# olan bu Hükümeti benim ba#kanlı%ım-
da dört parti ve ba%ımsızlara dayanan Hükümet, Millet Meclisinden on defa güve-
noyu aldı; öyle ayakta durdu. On defa güvenoyu aldı. Güvenoyunu milletvekilleri 
verdi; acaba bu bir de%er ta#ımıyor mu? Hayır... Milletin önüne gitti; (Bu Hükümet 
kuruldu%u zaman dört partinin, yekûna 213 üye ediyordu) Milletin huzuruna gitti. 
Hükümet olarak gitmedi, dört parti ayrı ayrı gitti; ama hu dört partinin meydana 
getirdi%i Hükümetin icraatı millet tarafından reddedilmi# olsaydı, 213 sayısıyla git-
mi# olan dört partinin 232 sayısıyla gelmemesi lâzımdı. Aslında seçime, bu be%en-
medi%iniz, “Birinci MC ” diye adlandırdı%ınız Cumhuriyet Hükümeti girmi# olsaydı; 
öyle sayarsanız, o seçimi kazanarak çıkmı#tır.



Acaba bu &#in hakemi kim? Bu i#in hakemi milletse, sizin burada yerin dibine 
batırdı%ınız bu Hükümeti millet ibra etmi# ve seçim kazandırmı#tır. Bu kadar kötü 
saydınız ve bu söyledi%iniz lâfların hepsini meydanlarda söylediniz. E%er millet si-
zin söylediklerinize inansaydı, sizi tek ba#ınıza iktidara getirirdi. Getirmedi sizi tek 
ba#ınıza iktidara. Bizi de Adalet Partisi olarak tek ba#ımıza iktidara getirmedi; ama 
1975 - 1977 Hükümetini te#kil eden dört parti 232 üye ile geldi; yani ba#ladıkların-
dan daha çok üye ile geldi.

1975-1977 döneminde Türkiye iyi idare edilmi#tir. Hakemin kararı bu. E%er 
Türkiye iyi idare edilmemi# olsaydı, bu dört parti 232 üye ile gelmezdi.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Pembe güzlükle bakıyorsunuz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Pembe gözlük, kara göz-

lük meselesi de%il, rakamlar orta yerde. Ben rakam, konu#turuyorum, Söyledi%im 
do%ru mu, e%ri mi?

FEYZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Sa% partilerin 258 milletvekili var-
dı, 230’la geldiniz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sa% parti - sol parti 
hikâyesi de%il, hikâye; koalisyonu te#kil eden dört partinin 213 üyesi vardı. Koalis-
yona ba#ladı%ı zaman 213 üyesi vardı. Seçime gitti geldi; bu dört partinin 232 üyesi 
var. Hesap bu.

"imdi, huzurunuzda bulunan Hükümetin hesabı meydanlarda yapılmı#tır, 
söyledi%iniz sözlerin hepsinin cevabı verilmi#tir, söyledi%iniz sözlerin cevabı radyo-
larda verilmi#tir. Bunların hepsini söylediniz, hapsine cevap verdik. Binaenaleyh, 
#ayet 1975 - 1977 Hükümetinin yeniden tartı#ması yapılacaksa, ben #ahsen o tar-
tı#maya varım, 1975 - 1977 Hükümetinin ba#ı olarak, o Hükümetin bütün icraatını 
her yerde savunmaya hazırım; ama #u anda ba#ka bir i#in içerisindedir Cumhuriyet 
Senatosu. 1975 - 1977 Hükümetinin ibrasıyle me#gul de%ildir, yeniden kurulmu# 
1977 Hükümetinin, 1977 seçimleri sonrasındaki Hükümetin Programının müza-
keresiyle me#guldür. Böylece, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün 16 sayfa-
lık konu#masının 14 sayfası gider. 14 sayfa tezvirattan ibarettir, bu tabiri hafif bile 
kullanıyorum, tezvirattan ibarettir, söylenen sözlerin geçerlili%i yoktur ve gerçek-
ten Cumhuriyet Senatosunda bu #ekilde bu tartı#ma yapılmasa iyi olurdu”

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün söyleyebilece%i #eyler vardı. Prog-
ramı açardı, derdi ki; “Memleketin meselelerini siz #öyle sıralamı#sınız. Memleke-
tin meselelerini böyle sıralamak do%ru de%ildir. Memleketin meseleleri #unlardır, 
sizin dedi%iniz gibi de%ildir. Memleketin meselelerine #u te#hisi koymu#sunuz, bu 
te#hisler do%ru de%ildir, #u te#hisi koymak lâzımdır.” diyebilirdi. Bunların hiçbirisi-
ni demedi. Sadece esti ya%dı, verdi veri#tirdi ve gerçekten hazin bir tablo meydana 
çıkmı#tır. Üzüntüyle ifade ediyorum.

"imdi, bir - &ki #eyi aydınlatmadan di%er #eylere geçmeyece%im.
Efendim, 5 Haziranda seçim niye yapılmı#? Seçimi gerektiren #artlar varmı#. 5 

Haziranda seçimin yapılmasına Millet Meclisi karar verdi. Neden yapıldı%ım bugün 
tartı#mıyoruz; o gün tartı#tık. Adalet Partisi zaviyesinden millet iradesine dönme-



nin ve milletten yeni bir güç almanın gere%i ortaya çıkmı#tır bizim için. Biz öyle 
dü#ünüyorduk ve Millet Meclisinde bazı önemli kanunlarımız tıkanmı#tı; bunları 
Millet Meclisinden geçirmemiz imkânı yoktu, seçim eninde sonunda yapılacaktı, 
millete dönmek kadar tabii ne olabilirdi. Herhalde bizim erken seçim talebinde bu-
lunmu# olmamız kınanacak bir #ey de%il, övünülecek bir #ey olması lâzım.

Biz iktidardık; yani 5 Haziran günü iktidardık ve Ekimin 15’ine kadar, 14 üne 
kadar, ne ise, hangi tarihe geliyorsa normal zamanı, yine iktidar kalırdık, bugün 
Temmuzun sıca%ında hükümet kuraca%ız diye u%ra#mazdık. Yine iktidar olurduk 
ve o tarihe kadar. 5 ay iktidardan vazgeçerek memleketi seçime götürdük. Siz kaza-
nıp gelseydiniz iktidar siz olurdunuz.

Binaenaleyh, “Niye erken seçime götürmü#üz” diye bizi tenkid edemezsiniz, 
etmemeniz lâzım; takdir eteneniz lâzım. "u bakımdan takdir etmeniz lâzım; siz 
muhalefettiniz, muhalefetin iktidar olma #ansı varsa:. Bizim memleketi erken se-
çime götürmemiz bizim aleyhimize, sizin leyhinizeydi, yani iktidarı 5 ay evvel biz 
bırakıyorduk. Ama biz meseleye, milletten yeni bir güç almanın zamanı geldi%i nok-
tasından baktık. Efendini, ne oldu? Biz Hükümetten kurtulmak için seçime gitmi# 
de%ilizdir, Hükümetten kurtulabilirdik; e%er o Hükümetle Türkiye’nin i#lerini yü-
rütemiyorsak, “Biz bu Hükümeti bırakıyoruz.” diyebilirdik. Biz seçime, millet irade-
sinden yeni bir güç alınması lâzım geldi%i kanaatine geldi%imiz için gittik.

Bu, o kadar yadırganacak bir #ey de de%ildir. Dünyanın her tarafında erken se-
çime gidilir; erken seçim zaruret haline gelir ve gidilir, #imdi erken seçime gidilmi#-
tir. Bunun esprisi böyle bir hükümetin gelmemesiydi, e, #imdi yine aynı Hükümet 
geldi... Size hükümet kurma görevi verildi, kursaydınız hükümeti; ayakta duracak 
bir hükümet kursaydınız... Biz sizin elinizden hükümet mi gaspettik? Bir hükümet 
kuramadınız, güvenoyu alamadınız. Bunlar bizim kusurumuz mu? Ondan sonra 
hükümet bo#lu%u çıktı meydana. Hükümet bo#lu%unu doldurmak bizim var olu# 
sebebimizdir. Biz hükümet kurarken sizden özür mü dileyece%iz? Kurduk geldik 
huzurunuza. Bu kadar kötülemeye maruz kalmak, bizim için do%rusu fevkalâde in-
safsız bir muameleye maruz kalmaktan ba#ka bir #ey de%ildir.

Sanki burada bir gensoru konu#uluyor; Hükümet programı de%il de bir genso-
ru konu#uluyor. Söylenmedik lâf kalmamı#tır.

Bu ortaklı%a me#ru denemezmi#... Ne biçim lâf bu, ne biçim lâf bu? Bu, bir fet-
va. Yani me#ruyu kim tayin edecek? Neye denemezmi# bu ortaklı%a me#ru? Hepsi 
legal partilerdir; üç partinin yekûnu 230’dur ve üç partinin dı#ında kalanların sayısı 
da 219’dur. Niye bu üç partinin te#kil etti%i Hükümete me#ru denemezmi#? Kim 
veriyor bu me#ruluk fermanını?

Efendim, bu Hükümet Anayasaya ters dü#ermi#... Niye ters dü#ermi# bu Hü-
kümet Anayasaya?

Böyle Hükümet tenkidi olmaz, böyle izah tarzı da olmaz. Bu Hükümet güveno-
yu aldı%ı zaman Hükümettir, me#rudur ve Anayasaya uygundur. Ba#ka türlüsünü 
dü#ünmek mümkün de%ildir.



Efendim, direni#ler yapılırmı#; eylemler, Parlamento içi muhalefet, Parlamen-
to dı#ı birtakım kimseler, böyle ilerici kurulu#lar falan bir araya gelirmi#... E, o za-
man millet iradesinin üstünlü%ü nerede kaldı?

Millet iradesi taksim olunamaz. Bu iradeyi beraberce temsil ediyoruz; hep be-
raber temsil ediyoruz. Buna ortak bulmayalım, buna birtakım ortaklar ko#mayalım 
ve onun içinden çıkılamaz, Türkiye onun içinden çıkamaz. Soka%ı millet iradesinin 
orta%ı yapmayalım. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Hiç kimsenin hakkı yoktur, Anayasada olmayan bir yetkiyi kullanmaya. Hükü-
met kurma, daha do%rusu hükümete güvenoyu verme, Hükümetleri ayakta tutma 
veya hükümetleri devirme, Millet Meclisinin münhasıran hakkıdır, Millet Mecli-
sinden ba#ka kimsenin hakkı de%ildir. Onun içindir ki, eylemmi#, i#lemmi#, dire-
ni#mi#; bunlar, #ikâyet etti%imiz anar#i var ya, i#te anar#inin kökleridir. “Önleyin” 
diye #ikâyet etti%iniz anar#i var ya; yani bir memlekette hükümet kurulu#una kar#ı 
âdeta isyan te#vikçili%i yapar gibi direni# ve eylem te#vikçili%i yapılırsa, o memle-
kette o hükümete, “Anar#iyi önleyin” demek fevkalâde güç olur.

"ahısları adına konu#an de%erli sözcüler Hükümet Programına, gruplar adına 
konu#an sözcülerden çok daha fazla temas ettiler. Gerçekten buraya bir büyük di-
yalogu, bir yüksek diyalogu özleyerek geldik; bulmadık bu diyalogu burada. Sanki 
gündem Hükümet Programı de%il de, gündem dı#ı konu#malar oldu burada. Yani 
gündeme girilemedi bir türlü, tamamen gündem dı#ı konu#malar oldu. Bu Hükü-
met, Cumhuriyet Senatosunda konu#uldu%una göre, Cumhuriyet Hükümetidir. 
Ba#ka bir hükümet konu#abilir misiniz burada? Mümkün de%ildir o. Ondan sonra?

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Mecliste konu#ulunca ne olur?
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Aklınla ya#ayasın.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Mecliste konu#ulurken 

de Cumhuriyet Hükümetidir; orası da Türkiye Cumhuriyetinin Millet Meclisidir.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Aklınla ya#a. Ni%de’ye, Ni%de’ye...
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 

Sayın Sözcüsünün söylediklerine bakarsanız; 29 defa Demirel 25 defa MC 26 defa 
Cephe geçti. 16 sayfanın içerisinde a#a%ı yukarı üç tane 25’i a#an sayıda Hükümete 
atıfta bulunmu#tur; 29 defa bana. Aslında bu, bir öfkeyi gösterir. Bu öfkeyi seçim 
meydanlarında bıraktık sanıyorduk; bırakmamı#ız öyle görünüyor. Zaten seçim 
sonrasında hükümet kurmak genellikle zordur. Yani seçim esnasında hararetli tar-
tı#malar olmu#tur meydanlarda; ama bunu ba#arabilmeliyiz. Memleketin bizden 
bekledi%i budur.

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, kendi aklında bizimle ortakları-
mızın arasını açmak için birtakım sözler nakletti; ben elemi#im ki, o demi# ki, bu 
demi# ki filân diye... Ona bakarsanız Türkiye’de hükümet kurulamaz. Çünkü, siz 
de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümet görevi aldı%ımız zaman ortaklık tekli-
fine gitti%iniz insanlara dünyanın lâfım söylediniz. Bize neler söylediniz; bize or-
taklık teklifinde bulundunuz. 9 Temmuz günü ortaklık teklif ettiniz; henüz bunun 
üzerinden daha 1 ay bile 20 gün bile geçmedi; ama 8 Mayıs günü “Adalet Partisi 



ile koalisyon kurmak halka ihanettir” dedi Genel Ba#kanınız &zmir’de. Aradan 2 ay 
geçmeden 9 Temmuz günü bize de “Gelin, sizinle ortak hükümet kuralım” dedi. 14 
Haziran günü kendisine hükümet kurma görevi verildi%i zaman Cumhuriyet Halk 
Partisinin Genel Ba#kanı, iki partiyi fa#ist ilân etti; Adalet Partisini ve Milliyetçi 
Hareket Partisini ve bunlarla konu#mayaca%ını söyledi; ama 9 Temmuz günü bize, 
“Hükümet kuralım” diye geldi. Binaenaleyh, “Sen onu söyledin, ben bunu söyle-
dim” diye bizi birbirimize dü#ürece%inizi sanıyorsanız yanılırsınız. Biz birbirimize 
ne söyledi%imizi biliyoruz. Ne zaman söylediysek zaten duyduk; hepsini biliyoruz. 
Seçim ne zannediliyor yani? Seçim, böyle hikâye anlatıp gelmekten ibaret de%il ki, 
i#te herkes birbirine diline geleni söyledi, geldik buraya. E,, bunu bir kan davası mı 
yapaca%ız; seçim meydanlarında söyledi%imiz #eyleri bir kan davası mı yapaca%ız? 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

O zaman siyaseti yapamayız. Sabahtan beri #urada neler söylendi. Yani kavga, 
dövü# için her türlü sebep var bu söylenenlerin içinde; ama burası bir medeni mü-
essese. Bir medeni müessese içerisinde bunları, zaten üzülerek, bazen incinerek, 
bazen kırılarak dinliyoruz.

Sayın Senatörler,
Ülkenin bir hükümeti olacaktır, hükümetsiz olmaz ülke. Ne olacak? Cumhuri-

yet Halk Partisi tek ba#ına hükümet kuramadı, ortak da bulamadı. &llâ, ba#kası da 
hükümet olmasın diyemez ki... Onun dı#ında üç parti var; bu üç parti yanyana gel-
di, görü#tü, konu#tu, uzla#tı, bir hükümet kurdu. "imdi, hem Cumhuriyet Halk Par-
tisinin Sayın Sözcüsü, hem de Kontenjan Grupunun Sayın Sözcüsü bu Hükümet-
te Adalet Partisinin aldandı%ını ve di%er ortaklarına, sayısına nispeten çok bakan 
verdi%ini söylediler. Adalet Partisinin hukukunu savundukları için buna te#ekkür 
ederiz; ama Adalet Partisinin hukukunu savunmalarına ihtiyacı yok, o hukuku biz 
savunuruz, bizim Gruplarımız vardır. Her halde sizin sözünüze bakarak “Eyvah biz 
aldanmı#ız” diye buradan gitmezler, “Bunun içinde bir hile vardır.” derler.

Ne ihtiyaç var bunlara? “Efendim, meydanlarda siz birbirinize bunları söyle-
diniz..” Bize bunları hatırlatmanız bir #eyi ifade etmez, biz biliyoruz onları. “Efen-
dim, #u kadar bakanlık o aldı, bu kadar bakanlık bu aldı..” Hükümet taksime tabi 
tutulmuyor, bir koalisyon kuruluyor ve dü#üne ta#ma herkes kendi taraftarlarına 
yaptı%ı uzla#manın makûl oldu%unu izah edebilecek #ekilde bu yapılmı#tır. "imdi, 
burada bizim aramızı açmaya çalı#makta beyhude zaman kaybettiniz diye ben bun-
ları söylüyorum.

Biz buraya iç ve dı# çıkar çevreleri istedi%i için gelmedik. Biz buraya, siyasal üs-
tünlü%ümüz var; sayısal üstünlü%ümüz yok; ama siyasal üstünlü%ümüz var diye de 
gelmedik. Sayısal üstünlü%ümüz var. Sayısal üstünlükten siyasal üstünlük do%ar; 
demokrasinin kaidesi budur diye geldik oturduk. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Hükümetler yaptıklarıyla ölçülür. Yapması ihtimâli üzerinden veya yapmaması 
ihtimali üzerinden yapılan tenkitlerde çok zaman haklılık olmaz. Çünkü, uzun se-
nelerdir hükümet tenkitleri yapılıyor, hatta bütçe tenkitleri yapılıyor, o tenkitlerin 
sonunda bakıyoruz gerçekçilikten uzakla#ıp, birtakım kötülemeler için, ihtimalât 
üzerinden yapılan tenkitler çok kere yanıltıcı oluyor, sahibini utandırıcı oluyor, Biz 



iyi niyetle i#e ba#lanı# sızdır; azimle, #evkle, milletimizin, memleketimizin büyük 
meselelerini halledelim diye i#e ba#lamı#ızdır ve inanıyoruz ki, gruplarımız, her üç 
partinin grupları ve mensupları, hükümetlerine sahip çıkacaklardır ve Cumhuriyet 
Hükümeti de ülkenin tümüne hizmet etmek imkânını bulacaktır.

Program yazdık, “Gelin diyalog kuralım.” diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi ile 
reddediyorsunuz... Gelin, Türkiye’nin büyük meselelerinde görü# birli%i arayalım 
diyoruz, reddediyorsunuz... Her #eyi reddediyorsunuz... Yani, biz teklif ediyoruz, 
siz reddediyorsunuz.

Demokrasiyi içimize sindirme zamanı gelmi#tir. Türkiye’nin % 52 oyunu top-
lamı# bulunan üç partiyi yok sayamazsınız. Bunların kurdu%u Hükümeti de, “Ana-
yasaya ters dü#üyor, yok efendim bu programı ile bilmem nereye ters dü#üyor, yok 
efendim, yine karanlık günlere gidiyoruz.” gibi birtakım yargılara da ba%layamaz-
sınız.

Demokrasi açık rejimdir. Öyle &thamlarda bulundunuz ki, sanki dinleyen, 
Türkiye’de mahkeme yok, Türkiye’de hâkim yok, Türkiye’de savcı yok zannedecek. 
Bu ithamlarınızı delillendirme imkânınız varsa, verin Türkiye’nin mahkemelerine. 
Bunları yapmazsanız iftira olur.

"ayet seçim meydanlarında söylediklerini, koalisyon karmama sebebi oluyor-
sa, Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz ilelebet koalisyon kuramazsınız.

De%erli üyeler;
Cumhuriyet Halk Partisinin yapmı# bulundu%u tenkidler içerisinde fevkalâde 

afakileri vardır. Bunlardan birisi, madenlerle ilgili olanıdır. Biz güya Türkiye’nin ye-
raltı kaynaklarını yabancılara pe#ke# çekmi#iz veya çekecekmi#iz... O manaya gelen 
ifadeler var. Evvelâ, Türkiye’nin kaynaklarını yabancılara niye pe#ke# çekelim? Ne 
sebep var yani? Aksine, Kırka’da boraks madenlerini 1,5 milyar lira yatırım yapmak 
suretiyle açan 1975 - 1977 Hükümetidir.

Kayseri’de çinko - kur#un tesislerini bitirip i#letmeye açan yine 1975-1977 Hü-
kümetidir.

Elâzı%’da 50 bin tonluk ferro krom tesislerini bitirip i#letmeye açan yine o Hü-
kümettir ve bunu 150 bin tona çıkarma kararını veren de yine o Hükümettir.

Mardin’in Mazı Da%ında da fosfat yataklarını açan yine o Hükümettir.
&zmir’de perlit yataklarını açan ve onun fabrikasını kurmaya te#ebbüs eden 

yine o be%enilmeyen Hükümettir.
Uluda%’ın tepesinde Türkiye’ye senede 500 milyon lira gelir getirecek olan volf-

ram madenini açan yine o Hükümettir ve nihayet ikinci demir - çelik fabrikasını 
bitirip i#letmeye açan o Hükümettir; üçüncü demir - çelik fabrikasına ba#layan o 
Hükümettir; dördüncü, be#inci, altına, yedinci demir - çelik fabrikalarının etütleri-
ne giri#en o Hükümettir. Yani böyle, “Memleketin madenlerini yabancılara pe#ke# 
çekiyorsunuz.” deyip, çıkıp gitmek bir #ey ifade etmez ki... “Hangi madeni nerede, 
ne zaman, kime pe#ke# çekmi#ler?” diye sorarlar adama. Türkiye’nin 20 bin tonluk 
kükürt fabrikasını 100 bin tona çıkarmaya karar veren yine o Hükümettir,



Binaenaleyh, biz Türkiye’nin çöpünü kimseye vermeyiz. Evvelâ, niye verelim; 
sebep ne yani? Bu çe#it #eyler bir kötülemenin kayna%ı olamaz.

Kontenjan Grupu adına konu#an de%erli sözcü, “Bu Hükümet programında 
çimentoyu #uraya, demiri buraya çıkaraca%ız diyorsunuz.” diyor. Ne diyoruz biz? 
Türkiye’nin bugün &#leyen 32 tane çimento fabrikası var. 32 çimento fabrikasına 
18 daha ilâve ediyoruz, 50, 3 tane de in#a halinde var, 53 tane çimento fabrikası 
olacak.

19 milyon ton üretme kapasitesi, 15 milyon ton fiili üretimi var. Bunu biz, 
ilk plânda 35 milyon ton üretme kapasitesine çıkaraca%ız 53 fabrika ile. 1987’de 
Türkiye’nin 55 milyon ton çimentosu olması lâzım. Binaenaleyh, 53 tane fab-
rikaya ilâveten 25 tane daha yeni fabrika yapılması lâzım. Buna “Hayır” deyin,.. 
Türkiye’nin 3 milyon ton demiri var; bunu 10 milyon tona çıkarmaya çalı#ıyoruz. 
“10 milyon ton lüzumsuzdur, hayır” deyin...

Türkiye’nin 15 milyon ton petrol rafinaj kapasitesi var. Türkiye 1932 yılında 
dı#ardan 4 milyar dolarlık petrol alacak, hele bir de bunu i#lenmi# alırsa, o zaman 
30 milyon ton lâzım; hele bir de bunu i#lenmi# alırsa tonda 20 dolar daha fazla 
verecek. Biz 15 milyon, ton petrol i#leme kapasitesini Anadolu rafinerisi ile ve 
Karadeniz’de kurmayı kararla#tırdı%ımız, Henüz ba#lamadı%ımız yeni bir rafineri 
ile ve mevcut rafinerilerimizin bir kısmım daha büyütecek 30 milyon tona çıkarma-
ya karar vermi# bulunuyoruz. Biz bunları söylüyoruz.

Türkiye’nin 2 milyon ton gübre üretim kapasitesi var; Türkiye bu sene 7 milyon 
ton gübre kullanıyor, bunu 10 milyon tona çıkarmaya karar vermi#iz; 12’ye yakın 
gübre fabrikası yapılacak, “Parayı nereden bulacaksınız, de%irmenin suyu nereden 
gelecek?” diyor. Evvelâ bunların lüzumuna inanmak, sonra da eli kolu sıvayıp para-
yı bulmak lâzım. Paradan önce gelen gönüldür. E%er, bunlar gönlümüze sı%mıyorsa 
biz bunları hiç bir zaman yapamayız.

Arkada#lar;
Türkiye’yi büyük yapmadıkça, Türkiye’yi büyük rakamların üzerine, Hükümet 

programında yazıldı%ı gibi oturtmadıkça, Türkiye’nin sıkıntıları artar, eksilmez. 
Bunun içindir ki, “De%irmenin suyu nereden gelecek?” #eklindeki bir mütalaayı 
do%ru bulmuyorum. Bize #u denmeliydi: “Bravo, bunları yapın, bunlar az bile” Mu-
halefet bunu demiyor; “Bunların daha ço%unu yapın” demiyor bize. Hatta bunları 
yapmamızı dahi es geçiyor; tamamen sükût ile kar#ılıyor. “Daha ço%unu yapın” de-
mesi lâzım. Kaynak nereden bulursunuz? Türkiye, 1963 - 1968 Birinci Be# Yıllık 
Plan döneminde 60 milyar lira, 1968 -1973 &kinci Plan döneminde 119 milyar lira, 
1973 -1978 Üçüncü Plân döneminde 290 milyar lira yatırım yapma gücüne sahip 
olabilmi#tir. Türkiye, Dördüncü plan döneminde 1 tirilyonun üstünde yatırım ya-
pacak güce eri#mi#tir.

Ama, siz Türkiye’yi batıyor gösterirseniz; Türkiye’nin Maliye Bakanı çıkar da, 
Türkiye’nin battı%ını ilân ederse, o zaman Türkiye’nin kaynak bulması fevkalâde 
güçle#ir. “Gerçekleri söylüyoruz...” diyorsunuz; hayır, gerçekleri söylemiyorsunuz. 
Sizden evvelki Hükümeti kötülemek için Türkiye’nin battı%ını ilân ederseniz; bu 
para meseleleri fevkalâde naziktir, ondan sonra dayanı#ma içinde bulundu%u-



nuz birçok yerlerden kolunuz kanadınız kırılır; öyle olmu#tur. Yani. 42 milyon 
Türkiye’nin, 50 milyona giden bir-Türkiye’nin batması mümkün de%ildir ve Türkiye 
batmayacaktır arkada#lar. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Efendim, “Enerji darbo%azına siz sebep oldunuz.” diyor. Bu kürsüden 1971 
Martında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün söyledi%i sözler, 1971 bütçesi ge-
çerken zabıttadır. O zaptı açar bakarsanız, “Bu kadar enerjiyi ne yapacaksınız; top-
ra%a mı vereceksiniz, elektrik santralleri yapmayın” diyor.

Arkada#lar;
Türkiye’nin 100 milyar kilovat saat elektri%e ihtiyacı var. 26,5 ay biz Türkiye’yi 

idare ettik, bu 26,5 ay içerisinde enerji kesintisi olmamı#tır. Enerji kesintisi 20 - 25 
günlük hâdise. Çünkü, Ambarlı’da 3 tane üniteyi devreden çıkaran kablolar yandı. 
(3 tane 110 bin kilovatlık üniteyi) 26,5 aydır Türkiye’de enerji sıkıntısı yoktu; biz 
bunları uç uca getirdik, yeni ve büyük tesislere ba#ladık. Bu yeni ve büyük tesislerle 
birinci merhalede elektrik üretimimiz 35 milyar kilovat saate çıkıyor. &kinci mer-
halede 60 milyar kilovat saate çıkıyor. 1978 programım icra edebilirsek 100 milyar 
kilovat saate çıkıyor.

Yeni bir atom santralı kuraca%ız. Biz beklerdik ki, muhalefet bizi tenkit etsin, 
desin ki, “Çok geç kaldınız atom santralı kurmakta, bunu ne zaman, nerede kura-
caksınız?,” Bunları dile getirsinler. Bunların hiçbirisi burada dile getirilmi# de%ildir.

Efendim, 10 bin köy elektriklenmi#, 86 bin köy varmı#, demi#iz ki, “Köylerin 
yarısı ı#ı%a kavu#tu”. Öyle demedik. “Köylerde ya#ayan nüfusun yarısı ı#ı%a kavu#-
tu.” dedik. Programda öyle yazılı. Evet, bugün Türkiye’de köylerde ya#ayan nüfusun 
yarısı ı#ı%a kavu#mu#tur Allah’a #ükür” Öbür yarısını 1981’e kadar nasıl kavu#tura-
caksınız?” diyor. Bize, “Daha dört sene bekletmeyin köylüyü, iki sene zarfında ya-
pabiliyorsanız, iki senede yapın” demesi lâzım. Biz böyle bir muhalefet isteriz. Yani, 
her #eye kar#ı, her #eye engel bir muhalefetle Türkiye’nin bir yere varması mümkün 
de%ildir, &#te onun için, ancak bir ay iktidar yapabilme imkânları oldu.

Kalkınmayı aldatmaca sayıyor bizim muhalefet. Kalkınmayı aldatmaca Say-
mak, kalkınmaya inanmamak demektir. &#te, hep bu aldı%ım laflar kendi söyledik-
leri sözlerin içindedir.

Efendim, 300 ki#i bu anar#i olaylarında hayatlarını kaybetmi#. Bundan elem 
duymamaya imkân yok. Geçen bir ay zarfında da 60 ki#i hayatlarını kaybetmi#tir; 
kendilerinin Hükümet oldu%u dönemde. E%er bunun sorumlusu Hükümetse, 60 
ki#inin hesabını vermeleri lâzımgelir. Bu i#e böyle bakılamaz. Hem kazanın altı-
nı yakacaksınız, hem de ondan sonra birtakım suçlan atacaksınız... Türkiye’de bu 
i#leri yapanların yakasına yapı#acak devletin mercileri var. Polis dahi, bir hadise 
olduktan sonra savanın emrindedir. Hadise olur olmaz polis idarenin emrinden çı-
kar, savcının emrine girer, savcının emrindedir. Savcı var, yargıç var; sistem öyle 
kurulmu#.

Harp sanayii sürüncemede bırakılmı#... Hayır, harp sanayii sürüncemede falan 
bırakılmadı. Aslında 14 fabrika kurulması lâzım; bunun sekizi kurulmu#tur, i#liyor. 
&ki tanesi kurulu# halindedir. Uçak sanayiini canlandıran biziz. E%er #artlar kötü 



gitmezse, istedi%imiz #ekilde giderse, 1978 senesinin sonuna do%ru ilk Türk yapısı 
uça%ı uçurabilece%iz. &lk uçak 1978 senesinin sonuna do%ru uçabilecek.

Tersanelerimiz geni#letilmi#tir. Bunun yanında tank fabrikamız hemen hemen 
imalâta geçecek #ekilde yapılacaktır; ama motor yapamadıkça bulunan hiç birisi için 
önemli bir adım atmı# sayılmayız. Motor sanayii için de birçok kurulu#lar yaptık, 
bunların hepsine girdik.

Erken seçim meselesine geliyoruz yine. Erken seçimle iflâs ilân etmi#iz; Hükü-
metin iflâsını. Aynı Hükümeti yine devam ettiriyormu#uz... Bunlar fevkalâde yanıl-
tıcıdır. Bunların hiç birisinde gerçek payı da yoktur.

Devlet iflâsa sürüklenmi#... Bunu kabullenmek mümkün de%ildir. Arkada#lar;
Türkiye Cumhuriyeti 25 - 30 seneye yakın zamandır tediye muvazenesi sıkın-

tıları içerisindedir. Geli#en memleketlerin hepsi tediye muvazenesi sıkıntılarının 
içerisinde. Birle#ik Amerika’nın Haziran ayı içerisindeki tediye muvazenesinde 100 
milyar lira noksan var; bir ayda 100 milyar lira noksan var. &ngiltere tediye muvaze-
nesi sıkıntısı içinde çırpmıyor. Dünyanın her memleketi tediye muvazenesi sıkın-
tısı içerisinde.

Türkiye, 1977’de altı milyar dolarlık mal almaya mecbur. Altı milyar dolarlık 
malı ne ile alacak?

&ki milyar dolarlık satacak, bir milyar dolar da i#çi dövizi gelecek; altı milyar 
dolar... Bu altı milyar doların 1 milyar 290 milyon doları petrole gidiyor. Bir milyar 
dolara yakın: demir çeli%e gidiyor, 500 milyon dolara yakını gübreye gidiyor. 15 
kaleme 4,5 milyar gidiyor. Banları alamadı%ınız takdirde biç bir #ey yapamazsanız.

Biz, 1975’te de, 1976’da da Türkiye’yi yoklu%a götürmedik. Hiç bir malın yok-
lu%u olmadı. Yoklu%a götürmeden aldık buraya kadar getirdik. Buna kötü idare 
denilemez; ama kendileri bir ay zarfında Türkiye’nin battı%ını ilân ettiler çıktılar. 
Ondan sonra Merkez Bankamızdan dünya kadar para çekilmi#tir. Maliye Bakanı-
nın yaptı%ı beyanattan sonra Merkez Bankasından dünya kadar para çekilmi#tir. 
Hiç çekilmemesi lâzımgelen paralar çekilmi#tir ve devalüasyon #ayiaları (Daha dün 
Merkez Bankasının hesaplarını gözden geçirdik) 480 milyon dolar ihracat dü#üklü-
%üne sebep olmu#tur.

Bu%day duruyor, pamu%un önemli bir kısmı duruyor, tekstil malları duruyor, 
tütün duruyor, hepsi duruyor... Türkiye, malı olan bir memleket, malı olmayan 
bir memleket de%il ki... Nedir Türkiye’nin meselesi? 500 milyon dolardır; ama siz 
Mâliye Vekili olarak çıkıp da memleketin battı%ını ilân ederseniz, o zaman o 500 
milyon doları bulamazsınız. Türkiye daha bir süre, viabilitesini kazanıncaya kadar; 
yani kendi ekonomisini kendi gücüyle götürünceye kadar dı#arıya muhtaçtır. Bu 
bizim kusurumuz de%il. Büyüyen, geli#en bir memleketin her sene iki milyar dolar 
yatırıma ihtiyacı var, Bunların kaynaklan da vardı ama “Aman bize para vermeyin” 
tavrını takınırsanız, bu sıkıntılar olur.

Efendini, dı# politikadaki sorunlar çözülememi#. Hangi mesele, nasıl çözüle-
cekmi# de çözülememi#? Soruyorum, bunu diyenlere soruyorum. Hangi mesele, 
nasıl çözülecekmi# de çözülememi#?



Kıbrıs’ı çözmediniz... Nasıl çözecekmi#iz de Kıbrıs’ı çözmemi#iz? Neymi# bizim 
kusurumuz Kıbrıs’ın çözümlemesinde Hükümet olarak? Soruyorum. Bunu bizim 
kusur hanemize yazmakta mana yok. Açıklıkla ifade ettik ki, milletin kabul etme-
yece%i bir çözümü hiç bir Hükümet Meclislerin önüne getiremez. Kıbrıs, fevkalâde 
önemli bir konudur. 1950 -1960 döneminde on sene münaka#a edilmi#tir. 1957’ de 
Millet Meclisi karar almı#tır; “Taksim” diye karar alınmı#tır ama 1959’da Londra - 
Zürich Anla#malarıyle Kıbrıs ba%lanmı#tır. Binaenaleyh, bu çe#it meselelerin böyle 
25 ay zarfında, 26 ay zarfında çözülemeyi#ini bize bir fatura olarak yazmakta mana 
yok.

Birçok kere sorduk kendilerine; “Siz olsanız nasıl çözersiniz: buyurun söyleyin” 
diye. Cevabı yok. “Biz çözeriz...” Nasıl çözersin? Dı#arıyı da öyle inandırdılar; “Bun-
lar çözer” diye.

Efendim, Ege soruna çözülmemi#... Nedir Ege sorunu? Yunanlılar gelmi#, 
“Bu Ege denizi bizim, burası Yunanistan’ın “rolü” demi#ler. Niye sizin?, “i#te, 
Anadolu’nun ucundan ba#layan adalar var; adalar, bizim, Yunanistan’la adalar ara-
sındaki deniz de bizim...” “öyle #ey olur mu?” demi#iz, “Gelin onu bir konu#alım” 
demi#iz. “Ne konu#aca%ız, bizim sizinle konu#acak bir #eyimiz yok.” demi#ler; ama 
o zemmettikleri Hükümet zamanında Yunanlılar gelmi# masaya oturmu# ve mese-
le konu#ulur hale gelmi#, bir çok kere de konu#ulmu#.

Meseleleri askıda bırakmı#ız, sürüncemede bırakmı#ız.., Bazı meseleler var ki, 
sadece bizim irademize ba%lı de%il ki; kar#ı tarafın da iradesine ba%lı. E%er sen beni 
kurada “Ne pahasına olursa olsun, çöz bu meseleyi.” diye sıkı#tırırsan, o zaman Tür-
kiye için do%ru bir çözüm getiremem.

Edendim, Amerika Birle#ik Devletleriyle ambargo çözülememi#..- Evvelâ Ame-
rika Birle#ik Devletleriyle ambargo, bizim Hükümetimizin ortaya çıkardı%ı bir me-
sele de%ildi, Biz de bunu devraldık. Ambargo çözülemedi; do%rudur. Çünkü, Ameri-
ka Birle#ik Devletleri, “Evvela Kıbrıs’ı çözün sonra ambargoyu çözelim.” diyor. Biz 
de “Kıbrıs’tan size ne? Biz bir hükümran devletiz.. Mesele, sizinle Türkiye arasında 
de%il ki. Siz çekilin aradan” diyoruz. Acaba bunu söylemekle Türkiye’nin hukuku-
nu korumu# olmuyor muyuz? Türkiye’nin hukukunu koruyoruz. Onun için dedik; 
Türkiye e%ilemez.

Aldı%ımız meseleleri kötüle#tirmemi#izdir, iyile#tirmi#izdir.
Katiller, soyguncular, bilmem neler, falanlar filanlar, bir sürü laflar... Bunların 

bu kürsülerden söylenmesi ayıptır. Kati, önemli bir hadisedir; ölen olacak, öldüren 
olacak. Öleni söylemeden, öldüreni söylemeden, “Katiller, soyguncular, vurguncu-
lar” diye bir Hükümeti tahkir etmeye hakkı yoktur kimsenin.

Bir gizli protokol diye bir #ey tutturdular iki gündür. Bugün grup toplantısında 
söyledim, dı#arıya verdi%imiz beyanatta da var. Hükümetin kurulması esnasında 
iki protokol üzerinde çalı#ılmı#tır.

Bunlardan birisi #udur: Hükümet ne yapacaktır? Bu protokol nihai #eklini 
almı#, üç parti genel ba#kanı tarafından imzalanmı#, ne#redilmi#tir ve. Hükümet 
programı da ona dayanır.



&kincisi ise #udur: Hükümet ahenk içinde nasıl çalı#acaktır? Bu hususta arka-
da#larımız çalı#malar yapmı#; fakat bu çalı#malar üç parti genel ba#kanı tarafından 
imzalanıp da nihai metin ne#redilecek hale gelmemi#tir. Biz bunu kimseden sakla-
madık ki, her yerde söyledik. Gazetecilere söyledik, her toplantıdan sonra söyledik.

Efendim, bu metnin içerisinde Kara Kuvvetleri Kumandanının tayini varmı#... 
Böyle bir #ey yoktur, bu iftiradan ibarettir. “ispat edemezsen müfterisin.” diyen be-
nim. Müfteri meselesi buradan çıkıyor. &ddia da bu; 15 gün evvel yapıldı bu iddia.

"imdi, geçece%im ba#ka meselelere. “Bu program, bo# teneke gibi bir program-
dır” diyor Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü. Oraya geçmeden önce bir iki hususa 
temas etmek istiyorum.

Gerçekten, bu Varto - Hınıs depreminden kalan evleri yapmamız lâzımdır. Mu# 
Senatörü arkada#ımız yerden gö%e kadar haklıdır. Ve gerçekten bir #eyi daha açık-
lamam lâzım. Köy yolları asfaltlanacak deniyor; bir tarafta yolu olmayan köy var, 
öbür tarafta köyü asfaltlıyoruz... Bir e#itsizlik görülüyor. Asfaltlanacak olan köy 
yolları köylülerin kendi yardımları ile asfaltlanmaktadır.

Birtakım ba% - bahçe mıntıkasında köyler tozdan çok mustariptirler, büyük 
zarar görmektedirler, asfaltın parasını vererek kendi yollarını asfaltlayacak durum-
dadırlar. Gerçekten, bir tarafta gidemedi%imiz köy varken, öbür tarafta asfaltı köye 
kadar götürmek gayet tabii ki, izahı güç bir i#tir. Onun öyle anla#ılmasını rica edi-
yorum; programdaki yazılı#ı da odur.

“Büyük Türkiye kandırmacadır” diyor. “Türkiye büyümü#tür; ama Türkiye’nin 
borçları büyümü#tür” diyor bir Sayın sözcü. Bunları söyleyip gidiyor. Bilmiyorum, 
sonra zabıtlara falan bakıyor mu? Her yerde de söylüyor.

Bir defa, “Türkiye’nin borçları büyümü#, borca batmı#, ana rahminden mezara 
kadar herkes borçlanmı#” diye laflar, uluorta laflardır. Türkiye’nin bütün borçlarım 
bir senelik döviz geliriyle ödemek mümkündür. 30 tane geli#en memleket içerisin-
de Türkiye, borçluluk sırasında 24’ncüdür, 30 memleket içinde 24’ncüdür, ba#ta 
gelen memleket de%ildir.

Borç almayacaksın, kendi kaynaklarından çıkarmayacaksın, her sene nüfusun 
1 milyon artacak, fukaralık diz boyu olacak, memleketin çe#itli bölgelerinde i#sizlik 
felâket halini alacak, sıkıntı, sefalet olacak; nasıl çıkacak Türkiye bu i#in içinden? 
Türkiye’nin borçlanma kabiliyeti vardır, Türkiye, batmı# bir memleket, borca bat-
mı# bir memleket de%il, borç alabilecek bir memlekettir ve bunları saray yapmakta 
da kullanıyor de%ildir Türkiye. Aldı%ı borçlan fevkalâde önemli yatırım sahaları-
na yatıyordur. A%ır sanayi tesisleri kurmaya ba#ladık, bu a%ır sanayi tesislerinin 
tamamlanması lâzım. Türkiye, milyarlarca lira para verip makine ithal eden bir 
memleket olmaktan çıkmalıdır, Türkiye, makine ihraç eden bir memleket haline 
gelmelidir. Sanayile#menin o safhasına gelinmi#tir. Bu noktada duramayız, i#te, o 
noktada yeni ba#tan bizim yine birçok alete, edevata, birçok #eye ihtiyacımız vardır.

De%erli Arkada#larım, muhterem senatörler;
Efendim, 163’ncü madde de%i#ecekmi#, programa öyle yazılmı#... Evet, 163’ncü 

maddenin de%i#mesi lâzımdır. “Niye 141 - 142 de%i#miyor?” diyor bir sözcü burada. 



141-142’yi de siz de%i#tirin. Biz 163’ü de%i#tirece%iz, gücünüz yetiyorsa siz de%i#-
tirin.

Neden de%i#tirece%iz 163’ü Çünkü ya%mur duasına giden vatanda#ıma 163’ten 
ceza verdi mahkemeler. Bunu kaldıramazsınız; Belçika gibi, Fransa gibi memleket-
lerde ya%mur duasına davet ediyorlar, “Gelin kuraklık oldu, ya%mur duasına çıkın” 
diye ve sıkı#an vatanda#, yerle gö%ün arasında sıkı#an vatanda#, derde dü#mü# 
olan, çaresizli%e dü#mü# olan vatanda#, Allah’a sı%ınmayacak da kime sı%ınacak? 
Allah’a sı%ınmayı suç saydı%ınız anda, i#te onun de%i#mesi lazımdır.

Bununla da kalmıyor, burada misalleri var: Ak#ehir Ortaokulunda din dersine 
giren hoca çocuklara “Selâmünaleyküm” dedi%i için, 163’ncü maddeden dolayı ceza 
giymi#tir.

“Layiklik” diyorsunuz; layiklik, din ve vicdan hürriyetinin kâmil manada kulla-
nılmasının koruyucusu-dur. Layiklik, dinsizlik de%ildir. Öyleyse gelin, din ve vicdan 
hürriyetini Türk vatanda#ından sakınmayalım. Din ve vicdan hürriyetini (Özgür-
lükçülere sesleniyorum bilhassa) en sonuna kadar kullansın Türk vatanda#ı. Bunda 
ne sakatlık var?

De%erli Senatörler,

Dindar adamdan bu memlekete ne zarar gelir? Dindar adam, Cumhuriyeti yık-
maya da kalkmaz, memleketi karı#tırmaya da kalkmaz, kimseye kötülük de etmez.

Binaenaleyh, tespih çekenlerle, tetik çekenleri aynı safhaya koydu%unuz za-
man, bu memleketin içinden çıkamazsınız. Senelerdir bunu söylüyoruz. 163’ncü 
maddeyi de%i#tirece%iz. “Efendim nasıl de%i#tireceksiniz?” Kanun getirece%iz, ka-
nun getirdi%imiz zaman neresini, nasıl de%i#tirece%imizi herkes görecek. 163’ncü 
madde de%i#iyorsa, “Atatürk &nkılapları elden gidiyor” filan demeye hacet yok.

Efendim, bu programda yedinci ye dokuzuncu sayfalarda din ve vicdan hürri-
yeti meselesi yazılmı#. &ddia olundu ki, bu program Atatürk ilkelerine kar#ı imi#. Ne 
deniyor burada? “Milletimizin manevi ve maddi kalkınmasında birlik ve bütünlü-
%ümüzün sa%lanmasında güçlü ve tükenmez bir kaynak olan dinimizin ulvi pren-
siplerinden yararlanmak kararındayız” Bunun kadar tabii ne var? Din, milletimizin 
en ulvi de%eridir ve buna sahip çıkmak kadar tabii ne var? Kaldı ki, bu 21 Haziran 
Hükümeti de bir program yazdı, getirdi, burada okudu. Bu programda bakın ne var: 
“Toplumumuzun ve insanlı%ın ortak de%eri olan &slâm Dini, milli birli%in, sa%lan-
masında, Kalkınma çabalarımızın ba#arıya ula#masında, iç barı#ın olu#masında ve 
karde#lik duygularının geli#tirilip, peki#tirilmesinde kutsal bir kaynaktır”

Bu 21 Haziran Hükümetinin ki, Atatürk ilkelerine aykırı olmuyor da, bizim 
yazıp getirdi%imiz niye Atatürk ilkelerine aykırı oluyor?

Arkada#lar, Atatürk ilkeleri dinsizlik demek de%ildir. Atatürk Kurtulu# Sava#ı-
na Hacı Bayram Camiinde dua ederek ba#lamı#tır. Gelin yanlı# anlamayalım; Müs-
lümanlık, Türkiye için bir tehlike de%ildir. Müslümanlık, millet olarak sahip oldu-
%umuz en büyük de%erimizdir, en büyük varlı%ımızdır; Cenabı Allah’a #ükür olsun.



Arkada#larım;
"imdi, “Bo# teneke gibi” diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Atmaca, 

“Bo# teneke gibi bir program” diyor, “Bunun nesini tenkid edelim” diyor. Bakalım 
bu programa bo# teneke mi, dolu teneke mi?

Bu programın dördüncü sayfasında “Komünizm, fa#izm ve di%er materyalizme 
dayalı zihniyetlerle, insanca ya#ama hak, hürriyet ve haysiyetiyle ba%da#mayan ve 
bütün maddi, manevi de%erleri yok eden her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine 
ve dikta heveslilerine kar#ıyız.”

Bu, 28 Haziran tarihinde burada okunan, 21 Haziran Hükümetinin progra-
mında “Komünizm” lafı geçmez. Biz, ülkenin bir numaralı problemini komünizm 
sayıyoruz. Bu Hükümet bunu getirmi#. Anar#iden #ikâyet ediyoruz, bunun kökün-
de ne var diyoruz? &#te, “Bunun kökünde komünizm var” diyoruz, “Onunla müca-
dele edece%iz” diyoruz. Devam ediyoruz:

“Milli, manevi ve tarihi de%erlere sahip ve bunlara sadakatla ba%lı olmayı mu-
kaddes bir görevin gere%i sayıyor, bunlarla övünüyoruz” Acaba bu küçümsenecek 
bir #ey midir?

“Ülke ve millet bütünlü%ünü, iç barı#ı, karde#lik ve huzuru korumaya kesin 
#ekilde kararlıyız?” Acaba bunlar bo# tenekenin unsurları mı?

“Hükümet olarak, Devletimizi tahribe yönelen iç ve dı# tehdit ve tehlikelere 
kar#ı bütün tedbirleri almayı, her türlü kanunsuzlukla hukukun içinde kalarak ve 
kanun yoluyla mücadele etmeyi, kesin olarak kanun hâkimiyetini sa%lamayı milli 
bir görev kabul ediyoruz.”

Gelin sorun, “Nasıl yapacaksınız bunu?” deyin, “Biz size nasıl yardımcı olabi-
liriz?” deyin. Hayır, bu yok. Birinci #ikâyet etti%iniz #ey anar#i de%il mi? Evet, i#te 
anar#i için burada hem tahlil hem çare konmu#.

Ondan sonra; “Demokratik hukuk devletinde her türlü kanun dı#ı eylemlerle 
mücadelenin ba#lıca dayana%ı olarak hukuku görüyoruz” diyoruz, çareyi söylüyo-
ruz.

“Bu maksatla ihtiyaca cevap verecek kanunlar süratle çıkarılacak ve uygulama-
ya konulacaktır” diyoruz. Dönüyoruz; &ster iktidarda, ister muhalefette olsunlar, 
demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerimizin birbirini 
tamamlayan ve milli hedeflere yönelen görevleri oldu%una kaniyiz” diyoruz; muha-
lefeti nasıl anladı%ımızı söylüyoruz.

Kalkınmaya geliyoruz:
“1977 Türkiye’sinin milletlerarası yarı#ta bulundu%u noktadan çok daha ileriye 

gidebilmesi ve temel meselelerini halledebilmesi için, önünde çok güzel imkânlar 
ve fırsatlar vardır. Bu fırsat ve imkânların bo#a gitmemesi için milletçe huzur ve 
istikrarın korunmasına gayret etmeliyiz. Siyasi istikrar korunabildi%i, huzursuzluk 
yerine hizmet ortamı sa%lanabildi%i takdirde, her alanda milli, güçlü, dengeli ve 
süratli kalkınma hedefine ula#ılacaktır” diyoruz. Kalkınma için koydu%umuz hedef 
budur, ilke budur.



Geliyoruz Devletin ıslahatına;

7’nci maddede, Devleti ıslah ederek, vatanda#ın i#lerinin daha iyi görülmesini 
söylüyoruz.

Ondan sonra geliyoruz yargının i#lemesine;

Diyoruz ki; “Adalet daha iyi da%ıtılabilmelidir Türkiye’de”

Acaba Türkiye’nin ba#ka ne meseleleri var? Yani Türkiye’nin #urada sayılanlar-
dan ba#ka ne meseleleri var? Onlar ne ise, buraya niçin getirip dile getirmiyorlar?

Ondan sonra dönüyoruz, “18 ya#ını dolduranlara oy hakkı tanıyaca%ız” diyo-
ruz.

“TRT’nin tarafsızlı%ını mutlak manada sa%layaca%ız. Milli bir müessese olarak 
koruyaca%ız” diyoruz.

Geliyoruz; Milli E%itimin temel ilkesini koyuyoruz. Türk Milli E%itimi nasıl ola-
caktır? Burada koyuyoruz buna, 11’nci sayfada.

Ondan sonra geçiyoruz 12’nci sayfada; “Üniversiteler bundan daha çok çocu%u 
okutmalıdır.” diyoruz. Çünkü üniversiteler yazın tatil; sabahtan ö%leye kadar çalı-
#ır. Bu vaziyette olmaz. Fabrikalar nasıl çalı#ıyorsa; yani fabrika binaları, laboratu-
varları nasıl kullanılıyorsa, üniversitelerin de o #ekilde kullanılması lâzım diyoruz.

Geliyoruz, “Cumhuriyetin temeli olan milli kültürümüzü korumaya kararlıyız” 
diyoruz.

Geliyoruz, ekonomik kalkınmanın istikrar içinde dengeli bir #eklide yapılma-
sının hedeflerini veriyoruz, enflasyonla mücadele edece%imizi söylüyoruz, dı# öde-
meler dengesini denkle#tirece%imizi söylüyoruz, vergi ıslahatımızı yapaca%ımızı 
söylüyoruz, Devlet memurları ile ilgili hükümleri koyuyoruz ve iniyoruz; köye ve 
köylüye götürülecek hizmetleri yazıyoruz,

Ondan sonra, bütün bunları söyledikten soma, tarım kredilerinin artırılaca%ı-
nı, hayvancılı%ın ihya edilece%ini söylüyoruz. Vatanda#, orman ili#kilerinin düzelti-
lece%ini söylüyoruz. Elektrik enerjisi meselesinin halledilece%ini söylüyoruz. Petrol 
bulmaya mecbur oldu%umuzu söylüyoruz. Maden cevherlerimizi iyi geli#tirmenin 
gere%ini söylüyoruz. Do%u ve Güneydo%u Anadolu için özel projeler, özel planlar 
tatbik edece%imizi ve Do%u ve Güneydo%u Anadolu’yu biran evvel kalkınmamı#lık 
acısından kurtaraca%ımızı söylüyoruz ve yeni bir #ey getiriyoruz: Niçin sormuyor-
sunuz, “Bu pilot iller projesi nedir?” diye... Kalkınmada geri kalmı# illerimiz var. 
Böyle büyük kalkınma projeleri ile beraber götürürsek, ancak 30 sene sonra bugün 
ileri illerimizin seviyesine gelir. Bu illerimizi 4-5 sene zarfında Türkiye’nin ileri ille-
ri seviyesine çıkaraca%ız. Hiç bunlardan bahis yok. Bunlar Türkiye’nin illeri...

Dönüyoruz, “Organize sanayi bölgeleri kuraca%ız” diyoruz.

“A%ır sanayi tesisleri kuraca%ız” diyoruz... Bunları sayıyoruz “Nerede kuruyor-
sunuz, kaç paraya çıkıyor, parayı nereden buluyorsunuz, ne kadara yapacaksınız?” 
diye hiç bir suale muhatap de%iliz. Hiç bir suale muhatap de%iliz...



Ondan sonra geçiyoruz sosyal hedeflerimize. Bir #eyi tashih etmek islerim 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsüne. Programın 24’ncü sayfasında “Ya-
bancı sermayeye devir imkânları geli#tirilecektir” #eklinde bir cümle vardır; ben o 
cümleyi okurken sildim. Çünkü, matbaaya gidince bu cümlenin ba#ı ile sonu dü#-
mü#, anlamsız hale gelmi#, onu sildim. Burada okurken zapta geçen kısmında bu 
cümle silinmi#tir; ama o, silinmemi# üzerinde muamele yaptı.

“Yalnız çalı#anları de%il, bütün vatanda#larımızı sosyal güvenli%e kavu#turaca-
%ız” diyoruz.

“Bütün vatanda#ları sa%lık hizmetine kavu#turaca%ız” diyoruz.

“Milli istihdam planı yapaca%ız.” diyoruz.

“Milli mesken planı yapaca%ız” diyoruz.

“Sosyalizasyonu de%erlendirip ıslah edece%iz” diyoruz.

“Ula#tırma hizmetlerini yeniden yapaca%ız” diyoruz.

Ekspres yollar yapaca%ız, sürat yolları; Edirne’den Gürbulak’a, Edirne’den 
&skenderun’a, &skenderun’dan Urfa, Mardin, Gaziantep üzerinden Bezirge Bo%azı-
na... “Ne zaman yapacaksınız, ne ile yapacaksınız?” sualine muhatap de%iliz. “Yapıp 
da ne olacak” sualine muhatap de%iliz. Bunları Türkiye’de yapaca%ız biz.

“Hava meydanları yapaca%ız” diyoruz.

“Silahlı Kuvvetlerimizi ça%ın gereklerine uygun bir #ekilde güçlendirece%iz” di-
yoruz. Arkada#lar;

Bütün bunlar, acaba #u saydı%ım #eyler sadece bir demettir. Bunlar acaba hor-
lanacak #eyler midir? Acaba Türkiye’nin bundan ba#ka problemleri nelerdir? O 
problemlere ne te#his koyuyorsunuz? Ne tedbir, ne çare getiriyorsunuz? Bunlar yok 
ortada...

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Kendileri de ortada yok.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — ..Ve gecenin bu saatinde 
huzurunuzu daha fazla almayaca%ını, söylemek istedi%im #ey #udur;

Tenkide muhattab olan Hükümet Programıdır. Hiç kimsenin, hükümet üyeleri, 
bu üyelerin te#kil etti%i partiler ve partilerin mensupları hakkında ileri geri söz söy-
lemeye hakkı yoktur. Nereden buluyorsunuz bu hakkı? Hiç kimsenin, Türkiye’de 
demokrasiye vesayet iddiasında da bulunmaya hakkı yoktur. Yani biz de bu memle-
ketin çocuklarıyız; bizden ba#kaları kadar bu memlekette bizim hakkımız var. (A.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri) ve bu hakkımızın horlanmasına hiç bir #ekilde razı ol-
mayız. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Cumhuriyet Hükümetidir buraya gelen; Cumhuriyet Senatosunun huzuruna 
gelen ve Programı okunan Cumhuriyet Hükümetidir ve Millet Meclisinden güveno-
yu isteyecek olan Cumhuriyet Hükümetidir. Henüz “Bismillah” çekip i#e yeni ba#la-
mı#ız, hemen birtakım kapkara tablolar çizerek bu Hükümetin memleketi felâkete 
götürece%ini iddia etmek aslında antidemokratiktir, demokrasiye inançsızlıktır. 



Hükümet, kendili%inden zorla gelip #u sıraları i#gal etmemi# ki... Millet seçmi# gön-
dermi#; milletin % 52 oyu bu Hükümetin arkasındadır.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli Ba#kanı, de%erli üyeler;
Bu tartı#maları huzurunuzda çok yaptım. Bugün yine gerçekten büyük bir #evk 

ile geldim. Gerçekten bize bu sualler tevcih edilseydi çok güzel bir tartı#ma yapar-
dık, memleket, millet için hayırlı olurdu; ama bu fırsatı muhalefet ve di%er bazı 
gruplar bize vermediler. Bu, bizi çıktı%ımız yokla azimle, #evkle yürümekten geri 
çevirmez. Biz bir büyük davanın yolcularıyız; üç parti bir araya gelmi#iz, iyi niyetle 
bir Program yapmı#ız, bu Programı icra etmek için memlekete hizmet yoluna koy-
mu#uz. Canabı Allah yardımcımızdır, hepinize saygılar sunuyorum. (A.P. sıraların-
dan "iddetli ve sürekli alkı"lar ve “Bravo” sesleri)

BA%KAN — Ba#bakan Sayın Demirel’in kurmu# oldu%u Hükümetin Programı 
üzerinde Cumhuriyet Senatosunda yapılan görü#meler sona ermi#tir.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Görü#melerin ba#ında bazı önerilerde bulunmu#tum. Özetleyeyim; Cumhuri-

yet Senatosunun gündeminde mevcut bulunan, 8 ve 13 A%ustos tarihlerinde görü-
#ülmedi%i takdirde kendili%inden yasala#acak konular vardır. Komisyonlar kurul-
du%u ve önümüzdeki Salı günü Cumhuriyet Senatosunda ço%unluk temin edilerek 
bu yasalar görü#üldü%ü takdirde Cumhuriyet Senatosunun bir ara verme imkânını 
bulabilece%ini tekrar hatırlatırım.

2 A%ustos 1977 Sah günü saat 15.00’te toplanmak üzere Birle#imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati: 00.18
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Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Gündemimize göre, Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel tarafın-
dan kurulan Hükümet Programı üzerindeki görü#melere ba#lıyoruz.

Görü#melere ba#lamadan önce dinleyicilerle ilgili bir hatırlatmada bulunaca-
%ım.

&çtüzü%ümüze göre dinleyiciler sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Söz, al-
kı# ve ba#kaca bir hareketle dü#üncelerini belirtmeleri yasaktır.

Bu yasa%a uymayan dinleyiciler görevliler tarafından derhal dı#arıya çıkarıla-
caktır.

Görü#melerde, &çtüzü%ümüzün 73’ncü maddesine göre siyasî parti grupları 
adına birer Sayın üye ile #ahısları adına iki Sayın üyeye ve Hükümet adına da bir 
Sayın üyeye söz verilecektir.

Bu ana kadar siyasî parti grupları adına söz isteyen olmamı#tır.
Grupları adına söz isteyen Sayın üye var mı?
AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 

istiyorum efendim.
BA%KAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ali Nejat Ölçen, bu-

yurun. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)
C.H.P. GRUBU ADINA AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 

Yüce Meclisin saygıde%er üyeleri;
Millet Meclisini olu#turan partiler arasındaki diyalogu kolayla#tırabilmek için 

her #eyden önce bazı kavramları yeniden dile getirmek gerekir.
Bizce; Devlet ciddî olmak, sözüne güvenilir olmak zorundadır. Devlet haksızlık 

etmez, zulüm yapmaz, kin duymaz ve intikam almaz.
Devlet yönetiminde vatanda#lara e#it muamele vardır. Devlet, kendi otoritesi-

ni e#itlikten ve yurtta#larından esirgemeyece%i #efkatten almalıdır.



Birinci Cephe Hükümeti yurtta#lardan e#itli%i ve #efkati esirgemi#tir. Onları 
iki hasım kampa bölmü#, arasına dü#manlık duyguları a#ılamı#tır. Cephe iktidarı 
suçlu bir iktidardır. Öyle sanıyoruz ki, bu iktidar baraj yapan uzmanlardan çok, 
i#kence yapan uzmanlar istihdam etmi#tir. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Bu nedenle, Birinci Cephe’nin uzantısı olan bu Hükümetin ülkeye barı# geti-
rece%ine inanmıyoruz, bu Hükümetin ülkeyi esenli%e kavu#turaca%ına güvenemi-
yoruz.

Hükümet ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Ba#kanı, “Davadan 
dönen olursa vurunuz.” diye genç, körpe ku#akları cinayet i#letmeye sevk etmi#ti. 
Buna hakkı olamaz, hakkı olmaması gerekirdi. Bugün her Türkün izleyece%i ve ge-
rekirse canım seve seve verece%i dava, Anayasamızda tanımlanmı#tır. Bu konuda 
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına dayalı, millî lâyık ve sosyal hukuk devleti 
olması davasıdır bu dava. Hiç kimse, kayna%ını Anayasadan ve yasalardan almayan 
devlet yetkisine sahip çıkamaz, çıkmamalıdır; devlet yetkisini kullanamaz, kullan-
mamalıdır.

Birinci Cephe zamanında bu yetkiyi kullanan Milliyetçi Hareket Partisi mi-
litanları ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba#kanının, “Davadan dönen olursa, 
vurunuz” emirleri benimsenmi#ken, #imdi yaptı%ı, yapmaya çalı#tı%ı barı# ça%rıla-
rının samimiyetine inanmaya olanak göremiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun dü#üncelerini, kanılarını ve kararlarını gö-
zetmeden, &kinci Cephe ortaklı%ı kendisinin Hükümet olabilece%ini zannetmeme-
lidir. Halkın yararına olmayan, demokrasiyi zedeleyecek hiç bir yasa, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve halkımızın sa%duyusu ve ihtiyaçları süre geldi%i sürece bu Meclisten 
çıkamayacaktır. Türk halkını yeni ba%ımsızlıklara itecek her anla#mayı destekle-
yece%imiz gibi, ba%ımsızlıklara sürükleyecek, Türk halkının onurunu zedeleyecek, 
Cumhuriyet Halk Partisinin “hayır” diyece%i hiç bir ulusal anla#manın bu Meclisten 
onaylanabilece%im zannetmiyoruz, buna olanak verilmeyecektir.

Bu ülke ve bu ülkede ya#ayan insanların mutlulu%una gölge dü#ürecek ve ana-
yasal kurumların, halkın ve Cumhuriyet Halk Partisinin halkla birlikte “hayır” di-
yece%i hiçbir dü#ünceyi, Hükümet olarak bugünkü MC iktidarı uygulayamayacak-
tır. Cumhuriyet Halk Partisi ancak yurt yararına, barı#a ve karde#li%e, yoksul halk 
kitlelerinin, köylünün, emekçilerin, dul ve yetimlerin, ö%retmen ve ö%rencilerin, 
Türk toplumunun ve tüm ekonominin yararına alınacak kararlara “evet” diyecek 
bir partidir.

&kinci Cephe olarak, hayal pahalılı%ını daha da artıraca%ınız kaçınılmaz bir 
sonuç olarak görünüyor. Çünkü, ekonomi politikanızın özü, eme%in ve emekçi 
kitlelerin ve yoksul halkın sömürüsüne dayanmaktadır. E%er güvenoyu alırsanız, 
Hükümet olarak yapmayı tasarladıklarınızda Cumhuriyet Halk Partisine danı#ır, 
Cumhuriyet Halk Partisinin dü#üncelerine yer vermeyi denerseniz, bundan yarar 
görürsünüz. Devletin içte ve dı#ta saygınlı%ının azalmasına neden olacak biçimde 
Hükümet ortaklarının birbirine dil uzatmasına bu dönemde meydan vermeyece%i-
mizi belirtmek isteriz. Çünkü, devletin yönetimini eline alanların birbirini çirkin 
sözlerle küçük dü#ürmeye hakkı olamaz; Devlet, sizin ve hepimizin büyüklü%ünden 



daha büyük bir kavramdır. E%er, neden oldu%unuz acı deneylerden ders aldıysa-
nız, Hükümeti olu#turan ortaklar olarak birbirimize yardım etmeseniz bile Devlete 
saygı duymanın, Atatürk devrimlerini ya#atmanın inancını bizde bulabilirsiniz. Siz 
Türkiye’yi bugüne kadar oyaladınız, bundan sonra da oyalamak istiyorsunuz kanı-
sındayız.

Bir ülkeye demokrasinin bütün ko#ullarıyla yerle#ip yerle#medi%ini belirleyen 
geçerli gösterge, siyasal iktidarların tutum ve davranı#larıdır. E%er bir siyasal ikti-
dar anayasal kurulu#ları kar#ısına alıyor, ele#tiriler kar#ısında hırçınla#ıyor, e%er 
Anayasanın öngördü%ü denetimin kendisinden, i#leyi#inden uzak durmaya u%ra#ı-
yorsa, ülkede demokrasinin yerle#mesinin engeli Hükümetin kendisi olur. Anayasal 
kurumlardan #ikâyet eden hükümetler, dünyanın neresinde olursa olsun demokra-
siyi yeterince içine sindirememi#tir. Muhalefetin anayasal görevi, Hükümetin yan-
lı#lıklarını, yanılgılarını bulup ortaya çıkartmak, bunu kamuoyuna duyurmak ve 
yapmakta oldu%u anayasal denetimle Hükümeti uyarmak, do%ru çizgiye getirmek-
tir. E%er bir muhalefet anayasal hakkını görev haline getiremiyorsa, topluma kar#ı 
da görevini yapamıyor, kendinden bekleneni topluma veremiyor demektir. Böyle 
bir iktidar, iktidar olma hakkına sahip olamadı%ı gibi, böyle bir muhalefet muhale-
fet olma hakkına da güç sahip olur.

Demokrasi, siyasal iktidarların Anayasanın öngördü%ü denetim mekanizması-
na razı olmasıyla ba#lar. Muhalefete tahammülü olmayan, anayasal denetim yolla-
rından kaçmaya u%ra#an bir iktidar, her #eyden ence demokratik rejime saygı duy-
maya alı#mamı# demektir.

Bir iktidar, kendisinin yerine muhalefetin gelece%ini dü#ünürken ecel terleri 
dökmeye ba#lamı#sa, o iktidarın gerçekten yerini terk etmesi, demokrasinin ya#a-
masının kaçınılmaz ko#ulu olur. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

&ktidarın ho#görüsü, zaten kendi moral gücünün do%al sonucudur. &ktidarın 
yerini terk etmekten çekinmesini, kendine güven duymasının noksanlı%ı olarak dü-
#ünmekteyiz. Terk edece%i koltu%a önemli sorumluluklar bırakmadan gidebilen ik-
tidarların saygınlı%ını, kamuoyunda kimse azaltamaz. Anayasal kurumlar i#lerken, 
muhalefet haksız ele#tiride bulunsa da, hatta karalama suçlama ve iftira yolunu 
seçse de, o iktidar kendine güveniyor, kendinden korkmuyor, anayasal kurumlara 
saygı duyuyor ve veremeyece%i hiç bir hesabı Hükümet defterinin zimmetinde bı-
rakmamı# ise, yine de saygınlı%ını yitirmez ve kendisine iktidarın kapıları kapan-
mı# olmaz.

Muhalefetle iktidar ve partiler arasındaki ili#kilerin, sadece Parlamentoda de-
netim ve ele#tiriden olu#tu%unu sanmak, demokrasiyi tek boyutlu bir çizgi üzerine 
yerle#tirmek, cılız tutmak demektir. Onun hacmini, onun derinli%ini fark etme-
mek, o derinlikten ülkeye do%acak yararları elde edememek, meydana çıkarmamak 
demektir.

Aslında, tam i#leyen demokrasi derin bir kavramdır. Bu derinlik, iç ve dı# so-
runlarda iktidarın muhalefete danı#ması, bilgi vermesi ve görü# almasıyla geli#ir. 
Bir iktidar kendisini sadece kendi çevresi ile ku#atır, muhalefeti ve anayasal ku-



rulları bu çevrenin dı#ında tutarsa, o iktidarın hakkı yenilgidir. Bu yenilgi ya da bu 
kayıp, iktidarla birlikte ülkeyi de içine alır.

Sa%lıklı demokrasilerde muhalefetle iktidar arasındaki hırçınlı%ın zaman za-
man ortaya çıkması ola%andır. &ktidarın muhalefete danı#ması, bilgi alıp vermesiy-
le bu hırçınlık azalır; ama hırçınlı%ın ortadan kalkması görevini sadece muhalefete 
ait varsaymak, demokrasinin bütünlü%ünü, demokrasinin derinli%ini kavramamak 
demektir. Demokrasinin derinli%inde zıt görü# ve dü#üncelerin uzla#ması, yönlen-
mesi vardır. Uzla#madan ve yönlenmeden kalan dü#ünceler günün birinde huzur-
suzlu%un kayna%ı olur. Adalet Partisi bugün bu noktaya gelmi# bulunmaktadır.

Sayın Demirel, muhalefetle iktidar arasında diyalog kurulmasından bahsedi-
yor. Bu dü#üncenin Hükümet Programına kondu%unu da görüyoruz. Önemli olan, 
önce Hükümet ortaklarının kendi aralarında diyalog kurması, birbirlerine danı#-
ması, birbirlerine saygı duymasıdır. Yurtiçi ve yurtdı#ı sorunlarda kendi araların-
da anla#arak çözüm aramaya çalı#malarıdır. Önemli olan, anayasal kurullara saygı 
duymaları, kuvvetlerin ayrılı%ı ilkesine inanmaları ve diyalogu bizden önce anaya-
sal kurullarla, kurumlarla kurabilmeleridir. Ancak bu ko#ullardan sonradır ki, Cum-
huriyet Halk Partisiyle diyalog kurmak kolayla#ır ve bir sorun ortaya güçlükle çıkar.

&ktidarı, sadece yatırım yapan, temel atan, bütçe düzenleyen, vergi alıp harca-
yan bir sistem ve makine olarak dü#ünmemek gerekir. &ktidarın muhalefete kar#ı, 
Anayasaya kar#ı, anayasal kurullara kar#ı, yasalara kar#ı, halka kar#ı, yoksul kitle-
lere kar#ı görevleri vardır. Bu görev, yabancı konukların biçimselli%inin ötesinde 
daha derin çizgiler ta#ır ve bu resepsiyonlara muhalefetin davetinin ötesinde derin 
anlamlar ta#ır.

Ba#arılı hükümetler, muhalefete danı#mayı, anayasal kurullara saygı duymayı, 
halkın ihtiyaçlarını ölçebilmeyi ve halkın ihtiyaçları kar#ısında gerekeni yapabilme-
yi gerektirir.

Ba#arılı hükümetler, bu içeri%i ve nitel varlı%ı benimseyip kabul edebilenler 
arasından çıkar. Ça%ımızda demokrasinin yerle#mesi ve gereklerinin bütün sosyal 
katlara e#it olarak yansıması en ba#ta hükümet görevidir.

Hükümet, kitle haberle#me araçlarının, radyonun, televizyonun tam bir yan-
sızlıkla ve e#itlik içinde bir kamu hizmetli olarak kullanılmasına yardımcı olmalıdır, 
olmak zorundadır. Radyo ve televizyon, iktidar, muhalefet ve parti farkı gözetil-
meksizin e#it ko#ullar altında kullanılmalıdır.

Siyasal parti grupları içinde TRT tarafından en çok destek gören partinin Milli-
yetçi Hareket Partisi oldu%unu 1975-1976 uygulamalarında gördük.

Yaptı%ımız bir ara#tırmanın sonucuna göre, Parlamentodaki sandalye sayısına 
göre 6’ncı sırada yer alan Milliyetçi Hareket Partisi, siyasal haberlerde kendisine 
ayrılan süre bakımından 4’ncü sıraya çıkartılmı#, sandalye sayısı bakımından Parla-
mentoda 3’ncü sırayı alan Milli Selâmet Partisi, siyasal haberlerdeki süre bakımın-
dan 6’ncı sıraya indirilmi#tir.

Bir kitle haberle#me aracı tarafsız olmaktan yoksun bırakılırsa, o hükümeti 
olu#turan ortaklar arasında da haksızlık ve adaletsizlik kendisini gösterir.



Yüce Meçisin saygıde%er üyeleri, Millî E%itim Bakanlı%ının, MC döneminde 
müfredat programından çıkarılan ilkelerden bazılarını kısaca sizlere arz ediyorum; 
bunun 359 sayılı TRT Yasasının 2’nci maddesindeki ilkelere benzedi%ini ve TRT’nin 
uygulaması ile Millî E%itim Bakanlı%ının müfredat programından çıkarılan ilkele-
rin birbirine ne kadar çok benzedi%ini Yüce Meclise bu suretle arz etmi# olaca%ım.

Müfredat programından çıkarılan ilkelerden bazılarım sunuyorum:
"öyle diyor müfredat programı, #öyle diyordu Atatürkçü iz izleyen müfredat 

programı:
“Di%er demokratik milletlerin geçirmi# ve geçirmekte oldukları geli#me a#a-

malarını ve bu konuda güdülen yolları ara#tırmak” Bu ilke tümüyle çıkartılmı#tır. 
“Atatürk’ün çizdi%i milliyetçilik anlayı#ı içinde” cümlesi oldu%u gibi çıkartılmı#tır, 
“batılıla#ma” kelimesi çıkartılmı#tır. Tıpkı TRT’den halkın çıkartıldı%ı gibi, tıpkı 
TRT ekranlarından yoksul halk kitlelerinin uzakla#tırıldı%ı gibi, tıpkı TRT’den yurt-
sever yapımcıların çıkartılıp, onun yerine TRT ekranlarının yabancı dizi filmlerine 
seriler halinde açıldı%ı gibi.

Millî E%itim Bakanlı%ında uygulanan politika ile TRT yönetiminde uygulanan 
politika arasında yakın bir ba%ın ve benzerli%in bulundu%u Yüce Meclise arz etmeyi 
bir görev biliyoruz.

MC iktidarının karanlıklarında yatan temel politikanın ipuçları hükümet üye-
lerinin resmî demeçlerinde kendini beli etmektedir. TRT’ye ve Millî E%itim Bakanlı-
%ına egemen olan amacın aynı kaynaktan, aynı zihniyetten, aynı taktikten hareket 
aldı%ı ortaya çıkmı#tır. Bu amaç, açıkça Nasyonal Sosyalist genç ku#aklar yeti#tirme 
amacıdır. &ktidara gelmenin kestirme yolu için bu ku#akları vurucu güç olarak kul-
lanmak, MC döneminin kanlı olaylarında önemli rol oynamı#tır. Bu inkâr edilemez, 
bu yadsınamaz.

&kinci MC iktidarı, bütün kurumlarda parti ve siyasal görü# farkı gözetilmek-
sizin e#it i#lem yapmayı içine sindirmeli ve bunun Anayasanın 12’nci maddesinin 
gere%i oldu%unu biran bile aklından çıkarmamalı idi. Böyle yapmamı#tır.

Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasî dü#ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı 
gözetilmeksizin kanun önünde e#ittir. Hiç kimse, ister ba#bakan, ister ba#bakan 
yardımcısı olsun, siyasal grupları ve ki#ileri anar#i ile komünizm ile suçlayamaz. 
Elinde yasal kanıtları varsa, bu sorunu yargı organlarına intikal ettirir ve bu suçla-
maya dayalı olarak ceza hükmü getiremez.

Anayasaya saygı, önce iktidara ait bir görevdir.
“Egemenli%in kullanılması hiç bir surette belli bir ki#iye, zümreye veya sınıfa 

bırakılamaz. Hiç kimse veya organ, kayna%ını Anayasadan almayan bir Devlet yet-
kisini kullanamaz” Anayasanın bu açık hükmü, demokrasimizin vazgeçilmez özü-
dür.

17-18 "ubat 1975 günü çe#itli illerimizde çıkarılan kanlı olaylar, o tarihte MC 
Hükümetinin, Anayasada tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında 
objektif ve hukukun üstünlü%üne inanan bir tutum içinde bulunmadı%ını kanıtla-
mı#tır. Hemen bir gün sonra Tokat ilinde sayısız dükkânların, ma%azaların ve i#yer-



lerinin vitrinlerine ve camlarına asılan, zor kullanılarak yapı#tırılan afi#lerden elde 
edebildi%imiz bir tanesini Yüce Meclisin bilgilerine arz ediyorum.

Zamanın Ba#bakan Yardımcısının kırmızı zemin üzerinde bir foto%rafı-
nı görüyorsunuz, bu afi#te. Binlercesi Tokat’ın caddelerinde, binlercesi Tokat’ın 
dükkânlarının vitrinlerinde yapı#tırılmı#tı. Sa% üst kö#edeki yazıyı sizlere sunu-
yorum (A.P. sıralarından “Ne var bunda” sesleri) Anayasayla ne denli ba%da#tı%ını, 
insan haklarıyla ne denli ba%da#tı%ını, bana bu soruyu yönelten arkada#larımız gö-
receklerdir. “Emanet olan davayı kucakladım. Hiç arkaya bakmadan, tereddütsüz, 
hiçbir #eye aldırmadan yürüyorum”

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Arkasında 27 Mayıs var.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — “...&leriye do%ru yürüyorum. Hızlanıp ko#-
mak gayreti içindeyiz ko#aca%ız. &leriye gittikçe geride kalmayıp beni takip edin. Bu 
mücadelede her hangi bir sebeple ben dü#ersem bayra%ı kapın, daha ileriye gidin. 
Geri dönersem vurun Davaya katılıp geri dönen herkesi vurun” diyor (A.P. ve C.H.P. 
sıralarından gürültüler) Bu sözlerin foto%raf üzerinde yazılı olmasına izin veren 
ki#inin barı#tan yana, karde#likten yana, demokratik rejimden yana oldu%u dü#ü-
nülemez. Buna alkı# tutanların demokrasiye kar#ı geldiklerini, demokrasiye saygı 
duymadıklarını günün birinde anlayacak ve bu yolda çalı#acaklarını zannediyoruz. 
(C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Barı#ta, karde#likte, millî bütünlükte ve demokraside, geriye döndü%ü zaman 
insanların öldürülebilece%i bir dava yoktur, tanımlanmamı#tır. (A.P. sıralarından 
“Komünizmde var” sesleri) Barı#a ve demokrasiye inanan kimse üstelik hükümet 
üyesiyse, geri dönenin vurulması buyru%unu verme gücünü ve yetkisini kendisinde 
göremez. Anayasa ve yasalar kimseye böyle bir hak tanımamı#tır.

Anayasanın 10’ncu maddesi...

TURAN KOÇAL (#stanbul) — Atatürk söyledi, Atatürk. “Komünistleri gör-
dü%ünüz yerde öldürün” dedi.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Atatürk’ün vurun demesi, sizce genç ku-
#akların öldürülmesi anlamına geldi%ini zannedecek kadar kötü niyetli oldu%unuzu 
zannetmiyorum; ama cahil oldu%unuzu zannediyorum. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Anayasanın 10’ncu maddesi, ki#inin temel hak ve hürriyetlerini, Atatürk’ün 
kurdu%u Cumhuriyetin Te#kilâtı Esasiye Kanununun emri de bu idi. (C.H.P. ve A.P. 
sıralarından kar"ılıklı lâf atmalar, gürültüler)

Sayın Ba#kan, sükûneti korumaya gayret ediniz, konu#mamı sürdürece%im. 
(A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler)

Sayın Ba#kan, konu#mama müdahale edenlere müdahale etmenizi rica ediyo-
rum.

BA%KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müzakereleri sükûnetle dinleyelim.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Te#ekkür ederim Sayın Ba#kan.



BA%KAN — Unutmayalım, bugün bütün dünyanın gözü bizdedir. (C.H.P. sıra-
larından gülü#meler, alkı"lar)

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Anayasanın 10’ncu maddesi, “Devlet ki#i-
nin temel hak Ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkele-
riyle ba%da#amayacak sure &te sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal engel koyamaz” 
Bu engeller varsa, kaldırmak; insanın maddî ve manevî Varlı%ının geli#mesi için 
gerekli #artları hazırlamak görevini devlete vermi#tir.

Bu nedenle, Anayasanın 10’ncu maddesi gere%ince, hiç bir kimse bir ba#kasının 
burnunu kanatma hakkını kendinde göremez, insan ise göremez, vicdanı varsa gö-
remez, Anayasaya saygısı varsa göremez; hele onu öldürmeyi aklından geçiremez, 
deli de%ilse, çılgın de%ilse, kötü niyetli de%ilse... (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Oysa ki bu ki#i, Anayasanın ve yasaların tanıdı%ı ve güvence altına aldı%ı, insa-
nın maddî ve manevî varlı%ına kendi kafasında, ya da kendi kafatasında tanımladı-
%ı ve ne oldu%unu demokrasiye inananların yadırgayaca%ı bir dava için hayata son 
verilmesini öngörmekle ve bunu telkin etmektedir.

Anayasamızın 33’ncü maddesini Yüce Meclise sunuyorum:
“Kimse, i#lendi%i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadı%ı bir fiilin-

den dolayı cezalandırılamaz.
Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur.
E%er bir ki#i; ben devletim, ben yasayım derse, o zaman bir ba#kasına ötekisini 

vurunuz diye emir verebilir; ama böyle bir emrin demokraside, Türkiye Cumhuri-
yetinde yeri yoktur, fa#izmde yeri vardır ve o ki#i fa#ist olur böyle yaparsa. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Devletin önemli bir siyasî makamını i#gal eden ki#i, kendisini Anayasanın bu 
maddesinin dı#ında görerek, ceza ve ceza tedbiri koymaktadır; Türk Ceza Kanunu-
nun 311’nci maddesinin 1’inci bendine göre cinayete te#vik suçunu i#lemi#tir. E%er 
bu afi#lerde gösterdi%im söz kendisinin ise; fakat bir Cumhuriyet Halk Partili ola-
rak, bu sözün kendisine ait olup olmadı%ında ku#ku duyduk, “Kendi söylememi#tir, 
kendi adına ba#kaları söylemi#tir ve belki biz böyle bir iddiada bulunursak haksızlık 
ederiz ve o ki#iye iftira etmi# olabiliriz” diye kendimizden ku#ku duyduk ve Yüce 
Meclise getirmeden önce konuyu ara#tırdık. Bütün iyi niyetimizi kullanarak, “Da-
vaya katılıp geri dönen herkesi vurun” sözünün, hükümetin en üst düzeyinle siya-
sal görev yapan ki#iye ait olamayaca%ım dü#ündük; olamaz diye dü#ündük. Kendi 
kafamıza uymadı%ı için, en az kar#ımızdakilerin de bizim kadar uygar olabilece%i 
olasılı%ını gözetti%imiz için dü#ündük; ama yanılmı#ız.

Sayın Alpaslan Türke# tarafından yazılıp, 15 liraya satılan ve Anda Kitabevi 
tarafından basılan; “Türkiye’nin meseleleri” adlı kitabın 46’ncı sayfasında aynı me-
sajın yer aldı%ını gördük. O kitabın sayfasının ve kapa%ının ve kapa%ın arkasında-
ki aynı cümlelerin fotokopisini Yüce Meclise sunuyorum. 15 liraya satılıyor ve 15 
liraya satılan kitabın içinde; “Davamdan dönerse seni vuracaktır, sen de davadan 
döneni vur” diye yazılı, 15 lira ücretle...



Artık bu ki#inin; “Benim fa#ist oldu%umu söyleyenleri, sizi ispata davet ediyo-
rum, aksi halde müfterisiniz” demek hakkı elinde kalmamı#tır.

Her Türkün izleyece%i ve gerekirse seve seve canını verece%i dava, Anayasamız-
da tanımlanan davadır. Bu dava, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezli%i dava-
sıdır. Bu dava, Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına dayanan millî, demokratik, 
laik ve sosyal, hukuk devleti olması davasıdır. Bu dava” egemenli%in hiç bir suretle 
belli bir ki#iye, zümreye, sınıfa bırakılmaması davasıdır. Bu dava, hiç bir kimsenin 
ve organın Anayasadan kayna%ını almayan devlet yetkisini kullanamaması, kullan-
ma hakkına sahip olamaması davasıdır.

Bu dava, herkesin ki#ili%ine ba%lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, hak 
ve hürriyetlere sahip olma, maddî ve manevî varlı%ını geli#tirme davasıdır, e#itlik, 
iç barı#, huzur davasıdır.

Bu davalar için her Türk, dü#manlara kar#ı canını seve seve verir ve canını seve 
seve vermeye arkada#ını ikna eder. Sava#ta ise, kumandanının emri altında canını 
gene seve seve verir. Böyle davalar için hayat kaybetmek #ereftir; ama bir insanın 
kafasında ne oldu%u belli olmayan bir dava için hayat kaybetmek #erefsizli%in en 
acısıdır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Anayasadan ve yasalardan dayana%ını almayan hiç bir otoritenin kullanılması-
na; halktan kuvvet alarak, halkın deste%ini alarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
bundan böyle izin vermeyece%iz, olanak tanımayaca%ız. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Hiç kimsenin, kendi kafasında ve bazılarının kafatasında suç icat edip ceza 
tedbiri almaya artık cesaret edebilece%ini zannetmiyoruz. Bu tür cesarete sahip 
bulunanlar, halkın, anayasal kuru#ların ve Cumhuriyet Halk Partisinin kar#ısında 
yenilginin ne oldu%unu anlayacaklardır.

Biz, bir devletin birinci özelli%inin ciddiyet oldu%una inancımızı hâlâ yitirmi# 
de%iliz. Devlet; sözüne güvenilir, haksızlık etmez, zulüm etmez, kin duymaz ve in-
tikam almaz, kendi kendisine adam öldürmez. Yasalar, yargılar vardır; Anayasa-
da kuvvetler ayrımının do%al bir sonucu olarak uygulanır demokratik ülkelerde ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bu ilke. Demokratik hukuk devletinde i#kencenin 
de yeri yoktur. Hiç kimse bildi%ini i#kence yolu ile söylemeye zorlanamaz ve hiç 
kimse i#kenceye dayanıklı olmak zorunda de%ildir. E%er Tanrı (Millî Selâmet Parti-
li arkada#larım beni çok iyi anlayacaklardır) insanları daya%a dayanıklı yaratsaydı, 
derimiz bu kadar ince olmaz, kösele ile kaplı olurdu. &nsanlar hiç bir zaman daya%a 
dayanıklı olarak yaratılmamı#tır.

&nsanlar üzerinde daya%ı deneyen rejimin kar#ısında olmayı, Yüce Mecliste ik-
tidar olma olasılı%ına sahip hükümet üyelerinden de bekliyoruz. &n#allah bu kez 
Adalet Bakanı, müste#arını makamında dövmez.

Yüce Meclise sunaca%ım belgeler, MC adını alan iktidarın yalnız yurt içinde de-
%il, yurtdı#ında da i#kenceci iktidar olarak isim yapmasına neden olan belgelerden 
sadece birkaç tanesidir.



Zeytinburnu olaylarına karı#an Hasan Aksu adlı gencin foto%rafını Yüce Mec-
lise gösteriyor ve MC iktidarının sadizmi ho#görü ile kar#ılayan tutumunu, ulusu-
muzun temsilcilerine #ikâyet ediyorum. Ayaklarının diz kapaklarının altında sigara 
söndürülmü#tür bu gencin ve bu gencin ayak tabanının sigaranın kül tablası gibi 
kullanıldı%ı foto%raflarda bellidir.

HASAN CER#T (Adana) — O foto%rafları hacılara göster, hacca gidenlere 
göster.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hasan Tosun adlı gencin foto%rafı da öyle; 
ayakları aynı i#leme u%ratılmı#. Burhan Günseren ve daha niceleri...

Suçları ne olursa olsun, ne dü#ünmü#ler, ne söylemi# olurlarsa olsun, eyleme 
de geçmi# olsalar, insanlara ça%ımızda cezayı yasalar verir ve uygulamayı o yasala-
rın yetkilileri yapar.

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Halk mahkemeleri kurun öyleyse.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hiç kimse kendisi ortaya çıkamaz. Sayın 
Adalet Partili milletvekili arkada#ım halk mahkemesi kurmayı dü#ünenlerin de ak-
lından ku#kuya dü#erim.

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Ortado%u’da siz yaptınız.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Biz Ortado%u’da hiç bir #ekilde böyle bir 
te#ebbüse, böyle bir te#vike gerek görmedik; ben Ortado%u Teknik Üniversitesini 
bitirmedim, Sayın Ba#bakanınızın bitirdi%i &stanbul Teknik Üniversitesini bitirdim. 
(A.P. sıralarından “Bitiremezsin de” sesi) Size fazla cevap vermek istemiyorum, ku-
sura bakmayın.

Galiba su mühendisi olan Sayın Süleyman Demirel zamanında - Birinci MC &k-
tidarı zamanında “baraj yapan uzmanlardan çok, i#kence yapan uzmanlar istihdam 
edilmi#tir” Bunu da bir defa daha hatırlatmak isterim. (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) MC döneminde i#lenen cinayetler, öyle sanıyoruz ki, Türk tarihi-
nin hiç bir döneminde i#lenmemi#tir. Sokakta can güvenli%i kalmamı#tır, konutta 
can güvenli%i kalmamı#tır, okulda can güvenli%i kalmamı#tır ve hastanelerde can 
güvenli%i kalmamı#tır. Hastaneye ziyarete giden gençlerin hastane koridorunda 
tabanca ile öldürülmesi ve katillerin rahatça uzakla#ıp gitmeleri MC döneminde 
cinayetlerin nasıl himaye gördü%ünü belirtiyor.

HAL#L KARAATLI (Bursa) — Eski plâk.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Pla%ın eski olu#u, cinayetleri unutturmaz. 
Pla%ın eski olu#u, sizin yeni plak kullanmakta oldu%unuzu kanıtlamaz, siz yeni 
plaklara da yine cinayetleri i#leteceksiniz gibi geliyor bana, e%er bu kafada devam 
edecekseniz... (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Hükümeti plak çalmaya 
da benzetmemenizi herhalde sizin Ba#bakanınız size sonra ifade edecektir zanne-
diyorum.

Teknik Üniversitede sınıfa girip ö%renciyi öldüren katil, polislerin gözleri 
önünde rahatça okulu terk edebilmi#tir. Birinci MC Hükümeti bu cinayetleri ne 



denli kendi güvencesi için ho#görü ile kar#ılamasa, &kinci MC Hükümetinin de aynı 
biçimde davranaca%ı ku#kusunu ta#ıyoruz.

Bir kredinin kullanılmasında, bir te#vik tedbirinin verilmesinde, ya da bir genel 
müdürün veya müste#arın atanmasında birbiriyle anla#amayan Hükümet ortakla-
rı yalnız cinayette anla#abilmekte ve diyalog kurmaktadırlar. Cinayet konusunda 
birbirlerini suçladıklarına tanık olmadık; ama “Az kredi verdin veya vermedin”, 
“O genel müdürü atadın veya atamadın” ya da “Ba#kan Carter kar#ısında yumruk 
atamazsın, takla atarsın” gibi suçlamalar yapılıyor. (C.H.P. sıralarından gülü"meler, 
alkı"lar) ama “Cinayete yol açıyorsunuz” diye suçlamalar yapılmıyor.

“MC &ktidarı” ya da “Hükümet” deyimini kullanırken, Yüce Meclise saygıyla arz 
ediyorum, &ktidarı olu#turan parti gruplarını kastetmemekteyiz. Biz, iktidarla, ik-
tidarı olu#tursa bile parti gruplarını artık birbirinden farklı görmeye ve dü#ünmeye 
ba#ladık. Demokrasi de zaten biraz bunu gerektiren bir a#amadır.

Hükümeti olu#turan parti gruplarının da ülkenin durumundan, içine dü#ülen 
siyasal ve ekonomik bunalımdan ülkenin gelece%i için endi#e duyan ve ne yapmalı 
sorusuna çözüm arayan parlamenterlerin bulundu%unu sanıyoruz. &nsanların siya-
sette ülkeye hizmet etme amacı #u ya da bu partide görev almasına neden olabilir. 
Do%aldır bu. Bunu ho#görü ile kar#ılıyoruz. Ülkenin esenli%i, iç barı#ın sa%lanma-
sı, uygun, gerçekçi ve insancıl tedbirlerle bunalımlara çözüm bulunması iste%inin 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak yalnız bizim tekelimizde oldu%unu dü#ünecek kadar 
katı kalıplar içinde yer almadı%ımızı Yüce Meclise arz etmek isterim. En az sizlerin 
içinde, bizim partiden olmayan arkada#larımızın da iç barı#ı, karde#li%i, özgürlü%ü 
ve özgürce üretim yapma i#leminin söz konusu olmasını benimsedi%ine inanıyoruz. 
A.P. de, Millî Selâmet Partisinde ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi içinde ülkenin 
bugün a#ılması güç görünen sorunların zamanla daha da güçle#mekte oldu%unu en 
az bizim kadar içtenlikle dü#ünen ve hatta kendi vicdanlarında, Hükümette sorum-
luluk arayan parlamenterlerin bulundu%una inanıyoruz.

Demokrasiye, özgür dü#ünceye, ki#inin manevi varlı%ının geli#mesi ilkelerine 
ba%lı olmanın bir gere%i de, kar#ımızdakilerin dü#ünce ve eylemlerinde bizi haklı 
neden aramaya sevk etmektedir. Manevi de%erlere yer vermenin bir gere%i olarak, 
böyle bir dü#ünce bizi zorlar, uygarlı%ın nedeni olarak zorlar. Buna ra%men demok-
rasinin de kavram olarak, bir bunalımdan geçti%im görüp üzülüyoruz. Bir partinin 
iç yapısı, dü#ünce ve e%ilimleri; liderin kafası, dü#ünce biçimi ve davranı# modeline 
giderek uymak zorunda bırakılmamalıdır; ama bırakılmaktadır. Demokrasiyi dene-
yen ve tüm kurumlan ile benimseme a#amasına varamamı# ülkelerde bu durum 
daha da belirgin rahatsızlık halini almaktadır. Bundan ötürü biz, Sayın Demirel’in 
yalnız ülkeyi de%il, kendi partisini de bir çıkmazın içine sürüklemekte oldu%u ka-
nısındayız.

Sayın Demirel’in, Yüce Meclisin soru#turma hazırlık komisyonlarına intikal 
etmi# konular yüzünden rahatsızlık ve tedirginlik içinde bulundu%u ve ne ko#ul 
olursa olsun, partisi adına hangi ödünü vermek gerekirse gereksin, iktidarda olma-
ya kendisini zorunlu görmesi, bugünkü bunalımın ba#lıca kayna%ı haline gelmi#tir. 
&ster istemez birbirinden farklı ve ba%ımsız üç sorunu bir arada dü#ünmek ve çö-



zümlemek zorunda kalmı#tır. Sayın Demirel. Bu üç sorun, önem sırasına göre #öyle 
dizilebilir:

Kendisi, partisi ve Türkiye…

Olayların ba#layı#ından ve sürüp gitmesinden anla#ılıyor ki, Türkiye en ba#ta 
gelen konu haline hâlâ geçememi#tir. Bundan ötürü anar#i, kanlı olaylar, siyasî ci-
nayetler bir rastlantı de%ildir. Türk toplumunun yapısal de%i#imi, sosyal bunalım, 
ya da sosyal patlama gibi geçersiz deyimlerle de açıklanmasında gerçekçilik göre-
miyoruz.

Devleti, planlı biçimde, e%itim kurumlarından kitle haberle#me araçları, ör-
ne%in radyo ve televizyon gibi organlardan ba#layarak ele geçirme u%ra#ısı vardır. 
Bu u%ra#ı, Milliyetçi Hareket Partisinin yarı resmî ya da resmî yayın organı olan 
“Devlet” Dergisinde teori olarak geli#tirilmi#, ilân edilmi#tir. &ktidara gelmenin 
stratejisinin #u üç a#amada gerçekle#ece%i “Devlet” dergisinin 193’ncü sayısında 
belirtilmi#tir” Sokak iktidarı, Devlet iktidarı, Meclis iktidarı” Dergi sonra #unları 
yazmaktan çekinmiyor:

“Milliyetçi Hareket bu üç hedefi me#ru yollardan alacaktır. Mücadelenin mi-
henk ta#ı, hedefin alınmasıdır. Yeti#en ülkücü kadrolar doldurulup, Devlet iktidarı 
sa%lanırken...” Gerisini okumuyorum.

Öyle anla#ılıyor ki, Sayın Demirel kendi prati%i ile fa#izmin teorisini bir nok-
tada birle#tirmek ve bu birle#imden yararlanmak dü#üncesini gütmektedir. Bunun 
için de bugünkü cinayetler bir rastlantı olamaz. Bugünkü fa#izm, kendili%inden 
ortaya çıkmı# bir rastlantı de%ildir. Tersine, Sayın Demirel’in kendisini çıkmaza sü-
rükleyen özel durumunun 1968’lerde ba#layan ve ülkücülük denilen fa#ist hareke-
tin içinde güvenceye kavu#mak tekni%idir ve bu tekni%in bir sonucudur. Bu güven-
cenin faturasını öyle zannediyoruz ki, Adalet Partisi ile birlikte hepimiz ödeyece%iz.

Bundan ötürü, Hükümet programında iç barı#ı, karde#lik ve huzuru korumak-
tan bahsedilmesini bir aldatmaca niteli%inde yorumluyoruz ve ona inanmak için 
kendimizde güven duyamıyoruz.

&kinci MC Hükümetinin ülkeye barı# getirece%inin, huzur sa%layaca%ının belir-
tilerine rastlamak #öyle dursun, Sayın Demirel’e Hükümet görevi verilir verilmez, 
bazı bakanlıklar yeniden komando denilen Milliyetçi Hareket Partili militanların 
kontrolü ve balkısı altına girmi#tir, girmektedir ve girmesi devam etmektedir. Ye-
niden bakanlıkların i#gali hazırlıklarına da ba#lanmı#tır.

Barı# ça%rısı, karde#lik ve huzuru korumaktan bahsetmek öyle zannediyoruz 
ki, kendileri gibi dü#ünenler arasında uygulanan bir yöntem olarak kullanılacaktır.

1977 Ecevit Hükümeti denemesinde, Millî E%itim Bakanlı%ındaki kamu görev-
lilerinin silahtan arındırılmasına gösterilen tepki ile barı# ça%rısı birbiri ile ba%da-
#amaz, çeli#ir. Silahtan arınma hareketine, bir devlet dairesinde kamu görevlileri-
nin silah ta#ımamasını öngören bir bakanlık buyru%una, bir bakanlık genelgesine 
bu denli tepki göstermenin gerisinden, karde#likten, huzurdan, iç barı#tan bahset-
me hakkı elde edilemez. O söylense bile sadece bir taktik olur, bir aldatmaca olur.



1977 Nisan ayı içinde &çi#leri Bakanlı%ında yapılan valiler toplantısında MC 
Hükümetinin uygulamalarından dile getirilen #ikâyetler son derece ilgi çekicidir. 
Bu #ikâyetlere MC iktidarının hiç bir üyesinin kulak astı%ına ve gere%ini yapmak is-
tedi%ine tanık olamadım. (C.H.P. sıralarından “Sayın Ba"kan, A.P. sırasında biri gazete 
okuyor” sesleri)

SABR# TI&LI (Kastamonu) — Burası kütüphane mi?
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Ba#kan, saygıde%er üyeler; ben, beni 

ilgi ile dinleyenlere te#ekkür etmek, dinlemeyenlere de te#ekkür etmek görevim ol-
du%unu Yüce Meclise arz etmek isterim. Dinleyen dinleyecektir, dinlemeyen dinle-
meme hakkına sahiptir, müdahale edilmemesini istirham ederim.

"imdi, MC tarafından, hem de MC iktidarı tarafından göreve atanan bir valinin 
o toplantıda yapmı# oldu%u açıklamayı sizlere sunuyorum; Vali #öyle diyor:

“E%itim Enstitüleri, Milliyetçi Hareket Partisi örgütü haline getirilmi#tir. &da-
reci ve ö%retmenler ona göre seçilmi#lerdir. Millî E%ilim Bakanlı%ı, 40 ay hapse 
mahkûm olan bir ö%retmeni dört defa teklif etti%im halde görevden almamı#tır” 
demi#tir.

Devletin sorumlulu%unu omuzlarında hisseden ve devletin ne oldu%unu yüre-
%ine sindiren vali, MC iktidarı tarafından atanmı# olabilir. Bir ba#ka iktidar tara-
fından da abanmı# olabilir, onun atandı%ı kayna%ın hatalarını görmek, o valinin, 
Atatürkçü valinin ba#ta gelen görevlerinden biridir.

Bir ba#ka vali, gene aynı toplantıda #öyle yakmıyor: “Son 1,5 yıldan beri dev-
let kadroları partizan memurlarla doldurulmu#tur. Devlet, halkın devleti olmaktan 
çıkmı#tır”

Gaziantep E%itim Enstitüsünde okuyan ö%rencilere ait kimlik belgelerinde 
Milliyetçi Hareket Partisinin amblemi olan “Bozkurt” damgalarının ta#ındı%ını bi-
liyor musunuz?

DEVLET BAKANI VE BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana) — Milliyetçi Hareket Partisinin amblemi bozkurt de%il, üç hilâldir. (C.H.P. 
sıralarından, “Yuh” sesleri, gürültüler)

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Siz Bozkurt ambleminin ne kadar geçerli 
ve kendi partinizin simgesi oldu%unu daha sonra basın toplantılarında ilân ettiniz 
Sayın Ba#bakan Yardımcısı.

Siz çok amblem ku#anıyorsanız, o sizin çok oyun oynamanızın sonucudur. 
(C.H.P. sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı"lar)

DEVLET BAKANI VE BA%BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN TÜRKE% 
(Adana) — Bu konuda yanılıyorsunuz: Üç hilâl, üç hilâl.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sizinle ayrıca özel olarak bu konuyu tartı-
#ırız.

Milliyetçi Hareket Partisinin amblemini, M.H.P.’nin çok sevdi%i rozetini e%er 
ö%rencilerin kimlik kartlarında görüp de Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel, “ba#-
ka okulların kimlik kartlarına da “Kırat” damgasını vuracaksınız” diye talimat ve-



rirse, o zaman yadırgamamak gerekir. Millî E%itimin okulları, acaba partilerin okul-
ları mı? O ö%renciler kimlik kartlarında ait oldukları partilerin amblemlerini veya 
simgelerini mi ta#ıyacak? Biz iktidara geldi%imiz zaman acaba zannediyor musunuz 
ki, ö%renci kimlik kartlarına altı ok damgasını basaca%ız? Böyle #ey aklımızdan geç-
mez. Yazık olur okullara. Okulları parti, partizan ve militan yuvaları haline getir-
meye hakkımız yoktur. O zaman size “Atatürkçü” deme olana%ı kalmaz.

"imdi soruyoruz; barı#, karde#lik, huzur kimin için? MC &ktidarından yana 
olanlar için mi?

Hiçbir demokratik ülkede, devlete güveni ve saygısı olan Ba#bakanın, #u sözleri 
kamuoyuna ilân etti%i görülmemi#tir (25.2.1976 günlü Hergün Gazetesinde Sayın 
Demirel’in #u sözlerini okuyanlar, yukarıda sunmaya çalı#tı%ımız analizin ne denli 
gerçekçi oldu%unu kabul edeceklerdir), Sayın Demirel #öyle diyor:

“Ülkücü gençlik milletimizin teminatıdır. Ülkücüleri suçlayanların Devleti yık-
mak isteyenler oldu%u bellidir” Bu dü#üncede olan bir Ba#bakan, devleti yıkmak 
isteyenlerin asıl koruyucusu durumuna dü#er. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

Bizim anayasal düzenimize göre, devleti devlet korur, sokak e#kıyalarının dev-
leti korumaya sahip çıkma hakları yoktur. Devleti devlet olmaktan çıkarır, buna 
olanak verenlerin çiftli%i haline getirir, e%er devleti devlet koruyamaz, devleti e#kı-
yalar korumaya çalı#ır ise. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi devletinin koruyu-
culu%undan ba#ka hiçbir kuvvetin korumasına muhtaç hale gelmemi#tir, gelemez, 
getirilemez.

Türkiye’de büyük suç i#lenmektedir. Türkiye’de Hükümetin i#ledi%i suçun bo-
yutu büyümü#tür, insanlı%ı a#mı#tır, demokrasiyi a#mı#tır, Anayasayı a#mı#tır. 
Devlet adamları Türkiye’yi ikiye bölmektedir: “Vatan seven, vatan sevmeyen; ülkü-
cü olan, ülkücü olmayan; milliyetçi olan, milliyetçi olmayan; Türkçü olan, Türkçü 
olmayan” gibi. Genç ve körpe insanları bu ikileme inandırarak Türkiye’de iç kav-
ganın bilerek bilmeyerek öncülü%ü yapılmaktadır. Kendi iktidarına Cephe &ktidarı 
diyenler bu büyük suçu i#lemi#, Anayasanın 57’nci maddesini ihlâl etmi#tir. Bakınız 
Milliyetçi Hareket Partisinin resmî yayın organı olan “Devlet” dergisinin 196’ncı 
sayısında ne deniyor, ne yazılıyor: “Çocuklara millî kin ve millî ülkü vermeyen ö%-
retim ve e%itim sistemi milliyetçi yeti#tiremez” Aynı dergide; “Barı# ne demektir, 
karde#lik ne demektir? Milliyetçilik; millî kin, millî ülkü üzerine kurulmu#tur” diye 
yazmaktan da çekinilmiyor. Gene Devlet dergisinin 232’nci sayısında: “Artık Türki-
ye’mizde sa%, sol çatı#ması de%il; Türk olanla Türk olmayanların çatı#ması vardır” 
diye yazılıyor. (Gürültüler) Bu dü#ünceyi, ne yazık ki 1 yıl sonra zamanın Adalet 
Bakanının, radyo ve televizyonlardan “Vatansever olanla vatansever olmayanların 
çatı#ması” #eklinde Türk halkına duyurdu%una tanık oluyoruz. Bu denli bölücülük, 
halkı birbirine dü#man kamplara ayırmak ve Devletin en üst düzeyindeki sorumlu 
ki#ilerin bu tür ortak bir amaç etrafında dü#ünce birli%inde yer almaları suçtur ve 
bu suç Anayasanın 57’nci maddesinde belirtilmi#tir; Türk Ceza Kanununun 146’ncı 
maddesinde yer almı#tır.

Hükümet böyle dü#ünürse, o devlet temel özelliklerinden ve niteliklerinden 
yoksun kalır. Hükümet böyle dü#ünenleri içerisinde barındırır ve tekrar içerisinde 



yer verirse, o ülkede iç barı#ın gerçekle#mesi güçle#ir, o güçlük Hükümetin içerisin-
deki unsurlardan ileri gelir çünkü. Bu Hükümetin iç barı#ı sa%layaca%ı, yurtta#lara 
e#it davranaca%ı, masum insanları “yurtseven ve yurtsevmeyen” diye iki ayırma-
yaca%ına ait sözlerinizin sa%lam dayanaklarını elle tutarcasına ve berrak biçimde 
mevcut göremiyoruz.

Son günlerde basına yansıyan, radyo ve televizyon haberlerinde yer alan barı# 
ça%rılarının içtenli%ine inanmanın güç oldu%unu dü#ünüyoruz. Bunun bir taktik, 
bunun bir aldatmaca, yapay belge niteli%inden ötede ciddîlik ta#ımadı%ı kanısında-
yız. Bugünkü Hükümetin en küçük partinin genel ba#kanı ve Ba#bakan Yardımcısı 
olan ki#inin içtenlikli olu#una güvenimiz yoktur.

1972’lerde yazdı%ı “Yeni Ufuklara” adlı kitabının 36’ncı sayfasında “Bozkurtla-
rım” diye hitap etti%i gençlere, rozeti ve amblemi hatırınızdadır “Kötü, yanlı# hare-
ketlerimizle insanları kendimizden nefret ettirmemeliyiz” diye nasihat veriyor. Bu 
nasihatı tutuyoruz, bu nasihattan yanayız; ama 1973 yılında “9 I#ık” adlı kitabının 
43’ncü sayfasında “Ya#asın bu u%urda sava#an Türk milliyetçileri, yavuz, yi%it boz-
kurtlarım” biçiminde sava# ça%rısında bulunuyor ve...

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Bozkurt de%il o, 3 hilâl.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) —...4 Temmuz

1973 günlü Hürriyet Gazetesine verdi%i açıklamada da bakınız ne diyor: “&slâm 
sosyalisti filân de%illerdir” diyor Mîllî Selâmet Partisi için. “Ümmetçidirler, &slâm 
birli%ine inanırlar, biz Türkçü ve milliyetçiyiz” Sonra ekliyor: “E%er oy alır ve geni# 
ölçüde gelirlerse, 1973 Meclisinin asla tahammül edemeyece%i bir #ekil görülecek-
tir.

Millî Selâmet Partisi, Suudî Arabistan’da kurulan Rabıtaî Türk Alemi &slâm Ör-
gütü ile ba%lantılıdır” diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba#kanı.

"imdi, M.S.P. Genel Ba#kanı ve Ba#bakan Yardımcısı ile birlikte çalı#ıyorlar, her 
halde aralarında bu konuyu tartı#acak bol bol zamanları olacaktır.

Gene aynı ki#i, komandolarla kendi partisinin organik ba%ı olmadı%ını söyler-
ken ve Yüce Meclisin bu kürsüsünde kırık dökük cümlelerle bunu ifade etmeye çalı-
#ırken, 10 Ocak 1969 günlü bir gazeteye bakınız hangi açıklamayı yapmı#tır:

“Komandoları destekliyorum, çünkü onları biz kurduk, biz e%ittik”

4 Temmuz 1973’te daha cesaretle konu#uyor, çünkü, Sayın Demirel’in kendisi-
ne ihtiyacı artmı#tır:

“Komandoları kurdu%umuz zaman 15 bin civarında idiler, #imdi sayıları 300 
bini bulmu#tur.

“Galiba Rifat Baykal bunları e%itti, bilir mi bu i#leri, anlar mı? Diye soruyor 
gazeteci” Cevabı #u:

“Hem de nasıl bilir... Baykal, Kore Sava#ına katılmı#tır, çok iyi bilir bu i#leri”

Ülkemize, Kore Sava#ındaki ko#ulları ya#atıyor bu ki#iler MC &ktidarı olarak.



&kinci MC &ktidarı döneminde aynı ko#ulları ya#amayaca%ımızı, aynı ko#ulları 
halkın bizimle birlikte, bizim halkla birlikte ya#atmayaca%ımızı kendileri görecek-
lerdir.

Aynı ki#i, Parti Genel Ba#kam olarak 9 Mart 1974 günlü Ülkü Ocakları Derne-
%inin Ankara’da düzenledi%i konferansta #unları söylemekten sakınmıyor:

“Türk Gençleri, Bozkurtlarım! Uykuyu, rahatı dü#ünmeden birbirinize sevgi ile 
saygı ile sarılın; çalı#maya ve dövü#meye ko#unuz”

Tabiî birbirleriyle dövü#meye de%il, kiminle dövü#meye ko#malarını kendileri 
bizlerden çok iyi bildiklerini zannetmesinler.

"imdilerde yine bu ki#i devletin en sorumlu noktasında Müslümanlı%ı maske 
olarak kullanırken, asıl dü#üncesini gene bir gazeteciye Demokrat Partiyi kastede-
rek #öyle açıklamı#tı: “Türk camiinde Türkçe ezan okunur, Arapça de%il”

Milli Selâmet Partisiyle bu konuyu herhalde tartı#ıp bir sonuca vardıracaklar.
Dü#ünceleri ve sözleri arasında bu denli tutarsızlık bulunan ki#ilerin ba#ka ül-

kelerde devletin üst kademelerine tırmanma olana%ı yoktur, ba#ka ülkelerde devlet 
bu kadar gayri ciddî hale getirilmemi#tir. O halde, bugünkü Hükümete güvenoyu 
veremememizin önemli bir nedeni programı de%il, programındaki yazılı unsurlar 
de%il, onlar uygulanabilir uygulanmayabilir, onları ho# görebiliriz, ele#tiririz, uygu-
lanmasına yardımcı olabiliriz; ama aslında güvenoyu veremememizin bir nedeni, 
en üst düzeyde görevli olanların güvenilir olmalarını bizim ölçülerimize göre yitir-
mi# olmalarıdır. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Yüce Meclise bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan bir haberi arz edi-
yorum. Bu haberin yanlı# olmasını gönülden diliyorum. Gümrük ve Tekel Baka-
nı Gün Sazak’ın Parlamento dı#ında Bakan oldu%unun birkaç gün sonrasında bir 
#irketin müteahhidi oldu%u anla#ılıyor ve 40 bin dinamit kapsülünün çalındı%ına 
dair yapılan ihbarın incelenmesinde bu 40 bin kapsülün çalınmadı%ı, ama bir torba 
içinde ba#ka bir yere gönderildi%i anla#ılıyor. Haber yanlı#tır, belki haberde gerçek 
payı yoktur diye ku#kuya dü#erek 09 telefon numarasından ilgili savcılıkla ve ilgili 
gazete ile temas kurduk. Bu haberin ne derece do%ru oldu%unu A.P. Genel Ba#kanı 
Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel’in Yüce Meclise açıklamasının bir yurtseverlik 
borcu oldu%u dü#üncesindeyiz. Çünkü, bir zamanlar Kudret Bayhan adlı Milliyetçi 
Hareket Partili Senatörün afyon kaçakçılı%ı dolayısiyle yakalanıp #imdi hapiste bu-
lundu%unu, yurt dı#ında tutuklu oldu%unu unutmu# de%iliz.

Kimdir Gün Sazak? Müteahhitlikte ili#kisi nedir? Dinamit kapsülleri nasıl 
çalınmı#tır? Kim çalmı#tır? Nereye götürülmü#tür çalınmamı#sa? Ne amaçla kul-
lanılacaktır? Bunların tetkik edilmesi ve bu konuda Yüce Meclise bilgi sunulması 
gerekir.

Biz Yüce Meclise #unu arz etmek isteriz ki; bir program eksik olabilir, bir prog-
ram yanlı# olabilir, bir programda bizim kabul etmedi%imiz ilkeler olabilir; biz buna 
saygı duyarız. O programı ele#tiririz, o programa katkıda bulunmak isteriz ve o 
programın uygulama esnasında düzeltilebilece%ini, yanlı# - eksik yazıldı%ı halde 
ele#tirilerimizle daha düzgün olabilece%ini dü#ünebiliriz. Ya da bir muhalefet par-



tisi bir iktidar partisinin programına dayanarak salt ele#tiri yapmaz; ama hüküme-
ti olu#turan üyelerin ki#iliklerinde bo#luk, ki#iliklerinde noksanlık, ki#iliklerinde 
güvensizlik olmaması gerekir. Bu, devlete saygının do%al bir sonucudur, Atatürk 
Cumhuriyetine saygının vazgeçilmez temel unsurudur.

Dü#ünceleri ve sözleri arasında bu denli tutarsızlık bulunan ki#ilerle bu Yüce 
Meclisin çatısı altında bulunmaktan memnun oldu%umuz zannedilmemelidir. Bu-
nun acısını, ezikli%ini yüre%imizde hissediyoruz.

Yüce Meclise yapmaya çalı#tı%ımız bütün bu açıklamalardan, Türk ulusunun 
devletiyle birlikte ciddî bir rejim tehlikesiyle kar#ı kar#ıya bulundu%una dikkati çek-
meyi görev bildi%imiz anla#ılmalıdır; bu görevi yerine getirmeye çalı#ıyoruz.

Zaman zaman sesimin tonu yükseliyorsa, zaman zaman size hırçın bir üslupla 
ifade etti%im kanısına sahip iseniz, beni ba%ı#lamanızı rica ederim.

Sizin &kinci MC &ktidarınıza güvenimiz yoktur, sizin Türkiye’yi esenli%e kavu#-
turaca%ınıza inanmıyoruz, bunu rejimi kurtarabilmek için Yüce Meclise ikaz görevi 
olarak yerine getiriyoruz, onun için heyecanlıyız, onun için duyarlıyız ve onun için 
bir görev yaptı%ımıza ve içinizde bizden yana olmayanlardan kimi ikna edebilirsek, 
onun yurtseverli%ini yerine getirebilece%ine kani oldu%umuz için böyle konu#uyo-
ruz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ki#iler, sorumlu ve etkili devlet kademelerinde görev aldıkları zaman onları 
irdelemek, görevi yapıp yapmayacakları hakkında kanılarımızı açıklamak bizim 
hakkımızdır. Onlar devlette görev almasalar idi, onların ki#ilikleriyle ilgilenmezdik. 
Onların ki#iliklerindeki noksanlıklar, onların ki#iliklerindeki güvensizlikler bizi il-
gilendirmezdi; ama kar#ımıza Hükümet üyesi olarak çıktıkları zaman, bu gazetede-
ki gibi yazıların gerçek nedenlerini, bizi inandırıncaya kadar Sayın Ba#bakan bize 
sorumlu olarak burada açıklamaya zorunludur, bizi ikna etmek mecburiyetindedir. 
(C.H.P. sıralarından “Ba"bakan de#il, Yalova kaymakamı” sesi, A.P. ve C.H.P. sıraların-
dan yer yer aya#a kalkmalar, sata"malar, gürültüler)

Hayır, hayır; Sayın Ba#bakan, Sayın Ba#bakan, Sayın Ba#bakan (Gürültüler)

BA%KAN — Grup idarecileri, Sayın grup idarecileri, rica edece%im, lütfen 
sükûneti temin etsinler.

Sayın grup yöneticileri rica edece%im, lütfen sükûneti temin etsinler. (A.P. ve 
C.H.P. sıralarından kar"ılıklı lâf atmalar, gürültüler; Ba"kanın tokma#a vurması) Sa-
yın grup yöneticileri, rica edece%im, lütfen sükûneti temin ediniz. (A.P. sıralarından 
“özür dilesin” sesleri)

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

Sayın Üyeler, lütfen yerlerinize oturunuz.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yüce Meclisin saygıde%er üyeleri, ben Sa-
yın Süleyman Demirel’i Ba#bakan olarak saygıyla kar#ılıyorum. Türkiye Cumhu-
riyetinin Ba#bakanı oldu%u sürece, ki#ili%i ne kadar ele#tirilirse ele#tirilsin, bizim 
Ba#bakanımız olarak burada konu#maları dinlemektedir.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hükümet üyelerinde de%il, hükümeti yapıtla-
yan kurucularında ülkenin yararıyla ba%da#ır tavır ve hareketlerin yer almadı%ını 
ve bu nedenle ülkenin sorunlarının çözüme kavu#amayaca%ı ku#kusunu ta#ımak-
tayız. Bu ku#kuyu Cumhuriyet Halk Partisi Olarak yalnız bizim ta#ıdı%ımız sanıl-
mamalıdır. Hükümetin kurucuları olan parti ba#kanları da birbirleri hakkında aynı 
ku#kuyu ta#ımaktadırlar ve bu ku#kularını a#a%ılayıcı bir dille basına bile yansıt-
maktan çekinmemektedirler.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Hükümeti Ba#bakanının ki-
#ili%i nasıl ele#tirilirse ele#tirilsin, bir ba#ka devlet ba#kanının kar#ısında “Masaya 
yumruk atamaz, ancak takla atar” sözünün söylenmesine razı de%iliz, razı olama-
yız. “Bitli yorgan” olarak niteledikleri Hükümeti, gene yeniden kurmalarına ho#-
görüyle biz bakamayız; Devlete olan saygımızdan, Cumhuriyete olan saygımızdan.

Bir yandan Hükümet üyeleri arasında saygı ve anlayı# noksanlı%ı, bir yandan 
yurtta#lar arasına sokulan uzla#maz ikilik, sosyal katlara yansımakta ve Sayın De-
mirel kendi partisinin yurtsever üyelerini ve Türkiye’nin gelece%ini dü#ünmeden, 
olup bitenleri umursamazlık içinde kar#ılayabilmektedir.

Azınlık partisinin yayın organlarından bazı örnekleri son derece ciddî ve hayatî 
oldu%u için bilgilerinize sunmak istiyorum. Artık kan için, kin için, ölüm fermanları 
için Türkiye’de #iirler yazılmaya ba#lanmı#tır.

Millet Gazetesi; 24.6.1976. "iirin adı: “Sava#ı Sevmeliyiz”. Birkaç satırını 
Yüce Meclise arz ediyorum:

“Sava#ı ö%renmeliyiz, barı#ı de%il;
“Kartalın, sevmeliyiz mavi göklerini,
“Bırak insancıl uykular yarıda kalsın”

Millet Gazetesi 15.12.1976 "iirin adı: “Albayım”
Hangi albayı kastediyor, bilemiyorum, ama #unları yazıyor:
“Bizdik üç kıtada tek tek söz sahibi,
“Bu milletin çıkardı%ı Yavuz Selim’i,
“Avrupa’yı ezen Kanunî gibi,
“Mohaç seferine çıkmalı gayrı”

AHMET GÜLTEK#N KIZILI%IK (Zonguldak) — Mao’ya yazı ve #iir yazanla-
rı niye söylemiyorsunuz?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Millet Gazetesi 2.7.1977, #iirin adı: 
“Ölüm fermanı”

Bazı satırlarını okuyorum:
“Toplansın dünyadaki bozkurtlar,
“Kalmayacak yerde ülkü #editlerinin intikamı,
“Hepinize ölüm kalle#, katil sokak köpekleri”



Ötügen Dergisi. 8.8.1975:
“Sava#mak için do%an erler,
“Ant içtiler birer birer;
“Sonra herkes silahını temizledi, ya%ladı.
“Bu #iirim yüz milyon Türk’e sesleni#tir,
“Bu #iirimin isyana davettir adı”

Barı# toplumu yerine sava# toplumunun özlemi bu mısralar da görülmekte-
dir. Bu mısraları yazan masum gençlerin kafalarında bu sava# toplumu özlemi nasıl 
olmu#tur? Bunu Türkiye’nin gelece%i için sakıncalı görmekteyiz. Herhalde ba# so-
rumluları bugün Hükümet sandalyesinde oturan ve 2’nci MC &ktidarının kurulma-
sına yardım edip kuranlar arasındadır.

De%i#en dünya ko#ullarında ulusların gücünü sava# toplumunun belirlemedi-
%ini, ileri teknolojiye ve uygarlı%a dayalı barı# toplumunun niteliklerinde yer aldı-
%ını, devleti yönetmek isteyenlerin artık ö%renmesi gerekir. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak sava#ı yurdumuzu savunmanın vazgeçilmez ko#ulu sayarız. Sava# 
yurdumuzun sınırlarından içeri dü#manın i#gal için de%il, dostun ziyaret için gir-
mesinin güvencesi olan bir araç oldu%unu dü#ünürüz. Sava# toplumu de%il, barı# 
toplumuyuz.

DEVLET BAKANI - BA%BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN TÜRKE% (Ada-
na) — Kıbrıs’a niye gittiniz?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sizin do%du%unuz ülkeye gitti%imiz için 
özür dileyecek de%iliz.

Sava# toplumu de%il, barı# toplumuyuz. Kıbrıs’a sava#mak için de%il, barı#ı gö-
türmek için gittik. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Kıbrıs’a kan dökmek için de%il, kan 
dökülmesine engel olmak için gittik. Kıbrıs’ta terk etti%in yurtta#larımızın öldü-
rülmesine engel olmak için gittik; neredeydiniz Sayın Albay? (C.H.P. sıralarından 
Bravo” sesleri, alkı"lar)

Amerika’dan izin almaya gerek duymadan gittik. Gerekirse sava#ırız; ama yurt-
ta#larımızın öldürülmesine engel olmak için sava#ırız. Gerekirse sava#ırız... Gere-
kirse 40 milyon sava# toplumu oluruz; e%er yurdumuza kem gözle bakan olur ve 
kötü niyetle sınırımızdan içeriye adım atanlar ortaya çıkarsa. (C.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Sava#ı biliriz; ama barı# toplumu oldu%umuz için ve barı#tan yana ko#ulları 
kendi benli%imizde topladı%ımız idin. Sizin gibi dü#ünenlerden yana de%iliz. Sa-
va# palavraları atarak, Amerika’dan Kıbrıs’a çıktı%ımız zaman izin aldınız mı, ya da 
bu ne getirecektir, ne götürecektir, bunun fizibilite raporunu hazırladınız mı diye 
dü#ünmeyiz biz. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Sanayi yatırımlarından fizibilite ra-
porları hazırlarız. Baraj yatırımlarında verimlilik hesabı yaparız; ama sava#a karar 
verdi%imiz zaman onun ekonomik hesabını yapmayız. Ekonomi, sava#ın sonunda 



gelir ve sava#tan önce gelemez. Onun için Kıbrıs’ta Türkü koruduk; ama izin alma-
dan, barı#ı götürmek için.

Ça% dı#ı, gerçek dı#ı bazı ders kitaplarının tekrar ortaokul ve liselerde oku-
tulmasına ait basına yansıyan haberleri titizlikle takip ediyoruz. Adalet Partili ar-
kada#larım, ça%dı#ı, gerçek dı#ı bazı ders kitaplarının tekrar ortaokul ve liselerde 
okutulmasına ait basına yansıyan haberleri titizlikle, üzüntüyle izliyoruz. Bekle-
miyorduk bunu. &stemiyoruz o eski ça%dı#ı kitapların tekrar ortaokullara, liselere 
girmesini. Atatürk’ün “Yurtta barı#, cihanda barı#” ilkesinin terk edilmesine gön-
lümüz razı olmuyor ve bu ilkeye kar#ı çakanları kınıyoruz ve bu ilkeye ba%lı hale 
getirmek için kendilerini uyarıyoruz.

Bu kitapların ne denli yanlı#, tehlikeli oldu%unu, Millî E%itim Bakanlı%ının 
1977 yılı Bütçesi görü#ülürken, Yüce Mecliste, bu kürsüde Hükümettin dikkatleri-
ne, örnekleriyle birlikte sunmu#tuk. Bizi anlamak istememekte devam ettiklerini 
görüyoruz. Tekrar aynı noktaya dönülmü# olmasını üzüntüyle kar#ılıyoruz.

Millî E%itim Bakanlı%ı Talim ve Terbiye Kurulunun kararıyla okutulan ders 
kitapları arasında, tarih kitaplarında güdülen amacın Nasyonal Sosyalist ku#aklar 
yeti#tirmek oldu%unu acaba ö%renmeyen kalmı# mıdır?

Lise 1 tarih kitabından birkaç yanlı#, ço%u ça%dı#ı örneklerden sadece bir iki 
tanesini vermekle yetinece%im. Bu kitabın 82’nci sayfasında #unlar yazılı (ne kadar 
yanlı#, ça%dı#ı oldu%unu göreceksiniz):

“Bozkırlarda te#ekkül eden kültürün ta#ıyıcısı olan Türk’ler, yayılma sırasın-
da benzer co%rafî #artlar aramı#lardır. Ormanlık, sıcak, çok rutubetli bölgelere gir-
mekten kaçınmı#lardır. Dikkat göstermeyen Türk toplulukları ise zamanla benlik-
lerini yitirmi#lerdir”

Anadolu’nun ormanlık, sıcak ve rutubetli bölgelerine yerle#en bizler benlikle-
rimizi yitirdik mi? Eski benliklerimizi kazanmak için, tekrar, Albayın önderli%inde 
Orta Asya’ya mı gitmemiz gerekecek?

Bu sonuca varılması istenen bilgileri ö%renmek, ö%renciye vermek acaba neden 
amaç alınıyor?

"imdi soruyoruz: Hükümet ve onun Ba#bakanı durumunda olan Sayın Demi-
rel, bu tür yanlı# ve ça%dı#ı bilgileri vermeyi amaç alan kitapların tekrar okutulması 
görü#ünde midir?

Bildi%ime göre Sayın Demirel, Orta Asya’dan gelerek Türkiye’ye yerle#mi# de-
%il, Yugoslavya’dan gelerek &slâm Köye yerle#mi# bir ailenin Çocu%udur.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Hiç alâkası yok. Sözünü 
geri al. (A.P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Yanlı#.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yanlı#sa geri alırım. (A.P. sıralarından kür-
süye yürümeler) Yanlı#sa, gazetelerde yazılan, belgelere geçen bu bilgileri tekzip et-
medi%iniz için... (A.P. sıralarından; “Mao’nun o%lusun, utanmaz adam, âdi adam” 
sözleri ve gürültüler)



BA%KAN — Sayın hatip, müdahale etmeyin. (A.P. sıralarından gürültüler, A.P. - 
C.H.P. sıralarından kar"ılıklı lâf atmalar)

Yöneticiler lütfen vazifelerini yapsınlar. (A.P. sıralarından “Sözünü geri alsın” 
sesleri)

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yanlı#sa geri alırım, özür dilerim. (A.P. sı-
ralarından gürültüler, “Sözünü geri al” sesleri) Oturun, geri alaca%ım.

(A.P. sıralarından “Sözlünü geri alsın” sesleri ve gürültüler) Geri alaca%ım, geri ala-
ca%ım efendim.

BA%KAN — Ali Nejat Bey... (A.P. ve C.H.P. sıralarından kar"ılıklı söz atmalar) 
Yöneticiler, lütfen... (A.P. sıralarından gürültüler)

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Geri alaca%ım, geri alaca%ım sözümü. (A.P. 
sıralarından “Geri al, geri al” sesleri) Lütfen yerinize oturunuz. Sözümü geri ala-
ca%ım, lütfen yerinize oturunuz. (A.P. sıralarından “Sözünü geri alsın, sözünü geri 
alsın” sesleri, gürültüler) Geri alaca%ım beyefendi.

BA%KAN — Ali Nejat Bey, Ali Nejat Bey... (A.P. sıralarından gürültüler)
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Geri alaca%ım beyefendi, geri alaca%ım... 

(A.P. sıralarından gürültüler) Geri alaca%ım beyefendi.
BA%KAN — Sözünüzü geri alın, karde#im sözünüzü geri alın.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Suç oldu%unu söylemiyorum, Orta 

Asya’dan gelmedir. (A.P. sıralarından gürültüler, kürsüye yürümeler)
BA%KAN — Sayın Üyeler, yerinize oturmazsanız tatil ederim oturumu. (A.P. 

sıralarından gürültüler) Oturumu tatil ederim, oturun yerinize. (A.P. ve C.H.P. sıra-
larından aya#a kalkmalar ve kar"ılıklı söz atmalar) Yerinize oturun. (A.P. sıralarından 
gürültüler)

Sayın yöneticiler, sükûneti temin için yardım ediniz. (A.P. sıralarından “Âdi 
adam, sözünü geri alsın” sesleri)

Ali Nejat Bey, siz de sözünüzü geri alın, geri alın sözünüzü karde#im. (C.H.P. ve 
A.P. sıralarından kar"ılıklı söz atmalar, gürültüler, kürsü önünde toplanmalar, yumruk-
la"malar)

Ali Nejat Bey, Ali Nejat Bey...
HASAN CER#T (Adana) — Yerinize oturun yerinize, kürsüyü mü basacaksı-

nız?
BA%KAN — Sayın Üyeler, yerinize oturunuz. Rica ediyorum yerinize oturu-

nuz. Lütfen yerinize oturun...
HASAN CER#T (Adana) — Yerinize oturun. (C.H.P. sıralarından “Ara ver Ba"-

kan” sesleri)
BA%KAN — Lütfen yerinize oturun. (Kürsü önünde tartı"malar ve gürültüler)
Birle#ime saat 17.00’ye kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.35



!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Geçici Ba"kan Kinyas Kartal

GEÇ!C! D!VAN ÜYELER!: Ali Haydar Veziro#lu (Tunceli)
Aydın Menderes (Konya)

Açılma Saati:17.00

BA%KAN — Millet Meclisinin 24’ncü Birle#iminin 2’nci oturumunu açıyorum.

Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog-
ramının görü#ülmesi (Devam)

BA%KAN — Buyurun Sayın Ali Nejat Ölçen. (C.H.P. sıralarından alkı"lar, A.P. 
sıralarından "iddetli gürültüler, Ba"kanın tokma#ı vurması)

BA%KAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim.

Ali Nejat Bey, lütfen, konu#manıza ba#lamadan önce deminki gürültülere sebe-
biyet vermi# olan konu#manızın tavzihini yapar mısınız? (A.P. sıralarından “Sözünü 
geri alsın” sesleri)

Buyurun efendim.

C.H.P. GRUBU ADINA AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, 
Mecliste gürültü çıkmasına neden olan cümlemden ötürü özür dileme hakkını ken-
dimde bulamıyorum. Ancak, üzüntü duydu%umu... (A.P. sıralarından gürültüler) ifa-
de ederek konu#mamı tavzih etmek, yani açıklı%a kavu#turmak istiyorum.

AD#L DEM#R (#zmir) — Sözünü geri al, geri!

BA%KAN — Lütfen, lütfen hatibe müdahale etmeyiniz.

MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Senin anan baban kıpti, yalan mı?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Türkiye’de iki milyonu a#kın, millî hudut-
larımız dı#ından gelen Türk soyda#larımız vardır ve onların en az bizim kadar Türk 
olduklarına, Türk kanı ta#ıdıklarına inanıyorum ve bu bir gerçektir. (C.H.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Romanya’dan gelen, Bulgaristan’dan gelen, Yugoslavya’dan gelen Türk yurtta#-
larımız vardır. Bir zamanlar o ülkeler bizim vilâyetimizdi ve Osmanlı &mparatorlu-
%unun toprakları içindeydi. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Maksadın ne o zaman?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben bu sözümle ırkçılı%ın, bu sözümle ka-
fatasçılı%ın Türkiye’de geçerli olmadı%ına dair bir örnek vermek istedim. Bu örnek 
e%er yanlı#sa, Romanya’dan gelenlerin itiraz etmeye hakları var mı? Bulgaristan’dan 
gelenlerin “Ben Türk’üm” diye itiraz etmeye hakları var mı? Yugoslavya’dan gelen-
lerin tepki göstermeye hakları var mı? Türk oldukları sürece, Türk hissettikleri sü-
rece kendileri Türk’tür ve buna inanıyorum. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)



Türkiye bugünkü Türkiye de%ildir. 80 yıl önce Balkanlar bizden kopup gitme-
den önce Balkanlar’da, Türk kanını ta#ıyan milyonlarca yurtta#ımız vardı. (A.P. sı-
ralarından, “o kan sende var mı?” sesi)

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Rh negatif kanın Türk kanı olup olmadı%ı-
nı bilmiyorum. Böyle bir teknik yok. Ben kendimi Türk hissediyorum ve Türklerin 
çabaları için, ula#ması gereken hedefler için Parlamentoda u%ra# veriyorum ve bu-
nunla ö%ünüyorum.

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Bunun Hükümet Progra-
mıyla ne alâkası var?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — "unu dile getirmek isterim ki, 1579 yılında 
Kanunî Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Yugoslavya’dan gelmi# Türk asıllı bir ki#iydi 
ve Osmanlı tarihine hizmetler etmi#ti.

SELAHATT#N GÜRDRAMA (Sakarya) — Sen o tarihi inceliyor musun, ina-
nıyor musun?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Tarihe gerçek yazıldı%ı sürece inanıyorum 
sevgili Adalet Partili arkada#ım.

ZEK# ÇEL#KER (Siirt) — Buna itirazımız yok. Gerçe%i konu#, gerçe%i.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — E%er Yugoslavya’dan gelme, e%er 
Romanya’dan gelme, e%er Bulgaristan’dan gelme, Kafkaslar’dan gelme ve Anadolu’ya 
yerle#me suç diye görülüyorsa, o zaman birbirimize dü#eriz. Bunun için kavga et-
menin yeri de%il.

ZEK# ÇEL#KER (Siirt) — Yalanını tavzih et, yalanını.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — "imdi, Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel’e 
ben, Yugoslavya’dan gelen bir aileden oldu%unu söyledi%im zaman bunda sakınca 
görüyorsa özür diliyorum. (Gürültüler)

Gelmediyse, yanlı# söylemi#im; ama örne%in, ben Yugoslavya’dan gelseydim ve 
bana biri, “Yugoslavya’dan geldin” deseydi bu kadar hırçınla#maz, bu kadar kar#ı 
çıkmaz ve bunu bir iftira #eklinde yorumlamazdım. (Gürültüler)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — "eref duyardık.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Neden kızıyorsunuz, neden?

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Sen o sözü hakaret için 
söyledin.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hakaret için söylemedim. Yugoslavya’dan 
gelmek hakareti haiz bir nitelik de%ildir, Türk vatanda#ıdır. (Gürültüler)

Milli E%itim Bakanlı%ı kitaplarında yazılan yanlı# teorinin çeli#kili bir Sonucu 
oldu%u için dile getirmek istedim.

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Hakaret için söyledin. 
Alâkası ne?



AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu yanlı#sa, o halde Milli E%itim Bakanlı-
%ındaki o satırların müfredat programından çıkartılması gerekir. Bunu dile getir-
mek istedim. (A.P. sıralarından gürültüler)

Türk vatanda#larını boylarına, poslarına, ya#larına, burunlarına bakarak tarih 
kitabında tanımlarsanız ve e%er “Orta Asya’dan göç ederek ılımlı iklimlere gider-
seniz benli%inizi kaybedersiniz” diye yazılar yazar ve bu yazıların yazıldı%ı kitap-
ları Ecevit Hükümeti tedrisat programından çıkarttı%ı zaman siz tekrar programa 
koydurursanız, onun neticesinde endamlı, dalgalı saçları olmayan, sa%lam yapılı 
görünmeyen herkesin Türk olmadı%ından ku#kuya dü#mek gerekir. Bu çeli#ki sizin 
çeli#kinizdir. Bu çeli#kiniz dolayısı ile sizden özür dilemeye ben mecbur de%ilim. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Aynı kitabın 77’nci sayfasında; Türklerin beyaz renkli, düz burunlu, de%irmi 
yüzlü, endamlı, sa%lam yapılı, hafif dalgalı saçları oldu%u yazılı. Do%ru mu bu? 
(Gürültüler) E%er bu do%ru ise, kim burada Türk, kim burada Türk de%il? Kim ta-
yin edecek? Böyle yazılar okul kitaplarında, lisede ve ortaokullarda okutulamaz. 
Okutanlar suçludur. (A.P. sıralarından gürültüler) Okutanlar kendi Türklüklerinden 
#üpheye dü#üyor demektir. (C.H.P. sıralarından alkı"lar) Bu sizin suçunuz. Gençleri 
böyle burnuna bakarak, saçının dalgasına bakar, endamını, boyunu po#unu ölçe-
rek; Türk’tür, Türk de%ildir diye ayıramazsınız.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Amaç bölmek!

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu satırları tarih kitaplarından çıkartınız.

Bakınız, müfredat programından çıkarttı%ınız bir cümleyi okuyorum, Atatürk 
ve Atatürk ile ilgili bir cümleyi. Bu cümleyi müfredat programından çıkarttınız. 
Müfredat programından çıkartmaya hakkınız yok sizin. Bu kürsüde dile getirdik ve 
#imdi de gene dile getiriyorum. Çıkartılan cümle #u;

“Atatürk’ün gençli%e yaptı%ı hitabı ö%rencilere derinli%ine ve geni#li%ine kav-
ratmak; Türk devrimlerini, ilkelerini ve çok yönlü olarak anlamlarını, de%erini, 
önemini, ne gibi güçlüklerle engeller yenilerek, nasıl büyük fedakârlıklarla ger-
çekle#tirildi%ini belirterek, bunların korunması ve aynı do%rultuda geli#tirilmesi 
zorunlu%unu duyurmak ve kendilerinin devrim de%erlerine ba%lılıklarını peki#tir-
mek” Müfredat programından bu ilkeler tümü ile çıkartılmı#tır. Bu ilkeler çıkartı-
lırsa, geriye Atatürkçülük kalmaz, milliyetçilik kalmaz; geriye karga#a kalır, fa#izm 
kalır ve o genç ku#aklar ülkeye yardım edemez.

SÜLEYMAN %#M%EK (#çel) — Sahte Atatürkçülük kalır. (A.P. sıralarından 
“Sahte Atatürkçü sensin” sesleri, gürültüler)

BA%KAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Beyler.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Meclisi yöneten Sayın Ba#kanın hangi ül-
keden Türkiye’ye geldi%ini lütfen sorunuz, özbeöz Türk’tür kendisi. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Sen ne zaman döndün?



AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — "imdi, Yüce Meclisin bundan önceki Dör-
düncü döneminde çıkartılan iki yasayı sizlere hatırlatmak ve sunmak isterim.

Romanya’dan Türkiye’ye gelerek, Romanya’daki ellerinden alınan toprakların, 
arazilerin, binaların bedellerinin Türkiye’de kendilerine ödenmesi yasasını siz çı-
karttınız, o Türk yurtta#larınız için. Yugoslavya’dan gelen muhacir arkada#larımı-
zın, Yugoslavya’da kalan emlâklarının Türk parası olarak 25 yıldan beri ödenmedi-
%ini bu kürsüde ilk kez ben dile getirdim, grup sözcüsü olarak konu#tum ve o yasayı 
siz çıkarttınız; onlar özbeöz Türk’tüler.

FEVZ# ARICI (#çel) — Sen program mı tenkit ediyorsun, ırkçılık mı yapıyor-
sun efendi?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Nerede do%arsanız do%unuz, Amerika’da 
çocu%unu dünyaya getirmi# olan bir Türk ailesinin o genci Türk’tür. Do%du%u yer 
insanın kanının ifadesini ta#ımaz ve buna kar#ı tepki gösterenler ilkel ki#ilerdir. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Fa#izmin üç dayana%ını olu#turan ve Devlet Dergisinde geli#tirilen teorinin 
MC döneminde Ba#bakan Süleyman Demirel’in sorumlulu%u altında belli bir de-
%i#ime u%radı%ını görüyoruz. O teori #u idi; Sokak iktidarı, devlet iktidarı, meclis 
iktidarı. Bu üçlü a#ama bu üçlü teori kısa dönemli bir teoridir.

Bu üç a#amalı iktidar modeli günün birinde demokrasinin yenilgisine u%rayabi-
lir, u%rayacaktır. Demokratik güçlere yenik dü#ebilir, dü#ecektir. O halde, bu teoriyi 
uzun vadeli hale getirmek gerekir. Nasıl? Sayın Süleyman Demirel Ba#bakan olarak, 
yanına aldı%ı Ba#bakan Yardımcısının teorisinden yararlanmak suretiyle bunu ge-
li#tirmi# ve #u hale getirmi#tir: Üçlü a#amanın arasına bir temel a#amayı, bir ba#ka 
a#amayı daha yerle#tirmi# ve dörtlü sistemi ortaya çıkarmı#tır. Türkiye’nin bugün-
kü kaderi, bugünkü karanlık günleri bu dörtlü a#amanın uygulamasının do%al so-
nuçlarıdır.

Sokak iktidarı, e%itim iktidarı, devlet iktidarı, meclis iktidarı. Araya e%itim ik-
tidarı a#amasını soktular ki, o a#amadan sonra yeti#en Nasyonal Sosyalist ku#aklar 
bugünkü kanlı Türkiye’nin, fa#ist Türkiye’nin devam ettiricileri olsun. (A.P. sırala-
rından gürültüler, “Ne alâkası var” sesleri)

Buna da alınmanız nafile buna da alınmayınız, sizi fa#istlikle itham etmiyo-
rum. (A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Hatibe müdahale etmeyiniz.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aramızda fa#ist yok, buna inanmak istiyo-

rum; ama fa#ist olanların bulundu%u, Meclis içinde, Meclis dı#ında görülüyor.
Sokak iktidarı, sokakta... (A.P. sıralarından gürültüler)
HAL#L KARAATLI (Bursa) — Bunu programla alâkası var mı?
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Ba#kan, Adalet Partilileri serinkanlı 

olmaya, uygar dinlemeye davet etmenizi rica ediyorum. Aksi halde konu#mamı bi-
tirmeden sükûnet gelinceye kadar susaca%ım. (A.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Ali Nejat Bey, siz lütfen devam ediniz.



Hatibe müdahale etmeyiniz efendim.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben üniversitede ders vermi# bir hoca ola-
rak, gürültüde söz söylemeye alı#mı# ki#i de%ilim. (Gürültüler) Evvelâ ö%rencilerin 
sükûnete gelmesi gerekir.

Sokak iktidarı, sokakta masum insanların, gençlerin kur#unla taranarak öldü-
rülmesi biçiminde gerçekle#tirilmek istenmi#tir.

Ö%rencilerin yasal izinli olarak yaptıkları miting ve toplu yürüyü#ler kur#un 
ya%muruna tutulmu#, kitle cinayetleri i#lenmi#tir. Devlet kurumları etkisiz hale 
getirilmi#tir ve devlet militanlarca i#gal edilmi#tir. Devlet &statistik Enstitüsünde 
Ülkü Ocaklarına aidat ödemeyen kamu görevlileri ya dövülür, ya öldürülür, ya da 
görevlerine son verilir. Belgeler elimizde.

E%itim o halde fa#istle#tirilmelidir ki, bu dörtlü a#ama Türkiye’de ba#arıya 
ula#sın. Bunun bir tek sorumlusu vardır; Anayasa gere%ince müteselsil sorumluluk 
esasına göre Kabine üyeleri ve onun ba#ı Sayın Ba#bakan Süleyman Demirel.

MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Burada fa#ist, komünist varsa hepsinin Allah 
belâsını versin.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — E%itim fa#istle#tirilmeli ki, bu dördüncü 
a#amada ba#arı sa%lansın.

E%itim nasıl fa#istle#tirilir? Ö%renciler öldürülür, ö%retmenler öldürülürse, in-
sanlar yıldırılırsa, korkutulursa, soka%a çıkmaktan alıkonulursa ve can güvenli%ini 
sokakta, karakolda, okulda, hastanede bulamazsa; bulamamaktadır ve bunun so-
rumluları &kinci MC Hükümetini kurmu#tur.

Ö%retmenlerin bir ilden ötekine sürülmesi, görevlerinden alınması, dövülme-
si ve öldürülmesi bu yöntemin zalim uygulamalarıdır. Yasal hakkını kullanan bir 
derne%in #ubelerine yapılan kongre saldırıları bu uygulamanın ilk halkasını ortaya 
çıkarmı#tır.

27 "ubat 1977’den 1977’nin 6’ncı ayının son gününe kadar öldürülen ö%ret-
menlerin ruhlarına saygı duyarak, hüzün içinde adlarını Yüce Meclise okuyorum:

Battal Öz, 27.2.1975 Manisa,      Murat Gökten 3.3.1975 Erdemli..

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Alâkası yok.

SÜLEYMAN %#M%EK (#çel) — (Devlet Bakanı Seyfi Öztürk’e hitaben) Gülme 
gülme, sırıtma.

(C.H.P. sıralarından, gürültüler) Sahtekâr herif, ayıp sana.

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hüseyin Esen, 13.5.1975 Sivas. Hikmet 
Demir, 4.6.1975 Adapazarı.. (Gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen sükûneti temin ediniz.

SÜLEYMAN %#M%EK (#çel) — Sahtekâr... Bir de gülüyor Sayın Ba#kan (A.P. ve 
C.H.P. sıralarından gürültüler)



AL& NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hasan "im#ek, 13.6.1975 "av#at. Öldüler 
bu ki#iler... (A.P. sıralarından; “Ne alâkası var” sesleri, gürültüler)

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Ne ile alâkası var?
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ne ile alâkası oldu%unu ben bilmiyorum, 

Devlet Bakanı olarak siz biliyorsanız lütfen açıklayınız. (A.P. sıralarından gürültüler)
Bunlar ölmü#lerdir; bu adlarını okudu%um ö%retmenler öldürülmü#lerdir, 

gerçek budur. (A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler) Bu gerçe%in hüznünü duyarak 
isimlerini burada okumayı bir saygı görevi biliyorum.

Ali Genç Eylül 1975 Bursa.
Sait Gencer 27.3.1975 Korkuteli
Mehmet Yılmaz 23.1.1977 Malatya
Vural Ural 27.2.1977 Hopa
Mehmet Bilgin 30.4.1977 Serik
Ömer Narman, Ahmet Gözükara, Bayram Çıtak, Mustafa Elmas, Hikmet Öz-

kürkçü, Mehmet Ba#, Kemal Demir, &srafil Akçay, "ehmuz Hacıyusufo%lu, Ali Alkan.
Bunların içinde Ülkü Ocaklarına kayıtlı, Milliyetçi Hareket Partisinin sempati-

zanı olan ö%retmenler de vardı. Onların da ruhlarını burada saygı ile yadediyorum. 
Hiç kimse ö%retmen oldu%u zaman, hangi siyasi dü#ünceye sahip olursa olsun, o bu 
siyasi dü#üncesine hayatı ile son vermemelidir.

MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Sen nesin sen?
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Burada benim okumama itiraz etti%iniz 

ki#ilerden birinin adını okurken isyan ediyordunuz ve onun komünist veya Cum-
huriyet Halk Partili veya ba#ka bir nesne oldu%unu zannediyordunuz; ama o, Ülkü 
Ocaklıydı. (A.P. sıralarından gürültüler, C.H.P. sıralarından gülü"meler)

Komünizme ve komünistlere kar#ı iseniz, ülkeye barı#ı getirirsiniz, ülkenin 
ekonomik kalkınmasının gereklerini yerine getirirsiniz. (A.P. sıralarından gürültü-
ler)

E%er komünizme kar#ı iseniz, bulanık suda balık avlar gibi, “Komünist” hük-
münü siz verme hakkına sahip de%ilsiniz. Siz yargıç de%ilsiniz, siz komünizmi öl-
çecek kültür sahibi de%ilsiniz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; A.P. sırala-
rından gürültüler)

Ne ile ölçeceksiniz? Komünizmi ne ile ölçeceksiniz? Çok eski yıllarda, evinde 
gece lambasını kırmızı ampulden koyan ailelere saldırıyorlardı komünist diye. (A.P. 
sıralarından gürültüler) Böyle komünizm anlayı#ından gelip hangi noktada tekrar 
geri dönüyorsunuz? (A.P. sıralarından gürültüler, aya#a kalkmalar)

Oturunuz, oturunuz ve sükûnet içinde dinleyiniz.
MC &ktidarı Töb-Der’i be%enmeyebilir, Töb-Der’den ürkebilir, kendi mantı%ı 

ve otorite anlayı#ı ile ba%da#madı%ım dü#ünebilir ve tedbir de alabilir. Bunları ya-
dırgamıyoruz; ama bütün bunlar, hukuk devleti anlayı#ında yasal olmak zorunda-



dır. Bizim yadırgadı%ımız, dernekler kar#ısında yasal olanakları kullanmayıp, size 
o olanaklar hak vermedi%i için kur#una ba#vurmanızda. Biz buna isyan ediyoruz, 
biz buna kar#ıyız. (A.P. sıralarından “Biz Atatürk’ün Anayasasından yanayız” sesi, gü-
rültüler)

Ö%retmenin öldürülmesi, ö%retmenin dövülmesi ho#görü ile kar#ılanamaz. 
Ö%retmenin dövülmesine, ö%retmenin öldürülmesine hiç bir hükümet ho#görü ile 
bakamaz, sessiz duramaz; sessiz kalması te#vik anlamına gelir ve hiç bir hüküme-
tin, demokrasiye inancı varsa, devlete saygısı kaybolmamı#sa, sessiz kalmaya hakkı 
yoktur.

Hükümet ö%retmene de%er vermezse, ö%retmen dövülür ve öldürülürse, o ül-
kede ilim de olmaz, ilim de geli#mez, insanlık da geli#mez. Uygarlı%a ilk adım ö%-
retmenle ba#lar. Bugün ö%retmenin dövülmesini ho#görü ile kar#ılayan Sayın Ba#-
bakanın, ilkokulda ö%retmene duydu%u saygıyı, bugün Ba#bakan olarak duymasını 
bekliyoruz. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Kendi siyasal dü#üncelerinizden ba#ka hiç bir dü#ünceye tahammülünüz yok-
sa, siz ülkeyi esenli%e kavu#turamazsınız. Sizin gibi dü#ünmeyen milyonlarca insa-
nın varlı%ını, o varlı%ın haklarını, o varlı%ın tavırlarını, dü#üncelerini kabul etmeye 
zorunlusunuz. Her #eyden önce uygar olmaya, solu, demokratik solu artık kabul 
etmeye zorunlusunuz. Bugün bunu kabul etmek size güç gelebilir; ama yarın kabul 
etmek durumunda olacaksınız.

Sizin dü#üncelerinizin ça%ı gelip geçmi#, siyasal tarihte ömrü dolmu#, devlet 
yönetiminde artık geçerlili%i kalmamı#tır. Cumhuriyet Halk Partisinin programını 
taklit de etseniz, Cumhuriyet Halk Partisinin programındaki sosyal amaçla yasala-
rı el çabuklu%u ile ve birbirine monte ederek i%reti ço%unlukla çıkartsanız bile siz 
demokratik sol olamazsınız; halka hizmet etmi# olamazsınız. (A.P. sıralarından gü-
rültüler) Siz bizim yasalarımızı el çabuklu%u ile ço%unlu%unuza güvenerek Meclis-
ten çıkarıp, hatta komisyonlarda Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkada#ımın 
adını silerek buraya kendi adınızla getirseniz bile halk o yasayı sizin çıkarttı%ınıza 
inanamaz. Onu yaptınız ve o sahtekârlık bu Meclisin tutanaklarına geçmi#tir, oku-
manızı dilerim.

Sizin çıkaraca%ınız demokratik sol yasalarla siyasi ömrünüzü uzatamazsınız; 
çıkaraca%ınız demokratik sol yasalarla sadece halkın ödeyece%i vergileri fiyatların 
içerisine yerle#tirerek artırmı# olursunuz, halkın mutlulu%unu yine halka ödetirsi-
niz. Önemli ve asıl olan, ekonomik ve sosyal düzenin de%i#mesi, emek vermeden 
servet edinme kapılarının kapanması, halkın tasarruflarının halkın elinde birike-
bilmesi, halkın yönetiminde yatırıma dönü#ebilmesidir. Bize özenseniz bile sizin 
özentiniz çok yüzeyde kalır.

Yurt dı#ında çalı#an emekçilerin Türkiye’ye gönderdi%i dövizleri sadece onlara 
Türk parası olarak ödediniz ve gayrimenkul satın almalarına yardımcı oldunuz ama 
onları yatırımlara ortak etmediniz, onları yatırımlara ortak edemezsiniz, onları ya-
tırımlara ortak ederseniz sizi iktidardan devirirler, çünkü siz tekelci sermayenin 
kredi kaynaklarını ellerinden alıp i#çi dövizlerinin yerine geçirmelisiniz. (A.P. sırala-
rından “Vehbi Koç ve Sabancı sizin yanınızda” sesleri) Siz Türkiye’yi oyalıyorsunuz, 



Türkiye’ye vakit kaybettiriyorsunuz, Türkiye’ye pahalıya mal oluyorsunuz. Türkiye 
sizden bıkmı#tır, sandalyelerinizi birbirinize yapı#tırarak... (A.P. sıralarından gürül-
tüler)

BA%KAN — Beyler lütfen hatibe müdahale etmeyelim.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... Hükümet monte etmekte oldu%unuzu, 

ama iktidar olarak kalaca%ınızı zannetmeyiniz. Montaj sanayiini yurda sokmakta 
hüner göstermi# olabilirsiniz; ama montaj Hükümetle iktidar olamayaca%ınızı gö-
receksiniz, tıpkı montaj sanayi ile Türkiye’yi sanayile#tiremedi%iniz gibi. Sandalye-
leriniz matematik olarak toplanırsa ve birbirine yapı#tırılırsa belki hükümet olabi-
lirsiniz; ama #unu iyi biliniz ki, milli irade olamazsınız. (A.P. sıralarından gürültüler)

“Bir hükümet, ülkede en de%ersizi bile uzun sürede i#ba#ında kaldıktan sonra, 
#urada ve burada bazı eserleri göstererek övünebilir. Fakat, herhangi bir hüküme-
tin vazifesindeki muvaffakiyetin derecesindeki hakiki ölçü, ancak ba#ardı%ı i#lerle, 
elinde mevcut imkânların kar#ıla#tırılması neticesinde anla#ılır”

Bu sözün söylendi%i birle#imi içinizde hatırlayanlar vardır; 29 Mayıs 1950 
günü zamanın Ba#bakanı IX’ncu Dönemin Üçüncü Birle#iminde söylemi#ti. "imdi 
aynı #eyleri size Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz söylüyoruz:

Ne kadar kötü bir hükümet olursanız olunuz, Bo%aziçi Köprüsü’nü yapmı# ol-
manızı ileri sürerek övünebilirsiniz... Niçin alkı#lamadınız? Övünmüyor musunuz 
yoksa? (A.P. sıralarından gürültüler)

HAL#L KARAATLI (Bursa) — “Hayır” dedi%inize utanmıyor musunuz? “Ha-
yır” dedi%inize pi#man de%il misiniz?

AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ama yanlı# yaptınız, eksik yaptınız. Zama-
nında yapılan ikazlara, uyarılara kulak vermediniz. Bu köprü aynı zamanda demir-
yolunu da geçirmeli idi. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

O zaman Türkiye’nin ekonomisine daha büyük katkıları olurdu. Karayolu, 
demiryolu ula#tırmacılı%ının arasındaki denge bozulmazdı ve Türkiye, TIR kam-
yonlarının emperyalizmine boyun e%mezdi. (C.H.P. sıralarından “Yahya’nın TIR’ları” 
sesleri)

"imdi soruyoruz; TIR kamyonlarının geçi#inden ton/kilometre ba#ına kaç ku-
ru#luk ücret alıyorsunuz? 1976 yılında bir ba#tan öteki ba#a 4 milyar liralık asfalt 
yol kaplamasını tahrip eden 131 bin adet TIR kamyonunun geçi#inden kaç kuru# 
ücret aldınız?

1966 yılında batıdan do%uya yılda sadece birkaç yüz demiryol yük vagonu ge-
çerken, 3 yıl içinde bunun büyük bir geli#meyle 6.000’e yükseldi%ini ve vagon ba-
#ına 200 dolar alındı%ım size söyleyen olmadı mı? Çünkü, tekelci sermayenin TIR 
kamyonları üzerindeki egemenli%ine Türk demiryolculu%unu feda ettiniz.

Aynı Bo%az Köprüsü % 20 maliyet artı#ıyla aynı zamanda demiryolunu geçi-
rebilir veya tünel olarak Bo%azın iki yakası birbirine ba%lanabilirdi. &#te o tarihte 
hazırlanan ve Sayın Ba#bakana ve Sayın Ula#tırma Bakanına verilen projeyi sizlere 
sunuyorum.



TUNCAY MATARACI (Rize) — Besim Üstünel’e ver.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kendisi bu projeyi destekleyen Demiryol 

Genel Müdürünü görevinden almı# ve 6 karayol planlama uzmanının i#ine son ve-
rilmi#tir.

Sayın Demirel’in tuttu%u yol ülkeyi esenli%e kavu#turacak yol de%ildir. Bu pro-
jeyi #imdi sizlere vermiyorum, zamanında planlama uzmanı olarak Sayın Süleyman 
Demirel’e göndermi#tik, onun ar#ivinde varsa alır, bakar ö%renirsiniz.

Köy - kentlerden bahsetti%imiz zaman, Sayın Demirel politika borsası kurarak 
bunu köylüye “göç var” diye ne denli yanlı# yansıttıysa, Bo%az Köprüsü için de aynı 
i#lemi uygulamı#tır. Oysa ki, bo%az geçiti köprü olup olmayaca%ı daha belli de%il-
ken, fizibilite raporu sonucunda, Kıbrıs’a çıkartmayla ilgili de%il, Bo%aziçi Köprü-
sünü hazırlama zamanındaki, acaba tünelle ba%lantı mı Türk ekonomisine daha 
yararlıdır, yoksa gösteri#i olan köprüyle mi ba%lantı daha verimlidir diye hazırlanan 
fizibilite raporlarını uygulamadılar ve bendenizi Tetkik Tahlil "ubesi Müdürlü%ün-
den alarak kıza%a çekmek suretiyle mü#avir yaptılar. (A.P. sıralarından “Allah razı 
olsun” sesleri)

Sayın Demirel Türkiye’yi oyalamaktan vazgeçecek görünmüyor, özel sektörü 
politika ile (A.P. sıralarından gürültüler)

Bir hususu hatırlatmak isterim. &çinizde merak edip 1963-1964 yıllarındaki 
Devlet Planlama Te#kilâtının programlarını inceleyecek olanlar varsa, orada Bo%az 
ba%lantısının yapılaca%ına ait hükmü görürler.

Bütün bu konulara de%inirken, size 18.2.1954 günlü Birle#imde, o zamanın 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Ba#kanvekili rahmetli Faik Ahmet Barutçu’nun ko-
nu#masından çok kısa bir bölümü sunmak görevini hissediyorum.

Diyor ki; “Hayat standardının yükseltilmesi, mahdut zümrelerin zenginlikle-
rini artırmak, refahını sa%lamak de%ildir. Zenginlik refahın umuma intikal ettiril-
mesidir. Herkes çalı#ma sahası bulmalı ve eme%inde makul hissesini almalıdır. Bu, 
sosyal politikanın tabii isteridir. Demokrat iktidarın Hükümet programında iktisat 
sahasını Devletin hükmünden kurtarmak adını ta#ıyan liberal politikası ile bu ne-
ticeler sa%lanamamı#tır”

Daha bundan 23 yıl evvel, sizin devamınız olan iktidara, uygulamakta ve izle-
mekte oldu%unuz politikanın yanlı#lı%ım belirtmi#tik.

MEHMET EM#N DALKIRAN (Bursa) — Olmayan #ey taksim edilmez.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — "imdi sanayile#mekten bahsediyorsunuz. 

Sanayile#mek, ne kadar fabrika kurarsanız kurunuz, gayri safi milli hâsıla, ya da 
yurt içi hâsıla içinde sanayiin payının artı#ıyla ölçmek zorundasınız. &çinizdeki ikti-
satçılar “varsa e%er” bunu bilirler.

1950 yılında sanayi sektörünün milli hâsıla içindeki payı % 11, 1960 yılına ka-
dar geçen 10 yıl içinde sadece % 5,3 puan artarak % 15,3’e yükselmi#tir. 1970 yılına 
kadar geçen süre içinde de sadece 4,3 puan artarak % 19,6 olmu#tur ve dünyanın 
hiç bir ülkesinde sanayile#menin bu denli a%ır bir tempo ile dura%an hale geldi%i 



ve böylece yava# yava# geli#ti%i görülmemi#tir. Bunun kanıtlarım çok acı örnekler 
olarak Yüce Meclise sunmak isterim.

1970 yılında ki#i ba#ına elektrik üretimi Bulgaristan’da 2290 kilovat/saat 
(yani bizim Türkiye’mizin 9,5 katı), Romanya’da 1732 kilovat/saat (7,5 katı), 
Yugoslavya’da 1278 kilovat/saat, Türkiye’de 240 kilovat/saat; 5,4 katı.

Bu kadar “Büyük Türkiye” edebiyatından sonra vilâyetimiz olan ülkelerimizin, 
illerimizin çok gerisinde kalmak, sizin uygulamakta oldu%unuz yanlı# ekonomi po-
litikasının do%al, kaçınılmaz sonucudur.

Çimentoda da böyle. 1970 yılında Bulgaristan’da ki#i ba#ına 457 kilo; bizim 2,5 
katımız üretiliyor. Romanya’da 2 katımız, Yugoslavya’da 1,5 katımız, Yunanistan’da 
3 katımız üretiliyor.

1970 yılında Bulgaristan’da, Romanya’da, Yugoslavya’da ki#i ba#ına çimento 
üretiminin Türkiye’nin 5 katı, 7 katı, 2,4 katı oldu%unu söyledi%imiz zaman, Sayın 
Süleyman Demirel, “Onlar bizden daha evvel bu üretime ve sanayile#meye ba#la-
mı#tı” demi#lerdi; yanlı# söylediler, yanılttılar sizleri.

Düzeltiyorum: 1950 yılında ki#i ba#ına demir-çelik üretimi Bulgaristan’da bi-
zim 1,2 katımız ve Türkiye’de sadece biz, 8,6 katı demir-çelik üretiyor idik.

Görülüyor ki, Bulgaristan’da ki#i ba#ına 1,5 kilo demir üretilirken 1950 yılında, 
Türkiye’de 9 kilo demir üretiliyordu, ama aradan geçen 20 yıl zarfında Türkiye’de 8 
kilodan, 9 kilodan 29 kiloya çıkabildik nüfus ba#ına demir çelik üretiminde, Bulga-
ristan 174 kiloya çıktı. Sizin yanlı# politikanızın do%al sonucu bu.

AL# ELVERD# (Bursa) — 2-3 misli arttı.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kom#u ülkeler, bizden daha çok çimento, 

daha çok demir çelik, daha çok elektrik üretiyorlar. Bunları acaba tüketimlerinden 
fedakârlık yaparak mı gerçekle#tiriyorlar? Bu sorunun asıl cevabı, Türkiye’nin 25 
yıldan beri nasıl oyalandı%ını gösterir. 1970 yılında ki#i ba#ına Bulgaristan bizim 
3,5 katımız, Yunanistan 2,5 katımız, Romanya 3,5 katımız, Yugoslavya 3 katımız 
et üretiyorlardı. Yani demek ki, tüketimlerini kısmıyorlar ve bizim kadar az et ye-
miyorlar, ama bizden daha çok elektrik, daha çok demir-çelik daha çok çimento 
üretiyorlar.

Görü#ülmekte olan Hükümet programının bazı noktalarına de%inerek söz-
lerimize son vermek isteriz. Zannetmeyiniz ki, sözlerime hemen son verece%im. 
Dinleyeceksiniz ve dinlemeye alı#acaksınız, bu gerçekleri göreceksiniz ve sizin nasıl 
yanılttı%ınızı ve lokomotifin nasıl yanlı# raylar üzerinde, hangi karanlık tünele gir-
di%ini er geç göreceksiniz.

Görü#ülmekte olan Hükümet Programının 18’nci sayfasında #u görü#lerin yer 
aldı%ını görüyoruz; “Köylerimizin tamamını bir an evvel elektri%e kavu#turmanın 
heyecanını yüre%imizde duyuyoruz” diyor program.

NURETT#N KARSU (Erzincan) — Yalan, yalan!
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — “Bugün köyde ya#ayan nüfusun % 50’si 

elektri%e kavu#mu#tur. Önümüzdeki 1977-1981 döneminde Türkiye’de elektriksiz 



köy bırakmamak azminde ve kararındayız. Bu hedefe ula#mak için her imkânı se-
ferber edece%iz” Sayın Demirel’in, hayal ve gerçek arasında yerinin neresi oldu%unu 
bilemiyoruz. Acaba 1981’de köylerimizin tümünü elektri%e kavu#turmak mümkün 
olabilecek mi? Bunu sizlere belirtmek isterim.

1977 yılına kadar sadece 10 bin köy elektri%e kavu#tu. 1977-1981 dönemin-
de her yıl 2 bin köy elektri%e kavu#turulursa ki, daha çok elektri%e kavu#turulma 
imkânının olmadı%ını göreceksiniz. O zaman 8 bin köy daha elektri%e kavu#mu# 
ve sayı 18 bine yükselmi# olur. Geriye kalan 20 bin köy nasıl, ne zaman, hangi kay-
nakla elektri%e kavu#acaktır, acaba Sayın Demirel Meclise açıklayabilir mi? Sayın 
Demirel’in yüre%inde duydu%u heyecanın müsbet ve menfi kutuplar olarak kaç ki-
lovat saat enerji üretece%ini bilemiyoruz. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

Ama e%er, yatırım heyecanla ba#lasa bile mantıkla, para ile kaynak ile teknik 
eleman ile devam edecek ve öylece sonuçlanabilecek bir büyük i#lem ise, heyecanın 
yetmeyece%ini göreceksiniz. Heyecan ba#latır, ama israf ise yarıda bırakır. Heyecan 
ba#latır, ama ortaklar birbirleriyle anla#amazsa, o zaman kamyonlarla temeller tar-
lalara atılmak durumunda kalır.

MC &ktidarı, elektrik konusunda bilerek, ya da bilmeyerek büyük bir yanlı#lı%ın 
içine dü#mü#tü MC olmadan önce de. 1965’te elektrik enerjisinin % 45’i su kay-
na%ından üretilirken, her nedense Sayın Demirel Ba#bakan olduktan sonra 1971 
yılına kadar bu oran, bol olan su kayna%ımızın payı % 27’ye indirilmi#, buna kar#ıt 
petrolden elektrik enerjisi üretimi 1965’te % 9,1 iken, 5 yıl içinde yani 1971 de bu 
% 40’a çıkmı# ve su kayna%ı yönünden Türkiye en zengin ülkelerin arasında iken, 
bu bol kaynak kıt kullanılmı# ve petrol en kıt kaynakken bol kullanılır hale gelmi#-
tir. Yabancı petrol #irketlerinin etkenli%inin bir sonucudur bu.

Ba#bakan Sayın Demirel Ba#bakan oluncaya kadar 1965 yılında Türkiye Fuel-
Oil ihraç eden bir ülke idi. 613 bin ton fazla Fuel-Oil’imiz vardı; ama Ambarlı sant-
ralı ve di%erleri kurularak biz yurt dı#ından Fuel-Oil ithal etme%e, bugün de enerji 
sıkıntısı uygulama%a zorunlu kaldık.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkenin ekonomik kalkınması, yani fizi-
ki mal varlı%ının artmasıyla sosyal geli#mesinin, yani moral de%erlerinin geni#li%i 
arasında tam bir ayırım ve öncelik tercihi yapmayı dü#ünmedik, dü#ünmüyoruz. 
Sizi de bizden ayıran önemli noktalardan bir tanesi de budur. Toplumun sosyal ge-
li#mesi, de%er yargılarının sa%lamla#ması ve sosyal mutlulu%unun artması sadece 
yatırımların büyüklü%üne, atılan temellerin çoklu%una, üretilen çimentonun gide-
rek artmasına ba%lı mekanik bir olgu de%ildir. Çimentoya ne kadar gerek olursa 
olsun, o çimento fabrikalarını Hereke gibi dünyanın en güzel bir ülkesinde zeytin 
a%açlarıyla kaplı yamaçlarına in#a etmenin gerekçesini kimse haklı gösteremez. Bu-
gün güzel Hereke yöresinde zeytin a%açları ta#la#mı# ve ye#ilin rengini çıplak kalker 
yamaçları almı#tır,

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Orayı düzeltiniz.
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Do%anın de%erini, tarihin varlı%ım ve ta-

rihten miras kalan kültür hazinesini yok varsayarak, hiç bir insaflı iktidar Büyük 
Çekmece gölünü bir inci gibi ku#atan Mimar Sinan Köprüsünün hemen yanına çi-



mento fabrikası kurulmasına razı olamaz. Gerçek milliyetçilikle ba%da#amaz bu. 
Jeolojik yapısı kalkerden olu#an ülkemizin çimento fabrikası kurulması için Mar-
mara Denizinde Hereke yöresiyle Büyükçekmece gölünde, Mimar Sinan’ın köprü-
sünden ba#ka yer bulunmadı%ını, bugün sermayenin takısı olmayan herhangi bir 
iktidar savunabilir mi? Do%a ve insan arasındaki ili#kileri gözetmeden, tekelci ser-
maye yatırım yapmayı içine sindirebilir ama Devlet buna göz yummaman, Devlet 
buna araç olmamalıdır.

Siz, yurt dı#ından ülkeye gelen i#çi dövizlerini de har vurup harman savurdu-
nuz. Bugün 58 milyar TL. kar#ılı%ı Merkez Bankasında döviz açı%ımız vardır. Özel 
sektörün, kamu sektörünün yatırımlar için, hammadde ithalâtı için, araç, gereç, 
makine getirtmek için Merkez Bankasına yatırdı%ı Türk paralarının yekûnu 58 mil-
yar lirayı a#mı#tır ve kendilerine döviz verilemedi%i için döviz kuyrukları te#ekkül 
etmi#tir. Oysa ki, size sadece Sayın Irmak Hükümeti tarafından 703 milyon TL. 
kar#ılı%ı döviz açı%ı bırakılmı#tı; ama 15 Kasım 1974 günü Ecevit koalisyon Hükü-
metinin Merkez Bankasındaki net döviz mevcudu 4 milyar 813 milyon TL. fazla-
lık ta#ıyordu. Bugün bu dövizler erimi#tir. Oysa ki, bu dövizler erimezdi; E%er bu 
dövizleri tekrar üretime dönü#türecek çemberi kurabilseydiniz, bu dövizleri tekrar 
üretimde kullanabilseydiniz; bu dövizler kar#ılı%ında i#çilerin fabrikalara ortak ol-
masını içinize sindirebilseydiniz, özel sektörünüz (sizi destekleyenler) buna razı 
olabilseydi, bugün o dövizler erimez, ithalâta harcanmaz, lüks tüketim mallarına 
gitmez ve kendi kendini üreten döviz makineleri te#ekkül ederdi.

Hükümet kurulurken ikinci bir gizli protokolün bulunması çok kaygı vericidir. 
Demokrasi açıklık rejimidir. Birinci protokolden gizlenen Devletin payla#ılmasıyla 
ilgili ise bu ikinci protokol, devleti size payla#tırmaya razı olmayaca%ımızı biliniz.

Gizli protokol hakkında Sayın Ba#bakanın Yüce Meclise açıklama yapmasını 
isteyerek, Programda ilgimizi çeken birkaç noktaya kısacık de%inmek istiyoruz.

Belediyelerin artık ertelenmeye tahammülü olmayan, ivedi sorunlarının Prog-
ramda yer almayı#ı, bu ikinci MC Hükümetinin de, birincisi gibi belediyeleri ve 
kentleri cezalandırmaya devam edece%i anla#ılıyor.

Oysa ki, bütün belediyelerimizde büyüyen harcamaların kayna%ı, hükümetin 
aldı%ı kararlar, ya da uyguladı%ı yanlı# politikalardan do%maktadır. Altyapı hizmet-
lerinin artı#ı, iç göç nedeniyle gecekonduların do%u#u ve oralara hizmet götürü-
lü#ü, yanlı# ekonomik ve sosyal politikanın Demirel iktidarı tarafından ve Ondan 
önceki iktidar tarafından ba#latılan mali politikaların bir sonucudur.

Bu Hükümetin köye ve köylüye refah götürecek sistemin ne olaca%ı Programda 
yer almamı#tır. Programda, “Köylümüzün alın terini de%erlendirece%iz” cümlesinin 
biçimselli%i bir iyi niyet belirtisi de%ildir. Alın terinin de%erlendirilmesi, MC’nin 
ekonomi mantı%ı ile de zaten ters dü#er.

Tarım ürünlerini pazarlama olanaklarına kavu#turmadıkça; köy ve köylü bi-
rimlerinin kooperatifle#mesi özenlendirilmedikçe, desteklenmedikçe, taban fiyat-
ları, ürününü kendi sınai tesislerinin hammaddesi olarak kullanan sanayicinin ve 
tacirin etkisiyle ve hem de geç olarak yayınlandıkça, köye ve köylüye kar#ı Hükümet 
gerekeni yapaca%ından bahsedemez.



MC’nin bu ikinci Programındaki basmakalıp biçimselli%i ta#ımaya devam et-
mektedir bu belgeler. Birinci Programda, köye mühendislik hizmetlerinin götürüle-
ce%i, üretim artırıcı teknolojilerin uygulanaca%ı belirtiliyordu. Bu ikinci Programda 
bundan vazgeçildi%ini görüyoruz.

Urfa’da birkaç köyde uygulanıp, sonra vazgeçilen ve yozla#tırılan toprak re-
formunun, Milliyetçi Hareket Partisinin tekelinde ve Sayın Ba#bakan Süleyman 
Demirel’in sorumlulu%unda oldu%unu hatırlatmak isteriz.

Urfa’nın köylerinde yaptı%ınız ve 8 mm lik filmle ve teyple tespit etti%iniz ara#-
tırma bakınız bize hangi sonuçları vermi#tir: Devletin araç ve gereçleri ile ve Dev-
let tarafından istihdam edilen ço%u Milliyetçi Hareket Partili kadrolar topraklan 
i#lemi#ler, biçmi#ler, mahsulü hasat etmi#ler, köylü bütün bu i#lemlerin hiç birine 
karı#amamı#, sadece seyirci olmu# ve mahsulü da%ıtmaya sıra geldi%i zaman; hangi 
köylü odasına bozkurt foto%rafını, afi#ini asmı# ise ona bu%day verilmi#tir. Bu bel-
geleri siz arzu ederseniz Yüce Meclise komisyonda sunarım.

Milliyetçi Hareket Partisi ve onu yede%ine alan Sayın Süleyman Demirel Hü-
kümeti, 1977 Ecevit Hükümetinin Programını kapitalist düzene ve çok uluslu #ir-
ketlere ödün vermekle suçlamı# ve kendisini ilerici bir parti olarak göstermeye ça-
lı#mı#tır. Oysaki simidi &kinci MC Hükümetinin Programında Milliyetçi Hareket 
Partisinin bu özentisine bir tek satırla bile yer verildi%ini görmüyoruz.

Programda milli Selâmet Partisinin faizsiz kredi mantı%ının i#lendi%ini bir 
türlü anlayamadık, #öyle söylüyor: “Faizsiz kredi uygulaması sisteminin geli#tiril-
mesine çalı#ılacaktır” Ekonomi biliminde üç tür fiyat vardır: Malın fiyatı vardır, 
piyasada “fiyat” adım alır; eme%in fiyatı vardır, “ücret” adını alır; sermayenin yani 
paranın fiyatı vardır, “faiz” adını alır. "imdi, faizsiz bir kredi sistemi uygulamaya 
kalkarsanız, sermayeyi de%ersiz varsayıyorsunuz demektir. Yurt içindeki bankalar 
arasındaki rekabetin haksızlı%ını nasıl önleyeceksiniz ve sizin bu tezinizi size kredi 
veren yabancı bankalar kabul edecek mi? Bu kadar mantık dı#ı, bu kadar hayal mah-
sulü ve ekonomiyi allak bullak edecek bir ilkeye sırf hatır olsun diye mi yer verdi-
niz, yoksa ciddiye alacaksanız bunu nasıl uygulayacaksınız ve Hükümeti, devletiyle, 
ulusuyla beraber hangi felâketin e#i%ine sürükleyeceksiniz?

Ulusal güvenlik konusunda yeni bir kavram geli#tirmeye çalı#ıyorsunuz. Ka-
nımca, “Savunma araç ye gereçlerinin de%i#ik kaynaklardan sa%lanaca%ı” sözünün 
gerçekle#me olana%ı yoktur. Çünkü, NATO’nun öngördü%ü güvenlik kavramı çerçe-
vesinde kabusa, NATO’daki standardizasyona ba%lı kalmak zorunlu olur. Hükümet 
Programı bu karma#ıklı%ı nasıl çözecektir, burada anlatılmalıdır.

“Yabancı sermayeye devir imkânlarının geli#tirilece%inden” bahsediliyor prog-
ramda. Kaygı verici bu sözün açıklı%a kavu#turulması acaba mümkün olabilecek 
mi? Biz, yabancı sermayeye Sayın Demire! tarafından neyin devredilece%ini sormak 
istiyoruz ve bu soruyu bir yurtseverlik görevi biliyoruz.

Yurt dı#ında çalı#an i#çilerin, halkın tasarruflarının nasıl de%erlendirilece%i 
konusunun Programda bo#lukta kalı#ını yadırgamıyoruz ve kurulan Devlet Sanayi 
ve &#çi Yatırım Bankasının hâlâ i#letilmemesi ile bunu e#de%erde gördü%ümüz için 
MC &ktidarının bu ikinci denemesinden zaten fazla bir #ey beklemiyoruz.



&zin verirseniz, Programda yer alan vergi politikanıza inanmadı%ımız için kısa-
ca de%inmek isterim.

1970 yılında 534.680 ticaret ve meslek erbabının 2.240.000.000 Türk Lirası 
vergi ödendi%i görülüyor. Ayda ki#i ba#ına ödenen vergi 350 Türk Lirasıdır ve hade-
menin ödedi%i vergiden çok daha azdır.

682.467 vergi mükellefinin 1973 yılında % 81’i ayda 281 liradan daha az vergi 
ödüyor. Siz bu tutumunuzla Vergi alamazsınız.

Bir noktayı belirtmek hakkını bana ba%ı#lamanızı rica ederim Sayın Kâmran 
&nan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı%ı görevini kabul etmeyerek, bu önemli Ba-
kanlı%ı yedi gün sahipsiz bırakmı# ve bu nedenle, Irak-&skenderun boru hattında 
petrol ta#ımasında arıza meydana gelmi# ve ekili araziye fı#kıran ham petrol tekrar 
içeri alınamamı#tır. Acaba bu konu basına yansıdı%ı gibi mi, yoksa borudan akan 
petroller tıpkı bir fıskiyeden akan su gibi sizi ne#elendiriyor mu?

&kinci MC &ktidarının programını gözden geçirmek bizim için gerçekten sıkı-
cı olmu#tur. &#itmekten kanıksadı%ımız vaatleri yuvarlak kelimeler içinde bir kez 
daha okumaktan biz usansak bile Sayın Demirel’in 1965ten beri geçersiz vaatler-
le kendisiyle birlikte partisini yanıltmaktan usanmadı%ını görüyoruz; Eskiye özen 
duyarak, haksızlıkları, kanlı olayları ho#görü ile kar#ılamayı dener ve kendi ikti-
darının dengesini genç ku#akların birbirini ezip yıldırmasına ba%lı görürse, Cum-
huriyet Halk Partisi her halde gereken yanıtı burada -Parlamentoda- demokratik 
ko#ullar içinde, Anayasal hakkını kullanarak verecektin Yakın gelecekteki iktidarın 
gerçek sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisinin varlı%ını gözden kaçıran hükümetin 
ba#arılı olabilece%ini zannetmeyiniz.

Yüce Mecliste Anayasanın ve &çtüzü%ün tanıdı%ı olanaklar içimde &kinci MC 
&ktidarım do%ru çizgide tutmaya, demokratik rejimin gereklerine uymaya, dü#ün 
özgürlü%ünü suç sayan davranı#lara bütün kademelerde son vermeye, Cumhuriyet 
Halk Partisi, o iktidar 2’nci denemesini yapsa bile uygulatmaya çalı#acaktır ve bunu 
ba#aracaktır.

"u bilinmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisinin “hayır” dedi%i hiçbir yasayı bu 
Meclisten çıkaramazsınız.

HAL#L KARAATLI (Bursa) — Ço%unluk olsa bile öyle mi?
AL# NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin “hayır” dedi%i 

hiçbir uluslararası anla#mayı bu Mecliste, halkın yararına kar#ıysa, onaylatamazsı-
nız; Cumhuriyet Halk Partisinin hiç bir dü#üncesini, Hükümet olarak danı#madan, 
O’nun “hayır” demesi yüzünden, “bayır” demesiyle uygulamaya kalkamazsınız. 
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yurt yararına, barı#a, karde#li%e, yoksul halk kit-
lelerinin, emekçilerin, dul ve yetimlerin, ö%retmenlerin, ö%rencilerin, gencin, ya#lı-
nın, tüm toplumun ve ekonominin yararına olan hiçbir karara, eyleme, uygulamaya 
“hayır” demeyecek bir partidir. Bu ilkeleri kabul etti%iniz zaman bu Meclisten halk 
yararına yasalar en hızla çıkabilir, en olu#mu# durumda çıkabilir.

E%er neden oldu%unuz acı deneylerden ders aldıysanız, e%er demokrasinin de-
rinli%ine inanır hale geldiyseniz, Hükümeti olu#turan ortaklar olarak birbirinize 



yardım etmeseniz bile Devlete saygı duymanın, Cumhuriyet ilkelerine ba%lı kalma-
nın ve Atatürk devrimlerini ya#atmanın inancını bizde bulacaksınız, bulabilirsiniz.

Yüce Meclisten güvenoyu alaca%ınızı sanmıyoruz. Yüce Meclisin kararına saygı 
duymak hepimizin temel görevidir.

E%er güvenoyu alırsanız, Devletin içte ve dı#ta saygınlı%ının azalmasına neden 
olacak biçimde birbirinize dil uzatmanıza meydan vermeyece%iz.

Devletin yönetimini elinde tutanların birbirini çirkin sözlerle küçük dü#ürme-
ye hakları yoktun Devlet sizden ve bizden büyük bir kavramdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini Cumhuriyet Halk Partisi kurmu#tur ve o Dev-
leti Cumhuriyet Halk Partisinin kurdu%u yılda Sayın Süleyman Demirel dünyaya 
yeni gelmi#ti.

Kıbrıs’ta, Ege sorununda, kıta sahanlı%ında Türk Devletinin bir lâf ebesi tara-
fından yönetildi%i kanısını uyandırmamaya özen duymasını istiyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi ve halkımızın deste%i var oldu%u sürece, Türkiye Cumhuriyeti insan 
hak ve özgürlüklerine dayalı, barı# içinde, milli demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devleti olarak kalacaktır. Buna kararlıyız. Bu, Yüce Meclisin de görevidir.

Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar sunarım. Te#ekkür 
ederim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ölçen.
DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#-

bakan söz istiyorlar...
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — &çtüzü%ün 70’nci maddesi-

ne göre söz istiyorum.
BA%KAN — Buyurun.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Niçin efendim?
NUR# ÇEL#K YAZICIO&LU (Çankırı) — Usul yok.
BA%KAN — Bana sattık. O benim hakkımdır, acele etmeyin. Buyurun efen-

dim. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Yüce Mecli-

sin Sayın üyeleri, hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
NUR# ÇEL#K YAZICIO&LU (Çankırı) — Lâzım de%il bize.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Allah’ın selâmını, saygı-

sını da almazsanız, ona bir #ey demek mümkün de%il. Alın alın bunu. Buraya çıkıp 
ne diyelim yani saygı ile selâmlıyoruz demeyip de? (Gürültüler)

Hükümet Programı konu#uluyor. Konu#ulanları dinliyoruz.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, bir açıklama yapar mısınız?
DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Söz kesilmez.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, müzakereleri...



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bunları dinledikten son-
ra...

HAYRETT#N UYSAL ( Sakarya) — Usulsüz söz verdiniz efendim.
BA%KAN — Lütfen dinleyelim beyefendi, sizin sözcü konu#tu; dinleyelim.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Açıklama isliyoruz. Sayın Ba#bakan gayet 

tabii konu#abilir, ama açıklama istiyoruz.
BA%KAN — Sayın Ba#bakan, Tüzü%ün 70’nci maddesine göre mi konu#uyor-

sunuz?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 70’nci maddeye göre gö-

rü#üyorum.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Açıklama istiyoruz, bilelim efendim.
BA%KAN — Kendisi Söyledi efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Öyle istedim zaten sözü 

Sayın Ba#kan.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Efendim, Ba#kan açıklayacak.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Dinliyoruz sözcüleri, 

sükûnetle dinliyoruz, ne söylerlerse dinliyoruz; gayet tabii ki konu#maların sonun-
da gereken cevap verilecektir. Mesele yer yer Hükümet Programı olmaktan çıkıp % 
90’ı ile ba#ka konulara kayıyor. Bir husus burada açıklanmaya muhtaçtır. Cumhu-
riyet Halk Partisi Sözcüsü hiç icabı yokken, durup dururken bana birtakım lâflar 
söyledi. Söyledi%i #udur; zabıttan okuyorum: “Bildi%ime göre Sayın Demirel Orta 
Asya’dan gelerek Türkiye’ ye yerle#mi# de%il, Yugoslavya’dan gelerek &slâmköy’e yer-
le#mi# bir ailenin çocu%udur”

SABR# TI&LI (Kastamonu) — Ne var bunda, ne mahzuru var?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Böyle bir beyanın ne-

yin icabı oldu%unu anlamadım. Evvelâ #unu ifade edeyim: Ertu%rul Beyle ba#layan 
1281’de Osmanlı imparatorlu%u; 1299’da Osman Beyle, daha sonra Orhan Beyle 
ilerlemi# ve 1362’de Edirne’nin zaptından sonra 1364’de Üsküp ve Manastır’ı ecda-
dımız fethetmi#tir. 1364, &stanbul’un fethinden 80 küsur sene öncedir ve 1453’te 
&stanbul, fethedildi%i zaman, &stanbul’un birçok semtine Manastır’dan, Üsküp’ten 
ecdadımız gelmi#-Anadolu’dan oraya giden-yerle#tirilmi#tir. Anadolu’nun birçok 
#ehirlerinden de gelmi#, yerle#tirilmi#tir. 500 seneden fazla, ta Balkan Harbine ka-
dar 1911’lere kadar Rumeli, Makedonya, Trakya dedi%imiz bölge, Anadolu ne kadar 
Türk ise o kadar Türk’tü. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Yugoslavya’dan gelmi# olmak hiç kimse için bir nakise de%ildir. (C.H.P. sı-
ralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Yalnız Yugoslavya’ya Anadolu’dan gidilmi#tir. 
Anadolu’ya nereden gelinmi#tir meselesini de tartı#makta #u anda fayda görmüyo-
rum. Çünkü, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Alpaslan’ın Anadolu’yu fethi 
ba#lamı#, daha Sonra Süleyman "ah tarafından Anadolu’nun tümü fethedilmi#tir. 
(A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Balkan Harbi bir faciadır, Cenabı Allah Balkan Harbi öncesi günlerini milleti-
mize tekrar ya#atmasın. Bu büyük faciadan Türk milleti olarak ders almaya mecbu-
ruz. Balkan Harbinin, Türkiye’nin içinde siyaset kavgaları suretiyle çıktı%ı ve çok 
kısa bir süre içinde (üç - dört ay içinde) Adriyatik’ten Midye -Enez hattına geldi%i-
miz malûmdur.

"imdi, Sayın sözcü buraya gelmi#tir; benim Yugoslavya’dan gelmi# bir ailenin 
çocu%u oldu%umu söylemi#tir. Bu do%ru de%ildir. Yugoslavya’dan gelmi# bir ailenin 
çocu%u de%ilim. Gelsem ne lâzım gelir? (A.P. ve C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

Ama, #unu...

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Onu söylemek için söyledi.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hayır hayır, dur neden 
söyledi%ini söyleyeyim, müsaade buyurun. Siz söylediniz ben dinledim.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Yurtta#ları kafatasına göre ayırmamak 
için.

DEVLET BAKANI AL# %EVK# EREK (Tokat) — Konu#ma Üstünda% konu#-
ma.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Ba#bakana yardım ediyorum. (Gürültü-
ler)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Evvelâ #unu ifade edeyim 
ki... (Gürültüler)

BA%KAN — Beyler lütfen müdahale etmeyiniz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) —...Macaristan ovalarında, 
Karpatlar’da, Dobruca’da ve Belgrat’ın Kale Meydanı’nda ecdadımızın mezarları var; 
camileri var; türbeleri var. Belgrat’ta Kale Meydanı’nda "ehit Ali Pa#a’nın türbesini 
görüp de heyecan duymamak mümkün de%ildir. Manastır’da, Üsküp’te ve Ohri’de 
ve Makedonya’nın birçok köyünde, kasabasında bırakıp geldi%imiz milyonlarca 
insanın Razgrat’ta, Rusçuk’ta, Filibe’de ve Bulgaristan’ın birçok #ehir ve kasabala-
rında bırakıp geldi%imiz milyonlarca insanın &mparatorlu%un tasfiyesi neticesinde 
oralara götürüp, orada bıraktı%ımız milyonlarca insanın kültürünü kaybetmemesi 
için gayretler sarf edilece%i bu programda da yazılı, Hükümet Programında yazılı.

Geçen on sene zarfında Türk kültür varlı%ını muhafaza için bu memleketlerin 
hepsi ile ayrı ayrı münasebetler tesis etmi#izdir. Ben #ahsen Manastır’da, Üsküp’te 
ve Ohri’de Türk mahallelerini, ecdadımızın oralardaki eserlerini ziyaret ettim, gu-
rur duydum, hüzün duydum.

MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Neyi açıklayacaksınız Sayın Ba#bakan? 
(A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Üyeler, müdahale etmeyiniz hatip konu#sun karde#im.



HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, 70’nci maddeye göre söz 
verdiniz, açıklamayı yaptı, demogoji yapıyor. (A.P. sıralarından “Otur” sesleri, gü-
rültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen.
MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Konu#tunuz i#te, tavzihinizi yaptınız. 

Lütfen sadede gelin. (Gürültüler)
BA%KAN — Lütfen Beyler, hatibin sözünü kesmeyin
Buyurun... Sayın Ba#bakan, buyurunuz. (A.P. ve C.H.P. milletvekilleri arasında 

kar"ılıklı lâf atmalar)
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Benim ailemin... (Gürül-

tüler) Kar#ılıklı mı konu#aca%ız?
BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen müdahale etmeyiniz.
MUSTAFA ÜSTÜNDA& (Konya) — Sadede gelin. (Gürültüler)
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Be# dakika sabret, senin 

kafanla mı konu#aca%ım. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Hükümet Programım cevaplarken söy-

lersiniz. (A.P. sıralarından gürültüler) Sayın Ba#kan, lütfen görevinizi do%ru yapın 
efendim.

DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — Sokakta mı do%ruları söy-
leyece%iz, niye korkuyorsunuz... (C.H.P. sıralarından Devlet Bakanı Seyfi Öztürk’e hi-
taben, “Yuh” sesleri, gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, dinleyelim lütfen... Sayın Ba#bakan buyurunuz siz 
konu#manıza devam edin. (Gürültüler)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Tavzih yapıyor tavzih...
BA%KAN — Bunda bir #ey yok karde#im, bu bitsin, konu#ulacaksa konu#ul-

sun, ne var bunda.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Hükümet Programında sabaha kadar ko-

nu#sun, cevap versin...
BA%KAN — Biz söz verdik, tabii ki konu#acak, konu#masın mı? Konu#masını 

yanda mı bıraksın? Olur mu öyle karde#im? (Gürültüler)
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Konu#sun, ama Tüzü%ü suiistimal etme-

sin, istismar etmesin. (A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler)
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Benim ailem, Isparta’nın 

&slâmköy’ünde oturur ve kendimizi bildi%imiz bileli Isparta’nın &slâmköy’ünde otu-
rurlar. (A.P. ve C.H.P. sıralarından kar"ılıklı lâf atmalar)

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen. (A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler) Lüt-
fen. (C.H.P. ve A.P. sıralarından aya#a kalkmalar ve kar"ılıklı tartı"malar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hükümet... (C.H.P. ve A.P. 
sıralarından gürültüler, Ba"kanın tokma#ı vurması)



BA%KAN — Sayın Üyeler, lütfen yerinizden müdahale edip hatibin sözünü 
kesmeyiniz, rica ediyorum. (C.H.P. ve A.P. sıralarından gürültüler) Kar#ılıklı konu#-
mamanızı rica ediyorum.

Sayın Ba#bakan, lütfen konu#manıza devam ediniz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hükümet Programının 

konu#ulması ile benim ailemin nereden geldi%inin hiçbir alâkası yoktur. (C.H.P. sı-
ralarından gürültüler) Hiçbir icap yokken, e%er bu sözler beni taltif için söylenmi#-
se, bu taltife ben hak kazanmı# de%ilim. Beni tezyif için söylenmi#se, o bölgeden 
gelmi# ve o bölgede bulunan milyonlarca Müslüman Türkün namına tezyife isyan 
ediyorum. &#te bunun için çıktım.

Saygılar sunuyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
BA%KAN — Söz alan Sayın üyelerin isimlerini sırasıyla okuyorum. (C.H.P. ve 

A.P. sıralarından kar"ılıklı tartı"malar)
Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ali Nejat Ölçen, Adalet 

Partisi Grubu adına &lhamı Ertem, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Nevzat 
Köso%lu, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Hasan Aksay.

"ahısları adına Faruk Sükan, &smail Özen, Süleyman Genç, Rahmi Kuma#, 
Hasan Celâlettin Ezman, Kemal Anadol, Mevlüt Güngör Erdinç, Ya#ar Kemal Yük-
sekli, Nuri Çelik Yazıco%lu, Hasan Fehmi &lter, Ça%layan Ege, "ükrü Bütün, Ya#ar 
Göçmen, &hsan Ataöv, Sabri Tı%lı, &smail Hakkı Öztorun, Abdülkadir Kaya, Turhan 
Kocal, Mehmet Irmak, Mevlüt Önal, Hasan Yıldırım. (C.H.P. ve A.P. sıralarından kar-
"ılıklı lâf atmalar ve aya#a kalkmalar)

Beyler, lütfen yerinize oturmanızı rica ediyorum, lütfen.
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı; Sayın C.H.P. Sözcüsünün konu#masında, Cum-

huriyet Gazetesinde çıkan yazı ile ilgili “Komandolara dinamit kapsülü verdi%i” yo-
lundaki iddia ile #ahsına sata#ıldı%ını ifade ile ve bu nedenle &çtüzü%ün 70’nci mad-
desine göre söz istemektedir. Ba#kanlı%ımızca da tespit edilen bu Sözlerden dolayı, 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanına söz veriyorum.

Buyurun Sayın Bakan. (C.H.P. sıralarından “Veremezsin” sesleri, sıra kapaklarına 
vurmalar)

Sayın Bakan, sadece söz konusu beyan çerçevesinde konu#manızı rica ederim.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, Parlamento üyesi de%ildir, 

söz veremezsiniz.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK — Müsaade eder misiniz efen-

dim? (C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Milletvekili de%ildir Sayın Ba#kan, söz ve-

remezsiniz.
BA%KAN — Bakan olarak, Hükümet olarak konu#uyor.
AHMET KARAMAN (Gaziantep) — Sayın Ba#kan, güvenoyu almadan ko-

nu#amaz.



GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Arkada#lar, kav-
ga etmeye gelmedim buraya.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Konu#amaz Sayın Ba#kan, milletvekili 
de%il, sata#madan ötürü söz alamaz.

BA%KAN — Alır. Niçin alamaz? Alır karde#im. Hükümet olarak alır da, konu-
#ur da.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. ("iddetli gürültüler)

BA%KAN — Sayın Bakan, lütfen sadece Söz konusu beyan çerçevesi içerisinde 
konu#acaksınız.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Müsaade ederse-
niz kısaca konu#aca%ım. (Gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, rica ediyorum istirham ediyorum.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Sussunlar da ko-
nu#ayım Sayın Ba#kan.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Parlamento üyesi de%ilsiniz, milletvekili de-
%ilsiniz konu#amazsınız.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Evet efendim, 
biliyorum. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Komando olarak i#gal edeceksen o ayrı...”

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Hayır efendim, 
hayır.

BA%KAN — Lütfen dinleyelim efendim, lütfen.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Muhterem mil-
letvekilleri... (C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Muhterem 
milletvekilleri...

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Konu#amazsın...

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Konu#urum. 
(C.H.P. sıralarından “Konu"amaz” sesleri, gürültüler)

BA%KAN — Lütfen dinleyelim, lütfen beyler, rica ediyorum, lütfen dinleyelim.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Tüzü%e aykırı Tüzü%e... Konu#amaz.

BA%KAN — Konu#ur... Niye, ne var bunda? Dinleyelim, e%er gerçe%i ö%ren-
mek isterseniz dinleyiniz, dinleyiniz yine kabul etmeyiniz. (C.H.P. sıralarından 
“Ku"kumuz yok” sesleri) Ku#kunuz yoksa niye dinlemiyorsunuz? Dinleyiniz.(C.H.P. 
sıralarından gürültüler) Lütfen beyler, lütfen.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Susun da konu-
#ayım.



ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Ülkü Ocaklarına gitsin, orada konu#sun, bu-
rada kürsüyü i#gal etmesin.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Bak, siz yapıyor-
sunuz onu.

Muhterem arkada#lar, muhterem milletvekilleri, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen... (C.H.P. sıralarından gürültüler) Karde#im, 
madem konu#acak, susunuz.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Sayın Cumhuri-
yet Halk Partililere de saygılar sunarım.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — O barı#ça maskeni çıkar.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Sayın Cumhuri-

yet Halk Partililere de saygılar sunarım. Demokrasi havarisi Sayın Cumhuriyet Halk 
Partililer de lütfetsinler... (C.H.P. sıralarından kürsü önüne yürümeler, sıra kapakla-
rına vurmalar, gürültüler) Muhterem Cumhuriyet Halk Partililer, oturun yerinize 
de dinlemek lütfunda bulunun. Fikirlerimizden bu kadar korkuyor musunuz? Soru 
sordunuz cevap verece%iz. (A.P. ve M.H.P. sıralarından alkı"lar, C.H.P. sıralarından gü-
rültüler) Oturun, oturun; lütfedin, oturun.

BA%KAN — Beyler!
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Ben Cumhuriyet 

Hükümetinin Bakanıyım... (A.P. ve M.H.P. sıralarından alkı"lar, C.H.P. sıralarından 
gürültüler)

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Hadi be! Genel &dare Kurulu kararı ile bakan 
olmadın mı? Genel &dare Kurulu kararı ile bakan olunur mu?

BA%KAN — Beyler, lütfen, lütfen.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Ben Cumhuriyet 

Hükümetinin Bakanıyım. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

BA%KAN — "ahsına sata#ılan konuda ileri sürmü# oldu%u görü#ü farklı bir 
görü#tür. Hükümet adına konu#acak.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Bakanlı%ıyla ilgili de%il ki, herhangi bir me-
mura sata#madan dolayı kürsüde Söz hakkı var mı? (C.H.P. sıralarından gürültüler)

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Çok nazik ve ki-
barsınız, te#ekkür ederim. (C.H.P. sıralarından gürültüler) Demokrasi kurallarına 
uyu#unuzu hayretle seyrediyorum. Oturun da kısaca konu#alım. Anayasanın em-
retti%i #ekilde Cumhuriyet Hükümetinin Bakanıyım. Sizlerle kavga etmek için gel-
medim.

HASAN CELÂLETT#N EZMAN (Bingöl) — Felsefenizde kavga var.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) —Sizlerin sordu%u 

bir soruya cevap vermek için kürsüdeyim.



ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Sayın Ba#kan, celseye ara verin.

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

BA%KAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan...

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — ...bu acizli%inize 
acıyorum.

BA%KAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan...

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Sen milletvekili de%ilsin, seni mi dinleyece%iz. 
Burası Ülkü Oca%ı de%il, komando kampı de%il

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — ...Sizleri hürmet-
le selâmlıyorum.

BA%KAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan...

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — "ahsıma...

BA%KAN — Sayın Bakan...

Lütfen beyler, lütfen bir dakikanızı rica edeyim.

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

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Seni mi dinleyece%iz, burası ülkü oca%ı de%il, 
komando kampı de%il.

BA%KAN — Lütfen beyler...

Madde 70: "ahsına sata#ılan veya ileri sürmü# oldu%u görü#ten farklı bir gö-
rü# kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya milletvekilleri 
açıklama yapabilir ve cevap verebilir. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kanım, bizi dinlemiyorsunuz. 2 
halde konu#amaz. Birincisi, oturuma ara verdiniz konu#amaz. &kincisi, milletvekili 
de%il konu#amaz.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — (Kanunlar Müdürüne hitaben) Nasıl ö%retiyor-
sun Orhan Bey, komisyon mu, siyasi parti mi, milletvekili mi, nasıl ö%retiyorsun? 
Anladık sen idare ediyorsun, ama nasıl ö%retiyorsun?

BA%KAN — Efendim, lütfen, lütfen.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Muhterem mil-
letvekilleri, saygılar sunarım. (Gürültüler)

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Sayın Ba#kan, hangi sıfatla konu#uyor. (Ba"-
kanın tokma#a vurması)

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — "imdi Sayın 
Cumhuriyet Halk Partililer beni çok çabuk me#hur etmek istediler. (Gürültüler)

BA%KAN — Dinleyelim karde#im, dinleyelim ne olur, dinleyelim.



GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Lütfettiler, dün 
Senatoda bugün Millet Meclisinde adımdan bahsettiler. Te#ekkür ederim Sayın 
Cumhuriyet Halk Partililer.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Sayın Ba#kan, hangi hakla burada konu#tu-
ruyorsunuz?

BA%KAN — 70’nci maddeye göre konu#turuyorum. 70’nci madde, ona göre 
konu#turuyorum. (C.H.P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Muhterem mil-
letvekilleri, ben milli Mücadele, Cumhuriyet, milli hâkimiyet ve demokrasi müca-
delesini vermi# bir insanın evlâdıyım. (C.H.P. saralarından “Yuh” sesleri, A.P. sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ben devlet nizam ve otoritesine saygılı, me#ruiyetçiyim. (Gürültüler) "ahsımla 
ilgili yalan ve iftiralardan yılacak karakterde bir insan de%ilim. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri) O bahsetti%iniz haber yalandır. O gazete hakkında dava açaca%ım. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Bahsi geçen #irketin yö-
neticili%inden ayrılmı# bulunuyorum. "ahsıma yapılacak... (C.H.P. sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen dinleyelim.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — "ahsıma yapı-

lacak isnat ve iftiraların #erefli mücadelemden beni alıkoyaca%ını zannetmeyin. 
(C.H.P. sıralarından “Yuh” sesleri; A.P. ve M.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri) Devlet 
ve milletimize hizmet yolunda beni hiç bir basla ye edepsizlik yolumdan döndüre-
meyecektir. (A.P. ve M. H. P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; C.H.P. sıralarından 
“Yuh” sesleri, gürültüler)

Hürriyetlerimizi demokrasimizi ve devletimizi anar#istlerin tasallutundan ko-
rumaya devam edece%iz. ($iddetli gürültüler)

BA%KAN — Lütfen arkada#lar, lütfen. Lütfen beyler.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI GÜN SAZAK (Devamla) — Hepinize saygılar 

sunarım.
BA%KAN — Beyler lütfen yerlerinize oturun. (Ba"kanın tokma#ı vurması) Lüt-

fen...
Lütfen, lütfen yerinize oturunuz... (Gürültüler)
Lütfen yerinize buyurunuz. Yerinize buyurunuz benim karde#im, lütfen. (Gü-

rültüler)
Lütfen efendim, lütfen; bunda ne vardır karde#im? Lütfen beyler lütfen. Yöne-

ticiler lütfen sükûneti temin ediniz...
KENAN AKMAN (Kocaeli) — (Kürsü önüne gelerek, Hükümet sıralarına do#ru) 

Hırsız, namussuz, namussuz herif, edepsiz herif.
BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen beyler, lütfen oturalım, lütfen, rica ediyo-

rum, istirham ediyorum, lütfen... (Gürültüler)



Lütfen beyefendi...
USUL HAKKINDA GÖRÜ%MELER
Güvenoyu almamı# bir Hükümetin Parlamento dı#ından atanan üyesine sata#-

ma nedeniyle söz verilip verilemiyece%i hakkında.
HAYRET#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, tutumunuz hakkında söz is-

tiyorum.
BA%KAN — Buyurunuz beyefendi.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, Meclisimizin en ya#lı üyesi 

olarak Anayasanın... (A.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
BA%KAN — Lütfen beyler, dinleyelim... Dinleyelim lütfen...
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan... (A.P. sıralarından sıra ka-

paklarına vurmalar)
BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen beyler... (A.P. sıralarından sıra kapaklarına 

sürekli vurmalar)
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, susturacak mısınız?
#SMA#L HAKKI TEK#NEL (#stanbul) — Sayın Ba#kan, usul hakkında söz 

istiyorum.
BA%KAN — Buyurun ne diyorsunuz? (Gürültüler)
Lütfen, lütfen beyler, lütfen bir duyalım.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Sonra konu#amazsınız ama siz de konu-

#amazsınız; sonra konu#amazsınız, siz de konu#amazsınız, siz de konu#amazsınız 
sonra.

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen sükûneti temin edelim; duymuyorum ki bir 
#ey.

#SMA#L HAKKI TEK#NEL (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Sayın Uysal, Cum-
huriyet Halk Partisi Grup Reisvekili olarak mı konu#tu; onu ö%renmek istiyorum.

HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Sayın Ba#kanın tutumu hakkında #ahsım 
adına söz istedim.

#SMA#L HAKKI TEK#NEL (#stanbul) — "ahsınız adına?
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Evet efendim, evet, #ahsım adına.
#SMA#L HAKKI TEK#NEL (#stanbul) — "ahsınız adına mı?
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Evet efendim. "ahsım adına istedim, 

grup adına alamam #ahsım adına istedim. (A.P. sıralarından gürültüler)
Onu bilirim.
BA%KAN — Lütfen beyler dinleyelim, lütfen.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, Anayasamıza ve... (A.P. sı-

ralarından sıra kapaklarına vurmalar)



Efendim ı#ık mı gördüler çok? Sayın Ba#kan, sorar mısınız ı#ık mı gördüler, ı#ık 
mı? (A.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

Vuruyorlar, ı#ık mı gördüler Sayın Ba#kan?
BA%KAN — Lütfen dinleyelim, rica ediyorum, lütfen.
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Çok M.H.P.’li var orada.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Çok M.H.P.’li var o kanatta, do%ru.
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — O kanada geçmeye hazır.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Tabii, geçmeye hazır.
Sayın Ba#kan, müsaade ediyor musunuz?
BA%KAN — Lütfen, rica ederim.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, Anayasamıza göre, &çtüzü-

%ümüze göre, Meclisimizin saygıde%er en ya#lı üyesi olarak geçici Ba#kanlık göre-
vini yapıyorsunuz. (A.P. ve M.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Bu görevi-
nizi yaparken usul hükümlerine elbette ki, büyük ölçüde riayet etmek için titizlik 
göstermeye çalı#ıyorsunuz. Ancak, &çtüzü%ümüzde yazılı bazı hususları yerimizden 
ikaz etmemize ra%men bizim sözümüzü dinlemeden, ne demek istedi%imizi ortaya 
koymadan, siz do%rudan do%ruya söz veriyorsunuz. Bu, birtakım yanlı#lıklara ne-
den oluyor.

"imdi, Hükümetin bir üyesi, Parlamento dı#ından gelmi# bir üyesi, üzerinde 
daha Hükümet üyesi oldu%u andan itibaren önemli #aibeler ta#ıyan bir üyesi... (A.P. 
ve M.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

HAL#L KARAATLI (Bursa) — Hükümetle ne alâkası var?
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) ...Burada grup sözcümüz konu#ma yapar-

ken kendisi hakkında getirtti%i bir gerçe%i, basında yazılmı# ve kayna%ında ara#-
tırılıp bulunmu# bir gerçe%i, burada ifade etmelerinden ötürü kendisine tavzih 
sadedinde, 70’nci madde gere%ince söz verdiniz. &ki halde bu sözü vermemeniz 
gerekiyordu. Birincisi; &çtüzü%ün 70’nci maddesinde açıkça yazdı%ı gibi, herhangi 
bir ki#iye, gruba, Hükümete açıklamak için bir durum do%arsa, o durum aynı otu-
rumda cevaplandırılır. Bir kere siz oturumu saat 16’yı 10 geçe kapadınız, 17.00’de 
açtınız. Burada bir oturum kapanmı# oldu ve kendisine cevaplama hakkını &çtüzük 
açısından veremezdiniz, bir. (A.P. sıralarından gürültüler) Yazıyor efendim burada, 
bunları buraya yazmı#lar; bu bir.

&kincisi; dün de Senatoda tartı#ması oldu. Sayın Türke#, Senatoda kendisi bir 
cevaplama hakkı istedi.

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Senatonun &çtüzü%ü ayrı.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Evet, hu &çtüzük de aynı, aynı #ekilde 

tedvin edilmi#, siz okuyun da onu ö%renin.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sen oku da ö%ren.
BA%KAN — Lütfen hatibi dinleyelim, bitsin efendim.



HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — "imdi, bu bakımdan, ikinci #ekilde Güm-
rük ve Tekel Bakanı sıfatını ta#ıyan, daha güven oylamasıyla asilli%i tescil edilme-
mi# olan, dı#arıdan gelmi# olan bir ki#inin... (A.P. sıralarından gürültüler)

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sen güvenoyu almadı%ın halde neler yap-
tın?

HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Dinleyecek misiniz, dinlemeyecek misi-
niz?

Bir ki#inin hakkındaki kanıtlara burada cevap verme hakkını milletvekili olma-
dı%ı için kullanmaması gerekirdi. Bu bakımdan usul hükümlerine ba%lı, usule ait bir 
söz, dı#arıdan bakan olmu# ki#iye &çtüzü%ün 70’nci maddesi gere%ince milletvekilli 
sıfatını ta#ımadı%ı için, Parlamento üyesi olmadı%ı için verilmemesi gerekirdi.

MAHMUT %EVKET DO&AN (Kayseri) — O hakkı Anayasa vermektedir.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Bu bakımdan yanlı# bir uygulama yaptı-

nız. Bu uygulamalara Meclisimizin asıl Ba#kanı seçilinceye kadar Geçici Ba#kan ola-
rak görev yapaca%ınızdan ötürü bir daha yanlı# bir harekette grupların haklarını, 
milletvekillerinin haklarını &çtüzü%ün 70’nci ve di%er maddelerinde yazılı usulleri 
do%ru uygulama bakımından tutumunuzun bundan böyle geçerli olması inancıyla 
yanlı# uygulamalara meydan vermeyecek #ekilde de%i#tirilmesi gere%i için tutumu-
nuz üzerine söz aldım. Uygulamanız yanlı# idi, bunu ifade ediyorum, saygılar sunu-
yorum. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

RAHM# KUMA% (Trabzon) — Sayın Ba#kan, uygulamanızda bir gazetenin 
adını belirterek o ki#iye, Yüce Meclise gazeteyi ele#tirme hakkını tanıdınız, do%ru 
de%ildir bu.

BA%KAN — "imdi lütfen dinleyiniz.
Zaruret halinde oturuma ara verildi%inde 70’nci maddeye göre söz verilece%i 

hakkındaki uygulamalar vardır. Uygulamalar 4.4.1974 tarihli 62’nci Birle#imde, 
16.9.1976 tarihli 134’ncü Birle#imde.

%ENER BATTAL (Konya) — Sayın Ba#kan, tutumunuz lehinde söz istiyorum.
BA%KAN — Lehinde buyurunuz.
AZ#MET KÖYLÜO&LU (Sivas) — Sayın Ba#kan oturumu siz mi yönetiyorsu-

nuz yoksa divan memurları mı yönetiyor?
%ENER BATTAL (Konya) — Muhterem Ba#kan, muhterem milletvekilleri;
&çtüzük tartı#malarında, eskiden oldu%u gibi, hassas bir arkada#ınız olarak me-

selenin tekni%i üzerinde görü#lerimi arz etmeye çalı#aca%ım. Polemi%ine de girmek 
istemiyorum.

Mesele Sayın Uysal tarafından iki bölümde vazolundu. Birisi hakikaten aynı 
oturum içinde cevap verilmesi lâzımdır; bu hususta arkada#ımızın itirazı yerinde-
dir. 70’nci maddenin ikinci fıkrasına göre bu durum aynen ifade buyurdukları gibi-
dir. Ancak, di%er husustaki itirazlarını, bir hukuki teamül te#ekkül etmesi bakımın-
dan Parlamento haricinden bakan alınması Anayasa icabı oldu%undan, bu meselede 



Meclisimizin vuzuha kavu#ması ve teamül tesisi bakımından, meseleyi incelemeye 
de%er buldum ve Hükümet Programı üzerindeki tenkitler arasında bile olsa bu hu-
susa açıklık getirmenin zaruretine inanıyorum.

Sayın Uysal, dünkü Cumhuriyet Senatosu toplantısını örnek vererek, dı#arı-
dan Bakan olmu# bir kimsenin söz hakkı olmamak lâzım gelir, Cumhuriyet Sena-
tosundaki tatbikat böyledir, buyurdular. Cumhuriyet Senatosu &çtüzü%ünün 65’nci 
maddesi son derece dar tutulmu#. “Üyeler sata#ma halinde cevap verebilirler” diye 
“Üyeler” kelimesi var. E%er Cumhuriyet Senatosu Ba#kanı isterse Cumhuriyet Sena-
tosu &çtüzü%ünün 65’nci maddesine göre bir hükümet üyesine katiyen söz veremez. 
Hükümet üyesine dahi...

Dünkü müzakereler 65’nci maddeye göre yapılmadı, Cumhuriyet Senatosu &ç-
tüzü%ünün 130’ncu maddesine göre yapıldı ve Hükümet Programının müzakereci 
inde de yalnız söz hakkı Ba#bakana aittir, hükmü var. Di%er bir bakan söz dahi ala-
maz. Hatta benim aklıma geldi, Cumhuriyet Senatosu &çtüzü%ünün 130’ncu mad-
desi gere%ince, Sayın Ba#bakan hasta olsa veya pek önemli bir mazereti olsa, Ba#ba-
kan Yardımcısının dahi 130’a göre söz hakkı yoktur. Onun için, Senato &çtüzü%üne 
göre meseleyi Meclisimizde çözmenin mümkün oldu%u kanaatinde de%ilim.

O halde durum nedir? "imdi, iki hukuki durum var: Cumhurba#kanının onay-
lamasıyla Hükümet ve Hükümet üyeleri hükmi #ahsiyeti ihraz eder mi, etmez mi; 
bir.

&kincisi de; Meclis nazarında Hükümetin hükmi #ahsiyeti ihraz edebilmesi, 
güven oylamasının Mecliste tasdikinden sonradır diye iki fikirle kar#ı kar#ıya bu-
lunuyoruz. &lki fikir de son derece a%ırlı%ı olan fikirdir ve itiraz eden Cumhuriyet 
Halk Partili arkada#larımı da bir noktada mazur görüyorum. Ama, aklıma genel 
tatbikatta #u geliyor:

Hariçten alınan Sayın Gümrük Bakanı arkada#ımıza milletvekilleri sözlü soru, 
yazılı soru tevcih edebiliyorlar mı? "u anda Cumhurba#kanının onaylamasından 
sonra sanıyorum bu vuku buldu, vaki oldu.

O halde, Meclis üyeleri soru tevcih ederken, onu Bakan telâkki edip de, bu kür-
süde, Hükümeti Meclis tasdik etmedi, onu Bakan telâkki edemeyiz, tasdike iktiran 
eden bir meseledir diye tartı#ma bana pek munis gelmiyor.

&kinci husus: Ben #ahsen Riyasette olsam, sata#ma müdafaa hakkıdır, müdafaa 
hakkı dünyanın her tarafında kutsal haklardandır. Bu bakımdan, bu suples içinde 
Meclis Ba#kanının takdir hakkını kullanarak, e%er ciddi bir sata#ma varsa sata#ma-
yı Ba#kanın takdir etmesi lâzım, tereddüt ederse, direnme halinde oya sunma du-
rumu da vardır. Ama, madem bir sata#ma iddiası vardır, Mecliste müdafaa hakiki, 
adaletle idare edilen ülkelerde kutsaldır, Türkiye’mizde de böyledir, bu munisli%i, 
bu yumu#aklı%ı getirmekte fayda vardır.

Muhterem arkada#larıma beni mazur görmelerini ve tamamen teknik ölçüler-
de kalarak izahatta bulunmak istedi%imi arz ederim.

Saygılar sunar, te#ekkür ederim.



Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog-
ramının görü#ülmesi (devam)

BA%KAN — Görü#melere devam ediyoruz.
A.P. Grubu adına Sayın &lhami Ertem, buyurunuz. (A.P. sıralarından alkı"lar)
A.P. GRUBU ADINA #LHAM# ERTEM (Edirne) — Sayın Ba#kan, Sayın mil-

letvekilleri;
5 Haziran 1977 genel seçimlerinden sonra Meclis ilk defa bütün partili üyeleri 

ile beraber toplantı yapmaktadır. Sözlerime daha önce de bu tarzda ba#larken, yeni 
dönemin kürsü özgürlü%ü, kürsü masuniyeti, söz masuniyeti bakımından siyasi 
partiler arasında tam bir anlayı# içinde, saygı içinde geçmesi temennisinde buluna-
caktım, ama ne yazık ki, ilk toplantının bu tarzda söz özgürlü%ünü kısıtlayacak ve 
kürsü masuniyetini önleyecek tarzda cereyanı gerçekten bu birle#ime has bir olay 
olmalıdır, aksi halde milli iradenin gere%inin bu ulvî çatı altında gerçekle#mesi çok 
zor olacaktır.

De%erli Arkada#larım, ne yazık ki, tecrübeli olan ve büyük tecrübesi olması 
lâzım gelen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Ba#kanvekili Sayın Nejat Ölçen, bu bir-
le#imin huzur içinde, anlayı# içinde daha ilk birle#imde kar#ılıklı sevgi içinde, saygı 
içinde devamını önleyici olaylara imkân verici talihsiz bir konu#ma yaptı. Bunun 
böyle olmamasını yürekten dilerdim ve Sayın Ölçen çok uzun konu#tu, çok karı#ık 
konu#tu, çeli#kili konu#tu; her halde bu çeli#kili talihsiz konu#masında zannederim 
ki, gerçekleri saklamak, olayları ba#ka yöne çevirmek arzusu vardı. (A.P. sıraların-
dan alkı"lar)

De%erli Arkada#larım, Adalet Partisi, Hükümetin birinci defa kurulması görevi 
Sayın Ecevit’e verildi%i zaman da müzakerelere i#tirak etmedi. Bunun sebebi o za-
man yine sözcü olarak konu#an Sayın Nejat Ölçen’in ifade etti%i gibi de%ildi.

Bunun sebebi #u idi; Sayın Cumhurba#kanının ço%unluk kazanmı# olan bir 
parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanına Hükümet kurma görevini 
vermesi tabii idi, ama ondan sonra cereyan eden olaylar tabii de%ildi. Çünkü Mec-
liste ço%unlu%un te#ekkülünü siyasi partilerin oranı meydana koyuyordu. Üç siyasi 
parti Sayın Ecevit’in ba#kanlı%ındaki Hükümete güvenoyu vermeme kararını aldık-
tan sonra, Sayın Ecevit’in parti ba%larını ve ki#iliklerini a#an 12 üye araması ve 
buna dayanarak Hükümeti kurmakta ısrar etmesi ve bu listenin tasdik olunması 
demokratik kaidelere, demokratik ahlâka aykırı idi. Çünkü bunun manası siyasi 
partilere, siyasi partilerin yetkili kurullarına inanmayıp; birtakım oyunlarla, birta-
kım, partiler kanununa, tüzü%üne ve teamülüne aykırı i#lemlerle, milletvekillerinin 
partilerinden ayrılmalarını veya parti disiplinine aykırı hareket etmelerini te#vik 
eden, isteyen bir unsurdu.

Böyle bir ortam yaratıldıktan sonra o zaman Anayasanın siyasi partilerin, de-
mokrasinin vazgeçilmez unsurları oldu%unun açıkta ve bo#lukta kalaca%ı tabiidir.

Çok mümkündür ki, siyasi parti kuvvelerine, siyasi parti yetkililerinin beyan-
larına ra%men güvenoyu alınabilir veya alınamaz; ama mühim olan #ey bu netice 
de%ildir, mühim olan #ey e%er siyasi partilerin Anayasanın vazgeçilmez unsurları 



olduklarını kabul ediyorsak, onlar hakkında söz söylemek yetkisine sahip olan ku-
rulu#lara inanmak gereklidir. &#te, bu görü# ve bu anlayı#lardır ki, Adalet Partisi 
Meclis Grubu Ecevit Hükümetinin programının müzakerelerine i#tirak etmedi.

De%erli Arkada#larım, biz bugünkü müzakerelerde, muhalefetin ve iktidar 
gruplarının i#tirak etti%i bu ilk birle#imde meseleleri çok daha anlayı#la, çok daha 
rahat tartı#mayı arzu ederdik; ama böyle olmamasını tekrar üzüntü ile belirtiyo-
rum, olayların ve Türkiye’nin gerçeklerinin Sayın Ölçen’in ifade etti%i tarzda olma-
dı%ını, o tarzda tek yönle olaylara bakıldı%ı takdirde Türkiye’yi sıkıntılardan kurtar-
manın mümkün olmayaca%ım #imdi arza çalı#aca%ım.

Çok de%erli milletvekilleri, Hükümet programını ele#tirmeden memleketin 
üç ana meselesi üzerinde kısaca durmanın lüzumuna inanmaktayız. Bu konular-
da siyasi partiler olarak mü#terek bir te#hise yaramazsak, Türkiye zor ve huzursuz 
günler geçirecektir. Hangi parti veya partiler grubu iktidar olursa olsun sıkıntılar 
devam edecektir. Bu sıkıntı ve huzursuzlu%u önlemek için hür demokratik Ana-
yasa rejiminin ya#atılması, can ve mal güvenli%inin sarsılmadan devamı, ö%retim 
ve ö%renim özgürlü%ünün sürmesi için partilerin asgari mü#tereklerde birle#meleri 
gereklidir. Her ne kadar Sayın Ölçen bu asgari mü#tereklerde birle#imin çok güç 
oldu%unun örne%ini vermi#se de, yine bu diyalog bu çatı altında devam etmelidir. 
Ancak, biraz evvel saydı%ım Türkiye için hayati ehemmiyet arz eden bu 3 konuyu 
Meclisçe çözebilmek böyle mümkün olabilecektir.

De%erli Arkada#larım, kendilerine “devrimci” diyen dernekler yolları, duvarları 
birtakım sloganlarla doldurulmaktadırlar. Bu sloganları ve bunların anlamını dik-
kate almadan, biraz evvel arz etti%im 3 soruna do%ru olarak yakla#abilmeye imkân 
yoktur.

Bütün yolları ve duvarları dolduran sloganlar büyük ço%unlu%uyla #unları ihti-
va etmektedir: “Tek Yol Devrim”, “Ya#asın Halk Sava#ı”, “&ktidar Namlunun Ucun-
dadır”.

Devrimi de, emekçi sınıfın di%er sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması için ey-
lemlere geçme tarzında tarif etmektedirler.

Bunları yazanlara göre, banka soymak, toplu yerlere patlayıcı madde atmak, 
okullarda boykot yapmak, fabrika i#gal etmek, adam kaçırmaktan adamı öldürme-
ye kadar varan her çe#it huzursuzluk, tedirginlik, güvensizlik ve umutsuzluk ya-
ratan eylemleri yapmak devrimciliktir. 1 Mayıs 1977 Taksim Meydanında vah#ice 
ve adice i#lenen cinayetler de birer devrimci eylemdir. Büyük üzüntüyle belirtelim 
ki, bu eylemler maalesef yıllardan beri devam etmektedir. &stanbul Belediyesi Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142’nci maddelerine göre mahkûm yatanlara ücret öden-
mesini #art kılan bir toplu sözle#meyi kabul etmi#tir.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Yasalar çerçevesinde.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Saydı%ım vakıalar hür demokratik rejimi yık-

ma faaliyetlerinin pervasızca ne mertebelere ula#tı%ını göstermektedir. Sayın arka-
da#ımın “yasalar çerçevesinde” sözüne i#tirake imkân yoktur.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Kar#ı mısınız 141, 142’nci maddelere?



#LHAM# ERTEM (Devamla) — Yasalarımız 141 ve 142’nci maddeyi suç say-
maktadır. Bir sınıfın, biraz evvel “Tek yol devrimdir” diyenlerin ve devrimi tarif 
edenlerin ifade etti%i tarzda bir sınıfın di%er sosyal sınıf üzerinde hâkimiyet kur-
ması için faaliyetlerim, cemiyet kurmalarını önleyen hükümlerdir. Nasıl olur da, 
bir belediye, bir kamu te#ekkül Türk Ceza Kanununun men etli%i suçu i#leyenleri 
hapishanelerde devlet parası ile âmme parası ile besler? Buna inanmaya imkân yok-
tur. Ve üzüntüyle savcıların nerede oldu%unu soruyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alı#lar) Bu gerçekler kar#ısında komünizmi tehlike saymamak gaflet de%ilse 
bilerek veya bilmeyerek bu eylemlere katılmadır. Bu sebeple, Anayasaya rejimimizi 
korumak için demokratik batı ülkelerinin tecrübelerinden yararlanarak, memleket 
gerçeklerine uygun tedbirleri almakta, siyasi partileri birle#meye davet ediyoruz.

&kinci konu; ideolojik ve siyasi amaçlarla can ve mal güvenli%ine kar#ı i#lenen 
suçların önlenmesidir. Bu suçlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanının ve 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, Devletin güvenlik kuvvetleri yanında 
yer almamalarını, her olayda kı#kırtıcı ajandan ve kontrgerillâdan söz etmelerini 
üzüntü ile kar#ılıyorum.

1 Mayıs 1977 Taksim cinayetlerinden sonra, Sayın Ecevit’in, “Taksim kırımın-
da Devlet içinde yer alan; fakat demokratik hukuk devletinin denetim alanı dı#ında 
kalan bazı örgütlerin etkin oldu%u kanısındayım” demesi, Malatya, Gaziantep olay-
larını müteakip, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin yaptıkları gündem dı#ı 
konu#malar, Millet Meclisinde, Siyasal Bilgiler ve Hacettepe ö%renci Yurtlarındaki 
üzücü olayları dile getiren Cumhuriyet Halk Partili sözcülerin hep güvenlik kuvvet-
lerine kar#ı çıkmaları bu görü#lerini kanıtlayan bir kaç örnektir.

BA%KAN — Sayın Hatip, bir dakikanızı rica edece%im.
Sayın milletvekilleri, çalı#ma süremiz dolmu#tan Görü#melerin bitimine kadar 

sürenin uzatılmasını isteyen bir önerge vardır, okutuyorum.

Sayın Ba"kanlı$a
Görü#melere ara verilmeden devam edilmesini arz ve teklif ederiz. Saygıları-

mızla.
Müfit Bayraktar (Bolu) Muhammet Kelleci (Amasya)
!. Hakkı Köylüo$lu (Ankara) Tuncay Mataracı (Rize)

Adem Ali Sarıo$lu (Kocaeli)

BA%KAN — Sürenin uzatılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mi#tir. Buyurun Sayın Ertem.

A.P. GRUBU ADINA #LHAM# ERTEM (Devamla) — Bu tutum ve davranı#, 
devletin milli haber alma te#kilâtım yaralamakta, devlet güvenlik kuvvetlerinin va-
zife yapma #evkini ve gücünü azaltmakta anar#ist ve teröristlere cesaret ve ümit 
vermektedir. Bu hususta siyasi partilerin fikir birli%ine varmaları lâzımdır. &ktidar-



lar görevlilerin tarafsızlı%ını muhalefete kanıtlamalı, muhalefet de devlet gücünü 
yaralamaktan kaçınmalıdır.

Üçüncü sorun; ö%renim ve ö%retim özgürlü%ünün sa%lanması ve gençlik olay-
larıdır. Yine sokaklara, okul duvarlarına bakarsak, olayların nedenim kolaylıkla an-
layabiliriz.

Sokaklarda ve duvarlarda yazılanlar #unlardır: “oligar#inin E%itim Düzeni Yı-
kılacaktır” “Kahrolsun Fa#ist E%itim” en çok görülen sloganlardandır. “Ya#asın de-
mokratik lise mücadelemiz” de eylemlerin nereye indirildi%ini, tehlikenin ne derece 
büyüdü%ünü göstermektedir.

Türk milli e%itim düzeni felsefesini &stiklâl Sava#ından, Atatürk inkılâplarından; 
tekni%ini de hafi demokratik ülkelerinden alır.

Türkiye’de fa#ist e%itim yoktur ve olamaz. (A.P. ve M.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Komünist de olamaz.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin 1968 
yılında ba#layan gençlik olaylarını; masum gençlik hareketleri, gençlerin memleket 
sorunlarında bilinçlenmesi, gençlerin; kendi sorunlarını, kendilerine has metod-
larla kamuya duyurmaları tarzında de%erlendirmeleri, olayları boykotlara, okul i#-
galine, ö%rencilerin kamplara ayrılıp birbirlerini öldürmelerine kadar vardırmı#tır.

Yoksa, olaylar biraz evvel konu#an Sayın Ölçen’in dedi%i gibi de%ildir. Onu söy-
leyebilmek için bütün #ehirlerin, hatta köylerin sokaklarım, duvarlarını, çe#mele-
rini, ata yadigârı büyük sanat de%eri olan eserlerin nasıl karalandı%ını görmemek 
lazımdır. O sokaklarda, o eserlerin üzerinde yazılan “Tek yol devrimdir” sözü. Dev-
rim ise, biraz evvel arz etti%imdir. Devrimde demokrasi yoktur, devrimde seçim 
yoktur.

Sayın arkada#larım, gerçek bu iken, hangi gaflet içindeyiz?

MUSL#H#TT#N YILMAZ METE (Adana) — Sayın Ertem, “Sokaklar yürü-
mekle a#ınmaz” sözü o hale getirdi bu ülkeyi. (A.P. sıralarından gürültüler)

DEVLET BAKANI AL# %EVK# EREK (Tokat) — O, Anayasanın ifadesidir Sa-
yın Mete, Anayasanın ruhu.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — En büyük hata, en büyük yanlı#lık, en büyük 
haksızlık #u sözün ifadesidir. Sayın Demirel, gerçekten demokratik bir anlayı#ın en 
güzel bir vecizesini vermi#tir. Mademki Gösteri Yürüyü#leri Kanunu vardır, #u hal-
de gösteri yürüyü#ünü arzu edenler o kanun #artlarına uymak #artı ile yürüyecek-
lerdir. Sayın Demirel bunu söylemi#tir. Bunun arkasında tedbir almamak yoktur, 
herkes yürür ama suç i#leyen cezasını görür.

Ne yazık ki, Türkiye’nin en büyük eksi%i, en büyük noksanı Anayasa kurulu#la-
rının, meselelerin sorumlulu%una varamamaları ve ona göre olayları de%erlendire-
memeleridir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)



E%er Türk mahkemeleri, o sokakları, kanunsuz yürüyenlerin cezasını vermi# 
olsa idi, çe#itli sebep veya inanı#larla onları beraat ettirmese idi Türkiye 12 Mart’a 
gitmez, Türkiye bir huzur ülkesi olurdu, (A.P. sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı"lar)

De%erli Arkada#larım, bu sözler söylenirken, bunlara kar#ıt olarak biraz evvel 
Sayın Ölçen’in çok karı#ık, çok uzun, ne söyledi%i pek de belli olmayan ifadelerle 
ortaya koymak istedi%i Ülkü Ocakları bu olaylar cereyan etti%i tarihte Türkiye’de bu 
tarzda faaliyet içinde de%ildi. O zaman sadece devrimci dernekler vardı. Ne yazık 
ki, üç saate varan konu#masında Sayın Ölçen, bir tek defa devrimci derneklerden 
bahsetmedi. Devrimci derneklerin, devrimci kurulu#ların eylem ve i#lemlerini bu 
kürsüde ifade etmedi. Ama ben ümitliyim. Mademki diyalog ba#lamı#tır, gerçekleri 
bu kürsüde bulmamız ve hakikatleri te#his etmemiz mümkün olacaktır.

De%erli Arkada#larım, evet, diyorum ki, Türkiye’de gençlik arasında aynı #ekil-
de kamplara ayrılma, bölünme var iken, boykotlar, i#galler devam eder iken, gençler 
birbirlerini maalesef öldürürken, Ülkü Ocakları faaliyette de%ildi. Bunun en güzel, 
en belirgin örne%ini Orta Do%u Teknik Üniversitesi ile vermek istiyorum.

Orta Do%u Teknik Üniversitesi yurt, kitap, ö%retmen, laboratuvar, ara#tırma, 
sosyal yardım, bo# zamanları de%erlendirme, mezunlarına i# bulma sorunlarını en 
iyi tarzda halletti%i ve özgürlük azami dereceye vardı%ı halde, hür demokratik dü-
zeni yıkma eylem ve i#lemlerinin, maalesef karargâhı olmu#tur. (C.H.P. sıralarından 
“Ne münasebet yahu” sesi, gürültüler)

BA%KAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin efendim.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — O kadar ileri gidilmi#tir ki, Orta Do%u Teknik 

Üniversitesi için komünistlerin ifadesi ile “Kurtarılmı# bölge” denmi#” tir, kurtarıl-
mı# bölge ilân edilmi#tir. (C.H.P. ve A.P. sıralarından aya#a kalkmalar, A.P. sıraların-
dan, “Otur yerine sersem” sesi, gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, hatibe müdahale etmeyiniz.
MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Sayın Ba#kan, küfrediyorlar ana avrat. (A.P. ve 

C.H.P. sıralarından gürültüler)
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Evet Sayın milletvekilleri, Ortado%u Teknik 

Üniversitesinde, Üniversitenin ve üniversitelinin bütün sorunları en ileri, en var-
lıklı ülkelerin üniversitelerine e#it ve hatta onlardan daha ileri tarzda halledildi%i 
halde, rejimi yıkma eylem ve i#lemleri Ortado%u Teknik Üniversitesinde ba#lamı#-
tır. Neden? Çünkü gençlik olaylarının özünde e%itim sorunu de%il, komünist bir 
düzen de%i#ikli%i yapma amacı yatmaktaydı. Bu yüzden Ortado%u Teknik Üniversi-
tesinde düzen de%i#ikli%i yapmanın eylem ve i#lemlerine geçilmi#tir.

Siyasi partilerin gençlik üzerinde spekülasyon yapmaları, gençleri siyasi emel-
lerine alet etmeleri, bu gaye ile #artlandırmaları hataların en büyü%ü, günahların 
en affedilmezi olur. Siyasi partiler, rektörler bildirisinde birle#irse, Hükümet de bu 
do%ruda tedbir alırsa zannederim ki gençlik olayları dedi%imiz üniversite ve yükse-
kö%retim olaylarını çözmekte büyük yol alırız.

Rektörler diyor ki, “Ö%renim özgürlü%ü, can güvenli%i kaba kuvvetin tehdidi 
altındadır. Olayları siyasi amaçlarını, görü#lerini kaba kuvvetle gerçekle#tirmek is-



teyen örgütler yaratmaktadır. Bu Örgütlerin üniversite ve üniversite sorunları ile 
ilgisi yoktur. De%erlendirme yapılırken uluslararası çıkar sava#ının yurdumuza dö-
nük niyet ve amaçları gözönünde bulundurulmalıdır. Kanun hâkimiyetini sa%lama-
da siyasi partiler dâhil bütün anayasal kurulu#lar birbirine destek olmalıdır.

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde hükümetler gelir hükümetler gider, de-
vamlı olan devlettir. E%er siyasi partiler devletin varlı%ım yakından ilgilendiren bu 
üç konuda asgari ölçüde fikir ve davranı# birli%ine varmaz ise, sorunları çözmek 
gerçekten zor olacaktır. Biz Adalet Partisi olarak görü# ayrılıklarımız ne kadar bü-
yük görünürse görünsün, bu hususta siyasi partileri görü# ve i#birli%ine davet edi-
yoruz. Vebal, uzla#ıp anla#amayanların olacaktır.

Sayın milletvekilleri, maalesef güvenoyu almayan bir aylık Ecevit Hükümeti 
siyasi hayatımızda ciddiyetsizli%in, partizanlı%ın, barı#ın de%il kin ve hırs kokan 
i#lemlerin temsilcisi olarak ibretle anılacaktır. Evvelâ, Ecevit Hükümetinin vazifeye 
ba#laması bir baskın tarzındadır. Türk Anayasasına ve Türk teamülüne göre hükü-
metler Cumhurba#kanının tezkeresinin Millet Meclisinde ve Senatoda okundu%un-
dan sonra vazifeye ba#lamı# olurlar.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — O yorum de%i#ti.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Yorum de%i#memi#tir.
MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Sayın Ba#bakan tarafından de%i#ti.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Hayır efendim.
Ne yazık ki, Ecevit Hükümeti Meclislerde liste okunmadan bir baskın tarzında, 

gidip bakanlıkları i#gal etmi#tir. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
Yine, maalesef #imdiye kadar demokratik teamülümüzde olmayan bir tebrik ve 

tebriklerin iadesi olayları ba#lamı#tır. Henüz güvenoyu almayan bir hükümet, han-
gi tebriki kabul ediyor, hangi tebriki iade ediyor ve nasıl oluyor televizyon, bunları 
bir propaganda aracı olarak vatanda#a yayıyor? Yayıyor. O anayasa kurulu#larına 
da, ba%ımsızlıkları, ulviyetleri için üzüntü ile hitap ediyorum ki, nasıl oluyor da o 
Anayasa kurutu#larının ba#kanları, güvenoyu almamı# bir Ba#bakan adayına söz 
veriyorlar, odalarında onları konu#turuyorlar? Bunların bir tek mânası vardır: Ka-
muoyunu ve milletvekillerini baskı altında bırakmak ve ilk ba#ladı%ı gibi, parti ili#-
kilerini ve ki#iliklerini a#an milletvekillerini yaratmak. Ama, ne yazık ki, bütün bu 
gayretler ve çabalar netice vermedi; 3 Temmuz günü Ecevit Hükümeti güvensizlik 
oyunu aldı. (A.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli Arkada#larım, güvenoyu almayan Hükümet, yine ciddiyetsizli%in bir 
örne%i olarak her gün basın toplantıları yaptı. Bırakın basın toplantılarında ne söy-
lendi%ini, ancak neler yapabileceklerinin örne%ini verdi, o bakımdan müte#ekkiriz; 
ama bu bir baskı idi televizyonla yayınlanan basın toplantıları...

Sayın Üstünda%’ın yaptıkları; biraz önce konu#an grup sözcülerinin görü#le-
riyle tamamen zıt. Hani devletin ciddiyeti, hani devletin #efkati? Güvenoyu alma-
dı%ınız halde gideceksiniz, zorla, evvelâ özel kalem müdürünü atacaksınız, ondan 
sonra kendiniz silah ara#tırmasına geçeceksiniz, sonra bir genel müdürü Memurin 
Muhakemat Kanunu açık oldu%u halde, Memurin Muhakemat Kanununun gerek-



tirdi%i tahkikata tabi tutmaksızın karakola sevk ettirerek, celbettirerek karakolda 
ifade aldıracaksınız. Bu mu hukuk, bu mu hukuka saygı? (A.P. liralarından alkı"lar)

EKREM ÇET#N (Gaziantep) — Yani bir genel müdür, müste#arı dövsün; 
bunlara rıza gösteriyorsun.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Her halde Cumhuriyet tarihinde böyle bir 
örnek görülmemi#tir. Bir Bakanın Adalet Bakanlı%ıyla i#birli%i kurarak bir genel 
müdürü karakola celbettirdi%i, ifade aldırdı%ı, sonra “Hükümet e#kıyaların baskısı 
altındadır” diye aczini ifade eden beyanlar verildi%i Cumhuriyet tarihinde görülme-
mi#tir.

E%er bak ansan, e%er hükümet baskın altındaysa sen ne güne duruyorsun?
CELÂL DO&AN (Gaziantep) — Görevini yaptı.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Yaptı görevini... Gitti, müddeiumumilik ve 

hâkimlik, “Memurin Muhakemat Kanununa göre takibat yap” diye ilgiliyi serbest 
bıraktı. Yaptı vazifesini...

EKREM ÇET#N (Gaziantep) — &darecilik yaptınız bilirsiniz, açıklayın.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — De%erli Arkada#larım, ciddiyetsizli%in yeni 

bir örne%i: Sayın Demirel üç parti arasında anla#ma oldu%unu bildiriyor, “Hükümet 
listesini en geç yarın Sayın Cumhurba#kanına takdim edece%im” diyor, Sayın Üs-
tünda% 22 ders kitabını yürürlükten kaldırıyor. Güvenoyu almamı# bir Hükümet-
sin, yeni Hükümetin kuruldu%u, Sayın Ba#bakan tarafından ifade edilmi#, sen 22 
kitabı yürürlükten kaldırıyorsun.

Gerçekten bunlar Ecevit Hükümetimin vazife anlayı#ı, devlet anlayı#ı ciddiyeti 
hakkında ibretle üzerinde durulacak konulardır.

MET#N TÜZÜN (#stanbul) — Siz de güvenoyu almadan yürürlü%e koydunuz.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Kaldı ki kitapların kaldırılması da Bakamın 

emri ile de%il, Talim Terbiye Heyetinin kararı ile olması lâzımdır; o da ikinci kısmı.
Sayın milletvekilleri, 5 Haziran 1977 seçimleri tek partiye iktidar olma 

imkânını vermeyince, koalisyon zaruri olmu#tur.
Bu sebeple Türk Devleti için Komünizmi büyük tehlike sayan; Türklü%ün milli 

ve manevi de%erlerinin korunmasını ve yeni nesillere intikali zaruretini kabul eden; 
milli faydayı bir sınıfın hâkimiyetinde de%il, kayıtsız #artsız milletin hâkimiyetinde 
gören; sosyal adaletin ve sosyal güvenli%in kavga ile de%il, sosyal barı#la gerçekle#e-
ce%ine inanan; insanca ya#ayabilmek için hürriyet içinde planlı ve hızlı kalkınmayı 
#art sayan Adalet Partisi, milli Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi; Adalet 
Partisi Genel Ba#kanı Sayın Süleyman Demirel’in ba#kanlı%ında bir koalisyon hü-
kümeti kurmaya karar vermi#ler ve bunu gerçekle#tirmi#lerdir.

Bu Hükümeti, programını bile incelemeden kötüleyen belli çevreleri anlamak 
mümkündür; ama beyinleri bir ideoloji ile yıkanmamı#, kendilerini önceden bir 
siyasi kurulu#a adamamı# ki#ilerin bu Hükümete kar#ı çıkmalarından söz etmeye 
kimsenin hakkı yoktur.



Ülkeyi, çıkı#ı olanaksız noktalara götürece%i lâfları ise, kendilerinden menkul-
dür; ancak gerçekleri göremeyen, #artlandırılmı# ki#ilerin hissi beyanlarıdır.

Yirmialtı ay iktidar olan Adalet Partisi, milli Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi Gü-
ven Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Hükümeti ba#arılı bir Hükümettir.

Bunun hesabı yapılmı#tır; Parlamentoda yapılmı#tır, meydan meydan, kahve 
kahve, yurt sathında yapılmı#tır.

CELÂL DO&AN (Gaziantep) — Kaç tane ölü verilmi#tir?
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bunun içindir ki, 5 Haziran 1977 seçimlerin-

den sonra bu 4 parti 232 milletvekili alarak ba#arısını tescil etmi#tir.
CELÂL DO&AN (Gaziantep) — Do%ru ölenleri söyleyin.
MAL#K YILMAN (Hatay) — Çok adam öldü, çok.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — E%er, olaylar sizin yerinizden ba%ırdı%ınız 

gibi olsaydı bu partilerin 232 milletvekili ile buraya gelmemesi, sizin #u iktidar kür-
süsünde olmanız gerekirdi.

Demek ki, gerçekler bu de%ildir, gerçekler bu de%ildir. (C.H.P. sıralarından gü-
rültüler)

BA%KAN — Lütfen, lütfen, beyler, lütfen; dinleyelim.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Söyledi%iniz olayların sebeplerini biraz evvel 

saydım. Siz, bütün anar#ik olaylarda, bütün terörist olaylarda daima anar#istlerin 
yanında yer alacaksınız.

CELÂL DO&AN (Gaziantep) — Yalan söylüyorsun, bu size dü#er.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Neyi yalan diyorsunuz? Biraz evvel Sayın 

Ecevit’in Taksim mitinginden sonraki görü#ünü, ifadesini okudum; bunu Konak 
Meydanında Türk Milletine ifade ediyor ve daha önce söyledim -eski milletveki-
li olan arkada#larım bilirler- Gaziantep, Malatya olayları gibi olaylardan sonra bu 
kürsülerden devlet zabıtasına neler söylenildi%ini, yurtların aranmasından sonra 
hem de Hükümetinizde &çi#leri Bakanı olmu# arkada#ın polisi burada nasıl itham 
etti%imi Meclis zabıtları gösteriyor. Neyi yalan söylüyorum?

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Yalan söylüyorsunuz.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — &#te, sebepler burada de%erli arkada#larım.
BA%KAN — Sayın hatip, siz konu#manıza devam edin.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Gelin sükunetle meseleleri tahlil edelim, ko-

nu#alım, sükunetle tahlil edelim, ona göre hakikatlere ula#alım.
DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Hükümet oldunuz devleti soydunuz, ye%enle-

rinizle birlikte.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Çok çirkin lâf bunlar.
BA%KAN — Sayın hatip, siz konu#manıza devam ediniz.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Çok çirkin lâflar. Bu, ancak size muhatap olur.



DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Siz yaptınız bunu siz.
HAYDAR DEM#RTA% (Hatay) — Ecevit’e bile suikast hazırladınız.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bu, ancak size akseder. Bu soygun ancak size 

aittir.
BA%KAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz efendim.
DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Ba#bakanın ye%enleri soydu.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Yazık, böyle konu#an arkada#ların milletve-

kili olması, bu ulvi çatının altında bulunması gerçekten bir talihsizliktir. (A.P. sıra-
larından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Sen nasıl milletvekili oldunsa, ben de Türk 
halkının oylarıyla milletvekili oldum.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Ben be# defa seçildim geldim. &n#allah gele-
cek sefere sen de seçilirsin.

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Ben bir kere geldim.
BA%KAN — Sayın hatip, lütfen konu#manıza devam ediniz. (C.H.P. saraların-

dan gürültüler; “Milli E#itim Bakanlı#ını sen batırdın!” sesleri)

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Milli E%itim Bakanlı%ımla iftihar ederim. He-
pinizle her #eyi her zaman, her zeminde münaka#a ve müzakere etmeye hazırım,

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Milleti soydunuz.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bir tek kanunsuz, bir tek sizin gibi hissi, bir 

tek mevzuat dı#ı i#lemimi gösterin. Sizden önce gelenler burada çok kıvrandılar, 
çok gensoru getirdiler, çok soru#turma açtırmak istediler, ama sonları daima hüs-
ran oldu. (A.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli milletvekilleri, tekrar ediyorum bu meseleleri bu kürsüden dile geti-
relim, bu meseleleri gerçekten beraberce, önyargısız olarak tahlil edelim, o zaman 
görü#ürüz.

Ben, Milliyetçi Hareket Partisine müteveccih hususlara cevap verecek de%ilim, 
beni ilgilendirmez. Kendi partisinin kendi sözcüleri bunları cevaplandıracak güç-
tedir. Ama bir hususu ifade ediyorum: E%er Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocak-
larından kuvvet alıyorsa, sizlerin de; sokakları yazanlar, “Tek yol devrimdir” diyen 
&leri Gençlik Derne%inden, D&SK’ten, TÖB-DER’den güç aldı%ınız bir hakikattir. 
Bunları hep beraber tartı#alım, hep beraber, kar#ı kar#ıya gelip gerçekleri bulalım. 
Türkiye’nin huzuru buradadır.

Yoksa gençlerin bu hale dü#mesi, gençlerin kamplara ayrılması ve hayatlarının 
baharında ölmesi bu memleket için en büyük felâkettir. Ama bu felâkete çare, pe#in 
hükümle de%il, tek taraflı görü#le de%il, bütün olayları bütün taraflarıyla inceleye-
rek varılabilinir.

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Biz demokratik kurulu#lardan güç alırız, e#ki-
yalardan güç almayız.



TUNCAY MATARACI (Rize) — Bak karde#im, “Bizim Radyo” yu açınız, sizin 
söylediklerinizin aynısını söylüyor. (Gürültüler)

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biraz evvel dedim ki, 
bundan evvelki Koalisyon Hükümeti ba#ardı olmu#tur. Ba#arılı olmu#tur, ba#a-
rılı oldu%unu Türk milletinden aldı%ı oylarla, getirdi%i milletvekilleriyle ispat et-
mi#tir ama onun yanında Sayın Demirel’in Koalisyon Hükümeti gerçekten büyük 
Türkiye’yi yaratan, Türkiye’ye ilelebet #eref verecek büyük eserler meydana getir-
mi#tir.

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Tabii ye%enleri ve karde#leri Türkiye’ye büyük 
#eref vereceklerdir.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Üçüncü Be# Yıllık Kalkınma Planının ön-
gördü%ü 7,9’luk kalkınma hızı Demirel’in Koalisyon Hükümeti zamanında bazan 
gerçekle#mi#, bazan da gerçekle#meye çok yakla#mı#tır. 1975’te kalkınma hızı 7,9; 
1976’da 7,2; bu yıl da 8 olması beklenmektedir. Buna kar#ılık Sayın Ecevit’in Ba#-
bakan oldu%u 1974 yılında kalkınma hızı maalesef 7,4’tür.

Bu devrede sanayi sektöründe büyük kalkınma kaydedilmi#, geli#me hızı 11,5’i 
a#mı#tır. Bu devrede yatırımlar büyük ölçüde gerçekle#tirilmi#tir.

1974, Sayın Ecevit’in Ba#bakan oldu%u zaman da gerçekle#me % 84,9’ken 
1975’te 95,9, 1977’de 90,4 olmu#tur.

Üçüncü Be# Yıllık Kalkınma Planı devresinde öngörülen 217.700.000.000 lira-
lık yatırım yapılmı#tır. Bu süre zarfında Türkiye’de hiç bir maddenin kıtlı%ı, yoklu-
%u hissedilmemi#tir. Hiç bir fabrika hammadde yoklu%undan dolayı durmamı#tır. 
Türk köylüsünün yüzde ellisi elektri%e kavu#mu#tur. Zirai krediler 1974 yılında 21 
milyar lira iken, 1977 yılında 71 milyar liraya ula#mı#tır. Esnaf kredileri 1964 yı-
lında 250 milyon lira iken, 1977 yılında 10 milyar liraya varmı#tır. Bunlar mıdır 
ba#arısızlık örnekleri?

Mesele bununla kalmamı#tır. Sayın Demirel Hükümeti yine Türkiye’ye büyük 
eser kazandırmak hamlesine devam etmi#, tıpkı Bo%az Köprüsü gibi ondan daha 
büyük bir projenin, Güneydo%u Anadolu Projesinin ilk eserlerini vermi#tir. Kara-
kaya Barajı 18 milyar liraya ihale edilmi#tir. Bununla yılda 7,5 milyar kilovatsaat 
elektrik üretilecektir. Yine bu projenin ikinci ünitesi olan Urfa Tüneline ba#lanmı#-
tır. Bedir pompa tesisleri vasıtasıyla Fırat nehri 50 metre yükseltilecek ve ondan 
sonra Urfa ovasına akıtılacak tır. Tünelin uzunlu%u 26 kilometredir. Boruların iç 
ebadı 7,5 metredir.

De%erli Arkada#larım, böylelikle Urfa’da 20 milyon dekar toprak sulama 
imkânına kavu#acaktır. Mümbit toprak var, kâfi ısı var; ama yeterli nem ve su yok. 
&#te bu tünel ve bu proje bunu gerçekle#tirmi# olacaktır.

Böylelikle, Demirel Ba#kanlı%ındaki dört partinin meydana getirdi%i Koalisyon 
Hükümeti, Türkiye’yi büyük, Türkiye’yi müreffeh yapmanın en güzel eserlerini ver-
mi#tir.

DO&AN GÜNE% (#stanbul) — Onu halka sor.



#LHAM# ERTEM (Devamla) — Halka sorduk da geliyoruz.
#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Müreffeh olan ye%enler, karde#ler, 

halk de%il.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Sayın milletvekilleri, demokraside ço%unluk, 

sayı elbette her #ey de%ildir; ama Hükümet olmanın tek #artıdır. Bunu sa%laya-
madıkça ne &ktidar olunur, ne kanun yapılabilir. Demokraside siyasal üstünlü%ün 
kıstası, sayısal ço%unluktur. Aksi halde demokrasi i#lemez. Ba#ka hangi kıstasla, 
sayısal ço%unlu%unuz olmazsa gücünüzü ispat edeceksiniz? Do%ru yaptı%ınızı, iyi 
yaptı%ınızı ancak milletten aldı%ınız oylarla, getirdi%iniz milletvekilleri ve senatör-
lerle ispat edeceksiniz.

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — O sizin demokrasi anlayı#ınız.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Onun için muhalefettesiniz.
#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Yalnız destek yeterli de%il.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Sayın milletvekilleri, geçmi# koalisyon, biraz 

evvel arz etti%im gibi ba#arılı olmu#tur; ama yeni kurulmakta olan Koalisyon, geç-
mi# Koalisyonun devamı de%ildir, uzantısı da de%ildir. (C.H.P. sıralarından “Devamı, 
devamı, uzantısı” sesleri)

De%erli Arkada#larım, aylarca, meydan meydan, kahve kahve, ev ev seçim ge-
zileri, seçim propagandaları yapıldı, Türk vatanda#ı ile kar#ılıklı en yakın ilgiler ku-
ruldu. Bu temaslarda eksikler, ba#arılar dile getirildi. &#te böyle bir genel seçimden 
sonra kurulmaktadır bu Hükümet. Elbetteki aylarca meydanda, kahvede, evde din-
ledi%i vatanda#ın istekleri, ihtiyaçları, arzuları, tenkitleri yeni Koalisyon Hükümeti 
tarafından dikkate alınacak ve yerine getirilecektir.

Protokolde ve Hükümet Programında ihtiyaçlar, hedefler, imkânlar, gerçekler 
do%ru de%erlendirilmi#tir. Programın ana konularda neler getirdi%ini kısaca ifade 
edece%im.

Türkiye Cumhuriyeti hür demokratik rejimle idare olunacaktır. Türkiye Cum-
huriyeti Anayasamızdaki temel nitelikleri ile savunulacak, her #artta korunacaktır. 
Nerede gericilik de%erli arkada#larım?

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — 163’ncü madde ile mi?
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Ne diyor, ne diyor; 163 de dahil ne diyor? 

Anayasanın temel ilkelerinden bahsediyor. Anayasanın temel ilkelerine dahil midir 
laiklik?

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — O, sizin demokrasi anlayı#ınız.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Ne demek benim demokrasi anlayı#ım? Ana-

yasa, Anayasadır; bunun ba#ka türlü izah tarzı yoktur. Cumhuriyetin nitelikleri 
Anayasada yazılıdır; bu niteli%i ben de, sen de, o da, herkes de Anayasada yazılı 
oldu%u gibi anlayacaktır. Bunun ba#ka türlüsü var mı? (A.P. sıralarından alkı"lar)

Sayın milletvekilleri, de%i#tirmek istenilen Anayasanın nitelikleri, Cumhuriye-
tin nitelikleri, ana ilkeleri de%ildir; Hükümetin i#lerli%ine ait yetkilerin e zamanın 



#artları içinde reaksiyoner bir Anayasa ile Hükümetten alınmasının iadesi çalı#ma-
larıdır. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Komünizm, fa#izm ve her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine kar#ı çıkılacak-
tır. Milli, manevi ve tarihi de%erlere sahip olunacaktır. Ülke ve millet bütünlü%ü, iç 
barı#, karde#lik ve huzur korunacaktır.

Biz huzur diyoruz, karde#lik diyoruz; siz durmadan en a%ır #ekliyle karde#li%i 
bozacak lâflar atıyorsunuz. Bununla Türkiye huzura kavu#maz. Lütfedin evvelâ #u 
çatı altında karde#li%i kuralım. Evvelâ #u çatı altında birbirimizi adayabilelim.

Devletimizi tahribe yönelik tehdit ve tehlikelerle sava#ılacak, kanunsuzluk-
larla hukuk içinde kalarak mücadele edilecektir. Devlete, rejime, can güvenli%ine 
musallat olan hâdiselere kar#ı tek koruyucu ve caydırıcı müessese, güvenlik kuv-
vetlerimizdir.

Görüyor musunuz de%erli arkada#larım; Hükümet, asayi#i, can ve mal güven-
li%ini korumakta tek müessese, tek güç olarak devlet güvenlik kuvvetlerini kabul 
etmektedir.

NECAT# CEBE (Balıkesir) — Yardımcı güçlerden vazgeçtiniz mi?

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Bu lafları atmayın, o zaman biz de size sizin 
yardımcılarınızı sorarız. Sizin yardımcılarınıza ne dersiniz?

NECAT# CEBE (Balıkesir) — Kimmi# bizim yardımcılarımız?

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Onları siz bizden iyi biliyorsunuz.

Devlete bazı ideolojik mihraklar dı# kaynaklarla irtibatlı olarak hür demokratik 
cumhuriyet rejimi yerine, komünist dikta kurmak istemektedirler.

&ç güvenlik, asayi#, kanun hâkimiyeti hukuk içinde sa%lanacaktır. Kanunlar 
mutlak bir e#itlikle uygulanacaktır. Kanunsuz eylemlerle mücadelenin tek vasıtası, 
hukuk ve kanundur.

TRT Kurumunun tarafsızlı%ı korunacak ülke ve millet bütünlü%ünü sarsıcı, 
Cumhuriyeti tahrip edici, milli güvenli%e ve genel ahlâka zarar verici yayınlar yap-
ması önlenecek, milli ve manevi de%erler takviye olunacaktır.

E%itimde ana ilke milliliktir. Milletimizin bütün fertleri Türklü%ün milli, ahlâki 
insani, manevi ve kültürel de%erlerini benimseyen ve bunları davranı# haline geti-
ren vatanda#lar olarak yeti#tirilecektir. E%itim müesseselerinde ö%retim ve ö%re-
nim hürriyeti ve can güvenli%i sa%lanacaktır. Milletimizin ümidi, gelece%in temina-
tı, devleti ve milleti büyük yapmanın kayna%ı olan gençlerimizin her yönde yeterli, 
sa%lıklı ve güçlü yeti#meleri için hiç bir #ey esirgenmeyecektir. E%itimde fırsat ve 
imkân e#itli%i gerçekle#tirilecektir.

Her kademede görev yapan ö%retmenlerimiz mesleklerinin toplum içindeki 
özelli%ine yara#ır ücret sistemine kavu#turulacak, mesken dahil sosyal ihtiyaçları 
halledilecektir. Türk Dil ve Sanat Akademisi kurulacaktır. Gençlerimizin yurt, burs, 
dinlenme ve spor ihtiyaçları kar#ılanacaktır.



&stikrar içinde, dengeli ve hızlı geli#me ekonomik politikanın hedefidir. Kal-
kınmanın gayesi fukaralı%ı yenmek, refahı tabana ula#tırmak, hürriyet ve güvenlik 
içinde mesut bir toplum yaratmaktır. Ki#inin te#ebbüs gücü kalkınmanın yaratıcı 
unsurlarından biridir. Mülkiyet hakkı ve me#ru kazanç saygıya de%erdir. Âdil gelir 
da%ılımının gerektirdi%i tedbirler alınacaktır.

Sosyal adalet ve sosyal güvenli%e gereken önem verilecektir.
Enflasyonla mücadele edilecek, mal kıtlı%ını ve darlı%ını önlemek için üretimi 

artıracak faaliyetler desteklenecek, gerekli ithalât zamanında yapılacaktır.
Para ve kredi politikasıyla gereksiz #i#kinlikler önlenecek, kamu harcamaları 

için Merkez Bankası kaynaklarına müracaat asgari seviyeye indirilecektir.
Gelir seviyesi yetersiz ailelere, Devlet yardımı yoluyla, belli bir düzeyde ya#ama 

imkânı sa%lanacaktır.
Mali güce göre vergi alınması ilkesine uygun olarak vergi mevzuatı basit ve âdil 

hale getirilecektir.
Asgari ücretten vergi alınmayacaktır.
Kredi müessesesi, te#ebbüs gücünü de%erlendirecek tarzda düzenlenecektir.
Krediler, esnaf ve sanatkârların geli#mesine, küçük çiftçinin modern tarım gir-

dilerinin teminine imkân vererek, verimi ve üretimi artıracak tarzda tanzim edile-
cektir.

Yüksek faiz uygulanması kaldırılarak köylüye, esnafa, sanayiciye, mesken edi-
neceklere daha ucuz kredi sa%lanacaktır.

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, memleketin ekonomik ve sosyal gerçekleri, 
toplumun istekleri, tecrübenin ö%rettikleri dikkate alınarak yeniden hazırlanacak-
tır.

Do%u ve Güneydo%u Anadolu ile Orta Anadolu’nun geri kalmı# yörelerinin kal-
kınması için özel projeler yapılacak, pilot iller te#kil olunacaktır.

Sanayile#me, bölgeler arasında dengeli tarzda geli#tirilecektir. Organizasyon, 
kredi, te#vik, altyapı buna göre ele alınacaktır.

Elektrik enerjisi üretimi 20 milyar kilovat/saatten 30 milyar kilovat/saate çı-
karılacaktır. Hedef 100 milyar kilovat/saattir. Sayın Ölçen konu#masında enerjiye 
sıkça temas etti. Ama enerji ile bu kadar yakından ilgilendi%ine göre haksever ol-
du%unu zannetti%im Ölçen’in, yalnız Karakaya ve Af#in santralları ile bugünkü üre-
time denk 15 milyar kilovat/saat elektrik üretecek termik ve hidrolik santralların 
yapılmakta oldu%unu ifade etmeliydi.

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

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

Çimento üretimi 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılacaktır. Hedef 50 
milyon tondur.



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

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Karaborsa kalkacak mı?
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Petrol arama seferberli%ine girilecektir.
Köy ve #ehir farkı ortadan kaldırılacaktır. Köy kalkınmasında milli kooperatif-

çilik te#vik ve takviye edilecektir.
Taban fiyat politikası bir bütünlük içinde uygulanacaktır.
Tarım Sigortası Kanunu çıkarılacaktır.
Yeni Köy Kanunu hazırlanacaktır.
Genel Sa%lık Sigortası Kanunla#tırılacaktır.
Fiyat istikrarını sa%lamak için milli stok politikası uygulanacaktır.
&#te biraz evvel sual soran arkada#ımın, karaborsasının cevabı da bu politika 

içinde ele alınacak, suni artı#ların ve karaborsanın önüne geçilmesi bu tarzı ile hem 
ekonomik hem de yasal tedbirlerle yerine getirilecektir.

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Geçmi#te örneklerini gördük.
#LHAM# ERTEM (Devamla) — Kamu &ktisadi Te#ebbüsleri reorganize edile-

rek, da%ınıklıktan kurtarılarak kaynak israfı önlenecektir. Çalı#anların haklarının 
korunup geli#tirilmesine ve teminat altında tutulmasına önem verilecektir. &#çi 
hak ve menfaatlerinin çatı#arak de%il, barı#çı yollarla sa%lanmasına çalı#ılacaktır. 
Ev hizmetlerinde çalı#anlara sigorta kapsamı açılacaktır. &#çi ve memur emeklile-
riyle dul ve yetimlerinin geçim #artları yeniden düzenlenecektir. &YAK ve MEYAK 
tasarıları kanunla#tırılacaktır. Askerlik süresi azaltılacaktır. Ölçüsüz kira artı#larını 
önlemek için “milli mesken planı” adı ile bir politika uygulanacaktır.

ALEV CO%KUN (#zmir) — Mecbur muyuz programı dinlemeye, iki gün önce 
dinledik.

#LHAM# ERTEM (Devamla) — Milli menfaatleri koruyan, #ahsiyetli, ba#arılı 
ve gerçekçi bir dı# politika takip edilecek, hak ve menfaatlerimiz tavizsiz koruna-
caktır.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile münasebetlerimiz, milli sanayimizin güçlen-
mesine hizmet edecek, ihracatınıza pazar olacak tarzda düzenlenecektir.

Kıbrıslı soyda#larımızın güvenli%inin, haklarının teminat altında olmasına ve 
bu teminatın devamlılı%ına dikkat edilecektir. Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu ba-
%ımsız bir federal devlet kurulmasına ve bunun biran önce gerçekle#mesi çalı#ma-
larına devam edilecektir.

Programın; kalkınmayı, huzuru, refahı, hukuk içinde sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik ilkelerine uygun olarak gerçekle#me hedef ve amaçları yanında, çok önem-
li bir özelli%i de, iç siyasi barı#a verdi%i önemdir. Bu hususta Program #öyle demek-
tedir: “Bu mukaddes çatı altında aziz milletimize birlikte hizmet etme imkânına 
kavu#tu%umuz bütün siyasi partilerimizin yapıcı, yol gösterici tenkitlerinden ve 
ikazlarından daima güç alaca%ız. Siyasi partilerimizin birbirlerini tamamlayan ve 



milli hedeflere yönelen görevleri oldu%una inanıyoruz. Hükümetimiz; iktidar, mu-
halefet münasebetlerine özel de%er ve önem atfedecektir.

“Geçmi# siyasi mücadelenin do%urdu%u birtakım kırgınlıkların, kısır çeki#me 
ve gerginliklerin devamı yerine kar#ılıklı anlayı#ı, müsamahayı ve uzla#mayı hâkim 
kılmak azmi ve kararı içindeyiz”

Bu hedeflerin gerçekle#mesi Adalet Partisi Grubunun en halisane dile%idir.
Arz etti%imiz dü#ünce ve inançlarla Devletimizi güçlendirece%ine, kanun 

hâkimiyetini sa%layaca%ına, kalkınmayı ve refahı gerçekle#tirece%ine, artan milli 
geliri sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkeleri içinde halka yayaca%ına, hukuki ve 
kanuni tedbirlerle huzuru temin ederek, güçlü, mutlu ve büyük Türkiye’yi yarataca-
%ına inandı%ımız için bu Koalisyon Hükümetine Adalet Partisi Grubu olarak beyaz 
oy verece%iz. Bu program, bu hedeflere sadık kaldı%ı sürece Adalet Partisi Grubu 
olarak bu Koalisyon Hükümetini desteklemeye devam edece%iz.

De%erli Arkada#larım, fazla zamanınızı almamak için Sayın Ölçen’in konu#ma-
larındaki hususlara temas etmeyece%im. Çünkü konu#mamın birçok yerinde onla-
ra cevap verdi%imi zannediyorum. Ama, sözlerimi bitirirken Türkiye’nin gerçekten 
büyük sorunları vardır, bunları tek ba#ına iktidarların, hükümetlerin yürütmesi 
güçtür, zordur; millete birtakım ıstıraplar verebilir.

Onun için siyasi partiler olarak, millet ve memleket menfaatinin gerektirdi%i 
yerde diyalogu sürdürmemize, bu çatı altında meseleleri önyargısız de%erlendirme-
mize ve Anayasa kurulu#larının da sorumluluklarının idraki içinde kanunların ken-
dilerine tanıdıkları yetkileri kullanmasına ihtiyaç vardır, hepinizi en içten sevgi ve 
saygılarımla selâmlıyorum. (A.P. ve M.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim &lhami Bey.
Sayın milletvekilleri, görü#melere kaldı%ımız noktadan devam etmek için saat 

20.30’da toplanmak üzere Birle#ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.55



ÜÇÜNCÜ OTURUM
BA"KAN: Geçici Ba"kan Kinyas Kartal

GEÇ!C! D!VAN ÜYELER!: Ali Haydar Veziro#lu (Tunceli)
Aydın Menderes (Konya)

Açılma Saati: 20.30

BA%KAN — Millet Meclisinin 24’üncü Birle#iminin Üçüncü Oturumunu açı-
yorum.

Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog-
ramının görü#ülmesi (devam)

BA%KAN — Görü#melere kaldı%ımız yerden ba#lıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nevzat Köso%lu, buyurun efen-
dim. (A.P. ve M.H.P. sıralarından alkı"lar)

M.H.P. GRUBU ADINA NEVZAT KÖSO&LU (Erzurum) — Sayın Ba#kan, 
saygıde%er üyeler; #ahsım ve Grubum adına en iyi dileklerle saygılarımı sunuyorum.

Ben bu #erefli çatının altına henüz gelmi# bulunuyorum. Görevimi ciddiye alı-
yorum. Bana Grubumda sözcülük vazifesi verildi%i zaman, oturdum ve o mesuliyet 
içerisinde bir metin hazırladım. "u anda, acaba yanlı# mı dü#ünüyorum diye te-
reddüt içindeyim. Çünkü bu konu#mayı hazırlarken Cumhuriyet Halk Partililerin 
ilkokul ö%rencilerine da%ıttıkları ve üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin amblemi 
olan altı okla birlikte Sayın Bülent Ecevit’in resmini ta#ıyan ders belgelerinin fo-
tokopilerini almadım, çünkü Muammer Aksoy’un yazmı# oldu%u Sosyalist Enter-
nasyonal adlı kitapta, Sayın Bülent Ecevit’le orak çekiç’in yan yana çekilmi# olan 
resimlerinin fotokopilerini yanıma almadım.

Merak edenler Meclis Kütüphanesinin yeni yayınlar bölümünde imza kar#ılı%ı 
kitabı görebilirler.

Yine Sayın Bülent Ecevit’in “Atatürk ve Devrimcilik” adlı kitabının 104’ncü say-
fasının fotokopisini çıkararak gelmedim ki, orada Türkiye’yi Marksist bir ihtilâle, 
komünist bir düzene götürmenin yolları açıklanmaktaydı.

Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticilerinin Türkiye’de hangi legal ve illegal 
Marksist kurulu#larla i#birli%i halinde çalı#tı%ının ve bu i#birli%inin Türk milletine, 
Türk devletine nelere mal oldu%unun hesabını huzurunuza getirmedim.

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Bildi%in varsa getir.

NEVZAT KÖSO&LU (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Söz-
cüsü Ölçen söze ba#ladı%ı zaman; “Devlette ciddiyet gerektir” diye ba#ladı. Ben de 
bu salonun, bu Parlamentonun Devletin bir parçası oldu%unu dü#ünerek kalemi 
elime aldım ve ciddiyetle not tutma hevesine kapıldım; ama konu#maları öyle bir 
seviyede devam etti ki, konu#maları o kadar yanlı#, istismar, tahrif ve yalanlarla 
doluydu ki, bunlara cevap vermek lüzumunu, cevap vermek heyecanını kendimde 



bulamıyorum. Bizleri fa#istlikle itham etti ve bir sürü eskimi# yalanlarla tahriflerle 
dolu torbasını huzurunuza serdi.

TEMEL ATE% (Ordu) — Programı açıkla sen, programı.

NEVZAT KÖSO&LU (Devamla) — Biz Sayın Ölçen’in ve temsil etti%i Cumhu-
riyet Halk Partisi yöneticilerinin hemen hepsinin bu itham ve yalanlara inanmadık-
larını biliyoruz, inanmadıkları #eyleri söylediklerini biliyoruz. Yalnız, kendisine ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın yöneticilerine bir noktayı hatırlatmakta kendile-
ri açısından fayda mülâhaza ediyorum. Bu sözler ve ithamlar çok eskidir; Milliyetçi 
Hareket Partisi Türk siyasi hayatına çıktı%ı günden bu yana bu iftira sa%ana%ı altın-
da yol almı#tır. 5 Haziran seçimlerinden önce de kamuoyu bu sözleri çok dinledi ve 
biz 3 idik 16 ile bu çatının altına gönderdi 300 bin rey almı#tık, bir milyona varan 
oyla bizi buraya gönderdi. E%er bu sözlerinde, bu yalan bu kara propagandalarında 
devam ederlerse, ben umarım ki ve kendileri korksun ki, Türk Milletinin idraki bize 
gelecek bir seçimde iktidara getirebilir. (M.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, C.H.P. 
sıralarından gülü#meler)

Sayın Ölçen, muhterem Genel Ba#kanımızın bir sözünü, foto%rafı üzerine der-
cedilmi# bir sözünü alarak kürsüye geldi ve onu tahmin edilemeyecek ölçülerde tah-
riflerle Bekta#i’nin ayeti kerimeyi tefsir edi#indeki üslupla tefsir etmeye kalmı#tı. 
O sözler Genel Ba#kanıma aittir, o sözler yıllarca önce genç bir subayken ta#ıdı%ı 
milli heyecanların hamasi bir ifadesi olarak bir nesir içerisinde kullanılmı#tır. E%er 
o metni bütünü ile okusaydı, o tarzda tahrif etmek imkânını “belki mümkündür” 
vicdanında bulamayacaktı. Ama e%er Sayın Ölçen hamasi sözlere, nesre meraklı ise, 
yanılmıyorsam eski Gökbörü dergilerini karı#tırmakla Sayın Bülent Ecevit’in de 
aynı hamaseti ifade eden, dile getiren #iirlerini görebilecektir. (M.H.P. sıralarından 
alkı"lar)

Sayın Üyeler, bu kürsüden Sayın Ölçen’in bütün söylediklerini tek tek cevap-
landırabilmek için o seviyeye inmek gerekir. (C.H.P. sıralarından “Allah Allah sesleri” 
gülmeler)

Beni ba%ı#lamanızı diliyorum ve ne ölçüde ilginizi çekece%ini, hiç de%ilse bir 
kısmınızın ne ölçüde ilgisini çekece%ini #u anda kestiremedi%im konu#mamı oku-
maya ba#lıyorum.

Anayasaya göre kurulan ve Yüce Meclisimize sunulan Koalisyon Hükümetinin 
Programını inceledik.

Milli birli%i, demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarından olan partilerin di-
yaloguna dayanan olgun ve medeni bir siyasi mücadeleyi tesis etmeyi, sosyal adalet 
içinde hızlı kalkınmayı, bütün hükümet tasarruflarının milli seviyedeki politikalar-
la yürütülmesini ve manevi kalkınma ile maddi kalkınma arasında ciddi bir denge 
kurmayı benimseyen bu programı, genel olarak müspet kar#ıladı%ımızı ifade etmek 
istiyorum.

Programın bazı esasları üzerinde durmadan önce, ülkemizin içinde bulundu%u 
durumun tespitinin yapılmasını zaruri görüyoruz.



Anar#iyi önlemeyi, istikrar ve güven içinde hızlı kalkınmayı sa%lamayı hedef 
edinen bu Hükümetin programı, nasıl bir ortam içinde icra imkânına sahiptir? Bu 
de%erlendirme yapılmadan tartı#maya girmek, meseleleri çok dar bir çerçeve içeri-
sinde ele almak anlamına gelecektir.

Muhterem üyeler, insanlı%ın büyük bir yarı# halinde oldu%unu ve bu yansın 
milletler mücadelesi olarak devam edegeldi%ini görmekteyiz. Habil ve Kabil’den bu 
yana de%i#meyen bir gerçek de, insan tekinin, bulundu%u cemiyet içindeki ya#ama 
ve mutlu olma kavgasıdır.

&nsan ba#arılarının hemen her sahasında devam eden bu mücadelede, tarih 
boyunca daima ezen zalimler ve ezilen mazlumlar olagelmi#tir. Ama biz, bu tasnifi, 
bir sistemin tutuculu%u içinde sınıfların kavgası olarak genelle#tirmiyoruz. Böyle 
bir tasnifin, hele dünyamızın asrımızda geçirdi%i acı tecrübelerden sonra gayri ilmi 
ve gerçe%in çarpıtılması oldu%unu görmü# bulunuyoruz.

Ezilen insanlar vardır, ezilen sosyal gruplar vardır ve ezilen milletler vardır ve 
tarihin her devrinde, dünyanın ve o cemiyetin bünyesine göre bunlar farklı farklı 
olmu#lardır. Biz bu ebedi mücadelede de%i#meyen iki ana unsurun fert ve millet 
oldu%unu görüyoruz. Zaman içindeki tezahür tarzı ve unsurları de%i#se de millet 
dedi%imiz vakıanın devam etti%ini ve kültür ta#ıyıcı içtimai birim olarak kaldı%ını 
görmekteyiz. Bunun içindir ki, bizim ba#langıç noktamız insan ve millettir. Bunlar 
dı#ındaki her içtimai birim de%i#ken ve gelip geçicidir. Bu hareket noktasıyladır ki, 
hangi ölçülerle yapılmı# olursa olsun millet içinde hiç bir ayırımı kabul etmiyoruz. 
Adı ne olursa olsun bu tarz ayırımlara dayanan bütün ideoloji ve disiplinleri redde-
diyoruz.

&çtimai ve iktisadi farklıla#malara ideolojik pencereden de%il, ilmi açılardan 
bakılması gere%ine inanıyoruz. Maksadımız ise bu farklıla#malardan ötürü fertle-
rin veya zümrelerin birbirini ezmesine, istismar etmesine imkân vermemektir. Her 
ferdin maddi ve manevi geli#mesinin saygıde%er bir #ahsiyete ula#masının içtimai 
vasatım hazırlamaktır. Çünkü, iktisadi ve içtimai farklıla#maların do%urdu%u züm-
releri de%il; insanı, insan #ahsiyetini u%runda mücadele edilecek bir de%er olarak 
telâkki ediyoruz.

Muhterem üyeler, bizim milliyetçilik anlayı#ımız, Anayasanın dibacesinde yer 
alan milletin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bü-
tün halinde, milli #uur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi dünya milletleri 
ailesinin e#it haklara sahip #erefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima 
yüceltmeyi amaç bilir.

Milliyetçili%imiz ayırıcı de%il bütünle#tiricidir. Ayrılıkları reddeder. “Vatan bir, 
bayrak bir, devlet bir ve kitap birdir” diyen bir zihniyetin temsilcisiyiz. Ye inanıyor, 
u%runda mücadele ediyoruz ki, istikbaldeki büyük mutluluklarımız ve heyecanları-
mızla birlikte olacaktır.

Yıllardan beri bu çatı altında bile nice a%ır itham ve affedilmez iftira sa%anak-
ları altında kalan Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık yüreklilik ve kesinlikle ilân 
ediyoruz; bin yıldır birlikte ya#ayan, aynı tarihi yapan, omuz omuza sava#an, aynı 
#eylerle gülüp a%layan ve aynı mukaddesler pe#inde ko#an insanlarımızın birli%ini 



korumak, u%runda en çetin mücadeleleri göze alabilece%imiz vazgeçilmez bir de-
%erdir.

Milliyetçilik anlayı#ımız içe kapanık de%il, kendi mukaddeslerine sahip olarak 
hayata açık ve atılgandır. &nsanlı%ın fikri ve teknik geli#melerine açık; ama bu ge-
li#meleri kendi de%erleri açısından yorumlamak iddiasındadır. Yani, varlı%ı kendi 
gözümüzle görüp, kendi öz kültürümüzle kavramak davasındayız.

Kelimelerin sihrine kapılmı#, sarho# çocuklar gibi yalpalayıp duran Türk dü-
#üncesi yaratıcı tefekkür seviyesine ancak bu yolla ula#abilecektir.

&nsanlık kültürüne orijinal #ahsiyetli renkler katmamız ancak bu yolla gerçek-
le#tirilmi# milli üsluplarla mümkün olacaktır. Bunun içindir ki, dü#üncemiz her 
türlü yabancı ideolojiye, “&zm’e” kar#ı bir mütefekkirimizin ifadesiyle idrakimize 
giydirilen bu deli gömleklerine kar#ı dü#üncede bir isyan, bir #ahsiyet ve bir milli 
haysiyet ifadesidir.

Sayın Üyeler, Türk Milletinin davası daha çok maddi geli#melere i#aret eden bir 
kalkınma hadisesi de%il, topyekûn bir yükseli# mücadelesidir. Bu mücadeleyi madde 
ve manasıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. Söz konusu olan maddi imkânlarımızın 
artırılması, âdil bir cemiyet nizamı içinde ruhi muhtevalarımızın zenginle#tirilme-
sidir.

Sonuç olarak Türk Devletini, güçlü Türk insanını mutlu kılmaktır.
&nsanlı%ın büyük yarı#ında ön saflara geçebilmemiz, zalimlere kar#ı hakkı sa-

vunabilmemiz, ancak ruhi ve maddi zenginliklerimizi artırmak ve milli bir üslup 
içinde ortaya koymakla mümkün olabilecektir.

Bugün ula#ılmı# bulunan sosyal devlet telâkkisi, tarihi “Devlet baba” anlayı-
#ımızın ifadesi olmaktadır. Bu anlayı#la vatanda#, kutsal bir emanettir ve devlet 
vatanda#ının maddi ve manevi geli#mesinin imkânlarım hazırlamakla mükelleftir.

Memnuniyetle ifade ediyoruz ki, özellikle 1961 Anayasasından sonra fertle-
rin iktisadi istismarının önlenmesi, asgari geçin seviyesine ve gelecek emniyetine 
kavu#turulması, hakların sosyal muhtevalar kazanması jönünde müspet zihniyet 
geli#meleri olmu#tur.

Fiilen ve kemaliyle gerçekle#mesi konusunda ise, yapılanlara bakarak hiç de-
%ilse ümidimiz vardır; ancak ferdin ruhi ve zihni geli#mesi ve korunması sahasında 
devletimizi fiilen anla#ılmaz bir vurdumduymazlık tavrı içinde görmekteyiz.

&nsanımızın ruhi ve ahlâki kıymetlerinin ya%malanması, kirletilmesi, onun 
#ahsiyetinin yozla#tırılması kar#ısında devletimiz suskun yahut çok beceriksizdir; 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tutumu tasvip etmiyoruz.

Muhterem üyeler, istismar zulümdür. &ster bir ferdin, ister bir zümrenin ya-
hut milletin olsun, insanlı%ın ula#mı# oldu%u bugünkü dü#ünce seviyesinde biz, her 
türlü istismar ve zulmü telin ediyoruz. Sadece kendi cemiyetimiz için de%il, bütün 
insanlık camiası için hak ölçüleri içerisinde güzel dileklerimiz vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu bakımdan idealisttir; ama meselelerin de%erlen-
dirilmesinde ve çözüm getirirken hiç bir zaman aya%ını katı topraktan ayırmaz.



Bugünün meselelerine yakla#ırken, milletimizin 200 yıldır Batının kültür ve 
iktisadi emperyalizminin çemberi içinde mücadele etti%im bilmek zorundayız. Em-
peryalizmlerin metodları de%i#mi#tir, ama zihniyetleri hep aynı kalmı#tır. Maske-
ler her zaman de%i#ebilir, ama gerçek yüz daima kuvvete tapan bencil zihniyettir. 
Emperyalizmlerle mücadele, ancak güçlü dü#ünce istiklâline ve milli hassasiyetlere 
sahip olmamızla mümkün olabilecektir.

&ktisadi emperyalizmi reddederken hemen bütün siyasi partilerimizin hiç de-
%ilse lâfzen ittifak halinde görüyoruz. Söz geli#i; 1838 Ticaret Anla#masının Türk 
sanayii ve iktisadiyatını mahveden emperyalist bir düzenleme oldu%unu söylerken 
hep beraberiz. Bir Mister White ortaklı%ının krom madenlerini nasıl sömürdü%ünü 
okurken birlikte isyana kapılıyoruz. (M.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ama, kültür emperyalizmi konusundaki hassasiyetimize bir kısım partiler ka-
tılmamaktadırlar. Bu iki emperyalizmin iç içe geli#ti%ini ve birbirini tamamladık-
larını kabul etmemektedirler. Meselâ; Robert Kolejin veya di%er yabancı okulların 
emperyalizmin ileri karakolları olarak kurulduklarını kabulde güçlük çekmekte-
dirler. Emperyalist kültürler kar#ısında kendi varlı%ımızı, kendi öz kültürümüzün 
#ahsiyetini koruma kavgasını verdi%imiz zaman da bizi ça% dı#ı ilân etmektedirler.

Muhterem üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi emperyalizme kar#ı çıkarken hem 
iktisadi sömürüye hem de kültür köleli%ini reddetmektedir. Bunlardan birinin ih-
mal edilmesini bilgisizlik yahut bir aldatmaca olarak telâkki etmekteyiz.

Milli kültürümüze sahip çıkmakla onu ça%ın #art ve imkânları içinde ihya et-
mek ve hâkim kılmakla her türlü emperyalizme kar#ı en köklü mücadeleyi vermi# 
olaca%ız.

Sadece hukuki manadaki dü#ünce hürriyetini de%il, yabancı kültürler kar#ısın-
daki dü#ünce istiklâlimizi de ancak böylece kurtarabiliriz. Zihinlerdeki ye ruhlarda-
ki emperyalist zincirleri ancak böyle kırabiliriz.

&ktisadi emperyalizme kar#ı ilini ve tekni%in imkânlarım ancak bu dü#ünce ve 
ruh istiklâline kavu#mu# olan yöneticiler kullanabilirler. Yaratıcılıktan mahrum, 
Garbı aktarmaktan ba#ka fazileti olmayan müstahricler bu yükün altından kalka-
mazlar. Yabancı kültür ve telkinlerin #ahsiyet verdi%i insanlar, bir emperyalizmin 
sömürdü%ünü, ancak bir ba#ka emperyalizmin haber vermesiyle farkına varabilir. 
Ve bir emperyalizmden kaçarken, bir ba#ka emperyalizmin a%ına dü#me tehlikesi 
içinde olurlar. Çünkü dü#ünce istiklâline ve hür de%erlendirme imkânına sahip de-
%illerdir.

Ya#ayan bir mütefekkirimizin, son asır Türk aydınlarının Batının yeniçerile-
ri olarak tavsif etmesini yanlı# bulmuyoruz. Kendi öz çocuklarımız dün Batının, 
bugün Uzak "ark’ın, yahut Kuzeyin yeniçerileri haline sokulmaktadır. En kıymetli 
varlıklarımız gidiyor, en büyük zenginliklerimiz, yani insanlarımız ba#ka milletle-
rin, emperyalistlerin emrine giriyor. Bu olu#a niçin hep birlikte isyan halinde de-
%iliz? Bu gidi#e niçin bugüne kadar “dur” diyememi#iz? Bu a%ır tarihi vebali Yüce 
Meclisimiz de omuzlarında hissetmek zorundadır.



Muhterem üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi, “Türk milleti titre ve kendine 
dön” derken, sadece gençleri heyecana getirmek hevesinde de%ildir. Onları dü#ünce 
istiklâline, her türlü emperyalist telkinleri a#an zihni ba%ımsızlı%a ve kendi #ahsi-
yetlerini bulmaya ça%ırmaktadır. &nsanlı%ın süregelen mücadelesi içinde ayakta kal-
mak için, güçlü ve mutlu olabilmek için kendi üslûbumuzu kurmak zorunda oldu-
%umuzu ifade ediyorum. &nsanlı%a bir #eyler verebilmenin taklit veya kopyacılıkta 
de%il, milli üslûbumuzu sunmakla mümkün olaca%ını söylüyoruz.

Kültür emperyalizminin peri#an etti%i dü#ünce bayatımız insicamsız, #ahsiyet-
siz birtakım kelimelerin oyunca%ı haline geldi. Nice yıllar var ki, cebimizde unut-
tu%umuz anahtarı bir ba#kasının cebinde aramak #a#kınlı%ı içindeyiz. (C.H.P. sıra-
larından gülü"meler) &zninizle bir sanatçı mütefekkirimizin mefhumların kurbanı 
fikir hayatımız hakkındaki bir pasajını okuyaca%ım:

“Mefhumların kâh gülünç, kâh korkunç maskelerle raksetti%i bir karnaval ba-
losu fikir hayatımız. Tanımıyoruz onları. Nereden geliyorlar bilen yok? Firavunlara 
benziyorlar. Kalabalı%a çehrelerini göstermeyen firavunlara ve aydınlarımız o meç-
hul heyulalar için ehramlara ta# ta#ıyan birer köle”

&#te bugün tehlikesini ya#adı%ımız çatı#malar ve çeli#meler yı%ınının temelin-
de bu emperyalist çeki#meler vardır. Türk üniversitelerini, Türk gençli%i ve i#çisini 
kölelik zincirlerine vurmaya çalı#an emperyalizmlerin ideolojik saldırıları kar#ı-
sındayız. Batı emperyalizminin kültür zincirlerine vurulmu# olan zihinler bugün 
Rus yahut Çin emperyalizmlerinin çemberine meyil etmektedirler. Marksizm bazı 
emperyalist milletlerin basit bir aracı haline gelmi#ken nice aydın geçinenlerimiz 
bu sade gerçe%i görmemektedirler. Çünkü zihinleri istiklâle kavu#mamı#tır. Bir esa-
retten bir ba#kasına yuvarlanmanın rahatlı%ı, tembelli%i içindedirler. Dü#ünce zah-
metinden böylece kurtulmu# olmaktadırlar. Bir tek misal vermek istiyorum. Karl 
Marks do%ruları ve yanlı#larıyla ilim tarihindeki yerini almı#tır. Batı ondan alması 
gerekenini almı#, dü#ünce hayatına sosyal muhtevalar kazandırmı#, bir ihtilâlciden 
aldıklarıyla süregelen düzenini sa%lamla#tırmı#, gediklerini kapatmı#tır. Rusya on-
dan alması gerekenini almı# ve milli bir üslûp kurmu#tur. Marksizm Rusya’ya de%il 
Rusya Marksizm’e hakim olmu# ve ona kendi üslûbunu vermi#tir ve #imdi onu em-
peryalizmin en müthi# silahı olarak dünya üstünde kullanmaktadır.

Biz ise Sayın milletvekilleri, gerçekte onun do%ru ve yanlı#larından habersiz, 
onu milli tefekkürümüzle de%erlendirememi#, yorumlayamamı#, sadece Marks’ın 
mümini veya münkiri olmaktan öteye geçememi#iz. Onun için de Marksizm, 
Türkiye’ye karde# kavgası getirmi#tir, kan getirmi#tir, anar#i getirmi#tir ve hıyanet 
getirmi#tir ve Türkiye’de yıkıcılı%ın, bölücülü%ün propaganda silahı olmaktan öte-
ye bir fikir haysiyetine kavu#amamı#tır. Demek ki, heyhat, bu badirede yine bizler 
yandık.

ADNAN KESK#N (Denizli) — Programda yok bunlar, Programa koydursay-
dın bunları.

NEVZAT KÖSO&LU (Devamla) — Üstümüze çevrilen, Devletimizi, milleti-
mizi ve bütün mukaddeslerimizi yıkmak için üstümüze çevrilen bu silah u%runa 
insanlarımız birbirini bo%azlamak noktasındadır. Yıllar var ki bir yabancı emper-



yalizm u%runa ölmek hacaletini ya#ıyoruz. Bir emperyalizmin çemberinden kur-
tulmak için bir ba#ka emperyalizmin kuca%ına ko#uyoruz. Türk Milletinin, Türk 
aydınının ve gençli%inin bu #uur ve idrake ula#ması için mücadele verilmelidir.

&#te bizim ülkümüzü benimseyenler, bütün yabancı emperyalizmlere kar#ı 
aya%a kalkan Türk Devleti, Türk Milleti ve onan mukaddesleri için mücadele veren 
insanlardır.

Muhterem üyeler, siyasi mücadeleler bakımından yorgun bir kamuoyu önünde 
bulunmaktayız. Yabancı emperyalizmlerin ülkemize soktu%u ideolojik silah ve tah-
rikler siyasi mücadelelerimizin mahiyetini etkilemi# ve sertle#tirmi#tir. Bu #artlar-
da olu#an kamuoyuna yeni siyasi gerilimler vermeye çalı#mayı uygun bulmuyoruz.

Endi#e ederiz ki, yeni gerilimler demokratik ilgi ve hassasiyetleri azaltacak ve 
demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimizi mü#küllerle kar#ı-
la#tıracaktır. Demokrasimiz, klâsik meselelerinin yanında yeni problemlerle kar-
#ıla#mı# bulunmaktadır. Bu #artlar içinde bütün siyasi parti yöneticilerinin, hem 
kendi partileri, hem de di%erleri için yeni ba#tan bir durum muhakemesi yapmaları 
gere%ine i#aret etmek istiyoruz.

Bu, iktidar muhalefet ili#kilerinin belirlenmesi ve demokratik zihniyet ve ta-
vırlarımızın tazelenmesi bakımından da faydalı olacaktır.

Muhterem milletvekilleri, birbirimizi bu çatı altında anlamaya çalı#alım. &n-
sanlar arasındaki münasebetler sırf siyasi de%ildir. Akrabalıktan, mü#terek estetik 
zevklere kadar çok de%i#ik ili#kiler içerisinde ya#ıyoruz. Hayatımızı yapan bu çok 
yönlü ba%lan birbirimize kar#ı koparmak ve sırf siyasi ilgilere inhisar ettirmek, in-
sani yanımızı da yozla#tırabilir. Bu çatı altında sırf muhalif veya muvafık sıfatları-
mızla bir arada olamayız. Bu sebeple, iktidar muhalefet münasebetlerine özel de%er 
atfedece%iz diyen Hükümet Programının, kar#ılıklı anlayı#, müsamaha ve uzla#ma-
yı hâkim kılmak azim ve kararını sevinçle kar#ılamı# bulunuyoruz.

Sayın Üyeler, bir süreden beri seçim sistemimiz siyasi partileri tek ba#ına ik-
tidar olma imkânına kavu#turmamı#tır. Bu sistemi tartı#abiliriz. De%i#tirmek isti-
yorsak, bunun imkânlarını ara#tırabiliriz. Ancak, sistem yürürlükte oldu%u sürece 
onun gerçeklerinden hareket ederek meselelerimize çözümler getirmek zorunda-
yız. Bunun için de demokrasiye olan güvenimiz bizi daha so%ukkanlı kılmalıdır. Bu 
açıdan, 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonrasındaki geli#melere kısaca temas et-
mek istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi te#kilâtlarının, daha seçim sonuçları henüz kesinle#-
meden, hemen bütün yurt sathında giri#mi# oldu%u ta#kınlıkları yaralayıcı olmu#-
tur. Bu tutuma biraz da Sayın Bülent Ecevit’in seçim sonuçlarını vaktinden önce 
de%erlendirmesinin yol açtı%ını söylemek zorundayım. Demokratik kurallarımızın 
tabii icabı olarak Sayın Cumhurba#kanımız, Hükümeti kurma görevini Sayın Bü-
lent Ecevit’e vermi#tir.

Samimiyetle beyan ediyorum ki, Parlâmento aritmeti%i ortada iken ve bu ka-
dar açık iken, Sayın Ecevit’in tek yol olarak bir azınlık Hükümeti kurmaktaki ısrarı-
nı hâlâ anlayabilmi# de%iliz. (C.H.P. sıralarından “Anlayamazsınız ki,” sesleri)



Seçimlerden henüz çıkmı# ve bir parti adına seçim kazanmı# olan milletvekil-
lerinden bir ba#ka partinin Hükümet kurmak için bu ölçüde ümit var olmasını ya-
dırgamı# bulunuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun tek ba#ına iktidara gelmesini arzulayanlar, bu 
çalı#ma devresinde çok yüksek bir tansiyon yaratmı#lardır. Bu faydalı olmamı#tır.

Bu tarz görünümler seçim #ansı bakımından faydalı bir #ekilde belki kullanıla-
bilir; ama güvenoyu almak için uygun bir vasıta de%ildir.

&ktidara bu Meclisten gelinir. Bu Meclisin oylarıyla gelinir. Bu oyların Parla-
mento dı#ından kolayca tesir altına alınabilece%ini dü#ünmek yanlı#tır. Parlamento 
dı#ında yaratılan bu gerilimler ancak, aklı kendinden epeyce uzakta oldu%u anla#ı-
lan birtakım insanların dengesizliklerini sergilemelerine yol açar.

Yine bu devrede Parlamento aritmeti%i üzerinde oynayanların “Do%ulu millet-
vekilleri” diye yeni bir tasnif çıkarmı# olmaları bizi dü#ündürmü#tür. Bu noktayı 
özellikle bir Erzurum Milletvekili olarak ve üzüntü ile ifade etmek istiyorum. (A.P. 
ve M.H.P. sıralarından alkı"lar)

Seçimlerin arifesinde veya seçim çalı#maları sırasında olsaydı anlayı#la kar-
#ılayabilirdik; ama Hükümet kurma çalı#malarının ba#langıcında Sayın Ecevit’in, 
Milliyetçi Hareket Partisini fa#ist olarak itham ve ilân edi#ine sanıyoruz ki, kendisi 
de üzülmü#tür.

Türk Milleti bize 16 milletvekili ve bir milyona yakla#an oy vermi#tir. Biz varız, 
biz bu çatının altında da, milletin gönlünde de varız ve daha büyük, daha güçlü ola-
rak da var olmakta devam edece%iz. (M.H.P. sıralarından alkı"lar)

Demokratik düzen devam etti%i sürece bu düzenin kurallarını yüre%ine sin-
dirmek zorunda olan sizler bu gerçe%i de samimiyetle ve rahatlıkla kabul etmek 
zorundasınız.

Mecliste ekseriyeti temsil eden üç siyasi parti liderinin Sayın Ecevit Hüküme-
tini desteklemeyeceklerini açıklamalarına ra%men muhterem Reisicumhurumuzun 
bu kabineyi tasdik etmesi de kanaatimizce yanlı# olmu#tur. Unutmayalım ki her üç 
partinin de grupları ittifakla desteklememe karar almı#lardır ve grupların bu yönde 
karar almaları onların kanuni ve tabii hakları idi.

Sayın Üyeler, azınlık hükümetini hiç bir zaman ciddi ve demokratik bir çözüm 
tarzı olarak telâkki etmiyoruz. Hele Parlamento aritmeti%inin imkân verece%i ço-
%unluk modelleri denenmeden bu tarz üzerinde ısrar, tekrar ediyoruz hatalı olmu#-
tur. "imdi ise Mecliste ço%unlu%u temsil eden grupların destekleme kararı aldıkları 
bir Koalisyon Hükümeti kurulmu# bulunmaktadır.

Bu Hükümeti bir Cephe Hükümeti olarak vasıflandırmayalım; Türkiye Cum-
huriyetinin bir Koalisyon Hükümetidir ve lütfen kelimelere tehlikeli manalar yük-
leyerek “Cephe” tabirini de bölücülü%e bir basamak olarak kullanmayalım. Ayrı ayrı 
partiler olarak te#kilâtlanarak siyasi iktidara talip olmak demokrasinin ve siyasi 
hürriyetlerimizin rejimimizin tabii icabıdır. Her partinin vatanda#ı kendi çatısı al-
tına ça%ırması da bu tabii icaptandır ve bu, cephe kurmak demek de%ildir. Öyle ise 
üç partinin hükümet kurmak üzere bir araya gelmi# olması niçin cephecilik olsun 



ve bu cephe tabirini bölücülük anlamına basamak yapmak üzere istismar edenler 
kimlerdir?

Sayın Üyeler, bu hükümet modelinin seçimlerden öncekinin bir tekrarından 
ibaret oldu%u ileri sürülmektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bazı #eylerin 
de%i#mi# oldu%unu dü#ünüyoruz ve bu te#kil tarzını geçmi# tecrübeleri de%erlen-
dirme imkânına sahip olması bakımından Hükümetin bir zaafı olarak de%il, belki 
güç kayna%ı olarak telâkki ediyoruz.

Koalisyonlar siyasi zaruretlerle partilerin uzla#malarından do%ar. Bu Hükümet 
dc bu protokol ve program üzerinde gerçekle#tirilen uzla#manın eseridir. Uygula-
malar daha ciddi anlayı# ve uzla#macılı%ı gerektirebilir. E%er koalisyonu te#kil eden-
ler pe#inen bu anlayı# içerisinde Olduklarını beyan etmi#lerse, ba#arılı olmaları içki 
biz her türlü #artı gerçekle#mi# olarak görüyoruz.

Hükümet buhranlarının yeni ve büyük atılımları gerçekle#tirme zorunda olan 
ülkemiz için, ne ölçüde pahalıya mal oldu%unu da hiç bir zaman unutmamak zorun-
da oldu%umuzu hatırlatıyorum.

Sayın Üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Hükümet Programında bizim 
anlayı#ımıza nazaran bir kısım noksanlıklar görmü# olmamız tabiidir. Ancak ger-
çekle#tirilmesini yürekten temenni etti%imiz tedbir ve tekliflerin ve heyecanla ba%-
lı bulundu%umuz birçok problemlerin, prensiplerin Programda yer almı# olmasını 
görmek memnuniyetimizi mucip olmu#tur.

Hükümet Programında kalkınma hadisesi bakımından tespit edilen dört ana 
noktayı memnuniyetle ve ba#arı dileklerimizle i#aret etmek istiyorum.

Bunlardan ilki; Türkiye’nin #art ve imkânlarıyla milli hedeflerini esas alan bir 
milli kalkınma modelinin benimsenmi# olmasıdır.

Di%eri; iktisadi politika olarak ekonomiyi milli seviyede dengeleme ve düzenle-
melerin esas alınmı# olmasıdır.

Üçüncü ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok de%er verdi%imiz nokta; kalkın-
ma hadisesinde insanı temel unsur olarak alması ve onun #ahsiyetini olu#turacak 
olan kültür siyasetinde Türk - &slâm sentezinin de%erlerini esas olarak ittihaz etmi# 
bulunmasıdır.

Nihayet programda yer almı# bulunan milli mesken projesi, milli ihracat kuru-
lu ve teknolojik geli#meleri takip edecek olan sanayi ve teknoloji takip te#kilâtı gibi 
müesseselere de i#aret etmek gere%ini duyuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin daha önce açıklamaya çalı#tı%ım dü#ünce yapı-
sına nazaran programda yer almı# bulunan #u dü#ünceler elbette ki tasvibimize 
mazhar olacaktır.

Cumhuriyetimizin temeli olan milli kültürümüzü korumayı, ya#atmayı, geli#-
tirmeyi ve nesillere ve bütün cihana duyurmayı önemli bir görev sayıyoruz. Vatan-
da#larımızın ve özellikle genç nesillerin milli kültür hazinelerimizle kayna#ması 
için her türlü tedbiri alaca%ız.



Komünizm, fa#izm ve di%er materyalizme dayalı zihniyetlerle insanca ya#ama 
hak, hürriyet ve haysiyeti ile ba%da#mayan ve bütün maddi ve manevi de%erleri yok 
eden her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine ve diktatörlük heveslerine kar#ıyız.

Milli manevi ve tarihi de%erlere sahip ve bunlara sadakatle ba%lı kalmayı mu-
kaddes bir görevin gere%i sayıyor ve bununla övünüyoruz. E%er uygulamalarda da 
bu hassasiyeti görebilirsek, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz de bahtiyar-
lık duyacak ve bu Hükümetle övünece%iz.

Saygıde%er üyeler, anar#i ve #iddet olaylarının sebepleri üzerinde daha önce 
dolaylı olarak ve kısaca durmu#tum. Tekrar ediyorum ki, davasız, meselesiz, mil-
li #uur ve kavrayı#tan mahrum olarak yeti#en insanların ruhi muhtevaları milli 
kültür kaynaklarıyla beslenmemi# olanların emperyalist ideolojilerin propaganda 
a%ına dü#mesi çok kolaydır. Dünyamızın emperyalist devleri ideolojik mücadelede 
herhangi bir yumu#amayı açıkça reddederken, yeni nesilleri ve onların #ahsında 
millet ve devlet varlı%ımızı korumanın en köklü ve ciddi yolu, büyük bir milli kül-
tür hareketi ba#latmak, onu canlı ve hâkim kılmaktır. Yani, heyecan isteyene milli 
ülküleri, #ahsiyetini arayanlara milli #ahsiyetini ve imanını kaybetmi# olanlara da 
&slâm imanını vermektir. Gençlerimize kendi mukaddeslerine kendi milli istikbal-
lerine sahip çıkmanın heyecan ve #uurunu vermek, onları diri ve dopdolu olarak 
hayata hazırlamak.

Anar#iye kar#ı Devletin kısa vadelerde yapabilece%i muhakkak ki çok #eyler 
vardır. Programda yer almı# bulunan, Devlet otoritesinin korunmasında görev al-
mı# ve sorumluluk yüklenmi# bütün Anayasa organlarının, milli kurulu#larımızın, 
Devleti ve rejimi korumak hedefinde birle#erek anlayı# ve davranı# beraberli%i yap-
maları zarureti, yapılabileceklerin asgari #artıdır ve her halde, burada sözü geçen 
milli kurulu#ların ba#ında siyasi partilerimiz gelmektedir.

Program, “ülkemizde cereyan eden #iddet hadiselerinin ve anar#i olaylarının 
arkasında rejimi yıkmak kavgası vardır” demekte ve dı# mihrakların Devletimize 
yöneltti%i saldırılardan söz etmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın yöneticileriyle, Programda yer almı# bulu-
nan te#his ve tespitler ı#ı%ında bir anlayı# beraberli%i kurulabilirse inanıyoruz ki, 
çok müessir tedbirler almak zor olmayacaktır.

Anar#i, terör ve her türlü siyasi cinayetler birer neticedir. Bu neticeyi do%uran 
sebeplere ısrarla inmeden ne te#his birli%i sa%lanabilir ne de tedavi. E%er Anamuha-
lefet Partisi, yukarıdan beri yapageldi%imiz tahlillere katılabiliyor, anar#inin teme-
linde emperyalist merkezlerin bulundu%unu kabul edebiliyorsa siyasi davranı#ları-
nın sınırını daha açık olarak belli etmek zorundadır.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisini legal ve illegal bazı Marksist kurulu#larca ab-
luka altına alınmaya çalı#ıldı%ını biliyoruz. Bu kurulu#ların uzantısı halinde çalı-
#anların bu tarihi Partinin içine sızmaya çalı#tı%ını da görüyor ve anlayı#ımızı son 
haddine kadar zorluyoruz.

NECAT# CEBE (Balıkesir) — Vah zavallı vah. Büyük te#his (!)



NEVZAT KÖSO&LU (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde 10 
yıldan beri devam edegelen silahlı komünist hareketler kar#ısında takındı%ı tavrı 
yeniden gözden geçirmelidir.

12 Mart olayını, kurulan ba%ımsız mahkemelerde verilen kararları ve 10 yıldan 
bu yana öldürülen polis, jandarma, bekçi ve öteki Devlet Güvenlik Kuvveti mensup-
larını, soyulan banka ve bombalanan polis karakollarını, halklara özgürlük iddiala-
rını ve benzeri ihanet hareketlerini dikkatten uzakta tutmakta ısrar etmemelidir.

HAYDAR DEM#RTA% (Hatay) — Senin rütben ne rütben?
NEVZAT KÖSO&LU (Devamla) — Israr etmemeli, devlet ve rejimin dü#manı 

bu ihanetlere kar#ı Cumhuriyet Halk Partisinin sınırlarını kesin hatları ile çizmeli-
dir. Bugüne kadar oldu%u gibi, bu gerçek inkârda devam edilirse, uzun olmayan bir 
sürede Cumhuriyet Halk Partisinin artık kurtarılamayacak bir noktaya sürüklene-
ce%ini endi#e ile ifade etmektedirler. (A.P. sıralarından alkı"lar, C.H.P. sıralarından 
gürültüler)

Devleti ve demokrasiyi kurmakla ö%ünmek yeterli de%ildir. Devlet ve rejim 
dü#manlarına, böyle oldukları mahkeme kararları ile sabit olanlara kar#ı çıkaca%ı 
yerde, onlarla elele tutmakta yarar görenlerin kendi eserlerinin dü#manı oldukları-
nı tarih de, ya#ayan nesiller de elbette görecektir.

Sayın Üyeler, hiç bir devlet, adı ve te#kilâtlanma biçimi ne olursa olsun, kendi 
varlı%ını tartı#ma konusu yapmaz, yapamaz, onu ba#ka hiç bir de%erle mukayese 
etmez. Her rejimin bir kısım sabit de%erleri vardır ki, onları korumak, ne pahasına 
olursa olsun savunmak zorundadır. Devletin ve milletin bölünmezli%i, demokratik 
rejimimizin mahiyeti, siyasi partilerin, Anayasamızın, tarihin ve milletin emri ola-
rak kabul etmek ve savunmak zorunda oldu%u kıymetlerdir. Ebedi olmasını diledi-
%imiz devlet, milletin iradesi ile her zaman de%i#ebilecek olan ise siyasi iktidarlar 
ve hükümetlerdir. Siyasi mücadeleler içinde devlete ve rejime yönelen suçlar gö-
rüldü%ünde bütün siyasi partilerin aynı hassasiyetle kar#ı çıkmaları ve bu tavırları 
himaye etmemeleri aynı zamanda kendi varlıklarının savunmasıdır.

Programda yer alan güvenlik kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve ciddi bir e%itime 
ba%lanması da #üphesiz ki bu bakımdan faydalı olacaktır.

De%erli üyeler, Programda devlet yönetiminin yeniden te#kilâtlandırılması, 
adalet hizmetlerinin sürat ve emniyeti; e%itim, din ve vicdan hürriyetleri konu-
larında sadece ba#arılar dileyebilece%imiz güzel ifadeler vardır. Ancak çok önemli 
telâkki etti%imiz bir konunun sükûtla geçi#tirilmi# oldu%unu veya farkına varama-
dı%ını gördük. Bu mesele beyin göçü hadisesidir ve izninizle konu üzerinde biraz 
durmak istiyorum. (C.H.P. sıralarından “Nevzat titre” sesi) Bir gün sizler de titreye-
cek, sizler de tarihin sesine kulak verecek, sizler de kendi benli%inize ve #ahsiyeti-
nize kavu#acaksınız, (M.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı#lar”) Sizlerden hiç bir 
zaman, hiç bir #art ve imkânın altında ümidimi kesmi# de%ilim.

NECAT# CEBE (Balıkesir) — Sudan çıkmı# gibisin.
NEVZAT KÖSO&LU (Devamla) — Sayın Üyeler, geli#mekte olan ülkelerin 

yoklu%unu çekti%i asıl #ey, ne sermaye, ne yeraltı veya yerüstü zenginlikleridir. Ge-



li#mekte olan ülkelerde var olmayan yahut yeterince olmayan #ey, yeti#mi#, elit in-
san gücüdür. Büyük iktisadi zenginli%ine ra%men, meselâ bir Kuveyt’i e%er geli#mi# 
ülkeler içinde göremiyorsak, bu yüzdendir.

Bu tespitten sonra meseleye bir de geli#mi# ülkeler açısından bakalım.

Bir yabancı sosyologdan #u satırları okuyorum: Son yarım asır içinde endüstri 
memleketlerinde garip bir olay ortaya çıktı. Bunların yüksekö%renimi geli#tirmek 
için sarf ettikleri gayretler üç dört katma çıkmı# olmasına, 100 mühendisin bir se-
nede yapaca%ı hesapları bir saniyede gerçekle#tirecek hesap makinelerine sahip bu-
lunmalarına ra%men, endüstri ülkelerinin hala bilginlere, teknisyenlere ve uzman-
lara olan ihtiyaçları geometrik dizilerle artmaktadır. &#te bu geli#meler kar#ısında 
yeni bir istismar ve emperyalizm türü geli#meye ba#lamı#tır. Her zaman oldu%u 
gibi yine çok geli#mi# olanlar, kendinden daha az geli#mi#leri sömürmektedirler. 
Bu istismar beyin göçü yolu ile olmaktadır. Geli#mekte olan ülkelerin en çok ihti-
yacını duydu%u ve milyonlara maletti%i yeti#kin uzman insanlar geli#mi# ülkelere 
akmaktadır.

Amerikan kaynaklarına dayanan rakamlara göre 1964-1965 yılları arasında 
Amerikan hastanelerinde çalı#an 41.100 stajyer ve yabancı hekimin 11 bini yabancı 
tıp fakültelerinden mezundur ve 8 bini de az geli#mi# ülkelerden bu ülkeye gitmi#-
lerdir.

1962-1966 yılları arasında Amerika’ya gelen 59.581 yeti#mi# uzmanın 22.033’ü 
az geli#mi# ülkelerden göçmü#tür. Bu rakamların, az geli#mi# ülkeler için ne demek 
oldu%unu anlatmak için sözü uzatmak gere%ini duymuyorum.

Türkiye bakımından durum daha iç açıcı de%ildir. Üçüncü Be# Yıllık Planın ver-
di%i bilgilere göre 1970 yılına kadar mimarların % 7’si, makine mühendislerinin % 
6,4’ü, jeologların % 3,6’sı, mütehassıs doktorların % 8,2’si ve pratisyen hekimleri-
nin % 21,4’ü çalı#mak için yurt dı#ına gitmi#lerdir.

Birle#mi# Milletler istatistiklerinden alınan bilgilere göre 1962-1970 ortala-
ması olarak her yıl 357 Türk bilim adamı ve yüksek nitelikte eleman göç etmektedir.

Bir ilim adamımızın yaptı%ı çalı#maya göre ise, 1959 yılında yurt dı#ında çalı-
#an 237 doktora yapmı# Türk’ten 38’i profesör, 33’ü doçent, 22’si yardımcı profe-
sör, di%erleri ise çe#itli akademik, kariyerlere sahiptir.

Bu konuyu daha fazla uzatmadan gelece%i ilgilendiren bir kaç rakamı daha 
vermekle iktifa ediyorum. Mimar ve Mühendis Odalarının 29.700 üyesi arasında 
yaptı%ı bir ankete göre kamu kesiminde çalı#an üyelerinin % 71,4’ü özel kesimde 
çalı#anların ise % -58,7’si yurt dı#ına göç e%ilimi ta#ımaktadırlar. Bu elemanların 
Türk milletine maliyeti hepimizi Türk milletine maliyeti, hepimizi #a#ırtacak ölçü-
de yüksektir. En de%erli, en pahalı varlıklarımız elimizden çıkmaktadır. Böylesine 
hayati bir konunun, Hükümet Programında ifadesini bulmamı# olması, bu konuda 
ciddi tedbirlerin alınmasına elbette ki mani olmamak gerekir.

De%erli üyeler, dı# politika konularının milli bir mesele olarak telâkki edilmesi-
ni ve bütün siyasi partilerimizin aynı duyarlıkla meselelere yakla#masını istiyoruz. 



Bu konularda, Hükümetten, iktidar - muhalefet görüntüsünü asgari ölçülere indi-
recek bir diyalog alı#kanlı%ının kurulmasını beklemekteyiz.

Sayın Üyeler, sonuç olarak, bu Programa müspet oy verece%imizi ifade ediyo-
rum. Unutmayalım ki, programlar, kurallar nihayet birer imkândır; o imkânları gü-
zellik, iyilik ve huzur istikametinde gerçekle#tirecek olan da insanlardır.

Hükümetimizin hayırlı olmasını ve ba#arılarını Allah’tan niyaz ediyor, Milli-
yetçi Hareket Partisi ve #ahsım adına yeniden saygılar sunuyorum. (M.H.P. ve A.P. 
sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Nevzat Bey.
Sayın Muammer Aksoy, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsünün, konu#-

malarında, #ahsınıza atfen beyanlarından dolayı &çtüzü%ün 70’nci maddesine göre 
söz istemektesiniz.

Sadece, M.H.P. Sözcüsünün #alısınız hakkındaki beyanlarını açıklamak üzere 
söz veriyorum.

Buyurun Sayın Aksoy. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)
Konu#ma süreniz 10 dakikadır ve konu dı#ına ta#mamanızı rica ediyorum.
MUAMMER AKSOY (#stanbul) — Sayın Ba#kan, Sayın milletvekilleri;
Burada, ba#ka ba#ka partilerin mensupları olarak gayet tabii ki, birbirimizin 

kopyası fikirleri söyleyecek de%iliz ve birbirimizi de ele#tirece%iz. Ancak, bu kürsü-
den, gerçeklerin dile getirilmesi lâzımdır. Birtakım yakı#tırmalar yapma yoluna git-
memeli, gerçekler, oldu%u gibi ifade edilmeli, ondan sonra bir yorum yapılacaksa, 
yorum da eklenmelidir ki, herkes bilsin.

"imdi, olayı ele alalım: Duydu%uma göre, demi#ler ki, ben, “Sosyalist Enter-
nasyonal ve C.H.P” adlı kitabımın kapa%ında, Sayın Ecevit’le beraber orak - çekici 
yanyana getirmi#im yani, komünist i#aretini yanyana getirmi#im. (A.P. sıralarından, 
“Do#ru” sesleri) Çe#itli bakımlardan yalandır, yalan. (A.P. sıralarından, “Do%ru, do%-
ru” sesleri) Dinleyiniz, anlarsınız, ama kitabı da gösteririm az sonra.

Evvelâ, kitabın kapa%ında, siz hepiniz köyden de geldi%inize göre, Türkçe’de 
de kelimeleri bildi%inize göre, ora%ın ne oldu%unu, tırpanın ne oldu%unu bilmeniz 
gerekir. Orak, ay #eklinde bamba#ka bir #ekildir ve altında sapı vardır; tırpan ise 
tamamen ayrıdır, bir… (A.P. sıralarından, “Ooo Ma"allah” sesleri, gülü"meler)

Gürültü yapmayınız, konu#mayı dinlemeyi ö%reniniz.
Sayın Ba#kan, 10 dakikalık hakkımı, konu#abildi%im sürece kullanırım.
BA%KAN — Rica ederim, hatibe müdahale etmeyiniz lütfen.
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Demek ki, ortada çekiç-orak diye bir #ey 

yoktur.
TUNCAY MATARACI (Rize) — Çekiç var.
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Çekiç, bütün amelenin kullandı%ı bir i#a-

rettir. (A.P. sıralarından gülü"meler) Bütün amelenin kullandı%ı bir alettir.



Ha, anla#ıldı; siz hakikaten, çok güzel, konu#ma ve dinleme sanatını ö%renmi#-
siniz! Biraz önce burada, bir milletvekili olmayan ki#i konu#abilir mi, konu#amaz 
mı meselesi ortaya çıktı. Konu#maya kar#ı çıkanlara ki, ben çıkmadım ve konulabi-
lece%i görü#ünü de savundum; çünkü, her türlü sata#maya cevap verilir dedim. (A.P. 
sıralarından gürültüler) Ama siz, bana kar#ı olan ba#ka hıncınızdan dolayı, tahrik 
ederek konu#turmama arzusundasınız, kendinizin zihniyeti tescil edilmektedir. 
(A.P. sıralarından gürültüler)

"imdi Sayın Ba#kan, sussunlar, öyle devam edece%im. Burada savunma hakkı-
mı, beyler dinledi%i dakikadan itibaren kullanaca%ım.

BA%KAN — Lütfen müdahale etmeyelim.
AD#L DEM#R (#zmir) — Türk i#çisine amele diyemezsiniz.
BA%KAN — Lütfen beyler lütfen...
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Amele veya i#çi... Türkçe’de, her ikisi de 

kullanılan kelimelerdir. (A.P. sıralarından gürültüler)
Demek ki, ortada orak diye bir i#aret yoktur; tamamen ayrı bir çekiç vardır, 

bir...
Dinleyin, kesmeyin dinleyin.
BA%KAN — Lütfen beyler lütfen...
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bir kere, o kadar basit bir #ey ki; o kapa%ın 

benimle hiç bir alâkası yok, bu da iki. (A.P. sıralarından gürültüler) O, yalnız, basan 
yayınevini ilgilendirir; bir ressam tarafından çizilmi# bir #eydir. (A.P. sıralarından 
gülü"meler)

Kesmeyin... &ki: Ona ra%men söz konusu olan çekiç-orak de%il ve yan yana gel-
mi# çekiç-orak de%il; bir i#çi bir köylü vardır, hem de ayrı ayrı yerlerde. &#çi olarak 
yaptı%ı kimse, elinde i#çiyi sembolize eden çekici tutmu#tur. Öteki de bir köylüdür. 
Köylünün köylü oldu%unu gösterebilmek için, her halde bir tarım aleti kullanacak-
tır. (A.P. sıralarından gülü"meler ve gürültüler) Bu tarım aleti, e%er orak olsaydı, o 
zaman “orak” derdiniz. Orak kullanmamı# o ressam, tırpan kullanmı#. (A.P. sırala-
rından gürültüler ve gülü"meler)

Önemli olan, -beyler, dinleyin- sizin birtakım yakı#tırmalar yapmanız de%il; 
sen kitabın içinden bahset. O kitapta ne yazılı? Birinci cümlesinden sonuncu cüm-
lesine kadar, demokratik sosyalizmin komünizmle en küçük bir ilgisi olmadı%ım, 
tam aksine, bütün dünyada komünizmi önleyen tek hareketin demokratik sosya-
lizm oldu%u yazılı orada. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Demek ki, fikirlerle de%il, birtakım resimlerin ya kı#tırmasıyle me#gulsünüz; 
buna mukabil, bizim zikretmi# oldu%umuz kitapta kelimeler duruyor. Diyor ki: “Da-
vadan döneni vurun”. Bunun izahını yapmalıydı sözcü buraya geldi%inde. Yoksa, 
“"u resim buradan binaya giderse, tırpan da orak olursa ve çekiçle üstüste gelirse 
acaba ne olurdu?” diye faraziyeler okunmaz. (A.P. sıralarından gürültüler)

Demek ki, beyler, siz yalnız bilgisizli%in de%il, kötü niyetin en kötü misallerini 
veriyorsunuz. Çünkü, açıklama yapmak isteyen bir insanı dinlemek istemiyorsu-



nuz. Koca bir kitap, ba#tan a#a%ıya komünizme kar#ı yazılmı# bir kitap; sosyalizmle 
komünizmin alâkası olmak #öyle dura, bütün NATO müttefiklerinin, müttefikimiz 
olan NATO’luların, yani NATO devletlerinin ba#bakanlarının sosyalist olduklarını, 
demokratik solda olduklarını anlatıyorum ve i#te bunlar komünizme kar#ı çıktı di-
yorum. Onu almıyor da, #u resimle me#gul; ortada Ecevit, üstünde sulh güvercini; 
bir tarafta bir i#çi, bir tarafta bir köylü, bunların ellerindeki aletler yanyana gelseydi 
ve geldi%i zaman da orak, orak olarak de%il de, tırpan bile olsa, orak haline tahvil 
edilseydi ne ortaya çıkardı?” Bunun üzerine ahkâm kesiyorlar. (A.P. sıralarından gü-
rültüler) Demek ki, sizler bir kitabın içine de%il, kapa%ına bakmakla yetinen insan-
larsınız, bir. Kapa%ında ise, dedi%iniz yalandır, orak yoktur tırpan vardır, iki. &#te o 
kadar... (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

AHMET GÜLTEK#N KIZILI%IK (Zonguldak) — Türk köylüsü traktör kulla-
nıyor #imdi, traktör.

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Aksoy.
M.S.P. Grubu adına Sayın Hasan Aksay, buyurun efendim.
(A.P. ve M.S.P. sıralarından alkı"lar)
M.S.P. GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Ba#kan, Sayın mil-

letvekilleri;
Milli Selâmet Partisi Grubu adına, Hükümet programı üzerindeki görü#lerimi-

zi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Muhterem milletvekilleri, 5 Haziranda yeni bir seçim yaptık. Seçimler, demok-

rasinin normal ve zaruri bir mekanizmasıdır. 5 Haziran seçimleri bir erken seçim-
dir; normal seçim vaktine pek az bir zaman kala yapılmı#tır. Ba#latılan büyük sanayi 
hamlesini, kalkınma hamlesini kesmi# ve 1 yıllık bir kayba sebep olmu#tur. Dördün-
cü Be# Yıllık Kalkınma Planımız, bu erken seçim sebebiyle, zamanında Meclisleri-
mize gelememi#tir. Milletimizin, bu%day fiyatının verilememesinden çay parasının 
ödenememesine kadar birtakım sıkıntılarına sebep olmu#tur. Milletimiz tarlasında 
çalı#ırken, i#inin gücünün ba#ında iken seçim çalı#maları yapılmı#tır. Netice olarak, 
M.S.P.’nin Mart ve Nisan aylarında erken seçime kar#ı söyledi%i hususlar birer bi-
rer çıkmı#tır. 5 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir dönem ba#lamı#tır. Böyle bir 
ba#langıç noktasında seçimlerin ortaya koydu%u hususlar hakkında birkaç noktaya 
i#aret etmekte fayda vardır.

1. Seçimlerde 3 milyona yakın mükerrer, fazla oy kullanılmı#tır, seçimlere göl-
ge dü#mü#tür; bu husus bundan sonraki seçimler için kesinlikle önlenmelidir.

Hükümet programında, bu fazla oy kullanma durumunun önlenmesine ait ta-
ahhütte bulunulmasını memnuniyetle kar#ılıyoruz. Ancak bu konunun biran önce 
halledilmesini, mahalli seçimlerden önce bütün tedbirlerin alınmasını, milli irade-
nin bir daha böyle bir hadiseye maruz bırakılmasının kesinlikle önlenmesini bilhas-
sa istiyoruz.

&kincisi: 5 Haziran seçimlerinde milletimiz yine koalisyon hükümetlerini 
tercih etti%ini ortaya koymu#tur; hiç bir partiye tek ba#ına iktidar olma hakkını 
vermemi#tir. Mazide tek parti hükümetleri kurulmu#tur. Bu tek parti hükümet-



leri, milletimizin bekleyip özledi%i büyük kalkınma hamlelerini yapamamı#lardır. 
1973 yılının rakamlarına bakılınca, Türkiye’de fert ba#ına milli gelir 544 dolar iken, 
Yunanistan’da bile 1830 dolara çıkmı#tır.

Hatta, tek parti iktidarları, milletimizi zaman zaman fevkalâde sıkıntılı gün-
lere getirmi#tir. 1946, 1960, 1972 yıllarına tek parti hükümetleriyle gelinmi#tir. 
Geçen dönemde kurulan iki koalisyon hükümeti, o güne kadarla tek parti hükü-
metlerinin yapabildiklerinden çok daha önemli hizmetler ba#armı#lardır. Kıbrıs 
meselesi bu dönemde halledilmi#tir. Manevi kalkınma ve a%ır sanayi hamlesi ko-
alisyon döneminde ba#latılmı#tır. Dengesizlikleri gidermek için en önemli adımlar 
bu dönemde atılmı#tır. Sosyal muhtevalı kanunlar bakımından bu dönem müstes-
na bir yer almı#tır.

Muhterem milletvekilleri, bugün demokrasi ile idare olunan ülkelerin birçok-
ları koalisyon hükümetleriyle yönetilmektedir. Öyle ki, koalisyon, demokratik ida-
renin âdeta zamanımızdaki bir merhalesi olmu#tur.

Demokrasi, bütün ülke halkının bir uzla#masıdır. Koalisyon hükümetleri, a#ı-
rılıklardan daha uzak, daha bir dengeli noktada bulunmaktadırlar. Herkesin fikrine 
saygı demokrasilerde esastır. Buna alı#ılması lâzımdır. Buna alı#ıldı%ı zaman, koa-
lisyonların daha da ahenkle çalı#maları mümkün olacaktır.

1973 seçimlerinde oldu%u gibi, 5 Haziran seçimlerinde de milletimizin koalis-
yon kararını görmemezlikten gelerek “illâ tek parti iktidarı” diye tutturmanın bir 
manası yoktur. Böyle bir tutumdan hiç bir fayda hasıl olmaz. Bilhassa yanlı# zihni-
yetli partilerin tek parti iktidarları, sadece zararı büyütür.

Koalisyonlarda, koalisyon orta%ı partilerin kendi fikirlerini söylemelerini uz-
la#mazlık gibi, kabahat gibi göstermek yanlı#tır. Bilâkis, do%ru fikirlerin ortaya 
konması neticesinde çürükleri temizlenir.

1973 seçimlerinden beri ba#arılı koalisyonlar yapılmı#tır. Bu koalisyonlar 
önemli hizmetler yapmı#tır. Demokrasimiz bir merhaleye ba#arı ile girmi#tir; sü-
ratle intibak etmektedir. Geçen dönemde iki koalisyon hükümeti kurmak için 10 
aya yakın bir zaman kaybedilmi# olmasına ra%men, bu kere koalisyonun kısa za-
manda te#ekkülü, katedilen müspet mesafeyi göstermektedir.

Güvenoyu alamayaca%ı ba#langıçta belli olan yanlı# denemeyi de yapmamı# ol-
saydık, kaybı daha da azaltmı# olacaktık.

Muhterem milletvekilleri, dikkat edilirse, milletimizin ba#arılı bir koalisyon 
dönemi ya#adı%ında #üphe yoktur. Koalisyonlarımızın en çok tenkid edilen taraf-
larına baktı%ımız zaman da bu husus açıkça görülmektedir. Geçen dönemde neler 
tenkit edilmi#tir ve niçin tenkid edilmi#tir? A%ır sanayi hamlesi tenkid edilmi#tir. 
Hiç #üphesiz, Türkiye’nin a%ır sanayi kurmamasını isteyenler, bilerek veya bilme-
yerek, söndürülmesini isteyenlerdir. Sanki bu anar#i yetmiyormu# gibi, anar#inin 
tek ve kesin ilâcı olan manevi kalkınmayı istemeyen bir kısım materyalistlerin ten-
kidleri olmu#tur.

“Kıbrıs’la ille de taviz verelim” diyenler, bir baskı unsuru olabilmek için tenkide 
sarılmı#lardır. Halbuki, bu hususlar geçen dönemin en güçlü icraatlarıdır. Bu ten-



kidler, bu vasıflarıyla bundan önceki Hükümetin ne oldu%unu göstermiyor, bilâkis, 
bu tenkidi yapanların kalplerinde ne oldu%unu gösteriyor.

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye iyi bir noktadadır. Daha iyiye gitmek için 
gayret sarf etmektedir. Karamsarlıklar geçersizdir. Karamsarlar, Türkiye’nin duru-
munu de%il, kendi iç hallerini ortaya koymaktadırlar.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet programına bakı#ımızı yapmadan önce, 
ana meselelerimizi tespit etmekte ve Hükümet programının bu meselelere ne de-
rece çözüm getirdi%ine bakmakta fayda vardır. Geçen iktidarlar döneminde üstüste 
biriktirilip önümüze gelen ba#lıca meseleler #unlardır:

1. &#sizlik: 2,5 milyon içeride 1 milyon dı#arıda.
2. Dı# ticaret açı%ı: Yılda 3 milyar dolar; 2 milyar dolar ihracat, 5 milyar ithalât.
3. Küçük bir gayri safi milli hasıla; 1976 yılında 49 milyar dolar ile 25’nci sıra.
4. Fert ba#ına küçük bir milli gelir: 1974 yılında 860 dolar ile 52’nci sıra, 1975 

yılında 915 dolar, 1976 yılında 967 dolar.
5. Yetersiz altyapı.
6. Co%rafi dengesizlik: Fabrikalar ve altyapı iki ilde toplanmı#, 65 il karasaban 

arkasında.
7. Zümrevi dengesizlik; Gayri adli gelir ve refah da%ılımı.
8. Dı#a ba%lı kalkınma: Makine, proje ve mühendislik dı#arıdan geliyor.
9. Yanlı# bir ekonomik sistem: Yanlı# vergi sistemi, a%ır faiz, yetersiz, eksik, 

yanlı# kredi da%ılımı.
10. Kalkınmaya mani mevzuat.
11. Materyalizme sapı# ve anar#i.
Bütün bu meseleler bugün ortaya çıkmı# de%ildir. Geçen iktidarlar döneminde 

birikmi# ve yı%ılmı# meselelerdir.
Buna mukabil önemli avantajlarımız da vardır. Milletlerarası yarı#ta di%er ül-

keleri geçebilmek için milletimiz müstesna üstünlüklere ve imkânlara sahiptir:
1. E#siz bir tarih, asil ve necip bir millet.
2. Ülke bütünlü%ü 780 bin kilometrekare, Almanya 230 bin kilometrekare.
3. Ülkemiz, tarım, hayvancılık, maden orman, denizcilik ve enerji kaynakları 

bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
4. Ülkemizin co%rafi durumu; üç kıtanın kilit noktasında hava, deniz ve kara-

yollarının ortasında bulunması,
5. Çalı#kan, kabiliyetli ve dayanıklı bir millet.
6. Hızla artan bir nüfus.
Bu avantajlar, dünya milletleri arasındaki yarı#ta di%er milletleri geçmek bakı-

mından büyük önem ta#ımaktadır.



Bunların tabii bir neticesi olarak her türlü güçlü%e ve ıslahı zaruri bozuk düze-
ne ra%men, yüksek bir kalkınma hızı gerçekle#tirmektedir.

Bu meseleler ve bu büyük avantajlar Hükümet programında nasıl de%erlendi-
rilmi#tir, Hükümetimiz bunlara ehemmiyet vermi# midir, vermemi# midir? Bu hu-
suslara bakarak Hükümet programını de%erlendirece%iz.

Muhterem milletvekilleri, bu genel durumun ı#ı%ında bugün ilk meselemiz ne-
dir?

Birinci meselemiz hiç #üphesiz, iç barı#, karde#lik, huzur, anar#inin halledil-
mesidir. Bu Hükümet, bu meseleyi ilk mesele saymı# mıdır, saymamı# mıdır? Milli 
Selâmet Partisi olarak biz buna bakıyoruz. Dikkat edildi%i zaman, Hükümet bu ko-
nuya en büyük a%ırlı%ı vermi#tir.

Anar#iyi sadece birtakım tahriklerden ibaret görmek yanlı#tır. Anar#inin asıl 
sebebi, #üphesiz, materyalizme sapı#tır. Onun içindir ki, anar#iyi temelden önle-
mek için, programda maneviyatçılı%a verilen ehemmiyeti memnuniyetle kar#ılıyo-
ruz. Bilhassa maneviyatçılı%ın suç sayılmayaca%ı, 163’ncü maddenin tadil edilece%i 
hakkındaki teminatı, yeni devrin büyük bir ı#ı%ı olarak görüyoruz. "üphesiz, anar#i 
gibi bir meselenin halli, noktasal tedbirlerle mümkün de%ildir. Onun içindir ki, bu 
konudaki Hükümet icraatının bütün olarak yürütülmesini M.S.P. Grubu olarak ya-
kından takip edece%iz, bu konuda azami derecede yardımcı olmayı zevkli bir görev 
biliyoruz.

Hükümetimiz programında, bütün hürriyetlerin var oldu%u ülkemizde din ve 
vicdan hürriyetinin tam ve kâmil manada kullanılmasını temin edecek bütün ted-
birleri alaca%ız. “Anayasamızda yer alan lâyikli%i din dü#manlı%ı olarak de%il, din 
ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görüyoruz” #eklinde ifadesini bulan bu en 
önemli konumuzun bazı kimselere hâlâ lâyıkı #ekilde anla#ılmamı# olması, maale-
sef üzücüdür.

Niçin 163’ncü maddenin de%i#mesi lâzımdır? Önce, lâyikli%i bilmemiz gerek-
mektedir. Kimsenin, inancını zorla kabul ettirmesi mümkün de%ildir. Hâlâ bazı 
yanlı# çıkı#lara ra%men bu konudaki mesut bir hadiseyi tespit etmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu bulunan dört parti 
vardır. Grubu bulunan bu dört parti, lâyiklik konusunda medeni ülkelerdeki anlayı# 
seviyesindeki ifadeleri, kurduktan Hükümetlerin programlarında ortaya koymu#-
lardır. Sayın Ecevit Hükümeti programında “Hükümetimiz, herkesin inançlarına 
ve ibadetine saygılıdır ve yurtta#ların dini inançlarının gere%ini, engelsiz, özgürlük 
içinde yerine getirmesini sa%lamayı insanlık ödevi bilir; insana ve halka saygının 
gere%i sayar. Lâyikli%i, din ve vicdan özgürlü%ü anlamına alır. Dine ba%lılı%ın, ge-
li#me ile ve ilericilikle, dine saygının lâyiklikle çeli#medi%i kanısındadır” denmi#tir. 
Grubu bulunan di%er üç partinin Hükümet programındaki cümleler &se yukarıda 
zikredilmi#tir. Grup sahibi bütün partilerimizin böyle mü#terek bir anlayı# seviye-
sinde olmaları memnuniyet vericidir. Buna ra%men, din hürriyetinden bahsedilin-
ce, Anayasadan söz etmek sadece Anayasayı bilmemektir.

Bundan ba#ka, son derece önemli di%er bir husus, hayat pahalılı%ıdır. Hayat 
pahalılı%ı her geçen gün artmaktadır. Bilhassa dar gelirliler bu a%ır yük altında ezil-



mektedir. Buna büyük ehemmiyet atfediyoruz. Hükümet programında da aynı me-
seleye a%ırlık verilmesini memnuniyetle kar#ılıyoruz.

Dı# ticaret açı%ı: Bu konu neyle halledilecektir? Onun için Hükümet progra-
mında a%ır sanayi konusuna büyük önem verilmi# olmasını memnuniyetle kar#ı-
lıyoruz.

A%ır sanayi hamlemizi yapmak ve ba#armak ihtiyari de%il, zaruridir. Dı# ticaret 
açı%ından, Avrupa’ya göç eden 1 milyon evlâdımızdan, Amerika ambargosuna ka-
dar birçok hadise, a%ır sanayi hamlesinin zaruretini ortaya koymaktadır.

Programdaki, “Hedefimiz, Türkiye’nin makine ve teçhizat ithal eden bir ülke 
de%il, ihraç eden bir ülke haline gelmesidir” taahhüdünde özetini bulan sanayi ham-
lesinin, iktisadi, içtimai, siyasi birçok zararlı birikimleri ortadan kaldıraca%ı inan-
cındayız. Erken seçim dolayısıyle önemli bir kesintiye ve zaman kaybına u%rayan bu 
hamlenin daha da hızlandırılması, gittikçe arılan bir mecburiyet olmaktadır. A%ır 
sanayi, “Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulmasında önemli bir adımdır. Dengesiz-
liklerin giderilmesi, kalkınma modelimizi memleket gerçeklerine dayandırmak ve 
dengeli bir kalkınmayı gerçekle#tirmek en önemli meselelerimizden biridir.

Hükümet programındaki, “Kalkınma, planlı ve dengeli olacaktır. Ekonomimizi 
sıhhate kavu#turmaya gayret ederken, sosyal adaleti ve sosyal güvenli%i her vatan-
da# için sa%lamaya gereken önemi verece%iz. Mülkiyet hakkına ve me#ru kazanca 
saygılı olaca%ız. Âdil gelir da%ılımını gerçekle#tirecek de%er ve nitelikte tedbirler 
alaca%ız” #eklindeki tespit ve taahhüdü memnuniyetle kar#ılıyoruz.

"ahsiyetli dı# politika: Ba#latılmı# bulunan #ahsiyetli, dengeli, kararlı ve ger-
çekçi dı# politikanın takip edilece%ine dair Hükümet programında yer alan taah-
hütler memnuniyet vericidir,

Hükümet Programında: “Kıbrıs, Ortak Pazar ve Ege’deki haklarımızın koruna-
ca%ına ve tarihi ve manevi ba%larla ba%lı bulundu%umuz Müslüman ülkelerle ili#-
kilerimizi yeni yakla#ımlarla sa%lam temeller üzerinde geli#tirmek ve bu ülkelerle 
aramızdaki i#birli%ini her sahada ve bu arada sanayi ve teknoloji alanında yo%un bir 
muhteva kazandırmak için gayret sarf edece%iz ve giri#imlerde bulunaca%ız” #eklin-
de ifadesini bulan tespit ve kararlara destek olaca%ız.

Son olarak, programın her sayfasına sindirilmi# olarak yer alan önemli bir 
noktaya i#aret ettikten sonra sözlerimi tamamlayaca%ım. Bu husus, icracı hükü-
met olma kararıdır. Bu, yeni devrin özelli%idir. Kalkınmamıza mani olan mevzuatın 
kaldırılaca%ını büyük bir hadise olarak görüyoruz. Bu kanunların biran önce çıka-
rılması, icranın yolunu tıkayan mevzuatın günün #artlarına göre yenilenmesi için 
M.S.P. Grubu olarak azami derecede yardımcı olmayı en önemli vazifemiz telâkki 
ediyoruz.

Kalkınmaya mani olan mevzuatın kaldırılması, Hükümetin, icracı bir hükümet 
olabilmesini temin etmek, bugünün ve yarının temel meselesini halletmek demek 
olacaktır. Onun için bu taahhütlerin gerçekle#tirilmesinin M.S.P. Grubu olarak en 
devamlı takipçisi olaca%ız.



Hükümet programında yer almı# olan En Az Geçim indirimi Kanununun bü-
tün dar gelirlilere ferahlık getirecek tarzda vakit geçirmeden çıkarılmasını; vergi 
ıslahı konusunun biran önce hazırlanarak Meclislerimize getirilmesini; ba#latılan 
faizsiz uygulamanın geni#letilerek ve miktarının artırılarak kalkınma hamlemize 
yardımcı olunmasını, bu sebeple bilhassa dar-gelirliler üzerine binen yükün biran 
önce azaltılmasını bekliyoruz.

Sanayi Te#vik Kanununun biran önce çıkarılarak, yeni devrin temel karakteri-
ni te#kil eden en önemli mevzuatın, günün ve kalkınma hamlelerimizin #artlarına 
uydurulması büyük bir öncelik ta#ımaktadır.

Emeklilerin durumlarının süratle düzeltilmesi, teknikerler ve PTT da%ıtıcı-
larının haklarının verilmesi, Güneydo%u hududumuzdaki mayınlanmı# arazinin 
mayınlardan temizlenerek, ekonomimizin ve halkımızın hizmetine sunulması, bu 
icraatların süratle gerçekle#tirilmesi nispetinde milli Selâmet Partimizi memnun 
edecektir.

Yalnız çalı#anlara de%il milletimizin bütün fertlerine sosyal güvenli%in geli#ti-
rilmesi, milli Selâmet

Partisinin temel meselesi olarak takip edilecek ve bütün bu konularda Hükü-
metimize azami derecede yardımcı olunacaktır.

Devlet Memurları Kanununun aksayan yönlerini düzelterek, daha âdil bir 
maa# ve ücret sisteminin getirilmesi,

Basındı çalı#anların emeklilik sürelerinin 20 yıla indirilmesi,
Fikir ve sanat hayatının te#vik edilerek, telif haklarında vergi muafiyeti nispe-

tinin yükseltilmesi,
Belediye hudutları dahilindeki yolların yapım ve bakım çalı#malarını hızlandır-

mak için gereken tedbirlerin alınaca%ı ve 1981 yılına kadar elektriksiz köy bırakma-
mak konusunda programda yer alan azim ve kararı M.S.P. Grubu olarak memnuni-
yetle takip edecek ve yardımcı olaca%ız.

Bütün bu hizmetleri biran önce yapabilmesi için, Hükümetimize ba#arılar dili-
yor ve milli Selâmet Partisi Grubu adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (M.S.P., 
A.P. ve M.H.P. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim.
"ahsı adına Sayın Faruk Sükan, buyurun efendim. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Ba#kan, de%erli milletvekili arkada#larım;
Sözlerime ba#larken, bugünkü Hükümet Programı görü#meleri münasebetiyle 

Parlamentoda cereyan eden elim hâdiseler hakkında bazı hususları sizlere arz et-
meyi vazife telâkki etmekteyim.

De%erli milletvekilleri, Türkiye’nin büyük tehlikelerle çevrili oldu%u bir devre-
de, hattâ Cumhuriyet tarihimizin en nazik bir devresinde Türk milletinin yegâne 
ümidi olan Parlamentomuzda bugün birkaç saat evvel cereyan eden hâdiseler kar-
#ısında üzülmemek mümkün de%ildir. Burada iki büyük parti, iktidar kanadının 



büyük partisi ve Ana muhalefet Partisi maalesef, memleketin içinde bulundu%u 
a%ır #artları bir kenara itmek suretiyle Meclisi bir kavga meydanı haline getirmi# 
bulunuyorlar.

De%erli milletvekili arkada#larım, huzurun da huzursuzlu%un da kayna%ı bura-
sıdır. Burada cereyan eden her hadise en ücra köye kadar, yurdun en ücra mıntaka-
sına kadar intikal eder. E%er iç barı#tan, e%er karde#likten gerçekten inanarak bah-
sediyorsak, onun örneklerini burada vermek lâzımdır. Bu hâdiseler cereyan etti%i 
takdirde buradan tek kanun çıkmaz arkada#lar, tek kanun çıkmaz, &# inatla#maya, 
zıtla#maya giderse, 214 tane milletvekili, 78 senatörü ile burada bulunan muhale-
fet partisi, iktidarın, bütün imkânlarını kullanmasına ra%men kanun çıkartmaz. 
(C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) O itibarla, affınıza sı%ınırım, aklımızı 
ba#ımıza toplamamız lâzım. Yakın siyasi tarih olaylarından, siyasi tarihten ibret 
dersleri almak lâzım.

Hükümet Ba#kam diyorlar ki; “Tecrübe geçirdik” Do%ru, ama ibret dersi almak 
lâzım.

De%erli Arkada#larım, burada Türkiye’nin en mühim meseleleri görü#ülmedi. 
Bugün Türkiye’nin en mühim meselesi iç ve dı# güvenlik meselesidir. Türkiye, Türk 
Devletini tahrip etme, ülke ve millet bütünlü%üne kasteden açık, gizli hareket ve 
mihraklar vardır; Türkiye’de ihtilâlci gruplar vardır.

De%erli Arkada#larım, bunları göre göre meseleyi basite irca etmek, her taraf 
sütlimanmı# gibi burada sen-ben kavgasına giri#mek, zannediyorum ki, milletten 
aldı%ımız emanete ihanet olur.

De%erli Arkada#larım, Türkiye’nin içinde bulundu%u önemli meseleleri kim 
halledecek? En mühim müessese hükümet müessesesi, Parlamento, idare ve ana-
yasal kurulu#lar. E%er meseleyi bu zaviyeden alırsak, objektif bazı doneleri ortaya 
koymak suretiyle, “Hükümetin, bu kadar a%ır meseleleri halledebilecek bir kurulu#-
tan ve kendi aralarında, iç bünyelerinde ahenkle çalı#abilecek tutarlı bir hükümet 
hüviyetinde midir?” Sualini sormamız lâzım.

Gücü hükümete ihtiyaç var. Temel prensiplerde asgari mü#tereklere sahip ol-
ması lâzım. Bu Hükümet üyelerinin geçmi# tatbikatı ortada; siyasi kanaatleri, ahlâk 
anlayı#ları, hukuk anlayı#ları birbirinden farklı. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Daha dün seçimlerden çıktık... Çıkar bir Ba#bakan Yardımcısı, Ba#bakanı-
na, “Sen Masonsun, sen renksizsin, sen montajcısın, sen koka kola milliyetçisisin” 
derse, hiç kimse, bu Hükümetin inandırıcı olmasına inanmaz. (C.H.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Çıkar Ba#bakan, Ba#bakan Yardımcısına derse ki, “Sen idü%ü belirsizsin, sen 
milli görü# safsatacısısın. Attı%ın temeller hiç bir projeye dayanmaz, kayna%ı beli 
de%il; bırakın bu i#leri, bunlar bo# laflardır” diye söylerse, de%erli arkada#larım, 
aynı #ahıslar hükümetin yine aynı makamlarını i#gal ederse, inandırıcı olmaz; ob-
jektif konu#uyorum arkada#lar.. (A.P. sıralarından gürültüler)



De%erli Arkada#larım, de%erli dâva arkada#larıma cevap vermiyorum. Ben o 
kökün adamıyım. O itibarla, lütfen bana laf atmayın, sata#ırsanız misliyle cevap 
veririm

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen veremezsin. “E#kıyanın ne zaman ne yapa-
ca%ı beli olmaz” diyen Halk Partisi... (C.H.P. sıralarından gürültüler)

FARUK SÜKAN (Devamla) — Do%ru, do%ru arkada#lar. Müsaade ederseniz, 
gelin, bunu sinirlerin daha yatkın oldu%u bir devrede, öfkelerimizin daha yatı#kın 
oldu%u bir devrede “böyle bir nazik devrede de%il” bunun münaka#asını yaparız, hiç 
çekinmeden yaparız. O itibarla, sükûnetle dinlemenizi istirham ediyorum. Haklısı-
nız, onun münaka#asını, müsaade ederseniz yaparız.

De%erli Arkada#larım, bu tarzda ahenksiz olan, iç bünyesinde tutarlı olmayan, 
birbirine güvenmeyen bir kadro ile Türkiye’min ana meselelerinin hallinin zor ola-
ca%ı kanaatindeyiz; geçmi# tatbikat da o istikamette.

Ben i#in bir tarafına daha gelmek istiyorum! Bu hizmetler ne ile görülecek? 
&dare ile. Sevgili arkada#larım, idare, bugün mefluç, idarede rü#vet, irtikâp, parti-
zanlık almı# yürümü#; size bunlardan misaller vereyim: Huzur ve asayi#i kim sa%-
layacak? Kanunlarımıza göre, Devletin temsilcisi valiler. Bugün Türkiye’de 30’dan 
fazla vali, liyakatleriyle, tecrübeleriyle, #ahsiyetleriyle, çalı#kanlıklarıyla o makama 
gelmi# kimseler de%il. Onlar, muayyen partilere ve muayyen insanlara dayanarak, 
lâyık olmadıkları mevkilere, Devletin temsilcisi olarak de%il, muayyen parti ve mu-
ayyen kimselere hizmet etmek suretiyle oturmu# vaziyetteler; misallerini veririm: 
Bir gün, sabah namazında bir kaymakam, hiç kanuni hakkı, vecibesi, hiç bir #eyi 
olmadı%ı halde çıkar da minarede ezan okur da, bir zaman gelir milli Selâmet Par-
tili arkada#ım onu götürür bir vali yaparsa ve müfetti# raporları da, tatbikat da, 
ehliyetli, dirayetli kimseler de bir kenarda durursa arkada#lar, o memlekette o vali, 
Valilik yapamaz. Ben siyasi maksatla söylemiyorum, teker teker misallerini vere-
bilirim arkada#lar. Gece gündüz içki içip, Milli Selâmet Partili Dahiliye Vekili oldu 
diye içkiyi bırakıp vali olan ve o bulundu%u vilâyette hiç kimsenin itibarını kazana-
mayan, Devletin temsilcili%ini yapamayan insanlar bugün vali... De%erli Arkada#la-
rım, Devletin temsilcisi olan vali, Cumhurba#kanının temsilcisi tu%generalin kapı-
sını açıp sol gerisinden giderse, o, vali de%il, o u#aktır; (C.H.P. sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) bunlar var! Onun için, bunlara dikkat etmek lâzım.

Bunlar yapabilecekler mi? Hay hay, alkı#larız. Ben bunları bilerek konu#uyo-
rum; böyle olmadı%ı takdirde huzur, asayi# sa%lanamaz arkada#lar.

Programda var, yazılı güzel #eyler var ama i# tatbikatta.
Bugün zabıta te#kilâtı moralman çöküktür; bugün bu âciz idareciler yüzünden 

zavallı Türk polisi sahipsiz ve peri#andır; esasen Türkiye’nin bugün ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek durumda da de%ildir.

Halk Partililer, Adalet Partililer, geçen sene ben POLDER’in (Polis Dernekleri-
nin) toplantısına gittim, bu sene gidenleriniz de var mı bilmiyorum; ne bir hükü-
met adamı, ne bir iktidar partisinden bir kimse yoktu. Orada üzülmemeniz, tüyleri-
nizin diken diken olmaması mümkün de%ildi. Polisin içerisine ikilik girmi#, sa%-sol 



kavgasının ötesinde a#ırdık girmi#, mezhepçilik girmi#, tarikatçılık girmi#; bugün-
kü durum bu. Daha üç gün evvel Mehmet Ali Aybar’ın, Halit Çelenk’in POLDER 
toplantısındaki konu#masını radyo verdi, haberiniz var mı bilmiyorum, Hükümete 
ithaf ediyorum; tedbir alınmadı%ı takdirde huzuru asayi# temin edilemez.

De%erli Arkada#larım, o itibarla, nazari olarak konu#mayalım. Dünyanın hiçbir 
demokratik memleketinde, Türkiye’de oldu%u kadar asayi#, bu kadar iç huzur bo-
zulmu#, böyle zayıf bir güvenlik te#kilâtı olsun, görülmü# #ey de%il. Üstelik, güven-
di%i kimse de yok; vekili, valisi polise sahip çıkmazsa, jandarmaya sahip çıkmazsa, 
vazife görmez arkada#lar; bunlardan evvelki durum buydu. &#te, Sayın Ba#bakan 
seçimlerden evvel çıktı, burada, bu anar#ik olaylar dolayısıyle Cumhurba#kanını zi-
yaretten sonra dedi ki: “Anar#i, siyasi cinayetlere dönü#tü. Hükümet olarak bütün 
tedbirler alındı, iki tedbir kaldı: Birisi sıkıyönetim, di%eri üniversitelere el koymak”. 
Hemen o ak#am Sayın Ba#bakan Yardımcısı, “Hayır, sıkıyönetime de, üniversitelere 
el koymaya da lüzum yoktur” dedi. De%i#ti mi arkada#lar bunlar? Sayın Ba#bakan, 
“Türkiye’de 3 yılda komünizm 50 yıllık mesafe katetmi#tir” buyurdular. Do%ru ama 
hemen arkasından milli Gazete de bu man#eti attı “Sayende!” diye, arkasından tek-
zip etti.

Sevgili arkada#lar, Sayın Ba#bakan, “Anar#i Hükümetin üstünü a#tı, Devlet 
meselesi haline geldi” dedi Bu kadar a%ır... Komünizm tehlikesinden bahsediliyor... 
Elhak, Türkiye’nin bir numaralı milli meselesi, milli felâketi komünizmdir inancın-
dayım. Türkiye, enternasyonal komünizmin her #eklinin

(A.P. sıralarından alkı"lar) dinleyin lütfen, her #eklinin tatbikat merkezidir bu-
gün; ama Hükümetten soruyorum; bugüne kadar mahkûm olmu# kaç tane komü-
nist vardır, 2,5 sene zarfında?

#SMET ANGI (Eski"ehir) — Aftan çıktı.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Nerede Devlet Güvenlik Mahkemeleri? Devlet 
Güvenlik Mahkemelerini kim kurdu, kim kaybetti? Neden kuramadınız? Nöbetçi 
onba#ısı gibi biz burada bekledik.

#SMET ANGI (Eski"ehir) — (C.H.P. sıralarını göstererek) Berabersin.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Ben beraber falan de%ilim &smet. Ben eski 
adamım; benim mevki ihtirasım yok; ama Devleti dü#ünüyorum, Devleti % 42 rey 
almı# bu, sayenizde... Bunların hepsi komünist falan de%il; varsa komünist, geti-
rin buraya, vesikalarıyla delillendirin, verin mahkemeye. Dedikodu yok.. (C.H.P. 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu yapar hükümet... Ben bunun kavgasını 
yapıyorum. Mahkemelerin huzuruna hukuki delillerle, vesikalarla çıkamazsanız ve 
komünizm edebiyatı yaparsanız arkada#lar, komünizm #imdiki oldu%u gibi geli#ir. 
Cumhuriyet tarihinin hiçbir devresinde, Birinci MC Hükümeti zamanında oldu%u 
kadar komünizm tahribat yapmamı#tır; komünizmin her #ekli Türkiye’de büyük 
tahribat yapmı#tır sayenizde; aczinden, tutarsızlı%ından, ciddiyetsizli%inden ol-
mu#tur Hükümetin, sizin de%il. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

AD#L DEM#R (#zmir) — Sebep sizsiniz, kaçtınız o zaman.



FARUK SÜKAN (Devamla) — Onun için de%erli arkada#larım, milli birlik 
tehlikede... Gidin, "ark’ta bazı vilâyet konaklarının üzerinde “Burada Türkçe konu-
#ulmaz” mı var.

"imdi de%erli arkada#larım... (C.H.P. ve A.P. sıralarından kar"ılıklı lâf atmalar, gürül-
tüler, sıralar arasında toplanmalar)

BA%KAN — Sayın Güngör Hun... Sayın Güngör Hun... (Ba"kanın tokma#ı vur-
ması)

FARUK SÜKAN (Devamla) — De%erli Arkada#larım, burada... (Gürültüler)
BA%KAN — Sayın Güngör Hun...
FARUK SÜKAN (Devamla) — De%erli milletvekilleri, 40 milyonluk büyük 

Türkiye, Amerika’dan sonra 500 bin ki#ilik büyük bir orduya sahip bir devlet, bugün 
âdeta tecrit edilme durumundadır. Türkiye’nin iç ve dı# dü#manları, Ortado%u’da 
emel besleyen süper devletler, Ortado%u’nun zengin kaynaklarını istismar ederek 
Türkiye’nin büyük devlet olmasını istemeyen Amerika’sı da, Rusya’sı da Türkiye’yi 
abluka altına almı# vaziyetteler.

De%erli Arkada#larım, silah ambargosunun yanında iktisadi ambargo da var. 
Ba#ka kaynaktan temin edece%iz” diyorlar. Edemezsiniz! Türk Ordusunun silahla-
rının % 90’ından fazlası Amerikan yapısı ve Amerikan silahı. Avrupa, Amerika’dan 
vize almadan silah vermez; kaldı ki, dövizimiz falan da yok.

Bu vaziyet kar#ısında, “Kıbrıs meselesini Amerika’dan ayırıyoruz” mütalaası 
yanlı#tır. Kıbrıs’ı haysiyetli bir #ekilde, Türkiye’nin #artlan içinde muhakkak bir 
çözüme ba%lamak mecburiyetindesiniz. Açık söylüyorum, gerekirse, haysiyetlice 
taviz vermek suretiyle, ama uzun vadeli... Türk Ordusu orada... Çok akıllıca mil-
li hedefleri tespit edilmi# bir plan içinde Kıbrıs meselesi halledilmelidir, ambargo 
meselesi halledilmelidir. Bu Hükümet bunu yapmadı%ı takdirde, Türkiye Rusya’nın 
kuca%ına gidiyor; &ktisaden demirperde memleketlerinin ipote%i altına girmi# olu-
yoruz de%erli arkada#larım.

Bu itibarla, bunun tedbirlerini almalı ve bu Mecliste bunların müzakeresi yapıl-
malı idi. Rica ediyorum, kimler bunların münaka#asını bugün dile getirmi# oldular?

De%erli Arkada#larım, zamanım az, onun için acele ile satır ba#larım arz etme-
ye çalı#ıyorum.

Türkiye’de siyaset girmeyen her yere siyaset girdi: Ordu’ya da siyaset girdi, 
mektebe de siyaset girdi; camiye de siyaset girdi; eskiden tek imam, tek cemaatti, 
kahveler ayrıldı%ı gibi, #imdi camilerin imamı da ayrılıyor arkada#lar. Orduya da 
siyaset girdi; kı#lalarda bugün politika konu#ulmaktadır. Böyle nazari konu#mu-
yorum, müsaade ederseniz bazı #eyleri bilerek konu#uyorum... “Lockheed” rü#vet 
olayından sonra, Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya’nın ayrılmasından son-
ra yapılan kanunsuzluklar, usulsüzlükler ve ondan sonra da Kara Kuvvetleri Ko-
mutanının yine aynı #ekilde ayrılması olayı, Ordu’yu politikaya çekme hareketidir 
ve Ordu’da bugün açık siyaset yapılmaktadır. Bu itibarla, kı#lada da politika var, 
camide de politika var, okulda her #ekliyle var de%erli arkada#larım.



Bu vaziyet kar#ısında milli birli%in tesisi, bu vaziyet kar#ısında Hükümetin, 
Programda vaadetti%i hususların, yani iç barı#ın, karde#li%in ve ilân ettikleri, ser-
dettikleri hizmetlerin nasıl yapılabilece%ini elbette ki dü#ünmekte haklılık görüyo-
rum ve bu dü#ünceler içerisinde de bu Hükümetin tutarlılı%ına güvenemiyorum.

De%erli Arkada#larım, bir hususu arz edece%im, alınmasınlar:

"u para bir fotokopi, 500 lira. (Paranın fotokopisini milletvekillerine göstere-
rek) Bu, Ermenek M.S.P. &lçe Ba#kanının kasasından 31.500 lira; 100 liralık ve 500 
liralık üzerinde aynı kalemle ve aynı #ahıs - &lçe Ba#kanı - tarafından seçim arifesin-
de yazılmı#tır.

Burada, “Tek önder Peygamber”. Altında “M.S.P.” Sayın Profesör...

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — Biz 
onun kimler tarafından yazıldı%ını biliyoruz; sen yazdırdın, yazdıranlar da yakalan-
dı.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, ben ajan provakatör, yabancı ajan! 
Müsaade ederseniz bir, gördüklerim var; ben bunu intikal ettiriyorum; mahkeme-
ye intikal etmi#, ba#ka bir #ey söylemiyorum. Yalnız, Konya’da Kızılören’de ve bazı 
ilçelerde sayın...

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI NECMETT#N ERBAKAN 
(Konya) — Sizin yaptırdı%ınızı söylediler, biz bunu tahkik ettiriyoruz.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, bu M.S.P. &lçe Ba#kanının el yazısı. 
Faruk Sükan’ın el yazısı ise, mahkemeye verirsiniz, bu milletin huzurunda ben de 
#erefsiz insan olarak gezerim ve bu Parlamentoyu da terkederim; ama yapanların 
cezasını Hükümetin takip etmesini istiyorum.

DEVLET BAKANI BA%BAKAN YARDIMCISI NECMETT#N ERBAKAN 
(Konya) — Sizin yaptırdı%ınızı söylediler, biz bunu tahkik ettiriyoruz.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Benimkisi erkekçedir... "imdiye kadar gizli ka-
paklı i#im yok Hoca. (C.H.P. sıralarından, “Bravo” sesleri) hiçbir zaman çıkıp seçim 
meydanlarında, kahvelerden sonra, “Ba#bakan Erbakan, peygamber Erbakan” diye 
biz politikaya...

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — 
Bunları sen yazdırdın, ayıp ayıp! (Gürültüler)

BA%KAN — Sayın Faruk Bey, süreniz bitmi#tir.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — Ve 
yazılarımda sen yazdırdın. Ayıp! (Gürültüler)

FARUK SÜKAN (Devamla) — Hakkından, davasından emin olan insanlar...

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — Bir 
insan peygamber olmaz. Bir insan, insandır; peygamber ba#ka #eydir. Nasıl yaptın 
bunu Allah’tan korkmadan?



FARUK SÜKAN (Devamla) — Sayın Bakan, nasırınıza dokunduysam ba#ka, 
ama lütfen sükûnetle cevap verin ben sükûnetle söylüyorum; ben, olanı söylüyo-
rum.

TEMEL KARAMOLLAO&LU (Sivas) — Yalan Söylüyorsun.
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — 

Terbiyeli konu# Sayın Sükan, kimsenin nasırına dokunmadın. (Gürültüler)
BA%KAN — Sayın Faruk Bey, süreniz dolmu#tur.
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — 

“Erbakan peygamber” diye yazdıran da sensin. Kendi inancına ve din anlayı#ına 
göre konu#uyorsun. (C.H.P. sıralarından “Otur, ba#ırma” sesleri, gürültüler)

BA%KAN — Süreniz tamam Faruk Bey.
FARUK SÜKAN (Devamla) — De%erli arkada#larını, ben...
TEMEL KARAMOLLAO&LU (Sivas) — Sen yalan söylüyorsun; inanmadı%ın 

bir #eyi söylüyorsun, uyduruyorsun. Bu memlekette, bu kürsüde bu kadar yalan 
Söylenmez. (C.H.P. sıralarından “Sakal bırakmadı#ı için mi?” sözleri) Sakal bırakmak 
meselesi de%il; inanca kar#ı, dine kar#ı konu#uyor. (C.H.P. sıralarından, “Ayıp, otur” 
sesleri, gürültüler)

FARUK SÜKAN (Devamla) — "imdi arkada#larım, ben...
BA%KAN — Sayın Faruk Bey, süreniz tamamlanmı#tır.
FARUK SÜKAN (Devamla) — De%erli Arkada#larım, imanın, inanan insanın 

kim oldu%unu Cenabı Hak bilir; onu Allah’a havale ederim. Yalnız, ben, duydukları-
mı söyledim. E%er iftira var ise, iftiranın bütün cezasını Allah’ın huzurunda vicda-
nen çekmeye amadeyim.

Bu itibarla... (A.P. sıralarından, “Millet huzurunda, millet” sesleri) Keza, millet 
huzurunda da çekelim. Ben, duyduklarımı ifade ediyorum, biç sinirlenmeyin; ben, 
#ahsen duyduklarımı intikal ettiriyorum, kızmayın. (M.S.P. sıralarından gürültüler) 
Kızmayın arkada#lar... E%er mahkemede bunlar çıkarsa, mesele yok; neden sinirle-
niyorsunuz yani?

HÜSEY#N ERDAL (Yozgat) — &ftira ediyorsunuz; siz iftira ettiniz.
FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, iftira ediyorsam, iftiranın cezasını, 

arkada#ımın söyledi%i gibi, ben çekerim; lütfen sakin olunuz.
HÜSEY#N ERDAL (Yozgat) — &ftira, iftira. (M.S.P. sıralarından gürültüler, 

aya#a kalkmalar)
BA%KAN — Faruk Bey, lütfen... Süreniz bitmi#tir. (M.S.P. sıralarından gürültü-

ler) Lütfen beyefendi, kesiniz.
FARUK SÜKAN (Devamla) — Efendim, de%erli milletvekili arkada#larım, 

bunu #unun için arz ediyorum; Dini siyasete alet etmeyelim.
HÜSEY#N ERDAL (Yozgat) — Dinden korkmayın.
FARUK SÜKAN (Devamla) — Müsaade ederseniz... Lütfen...



Dini siyasete afet etmeyelim. Bunu #unun için arz ediyorum: Arkada#lar, bir 
taraftan, birlik ve beraberlikten bahsediyoruz; bir taraftan, birli%i ve beraberli%i 
tahrip eden hususlara, yollara, yöntemlere kendimiz tevessül ediyoruz; önlememiz 
lâzım gelen kimseler olarak. Ciddi söylüyorum... Burada ben fazla bir #ey Söyle-
meyece%im. Yalnız, e%er bu memleketin Milli &stihbarat Te#kilâtı varsa, bu mem-
leketin siyasi polis te#kilâtı varsa, seçimler esnasında herkesin, kimlerin ne tarz-
da propaganda çalı#masında bulundu%unu, nasıl faaliyet gösterdiklerini, Anayasa, 
Cumhuriyet ve demokratik prensiplere ve kaidelere sadık kalıp kalmadıkları hu-
susunu, Devletin ar#ivleri elinizde, tetkik edilir, o zaman müfteriler de meydana 
çıkar, hakikaten suç i#leyenler de meydana çıkar.

Benim son olarak istirhamım #udur: Hükümet, geçen yıllar, geçen 2,5 sene zar-
fında, Devletle ilgili temel meseleleri Meclise getirmedi. Arkada#lar, bundan sonra 
Hükümet çok önemli devlet meselelerini komünizmden tutunuz da, her türlü bö-
lücülü%e yıkıcılı%a kadar her meseleyi Türk milletinin mümessillerinin huzuruna 
getirsin, burada vesikaları ile Meclise arz edilsin, Meclis ikna edilsin ve ondan sonra 
da gerekli kanunlar çıkarılsın ve icabına tevessül edilsin; ama daima bunun dediko-
dusu yapılmı#tır.

De%erli Arkada#larım, son olarak #unu arz edeyim: Ben 1 Mayıs günü Taksim’de 
3,5 saat olayları takip ettim, 3,5 saat. Mao’nun, Marks’ın, Lenin’in, Stalin’in pano-
ları oraya asıldı%ı zaman oradaydım.

BA%KAN — Sayın Faruk Bey, süreniz dolmu#tur, geçmi#tir.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Bu memleketin siyasi polisi, bu memleketin 
di%er polisi acaba neden onları asan adamları alıp da yakalayıp getirip Hükümetin 
yetkili makamlarına ve mahkemelere tevdi etmemi#tir? Yani Hükümet bu kadar 
önemli devlet meselelerini çok ciddiyetle takip etmeli ve kanuni kurulu#lara ve ma-
kamlara tevdi etmelidir. Bunlar yapılmadan i#in lâfını yapmak, edebiyatını yapmak, 
#u veya bu #ekilde konu#mak, zannediyorum ki, bizim kendi aramızda anla#maları 
önler ve Mecliste böyle kavgaların çıkmasına da sebep olur.

BA%KAN — Sözünüzü kesmeye mecbur olaca%ım; Sayın Sükan Bey, süreniz 
çoktan dolmu#tur.

FARUK SÜKAN (Devamla) — Ben bu 20 dakikalık süre içerisinde bunları arz 
ediyorum. Arkada#larımdan özür diliyorum; ben hiç kimseyi itham ederek söyle-
medim, bilgi ve görgülerimi dile getirerek arz ettim.

Saygılarımı sunarım. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — Sa-
yın Ba#kan, sata#ma nedeniyle söz istiyorum.

BA%KAN — Sayın Ba#bakan söz istemi#lerdir.

"ENER BATTAL (Konya) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan, müsaade buyurur-
sanız, Ba#bakandan önce, Grupumuza, Partimize sata#ma var; Grup adına cevap 
vermek istiyorum.



BA%KAN — Zabıtları inceleyelim, ona göre size de söz veririm. (C.H.P. sırala-
rından alkı"lar)

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — Sa-
ta#madan dolayı söz veriniz; önemli bir hususun açıklanması lâzım; çok kısa olarak 
rica ediyorum.

BA%KAN — Zabıtları inceleyelim, ba#üzerine... Bir #ey demiyoruz; zabıtları 
inceleyelim, sata#ma varsa hay hay.

Buyurun Sayın Ba#bakan. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Yüce Mecli-
sin Sayın üyeleri;

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum.

Hükümet Programı dolayısıyle cereyan eden müzakerelerde ortaya konan fi-
kirlere, tenkitlere cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Hemen #unu ifade edeyim 
ki, konu#mamın ba#ında, bu fikirlerin yapıcı olanlarından faydalanmayı en ba#ta 
gözönünde tutaca%ız. Vakit dardır, mümkün oldu%u kadar gecenin bu saatinde dü-
#üncelerimizi kısaca söylemeye çalı#aca%ız.

Huzurunuzda bulunana koalisyon Hükümeti, iyi niyetlerle bir programı önü-
nüze getirmi#tir. Bu Hükümet, 26,5 ay icraat yapmı# bulunan Hükümet de%ildir; 
bu yeni bir Hükümettir. Aslında 26,5 ay icraat yapmı# bulunan Hükümet huzuru-
nuzda olsa, bir program tartı#masına hacet yoktur. Evvelâ #unu söyleyeyim ki, 26,5 
ay icraat yapmı# bulunan Hükümetin ba#ı olarak o Hükümetin bütün icraatının 
sorumlulu%unu üstüme alıyorum ve savunuyorum. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Bugün cereyan eden tartı#malar sanki bir gensoru verilmi# de, bu gensoru üze-
rinde 26,5 ay devam etmi# bulunan, yani 31 Mart 1975 tarihinde kurulmu# olup 
13 Haziran 1977 tarihinde istifa etmi# bulunan Hükümet hakkında bir gensoru 
verilmi# de, sanki o gensoru görü#ülüyor; öyle cereyan etti müzakereleri; Hükü-
met Programı falan bir kenara atıldı, hatta Hükümet Programına % 10; % 5 bile 
temas olunmadı; daha çok, seçim meydanlarında bitiremedi%imiz bir kavga, Millet 
Meclisinin zemininde yer aldı. Burada söylenen #eylerin hepsi defalarca söylendi; 
burada söylendi, radyolarda söylendi, televizyonlarda söylendi, seçim meydanla-
rında söylendi. Hesapla#ma yapıldı, hesapla#ma yapılmı#tır. Bu hesapla#manın bir 
hakemi var (Biz tarafız, siz de tarafsınız; bütün partiler taraftır) Bu hesapla#manın 
hakemi Yüce Türk milletidir, 5 Haziranda onun önüne gidilmi#tir; siz bunları söyle-
mi#sinizdir, biz de ba#ka #eyleri söylemi#izdir ve onun hakemli%ine rıza göstererek, 
onun iradesine, oyuna müracaat etmi#izdir. Neticede...

OSMAN ORHAN ÇANER# (Çanakkale) — Siz üç partisiniz, biz bir partiyiz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bir #ey mi dediniz efen-
dim?

OSMAN ORHAN ÇANER# (Çanakkale) — Siz üç partinin genel ba#kanları-
sınız.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kar#ılıklı mı konu#aca-
%ız?

OSMAN ORHAN ÇANER# (Çanakkale) — Evet.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Daha evvel konu#tunuz, 

konu#ma sıranız vardı; #imdi sıra benim. Kar#ılıklı konu#acaksak ben buna çoktan 
razıyım; ama böyle bir usul yok. (A.P. ve M.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu hesapla#ma yapıldı. Bu hesapla#ma sonunda 8 parti, 8 siyasi parti seçime 
girdi hesapla#tı, hesapla#madan çıkıldı. Bir tablo meydana çıkmı#tır. Bu tablonun 
içinden hükümet çıkacaktır. Burada ne tartı#ılıyor, neyin tartı#masını yapıyoruz? 
Türkiye’nin bir hükümete ihtiyacı yok mudur? Vardır.

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Tartı#ma yapmayacaksak kapatalım 
Meclisi.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Yapıyoruz i#te tartı#ma, 
siz geldiniz konu#tunuz, ben geldim konu#uyorum.

BA%KAN — Lütfen beyler, müdahale etmeyiniz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 3 saat sizin sözcünüz ko-

nu#tu burada, #imdi ben konu#uyorum.
8 parti seçime girdi; 8 partiden her parti muayyen miktar oy aldı, muayyen 

miktar milletvekili getirdi. Hükümet olmanın tek #artı vardır, o da, milletin ço%un-
lu%unun oyunu almak veya güvenoyu alabilecek sayıda milletvekiline sahip olmak; 
ikisi birbirine ba%lıdır.

Bu seçimlerde hiç bir parti tek ba#ına iktidar olacak kadar rey alamadı, hiç bir 
parti iktidar olacak kadar milletvekili getiremedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tek ba#ına iktidar olacak kadar oy alamadı%ı ve millet-
vekili çıkaramadı%ı halde, tek ba#ına hükümet kurdu ve di%er partilerin parti disip-
linlerini tanımamalarını ve ki#iliklerini, partilerini a#malarını, kendilerine yardımcı 
olmalarını istedi; oy alaca%ı umudunu izhar etti. Biz ise, böyle bir hükümetin oy ala-
mayaca%ını söyledik, güvenoyu alamayaca%ım söyledik. Neticede bizim dedi%imiz 
çıktı; 3 Temmuz günü, Cumhuriyet Halk Partisinin kurmu# bulundu%u hükümet 
güvenoyu alamadı. "imdi, ondan sonra Türkiye’de hükümet kurulması duramazdı; 
demokratik mekanizma vardı, demokratik mekanizma i#ledi; 3 parti bir araya geldi, 
hükümet kurma görevi Adalet Partisi Genel Ba#kanı olarak bana tevdi edildi; 3 par-
ti bir araya geldi, Adalet Partisi, Milli Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 
bir koalisyon hükümeti kurmayı ba#ardı. Bu Hükümet önünüzdedir, bu Hükümeti 
be%enip be%enmemek elinizdedir, ama bu Hükümeti tanıyıp tanımamak elinizde 
de%ildir. (A.P. sıralarından Bravo sesleri, alkı"lar)

Esasen, yapaca%ınız #ey, bu Hükümetin Programı hakkında söyleyeceklerini 
söylemek, ondan sonra da, i#te buraya sandıklar konacak, oraya reylerinizi atmak-
tır. Bunun ötesinde sabahtan beri neyin kavgası yapılıyor? Söylenmedik laf kalma-
dı bu kürsülerden: Programı hakkında söz söylüyoruz diye, hükümeti te#kil eden 
kimselerin ki#ili%ine dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur, kimsenin hakkı yoktur.



#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sandık yeterli midir yalnız?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Onların münaka#asını 
çok yaptık, yine yaparız.

"imdi, ba#ka bir hükümet kurma #ekli yok; ba#ka bir hükümet kurma yolu da 
yok. Yani, üç parti gelmi# huzurunuza, “Koalisyon olduk, i#te programımız” demi#; 
buna rey verirseniz, güvenoyu verirseniz, yani beyaz oylar kırmızılardan fazla çı-
karsa “ye#iller sayılmaz” bu Hükümet hükümettir. (Gülü"meler) Kaide bundan iba-
rettir.

Binaenaleyh, hiç yormayın kendinizi bu çerçeve içerisinde kalmaya mecbursu-
nuz.

Bir genel seçimden çıkılmı#tır; yeni bir hükümet önünüzdedir, de%i#imin se-
bebi bu.

"imdi, ülkenin bir hükümeti olacakta. Ülkenin hükümetinin meydana çıkması-
nın da yegâne yolu budur; bundan ba#ka bir yolu yoktur.

“Bu Hükümet ba#arılı olacak mıdır, ba#arılı olmayacak mıdır?” tartı#maları ya-
pılıyor.

Demokratik mekanizma açık bir mekanizmadır. Bu Hükümet ba#arılı olmazsa, 
bu Hükümetin görevden uzakla#tırılması da yine Millet Meclisinin elindedir. Ba#a-
rısızlı%ı siyasette savunmak mümkün de%ildir.

Ben, 26,5 ay hükümet etmi# bulunan eski Hükümetin, yani 31 Mart - 13 Ha-
ziran Hükümetinin ki, 21 Haziran 1977’de görevi bırakmı#tır. ba#arılı oldu%unu 
iddia ediyorum. Bunun tafsilâtına girmeyece%im. "ayet o Hükümet ba#arılı olma-
saydı, kurulu#ta 213 milletvekili ile ba#layıp, sonra güvenoyu alacak sayıyı bulan o 
Hükümet, bugün hükümet olarak seçime girmi# de%ildir; ama o Hükümet ba#arısız 
olsaydı, o Hükümeti te#kil eden partiler 213 milletvekili ile gidip, 232 milletvekili 
ile gelmezlerdi, siz gelirdiniz. (A.P. sıralarından alkı"lar)

Huzurunuzda bulunan Koalisyon Hükümetinin arkasında milletin % 52 oyu 
vardır. Binaenaleyh, herkesin... (Gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, müdahale etmeyiniz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Huzurunuzda bulunan 
Koalisyon Hükümetini te#kil eden üç partinin % 52 oyu vardır. Ben burada Koalis-
yon Hükümetinin ba#ı olarak konu#uyorum, ben burada Adalet Partisinin Genel 
Ba#kanı olarak konu#uyorum ve o e%er öyle olmasa zaten bu kürsüye çıkamam; 
onun için, söyleyece%im #ey gerçektir.

Binaenaleyh, % 52 oya herkesin saygı göstermesi lâzımdır; göstermeyene gös-
tertmek de bizim görevimizdir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu kadar kötülenen, 26,5 ay devam eden Hükümet kendili%inden mi ayakta 
durdu?

RAHM# KUMA% (Trabzon) — Çankaya’dan görev aldınız mı?



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — “Çankaya’dan görev aldı-
nız mı?” diyor.

Çankaya’dan görev verilmesi, Anayasanın 102’nci maddesinin gere%i.

RAHM# KUMA% (Trabzon) — Ne yüzle gittiniz Çankaya’ya?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Çankaya bizi tayin etmi-
yor, Çankaya bizi tayin etmiyor ki; Çankaya niye size görev vermedi de, bana verdi 
görevi?

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Siz, parti olarak kaç oy aldınız?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, 
26,5 ay görev yapmı# bulunan Cumhuriyet Hükümeti sizin tabirinizle 1’nci MC ..

ÖNER M#SK# (Hatay) — Sizin tabirinizle.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hiç Cumhuriyet Hükü-
metini tabir etmediniz daha, hep MC dediniz.

Sizin tabirinizle 1’nci MC 26,5 ay kendili%inden mi durdu ayakta?

ÖNER M#SK# (Hatay) — Destekle durdu.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — 26,5 ay bu Meclisin gü-
venoyuyla durdu.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — 2490 sayılı &hale Kanunuyla ayakta dur-
du.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ve 26,5 ay bu Meclisin 
güvenoyuyla dururken, 1976 bütçesini geçirdi, 1977 bütçesini geçirdi; gensoruya 
muhatap oldu; 10 defaya yakın güvenoyu aldı, 10 defa güvenoyu alarak durdu. Gü-
venoyu sizin kararınızdır, bu Meclisin kararıdır. Güvenoyunun küçümsenmesi ha-
linde, o zaman teker teker her birinizin i#tirak etti%i bir karar küçümsenmi# olur 
ki, bunu mantıkla ba%da#tıramıyorum. Güvenoyu sizin kararınızdır, bu Meclisin 
kararıdır. Binaenaleyh, açık rejimin bulundu%u Türkiye’mizde her #eyin hür ve ser-
best oldu%u Türkiye’mizde 26,5 ay duran bir Hükümetin zorla durdu%unu, Meclisi 
tazyik ederek durdu%unu veya bulundu%u yeri i#gal etti%ini iddia etmek gülünçtür.

ÖNER M#SK# (Hatay) — Var mısın bir erken seçime?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Erken seçim ba#ka bir 
i#tir. Erken seçime her zaman gidilir, her memlekette gidilir. Erken seçim kınana-
cak bir i# de%ildir. Erken seçim, Meclislerin milletten yeni bir güç alma ihtiyacının 
duyuldu%u, bu ihtiyacı duyan partiler bir araya geldi%i zaman erken seçime gidilir; 
dünyanın her tarafında gidilir. Erken seçim o Meclis için bir nakıse de%ildir, o Mec-
lis için bir ba#arıdır erken seçime gidebilmek ve 20 senede bir defa Türkiye erken 
seçime gidebilmi#tir: Bir 1957’de gitmi#tir, bir de 1977’de gitmi#tir. Ne olmu#tur? 
&#te, milletten yeniden bir güç aldık geldik, alındı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti bir koalisyon hükümeti olarak kurulmu#; % 52 oy arkasında ve 230 milletve-
kiliyle huzurunuzdadır, üç partiyi te#kil eden milletvekillerinin sayısı da 230’dur.



"imdi, bu Hükümet buraya zorla gelmi# oturmu# de%il; iç ve dı# çıkar çevrele-
rinin arzusu üzerine de gelmi# oturmu# de%il; sayısal eksikli%ini siyasal üstünlükle 
tamamlayarak gelmi# oturmu# da de%il. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) 
Buraya usulüne, kaidesine göre gelmi# oturmu#.

Binaenaleyh, #imdi bugün burada söyledi%iniz #eylerin hepsi meydanlarda 
söylendi. Millet, Cumhuriyet Halk Partisini tek ba#ına iktidar yapmadı. Hükümet 
olmanın tek kaidesi vardır; o da, milletin iradesidir. Millet iradesine ortak iradeler 
veya güçler veya millet iradesinin üstünde güçler tasavvur olunamaz. "ayet, seçim 
bir memlekette hükümeti tayine yetmiyorsa, seçim niye yapılıyor seçim niye yapı-
lıyor?

Millet iradesinin tecellisinin tek yolu vardır: Genel oy. Hükümetler genel oyun 
kaidesine göre, genel oyun neticesine göre te#ekkül eder. Genel oyun eksi%ini an-
ketlerle tamamlamak mümkün de%ildir. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

De%erli milletvekilleri, huzurunuzda bulunan bu Hükümet iyi niyetlerle i#e 
ba#lamı#tır. Memleketin meselelerine te#his koymu#tur, memleketin meselelerine 
çare koymu#tur ve Hükümet Programı e%er hulûsu kalple tetkik edilirse görülecek-
tir ki, 120’ye yakın memleket meselesi bu programın içerisinde çareleriyle bera-
ber yer almı#tır. Bunlardan hangilerine itiraz ediyorsunuz hangilerine neden itiraz 
ediyorsunuz? Bunları ö%renemedik. Do%rusunu isterseniz, bunlar bizce #u anda 
muhalefetin fikirleri olarak meçhul kalmı#tır. Ana Muhalefet Partisi sanki 5 Hazi-
ran öncesindeymi# gibi, sanki bir gensoru konu#ması yapılıyormu# gibi fevkalâde 
hırçın, öfkeli isyan duygularıyla dolu bir görü#meyi ortaya koydu. “Bu Cumhuriyet 
Hükümeti” demeye bile dili varmadı. Bundan ba#ka hükümet yok, bir tane hükü-
met var. E%er buna “2’nci MC” derseniz, Cumhuriyet Hükümeti hangisi olacaktır, 
onu aramaya gidersiniz. Ne derseniz deyin, ben sadece Cumhuriyet Hükümetinin 
öneminden bahsediyorum. Gerçekten esef verici bir konu#mayı yapmı#tır Ana Mu-
halefet Partisinin sözcüsü, çok esef verici bir konu#ma yapmı#tır. &ktidar alternatifi 
olma, hatta tek ba#ına iktidar olma iddiasında bulunan bir partinin buraya hiç bir 
fikir koymaması, sadece polemik koymasından üzüntü duydu%umu huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. (A.P. sıralarından sürekli alkı"lar)

Ana Muhalefet Partisinin tenkitlerine bakarsanız, bu çe#it #eylerle dolu: 
Evvelâ, koalisyonu kurmu# bulunan 3 partiyi birbirine dü#ürme gayreti vardır. 
Efendim, “Vaktiyle koalisyonu te#kil eden partiler seçim alanlarında o ona bunu 
demi#, bu buna bunu demi#, bu buna bunu demi#; nasıl bir araya geldiniz ve oturu-
yorsunuz?” diyor.

Seçim meydanlarında hiç kimse hiç kimseye rahmet okumadı; herkes birbirine 
diline geleni söyledi; iyi kötü. Zaten, seçim e%lenceden ibaret de%il ki; seçim bir 
mücadele bu mücadeleyi verirken, partilerin içinde dahi önseçim yapılırken ne ka-
dar sert mücadele oluyor. Partilerin seçiminde mücadele zaten kaçınılmaz bir #ey; 
o, onu söylemi#, bu bunu söylemi#. Seçimden sonra, #ayet seçim meydanlarında 
söylenen #eyler kan davası sebebi olacaksa hükümet kurulamaz Türkiye’de. Kim 
kiminle kuracak hükümeti? Herkes birbirine söyledi. Kim kiminle kuracak? Hü-
kümet kurulamaz, Türkiye hükümetsiz kalır. Halbuki, siyasi mücadeleyi medeni 
ölçüler içinde yaparsak, yüzyüze bakacak halimiz daima kalır. Millet bizi buraya dö-



vü#ün diye göndermedi, “bir uzla#ma arayın” dedi, “bir diyalog kurun” Devir, uzla#-
ma devridir; aslında demokrasi de bir nevi uzla#madır, uzla#ma. “Makul bir uzla#-
ma bulabiliyor sanız, o uzla#malar içerisinde memleketi hükümetsiz bırakmayın, 
memleketin hizmetlerini görün” dedi millet bize; böyle anladık milleti talimatını, 
buraya geldik. Aslına bakarsanız, e%er derseniz ki, “Birbirinize neler söylediniz?”. 
E, Cumhuriyet Halk Partisi de bize neler söyledi, biz de Cumhuriyet Halk Partisine 
neler söyledik; Cumhuriyet Halk Partisi di%er partilere neler söyledi, Ondan sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi kendisine görev verildi%i zaman ortak aradı. Gitmemesi 
lâzımdı kimseye. Sonra biz hükümet kurmaya kalktı%ımız zaman Cumhuriyet Halk 
Partisi bize ortaklık teklif etti; etmemesi lâzımdı (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Ve 8 Mayıs 1977 günü Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Ba#kanı 
&zmir’de yaptı%ı konu#mada “Adalet Partisiyle koalisyon kurmak halka ihanettir” 
demi#tir. 14 Haziran günü kendisine hükümet kurma görevi verildi%i zaman Kö#k-
ten çıkarken Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Ba#kanı, Adalet Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret etmeyece%ini, çünkü bu iki partiyle derin fark-
ları bulundu%unu ifade etti ve bu suretle bizi daha, barı# kurmak, memlekete barı# 
getirmek iddiasıyle ortaya çıkmı# olmasına ra%men, 6,5 milyona yakın oyun sahibi 
iki partiyi bir kenara itti. E, bütün bunlardan sonra, “Bizimle gelin, sizinle ortak 
hükümet kuralım” dedi bize 8 Temmuz günü. (A.P. sıralarından alkı"lar)

"imdi açmaya çalı#mayın. Çünkü biz birbirimize ne söyledi%imizi sizden ö%re-
necek de%iliz; biliyoruz biz birbirimize ne söyledi%imizi: (A.P. sıralarından alkı"lar)

Aslında, bu kürsüden, Ana Muhalefet Partisinin Sayın sözcüsü o kadar çok 
#ey söyledi ki, bunların hepsini teker teker cevaplandırmak mümkün, hem çok iyi 
cevaplandırmak mümkün yani böyle vurucu bir #ekilde cevaplandırmak mümkün, 
fakat zaman müsait de%il; nasıl olsa bu sözleri tekrar söyleyecektir ve o zaman ce-
vaplandırmayı tercih ederiz.

Mecmualardan, gazetelerden, yazılı olan birtakım #eyler okudular burada. 
Bunlar bizim Hükümet Programımızın eki de%il ki? "u mecmua bunu yazmı#, Dev-
let mecmuası onu yazmı#, millet mecmuası bunu yazmı#, #u gazete bunu yazmı#... 
E, burada bunları münaka#a ediyor de%iliz ki... Eki falan olmayan bir Hükümet 
Programı var; i#te budur diyoruz Hükümetin programı. Onları getirdi, burada Hü-
kümetin programının eki imi# gibi ortaya koydu; ve bir tavır takındı, adetâ bizden, 
kendi programlarını tatbik etmemizi ister gibi bir tavır takındı. Bizim programımı-
zı tenkit etmek yerine, kendi programlarını bizim tatbik etmemizi ister gibi. Bunlar 
mümkün de%ildir.

Ana Muhalefet Partisi Sayın sözcüsünün burada söyledi%i #eyler var; söyle-
di%i #eyler içinde çok kendi; kendini nakzedenleri var. Suçu ve suçluyu kim tayin 
edecek? Hâkim. Ama burada suçluluk ithamlarında bulundu kendisi; yani, kendisi 
suçlu tayin etti burada. Kendisi dedi ki: “Kayna%ını Anayasadan almayan bir yet-
kiyi kimse kullanamaz”. Kendisi kullandı ima, “Fa#ist” derken, “Katiller” derken, 
“Soyguncular” derken, “Vurguncular” derken. Bunların hepsi suçlu Bunlar suçsa, 
bu suçların suç oldu%unu tayin edecek merciler var. E%er ellerinde deliller varsa 
bunlara ait, bu delilleri mahkemeye ibraz etmeleri lâzım. Hem burada, “Kayna%ım 



Anayasadan almayan hiç bir yetkiyi kimse kullanamaz” dedi, hem burada hâkim 
gibi kararlar verdi, ithamlar yaptı, yaftalar yapı#tırdı gitti.

Ben bunların teker teker teferruatına inmiyorum; nelerdir bunlar, neler de-
%ildir? Yalnız, bazı #eyler var ki, bunları burada gerçekten hazmetmek mümkün 
de%ildir.

“Hükümet kurarsınız; ama hükümet olamazsınız” diyor Cumhuriyet Halk Par-
tisinin Sayın sözcüsü, “Halk Partisinin istemedi%i hiç bir kanunu bu Meclislerden 
geçiremezsiniz” diyor.

Acaba, bu yetki Halk Partisine Anayasanın neresinde verilmi#?

ALEV CO%KUN (#zmir) — Millet verdi o yetkiyi.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Anayasanın neresinde, 
“Halk Partisinin müsaadesi olmadan bir kanun geçiremezsiniz” yazılı? (C.H.P. sıra-
larından “Sayımız, gücümüz” sesleri)

Gücünüz belli, bu; azınlıksınız, azınlıksınız... 230, 214’ten büyüktür, tamam 
mı? (A.P. sıralarından alkı"lar) Azınlıksınız.

"imdi, “Kanun çıkaramazsınız” Niye? “Çünkü, Cumhuriyet Senatosunda biz 
ço%unluktayız” diyorsunuz.

Cumhuriyet Senatosunda, seçilmi# üyelerden 75’i sizindir. (C.H.P. sıralarından 
“78” sesleri) Seçilmi# üyelerden, dikkat buyurun, hesapta hata yapmam; seçilmi# 
üyelerden 75’i sizindir, 3 tane de Kontenjan üyesi sizindir, 78 eder. Söyledi%iniz 
sözler 75’i 80 yapmaz ki; 75 tane seçilmi# üyeniz var, 3 tane de Kontenjan üyeniz 
var, 78 eder. &#te, budur Cumhuriyet Senatosu’ndaki gücünüz.

Cumhuriyet Senatosu’ndaki Milli Birlik Grupunu ve Cumhurba#kanı tara-
fından seçilen senatörlerin tümünü kendi tarafınızda saymaya ne hakkınız Var? 
(C.H.P. sıralarından “Oy meselesi” sesleri) Neden kendi...

ALEV CO%KUN (#zmir) — Onlar Sadettin Bilgiç de%il ki, transfer edebilesin.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben size seslenmiyorum, 
millete sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin diyorum, 18 tane, 17 senedir 
senatörlük yapan Milli Birlik Grubu üyeleri ile Sayın Cumhurba#kanı tarafından se-
çilen ki, ço%unun tarafsız olması lâzım üyeleri kendi tarafında saymasına ne hakkı 
var? (C.H.P. sıralarından “Sen sayıyorsun ama” sesleri) O ne olur, biliyor musunuz? 
Seçilmemi# üyeler, seçilmi# Meclisin iradesini aksine çevirir. (C.H.P. sıralarından 
“Anayasa, Anayasa” sesleri) Anayasa, Türk demokrasisini çarpık yapmı# de%ildir; 
binaenaleyh, Türk demokrasisini böylece çarpıttırırsınız. Gelin, hakkınız olmayan 
#eylere talip çıkmayın, onları kendinizden saymayın. (A.P. sıralarından alkı"lar) Sa-
yın Üyeler, yapmayın; Sizin partinizin üyeleri olmayan kimseleri, siz kendi filiyali-
nizmi# (filial) gibi saymayın, bunu yapmayın.

Binaenaleyh, 75 tane seçilmi# üyeniz var. Kanun Millet Meclisinden geçti.. 
(C.H.P. sıralarından “62’ye dü"tünüz” sesleri) 64’üz 64, 62 de%il; siyaset bu, iner de 
çıkar da beyler, iner de çıkar da. Onun için, bunlara alı#ılacak, bunlara alı#ılacak.



"imdi, müsaade ederseniz, ben bakınız kimseyi incitecek bir #ey söylemiyo-
rum; söyledi%im #eyler gerçeklerdir. “Halk Partisinin müsaadesi olmadan kanun 
çıkaramazsınız” diyorsunuz. Bu, azınlı%ın ço%unlu%a tahakkümüdür, demokrasi 
de%ildir bu; bu, tahakkümdür.

MAL#K YILMAN (Hatay) — Biz demokrasinin sunucuyuz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bu taraftakiler demokra-
sinin sonucu da, öbürleri demokrasinin nesi? Onlar demokrasinin sonucu de%il mi 
230 ki#i? 230 milletvekili var. Kanun çıkar, kanunları çıkarırız.

BA%KAN — Sayın Üyeler, hatibe müdahale etmeyiniz.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kanunları Millet Mecli-
sinden çıkarırız, Cumhuriyet Senatosuna götürürüz; Cumhuriyet Senatosunda ka-
nunun ne oldu%una bakmaksızın, millete ne sa%ladı%ına bakmaksızın, memleketin 
hangi yüce menfaatini kolladı%ına bakmaksızın reddederseniz, kanun buraya gelir, 
buradan çıkar. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Kanun çıkar, i#te böyle çıkar 
kanun. (A.P. sıralarından alkı"lar)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — 214 ki#i size kanunun nasıl, çıkaca%ını 
gösterir.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — E, azınlık tahakkümü 
olur o. 214 milletvekili, 230 milletvekilinden fazla sayılacaksa..

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — 230 de%ilsin sen, 190’sın sen.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Ben Hükümet olarak ko-
nu#uyorum.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Hükümet olmaz, oy olur bu, oy olur.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kanunları Hükümet ge-
tirecektir.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Getirince görürüz. (A.P. sıralarından “mü-
dahale etme” sesleri)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Benim demek istedi%im 
#ey #udur; Biz burada milletin hukukunu savunuruz. 8 milyon oy var burada oturan 
Hükümetin arkasında, millet oyu.. &kinci sınıf oy falan de%il, birinci sınıf oy. Sizin ki 
de birinci sınıf oy, bizim ki de birinci sınıf oy; &kinci sınıf oy yok Türkiye’de.

Binaenaleyh, 8 milyon oyu siz 6 milyon oyla tahakküm altına alamazsınız; biz 
bunu size aldırmayız; bu mümkün de%ildir.

De%erli milletvekilleri, efendim burada görülüyor “Hükümet olursunuz, ama 
hükümet yapamazsınız”. Bu ne demek? Yani, #imdi güven oylamasına gidilecek, 
güven oylamasında bu Hükümet Pazartesi gün Yüce Meclisin güvenoyuna mazhar 
oldu%u takdirde siz Hükümet mi yaptırmayacaksınız buna? Yani Halk Partisi olarak 
Hükümet yaptırmayacak mısınız? Buna ne hakkınız var? O zaman kanunların kar-
#ısına çıkmı# olursunuz.



Onun içindir ki, gelin, bu dü#ünceler antidemokratiktir, #u demokrasiyi haz-
medin ve kafanızı demokratik dü#üncelere ayarlayın; mesele budur. (A.P. sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Burada Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın sözcüsü, adeta veto hakkı kullanıyor 
- olmayan bir veto hakkını - “Meclis çatısı altında böyle insanlarla bulunmaktan 
memnun de%iliz” diyor. Bizi buraya millet gönderdi. Yani, biz sizin müsaadenizle 
gelmedik ki buraya. Gelin, birbirimize tahammülü ö%renelim; bunun ba#ka yolu 
yoktur.

"imdi, bizi, yani koalisyonu kuran partileri birbirine dü#ürmek için üç türlü 
nifak kullanıldı burada: Birisi ufki nifaktır. Ufki nifak, “&ktidar ile iktidarı olu#turan 
parti gruplarını kastetmiyoruz; diyor; yani, hükümetle parti gruplarından ayırıyor. 
Parti grupları olmazsa hükümet olmaz zaten. Burada oturan parti grupları teker 
teker buraya geldiler, bu hükümeti destekleyeceklerini, beyaz oy vereceklerini, 
programı yürüttü%ü sürece de bu programı kabul ettiklerini, desteklerini devam 
ettireceklerim söylediler. "imdi burada parti gruplarından çıkan hükümetle, parti 
gruplarını ayırmak.. Bu, ufki nifaktır.

"akuli nifak da #öyle: (C.H.P. sıralarından gülü"meler) Sayın Erbakan bana ne 
demi#? Sayın Türke# Sayın Erbakan’a ne demi#? Bu #ekildeki nifaka da #akuli nifak 
diyoruz. Bir de burgu biçimi nifak tatbik etti Halk Partisinin sözcüsü; o da #udur: 
Bizim partinin içine üfledi; yani, siz bunların arkasına dü#meyin gibi, filân; bizim 
partinin içine, Adalet Partisinin içine üflemeyi bir süredir âdet haline getirdiler. 
Her defasında da, üfledikleri zaman ta# duvara üflediklerinin farkında de%illerdir 
(A.P. sıralarından alkı"lar) ve döndü Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü, bu defa 
bana vurdu i#i. Çünkü, ben bütün bu #eylerin, husumetin mihrakıyım. “Husumet” 
tabirini belki çok sert bulabilirsiniz. Maksadım, yani bu fırtınanın ortasıyım ben; 
öyle diyeyim daha iyi. “1965’ten beri Partisini de, kendisini yanılttı%ını görüyoruz” 
diyor. 12 senedir hem kendimi, hem Partimi yanıltıyorum da, nasıl ayakta duruyo-
rum; Partim nasıl ayakta duruyor, kendim nasıl ayakta duruyorum? Buna #a#mak 
lâzım. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

ALEV CO%KUN (#zmir) — % 56 oydan % 36’ya indiniz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Gelin, bizim Partiyi de siz 

idare edin bari de, rahatlayalım. (A.P. sıralarından gülü"meler)
Partinin iç yapısı.. Bakınız bu, üfleme metodunda burgu.. “Partinin içyapısı 

liderin kafasına uygun bir #ekilde olmayacaktır” diyor. “Liderin kafası nasılsa, Par-
tinin iç yapısı öyle görünüyor; ama öyle olmayacaktır” diyor. Bunu bir ihbar telâkki 
etmiyorum. Tasası Sayın sözcüye dü#memeli bu çe#it i#lerin. Bunlar, kom#unun, 
kom#unun evini dikiz etmesi gibi bir #eydir; (A.P. sıralarından gülü"meler) kendi i#i-
nize bakın!

Efendim, bu Hükümeti biz niye kurmu#uz? Soru#turma komisyonları varmı# 
da, onlardan kaçmak için Hükümeti kurmu#uz. Cenabı Allah’ın huzurunda, dünya 
âlemin huzurunda ve bütün milletin huzurunda söylüyorum: Bana soraca%ınız bir 
hesap var da sormazsanız nâmertsiniz, nâmertsiniz, nâmertsiniz. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı#lar; C.H.P. sıralarından gürültüler)



HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Kaçan nâmerttir.

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Kimseden korkmam; 
Cenabı Allahtan ba#ka kimseden korkmam; Sizden de korkmam, ba#kasından da 
korkmam, kimseden korkmam. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, C.H.P. sıraların-
dan gürültüler)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Nasıl kaçtın, nasıl?

ALEV CO%KUN (#zmir) — Mobilyalar ne oldu?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Sayın milletvekilleri,

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın sözcüsü köprü ile ilgili bazı hususları burada 
ortaya koydu. Tabii bu sahalar kendisinin de bildi%i i#lerdir. Gerçekten, bu çe#it 
konuları kendisiyle tartı#maktan memnun olurum. Yalnız, burada söyledi%i #eyle-
rin tümü yanlı#tır; fennen de yanlı#tır, ilmen de yanlı#tır. Efendim, köprü yapılmı# 
ama bu köprünün üstünden tren geçmeliymi#. (A.P. sıralarından gülü"meler) Haa! 
Bu köprünün üstünden, bugün yapıldı%ı yerde treni geçirmek mümkün de%ildir.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Bu yerde niye yapılsın?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bu köprünün yeri böyle 
keyifle, keyif içinde tayin edilmi# de%ildir. Dünyanın en ünlü, Türkiye’nin en ünlü 
mühendisleri bir araya gelmi#, bunu tayin etmi#lerdir. Haa! Planlama Te#kilâtında 
bir uzman oturup bir rapor yazmı# olabilir; öyle de diyebilir, böyle de diyebilir ama 
bunların mevkii vardır, bunların mercii vardır. Bu köprü, yapılmı# bulunan köprü, 
sadece bir köprü de de%ildir; köprü ve çevre yollarıdır. Çevre yolları, &stanbul için 
fevkalâde önemlidir; bu çevre yolları olmasa, &stanbul’da kıpırdamak bugün müm-
kün de%ildir; binaenaleyh, köprüden daha önemlidir çevre yolları, Çevre yollarının 
bitti%i yerde, iki uçtaki çevre yolunu ba%lamak için köprü yapılmı#tır. Köprü do%-
ru yerde yapılmı#tır, do%ru yapılmı#tır. O kadar do%ru yapılmı#tır ki, köprüye sarf 
edilen parayı 2 sene zarfında köprü ödemi#tir. Bu do%rudur. "imdi, demiryolu için 
bo%azı bir defa daha geçmek lâzım; ikinci köprü geçi#i hazırlanıyor. Bunun da imar 
projesi hazırlanmı#tır. Avan projesinde de, ikinci köprüde de demiryolu ile yolu aynı 
yerden geçirmek mümkün de%il; demiryolunu ba#ka bir yerden geçirmek mümkün. 
Çünkü, demiryolunun yakla#ımı birbirine uymuyor; demiryolu, meyil meselesidir, 
ba#ka zorlukları vardır, birçok sıkıntıları vardır. Yapılmı# etütleri daha 2 gün evvel 
gözden geçirdim; dünyanın en me#hur firmaları yapmı#tır, bizim karayollarımızın 
uzmanları tetkik etmi#tir; demiryolu için ayrı bir geçi#, su altı geçi#i olacaktır; ikin-
ci bir çevre yolu, ikinci bir bo%az geçi#i #arttır; öyle yapılacaktır. Binaenaleyh, bu-
gün Sayın sözcünün ortaya koydu%u hususlar yanlı#tır.

6 karayolu uzmanını atmı#ız görevinden, ondan sonra Demiryolları Genel Mü-
dürünü uzakla#tırmı#ız... Bu çe#it münaka#alara girmek istemiyorum, Aradan 10 
seneye yakın zaman geçti, kim bilir neden yapmı#ızdır? &#e yarayan kimseleri i#in-
den niye uzakla#tıralım? Kim bilir, belki yapılmasın diye köprüye kar#ı çıkmı#lar-
dır, #udur, budur, kafaları almamı#tır, bir #eydir; ne bileyim ben, (A.P. sıralarından 
alkı"lar)



De%erli milletvekilleri, Sayın sözcü, elektrik meselesine de dokundu. Bu hu-
susta söyledi%i #eylerin de tümü yanlı#tır. "öyle yanlı#tır: Efendim, 1965’de 
Türkiye’nin kullandı%ı elektri%in % 45’i sudan elde ediliyordu. Ona bakarsanız, 
1950’de de Türkiye’nin kullandı%ı elektri%in % 4’ü sudan elde ediliyordu. Su sant-
rallarını yapmak kolay de%ildir. 1971’de bu % 27’ye inmi#. E, ba#lanmı# bulunan 
santralları zamanında bitirilememi#, memleket elektriksiz kalmasın diye Fuel-Oil 
santralı yapılmı#; çünkü, bir Kw/h elektri%in yoklu%u Türkiye’ye 100 liraya malolu-
yor. Fuel-Oil santralı yapmak suretiyle, yaptı%ınız tesisler de o zamanın parası ile 
15 kuru#a mâloluyordu; #imdinin parası ile 30 - 35 kuru#a, 40 kuru#a mâloluyor. 
E%er bunu “pahalı” derseniz, 40 kuru#a üretti%iniz bir enerjiye, o zaman bir Kw/h 
elektrikten mahrum kalacaksınız ve 100 lira memleket zarar edecek. Elektri%in 
de%eri hava gibidir; olmadı%ı zaman belli olur. Bakın, elektrik kısıntılarının mem-
lekete verdi%i zarara; yalnız memleketin sanayiine de%il, memleketin ev hayatına 
verdi%i zarara bakın. Bu elektrik kısıntıları da aslında elektrik yoklu%undan mey-
dana gelen bir durum de%ildir; Ambarlı santralinde üç ünite yanmı#tır. Üç ünitenin 
kabloları yanmasaydı, bu sıkıntılar olmazdı. Ege bölgesindeki göllerimizde de çok 
az su vardır; sonra, Keban barajının dört ünitesi konmu#tur, ikinci dört ünitesi de 
sipari# edilmi#tir; bunlar konacaktır ve Ye#ilırmak üzerinde yapmakta oklu%umuz 
Ayvacık-Balolur barajları hizmete girmekte gecikmi#tir; Seyitömer’de yapmakta ol-
du%umuz bir ünite gecikmi#tir, Gökçekaya’da yaptı%ımız ünite gecikmi#tir. Bunlar 
büyük tesislerdir, bunlar böyle hemen hallolacak i#lerden de%ildir; tren bile bir is-
tasyondan bir istasyona giderken gecikiyor; zorluklar vardır.

MAHMUT TÜRKMENO&LU (#zmir) — Bu gecikmelerin bir sorumlusu var-
dır her halde Sayın Ba#bakan?

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Bir sorumluluk varsa, so-
rumluyu arayalım, hep beraber arayalım sorumluyu.

Bunlar gecikmi#tir, onun için, bunlar en kısa zamanda hizmete girecektir. 1975 
Hükümetinin ele aldı%ı elektrik tesisleri tamamlandı%ı takdirde, 60 milyar Kw/h 
elektrik çıkacaktır ve nasip olur da biz hükümet icra etmeye devam edebilirsek, 
Allah nasibederse, 1977 yılında yapaca%ımız yeni tesislerle 100 milyar Kw/h’e gi-
den bir sistemi meydana getirece%iz. 100 milyar Kw/h bu programın içine beyhude 
yazılmamı#tır, 20 milyardan 100 milyara çıkıyoruz. Efendim, Romanya ile Bulgaris-
tan ile Yugoslavya ile Türkiye’yi mukayese ederek bir yere varılamaz. Türkiye’nin, o 
memleketlere gıpta edecek hali falan yoktur; Türkiye, o memleketlerin hepsinden 
çok daha &yi bir memlekettir, çok daha güzel bir memlekettir. (A.P. sıralarından al-
kı"lar) O memleketlerde bulunmayan insan haysiyetini teminat altında tutan hür-
riyetler bu memlekette vardır. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

"u sözleri de, do%rusunu isterseniz, sözcüye yakı#tıramadım: Yok efendim, 
1965 yılında kadar Fuel-Oil Türkiye ihraç edermi# de... Türkiye büyüdü; 1965 sene-
sinde Türkiye’nin kullandı%ı petrol 4 milyon tondu, 1965 senesinde ham petrol 4 
milyon tondu; 1977 senesinde Türkiye’nin kullanaca%ı petrol 18 milyon ton, 1982 
senesinde 30 milyon ton, 1987 senesinde 54 milyon ton ve 1982 senesinde Türkiye 
petrol bulmazsa, denizde ve karada bir yerde petrol bulmazsa, bugünkü rayiçler 
üzerinden 4 milyar dolar, petrol için para ödemeye mecburdur.



Demir - Çelik meselesi de aynı #ekildedir. Türkiye’ ye bir demir - çelik fabrika-
sının 1 milyon tonlu%unu yaymak, 15 milyar liraya mal oluyor.

Türkiye büyümü#tür, imkânları da büyümü#tür. Türkiye, Birinci Be# Yıllık 
Planda, 1963-1968’de 60 milyar lira; &kinci Be# Yıllık Planda, 1968-1973’te 120 
milyar; Üçüncü Be# Yıllık Planda 190 milyar;

Dördüncü Be# Yıllık Planda ise 1 trilyonun üzerinde yatırım yapacak hacme 
eri#mi#tir. Türkiye’ye huzur lâzım, istikrar lâzım; huzur ve istikrar içerisinde bütün 
bunları yapmak mümkün, ama dü#ünün, 1971’den 1977’ye kadar on tane hüküme-
tin de%i#ti%i Türkiye’de bu i#lerin düzgün götürülmesinin kolay olmadı%ını herkes 
kabul etmeli.

Sayın sözcü “Bu Hükümete güvenimiz yoktur” diyor.
Esasen bunu gayet tabii kar#ılıyorum. Yani, “Güvenimiz vardır” demesi müm-

kün de%il ki. Ve aslında bu Hükümete güveniniz olsun demiyorum; Türkiye Cum-
huriyeti hükümetidir; görev yapacaktır. Kanunlarım size verdi%i yetkilerin tümünü 
kullanarak denetlersiniz. Bu görevleri ba#arı ile yapmaya çalı#acak olan bu Hükü-
met, umuyorum, ülkeye güzel hizmetler verecektir

Sayın sözcünün beyanları içerisinde hilafı hakikatler var. Bunlardan bir iki ta-
nesine dokunmak istiyorum

Sayın sözcü buraya geldi, bir foto%raf çıkardı, dedi ki, “Hasan Aksu” “Hasan 
Aksu” diye zapta geçmi#, ama bizdeki resmi kayıtta Hasan Tosun olması lâzım.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — &kisi ayrı.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — &kisi ayrı olabilir; Hasan 

Aksu ise mesele ba#kadır, Hasan Tosun ise mesele ba#kadır; onu soruyorum....
DEVLET BAKANI SEYF# ÖZTÜRK (Eski"ehir) — &kisi aynı.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Aldı%ımız netice #udur: 

Bu Zeytinburnu’ndaki olayda Hasan Aksu diye birisi yok, Hasan Tosun diye birisi 
var.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — &kisi de var efendim.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hayır! &#te devletin res-

mi belgesi elimde. “Hasan Aksu” diye birisi yok, “Hasan Tosun” diye bilgi var. E%er 
yanlı# bir #ey söylersem, onu tashih etme imkânını bana verin, ama burada sizin 
dedi%iniz #öyle: “Zeytinburnu olaylarına karı#an Hasan Aksu adlı gencin...” “Hasan 
Aksu” de%il bu Zeytinburnu olaylarına karı#an; bu. Hasan Tosun’dur.

Hasan Tosun, 1953 do%umlu, Kartal Lisesi Edebiyat bölümü ö%rencisi bir genç-
tir. 17.1.1976 günü gecesi &stanbul Zeytinburnu semtinde asayi# ekiplerince umu-
ma açık yerlerde yapılan aramalar esnasında

Hasan... Evet, burada, Hasan Aksu “Hasan Aksu, Hasan Tosun” ayrı ayrı kimse-
ler adlı bir #ahsın üzerinde... (C.H.P. sıralarından “Ne oldu?” sesleri) Müsaade buyu-
run, a#a%ısında ba#ka, yukarısında ba#ka yazılmı#. (C.H.P. sıralarından gülü"meler)

ÖNER M&SK& (Hatay) — Sayın Bakan ikisi de aynı diyordu.



BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Müsaade buyurun, söylü-
yoruz size oldu%u gibi her #eyi,

Bakınız ne diyor: “1 adet 7.65 çapında Fransız yapısı tabanca, üzerinde 35 adet 
Geco marka mermi, 1 adet patlamaya hazır dinamit lokumu bulunması üzerine, adı 
geçen yakalanarak gözaltına alınmı#tır”. Hasan Aksu...

“Sanı%ın yapılan ilk sorgusu sırasında, kendisinin yasa dı#ı T&KKO adlı örgüt 
mensubu oldu%u, Zeytin-burnu Mithatpa#a Mahallesi Tepeba%ı 3’ncü sokak 52 
sayılı evde arkada#ları ile birlikte faaliyettte bulundu%u bildirilmi#; bunun üzeri-
ne, 18.1.1976 günü gizli örgüt mensuplarısın ele geçirilmesi için güvenlik men-
suplarınca mezkûr adrese gidilmi#, eve girilmek istenildi%inde, içeride bulunanlar 
güvenlik kuvvetlerine silahla kar#ı koymu#lardır” Meydana gelen çatı#ma esnasın-
da Atilla Özkan adlı #ahıs yaralanmı# ve hastaneye götürülürken ölmü#tür. Bahsi 
geçen gizli örgütle ilgisi oldukları anla#ılan 15 ki#i meyanında, Hasan Tosun da 
gözaltına alınmı#tır. Evde yapılan aramada 3 adet tabanca, 2 adet sustalı bıçak, bol 
miktarda mermi ve elde yapılmı# patlamaya hazır bombalar ele geçirilmi#tir.

Sanıkların sorguları tamamlandıktan sonra. Devlet Güvenlik Mahkemesine 
sevk edilmi#ler ve 17.1.1976 günü Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmı#lar-
dır. Soru#turma esnasında, 27.11.1975 günü, &stanbul Üniversitesi Turan Emeksiz 
lokantasından çıkıp merkez binaya giderken, Süleyman Bulut adlı ö%renciyi yarala-
mak suçundan da, hakkında yine Devlet Güvenlik Mahkemesince ayrıca tutuklama 
kararı verilmi#tir”

Bu gibi olaylarda ele geçirilen bütün sanıklar i#kence gördüklerini iddia etmek-
tedirler. Tahkikat yaptırılmı#tır, müfetti#ler gidip tahkikat yapmı#tır. Bu tahkikat 
sonunda, bir i#kence söz konusu olmadı%ı açıklıkla &çi#leri Bakanlı%ına bildirilmi#-
tir.

Binaenaleyh, savundu%unuz veyahut problemini dile getirdi%iniz Hasan Aksu, 
T&KKO örgütünün mensubudur. Bu T&KKO örgütü Türkiye’de anar#inin nüvelerin-
den birisidir. Kendisinin, gezip tozdu%u yerde yakasına yapı#ılmı# de%ildir. Tabanca 
ile mermiyle, dinamitle, patlamak üzere olan dinamitle yakalanmı#tı; Ba#ka birisini 
yaralamaktan da suçludur, kendisine de bir i#kence yapılmadı%ını resmi kayıtlar 
göstermektedir.

"imdi, resim bilgi bu, e%er bu bilgi ile iktifa etmezseniz, bu bilgi do%ru de%ilse, 
tekrar meseleyi dile getirirsiniz, tekrar cevap veririz. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

"imdi Sayın sözcü burada...
AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Ya foto%raf?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Manisa’da Battal Öz’ün 

27.2.1975 tarihinde öldürüldü%ünden bahsediyor, ö%retmenlerin öldürülmesiyle 
ilgili olarak; keza Adapazarı’nda da hikmet Demir’in 4.6.1975 tarihinde öldürüldü-
%ünden bahsediyor.

Bu iki olay hakkında da Yüce Meclise bilgi vermek istiyorum; çünkü bunlar 
veriliyor, veriliyor, sonra yine aynı #eyler tekrarlanıyor. "imdi bakalım ne olmu#:



Manisa’daki Battal Öz hâdisesi #udur: Battal Öz, Manisa’nın Turgutlu kazası-
nın Ahmetli buca%ında Barbaros &lkokulu Ö%retmeni; aynı okul ö%retmeni &brahim 
Ba#ar... Cinnet getirmi#, evvelâ gitmi# babasını öldürtmü#; sonra önüne çıkan kar-
de#ini, anasını, kimi bulduysa öldürmeye kalkmı#, sonra önüne bu arkada#a çıkmı#; 
Battal Öz, bu bahtsız insanı da öldürmü#. Babasını öldürmü#, sonra öz karde#ini 
öldürmü#; halen de akıl hastanesindedir. (C.H.P. sıralarından “Ölmemi"” sesleri) Ben 
bunu 10 Aralık 1975 günü yapmı# bulundu%um basın toplantısında beyan etmi#im. 
Sonra, gelmi#iz bütçe müzakerelerinde, burada beyan etmi#iz; yine geliyor Battal 
Öz... Cinnet getirmi#, anasını öldürmü#, babasını öldürmü#, ba#kasını da öldür-
mü#; gitmi# akıl hastanesine... E, “Bu Battal Öz’ü öldürttünüz” diyor. E, bunun için-
den çıkamayız, (C.H.P. sıralarından “Ya di#erleri?” sesi) Ondan sonra, evet di%erini 
de söyleyece%im, hikmet Demir’i de söyleyece%im: Sakarya ilkokulu ö%retmenle-
rinden; bir içkili gazinoda masa arkada#larıyla birlikte çıkan kavga sonunda ölmü#; 
vukubulan silahlı çatı#mada ölmü#; Sapanca gölünün kenarında bir gazinoda çıkan 
kavgada birbirlerini vurmu#lar. Hikmet Demir bu...

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Yalan o, yalan.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — &#te, 10 Aralık 1975 tari-

hinde de bunu beyan etmi#iz, söylemi#iz.
#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Hikmet Demir kur#un ya%muruna 

tutuldu; yalan o.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Binaenaleyh, yani birbiri-

ni öldürecek; Hükümetin üstüne... Hükümet adam öldürmez ve öldürtmez, hiç bir 
Hükümet adam öldürmez ve öldürtmez. Bunlar iftiradan ibarettir, iftiradan ibaret-
tir. Kim ne biliyorsa.., Türkiye’de yargı organı yok mu? Var. Ba%ımsız yargı yok mu? 
Var. E, oralara verin bunları, ba%ımsız yargıya verin. Onun içindir ki, Battal-Demir 
hikâyesi de bundan ibarettir. (C.H.P. sıralarından “Yargı organı kararlarını ne yaptı-
nız?” sesi)

Yargı organının,.. Sayın milletvekilleri, huzurunuzda bulunan Hükümet, 
Türkiye’nin bütün haklarına sahiptik.

Efendim, “Dı# meseleler çözülememi#”. Hangi dı# mesele çözülememi#? (C.H.P. 
sıralarından “Aaa!” sesleri)

#SMA#L HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Ege çözüldü mü? Kıbrıs çözüldü mü?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Tamam, ben de onu ö%-

renmek istiyorum zaten.
Çözülemeyen dı# meseleler, nasıl çözülmesi lazımmı# ki de, Hükümetin ne yap-

ması lazımmı# ki de, yapmamı#? Dı# meseleler sadece bizim irademize ba%lı de%ildir, 
dı# meseleler kar#ı tarafın da iradesine ba%lıdır. Dı# meseleleri çözmü# olmak için 
Türkiye’nin haklarını feda mı edelim? “Çözüldü” denmi# olması için, Türkiye’nin 
haklarından vaz mı geçelim? Bu mümkün de%ildir.

Kaldı ki, “Kıbrıs” diyorsunuz; Kıbrıs, 1975 senesinin Martındakinden bugün 
daha iyidir. Neden? Çünkü, Kıbrıs’ta bir Federe Devlet kurulmu#tur 1974 senesinin 
Eylülünde; Ekiminde yoktu, bir federe devlet kurulmu#tur. Bu federe devlet seçim 



yapmı#tır; bu federe devlet Anayasa yapmı#tır; bu federe devlet kendi kendisini 
idare etmektedir, bir. 2: Kıbrıs’ın ekonomisi bugün 1974’ten ve 1975’ten çok daha 
iyidir; ekilmedik bir karı# toprak yoktur, arazi kurumamı#tır, ekinler iyidir, a%açlar 
kurumamı#tır. 3: Kıbrıs’ta 120’ye yakın fabrika var; bu fabrikaların hemen tümü 
i#letilmeye ba#lanılmı#tır. Kıbrıs’ta siyasi solüsyon bulunacaktır; Kıbrıs’ta siyasi so-
lüsyon bulunması fevkalâde zordur, halledilemeyen odur.

Ege meselesi, dün, 1974’te “Bizim bir Ege meselemiz yoktur” diyen Yunanis-
tan, “Ege bizim gölümüzdür” fiilen Yunanistan, masanın ba#ına oturmu#tur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri bu meseleleri barı# yoluyle halletmeyi göze 
almı#lardır.

De%erli milletvekilleri, söylemek istedi%im #ey #udur: Türkiye’de...
O&UZ YAZICIO&LU (Adana) — Gizli protokolden ne haber?
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Protokolde bunların hep-

si vardır, bizim protokolümüzde de. Hükümet Programında da bunların hepsi var-
dır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye’nin zor meseleleri var. Bu meseleleri ba%ırarak 
ça%ırarak halletmek mümkün de%il; bunları dü#ünerek, ta#ınarak ve gönül ve el-
birli%i, yaparak halledebiliriz. Biz bu niyetlerle Yüce Meclisin önünde bulunuyoruz. 
Hükümet, Türkiye’nin bütün meselelerini gö%üsleyecek güce sahiptir evet, Hükü-
met olmak iddiadır; Türkiye’nin bütün meselelerinin altından kalkacak güce sahip-
tir. Bu güçle önünüzde bulunuyoruz. Türkiye’nin bütün meselelerini tadat etmi#, 
bunların her birisiyle u%ra#mak için, azimle, #evkle u%ra#mak için büyük bir karar-
lılı%a sahiptir.

Hükümet huzurunuzdadır; Hükümet, Cumhuriyet Hükümetidir. Hükümeti 
tahkir ve tezyif etmeyiniz, tenkit ediniz, aydınlatıcı yol gösteriniz, bildi%iniz #ey-
leri söyleyiniz. Nihayet, Türkiye’nin ba#ka Hükümeti yoktur; bu Hükümet sizin de 
hükümetinizdir, yani Türkiye Cumhuriyetinin hükümetidir. Onun içindir ki, bun-
lardan bir #ey çıkmaz; Türkiye’nin bütün meselelerinin hallini istedi%iniz Hükü-
meti küçük dü#ürmekle elinize bir #ey geçmez. Be%enmedi%iniz #eyleri dile getirin, 
bütün denetim yollarını da kullanın, ama a%ıza alınmayacak sözleri söylemekle bir 
#ey çıkmaz; çünkü çirkinlikte yarı#ın sonu yoktur. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri)

Burada komünizm tehlikesi dile getirildi; savunmamızın ihtiyaçları dile geti-
rildi. Bunlar birtakım #iddetli üslup içerisinde, yumu#ak üslup içerisinde dile geti-
rilmi#, bunun önemi yoktur; bunlar Türkiye’nin meseleleridir. Yalnız, Türkiye bu-
gün için 42 milyondur, yarın, be# sene sonra Türkiye 50 milyon olacaktır ve birçok 
zorlukları bulunan Türkiye’nin ba#ka memleketlerin önünde e%ilmesi mümkün 
de%ildir; bunun içindeyiz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Türkiye bunu 
göze almaya mecburdur; Türkiye, e%ilmeden bu meseleleri halletmeyi göze almaya 
mecburdur. Zorla, ba#ka devletlerin baskısı ile Türkiye’nin bir meseleyi halletmesi 
mümkün de%ildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul etmeyece%i ve milletin kabul etmeye-
ce%i bir solüsyonu da, bir hal #eklini de, hangi meselede olursa olsun, Cumhuriyet 



Hükümeti olarak biz, ne milletin önüne koruz, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin önüne koruz. Sorumluluk anlayı#ımız budur ve bu sorumluluk anlayı#ımızdan 
ayrılmayaca%ız. Zor meseleler üslendik, deste%inize, ir#adınıza, aydınlatmanıza, 
denetlemenize muhtacız.

Cenabı Allah yardımcımızdır, hepinize saygılar sunuyorum. (A.P. sıralarından 
“Bravo” sesleri, sürekli alkı#lar)

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Ankara) — De-
%erli Arkada#larım, gecenin bu saatinde vaktinizi fazla almayaca%ım.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Efendim, grup adına konu#amaz Bakan.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, ne konu#uyor?

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
Sayın Demokratik Parti Milletvekilinin...

BA%KAN — Bir dakika Sayın Asiltürk.

Sayın Faruk Sükan’ın konu#masıyla ilgili zabıtlar tetkik edilmi#tir. Sayın hati-
bin konu#masında geçen ibare ile ilgili sözlerden dolayı &çtüzü%ün 70’nci maddesi-
ne göre açıklamada bulunmak üzere söz verece%im.

Buyurun.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Kime efendim, hangi sıfata, kime?

BA%KAN — Sayın Asiltürk’e, M.S.P. Grubu adına Sayın Asiltürk.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Grup adına konu#amaz ki! Parlamentoyu 
dejenere etmeyiniz. "ener Battal Bey söz istedi Grup adına ona söz verin.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
De%erli Arkada#larım...

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Grup adına konu#amaz, ona söz veremez-
siniz.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
De%erli Arkada#larım, burada bir Hükümet programı konu#ulurken...

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Meclisin kurallarım altüst etmeyin; &çtü-
zü%ü çi%netmeyin; Meclislerin kurallarını altüst ettirmeyin, &çtüzü%ü çi%nettirme-
yin Sayın Ba#kanım, çok rica ederim.

BA%KAN — Çi%nenmiyor karde#im; rahatsız olma, rahatsız olma, çi%nenmi-
yor.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
Grup adına konu#uyorum.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Yapma Sayın Bakan, Grupunuz adına ko-
nu#amazsınız.

BA%KAN — Sayın Genel Ba#kan, kime müsaade ediyorsanız o konu#sun.



SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
Partime yapılan sata#ma ile ilgili olarak, Grup Ba#kanvekili sıfatı da üstümde ol-
du%undan ve #ahsımla &lgili... Aynı #ekilde vali tayinleri dolayısıyle birtakım sözler 
söylendi%inden cevap verme hakkım do%mu#tur. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

De%erli Arkada#larım, müsaade etmi# olsaydınız, #imdiye kadar zaten bitirir-
dim.

Burada Hükümet Programı konu#ulurken, aslında Hükümet Programıyla 
uzaktan yakından alâkası olmayan bazı mevzularda talihsiz beyanlarda bulunuldu. 
Birtakım suni heyecan gösterilerinin arkasında bazı #eyleri söylemek, onların do%-
ru olmasını gerektirmez

De%erli arkada#larını, bir paranın üzerinde, o paranın kimin tarafından kul-
lanıldı%ı, kimin tarafından onun üzerine yazı yazıldı%ı bilinmeden, bir i#çi gelmi#, 
bir parayı almı#, Sayın parlamenterlere götürmü#; bunun üzerinde de, “Tek önder 
Peygamber” yazılıymı#, i#çi bunu Sayın parlamentere götürünce, bu parlamenter 
kendi yargısıyla bunu Partimizin ilçe ba#kanının kendisini yazdı%ı bir para olarak 
de%erlendirip buraya getirmesi fevkalâde üzücü bir olaydır.

FARUK SÜKAN (Konya) — &#çinin de%il efendim, savcılıktan aldım.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
De%erli Arkada#larım, buraya olayı getiren Sayın arkada#ım da farkında de%il, me-
seleyi bilmeden konu#uyor.

Bir i#çi geliyor, bir para getiriyor; bu paranın üzerinde “Tek önder Peygamber” 
yazılı imi#; yazar ya. Bu i#çi savcılı%a müracaat ederek “Bu paranın üzerindeki yazıyı 
M.S.P. Ermenek ilçe Ba#kanı yazdı” diyor.

Hadise adliyededir; neyse, neticeye varacaktır; ama üzücü olan taraf budur. Bir 
parlamenter buraya gelip, bir i#çinin paranın üzerinde yazdı%ı bir yazıyı do%rudan 
do%ruya kendisini yargı organının yerine koyarak, “Bunu filan adam yazmı#tır” 
diye burada altını damgalıyor. Hadise adliyeye intikal etmi#tir, ne oldu%u belli de-
%ildir, kimin yazdı%ı belli de%ildir, netice alınmamı#tır. Burada bunların üzerinde 
konu#mak fevkalâde ayıptır.

FARUK SÜKAN (Konya) — Aynı #eyi söylüyorum.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
Aynı #eyi söylüyorsanız, niye burada söylüyorsunuz? Gidin savcılıkta söyleyin.

De%erli Arkada#larım, ikinci bir husus; 26,5 ay bu Hükümet?

FARUK SÜKAN (Konya) — Neden alınıyorsunuz beyefendi? Ben samimiyet-
le ortaya koydum.

SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 
Te#ekkür ederim Sayın parlamenter.

26,5 ay bu Hükümet görev yaptı. Bu görevi yaparken bir kaymakam vaktiyle 
ezan okumu#mu#, onu biz vali yapmı#ız!



Ben #ahsen bilmiyorum; samimi olarak itiraf edeyim, ben bilmiyorum böyle bir 
#ey var mı, yok mu bilmiyorum; ancak burada üzerinde durulması gereken ba#ka 
bir husus var. De%erli Arkada#larım, diyor ki: “Namaz kıldı diye vali oluyor kayma-
kamlar”

"imdi, burada temel bir meseleye geliyoruz: Hani layiklik vardı, hani layikli-
%e hepimiz riayet ediyorduk? Demek, kaymakam namaz kılarsa, bütün vasıflarına 
ra%men vali olamaz; vali olmaması için namaz kılmaması lâzım.

De%erli Arkada#larım, layikli%in gere%i...
BA%KAN — Sayın Bakan, konu dı#ına çıkmayalım. Sayın Bakan...
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) 

— De%erli Arkada#larım, layikli%in ne oldu%unu bilmemiz lâzım. Bu arkada#ım, 
Konya’da kaybetti%i oyların hesabını benden soracak sa, onun mesulü ben de%ilim.

FARUK SÜKAN (Konya) — Müfetti# raporlarıyla söyleniyor.
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 

Ba#ka yerlerden hesap sormalıdır; ancak, layiklik bir devlet sistemidir; fert layik 
olmaz...

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, ne için söz aldı?
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 

Ferdin bir inancı vardır, o inanç #öyledir veya böyledir, ama...
BA%KAN — Sayın Bakan, konu dı#ına çıkmayalım.
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 

Devlet layiktir; devletin prensipleri inançlara göre de%ildir.
BA%KAN — Sayın Bakan, konu dı#ına çıkmayalım, ben bundan dolayı söz ver-

medim.
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 

&ster #una inansın, ister buna inansın, devletin nazarında o ki#i aynı muameleyi 
görür; ister namaz kılsın, ister kılmasın, aynı muameleyi görür...

FARUK SÜKAN (Konya) — O%uz, sen Türk adaletini mahvettin.
SANAY# VE TEKNOLOJ# BAKANI O&UZHAN AS#LTÜRK (Devamla) — 

Devletin valisi namaz kılarsa, o reddedilmez; kılmazsa, onun hakkında cezai i#lem 
yapılmaz, layiklik budur; devletin prensibidir, devletin sistemidir, yoksa, fert layik 
de%ildir; ferdin bir inancı vardır, ya Hristiyan’dır, ya Müslüman’dır, ya ba#ka bir 
#eydir. E, bunu anlamadıktan sonra ben ne anlatayım de%erli arkada#larım?

Bu kabil konu#maları yersiz buluyorum.
&fade etmek istiyorum ki, haksız, art maksatlı bu kabil iftiralar, onları yapan-

lara, ancak iade edilir.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — "ahsı adına söz Sayın &smail Özen’in, buyurun efendim. (C.H.P. 

sıralarından alkı"lar)



#SMA#L ÖZEN (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan, Meclisimizin saygıde%er üyeleri;
Sayın Demirel Hükümetinin 36 sayfalık Hükümet Programını dikkatle dinle-

yip takip eden arkada#larımla ben de satır satır, nokta ve virgülüne varıncaya kadar 
takip ettim. Görü#lerimi belirtmek üzere söz almı# bulunuyorum.

Geçmi# dönemlerdeki hükümet programlarıyla kar#ıla#tırma olana%ını yasal 
süre içerisinde buldum. Programın kaleme alınmasından daha çok önemli olanı, uy-
gulanmasıdır. Bu bakımdan, programı uygulayacak olan hükümet üyeleri, bakanla-
rın büyük bir ço%unlu%unun, önceki Demirel Hükümetlerinde görev almı# kimseler 
olması, maalesef daha önceki programı uygulamamı#, plan - program yerine hissi 
uygulamalara öncelik ve önem verilmi#; bu nedenle Koalisyon Hükümeti içerisinde 
dayanı#ma kalmamı#, birbirine güven, saygı duyulmadı%ından, milli Cephe Hükü-
meti üyelerinin bazılarınca bir çe#it yorgana benzetilmi#; Hükümet içte ve dı#ta 
itibarını yitirmi#, hükümet olma gücünü kaybetmi#; onun için de, ba#ta Hükümet 
Ba#kanı ve di%er Hükümet üyeleri ve ba%lı bulundukları siyasi parti grupları bunu 
kabul ederek, Sayın Ecevit’in 2,5 sene önce önermi# oldu%u erken seçim önerisini, 
2,5 sene geçtikten sonra anlayabilmi# ve görebilmi# olduklarından erken seçime 
gidilmi#tir.

Niçin, neden erken seçime gidildi%i açıkça ortadadır. Demokrasi idaresinde ya-
salar çi%nendi%i, hiçe sayıldı%ı, mal ve can güvenli%i kalmadı%ı, e%itim özgürlü%ü 
kalmadı%ı, içte huzur, dı#ta onurlu Türk Devletine gölge dü#ürüldü%ü, demokrasi 
Haresi nepotizm idaresine dönü#türüldü%ü, demokratik hukuk devletine gölge dü-
#ürüldü%ü için, 2 sene 3 ay içerisinde 314 yurtta#ımızın öldürüldü%ü, siyasi cina-
yetlerin istenildi%i, 2.400 yaralama olayının oldu%u, hadise yapanların % 80’inin 
bulunmadı%ı, suçluların Hükümetçe müdafaa edilip, suçları örtbas edilmeye çalı-
#ıldı%ı için, demokrasiyi ya#atma kararında olan güçlerin ve halkın tepkileriyle da-
yanılmaz durum içerisinde bulunan Türk halkının tepkilerine koalisyon içerisin-
de bulunan vicdan ve ahlâkından emin oldu%umuz arkada#larımızın, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 2,5 sene evvel söylemi# oldu%u erken seçimden ba#ka çarenin kal-
madı%ını gören Yüce Meclisin aldı%ı karar gere%ince erken seçime gidilmi#tir.

Sayın Cumhurba#kanına, Anayasa gere%i, hükümet kurma görevi Sayın Ecevit’e 
verildi%inde, Türkiye’yi nepotizm idaresine dönü#türenlerin yaygaraları ayyuka 
çıkmı#, “Çankaya Hükümeti” diye ba%ırmaları, Türk ulusunun, sa%duyu sahibi mil-
letimizin gözünden kaçmamı#tır.

Türkiye’de hükümet atama mercii yalnız Çankaya’dır, Sayın Cumhurba#kanı-
dır. Siz de bu Hükümeti oradan onay alarak kurdunuz ve bu programınızı burada 
Mecliste görü#üyoruz. Güvenoyu alırsanız Hükümet olmaya devam edeceksiniz, 
alamazsanız ki, in#allah alamayacaksınız tıpı# tıpı# Çankaya’ya gidip, emaneti Cum-
hurba#kanına teslim edeceksiniz.

Adalet Partisi, milli Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde vic-
danlı, ahlâklarından emin oldu%um bütün arkada#larımın, Demirel Hükümetinin 
nepotizme dönü#mesinde, sapmasına engel olacaklarını da ümit ediyorum. Genel 
Ba#kanlarının her dedi%ine gözü kapalı “Evet” demeyecek, yüce milletin gelece%ini 
endi#eli günlere götürecek bu tutuma gruplarca karar alınmı# olmasına ra%men, 



“Hayır” diyecek arkada#larımız elbette olacaktır. Onların vicdanları size güvenoyu 
vermeye razı olmayacaktır. Siz her ne kadar, “Vicdanım razı olmuyor” diyen bir 
arkada#ımıza, “Vicdanım razı olmuyor demek ayrı, güvenoyu vermiyorum demek 
ayrı” diye, geçmi#te, “Dün dündü, bugün bugündür” deyimini Türk politika haya-
tına getirerek politikaya devamı dü#ünüyorsanız da, devlet adamlı%ına yakı#ma-
yan bu adetlerinizden dolayı Türk ulusunun vicdanlarında Sayın Demirel herhalde 
suçlusunuz. Sizin durumunuzda olup da politikaya devam eden, dünyanın hiçbir 
yerinde hiçbir kimseye rastlanılmamı#tır ve yoktur.

Ayrıca, Hükümet Programında ve yukarıda saydı%ım nedenlerden ve bazı ba-
kanların geçmi#teki tutumlarından dolayı da program uygulanacak nitelikte de-
%ildir. Çünkü, daha evvelki programda, hükümet programlarına almı# olmanıza 
ra%men, bu programın da 10’ncu sayfasındaki seçim birli%ini neden evvelki hü-
kümetlerinizde ele almadınız? Seçime gidinceye kadar ortaklarınıza seçim birli%i 
vaat ettiniz; ama seçimde onları kaderleriyle ba#ba#a bıraktınız, en büyük kötülü%ü 
onlara siz yaptınız. Milli Selâmet Partisine verilen her oyun Cumhuriyet Halk Par-
tisine verilmi# olaca%ını siz söylediniz. Onun için de, Cumhuriyetçi Güven Partisi-
nin bu duruma gelmesine siz sebep oldunuz. "imdi, gerçekten o partileri sevenle-
ri inandıraca%ınızı mı zannediyorsunuz? Bu Hükümetin devam etmesinde, di%er 
partilerin gelecekte mü#kül duruma dü#eceklerini bilmediklerini mi sanıyorsunuz?

Yine Programın 12’nci sayfasında, “Devlet Mühendislik Mimarlık Akademile-
rini ülke ihtiyaçlarını da nazara alarak artıraca%ız ve ö%retim üyelerimin yurt dı#ın-
da yeti#melerine öncelik verece%iz” #ekli yazılır.

Ö%retim görevlisi bulunmadan, bir mühür bir müdürle okul açılmasının an-
lamı yoktur. Daha evvelki hükümet programlarında da bu hususlar vardı. Neden 
gerçekle#tirmediniz? "imdi buna inandıraca%ınızı mı zannediyorsunuz?

Yine, Programın 15’nci sayfasında, “Kalkınma modelimiz millidir ve memleket 
gerçeklerine dayanacaktır. Kalkınma planlı ve dengeli olacaktır” deniliyor.

Devlet Planlama Te#kilâtını iki buçuk yıldır fonksiyonsuz hale getirdiniz. Zira, 
daha önceden sizin, plan yerine pilav istedi%inizi Türk halkı bilmektedir. Bu çeli#ki 
nedeniyle size güvenoyu vermeyece%im.

Yine Programda, Ziraat Bankasının öncelikle tarım kesiminde gerekli etkinli%e 
kavu#turulaca%ı &fadesi vardır. Bugün 350 dekar tapu ipote%i ile 75 bin lira traktör 
kredisi, 1.000 dönüm tapu ipote%i ile 200 bin lira biçer - döver kredisi, bin liradan 
on bin liraya kadar çevirme kredisi alan, Türk çiftçisinin içerisinde % 10 ki#idir. 
Elinde imkân olmayan % 90 Türk çiftçisi vatanda#ımıza ne vereceksiniz; bugüne 
kadar ne verdiniz?

Halk Bankası kanalıyla 6 milyar kredi alan esnaf ve sanatkârlarımızın duru-
mu ne olacaktır? Türkiye’mizde da%ıtılan 115 milyar kredinin 18 ilâ 21 milyarını 
Ziraat Bankası kanalıyla ziraatçi kesim almaktadır. 6 milyar krediyi küçük esnaf ve 
sanatkârımız Halk Bankası aracılı%ı ile kullanmaktadır. Bakiye kalan 80-85 milyar 
krediyi bir avuç mutlu azınlı%ın aldı%ından haberiniz yok mu? Bunları açık ve seçik 
olarak Programa almadı%ınız için güvenoyu vermeyece%im.



Yine, Programın 18’nci sayfasında, topyekûn kalkınmayı hedefine ula#tıran 
köyün ve köylünün öncelikle kalkınmasına önem verece%iniz ibaresini kullanıyor-
sunuz. Daha önceki Sayın Ecevit Hükümeti Programında kalkınmayı köylüden ba#-
lataca%ı ifadesinden esinlenerek kopya edilmi# bu ifadeyi nasıl izah edeceksiniz?

Yine, Program okumanız sırasında, 24’ncü sayfada yazılı olmasına ra%men, 
okumadan geçti%iniz, “yabancı sermayeye devir imkânlarını geli#tirecektir” cüm-
lesini nasıl izah edeceksiniz?

Türkiye nüfusunun % 52’sinin belediyeler bölgesinde yerle#mi# olmasına ra%-
men, Programda belediyelere ait gerekli ifade birkaç cümleden ibarettir; “Belediye 
hudutları içerisindeki yolların yapım ve onarım, bakım çalı#malarını hızlandırmak 
için gereken tedbirler alınacaktır” denilmektedir.

Bundan önceki hükümetiniz dönemlerinde kaybetti%iniz belediyelerin normal 
alacakları kredileri verdirtmeyip, o belde halkına, size oy vermedi%i için ıstırap çek-
tirdi%inize hakkınız var mıdır?

Kazanamadı%ınız belediyelerin yol yapımlarına da yardımcı olaca%ınızı, kredi-
lerini verdirece%inizi Yüce Meclis ve Türk ulusu huzurunda söyleyemeyece%iniz için 
size güvenoyu vermeyece%im.

Tüm belediyelerimizin bütçesi 8-9 milyardır. Bu para ile 22 milyon insana ve 
her #eyin var olu#undan, yok olu#una kadar her canlı ve her cansıza hizmet götü-
ren belediyelerimizin hâlâ 1930 yılında çıkan 1580 sayılı Yasa ile yönetildi%i, 1977 
Türkiye’si ve daha sonrası Türkiye’sinin belediyelerine bu yasa ile hizmet yapmaları 
olanaksızdır; hizmet yapılıyor ise de, çok zordur. Görev yapan arkada#larımız bunu 
çok iyi bilirler.

Programda açık ve seçik olarak bu konulara yer verilmedi%i için, 1580 ile 5237 
sayılı Yasa de%i#iklikleri ve 1930 yıllarında çıkan Köy Kanunu ile Çiftçi Mallarını 
Koruma Kanunları tadili ve ele alınaca%ına dair Programda hiç bir ifade bulunma-
dı%ı için güvenoyu vermeyece%im.

Programda bulunan, Edirne - Gürbulak ile &stanbul - &skenderun yollarının ge-
li# gidi# #eklinde yapılaca%ı var; ama 12-13 senedir &stanbul’dan Gebze’ye kadar 
olan yolu yaptıramayan Hükümetin, &stanbul’dan &skenderun’a kadar olan yolu 
yaptıraca%ı inandırıcı de%ildir. Bu yol için 9 milyar dolar kar#ılı%ı 150 milyar para-
yı iç huzursuzlukları nedeniyle bu Hükümetin harcama yapıp, yolu tamamlayaca%ı 
inancında olmadı%ım için güvenoyu vermeyece%im.

1977 yılından bu yana ambargo konusunda hiçbir tedbir almamı#, devamlı el-
pençe divan duran Hükümet, Amerika ve Rusya ile iyi ili#kiler sürdürüp, dostlu%u 
devam ettirece%i #eklindeki, Programa alınan metne yabancılar dahil, hiç kimse 
inanmadı%ı için güvenoyu vermeyece%im.

Kamu görevlisi devlet memurları dahil, yurt içindeki ve yurt dı#ındaki i#çi kar-
de#lerimizin, i#veren ve sanayicilerimizin, bu kurulacak Hükümete güven duyma-
dıkları için, Türk ö%retmeninin büyük bir ço%unlu%una bu Hükümetin ıstırap çek-
tirece%i için, ana ve babaların evlât acılarına tahammülleri kalmadı%ı için, karde#i 
karde#e vurdurdu%u için bu Hükümete güvenoyu vermeyece%im.



Adalet Partisinin yekdi%erine Hükümet kurdu%u veya Demire! koalisyonların-
da devamlı hükümette görev alan benim hem#erimin bu Hükümette görev almı# 
olmasını üzülerek görüyorum. Hükümette görev aldı%ı sürece Türkiye’mize hiçbir 
yararı olmamı#, olmadı%ı gibi, benim vilâyetime de hiçbir yaran olmayan, yalnız 
Sayın Demirel’in koruma görevlisi gibi yanından ayrılmamı#, hizmet getirilmesi ye-
rine kilometre ta#ı gibi durdu%undan, akıl hocalı%ı yapmanın ötesinde hiçbir icraatı 
bulunmayan, hani bir deyim vardır, “Yarım hoca insanı dinden, yarım doktor insanı 
candan eder” misali bundan ba#ka hiçbir #eyi olmayan, geçmi# dönemlerde Demok-
rat Partili yurtta#larımıza a%zına gelen her #eyi Söyleyen, bizim söylediklerimizi de 
söyleyen bu hem#ehrimizin tekrar, Hükümette görev almasını üzülerek gördü%üm 
için güvenoyu vermeyece%im. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli Arkada#larım, en az kar#ımızdakiler kadar imanlı ve inançlı Müslüman 
oldu%umuzu, Türk ulusunun refahı ve huzuru, gelece%i için bu kürsüden do%ru 
dürüst hizmet edece%imize namusumuz üzerine and içip, yemin eden ki#i olarak 
üzerime dü#eni yaptı%ımın huzuru ve inancı içerisinde güvenoyu vermeyece%im.

De%erli Arkada#larım, biraz evvel Sayın Ba#bakanı dinledik: Ülkenin gerçek-
leriyle, mantıkla, Demokrat Partinin devamı olan Adalet Partili arkada#larımın ne 
olur aklıselimle dinlemesini rica edece%im.

Hükümeti ve Ba#bakanlı%ı devraldı%ı zaman Adalet Partisinin oyu % 56 idi. 
Bugün milli cepheyi olu#turanların oyunun % 52’ye çıkı#ıyla iftihar eder görünme-
sinden dolayı güvenoyu vermeyece%im. (C.H.P. sıralarından alkı"lar)

De%erli Arkada#larım, sizi ve inanmı# gibi görünenleri elbette inanmı# gibi 
parti grup kararlarına uydurulması gereken disipline uyması bakımından gerekeni 
yapabilir, ama bizim gibi dü#ünen, bu memleketin gelece%ine, ülkenin selâmete çık-
ması için dü#ünenlere bunu yutturamayaca%ı için güvenoyu vermeyece%im. (C.H.P. 
sıralarından alkı"lar)

De%erli Arkada#larım, Hükümetin güvenoyu alaca%a, elbette güven oylama-
sına geçildi%i gün belli olacaktır. Elbette bunun kesin olmadı%ını in#allah Cenabı 
Allah size gösterecektir.

Yüce Meclisimize ve Türk Ulusuna saygılar sunar, hepinizi hürmetle selâmlarım 
aziz arkada#larım. (C.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Konu#maların devam etmesine dair bir Önerge vardır; okutup, 
oylarınıza sunaca%ım.

Millet Meclisi Ba"kanlı$ına
Ancak saygı gere%i adına Hükümet programı demek zorunda bulundu%um, 

2.000 yılına kadar bile yerine getirmesi mümkün olmayan, dayanak ve kaynak gös-
terilmeyen vaatler yı%ına%ının olu#turdu%u Hükümet belgesinin, bir ba#ka deyimle 
programsız, programın de%er kazanmasına yönelik ele#tirilerin devamında yarar 
göründü%ünden, Sayın Ba#kanlı%ınızdan görü#melerin devamını, söz istemi# bu-
lunan Sayın milletvekillerinin konu#maları için olanak tanınmasını saygıyle arz ve 
talep ederim.

Mevlüt Güngör Erdinç (Yozgat)



BA%KAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
memi#tir.

Hükümet programı üzerindeki görü#meler tamamlanmı#tır.
Güvenoylamasının, Anayasanın 103 ve &çtüzü%ümüzün 105’nci maddeleri ge-

re%ince, görü#melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmek-
tedir. Buna göre, Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar 
Kurulu hakkında güvenoylaması yapmak için 1 A%ustos 1977 pazartesi günü saat 
15.00’te toplanmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 23.56
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B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Geçici Ba"kan Kinyas Kartal

GEÇ!C! D!VAN ÜYELER!: Ertu#rul Günay (Ordu)
Selâhattin Öcal (Ankara)

Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA%KAN — Gündemimize göre, Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel tarafın-
dan kurulan Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 ve &çtüzü%ümüzün 105’inci 
maddeleri gere%ince güvenoylaması yapılacaktır. Oylamaya geçmeden önce, dinle-
yicilerle ilgili bir hatırlatmada bulunaca%ım:

&çtüzü%ümüze göre, dinleyiciler, sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Söz, 
alkı# ve ba#kaca bir hareketle dü#üncelerini belirtmeleri yasaktır. Bu yasa%a uyma-
yan dinleyiciler görevliler tarafından derhal dı#arıya çıkarılacaktır.

Güvenoylamasının açık oy #eklinde yapılması &çtüzük gere%idir. Açık oylama 
#ekline Genel Kurul karar verecektir. Bu konuda bir önerge vardır, okutuyorum:

Millet Meclisi Ba"kanlı$ına
&çtüzü%ün 105’inci maddesine göre açık oylama ile yapılacak güven oylaması-

nın ad okunmak suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

A.P. Grupu Ba#kanvekili  M.S.P. Grubu Sekreteri
Edirne Konya 
&lhami Ertem "ener Battal
M.H.P. Grupu Ba#kanvekili
Konya  #stanbul 
&hsan Kabadayı Numan Uzun
Bolu Ni$de 
Müfit Bayraktar  Hüseyin Avni Kavurmacıo%lu
Ordu Mu" 
Bilâl Tarano%lu Kasım Emre
#zmir  Samsun 
Ali Naili Erdem Nafiz Kurt



Kayseri  Kayseri 
Kemal Do%an Mahmut "evket Do%an
#zmir Mu$la 
Aysel U%ural Ahmet Buldanlı
Çanakkale 
&rfan Binay

BA%KAN — Bir önerge daha vardır, onu da okutuyorum:

Sayın Ba"kanlı$a
Oylamanın açık oyla ve ad okunarak yapılmasını arz ve teklif ederiz.

Sivas Kır"ehir 
Enver Akova Mustafa E#refo%lu
Zonguldak Amasya 
Ahmet Gültekin Kızılı#ık  Etem Naci Altunay
#zmir Amasya 
Ali Naili Erdem Muhammet Kelleci
Tekirda$ Aydın 
Nihan &lgün Behiç Tozkoparan
Kocaeli Sinop 
Adem Ali Sano%lu Hilmi &#güzar
Denizli Samsun 
Mustafa Kemal Aykurt Mustafa Da%ıstanlı
Ankara 
&smail Hakkı Köylüo%lu

BA%KAN — Güvenoylamasının ad okunmak suretiyle yapılmasını ve adı oku-
nan Sayın milletvekilinin aya%a kalkarak, yüksek sesle, “kabul”, “ret” veya “çekin-
ser” kelimelerinden birini ifade etmek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Oylama i#lemine Adana seçim çevresinden ba#lıyoruz.
#LHAM# ERTEM (Edirne) — Hasta olan arkada#ımız var Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Bir hasta milletvekili vardır, önce onun oyunu alalım.
Sayın Bahri Da%da#?
BAHR# DA&DA% (Kars) — Kabul.
BA%KAN — Adana seçim çevresinden ba#lıyoruz efendim.
(Adana milletvekillerinden ba#lanarak oylar toplandı)



BA%KAN — Güven oylamasının sonucu gelmi#tir; okutuyorum:

“Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 ve &çtüzü%ün 105’nci maddeleri gere%ince yapılan güvenoylama-
sının sonucu:

Oy sayısı: 448

Kabul: 229

Ret: 219

(A.P., M.H.P., M.S.P. sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Bu sonuca göre, Ba#bakan Sayın Süleyman Demirel tarafından 
kurulan Hükümete Millet Meclisince güvenoyu verilmi#tir.

Kendilerini kutlar, ulusumuz ve yurdumuz için hayırlı olmasını dilerim. (A.P., 
M.S.P. ve M.H.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Buyurunuz Sayın Ba#bakan. (A.P. sıralarından aya#a kalkarak, “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Sayın mil-
letvekilleri;

Huzurunuzda bulunan Cumhuriyet Hükümetini... (Dinleyici üst localarında ka-
rı"ıklıklar)

NURETT#N KARSU (Erzincan) — Polise kar#ı geliyorlar Ba#kan. (C.H.P. ve 
A.P. sıralarından aya#a kalkmalar, gürültüler)

Polise kar#ı geliyorlar; dinleyici localarında polise kar#ı geliyorlar. (Dinleyici üst 
localarında gürültüler, aya#a kalkmalar, alkı"lar)

BA%KAN — Lütfen dinleyelim. (Ba"kanın tokma#ı vurması)

HASAN CER#T (Adana) — Devletin polisini dövüyorlar Ba#kan.

BA%KAN — Görevliler görevini yapsınlar. Görevlileri i#ba#ına ça%ırıyorum. 
(Gürültüler)

Görevliler lütfen... Gürültü yapanları dı#arı çıkaraca%ız.

NURETT#N KARSU (Erzincan) — Demirel’in polisini dövüyorlar. Devlet 
adamına saygısızlıktır bu.

BA%KAN —Beyler, lütfen yerlerinize oturunuz. (Ba"kanın tokma#ı vurması)

ETEM EKEN (Çorum) — Bakanların arabalarında getirdikleri adamlar yukar-
da anar#i çıkarıyorlar. Böyle memleket idare edilmez. (Gürültüler)

BA%KAN —Lütfen yerlerinize oturunuz... Sükûneti temin edelim. (Gürültüler)

NURETT#N KARSU (Erzincan) — (Ba#bakan Süleyman Demirel’e dönerek) 
Bir gün bunlar senin gözlerini oyacaklar...



HASAN CER#T (Adana) — Bakanların arabalarıyla gelenler yukarıda e#kıya-
lık yapıyorlar.

BA%KAN —Beyler lütfen yerlerinize oturmanızı rica ediyorum; lütfen yerle-
rinize oturunuz. (Gürültüler) Lütfen beyler, lütfen yerlerinize oturunuz. Lütfen...

TEVF#K F#KRET ÖVET (Sinop) — Ba#kan, yukarıda Devletin polisini dövü-
yorlar.

HASAN CER#T (Adana) — Ba#kan, lütfen görevinizi yapın, yukarıya müda-
hale edin.

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen... Lütfen beyler, yerlerinize oturun... (Gürül-
tüler) Ne yapalım, olmu#... Yerlerinize oturunuz.

ETEM EKEN (Çorum) — Polisi dövüyorlar Ba#kan. (Gürültüler)

NURETT&N KARSU (Erzincan) — Senin Devletçili%in bu kadar.

ETEM EKEN (Çorum) — Bakan arabalarıyle fa#istleri doldurdular, e#kıyaları 
doldurdular, komandoları doldurdular.

BA%KAN — Görevliler, lütfen, dinleyiciler tarafından gürültü yapılıyorsa, he-
men bunları dı#arı çıkarınız. (Gürültüler)

HASAN CER&T (Adana) — Devletin polisini Mecliste dövdürüyorsunuz Sayın 
Ba#kan. (Gürültüler)

ETEM EKEN (Çorum) — Polisi dövüyorlar Ba#kan.

NURETT#N KARSU (Erzincan) — Sayın Ba#kan, kula%ınız duymuyor mu? 
Sa%ır mısınız?

ETEM EKEN (Çorum) — Bakan arabalariyle ta#ıdılar bu insanları; dolmu# 
yaptılar. (Gürültüler)

BA%KAN — Beyler, lütfen yerinize oturunuz. Lütfen... Rica ediyorum yerinize 
oturunuz; birbirimizi anlayalım, birbirimizi dinleyelim. (Gürültüler)

Lütfen yerinize oturunuz karde#im.

HASAN CER#T (Adana) — Sayın Ba#kan, polisi dövüyorlar; onlar gitsin, on-
dan sonra oturaca%ız.

BA%KAN — Peki, siz bekleyin, ben bekleyeyim; sonu ne olacak? Lütfen yeri-
nize oturunuz.

YÜKSEL ÇAKMUR (#zmir) — (Ba#bakan Süleyman Demirel’e dönerek) Fa-
#ist ahtapot, Meclisi e#kıyaya bastıramazsın. Meclise cepheyi doldurdun, Meclisi 
e#kıyaya bastırdın; #imdi de Parlamentoyu bastırıyorsun bu eserinle. Kan dökücü-
leri, kan. E#kıya ile Meclise ihanet edemezsin.

NURETT#N KARSU (Erzincan) — Sayın Ba#kan, kula%ınız duymuyor mu?

BA%KAN — Kula%ım duyuyor, sizin duymuyor. Oturun konu#alım; oturma-
dıktan sonra biz ne diyelim?



MEHMET GÜMÜ%ÇÜ (Kayseri) — Bakanların arabalarıyle gelen insanlar 
dı#arıya çıkacak.

TEYF#K F#KRET ÖVET (Sinop) — Sayın Ba#kan, Devletin polisini yumruk-
layan e#kıyalar var, onlar lütfen gitsin.

HASAN CER#T (Adana) — Görevinizi yapın, yoksa Ba#bakan konu#amaz bu-
rada.

NECAT# CEBE (Balıkesir) — Sayın Ba#kan, Devletin Polisini Millet Meclisin-
de dövenler, çıksın; tüm sözleriniz havada kalıyor. (Gürültüler)

BA%KAN — Lütfen beyler, lütfen, lütfen, lütfen beyler, lütfen yerlerinize otur-
manızı rica ediyorum, lütfen yerlerinizi alın. Sayın yöneticiler, lütfen yerinizi alın.

TEVF#K F#KRET ÖVET (Sinop) — Sayın Ba#kan, polisi dövenleri lütfen dı-
#arı çıkarın; aksi halde Ba#bakan konu#amaz.

HASAN CER#T (Adana) — Sayın Ba#kan, polisi dövenler dı#arı çıkacak, #im-
di çıkaracaksınız bunları.

BA%KAN — Emniyet görevlileri, emniyet görevlileri, lütfen... Sizlere hitap edi-
yorum, bundan sonra gürültü yapan her kimse hemen dı#arı çıkarılsın.

MEHMET GÜMÜ%ÇÜ (Kayseri) — Sayın Ba#kan, konu#manızın ba#ında 
“Gürültü yapanlar emniyet görevlileri çıkaracak” dediniz; bu sözünüze ba%lı kalma-
nızı istiyoruz.

BA%KAN — Evet... Çıkarmazlarsa.. Belki çıkarılmamı#; ben ne diyeyim?

TEVF#K F#KRET ÖVET (Sinop) — Lütfen dı#arıya çıkartın onları.

BA%KAN — Beyler, beyler, sizden bir ricam vardır, bunun için bir dakikanızı 
rica edece%im. Ben, diyeyim, ben söyledi%imi söyleyeyim, siz isterseniz kabul edi-
niz, isterseniz etmeyiniz; ben, size ille kabul ediniz demiyorum. Müsaade ederseniz 
biraz daha so%ukkanlı olalım, lütfen beyler.. (C.H.P. sıralarından gürültüler ve “özel 
militanlar gelmi" Meclise” sesleri)

Lütfen beyler, lütfen oturup da bunu... (C.H.P. sıralarından gürültüler. “Polisi dö-
venleri çıkartın” sesleri)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, polise tecavüz edenlerin 
çıkartılmasını istiyoruz.

BA%KAN — Beyefendi, biz de diyoruz, polise tecavüz eden varsa, polis çıkar-
sın. (C.H.P. sıralarından gürültüler)

Biz de bunu diyoruz; fakat “yok” diyor, tecavüz eden yokmu#. Ben ne yapayım?

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Efendim, ça%ırın polisi, belirtsin. (C.H.P. 
sıralarından, “söyleyin polisler çıkarsın, kendisine hakaret edenler çıkarılsın” sesleri)

BA%KAN — Ben tekrar diyorum, polis memuruna tecavüz eden varsa çıkarıl-
sın, ben bunu tekrar ediyorum, (C.H.P. sıralarından gürültüler ve “30, 32 ve 14 numa-
ralı Bakan arabalarıyle dolmu"lardır, buraya” sesleri)



Sayın Ba#bakan, lütfen…
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, tedbir alın.
BA%KAN — E, karde#im ne yapalım? Güvenoyu bitmi#, te#ekkür edecek, et-

sin, bitsin canım; bunu bitirelim karde#im. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Görevlileri buraya ça%ırmıyorsunuz.
BA%KAN — Sayın Hayrettin bey, bunun sonucu neye varacak? Bunu bitirelim 

beyler. (C.H.P. sıralarından gürültüler)
Görevliler, emniyet mensupları, lütfen çok dikkatli olunuz. (C.H.P. sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar)
AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Ne demek “dikkatli olun?” Göreve davet 

edin; sopa yiyen polisi kimin dövdü%ünü ö%renin.
BA%KAN — Ben ne yapayım, elimde ne var?
AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Polisi kimin dövdü%ünü tespit edip yaka-

latmaya çalı#ınız.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Ya suçlu cezasız mı kalacak? (C.H.P. sıra-

larından gürültüler)
BA%KAN — Lütfen beyim, yerinize oturun karde#im. (C.H.P. sıralarından, 

“oturmuyoruz”, “polise dayak atanlar atılsın, sonra” sesleri)
Yerinize oturun, yine söyleyeyim; yerinize oturmadan ne diyeyim? (A.P. ve 

C.H.P. sıralarından kar"ılıklı gürültüler birbirleri üzerine yürümeler ve yumrukla"malar)
Gerekli tedbirleri almak üzere toplantıyı 15 dakika tatil ediyorum.
Kusura bakmayınız Sayın Ba#bakan.

Kapanma saati: 16.00



!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Geçici Ba"kan Kinyas Kartal

GEÇ!C! D!VAN ÜYELER!: Ertu#rul Günay (Ordu)
Selâhattin Öcal (Ankara)

Açılma Saati: 16.15

BA%KAN — Millet Meclisinin 25’inci Birle#iminin ikinci Oturumunu açıyo-
rum.

&çtüzü%ümüzün dinleyicilerle ilgili kısmım tekrar hatırlatıyorum:
&çtüzü%ümüze göre, dinleyiciler sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Söz, 

alkı# ve ba#kaca bir hareketle dü#üncelerini belirtmeleri yasaktır. Bu yasa%a uyma-
yan dinleyiciler, görevliler tarafından derhal dı#arıya çıkarılacak ve hakkında taki-
bat yapılacaktır.

AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Amma bürokrat Ba#kanmı#sın.
HA%AN CER#T (Adana) — Önce, polise kar#ı gelenler dı#arıya çıkarılsın.
ETEM EKEN (Çorum) — Dinleyiciler görevlileri tartakladılar, önce o dinleyi-

ciler çıkarılsın.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, bu konuyla ilgili olarak söz 

istemi#tim, söz talebinde bulunmu#tum.
BA%KAN — Beyefendi, Sayın Ba#bakan konu#tuktan sonra, ba#üstüne.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Efendim, #u anda kürsüde kimse yok. "u 

anda, sizin tavrınızla ilgili söz istiyorum.
BA%KAN — Beyefendi, bir arz edeyim Sayın Hayrettin Bey, Sayın Ba#bakan, 

takdir buyurursunuz ki, kürsüdedir...
AL# NEJAT ÖLÇEN (#stanbul) — Hayır efendim.
BA%KAN — Arz edeyim...
Sözünü bitirdikten sonra, arz edeyim, memnuniyetle sizin arzunuzu yerine ge-

tiririm; size söz de verece%im.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, oturum kapanmı#tır. Otu-

rumdan oturuma kürsüde ki#i bulunmaz, oturumun ba#ıdır. Ben, oturumun ba#ın-
da olayla ilgili ve tutumunuzla ilgili söz istiyorum.

BA%KAN — A be karde#im! Ba#bakan kürsüde iken, ben O’nu oradan kaldırıp 
da sana söz versem, kabul eder misin? Senin gönlün buna razı olursa, benim de 
olur; ben onu arz ediyorum. Sayın Ba#bakan konu#masını bitirsin, ba#üzerine, size 
de söz hakkını vereyim, buyurunuz.

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, oturum kapanmı#tır. "imdi 
ise oturumun ba#ıdır; (A.P. sıralarından gürültüler) söz istiyorum.

BA%KAN — Veremem. (Gürültüler)
Buyurun Sayın Ba#bakan. (C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü-

rültüler A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, alkı#lar)



Lütfen beyler, lütfen... ($iddetli gürültüler, C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, söz istiyorum. (Gürültüler) 
Siz, polisleri tartaklayanları koruyorsunuz, dı#arıdaki anar#iyi Meclise getirmek 
için polisi tartaklayanları koruyorsunuz. (Gürültüler)

BA%KAN — Maalesef, Bilmiyorum ki, ne diyeyim? Lütfen dinleyelim.
TUNCAY MATARACI (Rize) — Karde#im, orası durdu, siz hâlâ durmuyorsu-

nuz, ayıp be! (C.H.P. sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın Ba#bakan, buyurunuz.
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Isparta) — Sayın Ba#kan, Sayın mil-

letvekilleri; (C.H.P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı#-

lar, C.H.P. sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar)
Huzurunuzda bulunan Cumhuriyet Hükümeti, güvenoyuna mazhar olmu#-

tur... (C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
BA%KAN — Lütfen beyler... (Gürültüler)
BA%BAKAN SÜLEYMAN DEM#REL (Devamla) — Hükümet bunalımı sona 

ermi#tir.
Yüce Meclise #ükranlarımızı sunuyoruz. (A.P. sıralarından “Bravo” sesleri, #id-

detli alkı#lar; C.H.P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
Bütün gücümüzle, milletimize ve memleketimize hizmet edece%imizden emin 

olmanızı rica ediyor.
Cenabı Allah’ın bile yardımcı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (A.P. sırala-

rından “Bravo” sesleri, "iddetli alkı"lar; C.H.P. sıralarından gürültüler)
HASAN CER#T (Adana) — Kıbrıs’a suntaları ihraç edecek misiniz?
BA%KAN — Sayın Hayrettin Uysal Bey bir önerge göndermi#tir; okutuyorum...
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Okutmayın, sizi protesto ediyoruz.
BA%KAN — Ben de te#ekkür ederim.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Çünkü, anlayı#ınız yanlı#tır.
BA%KAN — Te#ekkür ederim. (Gürültüler)
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Dı#arıdaki anar#iyi Meclise soktunuz; 

protesto ediyoruz sizi.
BA%KAN — Te#ekkür ederim karde#im; ben ne diyeyim?
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Bunu sizin yönetiminizde konu#maya ge-

rek görmüyoruz.
BA%KAN — Millet Meclisi Ba#kanı seçimini yapmak için 2.8.1977 salı günü 

saat 15.00’te toplanmak üzere birle#imi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 16.25



Ba"bakan Süleyman Demirel Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hak-
kında Anayasanın 103’üncü Maddesi Uyarınca Güven Oylamasına Verilen 

Oyların Sonucu

(Güvenoyu verilmi"tir)
Program: 27.07.1977
Güvenoylaması: 01.08.1977
Üye sayısı: 450
Oy verenler: 448
Kabul edenler: 229
Reddedenler: 219
Çekinserler: —
Oya katılmayanlar: 2
Açık üyelikler: —
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BOLU 
Bayram Turan Çetin, Halûk Karabörklü
BURDUR 
Cemal Akta#
BURSA 
Nail Atlı, Mehmet Emekli, Hasan Esat I#ık, Saffet Ural
ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri, Altan Tuna
ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıo%lu
ÇORUM 
"ükrü Bütün, Etem Eken



DEN#ZL# 
Mustafa Gazalcı, Adnan Keskin, Ömer &hsan Paköz
D#YARBAKIR 
Halil Akgül, Mehmet &skân Azizo%lu, E#ref Cengiz, Bahattin Karakoç
ED#RNE 
Süleyman Sabri Öznal, Cavittin Yenal
ELÂZI& 
Celâl Ertu%, Faik Öztürk
ERZ#NCAN 
Nurettin Karsu, Lütfi "ahin
ERZURUM 
Çetin Bozkurt, Selçuk Erverdi
ESK#%EH#R 
Gündüz Ökçün, &smail Özen
GAZ#ANTEP 
Emin Altınba#, Ekrem Çetin, Celâl Do%an, Ahmet Karahan
G#RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, Hasan Vamık Tekin
GÜMÜ%HANE 
Erol Tuncer
HATAY 
Haydar Demirta#, Öner Miski, Mevlüt Önal, Sabri Öztürk, Malik Yılman
ISPARTA 
Hüseyin "ükrü Özsüt
#ÇEL 
Ali Haydar Eyübo%lu, Süleyman "im#ek, Y. Ziya Ural, Veli Yıldız
#STANBUL 
Muammer Aksoy, Ayhan Altu%, &lhan Biber, Orhan Birgit, Hikmet Çetin, 
Ça%layan Ege, Tarhan Erdem, Zeki Ero%lu, A. Bahir Ersoy, Orhan Eyübo%lu, 
Ferit Gündo%an, Do%an Güne#, Yalçın Gürsel, Enver Karabeyo%lu, Osman 
Kaya, Sevil Korum, Abdurrahman Köksalo%lu, Do%an Onur, Ali Nejat Ölçen, 
&lhan Özbay, M. Kâzım Özeke, Cengiz Özyalçın, Ali Topuz, Metin Tüzün, 
Necdet U%ur, Halûk Ülman, Ertu%rul Yolsal
#ZM#R 
Ferhat Arslanta#, Kaya Bengisu, Alev Co#kun, Yüksel Çakmur, Süleyman 
Genç, Co#kun Karagözo%lu, Ahmet Taner Kı#lalı, Mustafa Öztin, Akın Simav, 
Neccar Türkcan, Mahmut Türkmeno%lu
KAHRAMANMARA% 
Hüseyin Do%an, Orhan Sezai, O%uz Sö%ütlü
KARS 
Do%an Araslı, Turgut Artaç, &smet Atalay, M. Kemal Güven, Hasan Yıldırım



KASTAMONU 
Vecdi &lhan, Sabri Tı%lı
KAYSER# 
A. Gani Â#ık, Turhan Feyzio%lu, Mehmet Gümü#çü, Mehmet Yüceler
KIRKLAREL# 
Mehmet Dedeo%lu, Gündüz Onat
KIR%EH#R 
Do%an Güne#li, Kılıç Sorgucu
KOCAEL# 
&brahim Akdo%an, Kenan Akman, Turan Güne#
KONYA 
M. Yücel Akıncı, Durmu# Ali Çalık, Ahmet Çobano%lu, Hüseyin Kaleli, Faruk 
Sükan, Mustafa Üstünda%
KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban
MALATYA 
Lütfi Do%an, Turan Fırat, Ali Kırca, Mustafa "entürk
MAN#SA 
Hasan Ali Da%lı, Zeki Karagözlü, Erkin Topkaya, Hasan Zengin
MARD#N 
Metin Musao%lu, Ahmet Türk, Nurettin Yılmaz
MU&LA 
Sami Gökmen, Hasan Fehmi &lter
MU% 
Burhan Garip "avlı
NEV%EH#R 
Ya#ar Kemal Yüksekli
N#&DE 
Yılmaz Cemal Bor, Burhan Ecemi#
ORDU 
Temel Ate#, Memduh Ek#i, Ertu%rul Günay, Günay Yalın
R#ZE 
Yılmaz Balta, Sami Kumbasar
SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal
SAMSUN 
Ahmet Altun, Kenan Buluto%lu, &lyas Kılıç, &. Etem Kılıço%lu, Muzaffer Önder
S##RT 
M. Nebil Oktay, Abdülkerim Zilan



S#NOP 
Tevfik Fikret, Övet, Alâettin "ahin
S#VAS 
Orhan Akbulut, Azimet Köylüo%lu, Mahmut Özdemir, Mustafa Yılankıran
TEK#RDA& 
Yılmaz Alpaslan, Ömer Kahraman
TOKAT 
Cevat Atılgan, Ömer Dedeo%lu, Sermet Durmu#o%lu, Ali Kurt
TRABZON 
Adil Ali Cinel, Rahmi Kuma#, Ertöz Vahit Suiçmez, Ahmet "ener
TUNCEL# 
Hüseyin Erkanlı, Ali Haydar Veziro%lu
URFA 
M. Sabri Kılıç, Ahmet Melik, Celâl Payda#
U%AK 
&smail Aydın, M. Selâhattin Yüksel
VAN 
&hsan Bedirhano%lu, Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç, Veli Zeren
ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol, Bülent Ecevit, Avni Gürsoy, Burhan Karaçelik, Cahit 
Karaka#

(Oya Katılmayanlar)
ANKARA 
Orhan Alp
VAN 
Kinyas Kartal (Geçici Ba#kan)



III. Ecevit Hükümeti 
05.01.1978-12.11.1979



Bakanlar Kurulu

Ba"bakan
Bülent ECEV&T (Zonguldak, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı
Orhan Ferruh EYÜPO$LU (&stanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı
Turhan FEYZ&O$LU (Kayseri, CGP) 05.01.1978-18.09.1978
Hikmet ÇET&N (&stanbul, CHP) 03.10.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya, DP) 05.01.1978-20.09.1979
Devlet Bakanı
Hikmet ÇET&N (&stanbul, CHP) 05.01.1978-03.10.1978
Devlet Bakanı
Enver AKOVA (Sivas, Ba%ımsız) 05.01.1978-31.05.1979
Hasan KORKUT (Kırklareli, Ba%ımsız) 02.06.1979-12.11.1979
Devlet Bakanı
Lütfi DO$AN (Malatya, Ba%ımsız, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı
Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 05.01.1978-21.06.1979
Devlet Bakanı
Ali Rıza SEPT&O$LU (Elazı%, Ba%ımsız) 05.01.1978-18.06.1979
Devlet Bakanı
Mustafa KILIÇ (Ankara, Ba%ımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı
Ahmet "ENER (Trabzon, CHP) 05.01.1978-23.10.1979
Ahmet "ENER (Trabzon, CHP) 08.11.1979-12.11.1979
Adalet Bakanı
Mehmet CAN (Adana, CHP) 02.01.1978-12.11.1979
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat I"IK (Bursa, CHP) 05.01.1978-16.01.1979
Ne#et AKMANDOR (C. S. Bolu Üyesi, CHP) 16.01.1979-12.11.1979
#çi"leri Bakanı
&rfan ÖZAYDINLI (Balıkesir, CHP) 05.01.1978-02.01.1979



H. Fehmi GÜNE" (C.S. Sakarya Üyesi, CHP) 16.01.1979-05.10.1979
Vecdi &LHAN (Kastamonu, CHP) 08.10.1979-12.11.1979
Dı"i"leri Bakanı
Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eski#ehir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Maliye Bakanı
Ziya MÜEZZ&NO$LU (C.S. Kayseri Üyesi CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Milli E$itim Bakanı
Mustafa Necdet U$UR (&stanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Bayındırlık Bakanı
"erafettin ELÇ& (Mardin, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Ticaret Bakanı
Teoman KÖPRÜLÜLER (Ankara, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sa$lık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mete TAN (Afyonkarahisar, Ba%ımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tuncay MATARACI (Rize, Ba%ımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Ula"tırma Bakanı
Güne# ÖNGÜT (Afyonkarahisar, Ba%ımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 05.01.1978-15.10.1979
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 30.10.1979-12.11.1979
Çalı"ma Bakanı
Ahmet Bahir ERSOY (&stanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Orhan ALP (Ankara, Ba%ımsız) 05.01.1978-12.11.1979
#"letmeler Bakanı
Yusuf Kenan BULUTO$LU (Samsun, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Deniz BAYKAL (Antalya, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Alev CO"KUN (&zmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
#mar ve #skân Bakanı
Ahmet KARAASLAN (Malatya, Ba%ımsız) 05.01.1978-02.10.1979
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 15.10.1979-30.10.1979



Köyi"leri ve Kooperatifler Bakanı
Ali TOPUZ (&stanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Orman Bakanı
Vecdi &LHAN (Kastamonu, CHP) 05.01.1978-08.10.1979
Ahmet "ENER (Trabzon, CHP) 23.10.1979-08.11.1979
Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel ÇAKMUR (&zmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sosyal Güvenlik Bakanı
Hilmi &"GÜZAR (Sinop, Ba%ımsız) 05.01.1978-07.06.1979
Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 21.06.1979-12.11.1979
Kültür Bakanı
Ahmet Taner KI"LALI (&zmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Yerel Yönetim Bakanı
Mahmut ÖZDEM&R (Sivas, CHP) 05.01.1978-12.11.1979



Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Dönem 5 Cilt 2 Birle"im 91

Sayfa 259-277
12.01.1978 Per"embe

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Cahit Karaka"

D!VAN ÜYELER!: !smail Hakkı Öztorun (Adana)
Halil Karaatlı (Bursa)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Gündemimize göre, Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit Ba#kanlı%ında-
ki Bakanlar Kurulunun Programı okunacaktır.

Programın okunmasına ba#lanmadan önce dinleyicilere bir uyarıda bulunmak 
istiyorum. &çtüzü%ümüzün 145’nci maddesini okuyorum: “Dinleyiciler, birle#imin 
devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadır-
lar. Dinleyiciler görü#melerde, kabul veya ret yönünde söz, alkı# yahut herhangi bir 
hareketle kendi dü#üncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasa%a uymayanlar, o yerin 
düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dı#arıya çıkarılırlar”

Sayın dinleyicilerden ricam, herhangi bir müdahaleye meydan vermemelerini 
temindir.

Hükümet Programını okumak üzere Sayın Ba#bakan Bülent Ecevit, buyurunuz 
efendim. (CHP sıralarından “Bravo” Sesleri, sürekli alkı"lar)

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, Millet Mecli-
sinin Sayın üyeleri,

Ülkemizin son zamanlarda sürüklendi%i ortamda Atatürk’ün emaneti olan 
Türkiye Cumhuriyetini, hür ve demokratik rejimi veya Cumhuriyetin temel nite-
liklerini yıkıp yok etmeyi amaçlayan, totaliter bir baskı ve terör rejimini kurmaya 
yönelen ve yurtta#ların özgürlük ve huzur içerisinde korkusuz ya#ama haklarını, 
can güvenli%ini, kanun hakimiyetini ortadan kaldırmaya çalı#an, her çe#it Anayasa 
dı#ı faaliyetlere kar#ı demokrasiyi ve Cumhuriyeti korumak ve savunmak tüm Ulu-
sumuzun ve onun temsilcisi olan parlamentomuzun ba#lıca görevi haline gelmi#tir.

Millet Meclisinin güvenoyuna ba#vuran ve tümüyle Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin ve en ba#ta Türk Ulusunun deste%ine güvenen Hükümetimizin temel amacı, 
bu görevin yerine getirilmesine hizmet etmektir. Hükümetimiz o yoldan ülkede 
barı# sa%lamaya, geli#memizi sosyal adalet içinde hızlandırmaya ve insan haklarına 



dayalı milli, demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini 
güçlendirmeye çalı#acaktır.

Dü#ünce ayrılıklarının serbestçe belirlenebilmesi demokrasinin bir gere%idir. 
Demokrasiye ve insan tabiatına aykırı usullerle herkesi aynı dü#ünce kalıbına veya 
aynı sloganlara hapsetmeye kalkı#madan, dü#ünce ayrılıkları içinde milli birli%i 
sa%lamak ve sa%lamla#tırmak gere%ine inanıyoruz. Bunun için ba#ta gelen #art, dü-
#ünce tartı#masının dü#manlı%a veya silahlı çatı#maya dönü#meden yapılabilmesi-
dir. Dü#ünce ayrılıkları yüzünden insanların çatı#ması bir milleti böler, zayıflatır, 
geri bırakır; ama iç dü#manlı%a ve çatı#maya meydan verilmeden demokrasi ku-
ralları içinde her konunun özgürce tartı#abilmesi bir milletin güçlenip ilerlemesini 
kolayla#tırır. (CHP sıralarından “Bravo” Sesleri, alkı"lar)

Hiç kimsenin özgürlü%ü ba#kalarının özgürlü%ünü veya tümüyle milletin öz-
gürlü%ünü ve güvenli%ini tehlikeye sokmamalıdır.

Milletçe benimsedi%imiz özgürlükçü demokratik rejimde dü#üncelere baskı yo-
luyla huzur ve birlik sa%lanamaz.

Dü#ünce ve inanç özgürlü%ünü demokrasinin kesin gere%i sayan Hükümeti-
miz, özgürlüklerle #iddet eylemlerini veya devletin birli%ine, ülkenin bütünlü%üne 
yönelen saldırıları ve davranı#ları birbirine karı#tırmamak gerekti%i kanısındadır.

Hükümetimiz, dü#ünce ve inanç özgürlü%ünü her türlü baskıdan kurtarmak 
için çalı#mayı oldu%u kadar, can ve mal güvenli%ini tehlikeye sokacak boyutlara ula-
#an, kamu düzenini ve güvenini temelinden sarsan, hür demokratik rejimi, devletin 
ülkesi ve milletiyle bütünlü%ünü tehdit eden olaylarla demokratik hukuk devleti 
kuralları içinde etkin biçimde mücadele etmeyi de öncelik ta#ıyan ödevlerinden 
saymaktadır.

Toplumumuzun her kesimindeki görü# ayrılıkları silahlı çatı#malara dönü#-
mekten kurtarılıp dü#ünce ve inanç özgürlü%ünün çerçevesi içerisinde tutulacak, 
böylece yurtta barı# sa%lanarak çocuklarımız can güvenli%i içinde ö%renim olana%ı-
na kavu#turulacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Anayasa düzeni her alanda egemen kılınarak, demokratik hukuk devleti kural-
larına kesin i#lerlik kazandırılıp, devlete ve devlet sözüne güven güçlendirilecektir.

Hükümetimizin yönetiminde;
- Birle#tirici, toplayıcı ve barı#tırıcı olmaya özen gösterilecektir.
- Karar ve uygulamalarda bir partinin veya belli dü#üncedeki bazı çevrelerin 

de%il, tümüyle milletin yararları göz önünde tutulacaktır. Milli birlik ve bütünlü%ün 
peki#tirilmesine önem verilecektir.

- Yasaların herkese, her dü#ünceye, her eyleme e#itlik ve etkinlikle uygulanma-
sı sa%lanacaktır.

- Okul kapısının, dernek üyeli%ine göre; memurluk ve i# kapısının parti rozeti-
ne göre açılıp kapanmasına son verilecektir. Devlet kapısı siyasal inançları ne olur-
sa olsun bütün yurtta#lara, okul kapısı bütün gençlere açık olacaktır. (CHP sırala-
rından alkı"lar)



- Ba%ımsız yargı organlarının etkinli%i artırılacak, yargı i#lemlerinin hız kazan-
ması için yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır.

- &ç güvenlik kuvvetlerinin kesin tarafsızlı%ı ve demokratik hukuk devleti ku-
ralları içinde etkinli%i sa%lanacak, o amaçla bu kuvvetler gerekli yetki ve güvence-
lerle donatılacaktır.

- &ç güvenlik kuvvetleri, etkinli%ini yurtta#larda uyandıraca%ı saygı ve güven 
duygusundan alacak biçimde e%itilecektir.

- Yurtta#ların kendi güvenliklerini sa%lamak için silah bulundurma ve kullan-
ma gere%i duymaları yerine devlete güvenebilmeleri sa%lanacaktır.

- Polislik gerek saygınlı%ıyla, gerek maddi olanakları ve çalı#ma ko#ullarıyla çe-
kici bir meslek durumuna getirilecektir. Jandarmanın yeterli düzeyde e%itilmesine 
ve gerekli olanaklarla bir an önce donatılmasına önem verilecektir.

- Hiçbir gerekçeyle, hiçbir kimseye, devlet denetimi ve sorumlulu%u dı#ında 
kamu görevi yapma, zor kullanma, güvenlik sa%lama, kendi kendine hak alma yet-
kisi ve olana%ı tanınmayacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Hangi yönden ve nereden gelirse gelsin hukuk devleti kurallarıyla ba%da#ma-
yan bu tür davranı#ların kaynakları hızla kurutulacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Bunu yaparken bir yandan da haksızlıklar onarılacak ve geçmi#in yaralarını te-
davi yolları aranacaktır. Fakat Hükümetin iyiniyetli davranı#ına kar#ı en küçük bir 
direni# olursa gere%i tereddütsüz yerine getirilecektir.

- Devletin haber alma ve de%erlendirme örgütüne demokratik hukuk devleti-
nin ve açık toplumun gere%i olan nitelik kazandırılacaktır. Bu örgüt, siyasete dolay-
lı da olsa karı#tırılmayacak, propaganda ve yönlendirme çalı#maları yapmayacaktır. 
(CHP sıralarından alkı"lar)

- Yasalara oldu%u kadar demokratik hukuk devletinin temel kurallarına da ay-
kırı olarak yapılan atamalar ve kayırmalar, kamu görevlileri arasındaki, o arada gü-
venlik kuvvetleri personeli arasındaki ili#kileri de, halkın devlet yönetimine güven 
ve saygısını da sarsıcı ölçülere varmı#tır. Hükümetimiz bu tür uygulamalara derhal 
son vermek kararındadır.

Hükümetimiz güvenlik ve huzur sa%lamak ve adaletin etkinli%ini artırmak 
üzere bu temel kurallara uyarken, kamu yönetiminde tarafsızlı%ı ve demokratik et-
kinli%i gerçekle#tirmek için de çözüm ve önlemler uygulayacaktır. O arada, .

- Kamu yönetiminin merkez, iller ve yurt dı#ındaki kurulu#ları, modern bir 
yönetimin gereklerine göre yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir. Bu düzen-
lemede israf yerine tasarruf, savsaklama yerine yapıcılık, ba#ıbo#luk ve birbirinden 
kopukluk yerine uyumluluk ve i#birli%i ilkeleri esas olacaktır.

- Bakanlıklar kurulu#unda kesin bir çalı#ma disiplini sa%lanaca%ı gibi illerde 
ve yurt dı#ı kurulu#larda da devletin temsilcisi durumundaki sorumlu merciler bu 
disiplini ve uyumu sa%layıcı yetkilerle donatılacaktır.



- Planlı kalkınmanın ve de%i#en toplumsal yapının ve ili#kilerin sonucu olan 
yeni gereksinmeleri kar#ılamak üzere Bakanlar Kurulunda yeni bir düzenlemeye 
gidilecektir.

Bakanlar Kuruluna bu amaçla verilecek yeni yapı do%rultusunda ilk adımlar, 
daha Hükümetimiz kurulurken atılmaya ba#lanmı#tır. Planlı ekonomik geli#meyi, 
hele son uygulamalarla, ters yönde etkileyici bir duruma getirilen Kamu &ktisadi 
Te#ebbüslerini bu durumdan kurtarıp kaynak olu#turacak #ekilde yeniden düzenle-
mek amacıyla bir &#letmeler Bakanlı%ı kurulmu#tur.

Gerekli kurulların saptanmasından sonra, ekonomik i#levleri a%ırlık ta#ıyan 
kamu i#letmelerinde, verimli ve demokratik i#letmecilik yöntemleri geli#tirilecektir 
ve &#letmeler Bakanlı%ı bu i#letmelerin plan disiplini içinde ülke yararına çalı#ması-
nı gözetip denetleyecektir. Bu Bakanlı%ın görev alanına girecek kurulu#lar, gerekli 
incelemelerin yapılmasından sonra saptanacaktır ve ilk denemelerin verece%i so-
nuçlara göre ço%altılabilecektir.

Aynı Bakanlık, gönüllü halk tasarruflarının bütün yurt düzeyinde hızlı ve den-
geli sınaile#meye hız katıcı ortak yatırımlara güvenle yönelebilmesini, ayrıca esnaf 
ve sanatkârların teknolojideki ve piyasa ko#ullarındaki de%i#melere uyabilmelerini, 
aralarında birle#erek orta veya büyük boy i#letmecili%e geçebilmelerini kolayla#tır-
mak üzere gerekli düzenlemeleri yapmakla ve kurumları olu#turmakla da görevli 
olacaktır.

Hızlı de%i#im sürecindeki toplumumuzda yepyeni bir gerçek olarak geli#en ye-
rel yönetimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıklarını gidermek, böylece bu yönetimlere 
etkinlik ve i#lerlik kazandıracak düzenlemeleri yapmak ve demokrasiye o yoldan da 
güç katmak amacıyla Yerel Yönetim Bakanlı%ı kurulmu#tur.

Ayrıca Hükümetimizin yeni çalı#ma düzeninde Bakanlıklar arası yeni kurullar 
olu#turulmu#tur. Bu kurullar #unlardır:

- Ülkemizde insan sa%lı%ını ve do%al zenginlik ve güzellikleri tehdit edici ve 
ekonomimize zarar verici ölçülere varan çevre ve hava kirlenmesi ve çevre sa%lı%ı 
sorunlarına öncelikle çözümler getirecek olan ve bir Ba#bakan Yardımcılı%ına ba%lı 
olarak kurulan Çevre Sa%lı%ı Koordinasyon Kurulu,

- Devlet Bakanlı%ına ba%lı olarak kurulan yurt dı#ında çalı#anların sorunlarıyla 
ilgili Koordinasyon Kurulu. Bu kurul yurt dı#ında çalı#an vatanda#larımızın hem 
ekonomik faaliyetlerini, giri#imlerini kolayla#tırmaya, hem de onların e%itsel, kül-
türel ve sosyal gereksinmelerini kar#ılamaya yardımcı olacaktır.

- Yine bir Devlet Bakanlı%ına ba%lı olarak kurulan ve do%al afetlerle ilgili kur-
tarma ve yardım çalı#malarındaki kopuklukları, yetersizlikleri, gecikmeleri gider-
me amacını güden Do%al Afetler Koordinasyonu Kurulu.

- Ekonomik i#lerin koordinasyonuyla da bir Devlet Bakanı görevlendirilmi#tir.
Bunların dı#ında, Ba#bakan yardımcılarına ba%lı &# Güvenlik, Kıbrıs ve Sosyal 

&#ler Koordinasyon Kurullarına, daha çok etkinlik ve i#lerlik kazandırılacaktır.
Sayın Üyeler,



Vatanda#ları ve bizzat kamu yönetiminde görev alanları büyük ölçüde huzur-
suzluktan kurtarıp bir güven ortamına kavu#turmak Hükümetimizin temel ama-
cıdır.

Devlete i#lerlik kazandırılarak, halkın devlete güvenini sa%lamanın temel ko-
#ullarından biri de kamu yönetiminde tarafsızlı%ı ve demokratik yöntemler içinde 
etkinli%i gerçekle#tirmektir. Bu, kamu yönetiminde yetenek, beceri ve tarafsızlı%ın 
esas olmasıyla sa%lanabilecektir. Hükümetimiz, Bakanlık ve kurulu#ların parselle-
nerek parti militanlarınca i#gal edilmesini ve Devletin parti militanlarına teslim 
edilmesini kabul edemez. (CHP sıralarından alkı"lar)

Devlet kapısı, siyasal inançları ne olursa olsun bütün yurtta#lara güven verecek 
#ekilde açık tutulacaktır.

Kamu görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları artırılırken ve kesin çizgiler-
le belirlenirken, bu görevliler asayi# konuları ba#ta olmak üzere, yalnız yetkilerini 
kötüye kullanırlarsa de%il, ihmal ederlerse, savsaklarlarsa ve gereken etkinlikle kul-
lanmazlarsa da sorumlu olabileceklerdir.

Kamu görevlilerinin sürekli e%itim olanaklarına kavu#turulmaları, de%i#en ve 
ilerleyen bilim ve teknolojiden yararlanmaları, e%itim yoluyla mesleklerinde ilerle-
yip yükselebilmeleri sa%lanacaktır. Bu konudaki çalı#malar bir Devlet Bakanlı%ınca 
düzenlenip izlenecektir.

Hükümetimiz, kamu yönetiminde büyük bir sorun olan rü#vet ve suiistimal-
lerle en etkin bir #ekilde mücadele edecektir. Yolsuzlukların ve kamu kurulu#ların-
daki aksaklıkların saptanıp kovu#turulmasıyla ilgili çalı#maların koordinasyonu bir 
Ba#bakan Yardımcısının görevleri arasında olacaktır.

Kamu yönetimi ve iç güvenlik alanlarında uygulanacak demokratik ve etkin 
çözüm ve önlemlerle, ülkede barı#ın, can güvenli%inin ve ö%renim özgürlü%ünün 
eksiksiz sa%lanması kolayla#aca%ı gibi, ekonomideki ve karar alınmasındaki tıka-
nıklıklar da giderilerek ekonomik ya#ama güven ve i#lerlik kazandırılmı# olacaktır.

Yargıtay’ın, Danı#tay’ın ve tüm mahkemelerin i# yükünü azaltıcı yasal düzenle-
meler yapılacaktır. O arada kamu kurulu#larınca yapılan yanlı#lıklardan ötürü her 
yurtta#ın ayrı ayrı adalete ba#vurma veya uzla#mazlık konusu olmayan i#leri adalet 
yoluyla izleme zorunlu%u kaldırılacaktır.

Dar gelirlilerin hak aramalarını kolayla#tırıp bu alandaki mali yüklerini azaltıcı 
çözümler getirilecektir.

Hakimlerin, savcıların ve tüm adalet görevlilerinin tam bir güvenlik, huzurla 
ve maddi sıkıntı çekmeksizin görev yapabilme olanakları geni#letilecektir.

Suça itilen çocukların çevresel ve ruhsal durumlarını göz önünde tutabilecek 
biçimde çocuk mahkemeleri kurulacaktır.

Ya#ama ko#ulları, iç düzenleri ve e%itim olanakları bakımından ceza ve tutuk 
evleri uygar, sa%lıklı ve ya#am için hazırlayıcı duruma getirilecektir.



Sayın Üyeler;
Yönetimi, hem iç güvenlik açısından, hem de ertelendikçe a%ırla#an ve aleyhi-

mize dönü#en uluslararası sorunlar ve dı# güvenlik açısından en elveri#siz ko#ullar-
la devralan Hükümetimiz, ekonomik ve mali alanda da a%ır bir miras üslenmekte-
dir. Hızlı enflasyon ve görülmemi# hayat pahalılı%ı, döviz yoklu%u, a%ır dı# borçlar, 
enerji ve mal kıtlıkları, ihtikâr, karaborsa, yatırımda ve üretimde etkinli%in büyük 
ölçüde aksamı# olması, her alanda savurganlık ve kadro #i#kinlikleri ve toplumsal 
barı#ı bozacak boyutlara ula#an i#sizlik, bu mirasın gözler önündeki belirgin örnek-
leridir. Fakat Hükümetimiz, Türk Ulusunun üstün niteliklerine, Devletimizin sa%-
lam temellerine dayanarak ülkede huzur ve barı# sa%layabilece%ine güvendi%i gibi, 
büyük Ulusumuzun yeteneklerinden güç alarak ve ülkemizin bugüne kadar gere%i 
gibi kullanılmayan kaynak ve olanaklarını de%erlendirerek ekonomik sorunların da 
üstesinden gelebilece%ine inanmaktadır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Bugün hızlı enflasyon, esasen dengesiz olan gelir da%ılımını daha da kötüle#-
tirerek geni# halk topluluklarını yoksullu%a sürüklerken, aynı zamanda plansız ve 
programsız uygulamayla birlikte ekonomide kaynak da%ılımını da büyük ölçüde 
bozmu#tur.

Bu nedenlerle, enflasyon hızının yava#latılması ve planlı kalkınma kurallarına 
uygun bir ortam içinde sa%lıklı bir geli#me sürecinin ba#latılması, ekonomide ve 
mali alanda uygulayaca%ımız politikaların ana hedefi olacaktır.

Halkımızın mutlulu%unun ve refahının sa%lanması yanında, Devletimizin iç ve 
dı# güvenilirli%inin de bunu gerektirdi%i inancındayız.

Hükümetimiz, bu amaçları göz önünde tutarak, uzun süreli geli#me hedefle-
rine ve büyük atılımlara yönelik olmak üzere Dördüncü Be# Yıllık Planın hazırlık 
çalı#malarına en kısa zamanda ba#layacaktır, bir yandan da bu hedefler do%rultu-
sunda ekonominin onarılmasına giri#ecektir.

Yeniden ele alınacak olan Dördüncü Be# Yıllık Plan çalı#malarında ve bu Plana 
geçi# için hazırlanacak olan programda bir yandan Türkiye’nin ileri bir sanayi ülkesi 
durumuna getirilmesi amaçlanırken, bir yandan da devralınmı# bulunan ekonomik 
mirasın a%ır sorunlarına çözümler getirilecektir.

Kısa dönemli olsun, uzun dönemli olsun tüm ekonomik, mali ve sosyal önlem-
lerde, çözümlerde temel hedefimiz dar ve de%i#mez gelirli halkımıza sıkıntı çektir-
memek olacaktır.

O arada, ekonominin yükünü ta#ıyamaz duruma gelen altyapı geli#tirilecek ve 
bugünkü döviz açı%ımızı hızla azaltmayı amaçlar biçimde, yatırımlara yeni öncelik-
ler verilecektir. Böylece Hükümetimiz bugün yüzüstü bırakılmı# bulunan yatırım-
ları bir program çerçevesinde sonuçlandırırken, gelece%e dönük hızlı ve sa%lıklı bir 
sanayile#me hareketini de gerçekçi bir #ekilde ba#latmı# olacaktır.

Sayın Üyeler,
Hedefimiz, bir yandan tarım, hayvancılık, balıkçılık ve her türlü su ürünleri 

alanlarında verim ve üretimi hızla arttırırken ve ülkemizin do%al kaynaklarını ve 
zenginliklerini yüksek düzeyde de%erlendirirken, bir yandan da Türkiye’yi kısa 



sürede ileri bir sanayi ülkesi haline getirmektedir. Sanayide gerekli atılımlar, ulu-
sumuzun üstün yeteneklerini ve ülkemizin geni# olanaklarını gere%ince de%erlen-
direrek, planlı ve programlı bir biçimde yapılacak ve bütün yurdu dengeli olarak 
kapsayacaktır.

Hazırlayaca%ımız güven ortamında sanayi yatırımlarının sürekli bir kararlılık 
içinde geli#mesine özen gösterilecektir. Hızlı, dengeli ve yaygın sanayile#me için 
gerekli bilgi ve teknoloji üretimine, altyapılara, dı#a ba%ımlılı%ı giderek azaltıcı çö-
zümlere ve bu amaçlara uygun te#vik ve kredi uygulamalarına önem verilecektir.

Temel yatırım mallarının asıl ihtiyaç sahiplerine, spekülatif kazanç konusu ol-
maksızın, zamanında ve gerçek fiyatlarıyla ula#abilmesi için devlet gereken önlem-
leri alacaktır.

Döviz kazandırıcı yatırım ve ara mallarını üretecek sanayi tesislerinin tamam-
lanmasına hız verilecek, aynı #ekilde zorunlu tüketim malları sanayileri için yapıla-
cak yatırımların da hızla tamamlanmasına gidilecektir.

Ülkemizin sanayi mamulleri ihracatını artırmak amacıyla, ihracatta kar#ıla#ı-
lan darbo%azları giderici yeni ve birbirleriyle uyumlu önlemlerin alınması için sü-
rekli çalı#ılacaktır.

Ekonomimizi ve ulusal güvenli%imizi dı#a ba%ımlılıktan kurtaracak sanayilere, 
yatırım malları ve ara mallar sanayiine, genel sanayile#me politikasıyla uyumlu sa-
vunma sanayiine büyük önem ve öncelik verilecektir.

Makine, motor, metalurji, elektronik sanayi dallarında, ayrıca tarımla ve hay-
vancılıkla ilgili sanayilerde, demir - çelik, çimento ve ula#tırma sanayilerinde, Hü-
kümetimiz, Türkiye’nin kısa sürede yeterli duruma gelmesi ve ihracat olanaklarına 
kavu#ması amacına yönelecektir.

Sanayi toplumuna geçi#, ülkenin tümünde birden dengeli, adaletli ve yaygın 
bir biçimde hızlandırılacaktır. Orta Do%u ülkeleriyle i#birli%i, sanayi politikamızın 
önemli bir hedefi olacaktır. Özellikle bu ülkelerle de i#birli%ine yönelerek kurulacak 
sanayilerin yer seçiminde Do%u ve Güneydo%u Anadolu’ya öncelik tanınacaktır.

Hızlı sanayile#meyle tarımdaki geli#menin çeli#memesi, tam tersine birbirine 
destek olması sa%lanacaktır.

Programlanan yatırımlarda iç ve dı# finansman olanaklarının rasyonel biçimde 
kullanılmasına özen gösterilecektir. Yabancı sermaye konusunda, ekonomimizin 
yararına bir rekabetçilik gözetilecektir. Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getir-
mesi, sınai geli#memizi hızlandırması, ihracata olanak vermesi, ödemeler dengemi-
ze olumlu etki yapması gibi ölçütlerle yararlanılacaktır.

Türk sanayiinin güçlü biçimde dünya pazarlarına açılabilmesi için, ekonomi-
ye yük olucu ve verimli i#letmecili%e geçi#i önleyici zoraki desteklemeler yerine, 
yapısal ve teknolojik de%i#iklikleri gerçekle#tirici te#vikler sa%lanacaktır. Yatırımcı 
Türk firmalarının dı# ülkelerde ekonomimize döviz getirici giri#imleri sürekli des-
tek görecek, bu yolda kar#ıla#ılan gereksiz engeller varsa, bunların en kısa yoldan 
kaldırılmasına gidilecektir.



Yurt dı#ında çalı#an vatanda#larımızın tasarruflarının ülkemiz yararına de%er-
lendirilmesi için her çaba gösterilecektir. Bunları da kapsamak üzere, gönüllü halk 
tasarruflarının sınai yatırımlara yöneltilmesi özendirilecektir. Bu amaçla, Devlet, 
gereken tüm destek görevlerini üstlenecektir. Bu tür giri#imlerin i#letmecilik ve pa-
zarlama sorunlarının çözümüne de yardımcı olacaktır.

Özellikle kamu yatırımlarının gecikmeksizin gerçekle#tirilmesini, i#letmelerin 
ekonomik kurallar içinde çalı#abilmelerini çabuk ve etkin kararlar alabilmelerini 
sa%lamak için, Kamu &ktisadi Te#ebbüsleri yeniden düzenlenecektir. Bu te#ebbüs-
lerde özellikle son yıllarda artan ve ekonomimizin sa%lı%ı bakımından da kaygı ve-
rici boyutlara ula#an savurganlı%ın önlenmesi sa%lanacaktır. Kamu &ktisadi Te#eb-
büslerinin sa%lıklı kaynaklardan finansmanı gerçekle#tirilecektir.

Temel tüketim maddelerinin nitelik ve fiyat bakımından denetimi ve halka 
ucuz olarak ula#abilmesi için, aracı a#amalarını azaltıcı önlemlerle üretici ve esnafı 
da koruyucu çözümler getirilecektir. &ç ticaretin bu amaçla düzenlenmesinde, üreti-
ci - tüketici ve esnaf kooperatiflerinden, bunlar arasında geli#tirilecek i#birli%inden 
ve belediyelerin olanaklarında da yararlanılacaktır.

Sayın Üyeler;
Bankacılık ve kredi alanlarında yapılacak düzenlemelerle krediler spekülatif 

alanlardan sanayi, tarım ve hayvancılık gibi üretken ve planlı kalkınma sürecini 
destekleyici alanlara yöneltilirken köylülerin, esnaf ve sanatkârların kredi alma ola-
nakları da büyük ölçüde artırılacaktır.

Devletin bankalar ve kredi düzeni yolu ile yatırımları toplum yararına yönlen-
direbilme ve plan disiplinini sa%layabilme olanakları güçlendirilecektir.

Sayın Üyeler;
Geli#menin ve sanayile#menin temel gere%i olan yeterli enerji üretimi, günü-

müzde büyük önem ve ivedilik kazanmı#tır. Bu nedenle, Hükümetimiz, enerji yatı-
rımlarına öncelikle yönelecektir.

Suya ve kömüre dayanan enerji santrallarının yapımındaki ola%anüstü gecik-
melere son verilerek, bunların kısa sürede birbiri ardından devreye girmeleri sa%-
lanacaktır. Öylece Türkiye’nin enerji açı%ı ve enerjide dı#a ba%ımlılı%ı giderek azal-
tılacaktır. Bu sa%lanıncaya kadar, geçici ivedi önlemlerle sanayimizin enerji açı%ını 
kapatmak üzere her çaba gösterilecektir.

Bu amaçlarla bir ulusal enerji planı uygulanacaktır.
Büyük hidrolik enerji santralları yapımı hızlandırılır ve yenilerine ba#lanırken, 

yerel su kaynaklarının da küçük santrallarla yaygın enerji üretimine katkısı bir 
program içinde sa%lanacaktır.

Termik santral projeleri ile ilgili kömür sorunları derhal çözülecektir.
Bunların yanısıra nükleer enerji santralları ile ilgili çalı#malar sürdürülecektir.
Enerjinin da%ılımında ve sanayile#me için de%erlendirilmesinde bölgeler ve yö-

reler arası adalet gözetilecektir.



Bir yandan enerji üretimi hızlandırılırken, bir yandan da yakma kayıplarını 
azaltıcı ve enerji tasarrufunu artırıcı önlemler alınacaktır. Bu önlemler, geli#meyi 
ve sanayile#meyi kısıcı de%il hızlandırıcı yönde olacaktır.

Yeraltı kaynakları bakımından Türkiye’nin geni# olanakları bulunmakla birlik-
te, bu olanaklar #imdiye kadar yeterince de%erlendirilmemi#tir. Yer yer özel kesim 
eliyle yapılan de%erlendirmeler de çok yetersiz düzeyde kalmaktadır ve kaynak isra-
fına yol açmaktadır. Hükümetimiz, yeraltı kaynaklarının bütün yurtta ulusal yarar-
lara en uygun biçimde de%erlendirilmesine büyük önem verecektir.

Enerji ve sanayideki atılımlar do%rultusunda hammadde girdilerinin büyük öl-
çüde ülke do%al kaynaklarından verimli ve güvenilir bir #ekilde sa%lanabilmesi için 
öncelikle önemli linyit yatakları ile demir cevheri ve bor tuzları kamu kurulu#ların-
ca i#letilecektir.

Madenlerimizin ulusal sanayiimizde de%erlendirilmesi ve i#lenmi# olarak ihra-
cı için gerekli yatırımlar kısa sürede gerçekle#tirilecektir. O yoldan döviz gelirimiz 
artaca%ı gibi, ülkemizde yeni çalı#ma alanları da açılmı# olacaktır.

Özellikle petrol, ta#kömürü, linyit, demir, fosfat, tuz ve benzeri maddelerin 
üretiminin artırılması için gereken çabalar ve son zamanlarda beliren tuz sıkıntı-
sının en kısa zamanda giderilmesi için yatırımlar geni#letilerek hızlandırılacaktır. 
Bu gibi do%al kaynaklarımız gere%ince de%erlendirilirken ulusumuzun kendi sınai 
olanaklarından ve teknik gücünden yararlanılmasına özen gösterilecektir.

Çok amaçlı Güneydo%u Anadolu projesi geli#tirilerek hızlandırılacaktır. Bu pro-
je çerçevesinde kurulacak barajlardan tünel ve kanal #ebekelerinden yararlanılarak 
yapılacak sulama sonucu Güneydo%u’da geni# ve bereketli tarım alanları olu#turu-
laca%ı gibi, enerji üretimine büyük katkısı bulunan bu yöremiz kısa sürede canlı bir 
sanayi bölgesi durumuna da gelecek ve Türkiye’nin geli#me düzeyini yükseltici ve 
ekonomik co%rafyasını de%i#tirici bir güce eri#ecektir.

Petrol Yasası yeniden ele alınarak günümüz ko#ullarına ve ulusal yararımızla 
aykırı hükümleri de%i#tirilecektir.

Maden Yasası yeraltı kaynaklarımızı Anayasanın 130’ncu maddesine uygun bir 
anlayı#la ulusal yararlar do%rultusunda de%erlendirme olana%ı sa%layacak biçimde 
gerçekle#tirilecektir.

Temel madenlerimizin ve tüm do%al kaynaklarımızın biran önce ve güvenilir 
#ekilde saptanması ve de%erlendirilmesi için arama çalı#malarına daha büyük kay-
naklar ayrılacaktır.

Enerji üreten makine ve donatımın geni# ölçüde yerli olanaklarla sa%lanması 
için köklü önlemler alınacaktır.

De%erli milletvekilleri,
Bugün Türkiye ekonomisi önemli bir döviz darbo%azı ile kar#ı kar#ıyadır. Ay-

lardır Merkez Bankası çok kritik bazı ödemeleri bile yapamamaktadır.
Türkiye’nin döviz gereksinmesinin, ihracata hız vererek veya ekonomide gere-

ken yapısal de%i#iklikleri gerçekle#tirerek de%il de enflasyoncu politikalar sonucu 



ba#vurulan para operasyonları ile kar#ılanmaya çalı#ılmı# olması bunalımı artır-
mı#tır.

Döviz, dı# ticaret, ödemeler ve borçlanma alanlarında izlenen yanlı# politika 
ve uygulamalar, bir yandan ekonomiyi a%ır sorunlarla kar#ı kar#ıya bırakmı#, bir 
yandan da paramızın de%erinin hızla dü#mesine yol açmı#tır.

Yurt dı#ında çalı#an i#çilerimizin yurda gönderdikleri dövizler azalmı#, turizm-
de döviz giderleri gelirlerimizi a#mı#, ihracatımız gerilemi#, geleneksel tarım ürün-
lerinin ihracında bile ba#arısız kalınmı#tır.

Hükümetimiz, turizm gelirlerini ve dı#arıda çalı#an yurtta#larımızın gönder-
dikleri dövizleri artırıcı etkin bir politika izleyecektir. Bunun yanısıra, döviz gerek-
sinmelerimizi kar#ılamak üzere yeni ve güvenilir kaynaklar bulunacaktır.

Sayın Milletvekilleri,
Bugün, özellikle hızlı enflasyon yüzünden vergi yükü alınteriyle çalı#anlarla 

dar ve de%i#mez gelirliler üzerinde yo%unla#mı# bulunmaktadır. Hükümetimiz, 
vergi düzeninin bu etkilerini ortadan kaldıracak önlemleri en kısa sürede gerçek-
le#tirmeyi amaç edinmi#tir.

Adaletli bir vergi düzeninin gerçekle#tirilmesine ili#kin çözümler yanında, en 
az geçim indiriminden, en az ücret göz önünde tutularak, günün ko#ullarına uygun 
biçimde yeniden düzenlenmesiyle ilgili yasa de%i#iklikleri Yüce Meclislere sunula-
caktır.

Vergi uygulaması, denetimi ve yargısı alanlarında ça%da# bir yakla#ım çerçeve-
sinde vergi kaybını önleyecek, vergi gelirlerini artıracak etkin önlemler yürürlü%e 
konulacaktır.

Böylece kamu harcamalarının sa%lıklı kaynaklardan ve adaletli bir biçimde 
kar#ılanması gerçekle#tirilecektir. Öte yandan kamu harcamalarında her düzey-
de savurganlı%ı giderici önlemler alınacak ve kamu harcamalarının denetiminde 
Sayı#tay’a daha çok etkinlik kazandırılacaktır.

Bundan ba#ka a#ırı tüketim yarı#ını kamçılayan etkenleri önleyerek sa%lıklı tü-
ketim ve gönüllü tasarruf e%ilimlerini geli#tirici bir tutum izlemeyi, Hükümetimiz, 
yatırımları hızlandırmak bakımından oldu%u kadar toplumun esenli%i açısından da 
gerekli görmektedir.

&YAK, MEYAK gibi tasarruf ve sosyal güvenlik kurumları kısa zamanda gerçek-
le#ecektir.

Sayın Milletvekilleri,
Dı# ekonomik ili#kilerimizde uyumlu ve tutarlı bir hükümetin sa%layabilece%i 

olanakla, yönetsel tıkanıklıklar ve kopukluklar giderilirken yeni ve büyük atılımlara 
da giri#ilecektir.

Dı# ekonomik ili#kilerimizi sa%lıklı biçimde geli#tirmek üzere, ara#tırma, pa-
zarlama ve haberle#me olanaklarından Devlet kesiminin ve özel kesimin ortakla#a 
yararlanabilecekleri bir “Dı# Ticaret Kurumu” kurulacaktır.



Aramızda yakın dostluk ili#kileri bulunan ve geni# sermaye olanaklarına sahip 
olan Orta Do%u ve Akdeniz ülkeleriyle, Balkan ülkelerinin de katılabilece%i verimli 
bir ekonomik i#birli%i kurulmasına çaba gösterilecektir. Bölgesel ekonomik i#birli-
%inin sa%layaca%ı güce dayanarak, teknoloji bakımından ileri ülkelerle de ba%ımsız-
lı%ımıza ve karar özgürlü%ümüze gölge dü#ürmeyecek ko#ullarla i#birli%i olanakları 
aranacaktır.

Bölge ülkeleri ile ve teknolojide ileri ülkelerle Türkiye arasında olu#turmaya ça-
lı#aca%ımız çok yönlü ekonomik i#birli%i, Türkiye’nin ihmal edilmi# yöreleri arasın-
da yer alan Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun da geli#mesine büyük hız katacaktır.

Bütün ihmal edilmi# yörelerin geli#mesine öncelik verecek olan Hükümetimi-
zin bir amacı da, Do%u ve Güneydo%u Anadolu’yu, yalnız Türkiye’nin de%il bütün 
Orta Do%unun geli#me ve sınaile#me merkezlerinden biri durumuna getirmektir. 
(CHP sıralarından alkı"lar)

Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun, ba#ta hayvancılık olmak üzere, madencilik, 
tarım ve tarımsal sanayi alanlarındaki olanakları da kom#u ülkelerle yakın i#birli%i 
yapılarak de%erlendirilecektir.

Sayın Milletvekilleri,
Dünyadaki ba#lıca geçi# yollarından biri durumuna gelmi# bulunan ülkemizde 

ula#tırma ve haberle#me alanlarının önemi büyük ölçüde artmı#tır.
Bu bakımdan, ula#tırma ve haberle#me, ülkenin toplumsal ve ekonomik gerek-

sinmelerini kar#ılayacak ve uluslararası ili#kilerini geli#tirecek düzeye getirilecektir.
Ülkemizin demiryolu a%ı günün ko#ullarına ve kitle ta#ımasının gereklerine 

uygun biçimde yenilenip yaygınla#tırılacaktır. Demiryolu ta#ıtları sanayiimiz yurt 
içi kullanıma oldu%u kadar, ihracata da dönük olarak geli#tirilecektir.

Karayolları kısa sürede ülkenin kolay ula#ılamayan yörelerine uzatılacak, sert 
iklimli bölgelerimizde etkin kar mücadelesi yapılarak, tüm ilçe ve bucaklarımıza yıl 
boyu sürekli ula#ım sa%lanacaktır. Köy ve orman yollarının yapımı ve anayollara 
ba%lanması hızlandırılacaktır.

Her yıl binlerce yurtta#ımızın can kaybına ve çok yüksek maddi zarara yol açan 
karayolu ta#ımacılı%ı hizmetlerinin tesis, yönetim, i#letme ve trafik kontrolü yön-
lerinden içinde bulundu%u da%ınıklı%ı önlemek üzere “Karayolları Trafik Yasası” ve 
“Karayolları Ta#ıma Yasası” yüce Meclislere sunulacaktır.

Do%u ve Güneydo%u Anadolu’da ekonominin canlanamayı#ının nedenlerinden 
biri de bölge içi ula#ım olanaklarının yetersiz kalmı# olmasıdır. Bu yetersizli%i gi-
dermek üzere, Do%u Karadeniz’le Güney sınırlarımız arasındaki dikey ula#ım ba%-
lantıları süratle gerçekle#tirilme%e ba#layacaktır. Böylece bu bölgede kurulacak sa-
nayilerin daha geni# bir iç pazara dayanarak geli#ebilmeleri desteklenmi# olacaktır.

Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin bugüne kadar ihmal edilen deniz ula#tır-
macılı%ında iç ve dı#a dönük olarak büyük bir atılım yapılacaktır.

Tersane ve gemi yapımı hızlandırılacak, ticaret filomuzu ve donanmamızı ye-
terli düzeye ula#tırmak için her çaba gösterilecektir.



Gerek sanayile#me gerek iç ve dı# ticaret açısından büyük önem ta#ıyan ve ar-
tık ekonomimizin gereksinmelerini kar#ılayamaz duruma gelen, liman, depolama 
tesisleri gibi altyapılar da yeterli düzeye getirilecektir.

Deniz ta#ımacılı%ının etkinli%ini ve ekonomimizin navlun gelirini artırmak 
için, yeni örgütlenmelere gidilecektir.

Ula#ıma elveri#li göllerimizde ve nehirlerimizde yer yer yeni su ba%lantıları da 
kurularak, ula#ım olanakları ve limanlar geli#tirilecektir. Bu arada Van ve Keban 
göllerinde ula#tırma hizmetlerinin geli#tirilmesine öncelik verilecektir.

Hava Ula#tırmacılı%ı, dı# ekonomik ili#kilerimizin, ça%da# pazarlama yöntem-
lerinin ve kitle ta#ımacılı%ının gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Hava 
ula#tırmacılı%ında, ülkemizin geni# turizm olanaklarının de%erlendirilmesi de göz 
önünde tutulacaktır. Yurt dı#ında çalı#an ve bugüne kadar kötü i#letmecili%in sı-
kıntılarını çeken yurtta#larımızın yurda geli# ve gidi#lerinde her kolaylık sa%lana-
caktır.

Ba#lıca hava limanlarımız ve alanlarımız uluslararası teknik standartlara ve 
güvenlik ko#ullarına uygun duruma getirilecektir. Türkiye’nin eri#ilmesi güç yöre-
lerde o arada özellikle bazı Do%u ve Güneydo%u illerinde yaz - kı# trafi%e açık hava 
alanları kurularak, büyük hava limanları ve alanlarıyla buraları arasında hava ba%-
lantısı sa%lanacaktır. Hava ula#tırmasını yaygınla#tırmak üzere Türk Hava Yolları 
küçük uçaklarla da desteklenecektir.

Sayın Milletvekilleri,
Ülkemizin do%al, tarihi ve kültürel zenginliklerini de%erlendirerek, halkın sa%-

lıklı dinlenme olanakları geni#letilirken, turizm yoluyla döviz gelirlerinin yüksel-
mesi için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Hükümetimiz, turizm geli#tirilerek Türkiye’nin dı# ili#kilerine de yeni bir bo-
yut kazandırabilece%i inancındadır.

Gümrüklerimizde izlenecek politika ça%da# bir anlayı#a ve dı# ili#kilerimizde 
ve turizmde öngörülen geli#melere uygun bir biçimde yeniden düzenlenecektir.

Yolcuların ve özellikle yurt dı#ında çalı#an yurtta#larımızın gümrüklere giri# ve 
buradan çıkı#larındaki i#lemlerde kolaylık ve esenlik sa%layıcı uygulamalara gidile-
cektir. Bu bakımdan önemi büyük olan personel sorunu, yepyeni bir hizmet anlayı-
#ına uygun olarak ele alınacaktır.

Hükümetimiz ekonomik ve sosyal bir yara haline gelen kaçakçılıkla, sınır ve 
kıyı bölgeleri halkının refahını gözeten çözümler de uygulayarak, kesin ve etkin 
biçimde mücadele etmekte kararlıdır. Bunu sa%lamak için, ilgili tüm Devlet kuru-
lu#ları sürekli i#birli%i yapacaklardır. Bugün haberle#me ve tesis olanaklarından 
yoksun bulunan kıyılarımızla sınır kapılarımızın, en kısa sürede ça%da# haberle#me 
ve kontrol a%ıyla donatılması için gerekli önlemler alınacaktır.

Güney ve Güneydo%udaki mayınlı sınır topraklarının mayınlardan arındırıla-
rak bölge köylüleri yararına tarım toprakları olarak de%erlendirilmesine gidilecek-
tir. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)



Sayın Milletvekilleri,
Tarımsal kaynaklar bakımından ülkemizin, #imdiye kadar gere%ince de%erlen-

dirilmemi# büyük bir üretim potansiyeli vardır.
Hükümetimiz, tarımda üretimi artırıcı etkin ekonomik, toplumsal ve tekno-

lojik çözümlerin yanı sıra, köylülerin gelirleri artırıcı ve gelir dalgalanmalarının 
olumsuz etkilerini giderici, üretimi yönlendirici bir destekleme politikası uygulaya-
caktır. Bu politikanın, gelir da%ılımını küçük ve orta çiftçi lehine de%i#tirecek biçim-
de uygulanması sa%lanacaktır. Devlet deste%i, yalnız destekleme alımlarıyla de%il, 
araç ve gereç yardımlarıyla, yeterli kredi kaynakları ve olanakları ile de olacaktır. 
Çe#itli ürünlere ait taban fiyatları, ürünlerin ekiminden önce ilan edilerek üretim 
ve pazar dengesi sa%lanacaktır.

Ba#ta tütün, pamuk, çay ve fındık üreticileri olmak üzere geçen yıl güç durum-
da kalan üreticilerin bu duruma dü#memesi için tüm önlemler alınacaktır. Sigara 
kalitesi düzeltilecek, filtreli sigara sıkıntısının önlenmesi için yeni yatırımlara gi-
dilecektir.

O arada Güneydo%u tütünlerinin daha geni# ölçüde de%erlendirilmesi ve ekim 
alanlarının geni#letilmesi yolları aranacaktır.

Ekici tütün piyasaları geciktirilmeden açılacaktır.
Bugün çay üreten bir ülke olmamıza kar#ın üretilen çayı i#leyecek kapasitede 

fabrika olmadı%ından bu üründen gerekli yarar sa%lanamamaktadır. Bunun önlen-
mesi için yeni çay fabrikaları yapılacak, bunların özellikle üreticiyi ta#ıma sıkıntı-
sından kurtaracak yerlerde kurulması olanakları ara#tırılacaktır. Mevcut çay fabri-
kaları da geni#letilecektir.

Do%a ko#ullarının neden oldu%u verim dalgalanmalarına kar#ı üretici geliri-
ni güvence altına alabilmek için, tarım sigortası yasası çıkartılacaktır. Öte yandan 
üreticiler, hızla yaygınla#tıraca%ımız kooperatifçilik hareketiyle ba%lantılı olarak, 
sosyal sigortalara kavu#turulacaktır.

Tarımda üretimi artırmak için gerekli tarımsal donanımdan ve girdilerden köy-
lüleri yeterli düzeyde ve güçlü kooperatiflerin de sa%layaca%ı geni# olanaklarla ya-
rarlandırmak için her çaba gösterilecektir. Tarımsal araç ve gereçlerin yerli üretimi 
için gerekli sanayi yatırımları hızlandırılacaktır. Çiftçilerin araçlarını ve gereçlerini 
aracısız olarak, pe#in ödeme güçleri yoksa, uygun krediyle almaları sa%lanacaktır. 
Gübre ve ilaç, zamanında, yeterli miktarda ve uygun fiyatla aracısız olarak çiftçilere 
ula#tırılacaktır. Tarım ve hayvancılık uzmanlarının ve teknisyenlerinin bilgilerini 
üreticiye sürekli olarak aktarmaları güvence altına alınacaktır.

Tarımsal ürünlerin ihracatında Devletin ve üretici kooperatiflerinin a%ırlıkları 
artırılacaktır.

Tarımsal verimlili%i artırmak için sulamaya ve kırsal elektriklendirmeye de bü-
yük önem verilecektir. Yeni sulama projeleriyle ve bütün yurda yaygın çok sayıda 
göletlerle ve derin kuyularla, yeraltı ve yerüstü su kaynakları de%erlendirilerek, her 
yıl sulanan toprak miktarında büyük artı#lar sa%lanacaktır. Kurulmu# sulama #ebe-
keleri, düzenli bakımla, sürekli çalı#ır bir durumda tutulacaktır.



Orta Anadolu ile Do%u ve Güneydo%u Anadolu’nun kurak ovalarının sulanma-
sını sa%layıcı projeler süratle uygulanacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Hayvancılı%ımız yeterli düzeyde yararlanılamayan üretim kaynaklarımızın ba-
#ında gelmektedir. Bu kayna%ın verimli bir #ekilde de%erlendirilmesi ile iç tüketim 
ihtiyacı yeterli düzeyde kar#ılanaca%ı gibi, önemli bir döviz kayna%ı da sa%lanabi-
lecektir.

Hayvancılık alanında, üretimden pazarlamaya kadar kooperatifle#meyi geli#-
tiren ve bu alanda verimi ve hayvancılıkla geçinenlerin gelirini artıran bir politika 
izlenecektir.

Devlet Üretme Çiftlikleri, ara#tırma merkezleri ve Devlet haraları, daha verim-
li çiftçilik ve hayvancılık yöntemlerini ve yeni teknolojileri çevrelerine yayacaklar-
dır, köylü ile i#birli%i halinde çalı#acaklardır.

Modern hayvancılık ve yan tesisleri hızla geli#tirilecek, hayvan ba#ına üretimin 
ça%da# ölçülere uygun düzeye yükselmesi için her çaba gösterilecektir. Hayvansal 
besin tüketiminin yaygınla#ıp artması özendirilecektir.

Büyük tüketim ve ihracat merkezlerine yakın yörelerde mera hayvancılı%ının 
besi hayvancılı%ı ile tamamlanması için yeti#tiricilere kredi deste%i sa%lanacaktır. 
Hayvansal ürünleri i#lemek için üreticilerin kuracakları kooperatifler ve sanayiler 
desteklenecektir. Yem sanayii bütün yurda yaygın olarak geli#tirilecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Tarım ve hayvancılık alanında izleyece%i tutumla Hükümetimiz geli#meyi köy-
lüden ba#lataca%ı gibi, sınaile#meyi de köye kadar ula#tıracaktır.

Öylelikle, tarımsal geli#meyle hızlı ve yaygın sınaile#meyi bir arada sa%lama 
ilkesini gerçekle#tirmi# olacaktır.

Geli#meyi köylüden ba#latabilmenin temel ko#ulu, köylünün örgütlenerek 
güçlenebilmesidir.

Bu amaçla, tarım kesiminde yaygın, güçlü ve demokratik bir kooperatifçilik ha-
reketi desteklenecektir.

Kooperatiflerle üst kurulu#larının ve genel olarak üreticilerin ta#ınmaz mal 
kar#ılı%ı aranmaksızın, arazi büyüklüklerine bakılmaksızın, üretim de%eri veya pro-
je kar#ılı%ında yeterli i#letme ve yatırım kredileri alabilmeleri sa%lanacaktır.

Kooperatiflerin ve üst kurulu#larının plan do%rultusundaki verimli ekonomik 
i#letmecilik kurallarına uygun olarak yapacakları tarımsal ve sınai yatırımlar Devlet 
katkısıyla desteklenecektir.

Köy grupları yeterli düzeyde ortak hizmet ve altyapı olanaklarına kavu#turu-
lacaktır. Bu ortak hizmetlerin ve altyapıların yanı sıra her köy #imdiye kadar yarar-
landı%ı olanaklardan fazlası ile yararlanacaktır. Her köyün okulu, camii bulunacak 
ve sa%lık hizmetine kavu#ması sa%lanacaktır.



Yine bu ortak hizmetlerin ve altyapıların sa%layaca%ı kolaylıklardan yararla-
narak Türk köylüsü, topra%ından kopmaksızın sınaile#ebilecektir; insan ya#amını 
maddi ve manevi yönde zenginle#tirici tüm olanaklara kavu#abilecektir. Tarıma ol-
du%u kadar sanayiye de dayalı ve do%ayla dengeli yeni ve sa%lıklı bir uygarlık olu#-
turulabilecektir.

Hakça bir toprak da%ılımına ve topra%ın en verimli biçimde kullanımına olanak 
verecek Anayasaya uygun yeni bir toprak reformu yasası en kısa sürede Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulacaktır.

Bu yasa kabul edilirse, yurdun gereken her bölgesinde, özellikle toprak da%ılımı 
bakımından adaletsizlik bulunan yörelerde toprak reformu gerçekle#tirilerek, geçi-
mi topra%a ba%lı olanların kendi topra%ını i#ler duruma gelmesi ve ileri teknolojiye 
dayalı verimli çiftçilik yapabilmesi sa%lanacaktır.

Büyük topraklar Anayasa kuralına ve demokratik hukuk devleti ilkelerine ve 
hakkaniyete uygun olarak kamula#tırılıp da%ıtılırken, Hazine topraklarının da ye-
tersiz veya az topraklı çiftçilere da%ıtılması sa%lanacaktır.

Toprak reformu ile birlikte tarımda verimi artırıcı sulama tesisleri, altyapılar, 
kamu hizmetleri ve teknolojik olanaklar devletçe veya devlet katkısıyla yeterli dü-
zeyde sa%lanacaktır. Yaygın, güçlü ve demokratik bir kooperatifçilik hareketi, re-
formla birlikte geli#tirilecektir.

Fazla toprakları veya kendi i#lemedikleri toprakları kamula#tırılan kimselerin, 
ödenecek kamula#tırma bedellerini üretken yatırımlarda de%erlendirmeleri, böy-
lelikle hem kendi gelirlerini güvence altına almaları hem de ülkenin geli#mesine 
katkıda bulunmaları olana%ı sa%lanacaktır.

Geçmi# yıllarda toprak reformu uygulamalarında, uygulamayı sürünceme de 
bırakan ve belli bir bölgede haksızlıklara yol açan tasarrufların ve adaletsizliklerin 
tekrar edilmemesine özen gösterilecektir.

Tapu kadastro hizmetleri ça%da# teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıla-
rak hızlandırılacaktır.

Hükümetimiz, ormanlarda, köylüyü yüksek gelir düzeyine ve geni# güvenceye 
kavu#tururken, ormanların korunmasını ve geli#mesini de demokratik yöntemlerle 
kolayla#tırıcı bir düzen kuracaktır.

Orman alanlarında köylü kooperatifleri devletçe desteklenecektir. Kooperatif-
lerin i#letmecili%i ba#arılı ve etkin biçimde yapabilmelerine Devlet yardımcı ola-
caktır. Verimli orman i#letmecili%i için gerekli kamu hizmetlerinin ve ba#ta orman 
yolları olmak üzere yeterli altyapıların sa%lanmasını devlet üslenecektir.

Ormanın korunup gözetilmesinde, geli#tirilmesinde ve yeni a%açlandırma ça-
lı#malarında orman köylülerinin kooperatifleri ile devlet yakın i#birli%i ve dayanı#-
ma içinde olacaktır.

Orman ürünlerinin kooperatiflerce sanayide de%erlendirilmesi, yurt içinde ve 
yurt dı#ında pazarlanması devletçe desteklenecektir.



Orman niteli%ini yitirmi# alanların yasa uyarınca orman rejimi dı#ına çıkarıla-
rak çiftçilik için köylülerin yararına sunulması hızlandırılacaktır.

Tarım kesimine katılacak bu toprakların adaletli olarak ve en kısa sürede da%ı-
tım için görevli komisyonların sayısı arttırılacaktır.

Orman kapsamı dı#ına çıkarılamayan topraklarda ya#ayan köylülerden geçimi 
tarıma ba%lı olanlara uygun yörelerde tarıma elveri#li toprak sa%lanacaktır.

Köylü - orman idaresi arasındaki uyu#mazlıkları çözmek için gerekli bütün ön-
lemler alınacak, bu arada kadastro çalı#malarına hız verilecektir.

Bir yandan a%açlandırma ve erozyonla mücadele hızlandırılıp yeni orman saha-
ları geli#tirilirken, bir yandan da tarla, ba%cılık, zeytincilik ve her türlü yemi#çilik 
gibi tarım i#letmeciliklerinde veya hayvancılıkta kullanılmaya daha elveri#li orman 
yörelerinden, köylülerin veya kooperatiflerin, bu amaçlarla yararlanabilmeleri sa%-
lanacaktır.

Ormanlarımıza büyük zararlar veren orman yangınlarının önlenmesi için, 
orman köylülerinden ve i#çilerinden olu#an birimler kurulması yoluyla mücadele 
etkinle#tirilecektir ve anında yangına yeti#ebilmesi için yangın koruma yerleri ya-
pılacaktır.

Da% köyleri halkının gelir olanaklarını artırmak üzere yerel ko#ullara uygun 
özel programlar uygulanacaktır.

Sayın Milletvekilleri,
Eme%e büyük de%er veren Hükümetimiz, çalı#anların haklarını korumayı, ge-

ni#letip yaygınla#tırmayı ve toplumsal güvenlikten tüm yurtta#ları yararlandırma-
yı görev saymaktadır.

Partizan nedenlerle veya i#çilerin gücünü eksiltmek için suni sendikalar ve 
konfederasyonlar olu#turulması çalı#ma barı#ını zedelemektedir. Hükümetimiz, 
sendikalarla ve üst kurulu#larıyla i#birli%i ve uyum içinde olmaya özen gösterirken, 
sendikal harekette bu gibi nedenlerle yol açılan bölümleri ve rekabetleri te#vik edici 
davranı#lara son verecektir.

Yasalarla tanınmı# hakların etkin bir uygulamaya kavu#turulması, geni#letil-
mesi ve ücretle çalı#an tüm yurtta#ları kapsayacak ölçüde yaygınla#tırılması sa%la-
nacaktır.

Toplumsal adalet içinde çalı#ma barı#ının gerçekle#mesi için gereken demokra-
tik çabalar gösterilecektir.

Çalı#anların haklarını ve toplumsal güvenliklerini geni#letip etkinle#tirmek 
üzere:

- Toplu sözle#me yapma yetkisi konusundaki anla#mazlıkların ba#ka yoldan 
çözülemedi%i durumlarda i#çilerin yetkili sendikayı oyları ile belirleyebilme hakkı 
yasa ile düzenlenecektir.

- Tarım i# yasası çıkarılacaktır. &# Kanununun koruyucu hükümlerinin tüm ça-
lı#anları kapsaması için gerekli yasa de%i#iklikleri hazırlanacaktır.



- Tarım kesimindeki mevsimlik veya geçici i#lerde çalı#anların ve yapı i# kolun-
daki i#çilerle ev hizmeti görenlerin örgütlenebilmelerini, haklarını koruyabilmele-
rini ve toplumsal güvenlikten yararlanabilmelerini kolayla#tırıcı önlemler alınacak, 
ayrıca kapıcıların çalı#ma ko#ullarının özelli%ini göz önünde tutan yasa de%i#iklik-
leri hazırlanacaktır.

- Ya#amını çalı#arak kazanmakla birlikte toplumsal güvenlikten yoksun bulu-
nanların, bu arada film, tiyatro, musiki ve sahne sanatkârlarıyla sporcuların sosyal 
güvenlik kapsamına alınmaları sa%lanacaktır.

- Memurların örgütlenmeleri ve çalı#ma ko#ulları ile ilgili demokratik düzenle-
meler, kamu görevinin özellikleri de göz önünde tutularak yapılacaktır.

- &#çi - memur ayırımı sorununa ivedilikle çözüm getirilecektir.
- &#sizli%i azaltıcı bir ekonomi politikası izlenirken i#sizlik sigortası kurulması-

na kademeli olarak ba#lanacaktır.
- Kıdem tazminatı hakkına özellikle küçük i#letmelerde uygulama olana%ı ka-

zandırabilmek için gerekli düzenlemelere gidilecektir.
- Lokavtın kötüye kullanılmasını önleyici çalı#malar yapılıp öneriler hazırlana-

caktır.
- Çocukların ve gençlerin, geli#melerini engelleyici ko#ullarda çalı#tırılmalarını 

önleyecek yasal ve uygulamaya ili#kin önlemler alınacaktır.
- Sakatlarla eski hükümlülerin yeniden i#e alı#tırılmaları ve i# bulma olanakları 

geni#letilecektir.
- Sosyal sigorta sisteminin dı#ında kalıp da çalı#mayacak durumda olan ve ye-

terli bir gelirden yoksun bulunan ya#lılara, sakatlara, korunmaya muhtaç ba#ka 
gruplara yeterli sosyal yardımlar yapılacak, ya#lılar için huzur evleri, sakatlar için 
rehabilitasyon merkezleri, çocuklar için çocuk yuvaları ve kre#ler yaygınla#tırıla-
caktır.

- 65 ya#ını dolduran yurtta#lara aylık ba%lanmasına ili#kin yasanın kapsamı, 
bu konudaki e#itsizlikleri, haksızlıkları ve uygulama güçlüklerini giderecek biçim 
ve ölçüde geni#letilecektir.

- Toplumsal güvenlik kurumlarının sa%ladı%ı haklar ve olanaklar arasındaki ve 
emeklilik haklarındaki e#itsizlik ve dengesizlikleri gidermek üzere gerekli çalı#ma-
lar kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

- Toplumsal güvenlik kurulu#larının yönetiminde bu kurulu#lardan yararla-
nanların etkinli%i artırılacaktır. Bu kurulu#larda toplanan fonlarla, yatırımları ve 
istihdamı artırmaya yönelik giri#imlerde bulunulacak ve kardan emeklilere prim 
da%ıtan bir finansman sistemi kurmak üzere çalı#malara ba#lanacaktır.

- Çalı#an kadınların hak ve ücret e#itli%inden eksiksiz yararlanabilmeleri, ça-
lı#ma ya#amı gerekleriyle analık sorumlulu%unu daha kolay ba%da#tırabilmeleri 
sa%lanacaktır. Do%um öncesi ve sonrası izin süreleri bakımından çalı#an kadınlar 
arasındaki e#itsizlikler giderilecektir.



- Dul ve yetim aylıkları adaletli bir düzeye yükseltilecektir.

Cumhuriyetin Türk kadınına sa%ladı%ı ileri haklara ve özgürlüklere toplum ke-
siminin her ya#amında gerçeklik kazandırma%a çalı#mak da Hükümetimizin ba#ta 
gelen ödevlerinden olacaktır.

Sayın Üyeler,

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin durumuna özel bir önem verilecek, haklarını ko-
ruyup geni#letici, gittikleri yabancı ülkelerdeki ko#ullara uyabilmelerini ve ulusal 
kültürümüzle ba%lantılarını sürdürücü e%itim olanaklarından kolayca yararlanabil-
melerini sa%layıcı önlemler alınacaktır.

Yurt dı#ındaki i#çilerimizin Türkiye’yi tanıtmalarına yardımcı olmak ve 
Türkiye’nin uluslararası ili#kilerine katkılarını geli#tirmek için etkin ve demokratik 
örgütlenme model ve yöntemleri olu#turulacaktır.

Bu i#çilerimizin istihdam güvenceleri ve AET içindeki serbest dola#ım hakları 
ilgili hükümetler ve uluslararası örgütler nezdinde kovu#turulacaktır. Çalı#ma ko-
#ullarının yasal güvencelere ba%lanmadı%ı ülkelerde çalı#an i#çilerimizin haklarının 
izlenmesine ve korunmasına özen gösterilecektir.

&#çilerimizin dı# ülkelerde edindikleri emeklilik ve ba#kaca sosyal güvenlik hak-
ları korunarak bunların yurt içine aktarılmasına çalı#ılacaktır. Bunun yanında yurt 
dı#ında çalı#anların Türkiye’de çalı#anlarla e#it ko#ullar içinde emeklilik hakkına 
kavu#maları sa%lanacaktır.

&#çilerimizin yurda dönü#lerinde yurt dı#ında edindikleri bilgi ve beceri düzey-
lerine uygun i# bulmaları, bireysel ve özellikle toplu olarak i#yeri açmaları, yatırım 
yapmaları Hükümetimizce yakından desteklenecektir.

Yurt dı#ındaki i#çilerimize ve öteki yurtta#larımıza oy hakkı tanınacaktır.

Sayın Üyeler,

Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârlara i# ve gelir güvenli%i sa%lamayı ve ekono-
mideki veya teknolojideki de%i#imlere uyabilmelerini, gere%inde bir araya gelerek 
orta ve büyük boy i#letmecili%e geçebilmelerini kolayla#tırmayı toplumsal ve eko-
nomik açıdan gerekli saymaktadır.

Bu amaçla, Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârların kooperatifle#melerini ve ör-
gütlenmelerini kolayla#tıracaktır. Esnaf ve sanatkârın kredi olanakları büyük ölçü-
de geni#letilecektir.

Çıraklık, ça%ımızın ve de%i#en teknolojinin gereklerine uygun bir yasayla dü-
zenlenecektir. Esnaf ve sanatkârın belli ko#ullara uygun olarak sa%ladı%ı çıraklık 
e%itimiyle örgün meslek e%itimi arasında ba%lantı kurulacaktır.

Ba% - Kur Yasasında sigortalıların en iyi #ekilde toplumsal güvencesini sa%la-
ması için gerekli de%i#iklikler hazırlanacaktır.

Sayın Milletvekilleri,



Halkın sa%lık bakımından bir kamu hizmeti olarak ücretsiz kar#ılanması, Dev-
letin ba#ta gelen insanlık ödevi oldu%u gibi, toplum bireylerinin de öncelikle sa%-
lanması gereken sosyal güvencesidir.

Bu anlayı#la, Hükümetimiz, bir yandan toplumsal sigortaları hızla yaygınla#tı-
rırken, bir yandan da halkın sa%lık kurulu#larından yararlanmada kar#ıla#tı%ı güç-
lükleri giderici ve sa%lık hizmetlerini yurtta#ların evine kadar götürücü çözüm ve 
düzenlemeler sa%layacaktır.

Tüm zamanını kamu görevine ayıran hekim sayısı özendirici çözümlerle ço-
%altılacaktır. Yurtta#larımız kendilerine hizmet için kurulmu# olan sa%lık kuru-
lu#larından yararlanabilmek için özel muayenehanelere ba#vurma zorunlu%undan 
kurtarılacaktır.

Çevreye yönelik koruyucu hekimlik hizmeti, Devletin, yerel yönetimin ve top-
lumsal güvenlik ve hizmet kurumlarının i#birli%iyle, toplumun tümünü kapsayan 
ve sürekli i#leyen etkin bir düzene ba%lanacaktır. Ki#iye yönelik, koruyucu hekimlik 
hizmetleri sa%lık bakım hizmetleriyle bir arada yürütülecektir.

Sa%lık kurulu#larının ve hekimlerin yurda dengeli da%ılımı, ihmal edilmi# yö-
relerin sa%lık gereksinmesinin öncelikle kar#ılanması ve sa%lık kurulu#ları arasında 
etkin bir i#birli%iyle yatak ve bakım olanaklarının tam de%erlendirilmesi sa%lana-
caktır. Tedavi kurumları halkın aya%ına götürülecektir.

Sa%lık hizmetlerinin sosyalizasyonundaki aksaklıklar saptanarak ülke gerçek-
lerine uygun bir düzenlemeye gidilecektir.

Her düzeyde sa%lık personeli yeti#tirilmesi hızlandırılacaktır.

Büyük kentler dı#ında açılan ve açılacak Tıp Fakültelerinin e%itim olanakları 
hızla geli#tirilecektir.

Besin maddelerinin devletçe ve yerel yönetimce etkin biçimde denetimi sa%la-
nacaktır. Sa%lıklı beslenme ko#ulları konusunda yaygın e%itim programları düzen-
lenecektir.

Kamu kurulu#ları ve özellikle toplumsal sigorta kurulu#ları eliyle ilaç hammad-
desi ve ilaç sanayii geli#tirilecektir. &laç fiyatları halkın satın alma gücüne uygun 
düzeyde tutulacaktır.

&laç kalite kontrolleri geli#tirilecek ve ilaç sanayii üreticiden tüketiciye kadar 
kontrol altına alınacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz, geli#meyi hızlandırırken, do%adaki dengeyi ve insan sa%lı%ını 
korumaya, do%ayla insan ve toplum ya#amını uyumlula#tırmaya özen gösterecek-
tir.

Hava kirlili%i ve çevre sorunları öncelikle ele alınacaktır.

Kıyıların, do%al ve tarihsel de%erlerin korunması ve tüm yurtta#ların yararına 
sunulması etkin önlemlerle sa%lanacaktır.



Sanayi yatırımları az geli#mi# bölgelere do%ru yaygınla#tırılarak ve köy grupla-
rının sa%lıklı biçimde sınaile#ip kentle#meleri sa%lanarak, dengeli kalkınma gerçek-
le#tirilece%i gibi, köyden kente göç sorunu da çözülmü# olacaktır.

Kentlerde ça%da# uygarlı%ın kültür, çalı#ma ve dinlenme olanaklarının sa%lan-
ması, kent planlamasının önemli bir unsuru olacaktır.

Kentlerde ve kıyılarda düzensiz yerle#meyi ve yurtta#ların aldatılmasını önle-
mek amacıyla hisseli arsa ve arazi satı#larını önleyici yasal önlemler getirilecektir.

Kentlerin gelecekteki geli#me bölgeleriyle çevrelerinde, her türlü altyapı tesisi 
olan ve anakentle güçlü ula#ım olana%ı bulunan yerle#me alanları açılacaktır.

Konut gereksinmesini kar#ılarken sa%lıksız ve düzensiz konut yapımını önle-
mek amacıyla, yeni teknolojilerden yararlanılarak toplu konut yapımı özendirile-
cektir.

Arsayı spekülatif kazanç aracı olmaktan çıkarmak üzere arsa üretimi hızlandı-
rılacak, arsa kullanımı kamu denetimine ba%lanacaktır ve Arsa Ofisi Genel Müdür-
lü%ünün yetkileri ve olanakları geni#letilecektir. &mar planı kararlarıyla arsalarda 
yaratılan de%er artı#larını kamuya maledici çözümler getirilecektir.

Günden güne artmakta olan konut açı%ını kapatmak üzere ülke gerçeklerine 
uygun sosyal konut standartları yeniden saptanacak, kamu kaynakları öncelikle 
dar gelirli vatanda#ların gereksinmelerini kar#ılamada kullanılacak ve geri kalmı# 
yörelerde ve hızlı geli#me gösteren yerle#me merkezlerinde kamu eliyle veya katkı-
sıyla geni# ölçüde konut üretimi sa%lanacaktır.

Türkiye Emlak Kredi Bankasının kaynakları da artırılarak öncelikle yoksul ve 
dar gelirli vatanda#lara ucuz ve toplu konut gereksinmesine ayrılacaktır.

Gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi 
altyapı gereksinmeleri hızla tamamlanacak, gecekondu ıslah bölgelerindeki kamu 
arsalarında yurtta#lara uzun vadeli kullanma hakkı verilecektir.

Planlamada ve uygulamada belediyelere gerekli destek sa%lanarak teknik ve 
parasal olanakları artırılacaktır.

Yerel yönetimlerimizin parasal ve teknik alanda yardımcısı olan &ller Bankası-
nın maddi olanakları ve teknik örgütü geli#tirilip güçlendirilecektir.

Yerel yönetim yatırımlarıyla ilgili görev karı#maları giderilecektir ve &ller Ban-
kasının bu alandaki yetki ve sorumlulu%u geni#letilecektir.

Belediyelerin yetki ve gelirleri artırılacaktır.
Parasal yönden bugün içinde bulundukları çıkmazdan hızla kurtarılması için 

yerel yönetimlerin Hazineye olan borçlarının ba%ı#lanması sa%lanacaktır.
Yapı maliyetlerinin ve kalitesinin istenilen düzeyde tutulması amacıyla ülke-

nin hammadde kaynakları saptanacak ve ça%da# teknolojinin olanaklarını de%er-
lendiren yapı endüstrisi yaygınla#tırılacaktır.

Bir yandan konut yapımı bu çözümlerle hızlandırılırken bir yandan da kiraları 
adaletli düzeylerde tutucu etkin önlemler alınacaktır.



Devlet mallarının bakım ve korunmasına Hükümetimizce gerekli özen göste-
rilecektir.

Do%al afetlerle ilgili tüm hizmetlerin ve yardımların önceden planlanması sa%-
lanacak, belli ba#lı afet bölgelerinde ilk yardım ve barınma araç ve gereçleri için 
bölgesel donatım depoları kurulacaktır.

Deprem bölgelerindeki dayanıksız konutların saptanması ve yenilenmesi çalı#-
malarına belli bir program içerisinde ba#lanacaktır.

Sayın Üyeler,

E%itim, hızlı ve sa%lıklı geli#menin ba#ta gelen ko#uludur.

Anayasamızda yer alan birle#tirici, ça%da# milliyetçilik bilincine eri#mi#, Ata-
türk ilkelerini ve demokratik anlayı#ı benimsemi#, ailesine, vatanına, Türk Ulusuna 
ve insanlı%a kar#ı görevlerini ve sorumluluklarını bilen, milli ve manevi de%erlere 
ba%lı, dü#ünce ayrılıklarına ra%men barı# ve özgürlük içinde ya#ayabilen ku#aklar 
yeti#tirmek, insan haklarına dayalı hür demokratik rejimi, milli birli%imizi ve ba-
%ımsızlı%ımızı güçlendirmek; köklü ve zengin kültürümüzü ça%da# insanlık kültü-
rüyle birlikte geli#tirmek; Türk Ulusunu ça%ın uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, 
milli e%itimimizin temel amaçlarıdır. (CHP sıralarından alkı"lar)

E%itimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenli%ini ve ö%renim özgürlü%ünü 
sa%layacaktır. Geride bıraktı%ımız dönemlerde, yasal hakları çi%nenerek okula alın-
mayan veya can güvenli%i nedeniyle okula gidemeyen ö%rencilere, yitirdikleri ders 
yılı, hızlandırılmı# programlarla geri kazandırılacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Ö%renciler arasında siyasal dü#üncelerine göre ayırım yapılması ve okulların, 
uygarca tartı#ma ölçüleri ötesinde, siyasal çatı#ma yerlerine dönü#türülmesi kesin-
likle önlenecektir. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

Ö%renci yurtları birbirine dü#man ve kapalı kaleler veya ideolojik sava# alanları 
durumundan çıkarılacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Görü#leri ve inançları ne olursa olsun, Türk gençlerini kur#unlanmaktan, ana 
ve babaları evlatlarının can güvenli%iyle ilgili kaygılardan kurtarmak, Hükümeti-
mizin ba#ta gelen bir görevi oldu%u gibi, buna yardımcı olmak da, her kurulu#, her 
devlet organı, hatta her yurtta# için bir borçtur.

Ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun, bütün çocukları her bakımdan sa%-
lıklı biçimde yeti#me ve yeteneklerini geli#tirme olana%ına kavu#turmak için çaba 
göstermeyi, Hükümetimiz, sosyal devletin bir gere%i saymaktadır. Kimsesiz çocuk-
ların bakım ve e%itimi Devletçe sa%lanacaktır.

E%itimde olanak e#itli%i, yaygınlık, süreklilik ve birlik gerçekle#tirilecektir. 
Özellikle dar gelirli aile çocuklarının yatılı, kredili ve burslu ö%renim olanakları ge-
ni#letilecektir.

Okuryazarlık sorununu, e%itim görmü# yurtta#ların da gönüllü katkısıyla kısa 
sürede çözmek için gerekli çaba gösterilecektir. &lkokul ö%rencilerinin kitap gerek-
sinmeleri Devletçe kar#ılanacaktır.



Son yıllarda yaygınla#an ça%dı#ı ve ulusal birli%i sarsıcı ders kitapları kaldırıla-
caktır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

Okullarda yaparak - ya#ayarak e%itim kuralı uygulanacak, çocukların okul ça-
%ında iken kendilerini toplum ya#amına ve üretken çalı#malara hazırlamaları sa%-
lanacaktır.

Planlı geli#me gereklerine göre e%itilmi# insan gücü yeti#tirilmesi, orta ö%re-
timde ba#lanarak, yönlendirici ve özendirici yöntemlerle düzenlenecektir.

O arada meslek e%itimi ve teknik ö%retim olanakları hızla geli#tirilerek köylere 
kadar yaygınla#tırılacaktır.

&mam - Hatip Liselerinin müfredat, e%itim eksiklikleri giderilecektir. &mam - 
Hatip Liselerini bitirenlerin yüksekö%renim olanakları sa%lanacaktır. Yüksek &slam 
Enstitüleri Akademiye dönü#türülerek bilimsel nitelikleri güçlendirilecektir.

Bütün yüksekö%renim kurumlarında demokratik yönetimle birlikte ö%renim 
ve ö%retim özgürlü%ü sa%lam güvencelere kavu#turulacaktır. (CHP sıralarından al-
kı"lar)

Üniversiteler yurdun her bölgesinde yaygınla#tırılıp geli#tirilecektir.
Her üniversite, topluma açık, geli#meye sürekli katkıda bulunan ve çok yönlü 

e%itim veren bir bütün olacaktır.
Yüksekö%renim yapabilme olanaklarındaki e#itsizli%i giderici önlemler aranıp 

uygulanacaktır.
Yazı#malı yüksekö%retimle örgün yüksekö%retim arasında ba%lantı, uyum ve 

her bakımdan e#itlik sa%lanacaktır. Yazı#malı yüksekö%retimde, ça%da# e%itim tek-
nolojisinin tüm olanaklarından yararlanılacaktır.

Üniversitelerin ve yüksekokulların ö%renci alma ve yeti#tirme kapasitelerinin 
büyük ölçüde artırılması için gerekli çözümler getirilecektir.

E%itimin her dalında ve a#amasında ö%renciler ara#tırmacılı%a yöneltilecek ve 
genel kültürlerini geni#letmeye özendirilecektir.

Ö%retmenlerin manevi ve maddi huzur içinde çalı#abilmeleri güvence altına 
alınacak, kendilerini sürekli yenileyebilmeleri kolayla#tırılacaktır.

Yurt dı#ındaki Türk çocuklarının kültür ve e%itimi ile devlet yakından ilgilene-
cektir.

Sayın Milletvekilleri,
Hükümetimiz, sanat ve kültür çalı#malarını toplumun bütün katlarına yayma-

ya çalı#acaktır.
Bu amaçla, Anayasa ve demokrasi kuralları içinde her türlü baskı ve yönlendir-

meden uzak bir devlet deste%i sa%lanacaktır. Sanatta ve kültürde özgürlük ortamı-
nın tüm ko#ulları gerçekle#tirilecektir.

Türk kültür ve sanatının kendi özellikleri içinde geli#mesine ve dünyaya açıl-
masına Devlet yardımcı olacaktır. Devlet, zengin tarih kökleri bulunan kültür hazi-



nelerimizin gere%ince de%erlendirilmesine yönelik tüm çalı#maları da, ulusumuzun 
sanattaki ve kültürdeki ça%da# yaratıcılı%ını da bütün gücüyle destekleyecektir.

Sanatçıların, dü#ünürlerin ve yazarların sosyal güvenceleri sa%lanacaktır. Ye-
tenekli sanatçı, yazar ve dü#ünürlerin ya#amlarını bu çalı#malarıyla sürdürebilme-
lerine devlet yardımcı olacaktır. Telif hakları, sa%lam kurallara ba%lanırken vergi 
yönünden de kolaylıklar getirilecektir.

Bütün yurtta konservatuvarların ve sanat okullarının kurulup yaygınla#tırıl-
masına, bu alandaki yerel çalı#maların desteklenmesine, kültür ve sanat merkezle-
rinin ço%altılmasına önem verilecektir.

Devlet, Türk film sanatının ve sanayiinin sa%lıklı biçimde ve kısa sürede geli#-
tirilmesine ve dünyaya açılmasına yardımcı olacaktır.

Hükümetimiz, ba#ka ülkelerde ya#ayan Türklerin ana dillerini ve kültürlerini 
ya#atmalarına ve geli#tirilmelerine, o ülkelerle dostça ili#kiler çerçevesinde katkıda 
bulunacak, bu çevrelerle kültür alı#veri#lerimizi artırmaya çalı#acaktır.

Ulusumuzun kültür birikimini de%erlendirecek bir “Devlet Kültür Merkezi ve 
Milli Müze” toplumumuzun manevi ve maddi de%er ve ürünlerini bilimsel yöntem-
lerle ara#tırıp derleyecek ve yayacak bir “Türk Kültürü Ara#tırma ve Derleme Ku-
rumu” ve bilimsel çalı#malar açık, iyi düzenlenmi# bir devlet ar#ivi kurmaya ba#la-
nacaktır.

Devletin resmi yayınları, herkesin kolaylıkla elde edebilece%i biçimde düzenli 
olarak basılıp toplum yararına sunulacaktır.

Kamu kesimindeki basımevleriyle bilgisayarlardan en verimli ve ekonomik bi-
çimde yararlanılması sa%lanacaktır.

Hızlı geli#menin gere%i olarak ve ça%da# uygarlıkta ulusumuza hakkı olan yeri 
kazandırmak amacıyla, bilimsel ara#tırma ve teknoloji olu#turma ve aktarma çalı#-
maları hızlandırılacaktır ve bu çalı#malar arasında plan hedeflerine uygun olarak 
ba%lantı kurulacaktır.

Basın mensuplarının görevlerini güvenlik içinde ve özgürce yapabilmeleri ba-
kımından gerekli güvenceler sa%lanacaktır. Ça%da# haberle#me olanaklarından ya-
rarlanabilmeleri kolayla#tırılacaktır. Basın suçlarıyla ilgili cezalarda ve bu cezaların 
infazında, basın özgürlü%ünün gereklerine uygun düzeltmeler yapılacaktır.

TRT’nin Anayasada ve Yasasında belirtilen ilkeler do%rultusunda görev yapa-
bilmesine Hükümetimiz büyük özen gösterecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz, Anayasamıza uygun sa%lam bir laiklik anlayı#ını savunacaktır.

&nanç özgürlü%ü ki#inin kutsal ve dokunulmaz hakkıdır. Demokrasinin dü#ün-
ce özgürlü%ü kadar ayrılmaz parçasıdır.

Özgürlükçü demokrasiyi en ileri anlamı ile benimseyen Hükümetimiz, herke-
sin inançlarına ve ibadetine saygılıdır ve yurtta#ların dini inançlarının gere%ini en-



gelsiz özgürlük içinde yerine getirmelerini sa%lamayı insanlık ödevi bilir, insana ve 
halka saygının gere%i sayar. (CHP sıralarından alkı"lar)

Laikli%i din ve vicdan özgürlü%ü ve Devlet i#leriyle dinin ayrılması anlamına 
alır. Hükümetimiz, dine ba%lılı%ın geli#meyle ve ilericilikle, dine saygının laiklikle 
çeli#medi%i kanısındadır.

Türk Milletinin din anlayı#ı, geli#meye ve her alanda ilerlemeye, toplumun bü-
tünlü%ünü ve manevi gücünü koruyarak destek olabilecek bir etkendir.

Hükümetimiz her dinden ve mezhepten yurtta#larımız arasında, insanlı%ın, 
milli birli%in ve milliyetçili%in gere%i olan karde#lik duygularını ve dayanı#mayı sa%-
lamla#tırmayı ödev bilecektir. (CHP sıralarından alkı"lar)

Diyanet &#leri Ba#kanlı%ı Anayasamızın ve yasalarımızın belirtti%i görev ve so-
rumlulukları yerine getirirken dini siyasetin dı#ında tutulacaktır. Dinin ve inancın 
baskı altına alınmasına da, dinin siyasete alet edilerek ki#isel veya siyasal çıkarlar 
için sömürülmesine de izin verilmeyecektir. (CHP sıralarından alkı"lar)

Din görevlilerinin yeterli düzeyde e%itim görmelerine özen gösterilecektir.
Din yayınları bu konuda toplumu aydınlatma görevini en iyi biçimde yerine 

getirecek düzeye ula#tırılacaktır.
Hac ibadetinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi, politikaya ve parasal 

kazanca araç olmaktan kurtarılması için gerekli önlemler alınacaktır. (CHP sırala-
rından alkı"lar)

Köylerde ve dar gelirli yörelerde cami yapımına Devlet yardımcı olacaktır.
Din görevlilerinin kadro tıkanıklıkları ivedilikle giderilecektir.
Köy yönetimlerince atanmı# bulunan köy imamlarının toplumsal güvenceye 

kavu#turulması için çalı#malara ba#lanacaktır.
Hükümetimiz, bütün din görevlilerinin manevi ve maddi huzurunu sa%lamayı 

ödev bilecektir. &mam - Hatip kadrolarının da%ıtımında, adaletli bir uygulama ger-
çekle#tirilecektir.

Türk Ulusunun ata yadigârı olan Vakıfların, kurulu# amaçlarına, milli ve ma-
halli ihtiyaçlarına en uygun biçimde çalı#ması sa%lanacaktır.

Maddi ve manevi de%erleri olan mimari eserlerimizi Türk Ulusuna ve tüm in-
sanlı%ın hizmetine sunmak için, bunlardan gerekenlerin onarım ve restorasyonu 
hızlandırılacaktır.

Yeni e%itim vakıflarının kurulması te#vik edilecek ve mevcutların en iyi #ekilde 
çalı#maları yolunda çaba gösterilecektir.

Muhtaç çocukların orta ve yüksek dereceli okullarda okumalarına katkıda bu-
lunan vakıf yurtları geli#tirilerek partizan yönetimden kurtarılacak ve gerçek ihti-
yaç sahiplerinin yararına sunulacaktır.

Yurtta#larımızın iyilik ve yardım sevgisini de%erlendirmek üzere Vakıflar Ge-
nel Müdürlü%ünün etkin ve verimli çalı#ması sa%lanacaktır. Vakıf kaynaklarının 
mali gücü artırılacaktır.



Sayın Milletvekilleri,
Hükümetimiz, Türk gençli%ini güçlü, onurlu ve bilinçli bir kitle olarak görmek-

tedir. Bunalımı körükleyici tüm etkenlere kar#ın, gençlerimizin çok büyük bir ke-
siminin olgunca ve sorumluca davranması, anar#i dı#ında kalmayı ve Atatürk’ün 
emanetine layık olmayı bilmesi, kıvanç vericidir.

Hükümetimiz, ülkeyi bunalımdan kurtarmak için gerekli etkin demokratik ça-
baları gösterirken, gençlerimizin sorunlarına da anlayı#la ve sorumlulukla yönel-
meyi ödev bilecektir.

Siyasal ve toplumsal görü#leri ve dü#ünceleri arasında farklılıklar olsa da, genç-
lerimiz arasında karde#li%in yerle#ece%i, sevginin ye#erece%i bir ortam gerçekle#-
tirebilmek, Hükümetimizin ba#ta gelen ödevlerindendir. Bugün birbirine dü#man 
kapalı kaleler ve sava# alanları haline getirilmi# olan ö%renci yurtlarının bu durumu 
en kısa zamanda son bulacaktır.

Hükümetimiz gençlik sorunlarını, kırsal alandaki, kentlerdeki, gecekondular-
daki, fabrikalarla i#yerlerindeki, cezaevlerindeki, orta ve yüksekö%renimdeki ve 
yurt dı#ındaki gençli%i kapsayacak biçimde ve ortak bir bütünün bölümleri olarak 
ele almaya kararlıdır.

Gençlerimize okul ve çalı#ma düzeninde ki#ilik ve sorumluluk kazandırmak, i# 
güvencesi ve yükselme olanakları sa%lamak, Hükümetimizin tüm gençlik sorunla-
rına yakla#ımında temel olacaktır.

Oy verme ya#ının 18’e indirilmesini öneren bir yasa tasarısı kısa zamanda Yüce 
Meclislere sunulacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar) Seçilme ya#ının ise dünyadaki 
geli#melere de uygun olarak indirilmesi, Hükümetimizce yararlı görülmektedir.

Sporu, her #eyden önce beden ve ruh sa%lı%ı yönünden, insan ki#ili%ini geli#ti-
rici ve e%itici bir etkinlik olarak de%erlendiren Hükümetimiz, okul ve kitle sporuna 
büyük önem verecektir.

Hükümetimiz sporla ilgili tüm dallarda ba#arıya ula#manın temel ko#ulunu, 
beden e%itiminin ve sporun, ciddi ve bilimsel yollarla, küçük ya#lardan ba#layarak 
ve bütün topluma yaygın olarak geli#tirilmesinde görmektedir.

Gençlik ve Spor Akademileri, Türk gençli%inin ve sporcunun tüm gereksinme-
lerini kar#ılayacak biçimde yeniden düzenlenecektir.

Ata sporumuz güre# bilimsel yöntemlere kavu#turulacaktır.
Profesyonel sporun da temeli ve kayna%ı olan amatör spor Devletçe destekle-

necektir.
Amatör ve profesyonel sporcularımızın sa%lıklı ya#am ko#ullarına, profesyonel 

sporcularımızın yeterli geçim olanaklarına ve sosyal güvenli%e kavu#turulmaları, 
insanlık onurunun oldu%u kadar sporda ba#arının da gere%idir. Profesyonel sporun 
iç düzeni sa%lam ve sa%lıklı kurallara ba%lanacaktır. Profesyonel sporcuların sendi-
kala#ması özenlendirilecektir.

Sayın Milletvekilleri,



Hükümetimiz, ulusal güvenli%i ön planda tutan, ülkemizin çıkarları ile ba#ta 
ülkeleri ve sınır kom#ularımız olmak üzere, ba#ka ulusların çıkarları arasında adil 
bir denge kurulmasını gözeten, do%ruluk, tutarlılık ve açıklı%ı bir ilke olarak benim-
seyen dinamik bir dı# politika izleyecektir.

Dünyanın en hassas bölgesinde bulunan Türkiye, kendi ulusal savunmasını 
ba#ka ülkelerin kararlarına veya kararsızlı%ına ba%lı tutamaz. (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri alkı"lar)

Üyesi bulundu%u ortak savunma sistemine yıllardır ekonomik olanaklarının 
çok üstünde katkılarda bulunan Türkiye, son zamanlarda, gerek duydu%u savunma 
araçlarını ve gereçlerini veya sahip oldu%u araçların gereçlerin parçalarını, mütte-
fiklerinden kendi parasıyla sa%lamakta bile güçlük çeker durumda bırakılmı#tır.

Bu acı deney, ulusal güvenli%imizi bir ölçünün ötesinde dı# olanaklara, hele tek 
kayna%a dayandırmanın sakıncalarını ortaya koymu#tur.

Hükümetimiz, Türkiye’nin gereksinmelerine ve olanaklarına uygun bir ulusal 
güvenlik kavramı olu#turmayı ivedi sorunlarımızın ba#ında saymaktadır. Bu, itti-
fak üyeli%imizin önemini göz önünde tutmakla birlikte, Türkiye’nin ulusal güvenli-
%ini öncelikle gözeten ve ba%ımsızlı%ımızı sa%lam temellere dayandıran bir kavram 
olmalıdır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Böyle bir kavram süratle olu#turulup uygulamaya konuncaya kadar, ulusal gü-
venli%imizde herhangi bir aksama ve bo#luk olmaması göz önünde tutulacaktır.

Ulusal güvenli%imizi sa%lam temellere dayandırırken Cumhuriyet Hükümeti, 
Atatürk’ün yurtta barı#la cihanda barı#ı bir tutan gerçekçi ve insanca ilkesine ba%lı 
kalacaktır. Türkiye’nin savunmasını ve ba%ımsızlı%ını güvence altına alırken, bölge 
ve dünya dengesine, uluslararası yumu#amaya ve barı#ın geli#mesine katkıda bu-
lunmayı ödev bilecektir.

Ezilen ulusların kurtulu# hareketlerine Atatürk’ün önderli%inde öncülük etmi# 
olan Türk Ulusu, nerede ve hangi görüntü altında varlı%ını sürdürürse sürdürsün 
emperyalizme bütün gücüyle kar#ı çıkacaktır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri al-
kı"lar)

Türk Ulusu, ba%ımsızlı%ı ve güvenli%i u%runda hiçbir zaman, hiçbir özveriden 
kaçınmamı#tır. Türk Silahlı Kuvvetleri de, ulusal ba%ımsızlı%ı ve güvenli%i her za-
man üstün bir görev bilinciyle ve üstün yetenekle ve cesaretle korurken, Türkiye’nin 
her alanda geli#mesine, halkın mutlulu%una, huzuruna ve e%itimine sürekli katkıda 
bulunmu#tur. Ulusumuzun ve Silahlı Kuvvetlerimizin bu nitelikleri, ulusal güçle ve 
geli#me ile ulusal güvenli%i bir arada uyumlu olarak ve en yüksek düzeyde gerçek-
le#tirme olana%ını sa%lamaktadır ve bu olanak demokrasinin ve ça%ın gereklerine 
uygun biçimde de%erlendirilmelidir.

Ne var ki, silahlanma yarı#ının alabildi%ine hızlandı%ı bir dönemde ve bölgede, 
Türkiye’nin kendi ulusal güvenli%ini büyük ölçüde kendi olanaklarıyla sa%layabil-
mesi için ekonomisini bugünkü bunalımdan ve dar bo%azlardan bir an önce kurtar-
ması gereklidir.



Hükümetimiz, Yüce Meclisin güvenoyuna eri#irse, Türk ekonomisini ve sana-
yiini, ulusal güvenli%imizin gerektirdi%i güce ula#tırabilmek için her çabayı göster-
meyi, yurtseverli%in ve milliyetçili%in gere%i bilecektir.

Sayın Milletvekilleri,
Cumhuriyet Hükümeti Türkiye’nin önemini, etkinli%ini ve ulusal yararını, 

uluslararası gerginli%e de%il, uluslararası ili#kilerde yumu#amaya ve dünya barı-
#ının güçlenmesine ba%layan bir dı# politika izleyecektir. Dünyada barı#ın korku 
dengesine de%il, insanlık sevgisine ve her ulusun ba%ımsızlı%ının, egemenli%inin ve 
toprak bütünlü%ünün dokunulmazlı%ı ilkesine dayanması için çalı#acaktır.

Silahlanma yarı#ının durdurulması ve sava# teknolojisinin insanlık açısından 
tehlikeli ölçülere varmasının önlenmesi için Hükümetimiz; kendine dü#en katkıyı 
kararlı olarak yerine getirecektir.

Hükümetimiz ahlakın oldu%u kadar, açık rejimin de gere%i olan do%rulu%u 
ve tutarlılı%ı dı# politikada ve uluslararası ili#kilerde kesin kural olarak benimser. 
Bunu, uluslararasında sa%lam ili#kiler ve sürekli dostluklar kurabilmenin ko#ulu 
sayar. Dı# politikaya ve uluslararası ili#kilere, ulusal yararımız do%rultusunda top-
lumun her kesiminin ilgisini ve katkısını sa%lamayı ödev bilir.

Hükümetimiz ulusumuzu tanıtma ve ulusal tutumumuzu ve geli#memizi dün-
ya kamuoyuna anlatma çalı#malarını, do%ruluk ve tutarlılık kuralına dayanarak bi-
limsel yöntemlerle etkinle#tirmek için her çabayı gösterecektir.

Ba#ka ülkelerdeki soyda#larımızın öz kültürlerini ve anadillerini ya#atıp geli#-
tirebilmeleri için gerekli olanaklara sahip olmalarına ve uluslararası anla#maların 
veya bulundukları ülkeler yasalarının sa%ladı%ı tüm haklardan ve özgürlüklerden 
e#it olarak yararlanmalarına önem verilecektir. (CHP sıralarından alkı"lar)

Hükümetimiz, Türkiye’ye yerle#en göçmenlerin ba#ka ülkelerdeki yakınlarına 
veya uluslararası anla#malar gere%ince özel haklar tanınmı# Türk asıllılara, Türkiye 
ile ili#kilerinde özel olanaklar sa%layacaktır.

Türkiye’ye göçmen olarak gelenlerin, ayrıldıkları ülkede kazanılmı# toplumsal 
güvenlik haklarının tümüyle Türkiye’ye aktarılabilmesi ve Türkiye’deki toplumsal 
güvenlik düzeniyle birle#tirilebilmesi için, gerekli uluslararası giri#imlerde bulunu-
lacaktır.

Hükümetimiz dı# politikanın ulusal savunma politikasından ayrılamayaca%ına 
inanır. Bu inançla, Türkiye’nin savunmasını a#ırı ölçüde dı# deste%e ve belirli bir 
kayna%a ba%ımlılıktan esirgeyici bir ulusal güvenlik kavramı olu#tururken, dı# poli-
tikada da bunun gere%i olan düzenlemeleri yapacaktır. Bölge ülkeleriyle ili#kilerini 
kar#ılıklı güvene ve ortak yarara dayandırarak, ulusal güvenli%i, en ba#ta böyle bir 
barı#çı dı# politika ile güçlendirmeye çalı#acaktır. &ttifaklara olan katkısının bölge 
ülkeleri için bir ku#ku ve güvensizlik etkeni olmamasına sürekli özen gösterecektir. 
&ttifaklar çerçevesi içinde olsun veya olmasın, uluslararası ili#kilerde ulusal güven-
li%imiz olumsuz yönde etkileyici ulusal haklarımızı ve çıkarlarımızı ve uluslararası 
ili#kilerde amaç edindi%imiz ilkeleri zedeleyici politikalar Hükümetimizce benim-
senmeyecektir.



Hükümetimiz, Türkiye’nin dostluk ili#kilerini, üye oldu%u ittifak ve topluluk-
lardaki ili#kileri dı#ında da, iç düzen bakımından ayrım gözetmeksizin geni#lete-
cektir. Özellikle bölge ülkeleriyle ve geli#me sürecindeki ülkelerle yakın ili#kiler, 
i#birli%i ve dayanı#ma kuracaktır. Hükümetimiz, Türkiye’nin dünya ülkeleriyle ili#-
kilerini geni#letip geli#tirirken, bir Orta Do%u, Akdeniz ve Balkan ülkesi olarak böl-
gedeki tarihi ve co%rafi yerinin önemini kalıcı bir unsur olarak de%erlendirecektir. 
Bölge ülkeleriyle tarihsel ve kültürel ba%larının bu ülkelerle yeni ili#kilere ve i#birli-
%ine de manevi güç katmasını ve sa%lam bir temel olmasını gözetecektir.

Hükümetimiz bölgede hakça, sa%lam ve sürekli bir barı# kurulması, silahlanma 
yarı#ına gerek bırakmayan bir güven ortamı olu#ması ve bölge sorunlarının uzak 
veya büyük devletler karı#maksızın çözülebilir duruma gelmesi için gerekli özeni 
gösterecektir.

Bölge ülkelerinin daha geni# pazarlara dayanan güçlü ekonomiler olu#turmak, 
geli#melerini hızlandırmak ve sömürüye kar#ı korunmak üzere çok yönlü sıkı ve 
sürekli bir i#birli%i içine girmelerini destekleyecektir.

Hükümetimiz denizlerden, göklerden ve uzaydan yararlanmada bütün insanlık 
için hakça bir düzen kurulmasına katkıda bulunacaktır. Hükümetimiz Türkiye’nin 
kıta sahanlı%ındaki ve genel olarak denizdeki ulusal ekonomik haklarını ve tüm 
egemenlik haklarını sa%layıp koruyacaktır. Bu konuda ça%ın gereklerine uygun ya-
sal düzenlemeleri zaman yitirmeden yapacaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)

1974’deki Türk Barı# Harekâtıyla özgürlü%e ve güvenli%e kavu#an Kıbrıs Türk-
lerinin özgürlüklerini ve güvenliklerini sürekli kılmak, Kıbrıs Ulusal Türk Toplumu-
nun her alanda geli#mesini hızlandıran ve kendi kendini yönetme hakkını güvence 
altına alan çözümlere katkıda bulunmak üzere her çaba zaman yitirmeksizin gös-
terilecektir. Hükümetimiz bunu yaparken bölge barı#ının güçlenmesini, Kıbrıs’ın 
bütün bölge ve dünya için bir güvenlik ve huzur kayna%ı olmasını gözetecektir. Hü-
kümetimiz bu açıdan Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, ba%ımsız ve ba%lantısız bir 
federal devlet çözümünü bir an önce gerçekle#tirmek üzere gereken çabayı göstere-
cektir. (CHP sıralarından alkı"lar)

Hükümetimiz, Türkiye’nin ba#ka ülkelerle kurabilece%i ekonomik ili#kilerde ve 
i#birli%inde ülkenin ba%ımsızlı%ını ve geli#mesini özenle gözetecektir.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile dü%ümlenen ili#kilerimizi, ulusumuzun, sınai-
le#memezin ve ekonomimizin yararına bir çözüme ula#tırmak için gereken giri#im-
leri derhal yapacaktır.

Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile bugünkü ili#kilerimiz ve özellikle ortaklı%ın 
“geçi# dönemini” düzenleyen protokollerde yer almı# bazı kurallar, geli#me ve sına-
ile#me çabamıza ciddi engeller getirmektedir. Türkiye’nin geli#mi# ülkeler kar#ısın-
da ekonomik ve siyasal çıkarlarına uygun bir dı# ticaret politikası izlemesini, hatta 
tarım ve sanayi alanlarında geli#mesini güçle#tirmektedir. Hükümetimiz, Toplu-
lukla ili#kilerimizi ülkemiz ve ekonomimiz yararına i#leyecek biçimde yeniden dü-
zenlemekte ısrarlı ve kararlı olacaktır. Fakat onun da üstünde, Türk ekonomisini 
Ortak Pazarla ili#kilerinde ezilmeyecek, Türkiye’nin ba%ımsızlı%ını güçlendirecek 
bir yapıya kavu#turmaya çalı#acaktır. (CHP sıralarından alkı"lar)



Hükümetimiz, uluslararası ekonomik sorunlarda Türkiye’yi geli#mekte olan ve 
yeni bir ekonomik dünya düzeni arayı#ı içinde bulunan ülkelerin ortak sorunlarına 
destek olacak bir güce eri#tirmek üzere çaba gösterecektir. Dünyada hakça bir eko-
nomik düzen kurulabilmesi için, az geli#mi# veya geli#me sürecindeki ülkelerin bu 
yöndeki çalı#malara öncülük etmeleri ve aralarında güçlü ekonomik dayanı#ma ve 
i#birli%i grupları olu#turmaları gere%ine inanan Hükümetimiz, bu konuda gerekli 
uluslararası giri#imleri yapacaktır.

Dünyada özgürlü%e, barı#a ve hakça bir düzen kurulmasına katkıda buluna-
bilmek için ülkelerin kendi toplumlarında temel insan haklarını ve özgürlüklerini 
gerçekle#tirip gözetmeleri zorunludur. Hükümetimiz, bu yönde Türkiye’nin örnek 
bir ülke olmasına özen gösterecektir. (CHP sıralarından alkı"lar)

Millet Meclisinin de%erli üyeleri,
Bir süredir ülkemizdeki siyasal bunalım, sadece iç sorunumuz olmaktan çıka-

rak Devletimizin uluslararası ili#kilerini ve saygınlı%ını olumsuz yönde etkileyen 
bir niteli%e de bürünmü#tür.

Hükümetimiz, iç sorunların çözümünde oldu%u kadar, dünyada Türk Ulusu-
nun haklarını korumakta da milli birli%imizden güç almayı temel kural olarak be-
nimser.

Milli birli%imizin ba#ta gelen ko#ulu iç barı#tır. O nedenle Hükümetimiz, iç 
barı# sa%lamayı, yalnız insanlık ve demokrasi anlayı#ının de%il, milliyetçili%inin de 
gere%i saymaktadır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Türk demokrasisini güçlendirmeyi ise, insanlık alemindeki saygınlı%ımızı ol-
du%u kadar, bütün dünyada demokratik geli#meyi hızlandırabilmenin de bir gere%i 
olarak görmekteyiz.

A%ır bir bunalımdan esenli%e çıkı# umudu olarak parlamenter demokrasi ku-
ralları içinde olu#an Hükümetimiz, Türk demokrasisinin gerçekli%ine ve gücüne 
yeni bir kanıttır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Yüce Meclisin güvenine eri#irse izleyece%i tutumla da, demokrasimize ve Ulu-
sumuzun dünyadaki saygınlı%ına daha çok güç katmaya çalı#acaktır.

Sayın Milletvekilleri,
Sizlerden, ülkemize barı# getirebilmek için destek istiyoruz.
A%ırla#an ekonomik ve toplumsal sorunlara, Ulusumuzun üstün yeteneklerini 

ve ülkemizin geni# olanaklarını gere%ince de%erlendirerek sa%lıklı çözümler getire-
bilmek için yetki istiyoruz. (CHP sıralarından alkı"lar)

Demokrasinin gere%i olan dü#ünce ayrılıkları içinde milli birli%imizi peki#tire-
bilmek için güven istiyoruz sizlerden.

Hükümetimiz adına Yüce Meclisin Sayın üyelerine saygılar sunarım. (CHP sıra-
larından “Bravo” sesleri ayakta sürekli alkı"lar)

BA%KAN — Hükümet programı Yüce Meclise sunulmu#tur. Anayasamızın 
103’ncü ve &çtüzü%ümüzün 105’nci maddeleri gere%ince, Hükümet programı üze-



rindeki görü#melere 15.1.1978 Pazar günü saat 15.00’te ba#lanacaktır. (AP sırala-
rından gürültüler)

Gündemimiz gere%ince sözlü soruların görü#melerine ba#lıyoruz. (AP sıraların-
dan "iddetli gürültüler ve aya#a kalkmalar)

#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Ba#kan, müsaade eder misiniz; bundan 
evvel &çtüzü%ü neden tatbik etmediniz?

BA%KAN — Gündem gere%ince sözlü sorulara ba#lıyoruz.
#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Ba#kan, müsaade eder misiniz?
BA%KAN — Elazı% Milletvekili Sayın Mehmet Tahir "a#maz’ın...
#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Meclis Reisi, bir dakikanızı istirham ede-

yim. Bundan evvelki...
BA%KAN — Beyefendi, bir dakika; ben Meclis Ba#kanıyım. (AP sıralarından 

gürültüler) Meclis Ba#kanıyım. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)
#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Senin lisanınla “Meclis Ba#kanı” “Reis” lik kü-

çüklük demek de%ildir.
BA%KAN — Türkiye’de tek bir lisan vardır: “Meclis Ba#kanı” Sözlü sorulara 

geçiyoruz efendim.
#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Ben milletvekiliyim, beni dinleyeceksiniz; müsa-

ade buyurun! (AP ve CHP sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Ne hakkında konu#acaksınız, ne hakkında?
#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Beyefendi, iki tam günü bundan evvel neden 

tatbik etmediniz de #imdi tatbik ediyorsunuz? Yeni uygulama mı yapıyorsunuz?
BA%KAN — Beyefendi, zatıalinize de &çtüzük gönderdim isminize yazılı ola-

rak; lütfen &çtüzü%ü okuyunuz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; AP sırala-
rından gürültüler)

MUHAMMET KELLEC# (Amasya) — O bize gönderdi%iniz &çtüzü%ü önce siz 
okuyun.

#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Onu sizin okumanız lazım.
BA%KAN — Sayın Milletvekilleri, e%er ö%renmek istedi%iniz bir #ey varsa, bi-

lahare gelin ö%reteyim. (AP sıralarından gürültüler)
#. ETEM EZGÜ (Samsun) — Evvela kendiniz ö%renin de... Kendinizin &çtü-

zük açısından tahsile ihtiyacınız var.
MUHAMMET KELLEC# (Amasya) — Teker teker ö%retece%iz.
BA%KAN — Sözlü sorulara geçiyoruz.

Kapanma Saati: 16.46



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 17 Cilt 34 Birle"im 16

Sayfa 610-627
12.01.1978 Per"embe

!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba"kanvekili Rahmi Erdem

D!VAN ÜYELER!: Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)
Emanullah Çelebi (Tabiî Üye)

Açılma Saati: 17.00

Hükümet Programının Okunması

BA%KAN — Ço%unlu%umuz vardır, 16’ncı Birle#imin &kinci Oturumunu açı-
yorum.

Ba#bakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programı-
nın okunması.

BA%KAN — Sayın Üyeler, daha evvelce Yüce Genel Kurula arzedildi%i veçhile 
bu Birle#imde Sayın Ecevit Hükümetinin Programı Yüce Senatoya sunulacaktır.

HAYR# ÖNER (Adana) — Sayın Ba#kan...
BA%KAN — Buyurun efendim.
HAYR# ÖNER (Adana) — Dönüm noktasında AP sıralarının bo# oldu%unun 

zapta geçirilmesini istiyorum.
BA%KAN — Bu söylemenizle geçti efendim.
Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit’i Hükümet Programını okumak üzere kürsüye 

davet ediyorum.
Buyurun Sayın Ecevit. (CHP, MB Grupu ve Cumhurba"kanınca S.Ü. Grupu sırala-

rından alkı"lar)
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet 

Senatosunun de%erli Üyeleri…

Hükümet Programı, Millet Meclisi’nin 12 Ocak 1978 Per"embe günkü 
91’nci Birle"iminde aynen okundu$undan, metin tekrar alınmamı"tır.

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak Milletvekili) — Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın üyeleri; Sizlerden, ülkemize barı# getirebilmek için destek is-
tiyoruz.

A%ırla#an ekonomik ve toplumsal sorunlara, Ulusumuzun üstün yeteneklerini 
ve ülkemizin geni# olanaklarını gere%ince de%erlendirerek sa%lıklı çözümler getire-
bilmek için yetki istiyoruz.



Demokrasinin gere%i olan dü#ünce ayrılıkları içinde milli birli%imizi peki#tire-
bilmek için güven istiyoruz sizlerden.

Hükümetimiz adına Yüce Senatonun Sayın üyelerine saygılar sunarım. (CHP, 
MB ve Cumhurba"kanınca Seçilen Üyeler Grupları sıralarından “Bravo” sesleri ve sürekli 
alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederiz Sayın Ecevit.
Hükümet Programının Devletimize ve ulusumuza hayırlı olmasını ve mutluluk 

getirmesini ve Hükümetin ba#arılı olmasını dileriz. (CHP, MB Grupu ve Cumhurba"-
kanınca S.Ü. Grupu sıralarından alkı#lar)

11. — CHP ve AP Grupu Ba#kanlıklarının Hükümet Programı üzerindeki gö-
rü#melerin 14.1.1978 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılmasına dair önergesi. 
(4/322)

BA%KAN — Sayın Üyeler; Hükümet Programının görü#ülmesi hususunda bir 
önerge vardır. Bilgilerinize sunulacak ve oylanacaktır.

Sayın Ba"kanlı$a
Hükümet Programlı üzerindeki görü#melerin 14 Ocak 1978 günü, saat 15.00’te 

yapılmasını öneririz.
Saygılarımızla.

Hasan Fehmi Güne# (Sakarya)
Cahit Dalokay (Elazı$)

BA%KAN — Efendim Hükümet Programı üzerindeki görü#melerin 14 Ocak 
1978 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılması önerilmektedir.

Önergeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirli-
%i ile kabul edilmi#tir.

Sayın Ba#bakan kabul edilen karar gere%ince görü#meler Cumhuriyet Senato-
sunda 14 Ocak 1978 günü saat 15.00’te yapılacaktır.

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak Milletvekili) — Te#ekkür ede-
rim.

BA%KAN — Sayın Üyeler; gündemimizdeki di%er meseleleri görü#mek için 
kâfi zaman olmadı%ından, Birle#ime son verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..; Kabul edilmi#tir.

Almı# oldu%unuz karar gere%ince ve Hükümet Programını görü#mek üzere 14 
Ocak 1978 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanılmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanı# Saati: 18.40



Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi
Toplantı Yılı 17 Cilt 34 Birle"im 17

Sayfa 630-693
14.01.1978 Cumartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)
Emanullah Çelebi (Tabii Üye)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Ba#bakan Bülent Ecevit Hükümetinin programı üzerinde görü#-
melere ba#lıyoruz.

&çtüzü%ümüzün 130’uncu maddesine uygun olarak yapılacak görü#melerde uy-
gulanacak kural #udur: Gruplar adına konu#maları, ki#isel konu#malar takip ede-
cek; yani gruplar, #ahıslar adına konu#malar ve bu konu#malara Ba#bakanın vere-
ce%i cevapla Hükümet programı üzerindeki görü#meler son bulacaktır.

Bu açıklamayı yaptıktan sonra görü#melere ba#lıyoruz.
Söz alanları okuyorum:
Gruplar adına; Sayın Muzaffer Yurdakuler Milli Birlik Grupu adına, Sayın Zey-

yat Baykara Cumhurba#kanınca S.Ü. Grupu adına söz almı# bulunmaktadırlar. "u 
ana kadar gruplar adına yalnız bu sözler kaydedilmi#tir.

"ahıslar adına konu#maları sıra ile okuyorum; Sayın Öztürk, Sayın Aykan, Sa-
yın Reiso%lu, Sayın Abay, Sayın Güven, Sayın Demirayak, Sayın Yıldız, Sayın &lhan, 
Sayın Feyyat, Sayın Ayrım, Sayın Ünsal, Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Hatip, Sa-
yın Esato%lu, Sayın Ucuzal, Sayın Alpan.

Gruplar adına ba#ka söz isteyen?
YUSUF Z#YA AYRIM (Kars) — Sayın Ba#kan, konu#maların tespiti nasıl ya-

pılacak?
BA%KAN — Efendim Sayın Ayrım?
YUSUF Z#YA AYRIM (Kars) — Sayın Ba#kan, ben celse açılmadan evvel yazılı 

olarak müracaat etmi#tim, o zaman daha Hükümet programı okunmamı#tı.
BA%KAN — Sayın Ayrım, liste ne tarafımdan, ne de Divan Üyeleri tarafından 

tutulmamaktadır, do%rudan do%ruya Kanunlar Müdürlü%ü tarafından tutulmakta-
dır ve Kanunlar Müdürlü%ünün bana verdi%i bir listedir, #imdi hemen bana bildi-



riyorlar; ilk söz 5.1.1978 günü saat 15.40’da alınmı#tır ve daha kürsüde konu#ma 
sırasında, sizin sözünüz...

YUSUF Z#YA AYRIM (Kars) — Sayın Ba#kan, evvelce bir usulümüz vardı, 
Hükümet programı okunduktan sonra söz istemeye gidiliyordu, Hükümet progra-
mı daha okunmadan evvel söz aldım.

BA%KAN — Hükümet programı okunur okunmaz, üyeler Kanunlar Müdürlü-
%üne müracaat ederek tamamen tarafsız, teknik bir heyete müracaatla sıralandırıl-
mı# Sayın Ayrım.

YUSUF Z#YA AYRIM (Kars) — Sayın Ba#kan, ben konu#ma iste%imi Hükü-
met programı daha Mecliste okunurken bildirmi#tim.

BA%KAN — Sayın Ayrım, bu söz alma sırasını tamamen Kanunlar Müdürlü%ü 
objektif biçimde yapmaktadır. Hiç bir #ekilde, hiç kimsenin bu söz sırası üzerinde 
en ufak bir tasarrufu olmamı#tır.

YUSUF Z#YA AYRIM (Kars) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunu Ka-
nunlar Müdürlü%ü mü idare ediyor?

BA%KAN — Hepsinin tarih ve saati vardır, #imdi size getirecekler.
Gruplar adına #imdiye de%in iki Sayın üye söz istemi#, ba#ka söz isteyen olma-

dı%ına göre, her halde di%er gruplar bilahare söz istiyeceklerdir.
Milli Birlik Grupu adına Sayın Yurdakuler, buyurunuz efendim.
MB GRUPU ADINA MUZAFFER YURDAKULER (Tabii Üye) — Sayın Ba#-

kan, Sayın Senatörler, Hükümetin de%erli üyeleri;
Ülkemizin son zamanlarda sürüklendi%i ortamda, Atatürk’ün emaneti olan 

Türkiye Cumhuriyetini, hür ve demokratik rejimi veya Cumhuriyetin temel nite-
liklerini yıkıp yok etmeyi amaçlayan, totaliter bir baskı ve terör rejimini kurmaya 
yönelen ve yurtta#ların özgürlük ve huzur içerisinde korkusuz ya#ama haklarım, 
can güvenli%ini, kanun hâkimiyetini ortadan kaldırmaya çalı#an, her çe#it Anayasa 
dı#ı faaliyetlere kar#ı demokrasiye ve Cumhuriyeti korumak ve savunmak maksadı 
ile kurulan Sayın Ecevit Hükümetinin Programı üzerinde Grupumuzun görü#lerini 
arz etmek için huzurlarınızdayım.

&leride do%acak çe#itli vesilelerle Programda dile getirilen idari, teknik ve eko-
nomik politikalara ayrıntılı olarak de%inmek olanaklarım bulabilece%imiz ümidi ile 
bugün konulara genel hatları ile temas etmeyi uygun görmekteyiz.

Sayın Senatörler;
Hükümetin kurulu# maksadını açıklayan görü#lere tamamen katılıyoruz ve 

Program üzerindeki görü#lerimize geçmeden önce, Türk toplumunun bugünkü 
dramatik tablosunu ve bu tablodaki dü#ündürücü ve çok tehlikeli geli#meleri be-
lirtmekte fayda görüyoruz.

Sayın Senatörler;
Her yönü ile acıklı, her yurtseveri endi#e ile dü#ündüren, sokakları kan ve 

barut kokan, karde#leri birbirine dü#man edilen, iç ve dı# sorunları ile ekonomik 



durumu a#ılması güç darbo%azlara sokulan bir ülke haline nasıl getirildik, bu hale 
dü#ürülü#ün ana maksadı ne idi?

Sayın arkada#larım;

1975 yılının 31 Mart günü ilk MC &ktidarı kurulmu#tur. Bu Cephe, 5 Haziran 
1977 seçimlerinin arkasından kısa bir dönem sonra kurdu%u ikinci iktidarı ile ül-
kemizin kaderine yeniden hâkim oldu. Bu iktidarlar, kuruldukları gün kendilerine 
yakı#tırdıkları “Milliyetçi Cephe” ismi ile ülkemizi ikiye bölmü#lerdir. Çünkü, mil-
liyetçilik ismi bir maske idi, onun gerisinde saklanan gerçek maksat, “Böl - yönet” 
zihniyeti idi. Gerçe%i söylemek gerekirse, yönetimleri de bu zihniyete uygun olarak 
bazılarının dedi%i gibi 5,5 ay de%il, üç yıl devam etti.

Bu uygulamanın sonucu olarak da, ülke ve Ulus bugün bölünmeye, parçalan-
maya ve birbiri ile her an çatı#maya hazır bir ortama getirildi.

Sayın Senatörler;

Birinci Cephe &ktidarının Hükümet Programı üzerinde 10 Nisan 1975 günü 
Grupumuz adına yaptı%ım konu#mada sizlere #öyle seslenmi#tim:

“Koalisyonu olu#turan siyasi partiler, bir süre önce Cephe Birli%i kurmu#lar, 
adına da “Milliyetçi Cephe” demi#lerdir. Halk toplulukları arasında cepheler olu#-
turmak, muhasematın ve dü#man kamplara ayrılmanın bir i#areti sayılmak gerekir. 
Bunun ötesinde, bir kısım partilerin milliyetçilik gibi kutsal bir tanımın etrafında 
toplanmaları, daha ilk anda kendi toplulukları dı#ında kalanların milliyetçi olma-
dıkları ithamını beraber getirir. Türkiye’de hiç kimse, hiç bir siyasi te#ekkül mil-
liyetçi olmanın, bu niteli%i ta#ımanın dı#ında kalamaz. Böyle bir ithamın altında 
bırakılmaya da razı olamaz. Aslında Türk toplumunun geli#me çizgisi ve tarihi ge-
li#imi içinde belirgin nirengi noktaları neyin, ne gibi tutum ve davranı#ların Türk 
halkı için milliyetçilik sayılabilece%ini de tayin etmi#tir.

Bize göre Atatürk’ün kar#ısına Ulu Hakanı çıkaranlar milliyetçi sayılamazlar. 
Kemalist ilkeler do%rultusunda ulusla#maktan rahatsız olarak onun kar#ısına üm-
metçi bir felsefe ile safsatanın saltanatım kurmaya çalı#anlar, milliyetçi sayılamaz-
lar. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri) Yeraltı ve yerüstü servetlerimizi dı#a kar#ı 
koruyamayanlar, milliyetçi sayılamazlar. Ulusal ekonominin toplum yararına ge-
li#tirilmesine öncelik tanımayanlar, ki#isel ve zümre çıkarlarını her #eyin üstünde 
tutanlar, milliyetçi sayılamazlar.

Kanımıza göre, her Türk için en geçerli milliyetçilik tanımlaması Anayasamızın 
ba#langıcında ve muhtevasındaki tanımlamadır.

Sayın Senatörler;

Cephe &ktidarları Ba#ının Anayasayı, yasaları bir kenara iten ve yargı kararla-
rını dinlemeyen tutum ve davranı#ı, “Ben varsam, her #ey vardır; ben yoksam, her 
#ey yok olmalıdır. Zihniyetim ve davranı#ım Anayasadır, politik iradem yasadır” 
görü#ü, ülkenin her meselesine hâkim kılınmak istenmi#, bu amaca ve bu hedefe 
ula#ılmak için de kullanılan metot, izlenilen yol “böl - yönet” olmu#tur.



Bu görü#ten kaynaklanan tüm tutum ve davranı#lar ülkemizi nasıl ortama ge-
tirmi#tir, #imdi onları açıklamaya çalı#aca%ız.

Anayasamızın, Devleti ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütün olarak tanımla-
mı# ve Millet egemenli%inin koyulan esaslara göre, yetkili organlar eliyle yürütül-
mesini emretmi#tir. Bu âmir hükümlere ra%men, iktidarın ba#ı, ulusal bünyedeki 
tüm çeli#kileri özgürlükçü tartı#ma ortamından ayırıp, kutupla#malarım ve bu ku-
tupların, birbirlerinin can ve kan dü#manı haline gelerek çatı#malarını arzulanmı# 
ve âdeta körüklemi#tir.

Yıllarca ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak ya#amı# ve bundan gu-
rur duymu# olan halkımız:, ortaya atılan mezhep ayrılı%ı fikirleriyle beslenmeye 
ba#lamı#, kısa sürede tüm yurdu saran bir Alevilik, Sünnilik bölünmesi ve çalı#tırıl-
masıyla birbirinin can ve kan dü#manı haline getirilmi#tir.

Bu arada bölgecilik zihniyeti de gerekli enjeksiyonlarla beslenerek Do%ulu, Ba-
tılı; Kuzeyli, Güneyli, gibi ayrımlarla bir bölgenin di%erine yabancıla#ması sa%lan-
mı#, bu zihniyet giderek ülke bütünlü%ünü tehlikeye sokacak boyutlara ula#mı#tır.

Gençlik örgütleri ço%altılarak birbirinin kar#ısına dikilecek biçimde organize 
edilmi#tir.

Her parti sorumlulu%unu ta#ıdı%ı bakanlı%ın gücünü kullanarak kendi partisini 
destekleyen i#çi örgütleri olu#turmu#, bu suretle sendikal hareketleri etkisiz hale 
getirmekle yetinmeyip, bu örgütleri sürtü#meye ve çatı#maya sevk etmi#tir.

Güvenlik kuvvetleri, partizan zihniyetlerle verilen emirlerle yan tutturularak, 
Devletin güvenlik gücü olmaktan çok, iktidarın koruyucusu durumuna sokulmu# 
ve halk nazarında güven ve itibardan dü#ürülmü#tür.

Ö%retim kurumlarında, bilhassa üniversitelerde her gün çıkan veya çıkarılan 
olaylar yüzünden ö%renim yapılamaz hale getirilmi#tir. Ortaö%retimde hepimizin 
yeti#ti%i pozitif ilme, akılcılı%a, insancıllı%a, barı#çılı%a, vatan ve millet sevgisine 
dayanan Atatürkçü e%itim bir tarafa itilerek, milliyetçi ku#aklar yeti#tirme baha-
nesiyle belli partilerin görü# ve maksatlarını a#ılayan ça% dı#ı zihniyeti ve ümmetçi 
dü#ünceyi telkin eden kitaplar ve onları okutan bir kadro, ortaö%retimi ele geçir-
mi#tir.

Bakanlıkların te#kilât kadroları, bizzat bakanların ve parti te#kilâtı yetkilile-
rinin himayesinde yeteneksiz, bilgisiz, devlet adamlı%ı ve sorumlulu%u vasfından 
yoksun, partilerin militanlarıyla doldurularak bürokrasi otorite zaafına u%ratılmı#-
tır.

Anayasa hükümleri, Anayasal kurulu# ve yargı kararları bir kenara itilerek on-
ların itibarsız hale getirilmelerine çalı#ılmı#tır. Denetim yollarını kapayarak, keyfi 
idareyi sürdürebilmek, plan müzakerelerini önlemek ve bütçe görü#melerini kısa 
bir sürede tamamlayıp, gerçekleri parlamenterlerin ve Ulusun gözünden saklamak 
için Meclis Ba#kanı ve Ba#kanlık Divanı seçtirilmemi#, böylece komisyonların ku-
rulması önlenerek Meclisler be# buçuk ay kapısı açılıp kapanan, bütçesini yiyen bir 
kurum haline getirilerek, Ulusun parlamenter demokratik düzene olan ümidinin 
yitirilmesine çalı#ılmı#tır.



Özellikle, partizanlı%ın dı#ında tutulması gerekli olan Silahlı Kuvvetlerimizin 
kendi iç meselelerine el atılarak onların tarihi gelenekleri bozulmu#tur.

Anayasamızda, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurları” olarak nitelenen siyasi 
partilerin ba#kan ve üyelerine yurt düzeyinde yaptıkları gezilerde ve seçim gezile-
rinde, Grupumuzun daha önceden Hükümeti uyarmasına ra%men, akla gelmedik 
komplolar düzenlenerek hayatlarına kastedilmi# ve demokratik rejimin ortadan 
kaldırılabilme yolları aranmı#tır.

1 Mayıs 1977 günü Taksim’de düzenlenen i#çi mitinginde, Hükümetin bilgisi 
dahilinde oldu%u izlenimini veren tertip ve sabotaj neticesinde 35 yurtta#ımızın 
ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına sebep olunmu#tur.

Hangi dü#üncede olursa olsun, 500’e yakın körpecik vatan evladına kanlı ke-
fenlerini sırtlarına giysi yapan Demirel Hükümeti, demokratik Parlamento tarihi-
mizde ilk defa, gerekçesi hepimizce malum olan gensoru önergesi verilerek ikti-
dardan uzakla#tırılmı#tır. Bu durumu bir türlü hazmedemeyen ve konu#mamızın 
ba#ından beri açıklamaya çalı#tı%ımız tüm niyet, maksat ve tutkularından vazgeç-
mesini bilemeyen Sayın Demirel, hâlâ hileden, desiseden, entrikadan, komplodan, 
kandan, intikamdan bahsederek, Devlet organlarını ve Türk Ulusunu yeni Hükü-
mete kar#ı âdeta kıyama te#vik etmekte ve bu tutum ve davranı#ın devamında da 
hiç bir sakınca görmemektedir.

Sayın Senatörler;

Bütün bunları, demokratik rejimimizin kimin eliyle ne hale getirildi%ini gös-
termek ve rejim üzerinde oynamak istenen oyunlar kar#ısında uyanık bulunmamız 
gere%ini anlatmak için arz etmi# bulunuyoruz. Ancak, Yüce Ulusumuza hemen du-
yurmak isteriz ki, tüm bu giri#imler #imdiye kadar oldu%u gibi, her zaman ulusça 
yenilgiye u%ratılacak ve özgürlükçü, ço%ulcu demokratik parlamenter düzen ülke-
mizde sonuna dek ya#ayacaktır. Sayın Senatörler;

Üç yıla yakın bir zamandır devam eden Sayın Demirel &ktidarının kendi görü# 
ve felsefesine uygun biçimde yönetti%i ülkemizin peri#an hali artık gözler önünde 
bugün. Türkiye bir iç sava# e#i%ine getirilmi#tir. Gençler birbirinin amansız dü#-
manı, ö%renci yurtları saldırı karargâhları ve üsleri halinde. Her gün birbirini takip 
eden kanlı olaylar, caddelerde körpe vücutları ta#ıyan tabutlardan sızan kan leke-
leri, a%layan analar, babalar, ba#sa%lı%ı için gidip gelenle dolup ta#an evler. Banka 
soygunlar, yol kesmeler, otomobil, otobüs, kamyon soygunları, i#çi-i#veren arasın-
daki sürtü#meler ve i#çilerin çatı#tırılması. Yoldan geçenlerin, durakta bekleyenle-
rin, kahvede oturanların, otobüs dolmu# veya taksiyle yolculuk yapanların üzerine 
ya%dırılan kur#unlar. Derneklere, evlere atılan bombalar. Her gün bir ö%retim üye-
sinin saldırıya u%radı%ı veya öldürüldü%ü haberleri, tümüyle kapanarak felce u%ra-
tılan ö%renim ve ö%retim kurumları. Bütün bunların ötesinde de, sırtını iktidara 
dayayarak vurgunlarla ve Hazine soygunlarıyla milyonlara sahip mutlu bir azınlı%ın 
yanında, aldı%ı maa# veya ücretle ancak karnını doyurabilecek yoksul, mustarip, 
âdeta ya#ama gücünü ve bütün bu olaylar kar#ısında duyarlı%ım yitirmi# bulunan 
büyük halk toplulu%u.



Sayın Senatörler;
Tarih, ulusların çökü#ünde duygusuzlu%un, nemelâzımcılı%ın, umursamazlı%ın 

büyük etken oldu%unu, ki#ilerin birbiriyle olan ili#kilerinde ilgisizli%in giderek bü-
yümesinin ve bu bigânecili%in boyutlarının ülkenin önemli meseleleri kar#ısında da 
seyirci kalmalarının neden olabilece%ini kaydeder.

Bugün Türk toplumu, bilerek veya bilmeyerek yapılan telkinlerle duygusuz hale 
getirilmi#tir. Dün bir ki#inin ölümü bütün ülkeyi aya%a kaldırırken, bugün giderek 
büyüyen olaylara halk, Sayın Demirel’in deyimiyle, “Adi bir zabıta vakası” gözüyle 
bakmaktadır. Ölen genç için a%layan, yaralanan i#çi için üzülen yalnız anadır, ba-
badır. Ekranlarda gösterilen tüyler ürpertici olaylar tebessümle seyredilebilmekte 
ve bunun vebali, konuların üstüne gitmeyen, onları önemsemeyen Sayın Demirel’e 
aittir.

&#te, geçmi# &ktidarın ekti%i tohumlardan elde etti%i siyasal ve sosyal ürünler 
bunlardır. Ne acıdır ki iktidar, çizmeye çalı#tı%ımız bu peri#an tablonun sorumlu-
lu%unu muhalefete ve kendisinden olmayanlara yüklemeye çalı#maktadır. Hemen 
ilâve edelim, tüm olayların sorumlusu geçmi# iktidarın ba#ıdır ve yakasını hiç bir 
zaman bu sorumluluktan kurtaramayacaktır.

Sayın Senatörler;
"imdi, kamuoyunun önünde geçmi# iktidardan açık ve seçik olarak soruyoruz: 

Siz, gerçekten özgürlükçü demokratik düzene inanıyor idiyseniz, Cumhuriyetin 
ve Devletin gerçekten koruyucusu idiyseniz, Devletin ülkesi ve Milletiyle bölün-
mezli%ine inanıyor idiyseniz, Anayasa, yasalara ve yargı kararlarına ba%lı ve saygılı 
idiyseniz, Devletin ba#ta gelen görevlerinden biri olan can ve mal güvenli%inin sa%-
lanmasını gerçekten arzu ediyor idiyseniz, Ulusu, Büyük Önder Atatürk’ün i#aret 
ettikleri gibi ça%da# uygarlık düzeyine ula#tırmayı içtenlikle arzuluyor idiyseniz ül-
kemizi bugünkü duruma neden getirdiniz? Bunun geçerli ve inandırıcı bir cevabını 
veremezsiniz.

Sayın Senatörler;
"imdi de, Sayın Demirel &ktidarı dönemindeki Türkiye’mizin ekonomik duru-

muna #öyle bir göz atalım.
&ktidar, gerek iç, gerek dı# ve gerek ekonomik politikada izledi%i yanlı# yollar 

nedeniyle dar bo%azlara sürüklenmi#tir. Ekonomik hayatımızda ekonominin istik-
rar içinde kalkınması, sanayile#me, kalkınma için gereken altyapıyı kurma, istih-
dam, dı# ticaret ve kalkınmayı sa%lam kaynaklara dayandırmak gibi kalkınmanın 
dar bo%azlarını giderici uzun vadeli, ciddi ve köklü hiç bir kalkınma hedefi sa%lan-
mamı#tır. Sanayile#mede bünye de%i#mesi; yani yapısal de%i#me ba#arılamamı#tır.

Bunlar bir tarafta; bu dönemler genellikle özel sektör kalkınmasına dayanan 
plan geli#melerini de elveri#siz bir duruma sokmu#tur. 1977 senesinde yatırımlar 
ve buna ba%lı olarak istihdam gerilemi#, dı# ticaret dengesizli%i hammadde ithala-
tında ve üretimde yeni ve beklenmeyen tıkanmalara neden olmu#tur.

Son senelerde ba#lıca nedeni açık finansman olan yüksek enflasyon nispetleri 
fiyatları, yatırım maliyetlerini ve gelir dengesizli%ini alabildi%ine yükseltmi#tir.



Bugün Türk ekonomisinin ve kalkınmanın ilk dayana%ı olan sanayile#me an-
cak kasten yapılabilecek kadar elveri#siz #artlar altında bırakılmı#tır. Elde edilen 
kalkınma hızı ile Övünülmektedir. Gerçekte bu kalkınma hızı, planda öngörülen 
hiç bir hedefe varılmaksızın ekonominin geli#igüzel kendi büyümesi ile ve enflas-
yon içindeki özel sektör kalkınmasına dayanarak elde edilmi#tir. Bu hal alabildi%ine 
çarpıcı bir biçimde büyüyen gelir dengesizli%ini de beraberinde getirmi#tir. Sayın 
arkada#larım;

Takip edilen tutarsız dı# politika ve tutarsız ekonomik politika ülkenin bü-
yük dı# ödeme güçlükleriyle kar#ıla#masına neden olmu#, bu da ulusal güvenli%i-
mizi olumsuz yönde etkilemi#tir. Kendini tek yanlı ba%ımlılıktan kurtaracak bir 
ulusal politika, daha açık deyimi ile milli güvenlik politikası saptanamadı%ı için 
Amerika’nın aldı%ı ambargo kararı,. Türkiye’nin büyük sorunu haline getirilmi#-
tir. Ambargonun kaldırılma zamanı Kongrenin iste%ine terk edilmi#tir. Bunun yanı 
sıra, Amerika ile yapılan kredili alımı sa%layacak olan anla#ma da Kongrede onay 
için beklemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçsüz hale getirmeyi hedef alan bu 
davranı#lar izlenen ba%ımlı dı# politikanın ürünleridir.

Grupumuz yıllarca bu kürsüden bir ulusal ordu vücuda getirilmesi zarureti-
ne i#aret ederken, konunun önemini ve manasım anlamayanlar tarafından haksız 
ele#tirilere maruz bırakılmı#tı; ama bugün bir ülkenin milli güvenli%inin ittifaklara 
ve yabana devletlere ba%lanmasının sakıncaları bütün açıklı%ı, acılı%ı ve korkunçlu-
%u ile ortadadır.

Sayın Senatörler;
Ülkemizi ve Ulusumuzu olumsuz yönde etkileyen konuları daha da geni#let-

mek ve ardı ardına sıralamak mümkün:
Öldürmeler, yaralamalar, bombalamalar, kur#unlamalar, soygunlar, Milli E%i-

timde içine dü#ülen çıkmazlar, ö%renim ve ö%retim özgürlü%ünün kalkması Ata-
türk devrimlerine ve laik devlet ilkelerine sırt çevirmeler, Devlet olanaklarının par-
tiler hesabına kullanılması, yönetimin ortaklar arasında payla#ılıp parsellenmesi, 
güvenlik kuvvetlerinin sorumsuzca kullanılıp itibardan dü#ürülmesi, dı# politika 
sorunlarının askıda bırakılması, ekonomide ve enerjide içine dü#ülen dar bo%az-
lar, akaryakıt, yakıt sıkıntıları, her gün bir maddenin yoklu%u ve sıkıntı kuyrukları, 
sendikal hareketlerin güçsüz hale getirilmesini hedef alan davranı#lar, denetimden 
kaçmak için Meclislerin 5,5 ay gibi bir süre çalı#amaz hale sokulması gibi nedenler 
Türk Ulusunda bıkkınlı%ı had safhaya getirmi# ve Milliyetçi Cephe &ktidarına kar#ı 
artan tepki ve bu &ktidardan kurtulma arzusu dayanılmaz bir özlem olmu#tur.

Bütün bunlar insan haklarına dayalı, milli demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetini Anayasada yer alan bütün temel nitelikleriyle 
koruyacak ve güçlendirecek bir hükümetin kurulmasını zorunlu hâle getirmi#tir ve 
Türk demokrasi tarihinde ilk defa milli iradenin iste%ine uygun bir biçimde Anaya-
sanın 89’ncu maddesi uyarınca gerekçesi hepimizce malum olan gensoru oylaması 
sonunda &ktidar i#ba#ından uzakla#tırılmı#tır.

Bu olay, siyasal neticeleri ile demokratik hayatımıza güç veren ve demokrasi 
tarihimiz içinde Ulusça gurur duyulacak ve saygı ile anılacak bir olaydır.



Devleti ve rejimi içine dü#tü%ü çıkmazlardan kurtarma yolunda giri#ilen gay-
retleri saygı ile selâmlıyoruz.

Türk demokrasi tarihi, bu gayrete büyük bir özveri ile katkıda bulunanları #ük-
ranla anacak ve siyasi tarihimize geçecek bu olayın anıları ile hem kendileri, hem 
evlâtları ödüllendirilmi# olacaktır.

Sayın Senatörler;
Bu arada #u hususu da önemle belirtmek isteriz: Anayasaya uygun ve milli, ira-

denin temsilcileri tarafından &ktidardan uzakla#tırılan &ktidar mensubu partilerin 
sorumlu ki#i ve organlarının, demokratik düzenin i#lemesinde büyük titizlik göste-
ren Sayın Cumhurba#kanını baskı altında tutmak çabalarım ve Hükümet üstesinin 
onaylanmasından sonra kendilerine yönelttikleri ithamları ve sözleri yersiz, hak-
sız, hatta yakı#ıksız bulmaktayız.

Sayın Senatörler;
Sayın Ecevit Hükümeti, yukardan beri çizdi%imiz güdüm ve kontrolü kaybe-

dilmi# bir idareyi devralmaktadır bugün. Kendi deyimleri ile söylemek gerekirse, 
toplumun her kesimi ile uygarca ili#kiler kuracaklarına, önemli sorunların çözüm-
lenmesinde ortaklık arayacaklarına, ülkede son haddine varan gerilimi yumu#ata-
caklarına ve bunun için gerekli her çabayı sarfedeceklerine inanıyoruz.

Sayın Senatörler;
Programda i#aret edilen Türkiye’nin ihtiyaçlarına, olanaklarına uygun bir ulu-

sal güvenlik politikasının olu#turulmasının gere%ine katılıyoruz ve ivedili%ini i#aret 
etmek isteriz. Ulusal savunma politikasını bütünleyecek olan, ulusal hak ve çıkar-
larımızı koruyacak, uluslararası ili#kilerimizi geli#tirecek, dostluklarımızı peki#ti-
rerek, saygınlı%ımızı artıracak tutarlı bir dı# politikanın özlemini duyuyoruz. Bu 
arada, Kıbrıs için saptanan politikada, Kıbrıs’ın yabancı üslerden arındırılmasını da 
dikkate almanın gere%ine inanıyoruz.

Programda, di%er bazı teknik politikalara da itirazlarımız, görü# farklarımız 
oldu%unu pe#inen belirtmeliyim. Bunları önümüzdeki plan ve bütçe müzakerele-
rinde ilgili bakanlıklarda tartı#aca%ız. Burada sadece belirli birkaç örnek vermek 
istiyoruz.

Milli E%itim Bakanlı%ının uyguladı%ı düzene, dü#ünceye ve uygulayıcıların an-
layı#ını benimsemeye olanak yoktur.

Ortaö%retimin sadece kitapları ve yöneticileri de%il, bünyesi de süratle de%i#-
tirilmelidir. Esasen yüksekö%retimi içinden çıkılmaz hale getiren ortaö%retimdeki 
yapısal bozukluktur. Sanayile#en toplumumuzda liseler ve &mam - Hatip Okulları-
nın ço%unun artık mesleki ve teknik ö%retime kaydırılması zorunluluk halini almı#-
tır. Kanımızca bunun çaresi de vardır. Sanayile#menin gerektirdi%i insangücü de 
ancak böyle hazırlanabilir.

Kalkınmakta olan Türkiye’mizde yüksekö%retimin çekirde%inin Üniversiteler 
sisteme dayandırılmı# olması yanlı#tır. Bu e%itim verimi az, pahalı ve uygulayıcı 
yeti#tirmeyen bir sistemdir. Aslında bu e%itim, bugünkü haliyle toplum için de, 



ki#iler için de israfçı, özden yoksun, kadrosuz, uygulamasız bir haldedir. Bu hale, 
Üniversiteler sistem de demek do%ru de%ildir. Bu sistemin yerine, yüksekö%retim 
de uygulayıcı eleman yeti#tiren teknik yüksekokullara dönü#mek kaçınılmaz bir za-
ruret haline gelmi#tir.

Esasen Devletin herkese yüksekö%retim yaptırmasının isabeti de tartı#malıdır 
bugün. Üniversitelerin bugünkü haliyle yaygınla#tırılmasını sakıncalı görmekteyiz.

&mam - Hatip okullarıyla dinsel kaynaklı okulların, Türk Milli E%itimine ö%ret-
men yeti#tiren kaynaklar arasına girmi# olması Anayasa dı#ı bir durum yaratmı#tır. 
Zamanında ısrarla bunun düzeltilmesini isteyece%iz.

Aslında &mam - Hatip Okullarında okutulması reva görülen gençlerimizi, e%i-
timde fırsat e#itli%inden yararlandırılmamı#, gençler olarak görüyoruz.

Sayın Senatörler;
Programın bazı noktalarına itirazlarımız var.
Türkiye’nin sanayile#me ümidi, sanayile#memizin bir partimiz eliyle afi#e edil-

mi# olmasına ra%men, bugünkü haliyle özel sektörün kalkınmasına ba%lanmı#tır. 
Son senelerde elde edilen kalkınma hızının önemli bir payı özel sektör kalkınmasın-
dan do%mu#tur. Bunu fazla yadırgasak bile sanayile#memizdeki hâsıl olan yapısal 
bozukluk bundan da önemlidir. Plan, tüketim malları sanayinin büyümesini te#vik 
etmedi%i halde, bu kesim özel sektör eliyle büyütülmekte, bu da sanayi kesiminde 
olumlu geli#me varmı# gibi gösterilmektedir. Ekonomimizin bünyesindeki özellikle 
muhtaç oldu%u aramaları ve yatırım mallarının yoklu%u nedeniyle sanayi kesimleri 
öngörülen hedefe ula#amamaktadır. Ayrıca, enerji ve ula#tırma gibi ekonomik alt-
yapının yetersiz hale gelmi# olmasının sonuçlan her gün hepimizin gözleri önünde-
dir. Bu haliyle Türk planının uygulandı%ını sanmak ve yeterli kalkınma hızının elde 
edilmesi ile övünmek yanlı#tır.

Son yıllarda yatırımların gecikmi# olması dı# ticaret açıklarından önce iç kay-
nak yoklu%una ve Devletin içine dü#ürüldü%ü karı#ıklı%a ba%lanmalıdır. &ç kaynak-
lar yetersiz kalmı#, yönetim sanayile#me ortamını hazırlayamamı#, büyük maliyet 
artı#ları ve önemli geri kalmalar önlenememi#tir. K&T’lerin yeni yatırımlar için fon 
yaratması bir tarafa; cari harcamaları için olanakları zorlanmı#tır. Kendilerini yö-
netmekte sıkıntıya dü#en bu kurulu#lardan, hayalci ba#arılar beklenmi#tir hep.

Sayın Senatörler;
Yeri gelmi#ken, kurulmu# olan &#letmeler Bakanlı%ını, ciddi bir ihtiyaca cevap 

verecek isabetli bir kurulu# olarak kar#ılıyoruz. Yerel Yönetim Bakanlı%ının kurulu-
#unu da aynı derecede isabetli buluyoruz.

Önümüzdeki günlerde Hükümetin vergi politikasında, enerji politikasında, 
Türk parasının de%erlendirilmesi için maliye politikasında yeni, bütünleyici tedbir-
ler alaca%ına inanmaktayız.

Bir kamu görevi olan sa%lık hizmetlerinde, sa%lık sigortasının geli#tirilmesi ye-
rine, sa%lı%ın sosyalizasyonu kanununun bütün yurdu kapsamına alacak #ekilde i#-
letilmesinin gere%ine inanmaktayız biz. Uzun yıllardan beri yaptı%ımız ara#tırma-



larımızda sa%lık hizmetlerine serbest pazar ekonomisi #artlarına açık olan sigorta 
sisteminin yurdumuzun sa%lık sorununu kar#ılayaca%ından ku#kuluyuz.

Devlet güç ve olanaklarını ki#isel ve parti için kullanmı# olanların, meydana 
çıkarılması ve açıklanması zorunlu hale geldi bugün. Her defasında, yasalara ra%-
men i#lenen suçların görmezlikten gelinmesi, bürokrasinin kamu haklarına sahip 
çıkmasını engellemekte ve sorumluları atalete sevketmektedir.

Devlet olanaklarını kötüye kullananlar, günün birinde hesabını vermek zorun-
da kalacaklarını bilmelidirler. Bu zihniyet yaratılmalıdır, Türkiye’de.

Devlet eliyle her dönemde kadroların #i#irilmesi sa%lıklı olmayan, bir yoldur. 
Bunun yerine sıkıntıları Milletçe payla#arak, yeni yatırımlarla, sanayile#meyle ger-
çek istihdam yolu benimsenmelidir.

MC döneminin belirli bir özelli%i de, Devlet istihbarat örgütlerinin ve bunlara 
uyarak görev yapan Devlet güvenlik kuvvetlerinin görev anlayı#larındaki yanlı#-
lıktır. Bu örgütler uzun zaman süresindeki tutumlarıyla belli parti politikalarının 
destekçisi görüntüsünü vermi#lerdir. Aslında Devletin anar#iye kar#ı güçsüzlü%ü de 
buradan do%maktadır. Bu nedenle Devlet güvenlik örgütleri, kendilerine duyulan 
güveni sarsmı#lardır. Devlet istihbarat örgütlerinin yeniden yönlendirilmesi gere-
%ine biz de katılıyoruz.

Sayın Senatörler;
Anayasamızın getirdi%i özgürlük ortamının toplumun geli#me dinamizmini 

hızlandırdı%ı, toplumun zamanla özle#mesine, bütünle#mesine ve güçlenmesine 
daha fazla katkıda bulundu%u çok açıktır. Tartı#an toplumun veriminin susan top-
lumdan daha da yüksek oldu%u da bellidir.

Özgürlüklerin yasal sınırlar içerisinde kullanılmasından rahatsızlık duyulma-
malıdır. Ça%da# anlayı#a uygun olarak dü#ünce özgürlü%üne inanıyoruz. Anayasa 
ve yasalarımıza göre örgütlenme ve eylem özgürlü%ü sınırlanmı#tır. Bu sınırlar içe-
risinde özgürlüklerin sa%lanmasından Devlet sorumludur.

Son yıllarda bölücü akımların güç kazanmı# olması ve yasa dı#ı di%er örgütlen-
melerin hızını arttırmı# bulunması, geçen dönemin yarattı%ı Devletin güçsüzlü%ü 
görüntüsünden do%mu#tur.

Bu akımlar âdeta umutlandırılmı# ve harekete getirilmi#tir. Milliyetçili%i ipo-
tek altında tutmak isteyen dü#ünce sahipleri, Atatürk Milliyetçili%inin tahripçili%i-
ne âlet olmu#lardır. Yeni Hükümetin bu görüntüyü kolaylıkla düzeltece%ine inanı-
yoruz.

“Bu Anayasayla Devlet idare edilemez” diye yola çıkanların, Devlete, yasaya, 
Anayasaya saygı beslemeyenlerin, topluma saygı duymayanların, de%er yargılan 
a#ınmı# olanların yönetiminden Devletin etkinlik ve saygınlık kazanması esasen 
beklenemezdi. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ve geni# halk yı%ınlarım 
temsil edegelen büyük bir partimizin böyle bir anlayı#ın yönetiminde kalarak, Dev-
letimizi ciddi sıkıntılar içerisine itmi# olması da, demokrasimiz adına bir talihsiz-
liktir.



Sayın Senatörler;
Tecrübelerimiz, Ecevit Hükümetinin icraatından kısa sürede ola%anüstü so-

nuçlar beklememizi engellemektedir.
&lk olarak Devletin içine dü#ürüldü%ü görüntüyü düzelterek, anar#iyi Devlet-

ten kovarak, Devletin etkinli%inin artırılmasını bekliyoruz. Böylece, anar#i ilk ye-
nilgisini tatmı# olacak ve gücünü kaybedecektir. Sonra da Devlete, sorumluluklara 
sahip çıkılarak, Devletin saygınlı%ının sa%lanmasını bekliyoruz Sayın Ecevit’ten.

Programdaki ço%unu benimsedi%imiz politikalardan daha da önemlisi, bizce 
Hükümetin tutumu ve uygulamadaki ba#arısı olacaktır. Uygulamadaki beceri halk 
vicdanında yankı bulacak, Devlete duyulan güveni artıracak ve Hükümetin deste-
%ini ço%altacaktır mutlak.

Elbette ba#arı için sihirli formüller aramanın gereksizli%i ortadadır. Anayasa-
mızın benimsenerek uygulanması sorunlarımızın çözümünü sa%layacak ve toplu-
mumuzu rahatlatacaktır. 1961’den bu tarafa Anayasa ile uyumlu, inançlı bir ikti-
darın i#ba#ına gelmi# olması güvenimizi daha da artırmaktadır. Sorunlar, sıkıntılar 
5 Haziran seçimleri sonucundan daha a%ır olmakla beraber, ba#arı #ansının da az 
olmadı%ına inanıyoruz.

Sayın Senatörler;
Yüzyıllar boyu Ulusça duydu%umuz bir özlemi de yeni kurulmu# bulunan Hü-

kümetimize duyurmak isteriz. Tarihi boyunca ba%ımsız ya#amı# hak ve özgürlük-
leri için yılmadan, yorulmadan sava#mı# bulunan Ulusumuzun, tek dile%i ça%ın 
ko#ullarını yakından izleyerek ve ona ayak uydurarak insan hak ve özgürlüklerine 
dayalı milli, demokratik, laik hukuk devleti düzeni içerisinde geli#mesini sürdüre-
rek, uluslar ailesinin e#it haklara sahip uygar ve onurlu bir üyesi olmaktır.

Milli Birlik Grupu Üyeleri olarak, bizler, ya#antımız boyunca bu ulusal amacın 
gerçekle#mesi için u%ra#ı verdik ve vermeye devam edece%iz. Ayrıca, bu yolda müca-
dele veren iktidarları da ayrıcalık gözetmeden aynı inanç ve güçle destekleyece%iz.

Bu nedenle yukarıda belirtti%imiz, ulusal amaç do%rultusunda gördü%ümüz 
ve de%erlendirdi%imiz Sayın Ecevit Hükümetinin kurulu# ve programını içtenlikle 
destekliyor kendilerine, Hükümet Üyesi arkada#larına ve ortaklarına ba#arılar di-
liyoruz.

Saygılar sunarım. (CHP, MBG ve Cumhurba"kanınca S.Ü. Grupu sıralarından al-
kı"lar)

BA%KAN — Gruplar adına iki söz daha alınmı#tır. Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Deliveli, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Güne#.

Kontenjan Grupu adına Sayın Baykara, buyurun.
CUMHURBA%KANINCA S.Ü. GRUPU ADINA ZEYYAT BAYKARA (Cum-

hurba"kanınca S.Ü) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba#kanı Sayın Bülent Ecevit tarafından kuru-

lan Hükümetin 12 Ocak 1978 günü Cumhuriyet Senatosunda sundu%u Program 



üzerinde, Cumhurba#kanınca Seçilmi# üyeler grupunun görü#lerini kısa ve ana 
noktaları itibariyle açıklamak üzere söz almı# bulunuyorum.

Sayın Ecevit Hükümetinin kurulması ile sonuçlanan siyasal geli#meler hepi-
mizce bilinmektedir. Cumhuriyet Halk Partisince, o zamanki &ktidarı olu#turan 
Adalet Partisi, Milli selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Koalisyon Hükü-
meti hakkında verilip, Millet Meclisince kabul edilen gensoru önergesi güvensizlik 
oyu ile sonuçlanmı# ve Sayın Demirci Hükümeti istifa etmi#tir.

Sayın Cumhurba#kanımız, Demokratik kurallara tam bir uyum içinde, hü-
kümet kurma görevini Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Ba#kanı Sayın Bülent 
Ecevit’e vermi#tir. Sayın Ecevit’in, ço%u Adalet Partisinden ayrılmı# olan ba%ımsız-
larla kurdu%u Hükümet, #imdi Programını müzakere etti%imiz Hükümettir.

Gerek bu Hükümet kurulu#u görevinin (ba#ka bir danı#ma ve görü#meye gerek 
görülmeden) do%rudan do%ruya Sayın CHP Genel Ba#kanına verilmesinde, gerekse 
bazı Adalet Partisi milletvekillerinin partilerinden istifa ederek ba%ımsız parlamen-
terler olarak Sayın Ecevit Hükümetine bakan olarak, #u veya bu sayılarla katılmala-
rında ve böylece kurulan Hükümetin Sayın Cumhurba#kanımızca onaylanmasında 
Anayasaya ve demokratik kurallara bir aykırılık görmedi%imizi Kontenjan Grupu 
olarak belirtmek isteriz.

Sayın Senatörler;
Yeni bir Hükümetin çalı#ma Programım do%ru de%erlendirebilmek için, onun 

görevi teslim aldı%ı dönemdeki ekonomik, sosyal iç ve dı# siyasal ko#ulların göz 
önünde tutulması zorunludur. Çünkü, Hükümet Programının kapsadı%ı çalı#malar, 
elbette ki bu ko#ulların elveri#li veya elveri#siz olmalarına uyum dereceleriyle de 
de%er kazanacaktır.

Kanaatimizce Sayın Ecevit Hükümetinin Meclislerde icraat programının görü-
#üldü%ü, daha do%rusu Sayın Demirel Hükümetinden görevi devraldı%ı #u sıralarda, 
memleketimizin içinde bulundu%u ekonomik, sosyal, siyasal ko#ullar ola%anüstü 
derecede elveri#sizdir. Ülkemiz #imdiye kadar görülmemi# bir enflasyon ve yüksek 
fiyat dönemi ya#amaktadır. Rezerve ihracat gerilemeleri, dı# ödeme tıkanıklıkları, 
Kıbrıs sorunu gibi çözümü gecikmi# önemli dı# sorunlar, kapanan üretim birimle-
ri, Silahlı Kuvvetlerimizin bazı ihtiyaçlarının kar#ılanmasındaki güçlükler, anar#ik 
olaylar ve artan huzursuz ortam, ö%retim ve ö%renim özgürlü%ünün kısıtlanmı# du-
rumu, bütçe ve plan görü#melerindeki gecikmeler bu elveri#siz ortamın ve Hükü-
metin üzerine almak zorunda oldu%u görevin a%ırlı%ının belli ba#lı i#aretleridir. Bu 
çok sorumlu dönemde görev alan Ecevit Hükümetinin Programının da bu sorunla-
ra çare bulacak tedbirleri kapsayacak nitelikte olması do%aldır. Bu konuyu a#a%ıda 
kısaca inceleyerek görü#lerimizi açıklayaca%ız.

Hemen söylemeliyim ki, ko#ullar a%ır olmakla beraber, bunlar üstesinden ge-
linemeyecek #eyler de%ildir. Bilgili, tedbirli, ciddi, güven verici, birlik ve beraberlik 
içinde çalı#an bir hükümet bu sorunları elbette ki çözebilecektir.

Ancak, bu a%ır sorunların çözümünde, hepimizin yararlı olabilecek hiç bir yar-
dımı Hükümetten esirgememiz gerekti%ini de unutmamalıyız. Büyük ülke davaları-



nın ancak böyle bir dayanı#ma anlayı#ı içinde kolaylıkla çözülebildi%ine tarihlimiz-
de birçok örnekler vardır. Kontenjan Grupu, isabetli ve tutarlı gördü%ü her kararda 
Sayın Ecevit Hükümetimin yanında olacaktır; evvelce de her hükümet için yaptı%ı 
gibi, isabetsiz, tutarsız gördü%ü kararlarda da aksi davranı# içine girmesi do%al gö-
rülmelidir.

Sayın Senatörler;
Grup olarak her zaman söyledi%imiz bir hususu burada tekrarlamak zorun-

dayız. Biz millet hizmetinde, iktidar ile muhalefeti her zaman kar#ı kar#ıya, belli, 
önemli konularda bile birbirlerinden uzak, birbirine yana#amayan kurulu#lar ola-
rak görmüyoruz. Hükümet icraatında muhalefetin görü#ünün alınması gereken 
ya da ona belli konularda bilgi verilecek haller vardır ve bizim bugünkü ko#ulları-
mız içinde bu tür haller çoktur, çok olacaktır. Bu durumda taraflar arasında diya-
log zorunlulu%unu yıllardır tekrarlıyoruz. Sayın Ecevit ve Sayın Demirel ço%u kez 
buna taraftar olduklarını açıklamı#lar; fakat ne yazık ki, uygulamayı açıklamaları 
yönünde geli#tirememi#lerdir. Bunun en son ve en belirgin örne%ini, görü#mesini 
yaptı%ımız Hükümet Programında görmekteyiz. Gerçekten, Sayın Ba#bakan Ecevit 
tarafından daha birkaç gün önce iktidar - muhalefet diyalogunun yararını belirtici 
açıklamalar yapıldı%ını hatırladı%ımız halde, Hükümet Programında konuya hiç de-
%inilmedi%ini görüyoruz, &ktidar ile muhalefetin küskün karde#ler tutumuna ve du-
rumuna girmeleri memlekete yarar de%il, ancak zarar getirir. Bu nedenle, Hükümet 
Programın bize göre önemli olan bu eksikli%inin uygulama ile ortadan kaçırılmasını 
Sayın Ba#bakan Ecevit’ten rica ediyoruz. Sayın Ba#bakan Ecevit’ten rica ediyoruz; 
çünkü diyalog yakla#ımı, bizim kanımıza göre, &ktidar kanadına dü#en bir görev 
sayılmak lazım gelir.

Sayın Senatörler;
Sayın Ecevit Hükümetinin Programında fikir özgürlü%ü ve can güvenli%i ile 

ilgili güzel görü#ler yer almaktadır. Gerçekten, yurdumuzun bugün içinde bulun-
du%u karı#ık ve güvensiz ortam içinde, bu konuya ne kadar önem ve a%ırlık versek 
yine az sayılabilir.

Emin olunuz, bugün halkımız her #eyden çok yurt içinde huzurun, sükunun, 
güvenin egemen olmasının hasretini çekmektedir. "üphesiz bu, sadece güvenlik 
kuvvetlerinin güçlendirilmesiyle sa%lanacak bir #ey de%ildir. Esas olan husus, hal-
kın Hükümeti her konuda ciddi, kararlı, ayırım yapmayan, adil ve tutarlı görmesi-
dir. Buna, kamu yönetiminin ve güçlendirilmi# güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlı%ı, 
vatanda#lara e#it i#lem yapma alı#kanlı%ı eklendi%i takdirde iç güvenli%in temel 
ko#ullarının sa%lanmı# olaca%ını dü#ünebiliyoruz. Ancak, açıkça ifade edelim ki, 
kayna%ını ço%u kez bölücü görü#lerden alan huzur bozucu davranı#ların varlı%ını 
gözden uzak tutmamalıyız. Bu bakımdan, bu gibi görü#lerin temellerinde yatan ne-
denleri iyice ortaya çıkararak, gereken önlemlerin ona göre dü#ünülmesi gere%ine 
inanıyoruz. Özet olarak söylemek gerekirse, huzur ve asayi# bozan olayların sadece 
iç güvenlikle de%il, aynı zamanda ülkemizin ve Milletimizin bütünlü%ü ve varlı%ı 
ile ilgili oldukları bilinerek, önlemlerinin o geni#likte dü#ünülmesi gerekmektedir.

Sayın Üyeler;



Görü#mesini yapmakta oldu%umuz Hükümet Programında hemen hemen her 
hizmet kesiminin sorunları ele alınmı# durumdadır. Bu bakımdan doyurucudur. 
Bazı konularda ise ayrıntılara girmi#tir de denilebilir. Fakat takdir buyurulaca%ı 
gibi, programlarda konuların, sorunların kavranması yanında, bunların çözüm 
metotlarının, yöntemlerinin, araçlarının gösterilmesi de önem ta#ır. Aslında, mali 
kaynakları belirlenmemi# ek hizmetlerin inandırıcılık yetene%inin azalaca%ını ka-
bul etmek do%al bir haldir. De%irmenin suyu nereden geldi%i belli de%ilse, o i#in 
gerçekle#ece%ine kar#ı ku#ku duyulur. Bu açılardan incelendi%inde, programda bazı 
i#lerin ye sorunların sadece yapılaca%ının, ele alınaca%ının, sa%lanaca%ının söylen-
mesiyle yetinilip, bu ele alınmanın ya da yapılmanın metoduna de%inilmedi%i gö-
rülüyor.

Bunun kadar ve hatta bundan daha önemli olarak Programda öngörülen hiz-
metlerin gerektirece%i giderlerin hangi ek kaynaklarla sa%lanaca%ı hakkında bir 
açıklamaya da rastlanmamaktadır.

Türkiye’yi kısa zamanda bir sanayi ülkesi haline getirmek gibi çok güzel bir 
tasarının, sadece tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarındaki verimi artırmak ve 
do%al kaynaklarımızı yüksek düzeyde de%erlendirmek yoluyla gerçekle#tirmesinin 
yakın gelecekte kolay kolay mümkün olamayaca%ını hesaplayabiliriz.

De%erli Senatörler;
Hükümet Programında oldu%u gibi, vergi yükünün dar ve de%i#mez gelirliler 

üzerinden yo%unla#masını sadece hızlı enflasyona ba%lamak büyük bir yanılgı olur. 
Çünkü, bu durumun en belirgin nedenlerinden biri, gelir kanunlarımızın yapısında 
vergi denetiminin hemen hemen yoklu%unda yatmaktadır. Programda Söylendi%i 
gibi en az geçim indiriminin (candan temenni etmekle beraber) en az ücretle yakın-
dan ilgili bir düzeye çıkarılmasının kolaylıkla gerçekle#tirilece%ine inanamıyoruz. 
Bunu yapabilmek için, bu yükseltmenin ortaya çıkaraca%ı milyarlarca liralık gelir 
azalmasının ba#ka bir ek kaynakla kar#ılanması gerekecektir. Verdi%imiz bu örnek-
ler sadece programda öngörülen üstün düzeydeki geli#me amaçlarına ula#ılabilme-
si için gerekli olan kaynakların yine Programda gösterilmesi gerekece%ini belirtmek 
içindir. Bu haliyle Hükümet Programını eksik buldu%umuzu belirtmek isteriz.

Öte yandan, ülkemizin çok kritik bir döviz darbo%azı içinde bulundu%unu bili-
yoruz. Ekonomimizin ayakta kalabilmesi için bu problemin bir an önce çözülmesi 
gerekti%ini yine hep beraber biliyoruz.

Buna kar#ılık, bu zor durumun nasıl kar#ılanaca%ı ile ilgili olarak, sorunun 
önemi ile orantılı bir önlemler paketine Programda rastlamak mümkün olamamak-
tadır. “Turizm gelirlerini ve dı#arıda çalı#an yurtta#larımızın gönderecekleri dövizi 
artırıcı etkin bir politika izlenmesi...” ve “yeni ve güvenilir kaynaklar bulunması...” 
gibi önlemler hem çok yetersizdir, hem de konunun önemi ve ivedili%i ile orantılı ve 
somut tedbirler de%ildirler.

Bilindi%i gibi, Sayın Demirel Hükümeti zamanında Uluslararası Para Fonu ile 
ba#latılmı#; fakat sonuçlandırılamamı# kredi müzakereleri oldu%u yerde durmakta-
dır. Orta%ı oldu%umuz bu kurumdan her ülke gibi bizim de kredi almamız en do%al 
bir hal ve hak sayılır. Hal böyle iken Hükümet Programında, yurdumuzda son za-



manlarda çok dile gelmi# olan bu kurumla kredi ili#kilerimizin sürdürülece%inden 
hiç söz edilmemi#tir.

Kontenjan Grupu olarak, kesik durumda bulunan Milletlerarası Para Fonu ile 
kredi müzakerelerine vakit geçirmeden yeniden ba#lanmasını Sayın Ecevit Hükü-
metine önemle tavsiye etmek istiyoruz.

Bunun yanı ba#ında, Avrupa Yatırım Bankası kredilerinden henüz kullanma-
dıklarımızı ve Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu olanaklarını derhal i#ler hale getir-
meliyiz. Milletlerarası bir kurulu#un i#ler hale getirilecek kredilerinin, di%er serbest 
piyasa olanaklarının kapısını açaca%ından emin olmalıyız. Döviz darbo%azı soru-
numuzun çözümünün, her nedenle olursa olsun, geciktirilmeye asla tahammülü 
kalmadı%ını, önemle ve ısrarla hatırlatmak istiyoruz.

De%erli arkada#larım;
Hükümet Programında önlemini yeterli açıklıkta görmedi%imiz di%er güncel 

konulardan biri de enflasyon sorunudur. 1977 yılı enflasyon hızı, fiyat artı#ları ba-
kımından ülkemizin hemen hemen di%er bütün ülkelerin önüne geçti%i bir rekor 
yılı olmu#tur denebilir. Programda “Enflasyon hızının yava#latılması, ekonomide 
ve mali alanda uygulanacak politikaların ana hedefi olaca%ı...” belirtilmi# olmakla 
beraber, bu politikaların araçları ve yöntemleri belli edilmemi#tir. Bu yöntemlere 
ne para - kredi politikasında, ne üretim ve tüketim politikasında, ne de Bütçe ve 
yatırım politikasında rastlayamadık. Bu durumda, enflasyonla mücadelede kullanı-
lacak politika araçlarının Bakanlar Kurulunun özel bir kararnamesi ile saptanması-
nı önemle tavsiye etmek isteriz. Aksi takdirde, enflasyonla mücadele gibi hayati ve 
çok yönlü bir konunun önlemlerinin da%ınık ve etkisiz kalaca%ı bilinmelidir.

Sayın Üyeler,
Hükümet Programında, en hayati darbo%azlarımızdan birini olu#turan enerji 

konusuna önemle e%ilinmi# oldu%unu görüyoruz, özellikle linyit yatakları ile bor 
tuzlarının kamu te#ebbüslerince i#letilece%i hakkındaki Program tikesini ve köye 
götürülecek hizmetlerin geni#letilmesi görü#lünü olumlu kar#ılıyoruz. Ancak, 
Programdaki “Tarım ve hayvancılıkta &zlenecek tutumla geli#menin köylüden ba#-
latılın i# ve sanayile#menin köye kadar götürülmü# olaca%ı...” hakkındaki görü#ü 
açıklanmaya muhtaç gördü%ümüzü belirtmek isteriz.

Sayın Senatörler,
Programın e%itimle ilgili bölümünde, “E%itimde can güvenli%i ve ö%renim öz-

gürlü%ünün sa%lanaca%ına...” ili#kin kararlı tutumu takdirle kar#ılıyor ve uygulama 
sonuçlarının da, bu açıklamalardaki vaatleri gerçekle#tirecek #ekilde geli#mesini 
temenni ediyoruz.

Bütün ö%renci ana - babalarının da aynı temenniye katıldıklarını tahmin ede-
biliriz.

Aynı bölümün &mam - Hatip Liseleri ile ilgili açıklamaları üzerinde biraz dur-
mak istiyoruz. Bu bölümde, “&mam - Hatip liselerini bitirenlere yüksekö%renim ola-
na%ı sa%lanaca%ı, Yüksek &slam Enstitülerinin akademiye dönü#türülecekleri...” ya-
zılıdır. Hatırlanaca%ı gibi, bundan önceki Sayın Ecevit Hükümetinin Programı Yüce 



Senatoda görü#ülürken, Grupumuzun sözcüsü aynı konu üzerinde önemle durmu# 
ve ku#kularını dile getirmi#ti. Aynı konu bu Programda da yer alıyor. Bizim, bugün 
de savundu%umuz görü# #udur; Bir meslek okulu olan &mam - Hatip Liselerini biti-
renlerin üniversiteleri ve din ö%retimi veren yüksekö%renim kurumlarından ba#ka, 
yüksekö%renim kurumlarında ö%renim görmelerine Temel E%itim Kanunumuz el-
veri#li de%ildir. Bu Kanun de%i#tirilmeden &mam - Hatip Liselerini bitirenlerin her 
yüksekö%renim kurumunda ö%renim görmeleri olanaksızdır. Ayrıca, &mam - Hatip 
Liselerini bitirenlerin üniversite ve di%er genel yüksekokullarda ö%renim görmele-
rine, Anayasamızda geçerlili%i özel hükümle de korunmu# bulunan, Tevhidi Ted-
risat Kanunu da izin vermemektedir. Yüksek &slam enstitülerinin akademi haline 
dönü#türülmesinde, aynı engellerden ba#ka öteki sakıncalar da vardır.

Anayasamızın laiklik ilkesiyle de çatı#ır durumda görülebilecek olan bu konu-
nun üzerinde bir daha ve önemle durulaca%ını umarız.

Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;
"imdi, izin verirseniz Hükümet Programında yer alan birkaç konu hakkındaki 

görü#lerimizi kısaca, satırba#ları halinde belirtmek istiyorum:
— Memur Yardımla#ma ve &#çi Yardımla#ma Kurumlarının kurulu#u yıllarca 

geciktirilmi# ve bu yüzden özellikle MEYAK için memurlardan kesilmi# olan mil-
yarlarca lira, yatırımlarda ya da bütçe gereksinmelerinde kullanılmı#tır. Gelip giden 
birçok hükümetin vaatlerine kar#ın ve kanun tasarıları Meclislerimizde bekledi%i 
halde, gerçekle#tirilemeyen bu konunun çözümünü Sayın Ecevit Hükümetinden 
ısrarla bekliyoruz.

— Ankara’nın artık tahammül edilemez hale gelmi# olan hava kirlili%i konusu 
da aynı durumdadır. Sanıyoruz ki, yıllarca süren gecikme süresi içinde konunun 
incelenecek bir yanı da kalmamı#tır. Bu bakımdan yeni Hükümetten, Ankara’nın 
hava kirlili%i sorununa çözüm getirecek önlemleri vakit geçirmeden uygulamasını 
rica ediyoruz.

— Yıllarca askıda kalmı# ba#ka bir konu da, Belediye Gelirleri Kanunudur. Yeni 
bir Yerel Yönetim Bakanlı%ının kurulmasıyla belediyelerimizi yeni bir Gelir Kanu-
nuna kavu#turma giri#imlerinin canlanaca%ını ve ivedi olarak sonuçlandırılaca%ını 
umuyoruz.

— Yıllardan beri ba#sız kalmı# Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun durumu 
artık kronikle#mi#tir. Bu kurumun Yönetim Kurulundaki Hükümet Temsilcisi bile 
TRT’den #ikâyetçidir. Kurum personele bo%ulmu# ve israfçı bir tutum içinde görün-
mektedir. Bütün bunlar kurumun gerçek bir yönetici ba#tan yoksun olu#undandır. 
Bu önemli meseleye bizzat Sayın Ecevit’in bir çözüm getirmesini bekliyoruz.

— Yeni Hükümetin 1978 Bütçe teklifi, Dördüncü Be# Yıllık Kalkınma Planı ve 
1978 Programı hakkındaki tutumu bir an önce kesinlikle belli olmalıdır.

Sayın Ba#kan, de%erli Senatörler;
Hükümet Programının ilginç bir bölümünü de; kamu yönetiminde Bakanlıklar 

ve &ktisadi Devlet Te#ekkülleri kurulu#larında ve Bakanlar Kurulunda yapılacak ye-
niden düzenlemeler olu#turmaktadır.



Bilindi%i gibi bu tür yeniden düzenleme çalı#maları ülkemizde yıllardan beri 
sürdürülmü#, raporlar hazırlanmı#, Bakanlar Kurulunca yeniden düzenleme stra-
tejileri hazırlanmı#, hatta Parlamentoya tasarılar gönderilmi#; fakat bunların hiç 
birinden umulan yararlı sonuçlar alınamamı#tır.

"imdi Sayın Ecevit Hükümetinde, örne%in bir &#letmeler Bakanlı%ı kurulmak 
suretiyle bu giri#imlerin yeni bir türü ortaya çıkmı# bulunmaktadır. Ancak, bu Ba-
kanlı%ın özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlı%ı ile Yerel Yönetim Bakanlı%ının uzun 
bir süre rahat ve yetkili bir çalı#ma göstermesini beklemek çok zordur. Bu nedenle 
bu Bakanlıkların görev alanlarının kesinlikle belirlenmesinden sonra birinci Ba-
kanlı%ın, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlı%ı ile ve ikinci Bakanlı%ın da, &çi#leri 
Bakanlı%ı ile olan görev ve yetki çatı#ması noktalarının hazırlanacak kanunlarla ay-
rılıp ayıklanması sa%lanmalıdır.

Sayın Senatörler;

Sayın Ecevit Hükümetinin Programında açıklanan dı# politika, genellikle ge-
leneksel barı#çı politikamızın benzeridir. Üzerinde kararlı açıklamalar yapılan ko-
nular, Kıbrıs konusu ile Avrupa Ekonomik Toplulu%u ile olan ili#kilerimizin duru-
mudur. Biz, Kontenjan Senatörleri olarak her iki konunun da ulusal çıkarlarımıza 
en yararlı olabilecek bir biçimde bir an önce çözüme kavu#turulmasını samimiyetle 
bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, örne%in; Kıbrıs konusunda bir anla#maya varılması 
ile buna ba%lı olarak bekleyen daha birçok sorunumuzun çözümü de kolaylık kazan-
mı# olacaktır. AET ile olan ili#kilerimizin de, kalkınma gayretlerimizi, önemli yatı-
rımlarımızı aksatacak nitelikte olan Protokol hükümlerinde düzeltmeler sa%lamak 
suretiyle iyile#tirilmesi için giri#imler çabukla#tırılmalıdır.

Silah ambargosu ve yakın bir kom#umuzla olan anla#mazlık konularında iz-
lenecek politikalar hakkında Programda bir açıklama bulunmamasını da anlayı#la 
kar#ılıyoruz.

Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;

Sayın Ecevit Hükümetinin Programına kısa bakı#ımız burada son buluyor. Söz-
lerimden de anla#ılmı# olacaktır ki, hemen hemen bütün hükümet faaliyetleriyle 
ilgili konularda görü#leri kapsayan bu Program, bize göre bazı önemli konuların 
tedbirini, metodunu, politikasını ya da kayna%ını yeter açıklıkla kavramamı#tır. 
Biz, bu eksikliklerden birço%unu, bu kadar geni# tutulmu# bir Programının do%al 
sonuçlan sayarak bunlar üzerindeki görü#lerimizi, tavsiyelerimizi iyi niyetlerle be-
lirttik; göz önünde tutulacaklarını umarız. Bu umudumuzu, özellikle Sayın Ba#ba-
kanın ele#tiriye açık fikir yapısından alıyoruz.

Tekrar edelim ki, Hükümet Programında vurgulayarak üzerinde durmak iste-
di%im konular: &ç ve dı# ekonomik sorunlar ve bu arada döviz darbo%azı, bütçe-
yi besleyecek kaynaklar, enflasyon ve fiyat artı#larıyla mücadele yurtta huzur ve 
sükûnun, güvenli%in, e%itimde can ve ö%renim özgürlü%ünün sa%lanması, Anayasa-
mızın en önemli ilkelerinden biri olan laiklik esasının ve milli birlik ve beraberli%i-
mizin her #eyin üstünde ve önünde tutulması ve korunması olmu#tur.



Bu konuların bir kısmında Hükümeti kararlı bir tutum içinde gördük, bir kıs-
mında ek önlemin gere%ine inandı%ımızı açıkladık. Burada, iktidar - muhalefet ara-
sında bir diyalog kurulması zorunlu%unu bir kere daha belirtmek istiyor ve milli 
birlik ve beraberlik halinde bulunmamız gereken hallerde, bunu #imdiye kadar ol-
du%u gibi, en görkemli #ekliyle göstermekte devam edece%imizden emin bulunuyo-
ruz.

Ayrıca, Atatürk ilkelerine ba%lılı%ın, milletimizi birbirine ba%layacak, çe#itli 
akımlardan koruyacak en kıymetli varlı%ımız oldu%u görü#ü içinde gençlerimizi de 
bu ilkeler do%rultusunda yeti#tirilmesine özen gösterilmesini istiyoruz.

Sayın Ba#kan, Sayın Üyeler;

Bu dü#üncelerle tutarlı ve memleket yararına olan kararlarında Cumhuriyet 
Hükümetinin yanında olaca%ımızı tekrarlayarak, Sayın Ecevit Hükümetine ba#arı-
lar diliyor ve Sayın Ba#kan ve Yüce Senatonun de%erli üyelerine saygılar sunuyoruz. 
(CHP, MB, Cumhurba"kanınca S.Ü. sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim.

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Deliveli.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Hatay) — Sayın Ba#kan, muhte-
rem senatörler;

Adalet Partisi Grupu adına, Grupumun görü#lerini izah etmek üzere yüksek 
huzurunuza çıkmı# bulunuyorum. Evvela Grupum adına saygıyla selamlarım. Son-
ra, demokratik gelene%in icabı, sosyal ve medeni münasebetin gere%i olarak Hükü-
metinizi tebrik eder, ba#arılar dilerim.

Mevzuuma girmeden evvel bir hususta Adalet Partisi Grup yöneticilerine 
te#ekkürlerimle sözlerime ba#lamak istiyorum. Uzun zamandır Milli Birlik Gru-
pu ile kar#ı kar#ıya gelmemi#tik. Benim en munsif, vicdanlı ve insaflı saydı%ım 
Yurdakuler’in sözleriyle, buna cevap verme imkânım bana ba%ı#ladı%ınız için size 
te#ekkür ediyorum. Sayın Milli Birlikçi dostlarımız bu arada size de bir cevap ver-
meyi Allah nasip edecek tahmin ediyorum.

Saygılar.

SUPH# KARAMAN (Tabii Üye) — &n#allah.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Biz, nokta-i nazarı-
mızı izah ederken, mümkün oldu%u kadar muhalefet partisi olarak ele#tirilerimizi 
yaparken, memleket menfaatlerini ön planda tutan sorumluluk anlayı#ı olacaktır. 
Bu noktayı bilhassa belirtmek istiyorum. Zira, geçen zaman içinde sorumsuz be-
yanların Türkiye’de nelere mal oldu%unu birçok kimseleriniz bilir. Onun için bu 
sorumlulu%un içinde kendimi hissediyorum. Belki hududu geçersem, beyanın ma-
hiyeti veya i#in bünyesi beni çıkartmı# olabilir. Yoksa, çizgiden çıkmamaya gayret 
edece%im.

Bu Program hakkında görü#lerimizi izah etmeden, evvela Hükümetin kurulu# 
ve biçimi üzerinde durmak istiyoruz.



Sayın Senatörler;
Huzurunuzda bulunan Hükümetin kurulu# biçimi ve bakanlık makamları-

nı i#gal eden Sayın Üyelerden bazılarının durumları o kadar eksantriktir ki, (son 
zamanın modası) Bu heyetin ele#tirilmesi, de%erlendirilmesi ve akıbetinin te#hisi, 
sadece bünyesine bir göz atılmak suretiyle kolaylıkla mümkün olabilecek ve Prog-
ramının ayrıntılarına de%inmeye hiç ihtiyaç kalmayacaktır.

Hükümeti te#kil eden zevata bakıyorum, kim kiminle yan yana gelmi#? Allah’ım 
sen koru. Ne mutlu, ne mutlu? Bu iddiamızı kanıtlamaya evvela Hükümetin sayı-
sından ba#lamak gerek; 35 tane, oda moda buldunuz mu, açıkta kalan var mı? Biz 
yer, oda verelim, otomobil verelim; nasıl olsa el koyacaksınız.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — O görü#ler size ait.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Programa gir, millet meselelerine de%in.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bilindi%i gibi bu 

Yüce Meclisin Bakanlar Kurulu bölümüne, Ba#bakanlı%ın makam odalarına, kırmı-
zı plakalı otomobillere, üç yüz milyara çıkarılaca%ı söylenen 1978 yılı Bütçesine ve 
ekonomik durumumuzun gerektirdi%i tasarruf kurallarına ve nihayet çileke# mille-
timizin hafsalasına sı%amayan 35 üyeli Hükümetin 10 tane Devlet Bakanı vardır:

Allah adedini ço%altsın.
Yüce Senatomuzun malumudur ki, Devlet Bakanlıkları 1946 yılında yürürlü%e 

giren 4950 sayılı Kanunla ihdas edilmi# makamlardır. Bu Kanun aynen #öyle diyor;
“Devlet daireleri, Ba#bakanın teklifi ve Cumhurba#kanının onaması ile bakan-

lıklara ayrılır. Buralarda tayin edilecek bakanlardan ayrı olarak Devlet Bakanları da 
tayin edilebilir, Devlet Bakanlıklarından birine veya birkaçına Ba#bakan Yardımcı-
lı%ı görevi verilebilir”

Söylemeden geçemeyece%im, Ba#bakan Yardımcılıkları; Sayın Sükan, Sayın 
Turhan Feyzio%lu; engin bir Devlet adamı tecrübesine sahip ikisi de. Kar#ımızda; 
ama var onlarda bu meziyet. Ne vermi#ler: Çevre sa%lı%ı; sonra öbürüne ne vermi#-
ler; profesörlü%ü, tecrübesi, her #eyi var, ne vermi#ler: Kıbrıs Koordinasyon Komi-
tesi Ba#kanlı%ı.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Kıbrıs meselesi, be%enemediniz mi?
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Kıbrıs’ı kiraya veriyor.
ERDO&AN BAKKALBA%I (Konya) — Önemli bir mesele de%il mi?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar, bu i# 

için Ba#vekil Yardımcılı%ı ihdas ediyorsanız, evvela vazifenizi suiistimal etmi#iniz-
dir; Sayın Ecevit

ERDO&AN BAKKALBA%I (Konya) — Sizin gibi...
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — O i#i ancak sizler yaparsınız.
BA%KAN — Müdahale etmeyin, rica edece%im. Hatip konu#masını müdaha-

lesiz yapsın.



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bu Kanunun gerek-
çesinde...

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Ne demezsin, Kıbrıs’ı kiraya veriyor.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Ba#kan, ne diyor?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Sizin de haysiyeti-

nizi koruyaca%ım biraz sonra, rica edece%im Sayın Ecevit’ten.
SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Sen kendi haysiyetini koru.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — 80 ki#ilik Grupu-

nuzdan bir tane senatör alıyor, ben yerinizde olsam istifa ederim. (CHP sıralarından 
gülü#meler) Tabii ben yerinizde olsam istifa ederim.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Sen istifa et.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Güldürüyorsun bizleri.
HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Bizim avukatlı%ımız sana kalmadı. 

(CHP sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın Üyeler, rica edece%ini, hatip konu#masını lütfen yapsın. Ha-

tipten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu#malar ve daha sonra da 
Ba#bakan cevap verecektir. Bütün bu konu#malar cevaplandırılacaktır, lütfen acele 
etmeyin.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar, 80 ki-
#ilik bir senatörler heyetinden bir tane... Ya Sayın Ziya Müezzino%lu’da olmasaydı 
ne olurdu haliniz? Çolu%unuza, çocu%unuza ne söylerdiniz? (CHP sıralarından gü-
lü"meler, gürültüler)

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Konu#ma mı dinliyoruz, tiyatro mu 
seyrediyoruz?

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Ben bu kadar söylü-
yorum. Belki bize de bir gün sıra gelir diye söylüyorum. Ben sizi müdafaa ederken, 
bizim lider de duysun diyoruz.

BA%KAN — Sayın Deliveli, lütfen kar#ılıklı konu#mayın. &stirham ediyorum 
efendim.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Emredersiniz Sayın 
Ba#kan. Kar#ılıklı konu#muyorum. Benim lider de duysun diyorum.

BA%KAN — Lütfen kar#ılıklı konu#mayınız.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bu Kanunun gerek-

çesinde devlet bakanları hakkında #u kayıtlar vardır: “Hükümetin genel politika-
sından sorumlu bulunan Bakanlar Kurulunda, dü#üncesinden ve görgüsünden isti-
fade edilebilecek bazı devlet adamlarının bulunmaları kuvvetle duyulan bir ihtiyaç 
olarak görülmektedir.”

Arkada#lar devlet bakanların #ahsına hiç bir sözüm yok; ama bu Hükümeti 
kurabilmek için her oya bir Devlet bakanlı%ı vererek, “Hükümet kurdum” diyecek-



sin, “Ba#vekilim” diye kar#ıma çıkacaksın. Bunun üzüntüsü buradadır Sayın Ecevit, 
Lütfen, ba%ı#la; yani içimden gelen bir his, Adalet Partisinin bir sözü falan de%il bu. 
Bu itibarla üzülüyorum.

FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — "ahsı adına konu#amaz burada, 
Grupu adına söz aldı Sayın Ba#kan.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Devlet Bakanlı%ına 
atanacak kimselerde, ilgili Kanunun gerekçesiyle aranan bu nitelikler sonradan Da-
nı#tay Genel Kurulunca verilen kararlarla da teyit ve tasdik edilmi#tir.

Bir devlet bakanı, kendine ba%lı bulunan umum müdüre sicil dahi veremez. 
Aklından, fikrinden istifade edeceksiniz. Hatta, bu Kanunun görü#ülmesi sırasın-
da, Allah Rahmet eylesin Sadık Aldo%an söz almı#, zamanın Ba#bakanına, “Akla mı 
ihtiyacın var?” demi#, etraftan gülmü#ler. Nur içinde yatsın. Sadık Aldo%an iyi ki, 
itiraz etmemi#sin, fazla üzerinde dursaydın, demek ki bugün akla ihtiyaç var. De-
mek ki alınıyor, ihtiyaç var çünkü.

Biz bu Hükümetin devlet bakanlıklarıyla ilgili Kanunla, ihdas edilen makamlar 
arasında herhangi bir ili#ki kurulmasına imkân göremiyoruz. Bu duruma göre, bu 
bir düzine devlet Bakanı hangi ihtiyacın cevabıdır? Meteoroloji?,.. Hayır. "u, bu...

Bu makamlar, Devlet dairelerinin ba%lanaca%ı bakanlıklardan ayrı olarak hangi 
hizmetleri göreceklerdir? Bu makamlar hangi dü#üncelerle ortaya çıkmı#tır? Hü-
kümetin ba#ı olarak Sayın Ecevit’ten bu durumun açıklı%a kavu#turulmasını rica 
ediyoruz.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Programda var bu.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bu bakanlıklar ol-
masaydı, Hükümet Programı getiremezdiniz. Programa sonra de%inece%im.

Hükümetin ikinci sorunu, demokratik kurallara uygun olup olmadı%ıdır. Bu 
te#ekkülün, bu Heyetin, 35 ki#ilik bu heyetin demokratik kurallara uygun olup ol-
madı%ıdır.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Biraz da bizim tarafa bakın Sayın Deli-
veli, hep kendi Grupunuz tarafına bakıyorsunuz.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Size bakaca%ım da 
ziya önüme geliyor, yoksa suratlarınızı görmek istiyorum, affedersiniz.

Demokrasilerde iktidarlar oy ço%unlu%u üzerine otururlar. Bu Hükümet; 
CHP’nin, Cumhuriyetçi Güven Partisinin, DP’nin ve Ba%ımsızların kurdu%u bir Hü-
kümettir.

Hükümet bünyesindeki siyasi partilerin Meclise ruh ve hayat veren 1977 se-
çimlerinde aldı%ı oy oranları #öyle: % 41’in üzerinde, hepsi... Bu sayı ekseriyet de-
%il. Referandum da vardı biliyorsunuz. Buna mukabil, bu partilerin dı#ındaki siyasi 
partilerin aldı%ı oy oranlan #öyle: AP, MSP ve MHP toplamı % 59’nin üzerinde. Gö-
rülüyor ki, Hükümet demokratik kuralların aradı%ı oy çoklu%undan da yoksundur. 
Dayana%ı yoktur, tabansızdır.



Bu iddiaya #u cevabı verebilirsiniz; Millet Meclisi, milli iradenin tecelligâhıdır. 
Evet. Bu Hükümet, Mecliste temsil olunan milli iradeye dayanacaktır. Evet. Meclis-
ten güvenoyu alacak, Meclisteki ço%unlu%a oturacak, do%ru. Bunlar kitabın yazdı-
%ı #eyler, Anayasanın yazdı%ı #eyler. Yine bize dönülecek, sorulacaktır; “Siz, Millet 
Meclisinin milli iradeyi temsil etti%ine inanmıyor musunuz?” &nanmaz olur mu-
yum? Bunu müdafaa eden biziz, inanıyoruz.

RECA# KOCAMAN (Artvin) — 1969 Hükümeti yüzde kaç oy almı#tı Sayın 
Deliveli?

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — 1946’yı hatırlatırım 
sana.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — 260 milletvekilimiz; vardı.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Biz, asırlardır Millet 

egemenli%ine kıymet vermi# insanlarız. Buna hiç lafımız olmaz; kitabın yazdı%ı #e-
kilde ekseriyeti bul ve gel. Sayısını bulur, Anayasanın ço%unluk için aradı%ı kuralları 
yerine getirir. Hükümeti ele geçirirseniz tebrik ediyorum; bu Heyetinizi dahi tebrik 
ettim. Mecburum; medeni münasebetin, sosyal münasebetin, demokratik rejimin 
gere%i olarak. Ama, Hükümeti sizin kurdu%unuz biçimde ele geçirirseniz, Hükü-
met meselesini bitirmi# olamazsınız. Orada yeni bir mesele, rejim meselesi ba#lar. 
Anayasamız hükümeti, bizzat hükümet müessesesini demokrasiyi tahrip etme pa-
hasına kurabilmeyi önermemi#tir. Milli iradeye kimse laf edemez; fakat e%er güve-
noyu alabilirseniz, 213 mevcudunuza her üyeye bir bakanlık vererek vardı%ınız 226 
sayısını milli irade diye nasıl yorumlayabileceksiniz? Milli iradeyi #ahsi irade haline 
getirerek, Devlete ait bakanlık makamlarını birer oy kar#ılı%ı ihsan ederek, siyasi 
rü#vet olarak milli iradenin do%rultusunu Meclis içinde saptırarak kurulan Hükü-
meti demokratik kurallara, siyasi ahlaka uygun telakki etmek mümkün müdür? (AP 
sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)

Arkada#lar,
Dü#ünün; bir parti 236 mevcuduyla seçimleri kazanıyor; di%er bir lider 236’nın 

içinden 16 tanesini bu manevra ile elde ediyor; sandıktan iktidar çıkıyorsunuz, 
Ankara’da kaybediyorsunuz. Bir gün sizin ba#ınıza da gelir, bu yollardan dönelim 
diyoruz.

HASAN #LDAN (Elazı$) — Çok, bu manevrayı siz de yaptınız.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Birer oy mukabili 

bakanlık verilen kimseler partilerinden ayrılırken; “Biz, AP fikriyatının hakiki sa-
hip ve temsilcileriyiz. Arkada#lara sesleniyorum; biz, mevki ve makam için ayrılıyor 
de%iliz. Bizim ikbalde gözümüz yok, sandalye ile satılmayız. Biz, iki büyük parti ile 
memleketin feraha kavu#aca%ına inandık; amacımız onu sa%lamaktır” diye feryat 
ettiler.

Sayın Ecevit #urayı hatırlatmak isterim; inanın bu arkada#larımızdan hiç bi-
risi, “Kendi Grupumuzla biz bu i#i hallederiz.” demediler. Ben de muhaliftim, bu 
Hükümetin yürümesine #ahsen muhaliftim. (CHP sıralarından alkı"lar) Ama, kendi 
içimde ayrılarak de%il... (CHP sıralarından “$imdiye kadar neredeydin?” sesleri) Hiç 



birisi kürsüye çıkmı# da fikrini dahi söylememi#tir. (CHP sıralarından “Neredeydin 
"imdiye kadar?” sesleri) Bakanlık kalmadı, gelmem artık..

Feryat ettiler; onlar nasıl mevki ve makam sahibi olmaya ikna edilmi#tir.. (CHP 
sıralarından “Sana da buluruz..” sesleri.

Benden evvel siz varsınız yahu.
SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Otelcilik Bakanlı%ı kurarız, merak etme.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Onlar AP felsefesi-

nin hakiki temsilcileri ise, nasıl birle#ebildi? Felsefe gitti mi? Bu Hükümet de mi o 
fikriyatı benimsedi? (CHP sıralarından “Sen de gel” sesleri) &n#allah bize iltihak eder-
seniz derhal.. Yoksa eski iddia sahipleri mi belli felsefelere teslim oldular?

&#te bunun içindir ki, CHP’nin 213 mevcuduna 13 bakan katarak elde edece%i 
226 sayı, Anayasa gere%ince yeterli oyu ile ortaya bir Hükümet çıkarır; ama hükü-
meti de hükümet olmaktan çıkarır. 1946 seçimleri, 1946 seçimlerinde evet, hükü-
met olmu#tur, bir parti kazanmı#tır; ama, 1946’dan 1950’ye kadar bütün dünya 
matbuatında içte ve dı#ta tenkitlere u%ramı#tır.

Hükümeti, Mecliste ço%unluk oyuna kavu#turacak 13 bakan deste%ini Anaya-
sanın aradı%ı ço%unlu%un hesabına nasıl kaydedeceksiniz? Bir partiden bakanlı%a 
transfer olan ba%ımsızların, kendileri dahil, kimi temsil ettikleri meçhul.

Millet Meclisinin bugünkü komposizyonunun kayna%ı olan 1977 seçimlerin-
de Afyonkarahisar Vilayetinde 196.760 geçerli oyun 102.785’ini, 6 milletvekilinin 
4’ünü Adalet Partisi almı#tır. Bizim felsefemizi savunarak CHP’nin plan ve prog-
ramına, fikriyatına seçim meydanlarında ve daha düne kadar Meclis kürsülerinde 
kar#ı çıkarak alınan bu oylar, #imdi bir kalemde bu Hükümetin ço%unluk hesabına 
mı yazılacaktır?

Üç partili koalisyonun kurulmasını kolayla#tırmak için bu Hükümetin proto-
kolünü hazırlayanların ia#esine gece gündüz büyük yardımı dokunanların sonra-
dan bu hükümetlerin can dü#manı kesilmesini samimi ve geçerli saymakta devam 
edecek misiniz? Ama, yerel seçimler genel neticesini göstermi#tir ki, bugün iktidar 
olmaya çalı#an Cumhuriyet Halk Partisinin, o günün Hükümetine kar#ı referan-
dum olarak ilan etti%i bu seçimler de koalisyon partilerinin yerlerini ve oylarını 
korumu#lardır.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — 67 ilden 15 tanesini aldınız.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Neticeye bak.
Geçerli oyların % 50’sinden fazlasını almı#lardır...
HASAN #LDAN (Elazı$) — Bir dahaki sefere görürsünüz.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Onu da görü#ürüz. 

Balonunuz patlayacak, hiç merak etmeyin. Allah onu gösterecek bize.
O halde, bu referandum, referandum ilan edenlerin bekledikleri sonucu ver-

memi#tir Sayın Ecevit’in. Birer oya ba%ı#lanan, birer tek oya ba%ı#lanan 13 bakanlık 
bu acı sonucun intikamı mıdır? Aldıysanız do%ru.



Bu milletvekilleri iradeleriyle fikir de%i#tirdi, do%ru yol bu idi.. Bunu #imdi di-
yemezsiniz. Bu, seçmenle seçilen arasında bir hesaptır. Seçimden, seçime görülür 
diyemezsiniz. Bu bir demokrasi meselesidir arkada#lar, bu bir siyasi ahlak mesele-
sidir. Sizden çok bunun dersini aldık. Bu, Meclis içi, Meclis dı#ı millet siyasi #uu-
runun zorla veya i%fal ile saptırılması meselesidir hülâsası. &#te bunun içindir ki, 
Hükümetin kökeninde Florya sahillerinin havası, zincirleme maceraların damgası 
vardır, damgası diyoruz.

BAHR# CÖMERT (Samsun) — Gerede’de ne oldu, Gerede’de ne oldu? Kaç 
milyona milletvekili aldınız? (Adalet Partisi sıralarından “Aferin, aferin” sesleri)

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Aferin, aferin, Sende mi Brütüs? Evet, evet, 
biliyorsun, parayla.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar, daima 
görülmü#tür; bir partiden bir partiye gidenlerin, yeni gidenler daha #iddetli, hid-
detlidir...

BA%KAN — Sayın Deliveli, arkada#lara herhangi bir #ekilde müdahale etmeni-
ze, söz atmanıza müsamaha edemem, lütfen..

BAHR# CÖMERT (Samsun) — Para i#ini sen ayarladın, 2 milyon lirayı veren 
sensin..

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Sayın Ba#kanım, hiç 
kimseye söz atmıyorum.

BA%KAN — Sayın Deliveli...

BAHR# CÖMERT (Samsun) — 3,5 milyonu sen imzaladın.

BA%KAN — Rica edeyim, bir dakika, bir dakika..

BAHR# CÖMERT (Samsun) — Siyasi ahlaktan bahsediyorsunuz...

BA%KAN — Bir dakika, meseleleri sükûnetle halledelim.

Sayın Deliveli, konu#manıza herhangi bir #ekilde müdahale etmiyorum. Öyle 
ki, Anayasanın 79’ncu maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin söz, oy ve 
dü#üncelerinden dolayı mevcut sorumsuzluk ilkesine, ele#tirilerinize, a%ır ithamla-
rınıza ra%men herhangi bir müdahalede bulunmuyorum.

Sebep #u: Kürsüde üye serbestçe dü#üncesini ifade edebilsin; ama sizin de Sa-
yın üyelere müdahale etmeye, onlara sata#maya hakkınız yoktur. Lütfen bu sınırlar 
içerisinde görü#meleri sürdürmek zorundayız. Buna ben itina edece%im. Siz de lüt-
fen riayet buyurunuz.

Devam ediniz lütfen.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Sayın Ba#kanım, 
çok te#ekkür ederim; ancak arkada#ın kar#ıdan söyledi%i kelimeleri vasıtanızla iade 
ediyorum. O kadar. Hiç bir #ey söylemiyorum.

BA%KAN — Gerekirse ben müdahale ederim.



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — E%er eksantiri%in 
bir anlamı da do%ruya, gelene%e, makule ters dü#mekse onun için bütün bu Hükü-
mete eksantrik bir garibe diye bakıyoruz.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Orijinal demek.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Orijinal de olur. 

Yeni bir #ey.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Tek eksantrik adam sensin bugün.
BA%KAN — Sayın &leri... Sayın &leri, rica edeyim.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Burada Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Ba#kanı Sayın Ecevit’in 13 Temmuz 1977 tarihinde Milliyet Ga-
zetesinde ne#redilmi# dü#üncesini Ba#bakan Sayın Ecevit’e hatırlatıyorum.

Sayın Ecevit diyor ki; “Bir kimse siyasal entrikaları, manevraları, taktikleri çok 
iyi bilebilir; fakat dünyada pek çok devlet ve rejim küçük entrika ve taktikleri üstün 
basan ile uygulayan sorumsuz insanların elinde batmı#tır.” (CHP sıralarından; “Ya-
kı"mıyor” sesi)

Yakı#ır, yakı#maz bir beyanı hatırlatıyorum. Apaçık belirtelim ki; Hükümet 
solcu bir hükümettir. 13’ün eksi%ini tamamlamak için 13 koltuk ikram edilmi#tir. 
Böylece...

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Senin de gözün koltukta kalmı# galiba.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Hükümeti kurabil-

mek için, davalarım yürütebilmek için bu fedakârlıkla kurulmu#.. (CHP sıralarından 
gürültüler)

O da vermezdi. 13 ki#iye vermezdi. Deve di#i gibi arkada#ları var. Bana ileri 
geri söylüyorlar; ama deve di#i gibi arkada#ları var. Vermezdi; olmu#.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sesin kısılıyor, alkolü fazla almı#sın.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Hayatımda almam, 

hiç merak etme.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Almı#sın.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar, bir de 

burada #u var.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Doktora git.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — “Zî-kıymet olunca 

nidelim cah-ü celâli Yûf anı satan dûna haridarına hem yûf” Ruhi Ba%dadî’nin bir 
sözü.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Dilin i#te ona yeti#medi, okuyamadın.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Sen daha iyi okur-

sun.
Bu antidemokratik ve ahlâk dı#ı yol Anayasamızın siyasi hayatının vazgeçilmez 

unsuru saydı%ı, partilerde alı#kanlık haline gelirse seçimlerin anlamı ne olacaktır? 



Seçimlerin anlamı ne olacaktır? 230 milletvekili ile Meclise gelmi# bir partiyi bu 
yollarla azınlık haline getirmek mümkün olursa seçim sandıklarının ba#ı nasıl do-
lacaktır? Adamın merakı burada. Seçiyor; sonra Ankara’da iktidar de%i#iyor.

Arkada#lar;
Günün birinde sandı%ın ba#ına gidecek adam bulamayız. &ktidar geliyor; mu-

halefet oluyor.
Demokrasilerin kanundan çok gelenekler sistemi oldu%unu unutmayalım. Bu-

rada kar#ımızda duran hükümet modelinin savunulmasına geçilmemelidir. Bu sa-
vunma vicdanları, kamuoyunu, akıl ve izan sahiplerini tatmin edemeyecektir. Bu 
yolda ba#vurulu# güvensizlik oyuna muhatap olan Hükümetin icraatıyla da mazur 
gösterilmeye çalı#ılmamalıdır. Burada bir demokrasi yarası vardır. Bunun üzerine 
e%ilmeye, beraber çare aramaya, bu yolu kapamaya mecburuz. Bir gün sizin de ba-
#ınıza gelir. Aksi halde, rejimi beraber gömeriz arkada#larım. Bu yol oraya gider.

Hükümet Programında iç barı#a, güvenli%e, Devlet ve rejime yönelen Anaya-
sa dı#ı faaliyetlere kar#ı gerekli tedbirler alınaca%ı vaat edilmi#. Bunlara öncelikle 
önem verildi%ini de belirtmi#lerdir.

1977 Türkiye’sinden Devlet ve rejime yönelen tehdit ve tehlikenin mahiyeti 
bellidir. Boyutları da belidir.

Devlete yönelen tehlike uluslararası komünizmin ülkemizdeki faaliyetleridir. 
Tehlikenin ne oldu%unu tespit ve te#his etmeden sadece umumi ve yuvarlak ifade 
ile “Tedbir alaca%ız” demek yeterli ve inandırıcı de%ildir.

Türkiye 1971 - 1973 dönemini ya#amı#tır. O dönemin Cumhurba#kanı, Ba#ba-
kanı Yüce Senatonun üyesidir.

Devleti yıkmak isteyen te#kilâtların amacı, aracı ve sloganları ortadadır. 
Dün olanlar neden oluyor, kim yapıyorsa, bugün de aynı kaynaklar aynı olayları 
tezgâhlamaktadır.

18 Nisan 1976 tarihinde Tando%an Meydanında yapılan bir mitingde sloganlar 
#uydu arkada#lar: “Kurtulu#a kadar sava#...”

CENG#ZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ona da nasıl cevap verilmi#? Onu da 
söyle.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — “Kurtulu#a kadar 
sava#”, “Ya#asın halk sava#ı” di%er biri “Kızıl güne# do%acaktır”, “Halklara özgürlük” 
diye ba%ıran zihniyet...

YUSUF ÇET#N (Adıyaman) — Siz yazamaz mısınız yani?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Gidenler görmü#-

tür.
Daha dün Ba#bakanlı%ın önünde “Sol iktidar ya#asın” diye ba%ırıyordu.
Yarın da kendilerine “Demokratik kurulu#” adı verilenlerin tertipledi%i bir mi-

ting yapılacak. Haberiniz var herhalde.
Türkiye’nin gerçekleriyle bu program ba%da#amaz.



Arkada#lar, silahlı hücre bankayı soyuyor; soydu%u bankanın kapısına “Ya#asın 
Halk Kurtulu# Ordusu” diye yazı yazıyor.

YUSUF ÇET#N (Adıyaman) — Yazamaz mısınız yani?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Sonra, hüviyetini 

soran, bekçiyi ve polisi alnından vurup #ehit ediyor. Türkiye Cumhuriyetini yıkıp, 
komünist devlet kurmak isteyenlerin faaliyetleri gözler önünde iken, bu Hükümet 
Programında tek kelime ile komünizmden bahsedilmiyor.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Siz 27 senedir bahsettiniz de ne oldu?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Anar#inin ve #id-

det hareketlerinin temelinde ideolojik kavga vardır. Ne hazindir ki, bu Hükümet 
Ba#kanı komünizmi tehlike saymaz, fikir özgürlü%ü sayar. (AP ve CHP sıralarından 
kar"ılıklı konu"malar)

Halbuki Cumhuriyet Anayasası komünizmi tehlike saymı#tır. Kanunlarımız 
tehlike saymı#tır. Anar#i konusunda bu Hükümetin olaylara koydu%u do%ru bir te#-
his yoktur. Komünizmi tehlike saymadı%ı için de ona kar#ı tedbir alma dü#üncesi 
yoktur programda...

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Millete güveniyor, kendine güveniyor.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Belli belli; birkaç 

gün içinde... (CHP sıralarından gürültüler)
Demokratik rejim hukuk devletinde Anayasa ve hukuk yoluyla korunur. Ana-

yasa rejiminin nasıl korunaca%ını Anayasamız 136’ncı maddesinde müessese ola-
rak göstermi#tir.

Suçlular için Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur. Bu Hükümet Programın-
da Anayasa nizamını, Cumhuriyetin, ülke ve millet bütünlü%ünü korumada ba#lıca 
müessesesi olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri yer almıyor. Anayasanın emri yer 
almıyor,

"imdi, Sayın Melen’e hatırlatmak isterim. Zatıâlinizin Ba#kanlı%ı altında buna 
ihtiyaç görülmü#, bu müessesenin vücuduna; bütün partilerin ittifakıyla Anayasa 
de%i#ikli%i yapılmı#. Bir Anayasa müessesesi olarak Anayasa hükümleri içinde gir-
mi# olan bu konuda Genel Ba#kanınızı Ba#bakan Yardımcısı oldu%u bir Hükümet 
Programında Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yer almamasını esefle kar#ılamakla 
beraber acaba neden diye soruyorum. Sonra sizden ö%renirim Sayın Melen.

"imdi burada Hükümet Ba#kanından ö%renmek istiyorum:
Türk Ceza Kanununun komünizm propagandası yapmayı ve te#kilâtlanmayı 

suç sayan 141 ve 142’nci maddelerini kaldırmayı dü#ünüyor musunuz?
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Fiilen kalkmı# zaten.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Dü#ünüyorsanız, 

Türkiye’de komünist bir partinin serbestçe kurulup faaliyette bulunmasına taraftar 
mısınız?

Fukaranın sualleri...



Bir sual daha; Silahlı eyleme dönü#en bölücü faaliyetler hakkında fikriniz ne-
dir?

Türkiye’deki anar#ik olayları sadece e%itim kurulu#larına musallat olan talebe 
hareketleri olarak mı görüyorsunuz? (CHP sıralarından “Kontrgerilla” sesleri) Aksi 
dü#ünceye sahipseniz, bu hareketlerin arkasındaki Marksist, Maoist, Leninist 
te#kilâtlardan haberdar mısınız? Bunu açıklamanızı rica ediyorum. (CHP sıraların-
dan “Ülkücüler, sizin kurdu#unuz "eyler, biz ne bilelim; söyleyiniz de ö#renelim” sesleri) 
&ktidardasınız, siz söyleyeceksiniz, biz ö%renece%iz. Sayın Senatörler;

Bu program asıl icraatını ve maksadını kamufle eden bir hüviyete sahiptir, ka-
naatimizce, Ba#ka bir tabir ile, göstermelik bir programdır, diyebiliriz. Sayın Ba#-
bakanın yıllarca mücadelesini yaptı%ı ve Sosyalist Enternasyonale girmeye kadar 
geli#tirdi%i sol fikirlerinin bir kısmını programda gizleyerek icraya bırakmasından 
korkuyoruz. Bu programda hiçbir sol rengi yok da, korktu%umuz yerler var. Yahut 
da, solu iktidar yapan destekçiler kendi inanç ve davalarım bir tarafa bırakarak Sa-
yın Ecevit’in çizgisinde birle#mi#lerdir. Ö%renmek iste%imiz bu.

Hükümet Programında hiç kimseye kendi kendine hak alma yetkisi tanımaya-
ca%ı ifade edilmektedir. Zaten bu, ihkakı hak diye bir madde vardı; bir mi, iki mi; 
orada kanun hükmü...

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — &#lemiyordu; ama i#letemediniz.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — ... Gerçekten kanun 

varsa, bizzat ihkakı hak suçtur. Ancak, Sayın Ba#bakan hatırlayacaklardır ki, elle-
rine “Topraksız köylüyü, topraksız köylü olamaz”” diye pankartlar alarak ya#ama 
hakkı isteyen, toprak i#gal eden kimselerin hareketini ne kanunlarla, ne polis ve 
jandarma ile önlemek mümkün de%ildir; zira; “Yasaların üstünde Anayasa, Anaya-
sanın üstünde do%a yasa vardır”, demi#lerdi. O zaman bunun aksine fikir? "imdi 
o kanun hükmünden bahsediyorsunuz? Biz çizgiye geli# var, bir çizgiye geli# var. 
Bu fikir ve inançlarının üzerinde bizzat ihkakı hak yatar, kanunsuzluk yatar, i#gal 
te#vikçili%i yatar. Sorumsuz muhalefet anlayı#ı içerisinde sarf etti%i bu sözlerin, so-
rumlu Hükümet koltu%unda Ba#bakan oldu%u zaman ne #ekilde tatbikat görece%ini 
merak ediyoruz. Ama, “Yakalarım” diyor.

Sayın Senatörler;
Yine Sayın Ecevit’e hatırlatırız, “Ey i#çiler” diyor, “&stedi%iniz kadar isteyebilir; 

isteyin” diyor “Ücretlerini” “&steyiniz” diyor, #eklinde çalı#anlara sa%lık vermi#ler-
dir.

"imdi Ba#bakan Sayın Ecevit’ten soruyorum, i#çilerin istedi%i ücretin tamamı-
nı verebilir misiniz? Veremezseniz; tatbikatınız bu olmayacak, veremezsiniz.

Arkada#lar;
Bir hatıramdan bahsetmek isterim, bu memleketin en büyük sorunu budur. 

Hiçbir zaman i#çinin alınterine bir kimse göz dikiyorsa, göz dikenin gözü kör ol-
sun; ama i#çinin alınterini, sermaye ve te#ebbüs ile olan münasebetini de yan yana 
getirmek lazım.



&stanbul’da Ye#ilköy’deki bir otel. Ne oteli idi o (AP sıralarından “Çınar Oteli” 
sesleri), Çınar Otelinde bir sene grev yaptılar, bir sene kapalı kaldı. Grevin netice-
sinde i#çiler geldiler, adam dedi ki, grevden kurtulmak için birtakım anla#maları 
var, dı#arıdan gelen uçakların turistlere angajmanları var, dedi ki, “Gelin, muhase-
beci sizden, müdür sizden, ne kazandıysam size verece%im” Hakikaten muhasebeci, 
müdür filan kendilerinin içinden zaten. Geldiler, geldiler... (CHP sıralarından “Otel 
Lidya’dan korkuyor” sesi) Bana da gelir. Geldiler, hakikaten adam kazandı%ını ver-
meye söz verdikten sonra, “Bir gün dü#ünelim” demi#ler. Bir gün sonra gelmi#ler 
demi#ler ki, “Efendim; do%ru, bu bizi tatmin etmiyor.” Ya? “Ercan Holding’in, ada-
mın di%er tesisleri var. Oradan #u kadar vergi veriyorsun, oradan bize verirsen grevi 
kaldırırız”, demi#ler.

Arkada#lar; bu, Türkiye’nin meselesidir. Bu i# böyle düzensiz, ba#ıbo# gider-
se günün birinde Türkiye’den, #imdi Ba#bakan Sayın Ecevit, o dü#ünsün, tabii ben 
dü#ünecek de%ilim, bir gün ihraç edecek mal bulamazsınız. Evet do%ru, alınterini 
verelim, i#çinin karnını doyuralım çalı#an i#çiye her dedi%imizi verelim.

Arkada#lar, #unu izah etmek isterim, inanın Avrupa’ya giden i#çiler, o i#çiler o 
çalı#mayı, o gayreti, o hizmeti, o hizmeti burada göstersinler; her tesiste her mü-
essesede, her i#letme zengin olurlar; ama burada çalı#mıyorlar. Sayın Halil Tunç 
duymasın!

Arkada#lar;

"imdi, “Enkaz aldık.” diyorsunuz. Biz talip olmadık. 13 bakanlık sandalyesi 
verdiniz, siz enkazı geldiniz sırtladınız. "imdi enkazda neler var, bunu söyleyeyim.

Evvela, Parlamento içerisinden biz bu devirde ne yaptık? Bir kısmını Sayın 
Prof. Dr. Turhan Feyzio%lu #ey yapar tabii. MC’nin birinci kısmına ait olan kısmını 
onun üzerine havale ediyorum.

Ben ikinci kısmından, ba#lıyorum. Evvelâ, Parlamento içerisinde çıkardı%ımız 
Hükümetle rejim bunalımım önledik. Geçen iki senedeki zorluklara ra%men, fevka-
lade usullere ba#vurmadan memleketi idare ettik. Açık rejim bütün müesseseleriyle 
i#letilmi#tir. Elimizdeki imkânlarla komünizmle ve anar#istlerle mücadele ettik.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Tosunlarla.

FEVZ# ÖZER (Mu$la) — Ve bu hale getirdiniz.

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Gören Allah için söylesin.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Sizin de 10 günlük 
devrinizde bir günlük soygun, bizim hepsine bedel.

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Son çırpını#larınız bunlar.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bütün olaylar kar-
#ısında güvenlik kuvvetleri vazifesini yapmı#, suç i#leyen herkesin yakasına yapı#-
mı#tır.

FEVZ# ÖZER (Mu$la) — Nerede?



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Meclise sevk edilen 
kanunlarla yeni yetkiler istenmi#tir; ama hep kar#ı çıkıyorsunuz.

Halk Partisi ülkenin huzurunu de%il, huzursuzlu%unu hedef alan eylemin ve 
i#lemin içerisine girmi#tir. Bugün çekti%imiz sıkıntı bu. Kolay kolay yakanızı bırak-
mayacak o #eyler.

Bütün dünya komünistleri gibi, komünist olmayanlara fa#ist damgasını siz vu-
ruyorsunuz.

Ben, iktidara siz geldikten sonra, “Bu fa#izm herhalde kaçtı” dedim. Edirne 
gümrü%ünden, bizim Reyhanlı gümrü%ünden sordum, daha dı#arı çıkmamı#. &çeri-
de ise nerede, sorun da bir görelim bakalım #unun rengini falan.

Sayın Ecevit de “Fa#ist” deyimini kullanmaktadır. Herhalde siz iktidara geldi%i-
nize göre bunlardan biz kurtuluruz artık. Bize fa#ist diyemezsiniz. Neremiz fa#ist 
olacak?

Halk Partisi, anar#istlerin, komünistlerin #ehit etti%i güvenlik kuvvetlerinden 
polisin, jandarma erinin, bekçinin müdafaasını de%il; bu memleketi Vietnam’a, 
&spanya’ya, Beyrut’a benzetmek isteyenlerin müdafaasını yapmı#tır maalesef. Bun-
lar sizin #emsiyeniz altında barındırılmı#, büyümesi, ye#ermesi, dal budak salması 
için her türlü yardımı sizden görmü#tür. Anar#i ve komünizm bir yıllık iktidarı-
nız devrinde 50 yıllık mesafe almı#tır. Cumhuriyet devrinde bugüne kadar 25 defa 
komünist tevkifatı yapılmı#tır. Biz Büyük Atatürk’ün, “Komünizm her görüldü%ü 
yerde ezilmelidir” direktiflerine uygun olarak büyük mücadeleyi sürdürmeye karar-
lıyız. Biz, TRT’yi, milli e%itimi millile#tirmeyi ba#lıca görevlerimizden saydık.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Türk’le#tirdiniz.
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Sade kahve de lâzım mı?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Çok te#ekkür ede-

rim.
TRT’nin ba#ından Sayın &pekçi’yi atmak suretiyle müesseseyi solun emrinden 

kurtardı%ımıza kaniiz. Yine getirebilirsiniz, o sizin bilece%iniz i#.
Milli ve tarafsız olma vasfını, her türlü bölücü, yıkıcı ve ahlâk dı#ı akımlara kar-

#ı korumak görevimizdir. Bu görevi yaptık, Halen dahi temizlenmi# de%ildir.
Arkada#lar;
Hatırlarsınız, 1-1,5 ay evvel TRT ekranlarında #öyle bir #eye #ahit oldum: (Ço-

%unuz görmü#sünüzdür) Bir baba çocu%unun elinden tutmu#, çocuk oyunca%ı bu-
lunan bir park arıyor.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Ucuzal anlattı bunları burada.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Belediye bahçesinin 

önüne gelmi#. Çocuk girmek istiyor, kendisi de, “O%lum, buraya ancak paralı insan-
lar girer.” diyor.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — &kinci vizyon. Ucuzal bunu burada an-
lattı.



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar, ekranda 
gördüm. Arkada#lar, Türkiye’de bir belediye bahçesi tasavvur edebilir misiniz ki, 
yalnız paralılar girecek? Ekrandaki bu filmi gördü%ünüz zaman bunun maksadını, 
niyetini, art dü#üncesinin ne oldu%unu, ne olur lütfedin bizim kadar siz de dü#ü-
nün.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Ne zaman halkçı kesildiniz?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Siyasi bakımdan 

(Enkazdan, yani enkaz almadı%ınızı ispata çalı#ıyoruz; zaten ne söylesek olmaz ya) 
hareketli geçen 1977 yılını...

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — &kinci kez diliyoruz bunları, Ucuzal an-
lattı burada.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Oradan ba#layayım.
Sayın Senatörler;
Adalet Partisi olarak, 1974 yılından 1975 yılına girerken Türkiye güvenoyu 

alamamı# bir Hükümetle idare edilmekte ve Parlamentonun hükümet çıkaramaya-
ca%ı iddia olunmaktaydı, Türkiye rejimin hükümetini aramaktaydı. Ülkenin bunca 
meselesi arasında hükümet yoklu%u ba# mesele haline gelmi#ti. Zira, rejimi hü-
kümeti, hürriyetçi demokrasimizin en önemli unsurudur. Türkiye, 1975 yılından 
1976 yılma rejimin hükümetine sahip olarak girmi#tir. 1976 yılından 1977 yılına 
girerken, Türkiye, yine hükümet arayan bir ülke de%ildi. Rejim, siyasi iktidarı ve 
siyasi muhalefetiyle i#lemekteydi. Ülke nispi bir siyasi istikrar içindeydi.

1977 yılını arkada bırakan Türkiye, 1978 yılma tekrar hükümet arayarak gir-
mi#tir. 1973 seçimlerinden 1975 Martına kadar geçen 550 gün içinde üç hükümet 
ile idare edilen Türkiye, Mart 1975’ten 5 Haziran seçimlerine kadar geçen 785 gün 
içinde Anayasanın #artlarına uygun bir Koalisyon Hükümetiyle yönetilmi#tir.

Geçirdi%imiz yıl, Türkiye 5 Haziran 1977’de erkene alınmı# genel seçimlerini, 
altı ay sonra 11 Aralık 1977’e ertelenmi# bulunan mahalli seçimlerini yapmı#tır. 
Ülkenin seçimlerini yapabilmi# olması, demokratik rejimin i#lerli%inin ifadesidir. 
Seçim, demokratik rejimin kalbidir. Rejim, bütün kaide ve müesseseleriyle i#letil-
mi#tir. Demokrasimiz bakımından bunu önemli bir ba#arı sayıyoruz. Rejimin i#ler 
olması kâfi de%ildir, iyi i#lemesi lâzımdır; iyi i#lemesinin #artı ise siyasi istikrardır. 
Ülkenin önündeki meselelerin halledilmesi ve gelece%e ait tasavvurların gerçekle#-
tirilmesinin sürat ve kolaylık kazanması siyasi istikrara ba%lıdır. Ülkenin siyasi is-
tikrarsızlıktan neler kaybetti%ini yakın siyasi mazimiz göstermi#tir.

Her gün Hükümet dü#ürme, her gün yeni bir hükümet te#kil etmekle me#-
gul ve her gün, seçim tansiyonunda bulunan bir ülkede, devlet i#lerinin görülme, 
me#ru otoritenin korunması, vatanda#ın ihtiyaçlarının süratle kar#ılanması kolay 
de%ildir. Biz bunları yaptık.

1977 yılının siyasi geli#meleri, milletimizden ülkenin idaresine yeni bir güç 
katmasının istenmesini kaçınılmaz hale getirmek ve erken seçime gitmek bir zaru-
ret halini almı#tı; beraber karar verdik.



Erken seçim, kolay müracaat edilen bir yol de%ildir. Nitekim fevkalâde istik-
rarsız devirlere ra%men çok partili hayata girdi%imiz 30 yıllık dönemden bu yana, 
erken seçime iki defa ba#vurulmu#, birincisiyle ikincisi arasında 20 yıl geçmi#tir.

Erken seçimin iki önemli hedefi vardı. Ahenk içinde çalı#abilecek bir Parlamen-
to aritmeti%inin sa%lanması ve bunun içinden ahenk içinde çalı#abilecek bir hükü-
metin çıkabilmesi. Bu hedeflere ula#ılabildi%i takdirde, ülkenin birçok meseleleri-
nin daha rahatlıkla çözülebilece%i umulmakta idi.

5 Haziran 1977 genel seçimleri, hiç bir partiyi tek ba#ına iktidar yapmadı.

HÜSEY#N ATMACA (Denizli) — Daha çok oy verdi ama.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Seçimlerin sonun-
da, ülkenin hükümetsiz kalmaması ve Meclislerin çalı#abilir hale getirilmesi, çözül-
mesi icabeden iki problem olarak ortaya çıktı.

Adalet Partisi olarak biz, 1977 seçim sandı%ından tek parti iktidarının çıkma-
sını savunduk; çıkmadı.

Adalet Partisi olarak biz, ülkenin koalisyonlara muhtaç olmamasını savunduk; 
ülke koalisyona muhtaç oldu.

Adalet Partisi olarak biz, ülkenin sola ve Halk Partisine teslim edilmemesi ge-
re%ini savunduk. Milletimiz, ülkeyi sola ve Halk Partisine teslim etmedi; ama bu-
gün aklınız.

Biz solun, komünizm kar#ısında en kudretli fikrin, yapıcı, birle#tirici, her türlü 
bölücülü%ü, yıkıcılı%ı reddeden, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatanda#larım ku-
caklayan ve onları bu milletin ve bu ülkenin çocukları sayan milliyetçilik mefkuresi 
oldu%una inanıyoruz. Bu mefkure etrafında toplu olmak, ülkenin aydınlı%a ula#ma-
sını sa%layacak tek çaredir. Bugünkü ortamda da akıldan çıkarılmaması ve küçük 
hesaplara kurban edilmemesi icabeden bu dü#ünceye sadakatle ba%lı kalınmasını, 
milletimizin bekası, refahı ve saadeti bakımından bir zaruret sayıyoruz.

1977 seçimlerinin neticeleri ve inançlarımız bizi Hükümet kurma görevi ile 
kar#ı kar#ıya bırakmı#tır. 21 Haziran 1977 günü ortaya çıkan Halk Partisi Azınlık 
Hükümeti 3 Temmuz 1977 günü güvenoyuna ba#vurdu. Yapılan oylamada, millet 
iradesi 229 oyla Halk Partisinin Hükümeti gaspına engel oldu. Böylece, milletin 
Halk Partisine vermedi%i iktidarı Millet Meclisi de vermedi. 4 Temmuz 1977 günü 
Hükümeti kurma görevini alarak 21 Temmuz 1977’de Adalet Partisi, Milli Selamet 
Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinden meydana gelen koalisyon Hükümetini 
kurmayı ba#ardık. Bu Hükümet, 1 A%ustos 1977 günü 229 oyla Millet Meclisinin 
güvenine mazhar olmu#tur.

Bu Hükümeti ba#arılı kılmak için, canımızı di#imize takarak çalı#manın, büyük 
dü#ünmenin, yapıcı, uzla#tırıcı ve sabırlı olmanın icap edece%ini biliyorduk. Yük-
lendi%imiz meseleler zor ve çetindi. Tedbir ve çareler vardı. Bu tedbir ve çarelerin 
her zaman sevimli olması #art de%ildir; ama Hükümet olunca bunun hakkım ver-
mek de vicdani sorumlulu%umuzun gere%i idi.



&stismarlar kar#ısında yılgınlı%a dü#meden, milliyetçi dü#ünce ve fikri zaafa 
u%ratacak davranı#lara kapılmadan, sabır ve tahammülle yüklendi%imiz büyük me-
selelerin altından kalkmak için çalı#tık.

Türkiye’nin önünde duran meseleleri gayet tabii ki, Cumhuriyet Hükümetleri 
bütün güçleriyle çözmeye çalı#acaklardır. Yalnız, Türkiye’nin meselelerini hükü-
metlerin kusuru olarak ortaya koymak ve böylece hükümetleri kötülemeye çalı#-
mak, bu meselelerin çözülmesini imkânsız kılmaktadır.

Hükümetlerin yapamadı%ı, ba#arısız oldu%u i#ler vardır; ancak hangi Hükümet 
gelirse gelsin ülkenin meselesi olarak önünde duran cinsten i#ler de vardır. Bunla-
rı, Hükümet üzerinde fatura ederek yapılan yorumların tümü aldatıcı, #a#ırtıcı ve 
ümit kırıcıdır.

Bugün de ülkenin önünde çe#itli darbo%azlar vardır. Bunlar Hükümetin gitme-
siyle gidecek cinsten de%ildir. Yeni gelen Hükümetin bir gecede çözece%i i#lerden de 
de%ildir.

Nüfusu senede bir milyon artan Türkiye, 15 senede Hollanda ve Belçika’nın 
toplam nüfusu kadar büyümü#tür. Bu durum kar#ısında, Türkiye’nin dünyadaki 
149 memleket arasında 1977 senesinde yiyecek maddesi ithal etmeyen yedi ülke-
den birisi oldu%unu söylersek, Türkiye’nin yerinde durmadı%ım ifade etmi# oluruz; 
“Enkaz” dedi%iniz Türkiye...

Be# ay önce kurulan bugünkü Hükümetin programında, anar#i, terör ve komü-
nizmle mücadele, enflasyonla mücadele, kalkınmanın hızlandırılması ve yeni ufuk-
lara, yeni boyutlara kavu#turulması, refahın ve medeniyetin ülkenin her kö#esine 
yayılması, i#sizlik, fukaralık ve çaresizlikle mücadele edilmesi hususları önemle yer 
almı#tır.

Bütün meselelerine, darbo%azlarına ra%men Türkiye batan bir ülke de%il, büyü-
yen ve geli#en bir ülkedir ve böyle olmaya da devam edecektir.

1978’in e#i%inde Türkiye’de demokratik parlamenter rejim bütün müessese-
leriyle mevcuttur. &nsan Hakları Beyannamesindeki bütün haklar ve hürriyetler 
mevcuttur. Açık rejimde her #ey herkesin önünde cereyan ediyor, herkes istedi%i 
#eyi söylüyor, istedi%i i#i tutuyor, istedi%i yere gidiyor. Herkes din, vicdan ve iba-
det hürriyetine, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Ba%ımsız yargı organımız var, 
hür basınımız var, hür sendikacılık var, özerk üniversite var. Millet iradesi iktidarın 
yegâne me#ru kayna%ı olarak i#lemekte. Bütün bunların de%erini çok iyi bilmeye 
mecburuz. Kötülerken bunları hiç olmazsa iyi bilin.

Demokratik memleketlerin hemen hemen hepsinde musallat olan anar#i ve 
terör bizim ülkemizde de Devletin bir numaralı meselesi olmaktan çıkarılmamı#tır 
Anar#i ve terör dünya meselesidir ve bir Devlet meselesidir, dibinde bir büyük fitne 
var. Devlet yasama, icra ve yargı organlarıyla ahenk içinde çalı#arak millet huzuru-
na musallat olan bu fitneyi silecektir. Hadisenin te#hisi de budur, tedavisi de budur. 
Yanlı# te#hisler bu fitneyi körüklemi# ve cesaretlendirmi#tir. Burada siyasi bir tar-
tı#maya girmek istemiyorum. Devlete musallat olmu# bu belanın kendisiyle ittifak 
halinde olmayan kimseye rahmeti olmayacaktır.



Sayın Senatörler;
Af Kanunuyla çıkan 1.200 ki#inin içinden (Tabii kayıtlar sizin elinizde) bugün 

160 tanesi yine mahkemelerde ve cezaevlerindedir. Bugün o Af Kanunu memleket 
için hayırlı olmamı#tır. “Af Kanunu çıkar mı” diyoruz, Af Kanunu çıkarıyorsunuz. 
Sizin de elinizde de%il, Anayasa Mahkemesi çıkarıyor.

Arkada#lar, bir mecmuada Okudum. Almanya’da (Komünistler için de%il) anar-
#istler için bir kanun teklifi yapılmı#. Alman Meclisinden ittifakla çıkmı#. Orada 
sosyalist yok mu? Var orada, bizim Sosyalist Enternasyonalcilerin arkada#ları var. 
Orada ittifakla çıkıyor arkada#lar. Almanya’da bir tane sosyalist yok mu? Onlar da 
teröristten, anar#istten bıkmı#, orada ittifakla çıkıyor. Maazallah bizde bir kanun 
getirdi%in zaman gel çıkar. Halk Partisi istemezse çıkmaz. Halk Partisi istemez iste-
mez, i#te bugün size hediye etti bunları. Alın u%ra#ın bakayım.

Türkiye 1975 ve 1976 bütçelerini denk kapatmı#tır. 1975 ve 1976 yıllarında 
% 8’e yakın bir kalkınma hızı sa%lamı#, 1975 ve 1976 yıllarında % 9u’ın üzerinde 
yatırım gerçekle#tirmi#.

1977 yılında her #eye ra%men OECD memleketleri arasında yine en yüksek 
kalkınma hızını sa%lamı#. 1977 yılında 1 milyon 200 bin ton #eker üretmi#.

Her #eye ra%men 1977 yılında 1976’ya nazaran % 15’den fazla elektrik üret-
mi#tir. Elektrik üretirken Keban Barajında aleyhteydiniz. “Çıkan elektrikleri nereye 
vereceksiniz, yere mi vereceksiniz?” diyordunuz. Hatırlatırım.

1975 Martında hububat ve #eker ithal etmek mecburiyetinde olan Türkiye’nin, 
bugün sadece devletin ambarlarında 7 milyon tona yakın hububat ve bir milyon 
tondan fazla #ekeri vardır.

Türkiye 1976’ya nazaran % 14 daha fazla çimento, % 10 daha fazla demir - çe-
lik üretmi#.

1977 yılında Kerkük petrolünü Akdeniz’e akıtmı#tır. &yi ki ona muhalif olma-
dınız.

Bugün Türkiye’nin 6 milyon çocu%u ilkokula gidebilmektedir.
Türk köylüsüne 1974’ün 19 milyarına kar#ılık 46 milyar lira destekleme kar#ı-

lı%ında para verilmi#tir.
Yarım milyon ihtiyara maa# ba%lanmı#tır.
Türk köylüsünün yarısı ı#ı%a kavu#turulmu#tur.
Türkiye, Fırat’ın sularında bir yandan elektrik istihsal ediyor, di%er yandan su-

ları Güneydo%u ovalarına akıtmaya çalı#ıyor.
Demir, alüminyum, bakır, kükürt madenlerinden sonra, volfram, çinko, bo-

raks, manyezit madenlerini de fabrikalarında i#ler halde bulunuyorsunuz.
Türkiye, ortaokulu köye, liseyi kazaya indirmi#tir. 19 üniversite ve 29 akademi 

çalı#ma halindedir.
10 sene evvel köylüsüne 5 milyar lira kredi veren Türkiye, #imdi 100 milyar lira 

kredi verebilir hale gelmi#tir.



10 sene evvel esnafına 250 milyon lira kredi veren Türkiye, bugün 15 milyar 
lira kredi verebilir hale gelmi#tir.

10 sene evvel bankalarında 15 milyar lira mevduat bulunan Türkiye’nin bugün 
bankalarında 200 milyar lira mevduat bulunmaktadır.

Türkiye dı# borç yükü altında bulunan 30 ülke arasında en çok borcu olan ülke 
de%ildir. Borç sıralamasında 24’ncü gelmektedir.

Türkiye’nin önünde büyük hedefler var. Hürriyetçi demokrasi içerisinde bu 
hedeflere ula#ılacaktır. Önümüzdeki 15 sene içerisinde 149 dünya devleti arasında 
kalkınmı# 10 ülke arasına girmeliyiz. Hedef budur. Bu, büyük Türkiye demektir. 
2000 yılının 80 milyon nüfuslu Türkiye’sinde refah ve saadet olmalıdır. Türkiye 
ne hasta adamdır ne de batan Türkiye’dir; geli#en, büyüyen, ilerleyen Türkiye’dir. 
Medeniyete, refaha, ümrana ula#mayı milletimiz âdeta sevda haline getirmi#tir. 
Medeniyetçilik sava#ı dedi%imiz kalkınma yarı#ında kararlıyız. Zorluklar geçicidir, 
altında ezilmemeliyiz. Milletimizin, kendisine, gelece%ine inancını zedelememe-
liyiz. Azim ve kararlılık içerisinde büyük Türkiye’yi her #eye ra%men yapmaya ve 
ba#armaya devam edece%iz.

Karanlık tablolar çizerek gerçekçilik yapılmı# olmuyor. Varlar ve yoklar, iyiler 
ve kötüler beraberce dü#ünülmelidir. Yokların, kötülerin pe#inde de%iliz; varların 
ve iyilerin pe#indeyiz. Milletimizin kalkınma onuru kırılmamalıdır. Eser onundur. 
Büyük fedakârlıklar yaparak meydana getirdi%i eseri, kimse küçümsememelidir. 
Gönül ve kafası Türkiye sevgisiyle dolu olanların yolu da yine açık olacaktır.

Keza, 1976 yılında, ke#if tutarları 441 milyar lira olan 8.600 proje üzerinde 
çalı#ılmı#;

1977 yılında ke#if tutarı 868 milyar lira olan 9.060 proje üzerinde çalı#ılmı# ve 
bu projeler size terkedilmi#tir; “Battı” dedi%iniz Türkiye’de.

Köylünün üretti%i malların de%er pahası, köylünün alınterini, el eme%ini kar#ı-
layacak #ekilde ödenmi#tir. Kuyruklar, pamuk kuyrukları koparılmı#tır. 1964 yılın-
da Türkiye’de Devlet mubayaalarıyla köylüye ödenen para 3 milyar lira iken, 1976 
Türkiye’ sinde 35 milyar liradır.

1976 yılında köy hizmetlerine 12 milyar lira ayrılabilmi#ken, 1977 yılında 20 
milyar lira ayrılmı#tır.

1964 yılında 3 milyar lira olan tarım kredisi, 1977 yılında 71 milyar liraya çık-
mı#tır.

1964 yılında 250 milyon lira olan esnaf kredisi,
1977 yılında 10 milyar liraya çıkarılmı#tır.
1977 yılına girerken, köyde ya#ayan nüfusumuzun yüzde 50’si karanlıktan 

kurtulmu#tur. 10 000 köyde ı#ık yanmaktadır. 5 000 köyün elektriklendirilmesine 
çalı#ılmaktadır. 2 500 köyünde elektriklendirilmesi yemden programa alınmı#tır. 
1982 yılında ı#ı%ı olmayan köy kalmayacaktır. Medeniyetçilik mücadelemizin ge-
re%i budur.

1977 yılına, Devletin ambarlarında 4 milyon ton hububat ile girmi#izdir.



1977 yılına Türkiye, 61 ilini enterkonnekte elektrik #ebekesine ba%layarak gir-
mi#tir. 10 Mart 1977 tarihinde Bingöl ilimizin de bu #ebekeye ba%lanmasıyla 62 
ilimiz aynı yerden elektrik alır hale gelmi#tir.

1978 yılı sonunda 67 ilimiz enterkonnekte sisteme ba%lanmı# olacaktır.
6 milyon çocu%umuz ilkokula gidiyor. 10 üniversitemiz e%itim yapıyor; 9 üni-

versitemiz kısmen e%itim yapıyor kısmen de kurulu# halinde. 4 adet devlet mü-
hendislik ve mimarlık akademisi 10’a çıkarılmı#, 6 adet &ktisadi ve Ticari &limler 
Akademisi, 7 adet Yüksek &slam Enstitüsü, 10 binlerce gencimizi okutuyor. Ceha-
letle mücadele böyle yapılır. Hedefimiz 1 milyon, gencimize yüksek tahsil imkânını 
sa%lamaktır.

Hükümet olarak, Programımızda vaadetti%imiz hizmetlerin hepsini, tamamını 
gerçekle#tirdik biz; in#allah siz de gerçekle#tirirsiniz.

Yine, 65 ya#ını doldurmu#, kimsesiz ve bakıma muhtaç ihtiyarlara ve çalı#ama-
yacak derecedeki sakatlara, 1 Mart 1977 tarihinden itibaren maa# ba%lanması sa%-
lanmı#tır. Aylı%ı alan vatanda#larımız, “Allah milletimize, Devletimize zeval ver-
mesin” diye hayır dua ederken, Cumhuriyet Halk Partisi bu Kanunu, “Uydurmaca, 
aldatmaca kanun” olarak nitelemek gibi bir talihsizli%in içerisine girmi#tir.

"imdi, emekli i#çilerin, dul ve yetimlerin aylıkları donmu#luktan kurtarılmı# 
ve taban aylık 540 liradan 1.500 liraya yükseltilmi#tir. Kademelere göre yüzde 20 
ilâ 50 arasında bir artı# sa%lanmı#tır.

&#çi kıdem tazminatı, her hizmet yılına kar#ılık 15 günlük ücret yerine 30 gün-
lük ücret tutarına yükseltilmi# ve bu tazminatın 24 aylık tutarı vergiden muaf tu-
tulmu#tur. Kadın i#çi ve memurlara arzu ettikleri takdirde 20 yılda emekli olma 
hakkı tanınmı#tır. Çalı#an i#çilerin asgari ücretleri 40 liradan 60 liraya çıkarılmı#, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun i#çilerine verdi%i konut kredisi 100.000 liradan 
150.000 liraya çıkarılmı# toplusözle#meler; i#çi ücretlerinde % 50’yi a#an artı#lar 
sa%lanmı#tır.

Yurt dı#ında çalı#an i#çilerimizin askerlik görevine alınmalarının, 29 ya#ını 
doldurdukları yılın sonuna kadar ertelenmesi sa%lanmı#tır.

&#çilerimizin pasaport süreleri 2 yıldan 5 yıla çıkarılmı#tır. &#çilerimize gümrük 
geçi#lerinde kolaylıklar sa%lanmı#tır.

Arkada#lar, biraz fazla oluyor, ama öbür tarafta müdafaa hakkını kısıtladı%ınız 
için burada hakkımız var.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Bununla ne demek istiyorsunuz?
SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Bütün bunlara ra%men Hükümetten 

dü#ürüldünüz.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — &yi hazırlanamamı#sın Sayın Deli-

veli...
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bak, biraz daha...
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Onları Mecliste oku...



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Okusam belki de 
dü#ürmezsin, tesir etmi#.

Emekli i#çilerin e# ve çocuklarıyla bütün i#çilerin bakmakla yükümlü bulun-
dukları anne babalan da kapsamı geni#letilen sa%lık sigortasına alınmı#tır Özellik-
le, yurt dı#ındaki i#çilerimiz bakımından büyük imkânlar sa%layacak olan Devlet 
Sanayi ve &#çi Yatırım Bankası kurulmu#tur. &#çilerimiz sigorta süreleri bakımından 
de%erlendirilmi#; de%erlendirilmemi# olan geçmi# hizmetleri borçlanmak suretiyle 
de%erlendirmelerine imkân veren Kanun yürürlü%e konmu#tur.

Köy ve mahalle muhtarlarına maa# ba%lanması Kanunu çıkarılmı#tır. Halk Par-
tisinin 12 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname ile memurlara yaptı%ı haksızlıklar 
giderilmi#tir. Daha evvel yan ödeme almayan 250 000 memura yan ödeme verilmi#-
tir; en az 300 lira olan yan ödeme 600 liraya çıkarılmı#tır.

Küçük çiftçi vergi muaflı%ı 30.000 liradan 60.000 liraya çıkarılmı#tır. Balıkçıla-
ra vergi muaflı%ı 40.000 liradan 75.000 liraya çıkarılmı#tır. Köye götürülen hizmet-
lerin tümünden katılma payı kaldırılmı#tır.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, Programla ne ilgisi var bu ko-
nu#manın?

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Patron be%ensin siz 
de%il de...

Küçük çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç-
larının 10 yılda, 10 e#it taksitte, faizsiz ödenmesine ili#kin tasan kanunla#tırılmı#-
tır.

14.000 vekil imamın asıl kadrolarına geçirilmesini sa%layan Kanun yürürlü%e 
girmi#tir.

&#çi memur ayırımı yapılmı#tır. &stiklal Sava#ı gazilerinin #eref aylıkları 500 li-
radan 750 liraya çıkarılmı#tır.

1970 öncesi emeklilerinin intibakı yapılmı#tır. Emekli durumunda 15 maa#la 
emekli olanlar, bugün 30 maa#la emekli olmaktadırlar.

Daha sonra Mecliste olanları okuyorum. Sosyal muhtevalı pek çok kanun ta-
sarısı var.

Genel Sa%lık Sigortası Mecliste. Tarım sigortası Mecliste. Esnafın defter tutma 
mükellefiyetinden kurtulması konusu Mecliste. Tarım ve orman i#çilerinin sigor-
ta kapsamına alınması Mecliste. Asgari geçim indirimi Mecliste. Ev hizmetlerinde 
çalı#anları sigorta kapsamına alan tasarı Meclisin gündeminde. Afetler kar#ısında 
köylüye yapılmı# yardımları borç olmaktan çıkaran; yardım haline getiren tasan 
Meclislerin önünde. &YAK, MEYAK kanun tasarıları da Meclisin gündemindedir.

Ülkemizin bütün haklarına sahip çıktık; ittifaklarımıza sadık kaldık ve dost-
luklarımızı geli#tirdik.

42 &slam devletinin katıldı%ı &slam Ülkeleri Konferansı 1976 Mayısında ilk 
defa olarak &stanbul’da toplanmı#tır. Dost ve karde# &slam memleketleriyle olan 
münasebetlerimizi daha ileri götürmek için yakın ilgimizi canlı tuttuk.



Arkada#lar, bir #ey hatırıma geldi; Sayın Cevdet Sunay, vaktiyle bir seyahatinde 
Suudi Arabistan’a gitmekten, Mekke-i Muazzama’yı gezmekten korkmu#tu, kork-
mu#, bugüne geldik. Bugün de siz &slam devletlerine petrol almaya hemen gidiyor-
sunuz, Sayın Bakan yakında gidecek. (CHP sıralarından “Anla"ılmadı” sesleri)

Vaktiyle bu memlekette &slam ülkeleriyle olan münasebetlerimizde bir mille-
tin, &slam bir memleketin Reisicumhuru seyahatte Mekke-i Muazzama’da gezme-
den, üzerine ne derler ona, onu giymekten çekinmi#ti.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Mekke-i Mükerreme demek istiyor-
sun.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — &#te oradan buraya 
geldik, size devrediyoruz, iyi götürün in#allah.

Kıbrıs, mevzuunda...
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, bu konu#manın Programla ne 

ilgisi var?
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Yazılmı# verilmi# o da okuyor.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Çe#ni olsun diye.
Arkada#lar,
Dı# politika, Kıbrıs ve savunma üzerinde de…
ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — Oda mı çantadaydı?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Tahammül edin ar-

kada#lar, iktidar olmak kolay de%il, tahammül edin. Sayın Ecevit’in “Haksız tenkit-
lere dahi maruz kalsanız dirsek temasını kesmeyeceksiniz, en büyük müsamahayı 
göstereceksiniz” diye emri var, onu hatırlatırım iyi dinleyin:

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Dinliyoruz da önemli de%il.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Anlam ta#ıyorsa tahammül edebilir.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Genel Ba#kanınızın 

talimatı var.
Sayın Ecevit Hükümeti Programının dı# politika ile ilgili kısmı da, Hükümetin 

kurulu# tarzını aksettirmektedir. &çinde her #ey var, hiç bir #ey yok, gerçekçilikten 
uzak, hayal gücü üzerinde kurulu, günümüze ve çevremize uygun dü#meyen bir 
politika,

Ba#kasından farklı olmak dü#üncesi, mazur görsünler, kompleksi tutarlı ve ge-
çerli olmayan bazı görü#lerin Programda yer almasına yol açmı#tır. Program metni-
nin 41’nci sayfasında deniliyor ki...

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — &nan yine mi verdi onu eline?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Hiç merak etmeyin.
Deniliyor ki: “Cumhuriyet Hükümeti Türkiye’nin önemini, etkinli%ini ve ulusal 

yararını uluslararası gerginli%e de%il, uluslararası ili#kilerde yumu#amaya ve dünya 
batı#ının güçlenmesine ba%layan bir dı# politika izleyecektir” ifadeleri.



"imdi sormak lazım, milletlerarası ili#kileri gerginlik esasına dayalı bir devlet 
var mıdır? Milletlerarası gerginli%i dı# ili#kilerinde esas olarak alan bir devlet dü#ü-
nülebilir mi? O zaman nedir söylenmek istenen? Hiç, yine aynı hayal gücü ile prog-
ramda yer almı# di%er bir cümle: “Bölge ülkeleri ile ili#kilerini kar#ılıklı güvene ve 
ortak yarara dayandırarak ulusal güvenli%i en ba#ta böyle bir barı#çı dı# politika ile 
güçlendirmeye çalı#acaktır” Programdaki #ey. Böyle bir görü# Türkiye’nin bugünkü 
dı# #artları ve çevresi ile ba%da#abilir mi? Bunu Türkiye’nin savunma meselelerine 
gerçekçi bir yakla#ım olarak görmek mümkün müdür? Yunanistan ile savunmamızı 
kar#ılıklı güven ve ortak yarara dayandıracak mıyız? Denmek istenen bu mudur? 
Böyle karde#ane bir davranı#la Sayın Ba#bakan Yunanistan’ın Türkiye’ye kar#ı ba#-
lattı%ı silahlanma yarı#ını durduraca%ını mı dü#ünüyor? Devlet adamı her #eyden 
evvel gerçekçi olmak mecburiyetindedir.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Bir kere okuyarak gelseydiniz.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Tenkit ediyorsunuz, 
iyi okuyun.

Belirli konularda vuzuhtan itina ile kaçınılmı#tır. NATO’dan ve Kuzey Atlantik 
&ttifakından açık bir #ekilde söz edilmemekte, ortak savunma sistemi ismi altında 
geçi#tirilmek istenmektedir. Bunlar aynı #eydir Sayın Ba#bakan. Bu konuda kullanı-
lan ifadelerle en solundan en sa%ına kadar herkes bir dereceye kadar idare edilmek, 
tatmin edilmek istenmi#tir. Bu, gayri samimi bir davranı#tır. Açık olmasında ısrar 
etti%iniz dı# politikanızın bu kısmı açık de%ildir.

"imdi açıkça size soruyorum?

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Okumadan gelmi# buraya.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — NATO kar#ısındaki 
tutumunuz nedir, ne olacaktır? Önümüzdeki Mayıs ayında Washington’da yapıla-
cak NATO zirvesine gidecek, tıpkı 25 Haziran 1974’te oldu%u gibi yeni bir beyanna-
me imzalayacak mısınız?

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Elindeki metni okumadan gelmi# bu-
raya.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Do%ru, bunu bir 
gece okudum, do%ru.

Sonra da gelip muhalefete dü#tü%ünüzde tersini savunacak mısınız? Sayın Er-
zincan Senatörü Ünsal, buna ne diyecek? Biz Washington’a gitmenize kar#ı de%iliz, 
Brüksel’e gitmenize de kar#ı çıkmadık, ama bunu açıklık ve samimiyetle söyledik.

AET ile ili#kiler konusunda da açıklıktan itina ile kaçınılmı#tır. Sualimiz #udur: 
Sayın Ba#bakan, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Antla#masına kar#ı mısınız? Yoksa, 
bu Antla#maya ba%lı mısınız? Millet bunu açıkça duymak, bilmek ister. Hem her-
kes, hem yanlısı olamazsınız. Durumunuzu lütfen tespit edin ve bir kere tespit et-
tikten sonra da sebat edin.



Zira, bugün Türkiye; AET kar#ısındaki gerçek tutumunuzu parti olarak ve lider 
olarak bilmemektedir. Bunu bilmek hakkıdır, hepimizin hakkıdır. &#inize gelince 
muvafık, gelmeyince muhalif olmak geçerli bir politika de%ildir.

Uzun süredir CHP sözcüleri bir ulusal güvenlik kavramı olu#turmaktan söz 
ederler. Bununla ne demek isteniyor? Türkiye’nin #imdiki savunma kavram ve sis-
temi ulusal de%il midir? Türk Genelkurmayı tarafından hazırlanmamı# mıdır? Ne-
dir bu formül, altında ifade edilmek istenen #ey? Bizim bildi%imiz Türkiye’nin tek 
milli savunma plan ve politikası vardır. Türk subayları, Türk Ordusu, tarafından 
Türk Hükümetiyle birlikte hazırlanmı#, olu#turulmu#tur. Sayın Ba#bakan lütfet-
sinler, “Ulusal güvenlik kavramı olu#turmaktan” neyi kastettiklerini açıklasınlar. 
Zira, bu iddia beraberinde bir ithamı da ta#ımaktadır. &tham a%ırdır, #imdiki güven-
lik kavram ve stratejisinin milli olmadı%ı ima ve iddia edilmektedir. Buyursunlar, 
iddialarını ispat etsinler.

Dı# politikanın fantezilere, komplekslere tahammülü yoktur. Ciddiyet ve ger-
çekçilik ister. Türkiye’nin yeni maceralara tahammülü yoktur. CHP’nin içinde giri#-
ti%i maceraları dı#arıya da ta#ırmamasını temenni ederiz.

Kıbrıs konusunda Sayın Ba#bakanın henüz güvenoyu almadan yaptı%ı bazı ba%-
layıcı beyanlarım endi#e ile takip ettik. Bu milli dava keyfi davranı#ları kaldırmaz.

Sayın Senatörler;
Hakikaten Programın içinden bir #ey çıkarmaya imkân yok, fakat Sayın 

Ecevit’in hamdolsun eseri var, kitapları var, beyanatı var, uzun zamandır Cumhuri-
yet Halk Partisinde söz sahibi oldu%u için kendisi hakkında söz söylemek çok kolay 
oluyor. 3-4 tane kitap alıverdin mi bir mevzu çıkıyor ortaya; kusura bakmayın Sayın 
Ecevit, yani bunlardan mahrum bir insan olsaydınız bana konu#ma imkânı vermez-
diniz. Onun için size te#ekkür ederim.

Ayrıca Kıbrıs’ta; Kıbrıs Türk Federe Devleti ihracat yapar hale gelmi#tir bizim 
devrimizde. &ki yüzü a#kın sanayi tesisi i#ler hale getirildi. Arazi ekildi, narenciye 
bahçeleri kurumaktan kurtarıldı, telekomünikasyon sistemi ve Ercan Hava Alanı 
ikmal edildi. Daha önce masa ba#ına oturmayan Rumlar, toplantılara katılmaya 
mecbur oldular. Kıbrıs konusunda milletimizin kabul edemeyece%i bir çözümü kim-
se beklememelidir. Bundan üç sene evvel Ege Denizini kendi gölleri sayan altının 
da üstünün de kendilerine ait oldu%unu iddia eden, bizimle konu#acak herhangi bir 
#eyleri olmadı%ım ifade eden Yunanlılar, bu iddialarından vazgeçmi# ve müzakere-
ye oturmu#lardır.

1975 ve 1976 yıllarında denizlere sismik ara#tırma yapacak bir gemi 60 mil-
yon lira sarfıyla donatılmı#tır. Kiralık gemi yerine kendi gemimizle denizlerde ara#-
tırma yapmaya giri#ilmi#tir. Her #eyi bizim olan Hora Gemisi, Ege Denizinde 100 
güne yakla#an bir sismik ara#tırma yapmı#tır. Bu ara#tırmalarına devam edecektir. 
Biz gemi donatıp, haklarımızı kendi Ayyıldızlı bayra%ımızı ta#ıyan, kaptanı Türk, 
teknisyeni Türk, tayfası Türk olan Hora’yı meydana getirirken Halk Partisi Genel 
Ba#kanı Sayın Ecevit peri#an bir teknenin donatımını bekledi%i yolundaki mazeret-
lerle Ege’de ulusal haklarımız ihmal ediliyor diye asılsız suçlamalarda bulunuyordu. 



Onun peri#an dedi%i tekneden pırıl, pırıl bir Hora meydana getirmek gayet tabii 
AP’nin eseriydi. Onu da size devrettik, bu enkazda.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Senin Grupun neden alkı#lamıyor seni?
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar,
Ege’ye çıkaca%ı zaman Yunanlıların Hora’ya çiçek gönderece%im iddia eden Sa-

yın Ecevit idi. Öfkesi ve hırsı aklının önünü tıkayan Sayın Ecevit, Amerika Birle#ik 
Devletleri ambargosu dolayısıyla kapatılan tesislerle ilgili olarak Amerikan Kongre-
sindeki Rum asıllı üyelerin bile söylemeyece%i #eyi söyledi. “Blöf yapıyorlar” demi#-
tiniz. Halbuki, blöf dahi olsa “Bu tesisleri kapataca%ız amborgoyu kaldırmadı%ınız 
takdirde” dedi%imiz zaman, bu blöf dahi olsa, bizim blöfümüzü Anamuhalefet Par-
tisi Liderinin, bilse dahi söylememesi lazım gelirdi. Onun için #ikâyetçiyiz Sayın 
Ecevit.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Kapandı mı o tesisler? Hâlâ blöf.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Yunan adalarına 

Ege adaları dedik kar#ı çıktınız, Fantom alalım dedik, Fantomlara kar#ı çıktınız Sa-
yın Ecevit, silahlanalım dedik, silahlanmaya kar#ı çıktınız. (Kısa kesiyorum müda-
faa hakkımızı aldık biraz) Ortak Pazar dedik, kar#ı çıktınız.

ABDULLAH EMRE #LER# (Ni$de) — O felsefesi idi.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Siz de çıktınız, siz 

de çıktınız.
FEVZ# HAKKI ESATO&LU (#stanbul) — Her #ey bu kadar iyi idi de sen ne-

den muhaliftin Grupta Sayın Deliveli?
ORHAN ÇALI% (Bolu) — Biz müdahale edince bizi de ikaz etmeyin Sayın 

Ba#kan.
BA%KAN — Lütfen efendim.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Buralardan #unu 

söylemek istiyorum: Sayın Ecevit’in programından hiç korkum yok rahat uyuyo-
rum. (CHP sıralarından gülü"meler)

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Bütün Millet rahat uyuyacak.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bana gülenler de 

rahat uyusun. Rahatça uyuyorum. Korkuyoruz bir sola kayma var mı diye. Bunu 
ara#tıralım diyoruz; Programın içine bakıyoruz solda hiçbir #ey yok. Halk Partili ar-
kada#larımdan da soruyorum, o da bakıyorum benden daha rahat, o yönde, yeme-
sinde, içmesinde rahat. Endi#em var. Endi#em olunca gidip sa%ı solu karı#tırdım.

Sayın Senatörler,
Korkumuz, Programda olmaz da icraatınız o yöne gider diyedir. Onu da söyle-

yelim de sonra inece%iz müsaadenizle.
Bu Hükümet Programı, 1977’de kurulan Ecevit Azınlık Hükümeti Programı 

gibi muhtasar, kamufleli bir kabuk programdır. Nispeten kısa bir dönemde tamam-
lanıp, mümkün olan vaatler gerçekle#tirildikten sonra Hükümet ne yapabilir, nere-



lere el atabilir, memleketi ve rejimi hangi istikametlere do%ru yöneltebilir? Büyük 
#üphemiz buradadır.

Her hükümet ba#kanının adı ile anıldı%ı gibi, her hükümet programı da ona asıl 
kuvvet ve kudret veren partinin program ve felsefesine dayanır.

Ayrıca, Partiler Kanunu gere%ince parti genel ba#kanlarının yazı, demeç ve 
sözleri bütün partilileri ba%layıcı nitelik ta#ır. Bu bakımdan rejimin istikbali ve 
yapılması öngörülen düzen de%i#ikli%inin mahiyeti bakımından Sayın Ba#bakanın 
fikirleri ve kitaplarının büyük bir önemi vardır. Burada onlara de%inerek sözlerime 
devam edece%im.

Sayın Ecevit yazmı# oldu%u “Atatürk ve Devrimcilik” adlı kitabında Atatürk 
devrimlerini küçülterek, bunları klasik sol dü#ünce metodolojisi içinde tenkit edi-
yor; be%enmiyor ve devrimleri yüzeysel üstyapı devrimleri olarak niteliyor. (Kendi 
sözleridir) “..Ve yukarıda de%indi%im gibi, örne%in #apka devrimi, hiç kuskusuz ya-
rarlı, gerekli bir devrimdi; ama köylüye ne getirmi#tir? Ekonomik, sosyal bakımdan 
ne getirmi#tir, hatta biçimsel olarak ne getirmi#tir?” diye soruyor. (CHP sıraların-
dan “Do#ru, do#ru” sesleri)

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Do%ru, ne getirdi? "imdi siz #apkacı mı ol-
dunuz?

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Yine devam ediyor. 
“Gerçek devrim altyapı devrimidir. Yani üretim ili#kilerini yemden düzenleyen ve 
ekonomik gücü el de%i#tiren devrimdir. "imdiye kadar Türkiye’de bu anlamda bir 
devrim, ekonomik gücü el de%i#tiren bir devrim bütün olarak ve köklü olarak ya-
pılmı# de%ildir” diye ilave ediyor. Böyle bir devrim özlemi içinde olduklarını ve ik-
tidara getirilirse bunu tahakkuk ettireceklerini beyan ediyor, uykumuzu kaçırıyor.

Kıymetli arkada#larım;
Bugün Anayasamız kamu ve özel sektörün yan yana birbirini tamamlayarak 

çalı#malarını isteyen karma ekonomi düzenini öngören bir temel yasadır. Halen bir 
üretim aracı olarak kabul edilen ekilebilir topra%ın % 98’i özel sektöre, % 2’sinin ise 
Devlet çiftlikleri olarak kamuya ait oldu%u ve yine bir üretim aracı olarak bilinen 
sanayi sektörünün küçük sanatkârlar dahil % 55’i kamu sektörü, % 45’inin özel 
sektöre ait oldu%u hepimizce bilinmektedir.

Düzen de%i#ikli%inde sanayi sektöründe evvela Kamu &ktisadi Te#ebbüslerin-
de, bilahare sendikaların ve i#siz kitlelerinin baskısıyla sanayide sosyal mülkiyet 
esaslarına göre özel sektörü tasfiye ederek kendi ifadelerine ve parti ileri gelenle-
rinin makale ve demeçlerine göre Marksist bir yöntem olan Yugoslavya modeli bir 
özyönetim getirmek istedikleri hepimizin malumudur.

Arkada#lar;
Özyönetimi gördük. Bizimle beraber gidenler var. Bize Yugoslavya’da senelik 

istihsali on bin olan bir traktör fabrikasını gezdirdiler ve daha da tevsi ediyorlardı; 
gezdirdiler; gezdirdikten sonra müdürün odasına gittik; müdürün odasında bir ta-
rafta müdür masası bir tarafta, özyönetim müdürünün masası. Oturduk, sonra bizi 
yemekhaneye götürdük” gezdirdiler, yemekhaneden de döndük kar#ılıklı nutuklar 



iradedildi; Sayın Kemal Güven, Meclis Ba#kanımız idi, onlar Türk - Yugoslav arka-
da#larının selamlarını Türkiye’ye götürmelerini rica ettiler. Sayın Kemal Güven de 
o selamı getirmeye söz verdi, kar#ılıklı konu#mada söz aldım, biz de orada muhalif, 
yani esasında iktidar bizdik, muhalif sizdiniz, ama Ba#kanlık bakımından Ba#kan 
oydu biz de yanında senatör idik; söz aldım, dedim ki, “Ben bir iki sual soraca%ım; 
özyönetimde bu ranttan, bir gelirden hisseniz var mı?” “Hayır” dediler. “Bu ranttan 
özyönetim idarecileri bir yere yatırım yapabilir mi?” “Hayır” dediler. “Grev var mı?” 
dedim “Hayır” dedi “Yok”, “öyleyse arkada#lar” dedim, “Müsaade edin, demin bize 
bir restoran gezdirdiniz, 34 tane masa saydım içinden...” Oraya giden arkada#larım 
var, “34 masanın üzerinde 7 bin i#çinin çalı#tı%ı yerdeki i#çi yemekhanesi dediniz, 
34 masanız var, üzerindeki örtüsü, çatalı bıça%ı kapitalist dedi%iniz bizim evde yok-
tur. Bu bir.

&kincisi, “"urada sordu%um #eyler olmadı%ına göre sizin selamınızı ben götür-
mem, Sayın Kemal Güven götürsün” dedim.

Arkada#lar;
Özyönetime, kooperatifçili%e falan gelece%iz; bütün bunlar Marksist yola gi-

den yollardır. (CHP sıralarından “Ooo” sesleri)
Evet, evet, evet... Özyönetimde... Ben, Tito’ya “Komünistsin” dedim. “Ben ko-

münist de%ilim” dedi. Zaten her komünist “Ben komünist de%ilim” diyor. Yani bir 
tane bulsam görece%im rengini #eklini; hiç kimse “Komünistim demiyor” diyor.

Binaenaleyh, bizim memleketimize, bünyemize uymaz.
Yine Yugoslavya’da 22 tane Amerikan #irketi var, yine Yugoslavya’da mısır to-

humunu ıslah enstitüsü var; yani mısırdan biz yüzde bilmem 10 alıyorsak, onlar % 
20 alıyor, bir misli artırmı#lar, enstitüleri var. Mısır Tohumunu Islah Enstitüsünün 
yanından çıktık, baktık bir Amerikan #irketi, sorduk yanımızdakine, Nedir?” dedik, 
“Amerikan #irketi” dedi, “Yahu sizde tohum ıslah edilmi#, traktör var, toprak var; 
niye bu #irketi kurdunuz?” Dedi ki, adam, “Bunlar, mısır püsküllerinden ve gerisin-
den hayvanlara yem yapıyorlar, biz onu yapamadık” dedi. Adamlar Yugoslav, sos-
yalist oldu%u halde yabancı sermayeden de korkmuyorlar. Ama ehline terketmi#ler.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Ama yerinde kullanıyorlar.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Biz de kullanırız.
SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Sayın Nihat Kür#at, Bulgarlarla ticaret 

#irketi kurdu, haberin yok mu?”
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Arkada#lar;
Para daima iki yüzlü oldu%u gibi, mülkiyet de iki yüzlüdür. Bir tarafta özel mül-

kiyet ve di%er yüzünde kolektif mülkiyet vardır. Halen cari olan özel mülkiyeti, bir 
altyapı devrimi yapaca%ım diye tahdit veya ilganın sonu kolektif mülkiyete gider.

Bu kitabı bütün arkada#larımın okumasını rica ediyorum. Biraz kısa kısa gide-
yim, sabrınızı suiistimal etmeyeyim.

“Sosyal demokrasi a#amasına geçebilmek için siyasal demokrasinin sa%ladı%ı 
bütün olanaklar Türk devrimcilerine açıktır” Kitabın 100’ncü sayfası. “Türkiye’de 



bugün halk toplulukları geni# bir dü#ünce ve anlatım özgürlü%ü içinde radyo ile ba-
sınla, yayınlarla, toplantılarla, sohbetlerle aydınlatma ve inandırma yolları açıktır 
halkın. Yine, bugünün Türkiye’sinde altyapı devrimlerini engelleyen de%il, emreden 
bir Anayasa yürürlüktedir” Sayın Ecevit söylüyor bunu. “Az geli#mi# veya sömü-
rülen ülkelerden birço%unda ne özgürlükler, ne de böyle bir Anayasa var. Üstelik 
bugünün Türkiye’sinde siyasal iktidar dı#ındaki bütün yönetici kadrolar, yani me-
murlar, özerk kurulu#lar, üniversiteler, yargı organları geni# ölçüde devrimci, ilerici 
unsurların elindedir” diyor Sayın Ecevit. “Guavera’ların, Castroların eyleme giri#-
ti%i ülkelerde, bizim devrimcilerimizin eli altındaki bu olanaklardan hiçbiri yoktu. 
Onun için onlar da%a çıktılar, onun için onlar gerillacı oldular” diyor. “Castro’nun 
önünde kilitli kapılar vardı, Guavera’nın önünde kilitli kapılar vardı, Ho#imi’nin 
önünde kilitli kapılar vardı, Mao Ce Tung’un önünde kilitli kapılar vardı. Anahtarı 
devrimcilerin elinde olmayan o kapıları açabilmek için yüklenmek gerekirdi, kapı-
ları kırmak gerekirdi. Biz de ise kapılar kilitli de%ildir. Tokma%ı çevirince açılabilir” 
diyor Sayın Ecevit. &n#allah o arkada#larım kilit olmasın.

Kıymetli arkada#larım;
“Kapıyı kırmak veya açmak, dokunmak, o muayyen hedefe gitmektir” Yine bu-

rasında biraz atlıyorum.
Sayın Ecevit, yukarıda okudu%um kendi ifadelerinde ihtilal ve #iddeti redde-

diyor, te#ekkürler. Bunu, kendinden saydı%ı tarafsız, özerk ve kamu kurulu#la-
rıyla beraber Anayasa çerçevesi içinde tahakkuk ettirece%ine inanıyor. Amacı ne? 
Castro’nun, Ho#imi’nin veya Mao Çe Tung’un amacı ne ise onunki de odur, kitapta 
yazılı.

Sayın Senatörler;
Sayın Ecevit, 1966 senesinde “Ortanın Solu” diye bir kitap yazar. Bu kitabın 

91’nci sayfasında #öyle bir ifade yer almakta: “Ortanın solunu a#ırı Soldan, komü-
nizmden ayıran ba#lıca unsur demokratik olu#udur” diyor. Fark yok; birisinde se-
çim var, birisinde yok. Biz burada seçim gider diye korkuyoruz.

Evet, ortanın solunu a#ırı soldan, komünizmden ayıran ba#lıca unsur demokra-
tik olu#udur... Milliyetçili%i ve Atatürkçülü%ü kimseye bırakmayan a#ırı antikomü-
nist, Hükümetin Ba#bakan Yardımcısı Sayın Prof. Feyzio%lu’nun kulakları çınlasın, 
Sayın Faruk Sükan’ın kulakları çınlasın. Bir zamanlar, “Ecevit’e sosyalist diyenlerin 
a%zını yırtarım” diyordu. Sayın üstada söylüyorum; daha ileri gitmi# Sayın Ecevit, 
acaba #imdi ne söylerler?

Kıymetli arkada#larım;
Ortanın soluyla, komünizm, a#ırı sol arasında yegâne fark demokratik oldu%u-

na göre, insanın ister istemez aklına birçok sualler geliyor. Örne%in:
1. Komünizmde bütün üretim, tüketim ve de%i#im araçları; toprak, fabrika, 

atölye, banka, ula#tırma vasıtaları, otel, dükkân vesair, #ahısların de%il, tüm toplu-
mun olacaktır.

Ortanın solunda bir toplumda da aynı mı olacaktır?



2. Komünist toplumda, ne dü#ün, ne Sömüren, ne sömürülen; hakça düzen 
olaca%ı söylenmektedir. Ortanın Solunda bir düzende de aynı mı olacaktır?

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Demokratik sol; geçtik. Geride kaldı.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Yahu, i#imize gelir-

se gireriz.
3. Komünist toplumun sınıfsız, milletsiz bir toplum olaca%ı dü#ünülmektedir. 

Ortanın solu da aynı dü#ünceyi payla#makta mıdır?
Komünist bir toplumda kabiliyetli, kabiliyetsiz, çalı#kan, cahil, tembel, akıl-

lı, akılsız, zeki, gaibi insanlar arasında bir fark gözetilmeyecek, herkes e#it olacak 
deniyor. Ortanın solunda toplumun fertlerini riyazi e#itlikte mi mütalaa ediyorsu-
nuz?

“Komünist bir idarede, Devlet gittikçe kudretini kaybederek yok olacak, dola-
yısıyla bugün idarenin esasını te#kil eden bürokratlar, silahlı kuvvetler, polis ve jan-
darma ve yargı organları ortadan kalkacak” denilmektedir. Ortanın solu da Devleti 
Orta’dan kaldıracak mıdır?

Suallerimden bu kadarı kâfi. Buralardan endi#e ediyoruz. &n#allah bizim bu 
Hükümetin kurulmasına dayanak olan, giden arkada#lar bizi kurtarırlar.

Arkada#lar;
Burada bir #eyi de Sayın Ba#bakanın a%zından duyduk. Diyor ki; “Özyöneti-

mi Türkiye’de deneyece%iz.” Böyle diyor. “Evvela kamu sektöründe” diyor. Sonra 
da, “Tabii biz kanunlarla özel sektörü zorlamayız; ama onun ilerisi var; e%er kamu 
sektöründe özyönetimi uygulama iyi olursa...” Ki, Marksizm’e giden yoldur ve Tito 
bugün hepsinden a#ırı oldu%unu kabul ediyor. “O zaman kendili%inden özel sek-
tördeki sendikalar zorlayacak” diyor. Yani gelecek, “Kapıdan giremez” diyecek. Ya 
özyönetimi kabul edeceksin veya grev yaptım diyecek.,. Gel bu i#in içinden çık. 
Bunlardan endi#e ediyoruz. Sayın Ba#bakan Ecevit’in bu fikirleri bizi haklı olarak 
bazı tedirginliklere itiyor ve hatta kendisinin Belgrat’ta da bir beyanatı var, o beya-
natında aynen bunları ifade ediyor.

Ayrıca, “Özyönetim, sosyalizme giden yeni bir yoldur. Marksizm’in özü özyö-
netimdir. &lk uygulamaları Sovyet deneyidir” diyen Sayın Alev Co#kun’un da bir 
yazısı var, Tito’nun buna dair birtakım beyanları var. Bunlar bizi endi#eye sevke-
denlerdir.

Geliyoruz artık; bitti, sona geldik.
Sayın arkada#lar;
Endi#e etti%imiz tarafları, tekrar Sayın Ba#bakan Ecevit’in #ahsı ile ba#layıp 

#ahsı ile bitiriyoruz; küsura bakmasınlar. Kendilerinin bir sözü var: Bir defa iktidar 
olunca tahammül edecek, tahammüllü olacak. Ba#ka çaresi yok.

YUSUF ÇET#N (Adıyaman) — Ama sana da tahammül edilmez ki...
SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Grupun da tahammül edemedi. 20 ki#i 

kaldı bak.



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Biz size, muhalefe-
tinize 30 sene tahammül ettik.

"imdi, Sayın Ecevit bir yerde Türkiye’nin savunma masraflarını yapmamasını 
istiyor. &tiraz ediyor, diyor ki; “Fantomlar lüzumsuzdur” Maazallah bu sözü tutsay-
dık, #imdi Kıbrıs’ta sözünüz geçmezdi Sayın Ba#bakan Ecevit.

“NATO’ya kar#ıyım” diyor. “Yunanistan NATO’dan çekiliyor, biz yerini doldu-
ruruz” diyor. “Ortak Pazara kar#ıyız” diyor. “Köprüye kar#ıyım” diyor. Bugün üze-
rinden geçiyorsunuz. Bu son anla#ma da o köprünün üzerinden geçmek suretiyle 
olmu#tur. Köprüden geçerken, “Köprüye kar#ıyız” dedi%iniz zaman asıl enteresan 
olan nokta #udur: “Ne için köprüye kar#ısınız diye sorarsanız?” #eklinde kendi ken-
dine sual soruyor yahut ben suali sorulmu# farz ediyorum; “Bu köprüye kar#ıyız. 
Dı# kumpanyaların iç i#birlikçilerine para kazandırdı%ı için” diyor.

Sayın Ba#bakan bundan sonra birçok yatırımlar yapacaksınız; bütün bu yatı-
rımlarda bir dı# kumpanya olacak dı# finansmana ihtiyaç olan yerlerde ve bütün dı# 
finansmana ihtiyaç olan yerlerde, o “Kumpanya” dedi%iniz kimselerin bugün de içe-
ride bir mümessili bulunacak. Bunların para kazanması için memleketi köprüden 
etmeye veya bundan sonra yapaca%ınız yatırmalarda acaba bunun kumpanyaları 
bugün, yarın çıktı%ınız zaman yatırımlar için dı# finansmanı ancak onlar vasıtasıyla 
temin edebiliyorsunuz.

Bu nokta enteresan. Siz nasıl yapacaksınız? Bunu merak ediyorum.
Sayın Ba#bakan, petrol fiyatlarına geliyorum. Ucuz petrol satarken, Devletin 

farkını ödedi%i devirde, #ahsen zatıalinizin “Ey millet, sizden alınan vergilerle özel 
araba sahipleri araba kullanıyor” diyesiniz. Bunlar bizi endi#eye sevkediyor.

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Do%ru, do%ru..
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Bunlar bizi endi#e-

ye sevkediyor. % 1,5 orandır ve özel arabanız hepinizin var.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Endi#eye ne gerek var? Dosdo%ru.
BA%KAN — Sayın Sarıcalı, müdahale etmeyiniz.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Özel araba hepini-

zin var. Allah daha ziyade artırsın. Büyük Kongrenizde Mersedes’ten geçilmiyordu. 
Gazeteler yazdıktan sonra sakladınız.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Ödeyeceksin masrafını. Bozuk düzen veri-
yor Mersedes’i.

BA%KAN — Sayın Feyyat, Sayın Sarıcalı.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Binaenaleyh, bura-

lar bizi haklı olarak endi#eye sevkediyor.
Ambargo için daha evvel söyledim. Biz, “Ambargoyu kaldırın” diyoruz; “Tesis-

leri ortadan kaldırırız” diyoruz. Sayın Ba#bakan Ecevit, “Blöftür” diyor.
Farzımahal ki, Türk Devletinin o günkü Ba#bakanı, Hükümeti yalan söylüyor; 

yalan dahi söylese, bir muhalefet liderinin “Yalandır, blöftür” demeye hakkı yoktur.



NAC# C#DAL (Hakkâri) — Sen de her zaman yalan söylersin.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Evet, her #ey do%ru 

söylenmez. Bazı #eyler var ki, saklamaya mecbursun. (CHP sıralarından gülü"meler)
Evet, biz de bugün söyleyebiliriz.
HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — &#te sizin Devlet anlayı#ınız.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Milli menfaatlerin 

gerektirdi%i yerde sükût lazımdır, sükût.
BA%KAN — Sayın arkada#larım, müdahale etmeyiniz.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Hora’ya “Balıkçı 

teknesi” diyeceksiniz, “Çiçek atacak” diyeceksiniz.. &#te bir Türk teknesi gidiyor; 
farzımahal balıkçı teknesi göndersek, “Balıkçı teknesi” yerine “Sismik ara#tırma ya-
pacak çapta, kabiliyete” desek, muhalefet lideri olarak sizin söylememeniz gerekir. 
Ben söylemem, ben, Bugün siz bu Devletin, tahrip etti%iniz Devletin Ba#bakanısı-
nız, Sayın Ecevit; ben söylemem bugün. Milli menfaatlere uygun bulmadı%ım için, 
zararı oldu%u için söylemem.

Onun için #üpheyle, endi#eyle bakıyoruz.
Bir yerde geliyorsunuz, “Türk Maliyesi iflas etti” diyorsunuz.
Arkada#lar, bir tek sözün, bir beyanın &sviçre gazetelerinde, Avrupa gazetele-

rinde çıkmı# olması halinde memleketin zararını tahmin edemezsiniz. Bunu ancak 
ekonomistler bilir.

Maliye Bakanı çıkıyor, “Maliye iflas etmi#tir” diyor.
Türk Devleti hiçbir zaman iflas etmez. Hatta o Devleti siz dahi iflas ettiremez-

siniz. Bilmiyorsunuz çünkü, Bilmedi%iniz bir #ey de siz dahi iflas ettiremezsiniz; 
ama memleket zarar görüyor.

En son bir #eye takılarak; Sayın Ecevit çok rica ediyorum, in#allah bizi bundan 
sonra; (Bak konu#ma imkânımız yok; ama hiç olmazsa kâ%ıdın üzerinden okuma 
imkânımız var. Sizin kadar güzel ve rahat konu#amıyoruz) hiç olmazsa beni, toplu-
mun on yıl gerisinde saydı%ın #u Parlamentoda öne çıkar ve bir daha da bizi böyle 
bir #eyin içine lütfen sokmayınız.

Arkada#lar, artık sizin ne vaat etti%inizi, ne getirece%inizi, onları söylemiyo-
rum. Son olarak rica etmi#tim kendi grup idare heyetime, bana konu#ma imkânı 
verdiler.

Arkada#lar, Sayın Yurdakuler, e%er Hükümet Programını tenkit etse, hatta 
MC’ye ufak tefek vursa, ben onun muhatabı olmazdım, Sayın Feyzio%lu’ nu göste-
rirdim; oraya gitsin diye.

"imdi, konu#malarına fazla temas etmek istemiyorum. “Milliyetçi Cephe ülke-
mizi ikiye ayırdı” diyor.

Fikir, olabilir.
“Yeraltı, yerüstü servetleri” diyor, ona da dokunmuyorum,



“&ktidarı körükleyen gruplar” diyor, ona da dokunmuyorum, cevabını arkada#-
lar versinler.

Demokratik rejimden bahsediyor Sayın Yurdakuler; “Mutlu azınlık” diyor.
Sayın arkada#larım;
Bu memlekette e%er bir gün bir demokrasi tarihini tetkik eden bir adam, bizim 

memleketin tarihini eline geçirirse, bizim Milli Birli%in mevcudiyeti; ne kadar de-
mokratik olursa olalım, yüzlerce hükümetimiz gensorularla dü#ürülürse dü#ürül-
sün, sizin mevcudiyetiniz, Milli Birlikçilerin mevcudiyeti, o adama bizim demokra-
tik oldu%umuzu yazdıramaz.

Onun için bu memlekette evvela demokrasiden bahsetmek istiyorsanız, kendi 
bünyenizde ıslah edin ve kendi bünyeniz... &stifa edin, ayrılın. 12 sene oldu. De-
mokratik rejim...

BA%KAN — Sayın Deliveli, Anayasanın amir bir hükmü ile Cumhuriyet Se-
natosunun üyeleri olanlara istifa edip, etmemesi konusunda lütfen herhangi bir 
hitapta bulunma hakkınız olmasa gerek. Lütfen bunu tavzih edin ve konu#manıza 
devam ediniz.

AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Peki, peki Sayın 
Ba#kanım.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Hiç bir senatörün oyu yok; hepsi de bir bi-
rine e#it.

SUPH# KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#kan..,
ERDO&AN BAKKALBA%I (Konya) — Kahvede konu#muyorsun, kürsüde 

konu#uyorsun.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — O halde rica ediyo-

rum, Anayasada bir de%i#iklik yapılmak lazım.
BA%KAN — O ayrı, o konu ayrı.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — ... O Anayasa de%i-

#ikli%i #u:
Arkada#lar, "imdi Sayın Ba#bakan Ecevit Programı orada okudu, bir saat bek-

ledik, geldi burada okudu. Aynı Sayın Ba#bakan, #imdi burada bizim tenkitlerimizi 
dinledi, öbür tarafa gidecek, yine orada tenkitleri dinleyecek. Vaktiyle rica ettik; 
binaenaleyh #unu birle#tirelim, birle#tirelim ki, kurtulalım; yani 20’nci Asırda #u 
eziyetten kurtulalım.

BA%KAN — Sayın Deliveli...
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Binaenaleyh...
BA%KAN — Sayın Deliveli, Hükümet Programı ile ilgisi olmuyor bunların sa-

nırım, öyle sanıyorum.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Efendim bir teklif…
CAH#T DALOKAY (Elazı$) — Önerisi var, önerisi.



AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Önerim var; önerim 
var, önerim.

Onun için diyorum ki, bu Parlamentoda senatörlü%ün, senatörlerin kıymeti 
yoktur. Senatörlü%ün yeri yoktur, Anayasa bulundu%u müddetçe, kaldır. Zaten, kıy-
metli olmadı%ını da sen 80 ki#iden bir ki#iye vekillik vermek suretiyle de kanıtladın.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Var mısın, yarın açalım? Teklif getir imzala-
yalım.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Teklif getir.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Biz de istiyoruz, biz 

de imzaya hazırız. Hem Milli Birlikten, hem AP’den, hem bu 79’dan kurtulursun,
Saygılarımı sunarım. Bu da bir önerim, beraber bunu çıkartalım.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Teklifi getiriniz, imzalayalım.
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DEL#VEL# (Devamla) — Beraber, hemen.
Sözlerimi burada bitirmi# oluyorum; saygı ve hürmetlerimi sunar, beni dinle-

di%iniz için çok çok te#ekkür ederim, (CHP sıralarından gülü"meler “Bravo” sesleri ve 
alkı"lar ve AP sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim,
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Güne#, buyurunuz.
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Sayın Ba#kan, 

Sayın Senatörler;
Sayın Deliveli’nin AP Grupu Sözcüsü olarak huzurunuza çok yeni #eyler getir-

di%ini sanmıyorum. Ço%unu daha önce birkaç kez duydu%umuz, ciddiye de almadı-
%ımız bazı iddiaları burada geldi, yeniden ısıttı. Esasen konu#masının bir kısmım 
kendi hazırladı%ı metinden; bir kısmını Demirel’in daha önceki, Hükümetin kuru-
lu#undan çok önce söylenmi# konu#malarından, bir kısmını da (Do%ru saptadı%ımı 
zannediyorum) Sayın &nan’ın hazırladı%ı kâ%ıttan okuyarak tamamladı. Çünkü, ge-
çen bütçe döneminde buradan Milli Savunma ve Dı# &#leri Bütçeleri konu#ulurken 
Sayın &nan o sözleri bir kere daha aynen tekrar etmi# idi. Zabıtlar çıkacak, ikisini 
lütfen kar#ıla#tırınız. &kisini...

MUSTAFA DEL#VEL# (Hatay) — Yo, hiç merak etme, inkâr etmeyiz.
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — "imdi, Bizim 

Gruptan “Neden bir ki#iye Bakanlık verildi?” diye bizim avukatlı%ımızı yapan 
Deliveli’ye ben acıdım. Bu konu#mada neden senin önüne öyle doldurup, doldurup 
yazılı kâ%ıtlar verdiler? Kendin yazar okurdun. Hatta, hatta benim grup arkada#la-
rım bir espri yaptı, dediler ki, “Bak, #imdi senin konu#mam gönderiyoruz, alıp onu 
da okuyacak. Bakalım sen ne diyeceksin?” dediler. Bereket ki, ondan vazgeçtiler de 
bana konu#ma imkânı kaldı.

"imdi de%erli arkada#larım;
Türk siyaset tarihine “226’yı bulun, Hükümeti alın” tekerlemesini getirenleri 

henüz unutmadık.



ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Ne güzel buldunuz!
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — "imdi, “226’yı 

bulun, Hükümeti alın” diyenlerin, bugün bu kurallarına neden bu kadar kar#ı çık-
tıklarım, neden bu derece hırçınlık gösterdiklerini anlamamak da zor de%il. Çün-
kü, daha yakında Meclis kürsüsüne çıktılar ve dediler ki; “Ne olacak canım, insan 
sabahleyin ba#ka söylüyor, ö%leden sonra ba#ka söylüyor. Uyum içinde olunabilir. 
Dün dündü, bugün bugündü,” Onun için do%rudur. Bugün söylediklerinizi de yarın 
inkâr edeceksiniz. Bugün söylediklerinize de yarın ters dü#eceksiniz. Çünkü, geli#-
melerin gerisindesiniz. De%erli arkada#larım;

"imdi, “Bu Hükümetin kurulu#unda ahlaki kural yoktur, ahlaki kurala aykırı-
dır, ahlaki davranılmamı#tır” dediler. Çok rica ederim. Türk Parlamentosuna paray-
la transfer alı#kanlı%ını sokan ki#inin ismini merak ediyor musunuz?

&kinci MC’nin kurulu#unda bir Konya Milletvekiline verilen 3,5 milyon liralık 
çekin, garanti çekinin altındaki imzanın kime ait oldu%unu merak ediyor musu-
nuz?,..

CAH#T DALOKAY (Elazı$) — Söyle. (CHP sıralarından, “Delivelinin sesleri ve 
gülü"meler)

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Bir Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekiline hem#ehrilik yakla#ımıyla para verip, kendi safına çeke-
nin kim oldu%unu açıklamamı ister misiniz?

CAH#T DALOKAY (Elazı$) — Siz de mi verdiniz #imdi?
SUPH# KARAMAN (Tabii Üye) — Açıkla.
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Gerede’ye bond 

çantası içinde para gönderip, tarlada parlamentere para verdirenin kim oklu%unu 
da açıklayayım mı?

MUSTAFA DEL#VEL# (Hatay) — Benim soyadım Deliveli, kendim akıllı ada-
mım.

AHMET DEM#R YÜCE (Zonguldak) — Açıkla.
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Sayın Deliveli’ye 

soracaksınız, ikimiz de biliyoruz.
"imdi, bütün bunları yapanların, buraya çıkıp siyasal ahlaktan bahsetmeye 

haklan yoktur. (CHP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı"lar)
Kaldı ki, bugün kar#ısında bulundu%umuz olayla, sizin para verdi%iniz olaylar 

arasında da nitelik farkı vardır, nicelik farkı vardır.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — "eref farkı vardı.
ORHAN ÇALI% (Bolu) — Benzerlik var de%il mi?
NAC# C#DAL (Hakkâri) — Dinle de farkı anla...
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Bugün yıkılmak 

istenen Türk Devletini kurtarmak isteyen insanların görev almasa, sorumluluk 



duygusu içinde görev alması vardır; ama sizin reddedilen bütçenizi yeniden geçir-
mek için parayla satın aldı%ınız bir durum vardır, ikisi farklıda,

De%erli arkada#larım;
Demokrasiye inanmak, onun bütün kurumlarına inanmakla olur.
ORHAN ÇALI% (Bolu) — Sizin gibi.
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Demokrasi, si-

yasal partiler olmaksızın olmaz. &ki kez siyasal parti çökerterek iktidar oldunuz. Si-
yasal parti çökerterek iktidar olanların, demokrasi havarisi gibi ondan bahsetmeye 
uzan boylu hakları olmamak gerekir.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Hiç hakları yoktur,
ORHAN ÇALI% (Bolu) — Mazeret de%ildir.
CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Deliveli tanın-

mı# bir avukattır. Bu sayede iyi de servet yapmı#tır, Allah artırsın, Bizim ona bir di-
yece%imiz yok. Yalnız, “Senato Grupumuza bir bakanlık verildi, iki bakanlık verildi” 
diye bizim Grubumuzun avukatlı%ı ona hiç dü#mez. Biz, verilen bakanlık sayısı ile 
ilgili de%iliz. Biz, bu ülkenin kurtulması sorunu ile ilgiliyiz. Bu ülkenin Cephenin 
elinden, demokrasinin Cephenin yıkımından kurtarılmasına çalı#ıyoruz. (CHP sıra-
larından, “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bunun için sizin anlayamayaca%ınız, çıkarcı yakla#ımın kavrayamayaca%ı bü-
tün özverilerde bulunmaya firara.

De%erli arkada#larım;
Bir yerinde Deliveli diyor ki; (tabii kendi hazırladı%ı metinde) “Silahlı eyleme 

dönü#en bölücü faaliyeter hakkında fikriniz nedir?” diyor, "imdi, bu sözler çok söy-
lenir ve biz hep bunlara cevap veririz, anlamazlar; ama anlatınca’ya kadar söylemek 
bizim görevimizdir.

Sayın Genel Ba#kanımızın, 1 Ekim 1977 günü Küçük Kurultayda yaptı%ı ko-
nu#madan bir pasaj okuyaca%ım. Bunun benzerini yüzlerce kere söylemi#ler, ama 
bir tanesini #imdi söylemek istiyorum:

“Cumhuriyet Halk Partisi, #iddet eylemcileriyle her türlü ili#kiden ve yakınlık 
görüntüsünden kesinlikle kaçınmasını sürdürmelidir. Her türlü #iddet eylemleri-
ne kar#ı, öteden beri ayırım gözetmeksizin aldı%ı kesin tavrı sürdürmelidir. "iddet 
eylemlerini kar#ılıklı tırmanmaya dönü#türerek, demokrasimizi tuza%a dü#ürmek 
isteyenlere kar#ı, Cumhuriyet Halk Partisi herkesi ve her kurulu#u sürekli uyarma-
lıdır”

Hep buna dikkat ettik, herkesi, her kurulu#u ve iktidarı da uyardık, ama siz 
onu duyamadınız.

Sayın Senatörler;
Demokrasimizi, tarihimizin en a%ır bunalımından esenli%e çıkarma çalı#mala-

rının önemli bir a#amasına ula#mı# bulunuyoruz. Devletimizin ki#ili%ine, rejimin 
özüne ve demokrasimize yönelmi# bulunan a%ır saldırıdan bu kurumları korumak 



için, Cumhuriyet Senatosunun üzerine dü#en görevi, sorumluluk duygusu içinde 
yerine getirmenin #imdi zamanıdır.

Demokratik ya#am tarzını benimsemi# ülkelerin yöneticileri, demokrasi kural-
larını hiçe saymaya yeltenilirse, o ülkede bunalım ye#ermeye ba#lar.

&ktidarlar, her demokratik rejim ilkelerine geçerlik sa%lamaktan bilerek kaçı-
nırlarsa, bunalım büyür, boy atar.

Yine iktidarlar, demokratik ya#ama, demokrasi dı#ı ö%eleri sokarak iktidar et-
meye heves ederlerse, bunalımlar tehlike boyutuna ula#ır.

&çinden çıkı# yolu aradı%ımız ulusal bunalımın ana kayna%ı, kaba çizgileriyle 
i#te bu demokrasi sapmasıdır Sayın Senatörler.

5,5 aylık &kinci Cephe Hükümetinin Programının daha ilk sayfasında, “Cumhu-
riyetçi hür demokratik rejime, Anayasal yönetim tarzına ba%lı kalınaca%ı” ilkesini 
görmekteyiz. &#ba#ında kaldıkları sürece o ilke, o sayfada kalmı#tır; uygulama ala-
nına bilerek yansıtılmamı#tır.

Bu dönemde, ikinci Cephe döneminde, demokrasimize, demokrasi dı#ı olan zor 
sokulmu#tur, zorbalık sokulmu#tur, silah sokulmu#tur, bomba sokulmu#tur, kavga 
sokulmu#tur, saldırı sokulmu#tur ve bunun sonucu olarak 900’den fazla yaralı ve 
sakat insanın ıstırabı, 130’dan fazla gencin cesediyle kanlı bir bilanço gözlerimizin 
önüne çıkmı#tır.

Siyasi cinayet haberleri, sayısız ana babanın yüre%ini kor gibi kavuran evlât acı-
ları, hayatının baharında bir bir yere serilip topra%a verilen fidan gibi gençlerin acı 
öyküleri, sabotaj, bombalama, soygun haberleri, geçti%imiz Hükümet döneminin 
affedilmez karakteri olmu#tur.

ORHAN ÇALI% (Bolu) — Onan için artıyor.

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — &nsaf yahu, günahını idrak et günahını id-
rak et.

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHM# GÜNE% (Devamla) — Hükümet yeri-
ne Cephe kurarsanız, bu, demokrasiye yabancı bir organ nakli olur.

Kamu görevini akıl almaz ölçüde politize ederseniz, demokrasi açısından tehli-
keli bir sapma yapmı# olursunuz...

Devlet kadrolarına, parti militanlarım yerle#tirirseniz, demokraside yeri ol-
mayan zorba egemenli%inin temelini atmı# olursunuz. Yargının devamlı kar#ısına 
dü#ersiniz.

Tasarrufları devamlı iptal edilmekten kurtulmayan sakat bir yönetim man-
tı%ında direnir, yargı tarafından binlerce defa mahkûm edilen en mükerrer suçlu 
durumuna dü#ünürseniz Hükümet, “Hukuk Devleti” kavramım yıkmaya yönelmi# 
sayılırsınız.

Siyasal kayırma uygulamasını yasa tanımaz boyutlara ula#tırırsanız, çıkarcılı-
%a, ya%macılı%a, spekülasyona ekonomiyi yıkma izni de vermi# sayılırsınız.



Demokrasi gere%i olan iktidar içi uyum yerine, Devleti payla#mak kaygısıyla 
Anayasa dı#ı bir hükümet modelini ye%lerseniz. Cumhuriyet Hükümeti görüntü-
sünden çıkar, o kavramı da yıkarsınız.

Ba#ka suçunuz, kusurunuz olmasa bile, bu tulumunuzun arkasından gelen, 
az evvel söyledi%im, kanlı, ürkütücü tablodur. Bu çökmü# ekonomidir arkasından 
getirdi%iniz. Bu bozulmu# kamu yönetimidir. Bu çözülmü#, yarınına ve Devletine 
güvenini kaybetmi# toplumdur. Bu inandırıcılı%ını, etkinli%ini kaybetmi# dı# politi-
kadır. Bu otoritesi hissedilmeyecek ölçüde zayıflamı#, azalmı# Devlettir.

Sayın Üyeler;

Türk demokrasisi, geçmi# Hükümetin bu uygulamaları ile önemli tahribata u%-
ramı#tı. Demokrasimize, yasa dı#ı amaçlar ve bunlara ula#mak içirt hukuk dı#ı araç-
lar sokulmu#tu. Demokrasimize yöneltilen bu yıkım planına kar#ı çıkmak, Devleti 
ve Cumhuriyeti koruyup savunmak, ulusal ve ivedi bir görev niteli%i kazanmı#tı.

Atatürk ilkelerine, genç Türk demokrasisine ve Cumhuriyetine sahip çıkmak 
durumunda olan yürekli yurtseverlerin, büyük dü#ünen, tehlikenin boyutlarını gö-
ren cesur politikacıların ve siyasal kurulu#ların ortaya çıkmalarının zamanı gelmi#-
ti.

En ba#la, yanlı# modeldeki Hükümetten Devleti kurtarmanın, bir siyasal parti 
iktidarından önce, Devlet egemenli%ini kurmanın, #iddet eylemlerini durduracak 
otoriteyi sa%lamanın, çökertmek istenen hukuk devletini esirgeyip savunmanın 
kaçınılmaz oldu%u bir a#amaya ula#ılmı#tı. Gün yitirmek, Devleti yetirmeye neden 
olabilirdi. Ki#isel hesaplar çok gerilerde kalmı#tı. Toplum ve tüm kurumlarıyla Dev-
let tehlikede idi. Sorunun çözümü, demokrasiye gönül vermi#, özgürlü%ü, adalete 
ve fazilete a#ık Türk evlâtlarının uyanık bekçili%inin gere%ine kalinisti. Sayın Üye-
ler;

&#te bu Hükümet, bu gereksinmenin cevabıdır, bu dü#üncenin ürünüdür ve bu 
Hükümet, bu a#amada ulusumuzun esenli%e kavu#masının tek #ansıdır, son umu-
dudur. (CHP saralarından alkı"lar)

Bu yeni Hükümet olu#umu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin tarihsel 
sorumluluk anlayı#ının, Devlete sahip çıkma tutkusunun bir kez daha somutla#ma-
sı olayıdır. Aynı sorumlulu%u duyanların de%erli katkılarıyla kurulan bu hükümetin 
ne oldu%unu veya ne olmadı%ını, Programına bakmaksızın, Programından tek söz 
etmeksizin, hayali varsayımlarla, pe#in hükümlerle, eski yazılarla saptamaya kal-
kı#mak yanlı# olur, kasıtlı olur.

Sayın Üyeler;

Gerçekçi, temiz vicdanlı her yurtseverin onaylayaca%ı bir gerçe%in Senato za-
bıtlarına da geçmesini istiyoruz.

Tarih, gensoru ile dü#ürülmü# Hükümeti nasıl ba%ı#lanmaz suçlarla yargılaya-
caksa, bugünkü Hükümetin kurulu#unda elele verenleri de öylece övecektir, alkı#-
layacaktır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar)



Sayın Senatörler;
Yeni Cumhuriyet Hükümetinin ola%anüstü ko#ullarda, a%ır bir bunalım orta-

mında görev aldı%ı gözler önündedir. Nitekim eski Hükümetin Ba#bakan Yardımcısı 
Sayın Erbakan, 3 Ocak günü verdi%i demeçte #öyle demi#tir: “Bugün Türkiye, haki-
katen memleket olarak iç barı# ve huzur ihtiyacındadır. Memleketimizde birtakım 
#iddet olayları cereyan etmektedir. Ö%renim hürriyetinin temin edilmesi lazımdır. 
Bundan ba#ka, ekonomik güçlükler vardır, döviz darlı%ı meselesi vardır”

Sayın Erbakan’ın, bu anlatı#ı, yeni Hükümeti bekleyen sorunların a%ırlı%ının 
inkâr ve ihmal edilmez boyutlara ula#tı%ının çaresiz bir itirafıdır aynı zamanda.

Toplumumuzun gündemindeki sorunlar, elbette yeni Hükümetin ana karak-
terini de belirleyen etkenlerdir ve öyle olmalıdır. Bu Hükümete ve Programına, bu 
gerçe%i gözden kaçırmadan bakmak zorundayız. De%erlendirmelerimizde bu gerçe-
%e a%ırlık vermek durumundayız.

Devleti olu#turan kurumların normal i#lemini sürdürmekte oldu%u bir top-
lumda hükümet de%i#ikli%i çok önemli sayılmayabilir. Belli bir kurumu belli ilke-
lerle yeni ba#tan yapıtlamak da çok problemli bir eylem olmayabilir; ama tahrip 
edilmi# bir iktidarı devralmak, fazladan karma#ık birçok soruna da çözüm getirme-
yi gerektirmektedir. Yeni Hükümet, i#te bu tür zorluklarla kar#ı kar#ıyadır. Do%al 
i#lemine geçmeden önce devraldı%ı kurumların geçti%imiz dönemden kalan yıkıcı 
yaralarını onarmak zorundadır.

Totaliter uygulamaların, #iddet eylemlerinin bozdu%u kamu yönetimini iyile#-
tirmek zorundadır. &ç sava#ı durdurmak zorundadır.

Ardı arkası gelmeyen siyasal cinayetleri önlemek zorundadır.
Devlet otoritesini yeni ba#tan kurmak, yem ba#tan egemen kılmak zorundadır.
Sızısı dinmemi# yaraları sarmak zorundadır.
Cinayet derneklerinin kökünü kurutmak zorundadır.
Bu sorunlar, normal devlet düzenine dönmek için Hükümetin önünde duran, 

eskinin deyimiyle mesele-i müstehire niteli%indeki problemlerdir; bekletici, gecik-
tirici sorunlardır. Yeni Hükümet önce bu i#lemleri tamamlamak görevi ile yüküm-
lüdür. Toplumsal yapı sa%lıklı hale getirildikten sonradır ki, ça%da# iktidar i#lemini 
ba#latan normal hükümet görevini kar#ılama a#amasına gelinebilecektir.

Sayın Senatörler;
Ça%da# demokratik devlet, bir kurumlar sistemiyle olu#ur. Türk demokrasisi-

ni olu#turan kurumlar arasında yasama organını, siyasi partiler, yargı erkini ida-
re örgülünü, özgür basın, özerk TRT ve üniversiteyi, i#çi ve i#veren sendikalarını, 
dernekleri, kamu kurumu niteli%indeki meslek kurulu#larını görmekteyiz. Anaya-
samızdan kaynaklanan bu kurumlar birbirleriyle devamlı ve anlamlı bir etkile#im 
içindedir. Türk demokrasisi bu kurumlar sisteminin uyumlu i#lerli%i ile sa%lık ka-
zanır, geli#ir, kökle#ir. Sistemi olu#turan kuramlardan birindeki bozulma, birine 
olumsuz yöndeki etki, ya da sapma di%er kurumlara yansır, tüm demokrasinin sa%-
lı%ını bozar.



Geçti%imiz dönemde bu ana kurumlara yönelmi# a%ır saldırılara tanık olduk. 
Hukuk dı#ı el atma giri#imlerine tanık olduk. Üniversite özendi%ini,

TRT’nin tarafsızlı%ını, sendika, dernek ve meslek kurulu#larının etkinli%ini 
yok edici pek çok giri#imi ve de bu giri#imleri yasa dı#ı sayan mahkeme kararlarının 
uygulanmadı%ım gördük.

Meclislerin çalı#tırılmaması planlarıyla kar#ıla#tık. Kamu görevinin, akıl almaz 
ölçüde, siyasal amaçlarla kötüye kullanıldı%ına tanık olduk.

Hiç ku#ku yok ki, bütün bu giri#imler Türk demokrasisinin do%al geli#mesini 
yava#latmı#, geciktirmi#, sa%lı%ını bir ölçüde bozmu#tur. Demokrasimizi böylesine 
yaralayanların, böylesine sa%lı%ını bozanların, barı#, özgürlük ve demokrasi yanlısı 
olmaları mümkün de%ildir. Yeni Hükümet, demokrasimizi ayakta tutan kurumla-
ra, yeni ba#tan, ça%da# bir yakla#ımla e%ilmek, onları yaptırmak, en azından do%al 
rayına oturtmak zorundadır. Bu görev yerine getirilirken, parça parça edilmi# ve 
her parçasına di%eri aleyhine i#leyen bir nitelik kazandırılmı# olan Devlet yapısı da 
Anayasaya ve yasalara uygun bütünlü%e yeniden kavu#turulmu# olmalıdır. Devletin 
da%ılması süreci, durdurulması en ivedi görevlerden biridir.

Sayın Üyeler;
Toplumumuzun tarihten kaynaklanan zengin devlet tecrübeli vardır. Bu nite-

li%i nedeniyledir ki, hür demokratik parlamenter sisteme geçi# döneminde, di%er 
ülkelerde gördü%ümüz ölçüde derin sarsıntılara u%ranmamı#tır.

1945’lerden bu yana, özellikle 1961 Anayasasının yürürlü%e girmesinden son-
ra, toplumun demokrasi anlayı#ı olumlu yönde geli#mi#, bilinçlenme düzeyi art-
mı#tır. Bu süreç, içinde görülen bazı aksamalara ra%men bugüne kadar devam ede-
gelmi#tir. Gördü%ümüz aksamalarının neden, toplum tabanındaki uyarsızlık de%il, 
yöneticilerin demokrasi ve devlet anlayı#ındaki ki#isel, kurumsal hata ve çeli#kile-
ridir.

Anayasamızda yer alsa vazgeçilmez hak ve özgülüklerin, e#itlik ilkelerine uy-
gun biçkide kullanımının sa%lanması, Devletin ana ödevlerindendir. Bu ödevin 
yerine getirilmemesi, savsaklanması halinde, toplam içindeki huzursuzlukların ne 
boyutlara vardı%ını daha yukarıda açıklamaya çalı#tık.

Toplumumuzu derinden sarssın olaylara, gerçek nedenlerine girmeden, de-
mokratik olmayan yöntemlerle baskıyla, terörle, #iddetle ve polis önlemleriyle çö-
züm balamaya çabalamak, demokratik rejim gereklerini çi%nemektir. Bu tutum, 
ayrıca, hükümetlerin üstesinden gelemeyece%i yeni yeni toplum olaylarının zincir-
leme biçimde do%masına da neden olur.

Yeni Hükümetin Programında, “Dü#ünce ayrılıkları içinde milli birli%i sa%la-
mak ve sa%lamla#tırmak ki#i özgürlü%ünü, ba#kalarının ve tümüyle milletin öz-
gürlü%ünü ve güvenli%ini tehlikeye sokmadan korunmak” ilkesinin yer almasını, 
demokrasimizin güvencesi sayıyoruz.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Bugün hepimizi derinden dü#ündüren konu, ülkemizde can ve mal güvenli-

%inin, ö%renim ve dü#ünce özgürlü%ünün yok edilmi# olmasıdır. A%ır ekonomik 



bunalım ve görülmemi# hayat pahalılı%ıyla, dı# ili#kilerdeki ivedi çözüm bekleyen 
sorunlar bile, kamuoyunda deha geri plana itilmi#tir. Türk kamuoyu pek haklı ola-
rak, her #eyden önce bombaların patlamadı%ı, soygunların olmadı%ı, gençlerin bir-
birlerini öldürmedi%i, bazı derneklerin haraç toplamadı%ı, baskın yapmadı%ı, ö%re-
nimin aralıksız sürdürülebildi%i bir huzur ortamının özlemi içindedir. Di%er bütün 
bekleyi#ler bundan sonra gelmektedir.

Bu nedenle, “Bugüne kadar Devleti ve toplumu koruyorum savlarıyla kamu gö-
revi üstlenme, zor kullanma, kendi kendine hak alma, güvenlik sa%lama yetkisini, 
geçmi# Hükümetten alarak kullanan ki#i ve kurulu#ların kaynaklarının kurutulma-
sı” ilkesinin Hükümet Programında yer almasını, toplum huzuru ve güvenli%i açı-
sından sevindirici bir tutum olarak görmekteyiz.

Dernekler Yasasına aykırı olarak, askeri bir disiplin ve e%itimle politika alanına 
kök salma, taban yaratma amacını giderek kurulmu# olan ve bu yıkıcılı%ını geçmi# 
Hükümetin gözü önünde ve onun himayesi altında sürdüren dernek ve kurulu#-
ların hukuki varlıklarına son vermek, halkımızın içten özlemlerinden biridir. Bu 
dernek ve kurulu#lara hizmet ederek, geleceklerini ve yükselmelerini planlayan bir 
kısım kamu görevlilerinin de tesirsiz hale getirilmesi, bekleyi#lerimiz arasındadır.

Kimi ö%renim kurumlarında ça%dı#ı bir milliyetçilik anlayı#ını, Atatürk ve 
Cumhuriyet ilkeleriyle ba%da#mayan #eriat özlemlerini amaçlayan, sözde e%itim ve 
ö%retim faaliyetine son vermek gerekir.

Hükümet Programının bu konulara ili#kin bölümlerindeki kararlı tutumu, öv-
güyle kar#ılanacak niteliktedir. Uygulamanın da Anayasa ve hukuk kuralları içinde 
ödünsüz ve köklü önlemlerle perçinlenmesini bütün kamuoyu beklemektedir.

De%erli Senatörler;
Anayasamız gere%ince olu#turulan demokratik kitle örgütleri, sendikalar, mes-

lek kurulu#ları ve dernekler de geçmi# Hükümet döneminde bilerek ve planlı bi-
çimde parçalanmı#tır. Kurulmu# bulunan bu tür her örgütün kar#ısına, Cephe Hü-
kümeti döneminde “Milliyetçi” adıyla, ya da “Ülkücü” adıyla, ya da “Hakçı” adıyla 
yeni yapay örgütler dikilmi#lerdir. Toplumun her kesimi böylece kar#ıt ve böylece 
dü#man kamplara bölünmü#tür. Anılan örgütler, üyelerinin gereksinmelerini kar-
#ılamak yerine, belli ideolojilerin e%itim ve hizmet aracı olarak kullanılagelmi#tir.

Bu durum, ülkede çalı#ma barı#ını bozmu#, i#çinin, esnafın ve sanatkârın ve-
rimini dü#ürmü#tür. Emekçi sınıfın evlatları birbirleriyle çatı#maya, bitmeyen bir 
kavgaya sokulmu#lardır. Bu durum, cephecilik anlayı#ının toplumun bu kesimine 
yansımasının tipik bir görüntüsüdür. Birlik ve beraberli%i sa%lamak ve korumak, 
gerçek milliyetçili%in ilk gereklerindendir. Her derne%in, her sendikanın kar#ısına 
yapay dernek ve sendikalar türeten, böylece bölücülü%ü doktrinle#tiren Cephecile-
rin, milliyetçilikten ve milli birlikten söz etmeye hakları yoktur ve en çok onların 
hakları yoktur.

Yeni Hükümetin, toplumumuzu böylesine sarsan, bütünlü%ümüze kasteden 
bölücülü%ü gidererek, milli birli%i sa%layacak etkin önlemler alaca%ını Programında 
açıklamasını olumlu bir yakla#ım olarak görüyoruz.



Sayın Senatörler;

Geçmi# hükümet döneminde kamu görevlilerini en çok tedirgin eden; halisiz 
tayin, nakil ve cezalandırma i#lemleri olmu#tur. Özellikle ö%retmen toplulu%una 
yöneltilen bu i#lemler, yıldırma ve sindirme amacım güdüyordu.

Yeni Hükümetin bütün bu haksızlıkları giderici önlemler getirmesini bekliyo-
ruz. Bu arada eski iktidarın e%itim enstitüleri ve ö%retmen okulları üzerinde oyna-
dı%ı, Türk neslini dejenere etmeye yönelik, ça%dı#ı bırakmaya yönelik oyununun da 
gün yitirilmeden giderilmesini bekliyoruz.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;

Hükümet Programını iyi niyetle ve uza%ı gören projeksiyonlarla hazırlanmı# 
ciddi bir belge olarak de%erlendirmekteyiz.

Bakanlar Kurulunun yeni yapısını, ça%da# iktidar anlayı#ına, kamu hizmeti ve 
kamu görevi üretmeye daha yatkın görmekteyiz.

Ekonomik amaçlar saptanırken, dar ve de%i#mez gelirli halkımızın sıkıntıları-
nın giderilmesine öncelik verilmesi, olumlu bir yakla#ım biçimidir. Ekonomik ön-
lemler arasında verim ve üretimin arttırılmasına, do%al kaynak ve zenginliklerin 
yüksek düzeyde de%erlendirilmesine, kaynak israfından kaçınmaya, sanayi toplu-
muna geçi# atılımlarının planlı ve dengeli biçimde gerçekle#tirilmesine özenle yer 
verilmesini do%ru çözümler olarak görmekteyiz.

Hükümetin yabancı sermaye konusuna bakı# açısı, enerji sorununun çözümü-
ne yönelik planının ana ilkeleri, döviz darbo%azını giderici önlemler, enflasyon, 
vergi ve dı# ticaret konularındaki tutumu, bu a#amada olumlu, gerçekçi ve sonuç 
alıcı niteliktedir.

"urasını vurgulamak zorundayız ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, bu Prog-
ramı içinde bulundu%umuz ola%anüstü ko#ullar ve bunalım ortamında darbo%azla-
rı göz önüne alarak de%erlendirmektedir. Yeni Hükümetin ana görevinin bunalım 
gidermek oldu%unu, bunalımı yok etmek oldu%unu, onarmak oldu%unu gözden ka-
çırmamalıyız.

"imdi, Cumhuriyet Hükümetinin Sayın üyelerine #unu açık kalplilikle belirt-
mek istiyorum: Hükümetiniz, siyasal cinayetleri önledi%i anda, ö%renim özgürlü-
%ünü sa%ladı%ı anda, sabotaj ve soygunların durdu%u anda, Programındaki öteki 
hedeflere tam olarak ula#amasa bile, ba#arılı sayılacaktır. (CHP sıralarından “Bravo” 
sesleri) Ana görevini yerine getirmi# sayılacaktır, ana sorunlara çözüm bulmu# sayı-
lacaktır, kurulu# amacına ula#mı# sayılacaktır.

Öyle inanıyoruz ki Sayın Senatörler, bir kaç ba%naz dı#ında Türk Ulusu, sadece 
bu sorunlara çözüm getirecek hükümeti tarih boyunca övgü ile hatırlayacaktır. Ba-
#arılı hükümet modeline örnek olarak gösterecektir.

Diliyoruz ki, bu Hükümetin ba#arılı olması için tüm partiler, tüm kurulu#lar 
ve yurtta#lar elbirli%i içinde olsun. Bu alanda muhalefet partilerinin sorumluluk 
içinde tavır almalarını halkımız beklemektedir ve istemektedir.



Partiler arasında yapıcı diyalog, demokrasinin ba#arı ko#ullarındandır, sa%lık 
ko#ullarındandır. Anlamlı ve yapıcı diyalog, muhalefet - iktidar diyalogudur #üphe-
siz. Cephe partileri iktidarda kaldı%ı sürece bu tür diyaloga yana#mamı#, muhalefet 
uyarılarını dikkate almaktan kaçınmı#tır.

Yeni Hükümetin kurulu#u #uasında muhalefet partilerinin cephecilik alı#kan-
lıklarından kurtulamayarak diyalog muvazaası arkasında bir muhalefet cephesi 
olu#turmaya çalı#maları dikkat çekici ve son derece talihsiz bir giri#imdir. Bu Mil-
letin “Cephe” anlayı#ından çekti%i sıkıntılar had safhaya varmı#tır, bir yenisini de-
nemenin, bir yenisini türetmenin hayır getirmeyece%ini bilmenin, akılları ba#lara 
dev#irmenin zamanı gelmi#tir Sayın Senatörler. Bu inançla muhalefet liderlerinin 
yanlı#lıkta direnmeyip, iktidar - muhalefet diyaloguna yöneleceklerini hâlâ ummak 
istiyoruz.

De%erli senatörler,
Türk toplumu, geri bırakılmı#lı%ın, yoksullu%un sıkıntıları içindedir. Klasik ta-

rım toplumundan sanayi toplumuna geçi#in, ça%da# teknolojiye ayak uy duru#un, 
kaynakların tam kullanımım sa%lamanın, enerji üretimini yeterli düzeye çıkarma-
nın, üretim ve bölü#üm ili#kilerini iyile#tirmenin çabası içindedir. Bütün bunlara 
ra%men, içinde bulundu%umuz bunalım ortamı ve geçmi# Hükümetin uyguladı%ı 
yıkım planından kaynaklanan sorunlar ilk plana fırlamı#tır, yeni Hükümeti bekle-
yen ilk sorunlar bunlar olmu#tur.

Yeni Hükümete, Türk halkının, Türk Milletinin yıkılmazlı%ının aksine, enerji 
ve yetenek dolu bir toplum oldu%unun kanıtlanması için olanak verilmesi gerekti-
%ine inanıyoruz. Türk Ulusunun ehil hükümetler yönetiminde neler yapabilece%ini, 
tüm sorunların üstesinden nasıl gelebilece%ini, esenli%e nasıl çıkabilece%ini sergi-
lemesini bekliyoruz.

Biz bu Hükümeti, ülkemize barı# getirmesi için destekliyoruz. A%ırla#an eko-
nomik ve toplumsal sorunlara sa%lıklı çözümler getirebilmesi için destekliyoruz. 
Sarsılan milli birli%imizi peki#tirmesi için destekliyoruz ve gönülden ba#arılar di-
liyoruz.

Grupum adına Sayın Senatoyu saygı ile selamlıyorum. (CHP, Milli Birlik ve Cum-
hurba"kanınca Seçilen Üyeler Grupu sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Gruplar adına konu#malar bitmi#tir.
Bir önerge vardır, önergeyi okuduktan sonra, ki#isel konu#malara geçerken ve-

rilmi# iki önerge gere%ince bir düzenleme yapaca%ım.

Sayın Ba"kanlı$a
Çalı#malara saat 19.00 - 20.00 arası olmak üzere bir saat ara verilerek devamını 

arz ve teklif ederiz.
Mustafa Fahri Dayı (Manisa)

Hikmet Sava# (Eski#ehir)



BA%KAN — Önergede, bir saat aradan sonra Hükümet Programının görü#ül-
mesinin bitmesine de%in devamı önerilmektedir.

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmi#tir.

Ki#isel görü#melerden önce verilmi# iki önerge vardır, okutuyorum.

Sayın Ba"kan
"ahsı adına söz alan Sayın üyelerin lehte, aleyhte ve üzerinde olarak yapacakla-

rı konu#malarını saptamanızı arz ederim.
Millî Birlik Grupu Ba#kanvekili Mucip Ataklı

Sayın Ba"kanlı$a
"ahsı adına söz alanların söz sırasını &çtüzü%ün 56’ncı maddesine göre tanzi-

minizi teklif ederim. Saygılarımla.
Ömer Ucuzal (Eski#ehir)

BA%KAN — Önergeler &çtüzük hükümlerine uygundur. Altıdan fazla üye söz 
aldı%ı takdirde Ba#kan, kendili%inden de bunu uygulayabilir.

"imdi, uygulamayı yapaca%ım. Söz alan Sayın üyelerden lehte, aleyhte ve üze-
rinde olmak üzere hangisi tercih ettiklerini soraca%ını ve düzenlemeyi bu #ekilde 
yapaca%ım.

Evvelâ Sayın üyelerin isimlerini okuyayım, ondan sonra teker teker lehte mi, 
aleyhte mi, üzerinde mi diye soraca%ım. Söz alanların isimleri; Sayın Öztürk,

Sayın Aykan,
Sayın Reiso%lu, 
Sayın Abay, 
Sayın Güven, 
Sayın Demirayak, 
Sayın Yıldız, 
Sayın &lhan, Sayın Feyyat, 
Sayın Ayrım, Sayın Unsal, 
Sayın Remzi Hatip, 
Sayın Esato%lu, 
Sayın Ucuzal, 
Sayın Alpan.



Sayın Öztürk? Lehte.
Sayın Aykan? Aleyhte.
Sayın Reiso%lu? Üzerinde.
Sayın Abay? Lehte.
Sayın Güven? Lehte.
Sayın Demirayak? Lehte.
Sayın Yıldız? Üzerinde.
Sayın &lhan? Lehte.
Sayın Feyyat?

MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Aleyhte, biçimsel yönden.
BA%KAN — Aleyhte. Lehte de aleyhte de deseniz pek de%i#iklik yok.
Sayın Ayrım? Üzerinde.
Sayın Ünsal? Aleyhte.
Yalnız, #unu söyleyeyim ki, aleyhte diyen üye aleyhte konu#mak zorundadır. 

Sayın Hatip? Aleyhte. Sayın Esato%lu? Yok. Sayın Ucuzal? Aleyhte. Sayın Alpan? 
Üzerinde.

Kanunlar Müdürlü%ü yetkilileri düzenlemeyi yapacaklar. Ancak, iyi bir rast-
lantı olarak ilk dizi; lehte, aleyhte, üzerinde olarak sıralanmı#tır. Sayın Öztürk leh-
te, Sayın Aykan aleyhte, Sayın Reiso%lu üzerinde olarak kendili%inden birinci dizi 
tespit edilmi# bulunmaktadır. Di%erlerini Kanunlar Müdürlü%ü tespit edip bana 
verecektir.

Yalnız bir konu var; 15 Sayın üye söz almı#tır. Hükümet programı üzerindeki 
görü#melerde bütün üyelere konu#ma olana%ı hazırlamak üzere, e%er Genel Ku-
rul uygun görürse, konu#maların 10’ar dakika ile sınırlandırılması halinde bütün 
üyelere sıra gelebilir. Bir önerge verilmemi#tir, Ba#kan olarak ben bu düzenlemeyi 
yapmak isterim, itiraz olmaz ise.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — 15 dakika olsun Sayın Ba#kan.
N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — 10 dakika olmasını teklif ediyorum Sayın Ba#-

kan, önergeyi gönderiyorum.
BA%KAN — 10 dakika olması teklif edilmi#tir.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Hepsi konu#acak ama Sayın Ba#kan.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — 10 dakika yeterli midir Sayın Ba#kan? 15 da-

kika olsun.
BA%KAN — Ki#isel konu#maların 10’ar dakika ile sınırlandırılması hususu Sa-

yın Ünsal tarafından #ifahen önerilmi# ve önergesi #imdi gönderilecektir.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Bütün arkada#lar konu#acaklar mı efendim?



BA%KAN — Evet; lehte, aleyhte, üzerinde olarak bütün arkada#lar konu#acak-
lardır.

Ba#ka bir teklif olmadı%ına göre...
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — 15 dakika ile sınırlandırılsın Sayın Ba#kan.
BA%KAN — Sayın Öztürk, en aykırı olanı 10 dakika teklifidir, onu oylarım; 10 

dakika kabul edilmedi%i takdirde sizin teklifiniz oylanır. &çtüzük kurallarına göre, 
evvela en aykırı teklif oylanır. Sınırsız konu#ma sistemi içerisinde aykırı olan 10 
dakika ile sınırlandırmadır. Bu sebeple Sayın Ünsal’ın önerisi en aykırı öneridir. 
Bunu oylarınıza arz edece%im:

10’ar dakika ile sınırlandırılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Oy birli%ine yakın bir ço%unlukla kabul edilmi#tir. 
10’ar dakika tatbik edilecektir.

Sayın Öztürk buyurun.
MEHMET FEYYAT (#stanbul) — Sayın Ba#kan, konu#mamın “Üzerinde” 

olarak tashihini istirham ediyorum.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Neden böyle? Biçimsel mi bu da?
BA%KAN — Buyurun Sayın Öztürk.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun de-

%erli üyeleri;
Sayın Bülent Ecevit’in Ba#kanlı%ında kurulan Cumhuriyet Hükümetinin de-

%erli üyelerini, önce saygı ile selamlarım.
Sayın Ba#kan,
Önce Adalet Partisi Sözcüsünün bu Parlamentoya, Parlamentonun yasalara uy-

gun çalı#masını zedeleyici, hatta haysiyetini zedeleyici bazı durumları kimin getir-
di%ini bir örnek olarak de%indikten sonra esas konu#mama geçece%im.

Demokratik Parti milletvekilleri alınmak isteniyordu; Büyük Ankara Otelinde 
Hacı Ali Demirel’in Ba#kanlı%ında Sabahattin Adalı, Ali Sepici, geri planda Recai 
Dıblan’dan kurulu bir ekip vardı, iki gün bunları denetledim. Bir hafta önce; yani o 
gün geldim, Demokratik Parti yöneticilerinden Sayın Bozbeyli’ye ve arkada#larına 
bunu haber verdim. “Bir kısmından haberimiz var” dediler. “Kimin gidip, geldi%ini 
de biliyoruz” dediler. Altı gün sonra orada gördü%ümüz pazarlıkla gelen arkada#lar 
Demokratik Partiden ayrılıp AP’ye geçtiler.

Yine Birlik Partisinden kimlerin nasıl alındı%ım çok iyi biliyoruz. Nasıl Hükü-
met kurdu%unu da biliyoruz Sayın Demirel’in.

Çok de%erli bir arkada#ım, sevdi%im, saydı%ım bir senatörün benimle orada 
otururken göz göze gelip selamla#mı# olması da; #imdi burada tesadüfen oturu-
yorlar, o da bu i#in içinde de%il; ama bu duruma #ahit olmu#lardır. Çok kötü günler 
geçirmi#tir. Parlamento Demirel ve tutumunun sayesinde.

Oysa ki, #imdi kendili%inden, memleketin kötüye gitti%i bir ortamda bunu gö-
ren milletvekilleri vicdanlarının sesini dinleyerek memleketin gelece%i üzerindeki 



bütün sorumlulukları dü#ünerek bir Hükümet kumlusuna yardımcı olmu#lardır. 
Katiyetle bunu di%eriyle ba%da#tıranlayız.

Türkiye’de bu #iddet eylemlerini yaratanların, kendilerinin çare bulamadı%ı bir 
zamanda bize sormaları ve bu Hükümete sormaları cidden kınanacak bir durum-
dur. E%er yöntemleri ö%reneceklerse ö%renecekleri yöntemlerle yaratacakları yeni 
#iddet eylemleri de kendilerine hayır getirmeyecektir; çünkü lokma bo%azında ka-
lacaktır bu arkada#larımızın...

Sayın Senatörler; Cumhuriyet Halk Partisinin omuzları üzerinde bütün a%ır-
lıkları ile kurulan bu Hükümetin, dile%imiz o ki, Cumhuriyet Halk Partisinin ta#ıdı-
%ı büyük sorumlulukta onun programlarında olan esaslar a%ırlık kazansın, ba#arıya 
gidi#imizde bize ı#ık onlar olsun.

Demokratik sol tutumumuzla ço%ulcu demokrasiye geçi# yöntemlerimizin 
apaçık ortaya konması, halkçı, özgürlükçü, aydınlıkçı ülkümüzün kamuoyunda et-
kile#ip benimsenmesi için akılcı bir program uygulanmasında Hükümetin uyanık 
olması lazım.

Bu programın, Atatürk ilkeleri Cumhuriyet devrimleri do%rultusunda da uygu-
lanmasının sa%lanması dile%imdir.

Sömürücü düzen milliyetçi bir öz içinde de%i#tirecek demokratik sol felsefe ve 
dü#ün sistemimizin program içinde geni# uygulama zemini ve olana%ı bulması zo-
runludur.

Bu nedenlerle, demokratik kitle dü#ünce ve eyleminin olu#turulması, sol ve 
sa%ımızdaki akımlarla, demokratik kurulu#larla ölçülü i#birli%i yapılarak demokra-
tik sol dü#ünceyi güçlendirecek esaslar, programda önemle üzerinde durulmu# ve 
uygulanması dile%imizdir.

Çok uluslu #irketlerin ülkemizdeki soygun ve vurgunlarının, yerli ve i#birlikçi 
kapitalist sermayenin zararsız ve etkisiz hale getirilmesinde alınacak önlemlerle 
açıklık getirilmelidir.

Kilit sanayinin Devlet ve halk egemenli%inde olmasını sa%layıcı yöntemler ve 
planlı kalkınma ile ilerlemeyi kolayla#tıracak i#lemlerin somutla#tırılması ve inan-
dırıcı duruma getirilmesi programda ele alınmı#tır; dile%im o ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi programlarındaki esasların uygulanması ilan edilmemelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi Programında yer alan halk sektörü, köy - kent projesi, 
kooperatifle#me ve kooperatifler bankasının, yukarıda açıkladı%ını esasların ger-
çekle#mesinde yardımcı olaca%ı kanısındayım. O bakımdan, program uygulanırken 
bunlara ba#vurulması, bunlardan faydalanılmasına ülke gerçeklerine uygun olaca%ı 
kanısındayım.

Halkçı ve milliyetçi bir programda üretim ili#kilerinin emekçiler yararına de-
%i#mesi, üretim araçlarının ve hizmetlerinin toplumun çıkarına göre i#letilmesinde 
program ve plan büyük önem ta#ımaktadır. Bu konuda bir açıklık getirerek; yani 
sorunların çözümündeki seçenekler ve uzla#malar nelerdir; bunlar? Programda 
açıkça ortaya koyan görü#ler saptanmalıdır.



Dengeli bir üretim, gelir da%ılımında e#itlik, sa%lıklı bir tüketim bakımından 
dı# ödemeler dengesinin sa%lanması yöntemleri somut önerilerle belirtilmelidir; 
Çünkü, program bana geni# yer vermi#tir, ama daha somut hale getirilmesi gerekir.

Cephe hükümetleri dönemlerinde yaratılan, ekonomide, sosyal ve siyasi dü-
zende, endüstri ve sanayide, enerjide, ulusal güvenlik ve dı# politikadaki çöküntü-
ler, darbo%azlardan çıkı# için alınacak önlemlere somutluk getirilmesi gerekir.

Hayat pahalılı%ı alımda ezilen dar gelirliler için acil öneriler ve önlemler bek-
lenmeden alınmalı.

8 milyarı balan dı# borç, 1977 yılında yalnız enerji üretiminden ülkenin kaybı 
22 milyar. 2 milyon açık i#siz var. Gizli &#sizle birlikte ülkenin ekonomisine en kötü 
tesiri yapacak, etkiyi yapacak budur. Bunun önlenmesi için neler yapılması gerekti-
%i daha somut, daha delillere dayalı ortaya konmalıdır.

Hayat pahalılı%ı Cephe döneminde yüzde yüz, ev kiraları da yüzde iki yüz art-
mı#tır. Kira kanunu mutlaka bu programa konmalı ve çıkarılmalı.

Sosyal konut sorunu çözümlenmeli, memurlara da di%erleri gibi mutlaka kredi 
sa%lanmalı.

Demir, kömür, çimento, kâ%ıt, akaryakıt gibi temel maddelerde yaratılan çık-
mazdan ve karaborsacılıktan kurtarıcı öneriler, önlemler açıkça getirilmeli ve he-
men uygulanmalı.

Ula#ımdaki yetersizlik giderilmeli.

Vergi düzensizli%i kar#ısında getirilecek önlemler ve vergi adaletinin sa%lan-
masıyla dar gelirlilerin bu yükten kurtarılması için yapılacak i#lemler de dikkatle 
ele alınmalı.

Bunlar programda var. Var; ama bir açıklı%a kavu#mamı# görüyorum. Gerçi 
program, yapılacak, i#te satırba#ları; ama yine de bunların ele alınmasında, açık-
lanmasında fayda vardır.

Tarım i#çilerine getirilecek sosyal güvenlik, sendikala#ma ve sigorta i#lerinin 
yapılmasında saptanan esaslar belli ve açık olmalı, Toplumsal geli#meye uygun ola-
rak, toplum kesiminin geni# örgütlenme olana%ına kavu#turulmasında özgürlükçü 
dü#üncenin geli#imini engelleyen ve egemen sınıfların yararına i#leyen Türk Ceza 
Yasasındaki bazı maddeler mutlaka tamamen de%i#tirilmelidir.

Can güvenli%i mutlaka halledilmeli. 400 genç öldürülmü#tür. A#kındır 400 
genci. Siyasi cinayettir bu. Çok azının failleri bulunmu#tur. Failleri bulunmadıkça 
bunlar #ımarıklı%ına, bunlar katilli%ine, bunlar tedhi#ine devam ediyor. En kısa za-
manda bunların bulunup cezaları verilmelidir. Bu rejim dü#manlarının bugünlerde 
hızlandırdıkları bu katliam mutlaka bir yerde durdurulmalıdır.

Vakıflar, Türkiye’de dünyanın en kıymetli vakıflarıdır. Gelirleri, akaretleri 
büyüktür; ama sosyal hizmetleri hiç yoktur. Sosyal Sigortaların gelirleri daha az 
oldu%u halde, hizmetleri daha çoktur. Öyleyse, sosyal hizmetlere do%ru vakıflar yö-
neltilmeli, hiç de%ilse Sosyal Sigortalar kadar olsan bir çalı#ma içinde bulunmalıdır.



Kitle turizmi ve turizm i#letmecili%i iflâs halindedir. Yunanistan’da 1977 
yılında 3 milyar dolar gelmi#tir turizmden, &srail’de 4 milyarın üzerindedir. Ya 
Türkiye’de? Yarım milyarı bulmamı#tır. Bu iflâsı önlemek için, yalnız Türkiye de%il, 
Kıbrıs’taki bütün tesislerin de, Kıbrıs Devletinin tesisleriyle birlikte dü#ünülerek 
çalı#ılmasında fayda vardır.

BA%KAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız var, lütfen tamamlayınız.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Ba#kanım.

Kültürümüz, halkımıza ve ülkemize yabancıla#tırmı#tır. Kemalist ve halkçı bir 
Hükümetin programında en önemli olan milli kültür, milli e%itimdir. Milli e%itim 
görü#ünün Cumhuriyet devrimleri çizgisinde laik e%itim ilkesinin bilimsel dü#ünce 
sistemi içinde gerçekle#tirilmesi gerekir. Program bunları kapsayıcı gözükmektedir. 
Fakat yapılan tahribat o kadar büyük ki, bunun üzerine derhal gidilmesi gerekir.

Yine, ça%da# milliyetçili%in ı#ı%ında dil ve kültür birli%i ile kader birli%ini içeren 
Atatürk’ün ulusal bütünle#medeki fikir özgürlü%ü, insan sevgisi ve özgecili%inin 
Türk milliyetçili%inin esası oldu%unu ders kitaplarına mutlaka i#lemeliyiz, bu mille-
tin çocuklarının birbirinin karde#i oldu%unu mutlaka duyurmalıyız. Ders kitapları 
gerçekten ça% dı#ı. Tutuculuk, #eriatçılık...

BA%KAN — Cümlenizi lütfen tamamlayınız Sayın Öztürk.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Ba#kanım.

Tutuculuk, #eriatçılık, padi#ahçılık yönünde geli#tirilmi# Türk dil dü#manlı%ı 
ders kitaplarına iyice yerle#tirilmi#tir. Bu ders kitaplarına 300 milyon lira ödenmi#-
tir. 150 milyonluk kitap depolara atılmı#tır; buradaki itirazlarımız ve kar#ı çıkı#ı-
mız nedeni ile.

Geçen yıl 100 milyon daha istenmi#tir; yine yazdırılan kitaplar tetkik edildi%i 
zaman, Atatürk dü#manlı%ı ile rejim dü#manlı%ı ile doludur. Bu kitaplar derhal kal-
dırılmalıdır. Buna programda kesin ifadeler olmalıdır.

Ahlak ve din dersleri...

BA%KAN — Sayın Öztürk, neredeyse 15 dakika doluyor.

HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam, ba%lıyorum Sayın Ba#kanım.

Ahlak ve din dersleri kolay dersler de%ildir. Ö%retmenlik sanatı olmayan, ö%-
retmenlik mesle%i olmayan ki#ilerce okutulamaz. Oysa ki; banlar Atatürk dü#man-
lı%ı yönünde geli#tirilmi# ve okutulmaktadır. Hatta &slam Dini tahrip edilmektedir. 
Bunun üzerine mutlaka gidilmelidir.

Ortaö%retim okullarından köy çocukları faydalanmamaktadır. Köy çocukları-
nın ortaokuldan sonra ancak bir kısmı gidebilmektedir. Oysa ki; bugün tüm meslek 
okulları, tüm ö%retmen okulları ancak liseden sonra ö%renci alıyorlar. Halkçı hükü-
metin, milliyetçi hükümetin programında köy ve kasaba çocuklarını okutan esaslar 
ba#ta gelir.

BA%KAN — Tamam Sayın Öztürk, tamam, oldu.



HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Ba#kanım, bir tane var. Bu önemli-
dir.

BA%KAN — Lütfen efendim, lütfen.
HÜSEY#N ÖZTÜRK (Devamla) — 1750 sayılı Üniversiteler Yasası Anayasa 

Mahkemesince iptal edilmi#tir. 3 Aralık 1977 tarihinden itibaren de bu Yasanın bir 
hükmü kalmamı#tır. &ptal edilen maddeler ve fıkralar da bu Yasanın ruhudur, en 
kıymetli yerleridir, en önemli maddeleridir. Hâlâ bu Yasa çıkartılmamı#tır Cephe 
&ktidarı döneminde. Üniversiteler bir bo#luktadır. Hükümet Programına bunun da 
alınıp en kısa zamanda yapılmasına fayda vardır.

Programın hayırlı olması dile%i ile sonsuz saygılar sunuyorum. (CHP sıraların-
dan alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ediyorum Sayın Öztürk.
Saat 20.00’de toplanmak üzere Birle#ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.00



#K#NC# OTURUM
BA"KAN: Sırrı Atalay

D!VAN ÜYELER!: Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)
Emanullah Çelebi (Tabii Üye)

Açılma Saati: 20.00

BA%KAN — 17’nci Birle#ime devam ediyoruz.
Söz sırası Sayın Aykan’dadır.
Sayın Aykan’a söz vermeden önce söz sıraları tanzim edilmi#tir, okuyorum:
Sayın Aykan, Sayın Reiso%lu, Sayın Abay, Sayın Ünsal...
Yalnız Sayın Ünsal, aleyhte söz istemi#siniz; düzeltmeyi yapabilirsiniz. Mutla-

ka aleyhte konu#manız lazımdır, tartı#malara yol açmamak üzere.
Sayın Hasan Güven, Sayın Sadettin Demirayak, Sayın Ahmet Remzi Hatip, Sa-

yın Ahmet Yıldız, Sayın &smail &lhan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın Ziya Ayrım, Sayın Cihat Alpan.

Buyurun Sayın Aykan.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;
Hükümetin kurulu#una, yapısına ve Programına ait Grupumun görü#ü Grup 

Sözcümüzce Senatomuza sunulmu#tu. Ki#isel konu#ma hakkı için de bazı görü#le-
rimi sunaca%ım.

Evvela, daha önce Sayın CHP Grupu adına Hasan Fehmi Güne# Beyin yaptı%ı 
konu#mada de%indi%i bir konuya temas etmek istiyorum.

Bu konu#masında bir Konya Milletvekiline (isim zikretmeden) Birinci Milli-
yetçi Partiler Toplulu%unun Koalisyon Hükümetinin kurulmasına takaddüm eden 
günlerde para mukabilinde partisinden istifa ettirilmesinin sa%landı%ı bildirilmi#-
tir.

O dönemde Konya’dan milletvekili olan birkaç tane de%erli arkada#ımız vardır. 
Bu arkada#larımızın tümünü bu yaygın ifadeyle töhmet altında bulundurmak, ka-
nıma göre haksızlıktır. Sayın Hasan Fehmi Güne#’e dü#en görev açık olarak bunu 
ifade etmekti. Açık toplumdan söz ediyoruz, açık toplumda i#lenen kusurları da, 
açıkça ba#kalarını haksız bir töhmet altında bırakmamak için ifade etmemiz moral 
sorumlulu%umuzdur.

De%erli, arkada#larım;
Bu Hükümetin kurulu#undaki moral haklılık ve ba#ka partilerden milletvekil-

lerinin Hükümet kurulu#unda desteklenmeleri kar#ılı%ında bu destek sahiplerini 
ödüllendirme uygulamasının sebep olaca%ı siyasal istikrarsızlık üstüne özellikle si-
yasi partilerimiz durdular.

Ayrıca, bu Hükümetin kurulu#unda i# çevrelerinin etkilerinden de siyasi par-
tilerimiz söz ettiler.



Her türlü seçimde oyun de%i#ik çıkarlarla ödüllendirilmesi yönündeki uygula-
maya kar#ıyım. Bu uygulama ister milletvekili, belediye reisi aday seçiminde olsun, 
isterse bu uygulama Parlamento içi seçimlerinden herhangi birinde olsun, bu tu-
tumun yasal ve moral olarak haklı oldu%una inanmıyorum. Ayrıca bu tutumun hiç 
bir yönüyle topluma yararı olaca%ına da inanmıyorum. Oy verenin sa%ladı%ı çıkarın 
türü, olayın niteli%ini, moral haklılık açısından de%i#tirmez.

Carter’in bir deyimiyle 11 Parlamenter arkada#ımızın davranı#ını, “#artların 
günahı” olarak anlıyorum. "ayet bu günahı zararlı sayıyorsak ya #artları de%i#tir-
memiz, ya da #artlara beraberce direnmemiz gerekecektir.

Siyaset uygulamamızda kurallara saygıyı bir zaaf sayarsak, siyasetin büyüyen 
toplumumuzda gittikçe yabancıla#ması kaçınılmazdır. Siyaseti, siyaset dı#ı faktör-
lere kar#ı korumanın bir imkânı da, onun moral haklılı%ını toplumda korumaktır.

Çıkar çevrelerinin hükümet olu#umunda çabaları, duyulan, söylenen sosyal bir 
gerçe%imizdir. Ço%ulcu bir demokraside bunu da do%al sayarım. Önemli olan sorun, 
çıkar çevrelerinin siyasi organı etkilemede kullandıkları aracın niteli%idir. Bu araç 
bu etkiyi haklı, ya da haksız kılar.

Bu Hükümetin olu#umunda yer altı örgütlerinin de etkisinden söz ediliyor. 
Yeraltı örgütlerimizin siyasetteki ili#kilerinin konu#ulur olması toplum yönünden 
yararlı olabilir. Zamanla bu ili#kilerin geçmi#te ve günümüzdeki #eklini ve etkisin? 
Ö%renmi# oluruz. Özellikle bu ili#kiden söz edilmesini bu Hükümet için ciddi bir 
meydan okuma sayıyorum. Söylendi%ine göre yılda 1,5 ila 2 milyar dolar civarında 
para kaçakçılık giderlerimiz olarak kullanılmaktadır.

&stanbul’da çalı#an her dört ki#iden birinin gelirinin gayri me#ru kazanca da-
yandı%ı yine yetkililerce ifade edilmektedir. Büyük #ehirlerimiz, bu e%ilim devam 
ederse yalnız güçlülerin rahat ya#ayabilece%i ortamlar haline gelecektir. Bu nedenle 
de yeraltı örgütlerinin toplumumuzdaki yerini ve bu etkiyi makule indirmenin yol-
ları önümüzdeki yılların sorunu olacaktır. Bu Hükümetin kaçakçılıkla mücadelede 
ba#arılı olmadı%ı görülürse, bu yalnız Hükümetin yetene%indeki kusur olarak sayıl-
mayacaktır. Bu mücadelede tüzük, araç yetersizli%i mazereti de bu Hükümet için 
geçerli olmayacaktır.

Sayın Senatörler;

Hükümet Programında kamu yönetiminin, modern bir yönetim gereklerine 
göre yeniden düzenlenece%i ifade edilmektedir. Bakanlar Kumlunda yeni bir dü-
zenlemeye gidilece%inden de söz edilmektedir. Bu konudaki niyetleri ve ifade bulan 
ba#langıçları yönetimimiz yönünden olumlu sayarım. &dareyi geli#tirmek için yapıl-
mı# pek çok çalı#malar vardır. Ayrıca, geli#en toplumuz yeni kurumlara ve idarenin 
i#lemesinde geli#tirilmi# kurallara ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda sorun, idarenin 
teorik çalı#malarının zaman alıcı tuza%ından sıyrılabilir yeni uygulamaları makul 
bir zaman süresi içerisinde uygulamaya aktarabilme yetene%idir. Bu yönde bir ba#a-
rı hükümetin, idarenin dü#ünce gücüne, ayrıca yasal çalı#malardan sonuç alabilme 
yetene%ine de ba%lı kalacaktır.



Sayın Senatörler;

Hükümet Programında yasalara, hukuk devletinin temel kurallarına aykırı ola-
rak yapılan atamalar ve kayırmalara son verilece%i ifade edilmektedir. Gazete ha-
berlerine bakılırsa Hükümet, idare kadrolarını yeniden düzenlemek e%ilimindedir. 
&darede personel kullanımını geli#tirmek ve bunun adil bir düzende yürütmek bir 
ihtiyaçtır. Fakat genellikle uygulama siyasi iktidarın kendine yakın saydıklarını ka-
yırması #eklindedir. Ayrıca, bürokrasinin de kendi gelece%ini güvence altında göre-
bilmesi yolunun siyasi iktidara yakınlı%ı oldu%u kanısı yine bir sosyal gerçe%imizde.

Pek çok genç i#e girebilmek için tek yol olarak siyasi iktidarla ili#ki görmekte-
dir. &ç barı#ı sa%lamanın, idareyi, Kamu &ktisadi kurulu#larını verimli kılmanın, i# 
yerinde barı#ı sa%lamanın emin bir yola da çalı#anlara kar#ı adil olmaktır. Siyasi ik-
tidarlar daha önceki iktidarlar tarafından atanmı# olanlara, ya da kendi kar#ıtı diye 
dü#ündüklerine adil olurlar, güven sa%larlarsa, bazı önemli sorunlarımız sa%lıklı 
çözüme kavu#ur.

Yönetim hayatımızda pek çok bakanlık tayin ve nakli yapmayı, kendi adamı 
sandı%ını sorumlulu%a getirmeyi, ona i# vermeyi kamuya hizmetle, i# yapmakla e# 
tutmu#tur. Her tür kurulu#ta yönetici, yetene%i ölçüsünde insan seçer.

RECA& KOCAMAN (Artvin) — Bu güzel görü#lerinizi &ktidarınıza niye öner-
mediniz Sayın Aykan? Ne kadar güzel görü#ler.

CEVDET AYKAN (Devamla) — Bu insanların yeteneklerinden yararlanılır.

Tarihin tekrar tekrar gösterdi%i, kurumlarca verimli #ekilde çekip çeviren top-
lumdaki yetenekleri etrafına toplayıp onları çalı#ır kılanların ba#arıya ula#tı%ıdır. 
&dare eden için, benim adamım anlayı#ı, daima onu ba#arısızlı%a götüren bir tuzak 
olmu#tur.

Bizim politikamız genellikle “Kim yapacaktır?” politikasıdır. Bazı toplumlar, 
sorunların nasıl çözümlenece%ine öncelik verirler. Her halde sa%lıklı bir yakla#ım, 
sorunların nasıl ve kim tarafından çözümlenece%idir.

Sayın Senatörler;

Hükümet Programında e%itimde ö%renim özgürlü%ünün sa%lanaca%ı ifade 
edilmektedir. Son yıllarda özellikle genç ku#aklarımızda ifadesini bulan #iddet ey-
lemlerine ili#kin bazı özel görü#lerimi ifade etmek istiyorum,

Ülkemizde asayi# sorunu, karga#a, can güvenli%i, yasa tanımama, zorbalık de-
yimleri ile tanımlanmaktadır. Ülkemizde asayi#in kalmadı%ına inananların oranı 
bir ara#tırmaya göre % 63’tür. Kanımca bu sorunumuzu anlamak için ça%da# sosyal 
ortama ve kendi sosyal ortamımıza tarihi geli#memiz ve çok yönlü ili#kilerimiz içe-
risinde bakmamız gerekir.

Batının geli#mi# ülkelerinde #iddet olaylarının politika üzerinde etkisi yoktur. 
"iddet olayları bu ülkelerde ço%unlu%un dı#ında kalanların eylemleridir. &stedikleri 
de, kimsenin onlara veremeyecekleridir.

BA%KAN — Bir dakikanız var Sayın Aykan.



CEVDET AYKAN (Devamla) — Müsaade eder misiniz? Üç dakika daha ko-
nu#mama müsaade ederseniz toparlarım efendim.

BA%KAN — Mümkün mertebe.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Bu toplumlarda bu konuyla ili#kili tartı#ma-

larda a%ırlık, polis tedbirlerinin yeterli olup olmadı%ıdır.
Ülkemizde #iddet olayları, belli bir ya# grupunun içinde olan talebeler arasın-

dadır. Bu grupu 15 - 24 ya# grupu olarak kabul edersek, nüfusumuzdaki yeri % 
18’dir ve takriben 7 milyondur. 15 - 25 ya# grupunda bulanan gençlerimizden ö%-
renim kurumlarımızdakilerin sayısı ve bunların e%itimi ile görevli olanları da bu 
sayıya katarsak, kar#ımıza bir milyonluk bir kille çıkmaktadır. Bu kitledeki ayırıcı 
akımların toplumumuzda ideolojik, etnik, mezhep, kültürel ayrılıklara dayanan te-
melleri vardır. Bu grupta mevcut sosyal durumu kabul etmeme e%ilimleri vardır.

Siyasi partilerin, sosyal grupların kar#ılıklı olarak gençlerimiz arasındaki e%i-
limlerin kar#ıt gruplarca korundu%u varsayımları birli%imiz bir husustur. Yine 
gençlerimizdeki e%ilimlerin bir bölümü toplumumuzdaki bazı sosyal güçler tarafın-
dan benimsenmektedir, desteklenmektedir.

Toplumumuzun bir di%er özelli%i de, çok yönde geçi# döneminde olmasıdır. 
Bunun yarattı%ı uyumsuzluklar, çözümlenemeyen iç çeli#kiler hep mü#terek so-
runlarımızdır. Geçi# toplumlarında farklı dü#ünen gruplar, kültürel ayrılıkları olan 
kümeler birbirlerini dü#man bilmeye ve bunalımlarını kar#ıtlarına yansıtmaya yat-
kındırlar.

Bu ifadelerim, gençlerimiz arasındaki #iddet eylemlerinde iç veya dı# bazı mih-
rakların yeri olmadı%ı görü#ü de%ildir. Bunların olması ve bunların kendi amaçlan 
yönünden bazı kültürel ayrılıklarımızdan, ho#nutsuzluklardan yararlanmak iste-
meleri do%aldır. Bu hareketlerde yardımcı olmaları kanımca kuvvetli bir ihtimaldir; 
fakat bizim için sorun, hem #iddet eylemlerimin önlenmesi, hem de bu mihrakların 
engellenmesidir; fakat bu uygulamada bünyemizden gelen tazı gerçekleri dikkate 
almamız ve bu olaylara hâkim olmada toplumumuz ve gençlerimiz yönünden a#a-
mayaca%ımız, ileride düzeltemeyece%imiz yaralar açmamaktır.

Toplumumuz için geli#memizin bu sorundan ya da iç ve dı# dü#manlarımızın 
bu tuza%ından kurtulmanın yolunu, sorunu daha geni# bir anlayı# içerisinde dü-
#ünmekle kanımca bulabiliriz.

Yasal uygulamaları bu anlayı# içerisinde uygularsak, bu sorunumuza ileride dü-
zeltemeyece%imiz ölçüde yaralar açmadan yakla#mı# oluruz.

Özgürlük temel hakkımızdır. Özgürlük içerisinde de%i#ik türde farklılıkların 
ifadesi de kaçınılmazdır. Bu ifadelerde, gençlerin #iddete yönelmemeleri, toplumun 
onlara sa%layaca%ı geli#im imkânlarıyla ili#kilidir. Gençlerimize, yaratıcı güçlerini 
artırmak, enerjilerini sa%lıklı #ekilde yöneltmek, onlara müsamahayı ö%retmek bu 
yollardan bazılarıdır.

Çatı#ma konularının, ayrılıkların daha iyi anla#ılaca%ı bir ortamı da geli#tir-
mek yine sa%lıklı bir imkândır.



Bir di%er imkân da, toplumumuzda de%erlere uyumun yerini anlamamızdır. 
Milli ve manevi de%erlere ba%lılık kavramı, kültürel de%erlerimizi benimseme ve 
ö%retmede ciddi bir ciddiyet kanımca ihtiyacımızdır.

Bu ifadelerin, geçmi#e özlemin, ça%a uymayan de%erleri benimsemenin e#de%e-
ri de%ildir. Her grup, her millet, benzerliklerini artırarak milli birli%ini sa%layabilir. 
Milli birli%in varlı%ı, vatanda#ların bazı temel de%erler etrafında bütünle#meleri-
nin, geli#melerinin özgürlüklerinin en büyük teminatıdır.

Bu Hükümetin milli birlik, manevi de%erlere ba%lılık kavramına ve banların 
e%itimine a%ırlık vermesi, gençlerimiz arasındaki #iddet eylemlerinin, ayırıcı akım-
ların kontrol altına alınmalarında gerçekçi bir yakla#ım, sayarım.

BA%KAN — Sayın Aykan, lütfen bitirin.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Sayın Ba#kan, 1,5 sayfam var.
BA%KAN — 1,5 sayfayı bitiremezsiniz, ben çok az gördüm de onun için...
CEVDET AYKAN (Devamla) — Bitiririm efendim, müsaade ederseniz.
BA%KAN — Sizin takdirinize bırakıyorum.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Peki, Sayın Ba#kanım.
Sayın Senatörler;
Her toplum için büyümeden önce var olma önemlidir. Adalet, özgürlük, refah, 

milletin var olması çerçevesi içinde geli#ir. Var olmamızın teminatı milli ve manevi 
de%erlerin üzerinde ve Anayasamızın öngördü%ü devlet #ekli etrafında bütünle#-
memizdir.

Hükümet Programında, sosyal güvenlik, yardımla ilgili tedbirlerin geli#tirile-
ce%i söylenmektedir. Eme%in, çalı#anların haklarının geni#letilece%inden söz edil-
mektedir.

Ça%ımızda sosyal demokrasinin ifadesi, büyük yüksek kamu harcamalarında-
dır. Kamu harcamalarının nasıl kullanılaca%ı da toplumların geli#me seviyelerine 
ve ihtiyaçlarına göre de%i#mektedir. Ayrıca her ülkede sosyal adaleti sa%lamanın 
de%i#ik imkânları vardır. Vergi, kredi, e%itim, enflasyon, i# sorunları dı#ında sosyal 
adalet dü#ünülemez.

Son yıllarda sosyal harcamaların sa%lam kaynaklara dayandırılması kanımca 
yeteri kadar de%erlendirilmemektedir.

Emek bir bütündür. Eme%in hakkını bu bütünlük içinde görmek de adaletin 
gere%idir. Batı ve dünya uygulamaları, üretim ve bölü#üm dengesini iyi kuramayan 
ülkelerde sosyal harcamaların geriledi%ini göstermektedir.

Sa%lık sigortası uzun yıllardır sözü edilen bir konumuzdur. Sa%lık sistemimiz-
de talep yaratmak, kapasite yaratmakla beraber olmazsa bu niyet topluma yararlı 
olamaz. Sayın Senatörler;

Hükümet dı# politikada uygulayaca%ı ilkeleri güzel ifadelerle dile getirmi#tir. 
Sanırım bu konular batı basınında da bu boyutlarla tartı#ılmaktadır. Dı# politika-



nın uygulanmasında açıklık, âdil denge ve politikanın tespitinde toplumun katkısı 
ilkeleri yeni ifadeler de%ildir.

Dü# politikamızda tercihlerimizin de dünya gerçekleri içinde bilinmesi 
lâzımdır. Tercihlerimizde gerçekçi olmazsak, bunun sakıncalarıyla ilerde er geç kar-
#ıla#ılacaktır.

Sayın Senatörler;
Politik karga#anın de%i#mez bir olgu oldu%u iki-bin veya üç bin yıldır söylenir. 

Mazide, toplumda karga#a yaratan insanların dü#ünce ayrılıkları ile ça%ımızda tek-
nolojik geli#me toplumlardaki politik karga#aya yeni boyutlar getirmi#tir. Ülkemiz 
için hızlı nüfus artı#ı bu karga#anın ba#ka bir unsuru olacaktır.

Kanımca önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin sorunları büyüyecektir ve ülkemiz, 
uygarlı%ın yarattı%ı farklıla#ma ile kendi de%erleri etrafında bütünle#me arasında 
güçlü sentezler yapmak ihtiyacı ile kar#ı kar#ıya kalacaktır.

Ülkemizi yönetilebilir yapabilmemiz, ülkemizde geli#meyi ve de%i#meyi koru-
yabilmemiz, yönetimde ba#arılı olmamız kadar idarenin sa%layaca%ı moral haklılı%a 
ba%lı kalacaktır.

Bu dü#üncelerle, Hükümetin önümüzdeki yıllardaki uygulamalarında, ülke ya-
rarlarına hizmet etmesini dilerim.

Hepinize saygılar sunarım. (Alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederim. Sayın Reiso%lu, buyurunuz efendim.
SAFA RE#SO&LU (Cumhurba"kanınca S.Ü) — Sayın Ba#kan, Yüce Senato-

nun de%erli üyeleri,
Sayın Ecevit Hükümetinin Programı üzerindeki görü#lerimi Yüce Heyetinize 

arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Programın tüm bir de%erlendirme-
sini yapma imkânına zaman olarak sahip de%ilim. Bunun için, belli konulara, önem 
verdi%im konulara ili#kin bazı hususları Hükümetin ve Yüce Heyetinizin bilgisine 
sunaca%ım.

Sayın Ecevit Hükümeti, politik ve ekonomik açıdan iç ve dı# sorunların özel bir 
a%ırlık kazandı%ı çok güç #artlar altında göreve ba#lamı# bulunmaktadır. Sorunla-
rın her biri kendi önemini ta#ımaktadır.

Buna ra%men, bugün kar#ımızda bulunan, ilk planda çözümlenmesi gereken 
en önemli sorun, hiç ku#kusuz #iddet olaylarının önlenmesi ve yasa hâkimiyetinin 
yeniden sa%lanmasıdır.

Bugün belli siyasal amaçlarını ve dü#üncelerini zorla, kaba kuvvetle, silah gü-
cüyle hâkim kılmak isteyen bir kısım örgütlerin yarattı%ı olaylar, demokratik reji-
mi, Devletin ve milletin bütünlü%ünü ciddi ölçüde zedeleyecek boyutlara ula#mı#, 
ülkede can güvenli%i, ö%renim ve ö%retim özgürlü%ü kalmamı#tır.

Açıkça bilinmelidir ki, bu örgütler, büyük vatanda# kitlesinin oldu%u kadar, 
büyük ö%renci kitlesinin deste%inden de kesinlikle yoksundur. Bununla beraber, 
örgütlerin, silahı” disiplinli ve cüretli eylemleri yıldırıcı bir etki yapmakta, toplum 



huzurunu bozabilmekte ve demokratik rejimi tehlikeye sokabilecek bir ciddi sınıra, 
düzeye ula#abilmektedir.

Silahlı örgütlerin eylemlerini önlemede güdülecek metot, sadece olaylara mü-
dahale de%il; fakat eylemleri yaratan ve yöneten kaynaklara do%rudan do%ruya ine-
bilme cesaretini göstermek olmalıdır.

Bugün üniversitelerimiz ve fakültelerimiz polis çemberi altındadır. Gerekti%in-
de jandarma birlikleri de getirilmektedir ve polis bugün üniversitelerde sınıflara 
kadar girmi#tir.

Bu hazin manzaraya ra%men olaylar önlenememektedir. Çünkü, yalnız olay-
lara müdahale edilmekte, muhtemel olaylar dü#ünülerek tedbir alınmakta; fakat 
olayları yaratan kaynaklara yönelme imkânı bulunamamaktadır veyahut bu cesaret 
gösterilememektedir. Kanaatimiz odur ki, Devlet organları, Devlet kolluk kuvvetle-
ri, yafa hâkimiyetini sa%lamada en az #iddet örgütleri kadar cüretli ve kararlı olmak 
zorundadırlar. (“Bravo” sesleri)

Türk Devletinin gücü bütün bu #iddet eylemlerini ve örgütlerini bertaraf etme-
ye yeterlidir. Yeter ki, Devletin bu husustaki kararlılı%ı bir inanç olarak topluma in-
tikal etsin. Bu inanç, kaba kuvvet heveslilerini yıldıracak ve onları yalnız bırakacak, 
olayları kendili%inden belli bir düzeye indirecektir.

"iddet olaylarının önlenmesinde çok önemli bir nokta da kamu düzeni ile özgür-
lükler arasındaki hassas dengenin muhafaza edilebilmesidir. Demokratik rejimler-
de hükümetlerin en büyük güçlü%ü, yasa dı#ı hareketleri demokratik usuller içinde 
önleme mecburiyetiyle kar#ı kar#ıya bulunmalarıdır. Zira özgürlükleri feda ederek 
bir sonuca ula#ma, demokratik rejim içinde dü#ünülmemesi gereken bir davranı#-
tır. Özgürlük, vatanda# varlı%ının, hayatiyetinin, insan varlı%ının fedakârlık kabul 
etmez bir parçasıdır. Özgürlük, toplum geli#mesinin temelinde bulunan unsurdur. 
Bugün yadırganan birçok görü#, dü#ünce, yarınki toplumun temelinde yer alabilir.

Onun içindir ki, toplumların geli#mesinde temel unsur dü#ünce özgürlü%üdür, 
her dü#üncenin serbestçe tartı#ılabilmesidir. Ancak, hemen belirteyim ki, her öz-
gürlük gibi dü#ünce özgürlü%ünün de bir temel sınırı vardır. Bu sınır, bütün insan 
ve vatanda# hakları beyanname ve sözle#melerinde ifade edildi%i gibi, ba#kasının 
özgürlü%üdür; yani hiç bir özgürlük bir ba#kasının özgürlü%ünü ortadan kaldırma-
ya yönelik olamaz. Bu sınırı a#an bir özgürlükten bahsedilemez. Özellikle hiç kim-
se kendi dü#üncesini #iddetle, silah zoruyla hâkim kılmak hakkına sahip de%ildir. 
Dolayısıyla bütün #iddet heveslileri kar#ısında bütün gücüyle Devleti ve yasaları 
bulmak zorundadır. E%er özgürlükleri korumak istiyorsak, e%er özgür dü#üncenin 
hâkim olmasını istiyorsak, özgür dü#ünceyi ortadan kaldırma te#ebbüslerine kar#ı 
da Devleti, devlet gücünü, yasaları hâkim kılmanın gayret ve çabası içinde olmak 
mecburiyetindeyiz.

Ana çizgileriyle de%indi%im bu ilkelerin esas itibarıyla Hükümet Programında 
yer almasından duydu%um memnuniyeti huzurunuzda ifade etmek isterim. Hü-
kümet Programının bu noktalar ve bu kararlılı%ı açıkça dile getirmi# olması ümit 
verici bir ba#langıçtır.



Bu arada, devlet gücünün hâkim kılınmasında partilerarası diyalogun önemine 
de i#aret etmek isterim. Unutmamak gerekir ki, iktidar partileri oldu%u kadar, mu-
halefet partileri de devlet gücünün bir parçasıdır ve bütün bu partiler bu bilinç ve 
sorumluluk içinde Devlete ili#kin temel sorunları kar#ılıklı konu#mak, bir çözüme 
ba%lama gayreti içinde olmak manevi mecburiyeti altındadırlar.

Sayın Ba#bakan hükümeti kurarken, partilerarası diyaloga verdi%i önemi özel-
likle vurgulamı#tı. Bu noktanın Hükümet Programında da tekrar edilmesi memnu-
niyet verici olurdu.

Bununla beraber, Sayın Ba#bakanla bu noktada kendine dü#eni dikkatle yerine 
getirece%i ve partilerarası diyalog bakımından yeni bir gelene%in yaratılması için 
bütün gayreti sarf edece%ine inanıyorum. Muhalefet partilerinin de bu gayrete aynı 
dikkat ve bilinçle, sorumluluk fikri içerisinde katılaca%ı ümidini ta#ıyorum.

Sayın Üyeler;

Bir cümle ile Cumhurba#kanlı%ı yüce katının siyasal tartı#malar içindeki yerine 
de de%inmek isterim. Bir süredir Cumhurba#kanlı%ı yüce makamını siyasal tartı#-
malar içine çekme hevesi hâkim görülmektedir. Anayasamıza göre, Cumhurba#kan-
lı%ı Devletin ve milletin birli%ini temsil eden bir makamdır. Siyasal tartı#maların, 
siyasal polemi%in dikkatle dı#ında tutulmasında milli yarar vardır. Sayın Cumhur-
ba#kanının belli bir söz veya davranı#ının belli bir parti tarafından uygun kar#ılan-
maması, farklı bir görü#ün o partide hâkim olması tabiatıyla mümkündür. Ki#isel 
görü#ümüz odur ki, bu takdirde o parti kendi görü#ünü do%rudan do%ruya Sayın 
Cumhurba#kanına iletmeli; fakat kendi görü#ünü bir polemik konusu haline kamu-
oyu önünde getirmemelidir. Mutlaka kamuoyu önünde bir tavır almak zorunlulu%u 
varsa, bu tavrı alı#ta son derece dikkatli olma zarureti #üphesizdir. De%erli üyeler;

&ki - üç kelimeyle e%itim sorunlarına de%inmek istiyorum:

E%itim, bir memleketin yarını demektir.

BA%KAN — Bir dakikanız var Sayın Reiso%lu.

SAFA RE#SO&LU (Devamla) — Te#ekkür ederim; toplayayım Sayın Ba#kan.

E%itim sorununda maalesef bir tek cümle söyleyebilece%im; o da #u olacak:

E%ilim meselelerini hallederken, politik etkilerden dikkatle kaçınmak, bilimsel 
objektiviteyi hâkim kılmanın çarelerini bulma mecburiyetindeyiz. Bugünkü e%itim 
sorunları, politik etkiler dolayısıyla ciddi bir planlamadan uzak bulundu%u gibi, ye-
ti#en milyonlarca vatanda#ımıza, ö%rencimize, çocuklarımıza, bilimsel objektivite-
nin gerektirdi%i bilgileri de aktaramıyoruz.

Ortaö%retimde ders kitabı ihtiyacı, mutlaka üniversiteyle i#birli%i yapılarak 
çözümlenmelidir. Ancak, üniversiteyle i#birli%i yapılırken, kendi politik e%ilimimi-
ze göre ö%retim üyesi seçme yerine, üniversitenin resmi organlarıyla direkt temas 
arama mecburiyeti akıldan çıkarılmamalıdır. Bugünkü tartı#maların temelinde, bu 
noktanın dikkatten uzak tutulması büyük rol oynamaktadır.

Bir cümle ile de Orta Do%u Teknik Üniversitemize de%ineyim:



Bu üniversitemizin sorunları artık çözümlenmelidir. Yapılacak #ey, Üniversi-
telerarası Kurulun tavsiyesine uyarak, bu Üniversitemizi, gerekirse geçi# hükümle-
rine yer vermek suretiyle üniversiteler Kanununa tabi kılmaktır. Bu gerçekle#ince-
ye kadar, Mütevelli Heyetine yapılacak atamalarda bir politik e%ilim ihtimalini ve 
endi#esini uzakla#tırmak üzere, Üniversitelerarası Kurulca teklif olunacak adaylar, 
Hükümetçe Mütevelli Heyetine atanmalıdır. De%erli üyeler;

Atatürk Devrimleri ve Devletin laik niteli%inin korunması sorunlarına da kısa-
ca de%inmek istiyorum.

Cumhuriyet Hükümeti, ça%da# anlayı#a devamlı bir yöneli#i ifade eden Atatürk 
ilkelerinin ve Devletin laik niteli%inin korunmasına özel bir önem vermelidir. Dini 
inanç ve kanaatlere saygı duyulması, herkesin anayasal hakkı ve görevidir. Dini 
inanç ve kanaat özgürlü%ü, ancak Devletin laik niteli%inin korunmasıyla gerçekle#-
tirilebilir. Koalisyon Hükümetlerini devam ettirebilme endi#esi, son yıllarda Dev-
letin lâik yapısında ciddi fedakârlıklara sebep olmu#tur. Bu fedakârlıklara devam 
etme imkânı yoktur. Hükümet, Devletin ve e%itimin lâik niteli%inin korunmasına 
ve yeniden tesisine özen göstermelidir. Laik uygulamadan ayrılma, dini inanç ve 
dü#ünce özgürlü%üne a%ır bir tecavüzdür.

BA%KAN — Müddetiniz doldu Sayın Reiso%lu.
SAFA RE#SO&LU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Ba#kan.
Sayın Ba#kan, de%erli üyeler;
Cumhuriyet Hükümetinin ba#arısı, ülkenin içinde bulundu%u ola%anüstü ko-

#ullarda, demokratik rejimin, Devletin ve milletin bütünlü%ünün ba#arısıdır.
Bunun bilinci içinde Cumhuriyet Hükümetine, milletimizin hizmetinde üstün 

ba#arılar diler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Reiso%lu.
Sayın Abay, buyurunuz efendim.
MUKB#L ABAY (Konya) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun de%erli 

üyeleri;
Milletin ve milli iradenin yüce temsilcilerinin güvenini kaybederek, görevden 

çekilmek zorunda kalan Cephe Hükümetinin sosyal, kültürel ve ekonomik bir yı-
kıntı halinde terk etti%i mirası cesaretle devralıp omuzlayan Hükümetin Programı-
nı dinledik, inceledik.

&nsan haklarına dayalı milli, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletinin geli#ip 
güçlenmesini amaç edinen bu umut verici, bu güven verici Programı Parlamentoya 
sunan Cumhuriyet Hükümetinin De%erli Ba#kan ve Üyelerini yürekten kutluyor, 
saygıyla selâmlıyorum.

Anayasamızın özüne ve ana ilkelerine ters dü#en bir hükümet anlayı#ı ve uygu-
lamasıyla ülkemizde can ve mal güvenli%inin ortadan kaldırıldı%ı, dü#ünce özgür-
lü%ünün #iddet eylemlerine dönü#türüldü%ü, ö%renim özgürlü%ünün baskı altına 
alındı%ı, ekonomik ya#amın çekilmez hale getirildi%i ve Devlet yönetiminde parti-



zanlı%ın inanılmaz boyutlara ula#tırıldı%ı bir dönemde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunulan bu program, mutsuz halkımıza umut yollarını açmı# bulunmaktadır.

Bu program ki#isel ve siyasal çıkar hesaplarından, yalandan, demagojiden, ça% 
dı#ı, akıl dı#ı dü#üncelerden uzak namuslu ve haysiyetli bir Hükümet kadrosunun 
halkımıza sundu%u ciddi, gerçekçi ve milliyetçi bir hizmet belgesidir.

Siyasi görü# ve dü#üncelerimiz ne olursa olsun, Türk milletinin temsilcileri ola-
rak tümümüze dü#en görev, gerçek milliyetçili%in ve halkçılı%ın ifadesi olan bu bel-
genin uygulanmasını adım adım izlemek, vaat edilen güvenli%in, huzurun, adaletin 
gerçekle#mesine yardımcı olmaktır.

Demokratik ya#amın vazgeçilmez bir ö%esi olan siyasi partilerin toplumun 
mutlulu%u amacına yönelik bir araç oldu%u gerçe%ine inanan de%erli Parlamento 
üyelerinin büyük ço%unlu%u ile bu dü#ünceye ortak olaca%ından ku#ku duymuyo-
rum. Ancak, “Evvela ben, sonra partim, daha sonra da milletim, memleketim” di-
yebilen bir kısım eyyamcı ve çıkarcı politikacının, iktidar döneminde oldu%u gibi, 
muhalefette de aynı ciddiyetsizli%i, aynı sorumsuzlu%u sürdüregeldiklerini göste-
ren davranı#larını kaygıyla, ibretle izlemekteyiz.

Hükümet olmayı halka hizmet görevinden çok, bir saltanat ve nimet fırsatı 
gibi görenler, iktidar koltu%unu yitirmenin #a#kınlı%ı ve peri#anlı%ı içinde zehirli 
dillerini Devletin en yüce makamına kadar uzatmaktan çekinmemektedirler.

Sayın Demirel ve yanda#larının “Hayırda hayır vardır” felsefesini benimseyen 
inkârca ve bozguncu zihniyeti genç demokrasimizi yaralamaktan ve #er güçlere ce-
saret vermekten öte bir i#e yaramayacaktır.

Hükümet icrasını görmeden, hatta Programım dinlemeden muhalefete kalkı#-
mak, siyasi edep ve ahlak kurallarıyla ba%da#ması mümkün olmayan demeç, bildiri 
ve davranı#larla Devletin ve Parlamentonun haysiyetine saldırarak ülkede huzur-
suzluk ve bunalım yaratma çabaları belki muhalefet görevine tahammül edemeyen 
muhteris Cephe politikacılarının kin ve haysiyet duygularını tatmin edebilecek; 
ama kendilerinin yarattıkları büyük ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olama-
yacaktır.

Cephe Hükümetleri döneminde halkımızın çekti%i acıları yüreklerinde duya-
rak, ki#isel ili#kileri ve parti çıkarlarını bir yana itip, hukukun üstünlü%ünü gerçek-
le#tirmek, Anayasal özgürlükleri korumak, can güvenli%ini sa%lamak, Cumhuriyeti 
ve demokrasiyi kurtarmak için Cumhuriyet Halk Partisi ile elele veren siyasi parti 
mensubu temsilcileri ve ba%ımsız milletvekilleri bu insancıl ve vatansever davra-
nı#larıyla adlarını Cumhuriyet tarihinin onur listesine kaydettirmi#lerdir.

Ülkenin iç ve dı# güvenli%inin tehlikeye dü#mesi pahasına, yoksul halkımızın 
ıstırabı pahasına, anaların gözya#ları pahasına soygun ve cinayet düzenini sürdür-
mek tutkusuna kapılanların talihsiz çırpını#larını ise tarih gelecek ku#aklara bir 
ibret ve ihanet tablosu halinde sunacaktır.

Anayasal haklara ve özgürlüklere saygılı, sosyal adalet ilkelerine ba%lı olarak 
kurulan Sayın Ecevit Hükümetinin Programınım harfi harfine uygulayarak ülke-
mizin iç ve dı# sorunlarını çözüme ula#tıraca%ına, demokrasiyi güçlendirece%ine ve 



kalkınmı# saygın bir Türkiye yarataca%ına yürekten inanıyor, bu inanç içinde ba#arı 
dileklerimizle hepinizi ve Hükümetimizi saygıyla selâmlıyorum. (CHP, Cumhurba"-
kanınca S.Ü. ve Milli Birlik Grupu sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Abay.

Sayın Ünsal.

N#YAZ# ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Senatörler;

Hükümet henüz güvenoyu alıp çalı#maya ba#lamadı; ama Hükümete saldırı-
lar ba#ladı. Saldırı yurtta#lardan gelmiyor, halktan gelmiyor; yurtta#ları cephelere 
bölenlerden, Devlet yapısını, Sayın Ba#bakanın dedi%i gibi, enkaza çevirenlerden 
geliyor: Sayın Ecevit, yıllardır halka söyledi%ini Programına almamı#; kamu görev-
lilerinin dosyalarını incelettiriyormu#; kı# kıyamette kamu görevlilerini sa%a, sola 
sürecekmi# ve anar#i durmamı#..

Hükümeti ele#tirenler, ele#tiriyi de a#ıp i#i saldırıya vardıranlar #unu iyi bilme-
lidir; bu Hükümete yaptı%ımız her saldırıyı, Hükümetten önce halk kar#ılayacaktır. 
Devleti tahripten korumak, kurtarmak, kollamak isteyen her yurtta# kar#ılayacak-
tır. Bu Hükümet Cephecilerin elinden, rayından çakmı# bir lokomotif teslim almı#-
tır. O lokomotifi Anayasa do%rultusundaki rayına oturtana kadar kendilerinden 
ba#ka bir görev istemeyece%iz ve beklemeyece%iz.

Bozulan i# o denli çok, o denli a%ır ki, bir hükümet döneminde ancak bunlar 
onarılabilir, ancak bunlar ba#arılır. Sayın Ecevit’in söyleyip de Programına almadı%ı 
i# ne denli çoksa, bilin ki, Cephecilerin bozdu%u i#leri onların yerini alacaktır. Bu 
Hükümet onarım Hükümeti olacaktır. Bu Hükümet yara saran bir Hükümet ola-
caktır. Toplumun her kesimi Cephe Hükümetinden büyük ve onarımı güç yaralar 
almı#tır. Devlet yönetimi rayından çıkmı#tır. Ecevit’in 1973’lerde bozuk dedi%i dü-
zen, Cephecilerin elinde 33 ayda çürümü#, kokmu#tur. &#te Ecevit Hükümeti Cep-
hecilerin elinde kokan, çürüyen bir düzeni düzeltmeye çalı#acaktır.

Bunun için biz de bu Programda olmasını istedi%imiz çok #eyden bilerek ve 
isteyerek vazgeçtik. Yeter ki, yarın ölmeyece%imizi bilelim. Yeter ki, gençlerimizin 
vurulmayaca%ına, ölmeyece%ine güvenelim. Ya#amak istiyor halkımız. Ecevit Hü-
kümeti #imdi bu-nu yapacaktır. Halk bunu bekliyor kendilerinden; biz, isteyerek, 
bilerek, dü#ünerek ve içimize sindirerek bunu bekliyoruz. Bunu yaparken, halkın 
ya#ama düzenini sa%larken kimsenin hesabı kapanmamalıdır, kimsenin hesabına 
çizgi çekilmesini istemiyoruz; görece%iz herkesin hesabını.

Örne%in; Sayın Aksay diyor ki; “Ecevit Hükümeti büyük bir kıyıma hazırlanı-
yor. Kamu görevlilerinin dosyaları incelettiriliyor. Kazanılmı# haklarını elinden 
alacaktır kamu görevlilerinin Ecevit Hükümeti..” Hükümetten biz de rica ediyoruz; 
Birinci ve &kinci Cephe Hükümeti zamanında iste%i dı#ında yeri de%i#tirilen, göre-
vinden alınan, atılan, sa%a sola sürülen, i#inden ve e#inden ayrı bırakılan kamu gö-
revlilerinin sayısını açıklamalıdır. Programda bu yok. Bu sayı 1977 ba#ında, sadece 
e%itimciler arasında 80 binin üzerinde idi, #u anda yüz bini a#tı. Yüzbinleri #a#kına 
çevirenler, çaresizlik içinde bırakanlar ve Devlet yönetimini temelinden çökertenler 



daha i#in ba#ında yaygaraya ba#ladılar. Bunun için Hükümet, Cephecilerin yaptı%ı-
nı bir bir halkın önüne getirmelidir; Programında bunu getirece%i yazılmamı#tır.

Sayın Ba#bakandan burada bir &stirhamda bulunuyoruz. Tüm Cumhuriyet dö-
neminde i#e alınan sözle#meli personel ile 33 aylık Cephe döneminde &#e alınan 
sözle#meli personel sayısını halka açıklamalıdır. O zaman anla#ılır Cephe Hüküme-
tinin kimleri kayırdı%ı, nasıl kayırdı%ı; yüzbinleri, milyonları sözle#melerle hangi 
yanda#larının cebine aktardı%ı; o zaman anla#ılır Hazinenin nasıl bo#aldı%ı ve çıkar 
Cephesinin içyüzü.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Nasıl ya%ma edildi%i.
N#YAZ# UNSAL (Devamla) — Maliye Bakanından #unu rica ediyoruz; 33 

ayda Cephe Hükümetinin yeniden kullandı%ı kadro sayısını halka açıklamalıdır. 
1977 Bütçesi görü#ülürken cephecilerin yeniden kullandı%ı kadro sayısı 148 bin idi, 
#imdi bu sayı 203 bine çıkmı#; yani &kinci Cephe 55 bin kadro daha kullanmı#tır. 
Bunların nasıl, nerelere ve kimlere kullanıldı%ını açıklamalıdır.

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bütün bakanlıklarda.
N#YAZ# UNSAL (Devamla) — Kimse bize yavuz hırsız rolü oynamamalıdır 

burada beyler. (CHP sıralarından alkı"lar ve “Bravo sesleri)
Okuryazar olmayan ümmetçileri, ırza geçmekten sanık insanları en üst düzey-

deki görevlere getireceksin, Devlet kadrolarını saldırganlara da%ıtacaksın; ondan 
sonra kalkıp, “Ecevit dosya inceletmeye ba#lamı#” diyeceksin. Elbette inceletecek-
tir, görevi olacaktır bu.

Sayın Senatörler;
Cephe kirletme hükümeti idi. Bu Hükümet temizlik hükümeti olacaktır ve ol-

malıdır. Cephecilerin kirletti%i her i#i temizleyene kadar da bu i# sürmelidir. Sade-
ce bir kurulu#umuzdan, adını veriyorum, Vakıflar Genel Müdürlü%ünden 70 bin 
sınav belgesinin verildi%i söyleniyor. Sözde ilim yayma cemiyetine.. Parayı yatıran 
buradan bir belge almı#tır. Bazı belediyeler harıl harıl bu i#e kullanılmı#tır. Sınav 
kâ%ıtlarının bir yıl saklanma zorunlulu%u vardır. Bunlar derhal ara#tırılmalı ve 
sahtekârlık ortaya çıkarılmalıdır. Sayın Hasan Aksay’ın korkusu da bu; sık sık de-
meç vermesinin nedeni de bu.

Sayın Üyeler;
Tüm bunlarla birlikte, Ecevit Hükümeti barı# ve özgürlük hükümeti olacaktır. 

Bununla birlikte Programı bazı noktalarına samimi olarak dikkatlerini çekece%iz.
Savunma sorunumuz önemli güçlüklerle kar#ı kar#ıyadır. Hükümetin bunu ön-

celikle ele almasını, ulusal savunma sistemini tam ba%ımsız biçimde olu#turmasını 
bekliyoruz.

Programda ulusal e%itim i#levine nedense fazla yer verilmemi#tir. Halbuki bu 
dönemde en çok rayından ve amacından saptırılan örgüt E%itim Bakanlı%ıdır. Bu 
örgüt kadro olarak bozulmu#tur, program olarak bozulmu#tur, yönetmelik ve kitap 
olarak bozulmu#tur; bu konuyu Hükümetin yeniden ele alırken kesin tavır koyarak 
i#e ba#lamasını bekliyoruz.



Bugün Türkiye’de ilkokullara ö%retmen yeti#tiren okulumuz yok denecek ka-
dar azdır. Bir bakıma hiç yoktur. Dokuzuncu E%itim "urasından sonra..

BA%KAN — Bir dakikanız var, Sayın Ünsal.

N#YAZ# UNSAL (Devamla) — Bitirmeye çalı#aca%ım Sayın Ba#kan.

Dokuzuncu E%itim "ûrasından sonra alınan bir kararla 93 adet ö%retmen oku-
lu kapatılmı#, klâsik liseler durumuna getirilmi#tir. Sonradan açılan 41 adet yıllık 
E%itim Enstitüleri ö%retmen ihtiyacını kar#ılayacak durumda de%ildir.

Cephe döneminde &mam-Hatip Okullarının sayısı 341’e ula#ırken, ö%retmen 
yeti#tiren okulların yatırımı kısılmı#tır. Bu Hükümet derhal i#ler durumda olan 
ö%retmen liselerini bir kararla 2 yıllık e%itim enstitüleri yapmalıdır ve bu ö%retim 
yılında ö%retime açmalıdır. Bunda bir sıkıntı olmadı%ı gibi, yüksekö%renime gire-
meyen binlerce ö%renciye de yer açmı# olacaktır.

Yine bu okullardan mezun olup da 2 yıldır bo#ta kalan ö%rencileri mesleki kurs 
düzenleyerek ö%retmen yapmalıdır.

BA%KAN — Müddetiniz doldu Sayın Unsal.

N#YAZ# UNSAL (Devamla) — Sayın Ba#kan, bir dakikanızı rica ediyorum.

BA%KAN — Bir cümle..

N#YAZ# UNSAL (Devamla) — E%itim Enstitüsü sınavları birkaç kez Danı#tay 
kararı ile bozulmu#tur, durdurulmu#tur; ama yasa ve yönetmelik tanımayan, yar-
gıç kararı dinlemeyen hükümet, bunları dikkate almadan sınavlar düzenlemi#tir ve 
kayıtlar yaptırmı#tır. Bunlar derhal bozulmalıdır ve yasa üstünlü%ü sa%lanmalıdır.

Cepheciler e%itim i#ini denetimden uzak tutmak için tefti# sistemini kaldır-
mı#tır. Bunu derhal yeniden etkin duruma getirmelidir, özellikle kırsal kesimdeki 
komando e%ilimli gençleri ve ö%retmenleri denetimden uzak tutmak için tüm mü-
fetti#ler Ankara, &stanbul, &zmir’e çekilmi# ve sayılan yok denecek duruma getiril-
mi#tir. Bunun hemen düzeltilmesini bekliyoruz Hükümetten.

BA%KAN — &lâve müddetiniz de doldu Sayın Unsal.

N#YAZ# UNSAL (Devamla) — &kinci ve önemli bir husus da #udur:

Din e%itimi ile ilgili i#levlerde nedense bir kısım köylerimiz ihmal ediliyor. Bu 
köyler adeta bu i#in dı#ında tutuluyor. Din e%itimi sanki bazı mezheplerin tekelin-
de imi# gibi davranılıyor. Bu konuya &slâm esasları dahilinde Hükümet e%ilmelidir.

Bir kısım köylerde cenaze yıkamak sorun olmaktadır. &mam bulunmuyor. 
Bunu din i#lerine bakan Ba#bakan Yardımcısının Hükümete getirerek geli#tirmesi-
ni ve bir esasa ba%lamasını bekliyoruz. Laiklik esasını uyguladı%ımızı hiç bir zaman 
unutmayalım.

Sayın Ba#kan, cümlemi topluyorum.

Son olarak #unu belirtmek istiyorum:



Bu Hükümet olayların ve sorunların üstesinden gelecektir, bundan ku#kumuz 
yoktur. Bunu yaparken güncel sorunlardan çok nedenlerine inerek, nedenleri çö-
zümleyerek, sorunları ortadan kaldırarak bu i#leri ba#armalıdır.

Dü#ünceyi kötüye kullanmanın daima kar#ısında olaca%ız; ama kimseye dü-
#ünceyi suç da bu ülkede saydırmayaca%ız.

141, 142, 163’ncü maddelerin i#birli%i sürdü%ü sürece hükümetlerin i#i bu ül-
kede daima zorla#acaktır. &#kence i#lerinin süratle kökü kazınmalıdır.

Ulusal savunmamız için olu#turulan özel sava# sisteminin giderek ba#ka amaç-
lara kaydırıldı%ını üzülerek duyuyoruz. Bu kesinkes gözden geçirilmelidir.

Haberalma örgütümüz…
BA%KAN — Vaktiniz tamam Sayın Unsal. Bu tamamlama de%il yeni bir konu..
N#YAZ# UNSAL (Devamla) — Tamam Sayın Ba#kanım bitti. Haberalma ör-

gütümüz bilinen alı#kanlıkların dı#ında tutulmalıdır.
Sayın Ba#kanım;
Hükümete bu i#leri yapmada gönülden ba#arılar diliyorum. Te#ekkür ederim. 

(CHP sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Ben de te#ekkür ederim Sayın Uysal.
Sayın Güven buyurun efendim.
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Ba#kan, Sayın üyeler;
Bu Hükümet yapısı itibarıyla bir Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti de%ildir. 

Bu Hükümet, yapısı itibarıyla da tam bir koalisyon de%ildir. Ancak, gerçekçi olmak 
lâzımdır; bu Hükümetin sorumlulu%unu tamamiyle Cumhuriyet Halk Partisi yükle-
necektir. Ona göre bu Hükümetin kendi giri#imlerini düzenlemesi gerekmektedir.

Hükümetin kurulu#u demokrasinin de, Devletin de çökme tehlikesiyle kar#ı 
kar#ıya oldu%u bir ortamda olu#mu#tur.

&kinci Milliyetçi Cephe Hükümeti bünyesi itibarıyla bir yönü &ktidar hırsına, 
bir yönü ise Anayasal düzeni içine sindirememe kompleksiyle hasta gruplara da-
yanıyordu. Bunun için yıkıcı, tahrip edici; okulların, sokakların, i#yerlerinin silahlı 
çatı#malara sahne oldu%u, can ve mal güvenli%inin kalmadı%ı, barı# ve karde#lik 
duygusunun temelden yok edildi%i bir ortamda do%mu#tur. Ekonomik durum daha 
da beterdir. Yokluk, karaborsa, pahalılık, istifçilik, geçim sıkıntısı, kısacası sokakta-
ki anar#iye ekonomik anar#i de tam destek olmu#tur.

Bu bakımdan, Batıda bir söz vardır, “Toplumlar ne tok esirler, ne de aç hürler 
olmalıdır” Biz toplum olarak, millet olarak açlıktan sefaletten, pahalılıktan, kara-
borsadan, istifçilikten kurtulamadık; elde kala kala bir özgürlükçü demokrasimiz 
vardı, onu da neredeyse yitirmenin e#i%ine gelmi# bulunmaktayız.

O halde bu Hükümetin en büyük görevi, Anayasaya i#lerlik kazandırma ola-
caktır. Türkiye’nin bu noktaya geli#inde, birçoklarının söyledi%i gibi, Anayasanın 
uygulanması de%il, Anayasanın uygulanmaması neden olmu#tur. Suçlu, Anayasa 
de%il; suçlu, Anayasayı uygulamayanlardır. Anayasa kendi do%rultusunda olan her 



#eye açık ve elveri#li, olmayana kapalıdır. Anayasamızda özgürlüklerin geni# bir üs-
tesi çizilmi#tir; temel hak ve özgürlükler, sosyal ve iktisadi haklar, siyasi haklar ve 
özgürlükler listesi Anayasada net bir #ekilde dile getirilmi#tir. &ktidarın en büyük 
sıkıntısı, Anayasada sıralanan bu haklarla çatı#ması olmu#tur. Temel hak ve özgür-
lükleri, sosyal ve iktisadi hakları, siyasi hak ve özgürlüklerle sınırlanan, kısıtlanan 
iktidar bunu tanımamı#tır. Özel giri#im, Anayasamızla kısıtlandı%ı halde, bunu ak-
sine yorumlayıp özel giri#imin alabildi%ine serbest oldu%u bir dü#ünceye dalmı#tır. 
Sosyal devlet anlayı#ı sanki bir ulufe da%ıtımı sökünde yorumlanmı#; aslında sosyal 
tıkanıklıkları giderici, yeni tedbirlerin, düzenin getirilmesi gere%iydi.

Milliyetçi Cephe iktidarı sınır tanımama hastalı%ına tutuldu. Anayasanın ken-
disine kapadı%ı kapılan açık gördü%ü, vatanda#a açtı%ı kapılan kapama yoluna gitti. 
Her kapalı kapıyı zorlamada da olaylar çıktı, sonuç olarak yargı organlarıyla, TRT 
ile, özerk üniversite ile, gençlikle, ilerici kurulu#larla devamlı çatı#ma haline dü#tü.

Yanıldıkları bir nokta vardı. Devlet ile partiyi birbirine katar duruma girdiler. 
Devlet hepimizin, parti ise ancak mensup oldu%u insanların toplulu%udur. O halde 
Devlet ile parti ayrılı%ı üzerinde durmak lâzım.

Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü gensoru görü#meleri sırasında #öyle bir söz 
sarf etti; “Militanları bakanlıklara yerle#tirdi%imiz söyleniyor. Bunlar Çin’den mi, 
bunlar Rusya’dan mı, bunlar Yunanistan’dan mı geldi?” dediler. Aslında bu ucuz 
demagojiye girmemek lazım. Kendilerine #u sorulabilir; “Yerinden oynattı%ınız ki-
#iler Çin’den mi gelmi#tir, Rusya’dan mı gelmi#tir. Yunanistan’dan mı gelmi#tir?”...

Demek ki, sorun bu de%il. Sorunun esas gerçek yönü #udur: Anayasamızın 
58’nci maddesinde, “Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete 
alınmada, ödevin gerektirdi%i niteliklerden ba#ka hiç bir ayırım yapılmaz” hükmü 
vardır. Halbuki, görülen oydu ki, gerek Milliyetçi Hareket Partisinde, gerekse Mil-
li Selâmet Partisinde Devleti görü# do%rultusuna çekme özlemleri vardı. Bu görü# 
do%rultusuna çekmenin somut belirtisi, Milliyetçi Hareket Partisinin hâkim oldu-
%u bakanlıklarda Ülkü Ocaklarına kayıtlı olan ki#ilerden ba#kasına i#e alınma #ansı 
tanınmıyordu. Halbuki Anayasanın öngördü%ü bir partiye kayıt #artı de%il, hizmete 
alınmada ödevin gerektirdi%i niteliklere sahip olma #artı idi. Bu haliyle Anayasa 
suçu i#ler duruma girmi#lerdir.

Sayın Ba#kan, Sayın üyeler;
Bu Mecliste ve Senatoda herkes fa#izmin de, komünizmin de kar#ısında ol-

du%unu söyler. Geçen devredeki toplantılarda Sayın Ba#bakan da bunu nitelediler. 
Mesele, konuya lafla de%il, somut olarak e%ilmektir,

Fa#izm sava# ve kapitalizmin ili#kili oldu%u bir sistemdir. Sava#ın tahrip etti%i, 
yok etti%i ortamlarda kapitalizmin ücret dengesizliklerinin, ücret adaletsizlikle-
rinin ortaya koydu%u çökü# dönemlerinde gelir. Her derde deva bir antikapitalist 
dü#ünce olarak ortaya atılır. Güçlü devlet fikrine dayandırılır. Tutarlı doktrini yok-
tur. Ülke #artlarına göre bir demogojisi vardır. &ktidarı ele geçirme sava#ı devlete 
hâkimdir. Devleti çökertme önde gelir. En iyi yol, Anayasaya saygılı görünüp halkı 
uyutma yoludur. Parti - devlet bütünle#mesi, devlet hizmetinde bir sivil milis, en 



kuvvetli olan haklı, #iddet ahlakidir gibi demokratik ve insan haklarına dayanma-
yan dü#üncelerden kaynaklanır ve kendilerine has bir milliyetçilik de ortaya atarlar.

Çıkar dü#üncesi, din ve mezhep ayrılıkları, fanatik dü#üncelerden kaynaklanıp 
milleti dü#man kamplara ayrıldı%ı, okullarında, sokaklarında cinayet mangalarının 
kol gezdi%i, insanların kur#unlandı%ı e%itim müesseselerinin kapalı oldu%u, iç ba-
rı#ın yıkıldı%ı, demokrasinin çöktü%ü ortamda millet sevgisinden, milliyetçilikten 
bahsetmek Türk halkına en büyük hakaret olur.

Kısaca ekonomik duruma de%inmek isterim: Anayasanın öngördü%ü, dayandı-
%ı planlı kalkınma ilkesi temelden reddedilmi#tir. Ortak Pazarla ili#kilerimiz hiç de 
iyi de%ildir. Avrupa’nın Kuzeyi sanayi bölgeleri de ileri teknoloji, sermaye birikimi 
olurken, Güney kesiminde ziraata dayalı geri teknoloji olan memleketlerde sıkıntı-
lar vardır. Türkiye, bu sıkıntılı halkanın en bedbahtını te#kil etmektedir. &spanya, 
Portekiz, &talya, Yunanistan sıkıntı içerisinde. Bu nedenle buralardaki demokrasi-
lere kırılabilir, çökebilir demokrasi diyorlar. Türkiye, ayrıca bunların da son derece 
gerisinde tutulmak suretiyle ekonomisi çok kötü duruma itilmi#tir. Ödemeler den-
gesi çok bozuktur. &kinci Be# Yıllık Plan devresinde be# yıl içerisinde açık 3 milyar 
iken, bu yılki açık sadece 4 milyarı bulmaktadır. 5 yıllık açı%ın üzerinde bir açık tek 
yılda tahakkuk etmektedir. 1974 yılında ihracatımız 1,5 milyar dolar iken, aradan 
4 yıl geçmesine ra%men hâlâ ihracatımız 1,6 milyar dolar civarındadır. 1970 yılında 
akaryakıta ödedi%imiz para 66 milyon dolarken, bugün akaryakıta 1977 yılı olarak 
ödedi%imiz para 1,6 milyar dolardır. Türkiye’nin ihracatının tam kar#ılı%ı sadece 
akaryakıta gitmektedir.

Sanayi, ula#ım, yakıt tamamıyla akaryakıta dayalı, petrol aramalarının hızlan-
ması, kömür, linyit ocaklarının i#letilmesi, bu arada Do%u Karadeniz Bölgesinde ne 
kömür yata%ı, ne linyit yata%ı da bulunmadı%ı göz önünde tutularak, Sovyet yardı-
mından alınmakta olan para ile biran evvel Do%u Karadeniz kesiminde rafinerinin 
kurulmasını bugünkü Hükümetten beklemekteyiz. Bu arada, geçmi# hükümetlerde 
devamlı surette vaat edilip bir türlü çözüme ba%lanmayan Hopa hudut yolunun da 
açılmasını öncelikle istemekteyiz.

BA%KAN — Müddetiniz doldu Sayın Güven, bitirmenizi rica edece%im.

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Ba#kanım.

Enflasyonla ciddi mücadele yapılması gereklidir. Kapitalist üretim biçiminde 
en etkin sermaye birikimi aracıdır. Tipik bir sermaye vergisidir. OECD ülkelerinde 
en çok hayat pahalılı%ının oldu%u yer Türkiye’dir. 1977 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllık 
fiyat artı#ları % 36’yı bulmu#tur.

&stihdam sorunu, Türkiye’nin en büyük sorunlarının ba#ında gelmektedir. Bu-
gün #ehirlerde 2.100.000 ki#i i#sizdir. Bugün köylerde 8,5 milyon gizli i#siz vardır. 
Bu sorunun çözülmesinde, bilhassa 5 milyonluk orman köylerinin bulundu%u ke-
simde en azından her evde i#siz olan bir ki#iye orman bölgelerinde çalı#mak sure-
tiyle i# verildi%i takdirde, uzmanlardan edindi%imiz bilgiler sonucu 4 - 5 yıl içinde 
sa%lanacak gelir bu gideri kar#ılayacaktır.



Keza Toprak Reformu bölgelerinde uygulama, altyapı tesisleri i#lerinde, ora-
daki i#siz insanlara asgari ölçüde i# verilmesi suretiyle sa%lanacak gelir de bunların 
giderini kısa devrede kar#ılayacak durumdadır.

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Güven.

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sanayide eme%i yo%un teknolojiye çevirmek 
gereklidir. Sayın Ba#kan, sözlerimi ba%lıyorum.

Devletin ve demokrasinin çökmekte oldu%u ortamdayız. Ekonomik anar#iye 
de, siyasi anar#iye de son verecek etkin önlemleri bekliyoruz. &ç barı# sa%lanmalıdır. 
Gülmeye, birbirimizi sevmeye hasretiz. Kaderde, kıvançta, tasada ortak topluma 
yönelmeliyiz. Kavganın yerini barı# ve karde#lik, ilkelli%in yerini uygarlık, cehaletin 
yerini bilinçlenme, ba%nazlı%ın yerini ho#görü ve akıl, ikiyüzlülü%ün yerini sevgi; 
iktidar - muhalefet ili#kilerinde olumsuz çatı#malar de%il, olumlu diyaloglar kurup, 
ekonomi ve sosyal yönden ileri, uygar, güçlü Türkiye’nin hep birlikte yaratıcısı ola-
lım, Yeni Hükümete içtenlikle ba#arılar dilerim.

Saygılarımla. (Alkı"lar)

BA%KAN — Sayın Demirayak, buyurunuz.

Yeterlik önergesi gelmi#tir. Ancak, lehte ba#ladı%ımız için, sekizinci sırada 
aleyhte Sayın Ahmet Remzi Hatip oldu%u için, ona olanak sa%lamak üzere Sadettin 
Demirayak’tan sonra yeterlik önergesini oylayaca%ım. Kabul edildi%i takdirde son 
sözü Sayın Hatip’e verece%im.

Buyurunuz.

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Sayın Ba#kan, Sayın Senatörler;

Per#embe günü Senatomuzda Ba#bakanımız Bülent Ecevit tarafından okunan 
Hükümet programım co#ku ile dinledik. Muhalefette görev yapmanın acemili%i 
içinde bulunanlar, kendilerine halkın verdi%i temsilcilik görevim bırakarak bu sa-
lonu terk edip gitmi#lerdi.

Bu program her #eyden önce insanı esas almı# bulunmaktadır. Do%um yapa-
cak olan kadından, suça itilen çocukların ruhsal durumlarına göre karar verebile-
cek çocuk mahkemelerine, dü#ünce aykırılıklarına ra%men barı# ve özgürlük içinde 
ya#ayabilen ku#aklar yeti#tirebilmek, sa%lıklı bir ya#am, insanın insanı sevebilece%i 
bir ortam, namuslu bir vergi sistemi, tasarruf ve sosyal güvenlik kurumlan, bunun 
ötesinde yarınlara emin olarak bakabilmek...

Mayınlı sınır tarlaları de%il, ba#ak vermi# bu%day tarlaları; hayal de%il gerçek 
&YAK ve MEYAK kurumlan; Devlet Güvenlik Mahkemeleri de%il, çocuk mahkemele-
ri, bölücülük de%il, birle#tirici ve barı#tırıcı bir yönetim; güvencenin, ta#ınan silahla 
de%il, devlette aranaca%ı bir yönetim... &nsanca, hakça bir düzenin programı bu.

Türk toplumunun huzurunun sa%lanmasında, ideolojik dü#ünceler ne olursa 
olsun suç i#leyenlerin üzerine, yuvalarına acımasızca gidecek yönetime kavu#aca%ız 
artık. Ekonomik darbo%azdan köklü ve isabetli kararlarla çıkma olana%ı sa%lana-
caktır bu yönetimde; palyatif tedbirle de%il.



Türkiye’mizde ismini kanunlardan alan üç tane kurulu# bulunmaktadır; Cum-
hurba#kanlı%ı, Cumhuriyet Senatosu, Cumhuriyet Savcılı%ı. Durum bu iken, 2’nci 
MC’nin ismini “Cumhuriyet Hükümeti” koydular; kanundan içtüzüklerden ayrı 
olarak. Mahalli seçimler sonrası bu Hükümet 218 milletvekili ile azınlık Hükümeti 
durumuna dü#ünce, istifasını vermesi gerekirken veya do%rudan do%ruya güveno-
yu istemesi gerekirken, CHP sinin gensoru önergesi vermesini beklediler.

Gensoru sonunda milletvekillerinin oylarıyla dü#üp giderken bir de, “Bunalım 
ba#ladı” dediler. Aslında bunalım yaratan Milliyetçi Cephe dü#ürülmü#tü. Bunalım 
da bitmi#ti. Gensoru ile dü#ürülen bu Hükümet halkın temsilcileri olan milletvekil-
lerinin oylan ile de%il de benim kasaba halkımın oyları ile dü#ürülse idi, kasaba hal-
kı bunların arkasından teneke çalardı. Cephe kurmak hastalı%ından kurtulamayan-
lar 33 aydır halkın anasını a%latmı#lardı. "imdi de 33 aydır a%lattıklarını güldürmek 
için “Mü#terek Milliyetçi Muhalefet Cephesi” kurdular. Hayırlı olsun kendilerine.

&#te Türk Ulusunu bu #ekilde cephelere bölenler kar#ısına 11 ki#i çıktı. 12 Ha-
ziran günü ettikleri yemine sadık kalarak bu Hükümetin kurulmasını sa%lamı#lar-
dır. Türkiye’nin bir Lübnan olmasını önlemi#lerdir. Bu asil davranı#larını kutlamak 
gerekir.

Cephe kuran sahte milliyetçiler içinde zaman geldi, “Ben Arap milliyetçisiyim” 
diyen oldu.

Bu Hükümet dönemi gerçek milliyetçilik dönemi olacaktır; 1974 yılında 
Kıbrıs’ta gösterdi%i gibi, afyon tarlasında gösterdi%i gibi, Ege Denizinde gösterdi-
%i gibi... Dün gerçek milliyetçili%imizi bu #ekilde göstermi#tik. Bugün ATA" rafi-
nerisinde gösteriyoruz. Bu Hükümetin Bakanı verdi%i emir üzerine Devlete olan 
saygınlı%ı kazandırdı. Akdeniz’de seyreden tankerin yönü de%i#tirilerek Mersin’e 
getiriliyor. Bizler bu davranı#ı sömürge milliyetçilerinden bekleyemeyiz.

Sayın Üyeler;
Bu Hükümet döneminde artık, ye%enler sahte mobilyaları yurt dı#ına sevk 

edemeyeceklerdir. Karde#ler, özel te#ebbüs mensuplarını dolandıramayacaklardır. 
Bakan o%ulları imtihansız Ticaret Bakanlı%ı &hracat Genel Müdürlü%üne atanma-
yacaklardır. Bakan damatları, yüksek ücretlerle Çukobirlik Genel Müdür Yardım-
cılı%ına atanamayacaktır. Müste#ar makam #oförleri Londra’ya memur olarak 
atanamayacaktır. Irza geçmekten mahkûm olan imamlar genel müdür yardımcısı 
olamayacaklardır. Sivil rütbeli ki#iler genç ya#larında müste#arlık mevkilerine ge-
tirilmeyecektir. &lkokul ö%retmeni Tekel Bakanlı%ının &çki Fabrikası &malat Müdür-
lü%üne getirilemeyecektir. Milli E%itim Bakanlı%ının Genel müdürlükleri, hırsızlık 
yapan, menfaat kar#ılı%ı tayinler yapan kimseler tarafından doldurulamayacaktır. 
Ülkü Ocaklarına yurt dı#ından araç temini için Gümrük Tekel Bakanlı%ının özel 
tebli%leri Resmi Gazetede yayınlanmayacaksın.

Bu Hükümetin içinde Rusya’nın Bakü iline ö%retmen ataması yapacak bir Milli 
E%itim Bakanı bulunmayacaktır. Bir yakınının tayini için u%ra#an köy muhtarına 
ö%retmen tayin eden bir Milli E%itim Bakanı bulunmayacaktır. Marangoz okulun-
dan mezun olan kimseyi adalet mekanizmasının ne oldu%unu sadece Türk filmle-



rinde görmü# olmasına ra%men, Adalet Bakanlı%ında yüksek ücretlerle mü#avirli%e 
alacak bir Bakan bulunmayacaktır.

Sayın Üyeler;

Bu Hükümet döneminde, Ticaret Bakanlı%ının bodrum katı silahlı e#kıyaların 
barına%ı olmayacaktır. Uluslararası görü#melerde ne masaya yumruk vuran bir Ba#-
bakan, ne de takla atan bir Ba#bakan görmeyece%iz artık.

Bu Hükümetin içinde oyuncakçı dükkânından alınmı# oyuncak fabrikası tank 
ve topları ete%ine doldurup da Konya Ovasında bu%day eker gibi sahte fabrika te-
meli atacak bakanları görmeyece%iz artık.

Bu Hükümetin içinde, üç yıllık kaymakamı Lizbon’da bakanın hanımının e#-
yalarım ta#ıdı diye büyük #ehirlerden birine Emniyet Müdürü yapacak bir &çi#leri 
Bakanını göremeyece%iz. &dari i#lerin ne oldu%unu bilmeyen mühendis arkada#la-
rını &çi#leri Bakanlı%ının Mü#avirli%ine yüksek ücretlerle atayan bir &çi#leri Bakanı 
görmüyoruz.

Yabancı dil bilmeyen ortaokul mezunu memurlar, köy ö%retmenleri, ö%renciler 
Ticaret Bakanlı%ının Münih’teki, Bern’deki Ticaret Mü#avirliklerine atayacak Ba-
kanlar bu Hükümette kalmamı#tır artık.

Sayın Üyeler;

Bu Hükümeti, Türk Ulusunun içte ve dı#ta itibarım, saygınlı%ını kazandıraca-
%ına inandı%ımız ve güvendi%imiz içindir ki, ba#arılar diliyor ve kutluyoruz.

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri, yedi Sayın üye konu#-
mu#tur. Sekizinci sırada aleyhte Sayın Ahmet Remzi Hatip söz almı#tır. Son sözü 
Sayın Hatip’e verece%im.

Ancak, yeterlik önergesi vardır. Sayın Hatip’in konu#ması geçerli olmak üzere 
yeterlik önergesini okutup oylarınıza sunaca%ım.

Sayın Ba#kanlı%a

Hükümet programı üzerinde yapılan konu#malarla aydınlanmı# bulunuyoruz.

Müzakere ve konu#manın kifayetinin Yüksek Senatonun takdirine arzını saygı 
ile istirham ederim.

Kastamonu Senatörü Mehmet Seydibeyo%lu

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Aleyhinde söz istiyorum.

BA%KAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ucuzal, buyurunuz.

ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Sayın Ba#kan, de%erli arkada#larım;

Evvela bir hususu Yüce Heyetinize hatırlatmak isterim. "ahsı adına söz alan 
arkada#larımızın konu#malarının 10 dakikaya indirilmesine dair önerge i#leme ko-
nuldu%u zaman, hatırlarsınız, Sayın Ba#kanımız 15 arkada#ımızın söz aldı%ım ve 
böylece 10 dakikaya indirildi%i takdirde bütün arkada#larımıza konu#ma imkânı 



do%aca%ım söylediler. Ben de oturdu%um yerden, “15 arkada#ın konu#ması #artı ile 
10 dakikaya indirilmesine taraftarız” dedim.

"imdi görüyoruz ki, yeterlik önergesi gelmi#tir. Sayın Ba#kan da bunu i#leme 
koymaya kararlıdır.

HASAN FEHM# GÜNE% (Sakarya) — Tüzük hükmü gere%i.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — De%erli arkada#larım;
Saat 15.00’ten beri devam eden ve 5 saati geçen müzakereler sırasında bu kür-

süye gelen birçok hatip geçen 33 ay bu memlekete hizmet eden Hükümetin tutu-
munu yere yere bu zabıtları doldurdu. &zin verirseniz ve önergeyi oylamazsanız, 
size gerçekleri dile getirmek için hiç olmazsa 10 dakikalık bir imkândan istifade 
ederek Yüce Cumhuriyet Senatosunun tarihe geçecek zabıtlarını hiç olmazsa insaf 
içinde meydana getirelim.

Kifayet önergesini lütfen oylamayınız ki, bu memleketi bu anar#i ortamına ge-
tiren kirli ellerin kim oldu%unu bir defa daha tespit etmenin imkânına kavu#alım.

Kurulmu# olan Hükümetin, geçmi#teki Hükümet ile yapılan mukayesesi için 
burada itham edilmi# olan arkada#larımızın hakkını korumu# olalım. Gelip burada 
her #eyi isnat, her #eyi iftira, her #eyi tezvir metodu ile yürütecek, sonra da bizim 
konu#ma hakkımıza imkân vermeyeceksiniz... Bu, Yüce Senatonun adaletine sı%-
maz sevgili arkada#larım.

Zannediyorum konu#masını yapacak daha geride 4-5 arkada#ımız kalmı#tır. 
Saat 21’i geçmekte; sabaha kadar da bu memleketin meseleleri üzerinde durmak 
bizim görevimizdir. Mademki kurulup gelen Hükümet bu memlekette anar#iyi or-
tadan kaldıraca%ına söz veriyor, gelin bu kifayet önergesini oylamayınız ki, ken-
dilerine gereken tedbiri muhalefetin ciddiyeti içerisinde biz de söyleme imkânını 
bulalım.

De%erli arkada#larım;
Ciddi meselelerle kar#ı kar#ıya oldu%umuzu söylüyoruz. O halde ciddi mesele-

ler üzerinde ciddiyetle duralım. Duralım; Anayasanın kar#ısında kimin oldu%unu 
görelim, Cumhuriyete saldıranların kim oldu%unu, kimden himaye gördü%ünü bu-
rada dile getirelim, de%erli arkada#larım.

Onun için sizden istirham ediyorum, lütfen geriye kalan 4-5 arkada#a konu#-
ma imkânı veriniz ki, Yüce Senatonun ciddiyeti ile ba%da#mı# olsun, Hükümetin 
programı böylece müzakere edilerek neticeye ba%lansın.

Te#ekkür ederim. (AP sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederim, Sayın Ucuzal.
Sayın Ucuzal’ın Ba#kanlı%ın tutumu ile ilgili konu#masının bir kısmının do%ru-

luk yönü vardır. Di%er kısımlar Ba#kanı ilgilendirmiyor.
Gerçekten ki#isel konu#malara geçmeden önce müddet sınırlanmasını talep et-

tim ve 15 üyenin sırada oldu%unu söyledim; ancak 15 Sayın üyenin mutlaka konu-
#aca%ı garantisini veremedim, veremezdim, çünkü, &çtüzü%ün 56’ncı maddesi bana 



böyle bir yetkiyi vermez. &çtüzü%ün 56’ncı maddesine göre lehte, aleyhte ve üzerin-
de iki Sayın üye konu#tuktan sonra yeterlik önergesi verilir, aleyhinde bir ki#i ko-
nu#ur ve Genel Kurulun oylarına sunulur... Böylece ben önerge geldikten sonra onu 
oylamaya mecburum. Her hangi bir takdir hakkımı kullanmakta mezun de%ilim.

Çok büyük bir demokratik anlayı# içindeyim. Görüyorsunuz ki, mecbur olma-
dı%ım halde, ben Ba#kanlık hakkımı ve yetkimi kullanarak, son sözü aleyhte kullan-
mayı da Ba#kanlı%ın bir hakkı olarak kullanarak yeterlik önergesini sırada bulunan 
ve aleyhte konu#acak olan üyeye tahsis etmek ve böylece geçerli olmak üzere yeter-
lik önergesini #artlı olarak oylarınıza sunuyorum. Böylesine bir anlayı#ın içindeyim.

Mecburum Sayın Ucuzal, her hangi bir görü#me açılamaz. Yeterlik önergesin-
den sonra; ancak ve kesin surette aleyhte konu#ulur ve oylamaya geçilir.

Sayın Remzi Hatip’in son sözü söyleme hakkı saklı olmak üzere yeterlik öner-
gesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 27 oya kar#ı 48 
oyla yeterlik kabul edilmi#tir.

Sayın Hatip’ten sonra Sayın Ba#bakan konu#acak ve yapılan konu#malara ce-
vap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Hatip. Sizin de 10 dakika konu#ma süreniz var.
AHMET REMZ# HAT#P (Konya) — Sayın Ba#kan, Cumhuriyet Senatosunun 

Sayın Üyeleri;
Sayın Ecevit Hükümetinin Programı üzerindeki #ahsi görü#lerimizi bir Milli 

Selâmet Partili senatör olarak ifade etmeye çalı#aca%ım.
Program üzerindeki görü#lerimizi diyorum; çünkü programın içerisindekileri 

müzakerede fayda mütalaa ve mülahaza etmemekteyiz. "öyle ki;
Önce Hükümetin te#ekkül sebebi, demokrasi dı#ı, Parlamento adap ve anane-

lerine uymayan birtakım tertiplere dayanmaktadır.
Mahalli seçimleri takiben, Millet Meclisi ve seçmen ekseriyetine dayanan Hü-

kümetin orta%ı bir partiden 11 üyenin istifası sa%lanmı#tır. Arkasından Cumhuri-
yet Halk Partisi, uzun süredir kendisini namzet gördü%ü Hükümete hemen talip 
çıkmı#tır.

Gensoru müessesesini a%ır ithamlara maruz kıldı%ı Hükümete müdafaa imkânı 
ve hakkı tanımadan ve sadece onu dü#ürmek gayesiyle çalı#tırıp, en nazik dönem-
de Hükümet buhranı çıkarmı#tır. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra, önceden 
yaptı%ı vaat ve pazarlıklar sayesinde Meclis ekseriyetim temin etti%i garantisiyle 
Çankaya’dan Hükümet kurma görevini almı#tır.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Siz nereden aldınız, Amerika’dan mı 
aldınız?

AHMET REMZ# HAT#P (Devamla) — &kinci olarak, Hükümet yapısı dejene-
re edilmi#tir. Bakanlıkların adedi kamu yararı, millete yapılacak hizmetlerin daha 
verimli #ekiller ve usuller içerisinde yürütülmesi ölçüsüne göre de%il, türlü yollar-
dan temin edilmi# i#tirakçi milletvekillerine birer koltuk imal edebilmek için artı-
rılmı#tır.



Daha altı ay evvel yaptı%ı denemede adedi 29 olarak onaylanmı# Bakanlar Ku-
rulu, bu kadar kısa zamanda Devlet bünyesinde ve kamu hizmetlerinin hacminde 
ne gibi de%i#iklik olmu#tur ki, Halk Partisince 35’e çıkarılmı#tır?

Görülen, i#e adam de%il, adama i# bulma hastalı%ı bula#tırılan Devlet dairele-
rinin keyfi ve indi bir tarzda politikaya alet edilmeye ba#lanmasıdır. Demokratik 
ülkelerin hiçbirinde emsaline rastlanmayan yeni bir Hükümet #ekli ortaya çıkmı#-
tır. Partilerarası rekabetin ve kıskançlı%ın do%urdu%u iktidar olmak için hemen her 
yolu mubah sayan, kamu yararını, milli menfaatleri dikkate almayan bir Hükümet 
modeli.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Alı#tanız her zaman 20 ki#iyle Hükü-
mette kalmaya.

AHMET REMZ# HAT#P (Devamla) — Azınlı%ın, politik tertip ve kombine-
zonlarla Hükümete getirilmesi metodunun olu#turdu%u bir tip. 13 ba#lı, 35 ayaklı 
konfederatif veya kontonal bir Hükümet, takdirlerinize arz ediyorum.

H#LM# NALBANTO&LU (Erzurum) — Alı#tınız her zaman iktidar olmaya.
AHMET REMZ# HAT#P (Devamla) — Devletimizi ve demokrasimizi tahribe 

yönelen, bu tutum ve davranı#a göz yumuldu%u takdirde, giderek rakip partilerden 
transfer edilecek üye sayısına göre de%i#en, 50 veya 100 üyeli Bakanlar Kurullarıyla 
kar#ıla#mamız ihtimali mevcuttur.

Bu Bakan enflasyonuna bir “Dur” diyecek, bakanlıkların sayısını hizmet esa-
sına ve ciddi ölçülere ba%layacak, Devlet Hazinesini israftan koruyacak Bakan, 
muhakkak Yüce Meclislerdir. Parlamenterlerimizin itibarıyla da yakından ilgili bu 
transferlerde, futbol takımlarındaki tavizkâr usullere mani olucu esasları Meclisle-
rimiz getirmelidir.

Üçüncü olarak; Hükümet destekçilerine ra%men, bir Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetidir. Cumhuriyet Halk Partisinin temsil etti%i solcu görü#, milletin çözüm 
bekleyen meselelerini temelden halledemez. Zihniyet, Halk Partisinin sol zihniyeti 
oldu%u için, yapılacak icraat da tamamen Halk Partisine ait olacaktır. Sonucundan 
da yine bu parti mesul olacaktır.

Esasen, Hükümetin anayapısı, Halk Partisi harcı ile dökülmekte olan bir beton 
in#aat gibidir. Bu sebeple, kalıp olarak kullanılan tahtalar misali, destekçi bakanlar 
bilahare hurdaya ayrılacaklardır.

Sol zihniyetin meydana getirece%i yapının temelinde bereketsizlik yattı%ından, 
böyle bir idarenin ba#a geçmesiyle devam eden anar#inin artması, kıtlık, yokluk, 
darlık ve kuyruklara #ahit olunacaktır. Milletin endi#eyle bekledi%i sadece bu kuy-
ruklardır. Merak konusu olan, millete acaba hangi kuyruk ilk olarak sunulacaktır...

Vazifeyi devraldıklarından bu yana geçen müddet zarfında asayi# nasıl sa%-
lanacak, ö%retim özgürlü%ü için ne yapılacak, iktisadi dar bo%azlar nasıl giderile-
cek, döviz sıkıntısı, i# hayatının durması nasıl önlenecek? Bu konularda mü#ah-
has, inandırıcı çareler üzerinde tek söz duymadık. Çare diye, tedbir diye âdeta, her 
umum müdürün ba#ına ayrı bir bakan ortaya kondu o kadar. Lafla peynir gemisi 
yürümez; ama Devlet gemisi yürür zannediliyor.



50 milyar açık verir diye ilan ettikleri 1978 bütçesinin, 260 milyara ba%lanmı# 
yekûnu, #imdi Halk Partisinin elinde milyarlar ilavesiyle hazırlanıyor.

Daha Hükümet Programı okunmadan, memur katsayılarının 12’den 17’ye çı-
karılaca%ı duyuruluyor. Bunun yanı sıra, ev hanımlarının da sigortaya ba%lanaca-
%ından söz ediliyor. Bu ve benzerleri için, bütçede kar#ılık bulunamayaca%ına göre, 
görülmeyen açıklar, yüz milyarları geride bırakacaktır.

Esasen, Cumhuriyet Halk Partisi, kendi dı#ından milletvekillerine vaatlerde 
bulunarak, kurdu%u Hükümetini, yine vaatlerle ayakta tutmak istemektedir. &kti-
darda sürekli kalaca%ını kestiremedi%i içindir ki, sorumsuzca savurganlık kapıları-
nı, programdaki iddialarına ra%men, kendileri aralamaktadırlar.

Çok muhterem arkada#larım;
Aziz milletimiz, görev Sayın Ecevit’e tevdi edildi%inden bugüne, kurt masalları 

misali Waldheim ile me#gul edildi. Günlerce devam eden gizli görü#melerde neler 
konu#uldu? Kapalı kapılar arkasında bu zata neler vaat edildi ki, Türkiye’den bu 
kadar memnun ve sevinçle ayrıldı, gitti?

Kıbrıs Rum kesiminde, Yunanistan’da ve Amerika’da aynı sevinç çı%lıkları ve 
memnuniyet ifadeleri sarf ediliyor. Bizim dı#ımızda bütün dünya bayram ediyor. 
Kıbrıs sorununun halledilmesinin gün meselesi oldu%u müjdeleniyor. Türkiye’ye 
Amerikan Senatosunun verece%i bah#i#lerden söz ediliyor. Sayın Ecevit, Yüce Mec-
lislere bu en hayati mevzuda programındaki bir paragrafik, üstü kapalı Kıbrıs poli-
tikasından ba#ka bir izahat vermekten neden kaçmıyordu?

Kendisini bu görü#meler hakkında Senatoda izahat vermeye davet ediyoruz.
Millet Meclisinden güvenoyu bekleyen bu Hükümeti, te#ekkül sebebi, yapısı, 

sol zihniyeti bir Halk Partisi Hükümeti olu#u sebebiyle tasvip etmiyoruz; ama yıl-
lardan beri, malum iç ve dı# çevreler, bazı tekelci sermaye sahipleri, basının belli bir 
kesimi tarafından #i#irilen Halk Partisi balonunun sönmesi bakımından bu deneme 
faydalı olacaktır kanaatindeyiz.

Halk Partisi, “Biz artık yeni Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Düzen de%i#tirece%iz” 
diye ortaya çıktı. Soldaki oyların tamamına talip oldu. Düzeni de%i#tirmek ya ka-
nun ile olur ya hükümet olursanız, programla.

"imdiye kadar Halk Partisinin düzen de%i#tiren kanun teklifleri getirdi%i gö-
rülmemi#tir. Meclislere takdim etti%i programlar da ortadadır. "ikâyetçi oldu%u 
düzenin yerine koyaca%ı “Ak günleri” hazırlayan plan, program ve projeleri göre-
miyoruz. Ecevit Hükümetlerinin programlarında gözlerimiz, “Her kanun üstünde 
do%a kanununu vardır. Toprak i#leyenin su kullananındır” gibi sloganları aradı. Bu 
program de di%erleri gibi klasik, alı#ılmı# bir Hükümet programının ötesinde bir 
özellik göstermemekte, düzen de%i#tirmek yerine statükocu bir manzara arz et-
mektedir. Bu haliyle Halk Partisi hakkında #u halde iki durum ortaya çıkıyor: Ya 
mevcut düzenden razıdır, memnundur; böylece kendi seçmenlerini, özellikle bütün 
a#ırı uçta olanları oyalamaktadır. Gayesi, sadece Hükümet olmaktır yahut munis 
görünmeyi tercih etmektedir. Böylece, kendisini Hükümete getirmek için buldu%u 
destekleri muhafaza etmek mümkün olacaktır hesabındadır. Esas gayesi, Cumhuri-



yet Halk Partisini tutan ekstrem fikir sahiplerinin istediklerini yerine getirmektir. 
Her iki halde de samimiyet yoktur.

BA%KAN — Sayın hatip, bir dakikanız var efendim.
AHMET REMZ# HAT#P (Devamla) — Bugün Cumhuriyet Halk Partisinden 

soldakileri, hem kendi cephesine celbetti%i destekçilerine #irin görünmek çabala-
rıyla millet ve Parlamento önünde samimiyetini yitirmi# duruma dü#mü#tür. Nite-
kim, istismar konusu yapmakta bulundu%u köylü - i#çi sınıfı taraftan oldu%u aldat-
macası devam ederken iç ve dı# sermaye ve kredi çevreleri, milletimizin ekonomik 
ba%ımsızlık ve kalkınma sava#ı mahiyetinde olan ve Milli Selâmet Partisi tarafından 
ba#latılıp ba#arıyla cesaretle sürdürülen hakiki kalkınma ve a%ır sanayi hamlelerini 
durdurtmak üzere bu üçüncü harekâtta da bula bula kendilerine hizmet ettirmek 
üzere sömürüye kar#ı oldu%unu iddia eden Halk Partisini bulmu#lardır. Halk Par-
tisi zihniyetinin idaresi uzun yılar bu milletçe denenmi#tir; millet sükutu hayale 
u%ratılmı#tır. Denenmi#, denenmez; ama Cumhuriyet Halk Partisinin çok #i#irilmi# 
balonun bir an önce patlaması &çin biraz havalanması gerekmektedir. Herhangi bir 
hal olursa, Hükümeti 1974’te oldu%u gibi terk etmemesi, icra görevinin devamını 
teminini ve emaneti yeni sahibine ve ehline devretmek üzere görevde kalma ga-
rantisini destekçi bakanlar #imdiden Halk Partisinden istemek durumundadırlar, 
tavsiye ederiz.

BA%KAN — Sayın Hatip, müddetiniz doldu.
AHMET REMZ# HAT#P (Devamla) — Son söz olarak muhterem Ba#kan, 

programda gördü%ümüz bazı müspet hususları kaydetmek isterim:
Programda #öyle yazıyor; “Gençlerimizin arasında karde#li%in yerle#ece%i, 

sevginin ye#erece%i bir ortam gerçekle#tirmek... &nanç özgürlü%ü ki#inin kutsal 
ve dokunulmaz hakkıdır. Demokrasinin dü#ünce özgürlü%ü kadar ayrılmaz parça-
sıdır. Türk Milletinin din anlayı#ı geli#meye ve her alanda ilerlemeye, toplumun 
bütünlü%ünü ve manevi gücünü koruyacak destek olacak bir etkendir” gibi inanç 
ve fikir hürriyeti vaatlerine ve “Türkiye’nin ileri bir sanayi ülkesi durumuna getiril-
mesi altyapı geli#tirilmesi döviz açı%ını hızla azaltmayı amaçlar biçimde yatırımlara 
yeni öncelikler verilecektir. Yüzüstü bırakılmı# bulunan yatırımları sonuçlandırır-
ken, gelece%e dönük hızlı ve sa%lıklı sanayile#me hareketini de gerçekçi bir #ekilde 
ba#latmı# olaca%ız” gibi sanayiin geli#tirilmesi vaatleri tutuldu%u takdirde, Milli 
Selâmet Partisinin ba#lattı%ı manevi ve ahlâki kalkınma esasları, plan - projesi yok 
denilen büyük anayatırımlar oldu%u için, Hükümet çalı#malarım desteklemekten 
büyük bir zevk duyaca%ız.

"unu da ifade ermeden geçemeyece%im: Bu kürsüden müdafaasız kimseler 
aleyhine konu#mak, burada olmayanlar hakkında konu#mak mezmundur. Anane-
lerimize göre bu söylenenler do%ru ise gıybettir, yanlı# ise iftiradır. Niçin isim ver-
miyorsunuz?

SADETT#N DEM#RAYAK (Aydın) — Gazetelerde var onlar.
AHMET REMZ# HAT#P (Devamla) — Niçin, bir din adamının ismini sakız 

gibi biriniz ötekinin a%zından alıp çi%niyorsunuz? Bu acayip bir tutumdur. Burada 



mevcut Hükümete isimlerin verilmemi# olmasının söylenmesi kâfi de%ildir. Zabıt-
lara geçmek üzere bu söylenen ismin zikredilmesinde fayda vardır.

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (AP ve MSP sıralarından alkı"lar)
BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Hatip.
Buyurun Sayın Ba#bakan Bülent Ecevit. (CHP, Milli Birlik Grupu ve Cumhurba"-

kanınca S.Ü. Grupu sıralarından alkı"lar)
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Ba#kan, 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri;
Bu çok verimli görü#melerde gerek gruplar adına yapılan konu#malarla, gerek 

ki#ileri adına yaptıkları konu#malara, Sayın Senatörler yeni Hükümete ı#ık tuttu-
lar. Kendilerine #ükranlarımı sunarım.

Milli Birlik Grupu adına, Kontenjan Grupu adına ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına de%erli konu#macıların Hükümetimize belirttikleri güvene lâyık ol-
maya ve Hükümetimize yönelttikleri uyarıları her zaman göz önünde tutmaya ça-
lı#aca%ız.

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri;
Milli Birlik Grupu adına konu#an Sayın Muzaffer Yurdakuler, çok haklı olarak 

konu#masında Anayasaya geni# bir yer ayırdı. Bu Hükümetin de özelli%i, önemli bir 
özelli%i Anayasal bir hükümet olu#udur. Yalnız kurulu# biçimiyle de%il, programıyla 
da, do%rultusuyla da, amaçlarıyla da anayasal bir hükümet olu#udur, bu Hüküme-
tin önemli bir özelli%i.

Aslında bunun, hiç bir hükümet için, bir özelik olmaması gerekirdi. Bütün 
hükümetler için ortak nokta, ortak kural olması gerekirdi bu anlamda Anayasal 
hükümet olmanın; fakat ne yazık ki, öyle olamamı#tır. Türkiye yıllarca Anayasaya 
inanmayan, yürürlükteki, milletin oylarıyla yürürlü%e girmi# Anayasa ile ters dü-
#en, tüm Anayasal kurulu#larla da ters dü#en, hükümetlerce yönetilmi#tir.

"imdi, nihayet Türkiye’de programıyla do%rultusuyla amaçlarıyla Anayasayı 
benimsemi# bir Hükümet vardır. (CHP, Milli Birlik Grupu ve Cumhurba"kanınca S.Ü. 
Grupu sıralarından alkı"lar)

Ba#arısızlıktan, ba#arısızlı%a u%radıkça, “Ne yapalım, bu Anayasa ile Devlet yö-
netilemez” deyip Anayasayı yeren hükümetler dönemi kapanmı#, “Biz bu Anayasa 
ile Devleti yönetece%iz ve Devlet en iyi bu Anayasa ile yönetilir” diyenlerin Hü-
kümeti i#ba#ına gelmi#tir. (CHP, Milli Birik Grupu ve Cumhurba"kanınca S.Ü. Grupu 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı#lar)

Hükümet, Programında anayasal düzeni egemen kılaca%ına söz vererek i#e 
ba#lamaktadır. Anayasa dı#ı eylemlere, giri#imlere kar#ı Cumhuriyeti ve özgürlükçü 
demokrasiyi yine Anayasanın kuralları içinde Anayasanın çizdi%i demokratik hu-
kuk devleti kuralları içinde koruyaca%ım söyleyen bir Hükümet bugün i#ba#ındadır.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;
Anayasa bir devletin nasıl yönetilece%inin kurallarını çizer. O kuralları benim-

semeyenler devlet yönetemezler. Türkiye’de yıllardır olu#an bunalımın nedeni bu-



dur. Anayasa ile çeli#en, “Bu Anayasa ile Devlet yönetemem” diyen kimseler, onların 
hükümetleri, ilk fırsatta ellerine olanak geçse Anayasayı bütün temel kurumlarıyla 
birlikte de%i#tireceklerini açık açık söyleyenler hükümetteydi yıllarca Türkiye’ de. 
Türkiye’de bunalımın temel nedeni odur.

GÜRHAN T#TREK (Çankırı) — De%i#meye siz de katıldınız.
ÖMER UCUZAL (Eski"ehir) — Üç ay sonra görü#ürüz. (CHP sıralarından 

“Bekle, bekle” sesleri)
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — De%erli arkada#larım;
Yıllardır hükümet olarak yönetimde bulunanlar, yalnız Anayasanın temel ku-

rallarıyla de%il, yalnız Anayasanın öngördü%ü haklarla, özgürlüklerde de%il, yalnız 
Anayasanın çalı#anlara tanıdı%ı haklarla de%il, aynı zamanda Anayasanın kurumla-
rıyla ters dü#tüler; Anayasa Mahkemesiyle ters dü#tüler, Danı#tay’la ters dü#tüler, 
ba%ımsız adaleti içlerine sindirmediler, ba%ımsız Radyoyu, Televizyonu hazmede-
mediler.

Anayasa ile ters dü#enler Hükümette iken ve Parlamentoda ço%unlukta iken, 
Anayasaya ters dü#enlerin, dü#en eylemlerin sokaklarda da kol gezmesinden daha 
do%al bir #ey olmazdı. E%er Hükümette Anayasaya ters dü#enler bulunursa, Devlet 
yönetiminde anar#i olur. Devlet yönetiminde anar#i oldu%u zaman, elbette sokak-
ta, okulda; bir ülkenin her yerinde anar#i olur. Türkiye’de anar#inin temel nedeni 
buydu.

"imdi, Hükümette, Anayasaya inananlar, yani “Devleti kurallarına göre yöne-
tece%ini” söyleyenler bulunmaktadır. Onun için in#allah kısa zamanda bunalımın 
da anar#inin de sona erdi%i görülecektir.

Bugünkü görü#meler sırasında konu#an Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, benim 
bundan yıllar önce söylemi# oldu%um bir söze de%indi; “Parlamentonun toplumdan 
10 yıl geride oldu%una” dair bir söz. “"imdi bizi biraz ileri götürse” dedi. Buna ça-
lı#aca%ız de%erli arkada#larım. (CHP, Cumhurba"kanınca Seçilen Üyeler ve Milli Birlik 
Grupu sıralarından alkı"lar)

Kaldı ki, ben artık o sözü söylemiyorum, o sözü söyleme gere%ini duymuyo-
rum; çünkü artık bu Parlamentoda, ileri bir Anayasayı benimsemi# bir Parlamen-
to ço%unlu%u vardır; çünkü artık bu Parlamentoda, ileri bir Anayasayı benimsemi# 
ço%unlu%un olu#turdu%u bir Hükümet vardır. Özellikle, Cumhuriyet Senatosunun 
de%erli üyeleri, bugün artık, toplumla Parlamento, toplumla iktidar bir çizgide bu-
lu#maktadır. &#te bu bulu#madan barı# do%acaktır Türkiye’ ye. (CHP, Cumhurba"ka-
nınca Seçilen Üyeler ve Milli Birlik Grupu sıralarından alkı"lar)

&nsanlarda, bildi%iniz gibi, ki#ilik çeli#kisi ruhsal bunalım yaratır. Yönetimde, 
anayasal kurallarla ve kurumlarla çeli#ki ise siyasal ve toplumsal bunalım yaratır. 
Bu çeli#ki ortadan kalkarken, Devlet yönetimimizde bu çeli#ki ortadan kalkarken, 
Türkiye’de siyasal ve toplumsal bunalım da sona ermi# olacaktır,

Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü, uzun konu#malarında, bir anlamda zevkle 
dinledi%imiz konu#malarında, Hükümet Programına hiç de%inmedi; Hükümetin 
kurulu# biçiminden yakındı. Bu Hükümetin, neden, nasıl olu#abildi%im hâlâ anla-



yamayanlar, elbette daha çok yakınacaklardır ve Sayın liderlerinin deyimiyle, daha 
uzun süre feryat edeceklerdir. Oysa, ülkeyi içine sürükledikleri bunalımdan, kendi 
Hükümetlerinin ülkeyi içine sürükledikleri bunalımdan, sadece bir hükümet de%i-
#ikli%iyle, hem de demokratik bir hükümet de%i#ikli%iyle çıkılabilmi# olması kar#ı-
sında, feryat edecek yerde, oturup kalkıp #ükretmeleri gerekirdi. (CHP, Cumhurba"-
kanınca Seçilen Üyeler ve Milli Birlik Grupu "ualarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu Hükümetin kurulu#una olanak sa%layan eski arkada#larına yakı#ıksız 
sözlerle, imalarla çatanlar, onların açtı%ı yolda ve en önce onların attı%ı adımla 
Türkiye’ye barı# gelince, çocukları okula can güvenli%iyle gidebilir duruma gelince, 
inanıyorum ki, kendileri de o eski arkada#larına #ükredeceklerdir.

Milletimizin büyük ço%unlu%u, onların davranı#ını, hepsine onur katacak yön-
de de%erlendirmektedir #imdiden. Onlar, çıkar ça%rısına kulak vermediler. Onlar, 
kaba kuvvet tehdidine boyun e%mediler. Onlar, kurt sesine de%il, insan sesine ku-
lak verdiler. (CHP, Cumhurba"kanınca Seçilen Üyeler ve Milli Birlik Grupu sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

&nsan sesine kulak vererek bu yola girdiler. Çıkar zirvelerini tutanların, o zir-
velerden dü#erken çıkardıkları feryatları de%il, anaların, babaların, çocukların fer-
yadını dinleyerek ve onların acısını, feryadını dindirebilmek için bu yola girdiler. 
(CHP sıralarından alkı"lar)

O feryatları dindirebilme görevini ve sorumlulu%unu da Hükümette bizimle 
birlikte yüklendiler. Elbette yükleneceklerdi. Onların bu davranı#ını, Hükümeti 
koltuktan ibaret sayanların de%er ölçüleriyle ölçüp de%erlendirme olana%ı yoktur.

Cumhuriyet Senatosunun de%erli üyeleri;

Sayın ba%ımsız arkada#larımız da, Hükümeti birlikte olu#turdu%umuz Cum-
huriyetçi Güven Partisi de Demokratik Parti de bazı amaçlarda Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrılsalar bile, bazı acıların nedenlerini te#histe ve bunalımın temel 
nedenlerini te#histe hepimiz birle#mekteyiz; onun için bunalımdan çıkı# yolunu da 
birlikte bulaca%ız. Elele bulaca%ız, Parlamentomuzun ve milletimizin deste%i ile in-
#allah ülkemizi, yüce milletimizi bu bunalımdan çıkaraca%ız.

Adalet Partisi Sayın Sözcüsü, konu#masında bildi%iniz gibi, uzun uzadıya Ba-
kanlıkların, özellikle Devlet Bakanlıklarının sayısı üzerinde durdu. Ne, hangi sayıya 
vardı%ı zaman kötü bir #ey olur? Bunu saptamak çok zor. Evvelce sayısı çok az olan 
Devlet Bakanlıkları, Birinci Cephe Hükümeti döneminde yediye çıktı%ında a#ırı ol-
madı da; nedense bizim kurdu%umuz Hükümet döneminde 10 olunca a#ırı sayıl-
maya ba#ladı. Bunlar tabii göreceli, relativ de%er hükümleridir. Bu konuyu herkesin 
kendi takdirine bırakıyorum.

Yalnız, bir konuda de%erli senatörün sözlerini bu Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesi olarak çok yadırgadı%ımı, hele bir Grup adına söylenince çok yadırgadı%ımı 
belirtme zorunlulu%unu duyuyorum.

Sayın Devlet Bakanlarına de%inirken Sayın Adalet Partisi Sözcüsü “Kanunun 
aradı%ı nitelikler Devlet Bakanlarında yoktur” dedi. Bu bir Parlamento üyesinin, 



herhangi bir ba#ka Parlamento üyesi için söyleme hakkına sahip oldu%u bir söz de-
%ildir. (AP sıralarından “Yok öyle "eyler” sesleri)

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Gelsin de tekzip etsin.

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Basına verilen yazılı metinde 
aynen okudum efendim.

Bu Hükümet, Adalet Partisinin kurdu%u Hükümet de%ildir. Onun için bu nite-
liklerle ilgili de%er hükümleri de, de%erlerin bu konuda hüküm verme yetkisinin de 
Adalet Partisi Grupu Sözcüsünde olmadı%ı bellidir. Bu çatı altında görev alan her 
üye, gere%inde Hükümette görev alabilecek nitelikte bir üyedir. Bunu hepimizin bu 
#ekilde de%erlendirmemiz zorunlulu%u vardır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Kim Bakan olabilir, kim Bakan olmayabilir? Kendi partileri Hükümet kurarken 
bunu diledikleri gibi de%erlendirirler. Bazen çok de%erli insanlar belli ko#ullarda 
Hükümet dı#ında kalabilirler; bu da her zaman olabilecek bir #eydir.

Nasıl biz Sayın Deliveli’nin, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Hükümet 
Programı görü#melerinde o partinin sözcülü%ünü yapacak nitelikte olup olmadı%ı-
nı takdir etme hakkına sahip de%ilsek, bizim kurdu%umuz Hükümette de kim üye 
olabilir, kim üye olamaz; Hükümet dı#ındaki partiler bu konuda bir takdir yetkisine 
herhalde kabul ederler ki sahip de%ildirler.

Adalet Partisi Sayın Sözcüsü bir hayli yakı#ıksız sözlerle âdeta kı#kırtıcılık yap-
maya çalı#arak, bazı Sayın Hükümet Üyelerinin görevlerini küçümsemeye kalkı#tı 
ve o #ekilde Hükümete bir nifak tohumu, bazı nifak tohumları serpebilece%im san-
dı. Örne%in, dedi ki, “Ba#bakan Yardımcısı Sayın Profesör Turhan Feyzio%lu’na sa-
dece Kıbrıs &#leri Koordinasyonunu ve Sosyal &#ler Koordinasyonunu vermek, onu 
küçük dü#ürür” Oysa bildi%im kadar, (Kendisine de sordu biraz evvel do%ruladı) 
Birinci Cephe Hükümetinde Sayın Feyzio%lu’nun görevi bunlardı ve sadece bun-
lardı ve belki de garip bir rastlantı Sayın Deliveli’nin o Birinci Cephe Hükümetinin 
ba#arılarıyla ilgili olarak verdi%i bütün örneklerde Sayın Feyzio%lu’nun görev ala-
nına giren konularla ilgiliydi, sosyal i#ler ve Kıbrıs i#leri. (CHP sıralarından alkı"lar)

Bu ayrıntılara girmem gerekmezdi; ama bunlar Türkiye’nin büyük partilerin-
den biri adına söylendi%i için maalesef bu ayrıntılara da girme zorunlu%unu duyu-
yorum. Kaldı ki, Sayın Feyzio%lu’nun bu Hükümetteki görevleri, bunlara ek olarak 
(Kıbrıs Koordinasyonuna ve Sosyal &#lere) örne%in; TÜB&TAK’ tır, Atom Enerjisidir 
ve bunlarla ba%lantılı olarak da, Türkiye’de kurumlar arası ara#tırma ve teknoloji 
olu#turma çalı#malarının koordinasyonudur. Bunu küçümseyebilir Sayın Deliveli, 
Konu#masının içeri%ine baktı%ım vakit üslubuna baktı%ım vakit bunu küçümse-
yebilece%i hissi bende uyandı; ama bilmiyorum biliyorlar mı, dünyanın birçok ge-
li#mi# ülkelerinde bilim ve teknoloji bakanlıkları vardır ve bunlar en önemli ba-
kanlıklardır; bunların ayrıca Kıbrıs i#i, sosyal i#ler koordinasyon görevi falan da 
yoktur, sadece bilim ve teknoloji i#leriyle görevlidirler ve bunların zaman zaman 
uluslararası çok önemli toplantıları da olmaktadır.



De%erli arkada#larım;
Sayın Ba#bakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan’a verdi%imiz görevleri de küçüm-

semeye çalı#tı Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü, çevre sa%lı%ı için bir Devlet Ba-
kanlı%ı Ba#bakan Yardımcılı%ı yaratıldı dedi. Yine herhalde haberleri olmasa gerek, 
dünyanın pek çok ileri ülkesinde çevre sa%lı%ı konusu devlet bakanlarına verilen 
görevler arasında bile yer almaz, çevre sa%lı%ı ile ilgili olarak ba#ta &ngiltere olmak 
üzere, pek çok ileri ülkede özel, ayrı bir bakanlık vardır ve bu bakanlıkta büyük 
a%ırlık ta#ıyan bir bakanlıktır; ama bu gereksinmeyi duyabilmek için Ankara’nın 
hava kirlili%inden sularımızın zehirlenip balık yataklarının kurumasından, birçok 
yerlerde tabiat örtüsünün çürümesinden ıstırap duyabilmek, kaygı duyabilmek ge-
rekir. Biz bu ıstırabı, bu kaygıyı duyan insanların, kimselerin kurdu%u bir Hükümet 
olarak Türkiye’de ilk kez çevre kirlili%i ve çevre sa%lı%ı sorununu da çok ciddi bir 
sorun olarak ele aldık.

Yıllardır bu sorunu çözmeye çalı#mak, bu sorunla ilgili bir bakanlık kurmayı 
dü#ünmek veya bir Ba#bakan Yardımcısını, bir Devlet Bakanını görevlendirmeyi 
dü#ünmek #öyle dursun, bu sorunları göz göre göre a%ırla#tırmı# olanlar iktidar-
daydı; ama sokaklarda insan canının böylesine de%ersiz görüldü%ü bu dönemde, 
kim bilir kaç milyon Türk insanının sa%lı%ı, çevre sorununa gereken önem veril-
memek için ciddi tehlikeye dü#mektedir, dü#mü#tür. Geride bıraktı%ımız dönemin 
hükümetlerinin bu konuda bir politikası oldu%unu ö%renebilmek #öyle dursun, bir 
çift Sözlünü i#itebilmi# de%iliz.

De%erli arkada#larım;
Kinlin neden, çocukların neden öldü%ü kolay farkedilmeyebilir; ama bilmem 

biliyor musunuz, son zamanlarda Ankara’da çöpçüler her gün sokaklardan sayısız 
ku# topluyorlar, ölü ku#lar topluyorlar; hava kirlili%inden ölen ku#lar ve o ku#la-
rı zehirleyen havayı hepimiz teneffüs ediyoruz, çocuklarımız teneffüs ediyor. &#te 
kurdu%umuz yeni Hükümet böylesine hayati ve insani soruna verdi%i önemin bir 
belirtisi, bir kanıtı olacak bir de%erli Ba#bakan Yardımcısını çevre sa%lı%ı sorunla-
rıyla da görevlendirmi#tir. Sayın arkada#larım,

Kaldı ki, Sayın Faruk Sükan’ın üslendi%i görevler bundan &baret de de%ildir, 
bir ba#ka görevi daha vardır. Belki, özellikle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Sözcüsünün, Sayın Hasan Fehmi Güne#’in verdi%i somut örnekler kar#ısında on-
ları reddetmek #öyle dursun, ba#ıyla tasdik eder durumda oldu%unu gördü%ümüz, 
Adalet Partisi Sayın Sözcüsü birazdan belirtece%im konuyu hiç önem vermeyebilir, 
o konuda #u:

Yolsuzlukları takip etmek, dosyaları de#mek. (CHP sıralarından “En önemlisi” 
sesleri ve alkı"lar) Ve yıllardır dosyalarda tozlanan Ba#bakanlık Denetleme Kurulu 
raporlarına i#lerlik kazandırmak. Ço%u kez pek isabetli olarak birtakım aksaklıklara 
de%inen, kamu sektöründeki aksaklıklara de%inen ve onların çözüm yollarını da iyi 
kötü gösteren Ba#bakanlık Denetleme Kurulu raporlarının dosyalarda tozlandı%ı-
nı, hemen hiçbir bakan tarafından, hiçbir kamu kurulu#unun yetkilisi tarafından 
zahmet edilip açılmadı%ını bilirsiniz. Biz bu kez o dosyaları, o raporları da açaca%ız. 
Kamu kurulu#larındaki aksaklıkların üstüne yürüyece%iz, yolsuzlukların üstüne 



yürüyece%iz. Sayın Deliveli’yi ilgilendirmeyebilir; ama bizi ve Türk milletini çok il-
gilendirmektedir bu konu; onun için bir Ba#bakan Yardımcısına özel görev olarak 
vermi# bulunuyorum. (CHP sıralarından alkı"lar ve “Bravo” sesleri)

De%erli arkada#larım;
Buradan, “Acaba tasfiyeler mi yapılacak?” sorusu akla gelebilir. Yolsuzluk ya-

panları gördü%ümüz vakit, yasa dı#ı yollarla bazı yerlere gelenleri gördü%ümüz va-
kit elbette tasfiye de yapaca%ız; ama biz insanları vurarak, kırarak tasfiye etmeyiz. 
Demin bir bakanımız geldi, izin aldı gitti. Çünkü, bir iki gün önce göreve getirdi%i 
bir genel müdürün evine bomba atılmı#, onun hatırını sormaya gitti. Biz, o tür-
lü tasfiye yapmayaca%ız. Biz, demokratik hukuk devleti kuralları içinde ve insanca 
yöntemlerle gerçekten kendisine emanet edilen devlet kasasının ve devlet görevle-
rinin kutsallı%ını &drak edememi# kimseler görürsek onların dosyalarını bir bir in-
celeyece%iz ve demokratik hukuk devleti kuralları içinde gere%ini yapaca%ız; Sayın 
Niyazi Ünsal arkada#ımın da bu konuda kaygısı olmasın.

De%erli arkada#larım;
Yine, bu Hükümette bir de%erli Devlet Bakanı arkada#ımıza verilen bir görev, 

do%al afetlerle ilgili i#lerin koordinasyonudur. Hepimiz yıllardır ya#ıyoruz; Allah 
esirgesin Türkiye’min bir yerinde do%al afet oldu mu devlet ne yapaca%ını #a#ırıyor. 
Dünyanın her kö#esinden yardım gelse de ve herkes son derecede iyi ve temiz ni-
yetli olsa da ba%lantısızlık, koordinasyonsuzluk yüzünden yardımlar ve yapılması 
gereken kamu hizmetleri yerine, ihtiyaç sahiplerine zamanında ve gere%ince ula#-
mıyor. Biz Hükümet olarak bu insani sorunu da, #imdi hükümet düzeyinde gere-
%ince ele alma kararını vermi# bulunuyoruz ve bir Devlet Bakanı arkada#ımızı da 
ba#ka i#ler arasında bununla görevlendirmi# bulunuyoruz.

Bizden önceki hükümetlerden hep milliyetçilik Sözlerini i#itirdik, gelenekler-
den söz edilirdi, maneviyattan söz edilirdi; fakat bunların gereklerinin ne kadar 
yapıldı%ını, yapılmadı%ını millet görmektedir; fakat biz yeni görev bölümümüzde 
bu konunun edebiyatını yapmayan; ama bu konuyu ne kadar ciddi tuttu%umuzu 
gösteren kimseler olarak yeni bazı kurumlar kurmayı kararla#tırdı%ımızı Programı-
mızda açıklamı# bulunuyoruz.

&lk kez bu Hükümetin Programında bir Devlet kültür merkezi ve milli müze 
kurulması, bir Türk kültürü ara#tırma ve derleme kurumu kurulması ve bir düzenli 
Devlet Ar#ivi kurulması öngörülmektedir ve bunlarla da bazı bakan arkada#larımız 
ilgilendirilmi#, görevlendirilmi# bulunmaktadır.

Bundan önceki hükümet programları açıldı%ı vakit, vakıfların bizim tarihten 
gelen manevi ve maddi zenginlik hazinelerimizin üzerinde ya hiç durulmadı%ı, ya 
da ancak birkaç cümle ile durulup geçildi%i görülür; fakat bu Hükümet Programın-
da vakıflar sorununa da hem geçmi#e dönük olarak, hem gelece%e dönük olarak ne 
kadar önemle duruldu%unu herhalde arkada#larımız, Sayın Senatörler takdir ede-
ceklerdir.

Yine, bu Hükümetteki görev bölümünde yurt dı#ında çalı#anların sorunlarıy-
la da, bu sorunların koordinasyonuyla da bir de%erli Devlet Bakanı arkada#ımız 



görevlendirilmi#tir. Aslında, Türkiye için bu sorunun kazandı%ı boyut kar#ısında, 
bana kalsa bu konuyu da ayrı bir bakanlık kapsamı içine almak gerekirdi.

Bunun dı#ında, #imdiye kadar büyük ölçüde ihmal edilmi# olan kamu görevli-
lerinin meslek içi sürekli e%itimi i#i ciddi olarak ele alınmı#tır ve bir de%erli Devlet 
Bakanı arkada#ımız da ba#ka bazı görevleri arasında bu görevi de üstlenmi#tir.

Ayrıca, bu Hükümetle iki yeni bakanlık kurulmaktadır. Bildi%iniz gibi, birisi 
&#letmeler Bakanlı%ı.

Bu, bir yandan yıllardır yurt dı#ında di#inden, tırna%ından arttırdıklarını yurda 
gönderip fabrikalar kurabilmek isteyenlerin kar#ı kar#ıya kaldıkları güçlükleri yen-
mek, onların bir araya gelerek ortak ve büyük boyutlu sanayi tesislerini yurdun her 
kö#esinde gerçekle#tirebilmelerini kolayla#tırmak görevini, üstlenen ayın zamanda 
Kamu &ktisadi Kurulu#larına yeni ve daha demokratik, daha verimli bir yapı ver-
mek görevini üstlenmektedir. Bunun yanı sıra kurulan ve birçok ileri ülkelerde ör-
nekleri bulunan yeni Yerel Yönetim Bakanlı%ı ise, özellikle son yıllarda hükümetin 
bütün engellemelerine ra%men, Türk halkının demokrasiye ba%lılı%ının bir belirtisi 
olarak toplumdaki önemi büyük ölçüde artan; ama sorunları da o nispette a%ırla#an 
yerel yönetimin sorunlarına çözüm getirmekle görevli bir bakanlık olacaktır.

Sayın arkada#larım;
Adalet Partisinin Sayın sözcüsü % 42’nin ekseriyet olmadı%ını söyledi ve % 42 

ile iktidar olunamayaca%ını söyledi. E%er biz kendi partisinin seçim sisteminde yap-
mak istedi%i ve yıllardır bizden ısrarla istedi%i de%i#ikli%i kabul etseydik, bırakınız 
% 42’yi % 40 ile % 39, % 38 ile rahat bir ço%unlukla iktidar olma olana%ı sa%lanabi-
lecekti Türkiye’de. Kaldı ki, % 42 ile dahi e%er belli illerde, belli oranları tutturabil-
mi#seniz, Millet Meclisinde salt ço%unlu%un üstünde üyelik sa%lama olana%ı vardır. 
Nitekim, bilindi%i gibi, demin bir arkada#ımızın yerinden hatırlattı%ı gibi, 1969’da 
Adalet Partisi % 46,5 oy ile salt ço%unlu%un bir hayli üstünde milletvekili ile Millet 
Meclisine gelme olana%ını bulmu#tur ve hakkı olarak da iktidar olabilmi#tir, Hükü-
met kurabilmi#tir.

% 42 ile iktidar olunmaz iddiasından daha garibi, bu % 42’nin dı#ındaki oy-
lardan bir kısmını temsil edenleri, tek bir parti olarak yorumlama e%ilimidir. Bu 
yorumu özellikle Adalet Partisi yapıyor. Bilmiyorum, di%er iki parti bu hakkı Ada-
let Partisine tanıyorlar mı? Millet onları aynı görerek de%il, farklılıklarından ötürü 
ayırarak, ayırt ederek oylarını bu üç parti arasında da%ıtmı# bulunuyor di%er bazı 
partiler arasında da%ıttı%ı gibi. Kaldı ki, bu üç partiye verilen oyları bir tutmanın 
#u açıdan da olana%ı yoktur; bu üç parti bir araya geldi%i vakit, iki defa denendi 
ve iktidar olamadıktan, hükümet olamadıkları görüldü. (CHP sıralarından “Bravo” 
sesleri alkı"lar)

Öte yandan, bugünkü Hükümeti % 42’lik bir oya dayanıyor saymak da ne de-
rece gerçekçidir, do%rudur; bu da tartı#maya açık bir konudur. Buna Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin, Demokratik Partinin oylarından ba#ka ba%ımsız duruma gelen 
de%erli Parlamento üyelerinin de acaba ne kadar oyu temsil ettiklerini bu hesaba 
katmak gerekir. O, biraz daha ileride belli olacak. "imdiden bu konuda kimse #u 



ölçüde oy temsil ediyorlar veya temsil etmiyorlar diye bir #ey söyleme olana%ına 
sahip de%ildir.

Bizim fikriyatımıza de%inerek Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, “Bu Hükümet mi 
o fikriyatı benimsedi, yoksa eski iddia sahipleri mi yeni sol felsefelere teslim oldu-
lar?” diyor.

Programımız ne ise, o oldu Sayın Senatörler: Programımız çok açık, hatta bazı 
Sayın konu#macıların biraz haklı olarak ele#tirdikleri gibi, belki fazlasıyla ayrıntılı 
ve açıktır ve yine bazı Sayın Üyelerin belirtti%i gibi, bu her #eyden önce Türkiye’yi 
bunalımdan esenli%e çıkarı# programıdır ve ondan sonrası için de uzun dönemde 
sa%lıklı bazı hedefleri saptayan bir programdır; kimse, kimseye teslim olmu# de%il-
dir, fakat sa%duyu hepimizi bu bunalımdan Türkiye’yi kurtarma yolu do%rultusu 
üzerimde, kuralları üzerinde birle#tirmi#tir.

Sayın Adalet Partisi Grupu Sözcüsü, “Devlete yönelen tehlike, uluslararası ko-
münizmin ülkemizdeki faaliyetleridir” diyor.

Elbette uluslararası komünizm diye mü#ahhas bir #ey varsa, onun da Türki-
ye’deki olaylarda bazı rolü olabilir; yalnız, burada bir noktaya dikkat etmek lazım, 
Uluslararası komünizm nedir? Bugün, uluslararası komünizm diye tek bir akım var 
mıdır? Yoksa, her komünist ülkenin, hatta komünist olmayan her ülkedeki her ko-
münist partinin; e%er iki komünist, üç komünist parti varsa bunların ikisinin de, 
üçünün de apayrı politikaları mı vardır?

Sanırım bu ikinci izah çok daha do%rudur. O halde bir kalemde, beynelmilel 
komünizm diye geçmek mümkün de%ildir ve e%er bazı kimseler yıllarca bu Devleti 
yönetmeye kalkı#mı# olanlar, “Türkiye’deki olayların, anar#inin sebebi sadece ve sa-
dece beynelmilel Komünizmdir” diyen kimseler idiyse ki öyle oldukları anla#ılıyor 
bazılarının) o zaman, dünyadan haberleri yok demektir; çünkü, dünyada beynelmi-
lel Komünizm diye bir #ey kalmamı#tır. Bütün akımlar gibi, ça%ımızın kaçınılmaz 
gere%i olarak komünizm de kendi içinde, hatta bazen çeli#en, çatı#an bölümlere 
ayrılmı#tır.

Bu bölümlerden bazılarının da Türkiye’deki olaylarda rolü olabilir. Bu rolün 
kayna%ı yurt içinde olabilir, yurt dı#ında olabilir; ama her halde tek neden, tek kay-
nak o de%ildir. Türkiye’de fa#izm vardır, demiyorum, çünkü Türk toplumunun sa%-
lıklı yapısı o kadar ça%dı#ı, ilkel bir rejim anlayı#ını kabul etmez, atar bünyesinden; 
ama fa#izme özenenler vardır ve Türk toplumunun sa%lıklı yapısına kar#ı sapasa%-
lam, Anayasa ve demokrasimize kar#ın Türkiye’ye bir tür fa#izmi getirebilmek için 
yıllardır ve hala bugün bile her tertibe ba#vuranlar ülkemizde vardır. Bunun dı#ın-
da, türlü maceralı yollarda sürüklenenler vardır. Biz bunlar arasında taraf tutma-
dı%ımız için, programımızda açıkça söyledi%imiz gibi, bunları ülkemize, toplumu-
muza, demokrasimize verdikleri zarar bakımından e#de%erde de%il, e#de%ersizlikte 
ve tehlikede gördü%ümüz için, hiç birini birine kar#ı kayırmadı%ımız için, bizden 
önceki hükümetlere oranla kıyas edilemeyecek kadar daha etkin biçimde; ama de-
mokratik etkinlikle bu akımlara ve tehlikelere kar#ı mücadele edebilece%imizi, de-
mokratik hukuk devleti kurallarından ayrılmaksızın, kimsenin özgürlü%ünü baskı 
altında tutmaksızın, kısmaksızın bu mücadeleyi verebilece%imizi dü#ünüyoruz.



De%erli arkada#larım;

Olabilir, ça%ımızda bu kadar açık bir dünyada haberle#menin, ileti#imin, ula-
#ımın bu kadar yaygınla#tı%ı bir dünyada, elbette dünyanın her kö#esindeki akım-
lar belli bir memleketi de etkileyebilir. Önemli olan, o ülkenin toplumsal yapısı, 
o akımlara kar#ı ne kadar dirençlidir ve o ülkenin yönetiminde o dirence katkıda 
bulunan bir Hükümet var mıdır yok mudur? Bu akımlar niye bazı ülkelerde etkili 
olabiliyor da, bazılarında olamıyor? Özgürlükçü demokrasiyi benimsemi# bu kadar 
ülke var. Kiminde komünist veya fa#ist akımlar her türlü totaliter e%ilim geli#iyor, 
kiminde geli#miyor. Demek ki, mesele o akımlarda de%il, mesele o akımlara kar#ı 
takınılan tavırda ve o akımlara kar#ı takınılacak sa%lıklı tavrı bulup do%ru biçimde, 
ölçüsünde uygulayabilecek yönetimlerin o ülkede bulunup bulunmadı%ında. Öyle 
bir yönetim varsa, istedi%i kadar kökü dı#arıda, kökü içeride zararlı, sakıncalı akım 
olsun; o ülke, sapasa%lam olabilmektedir. &n#allah Türkiye’de öyle olacaktır de%erli 
arkada#larım. (CHP sıralarından alkı"lar)

De%erli arkada#ımız, Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü, “DGM’ler konusunda 
Hükümet ne dü#ünüyor?” dedi. Biz gerçekçi tedbirler üzerinde durduk. "u ana ka-
dar bu konuyu, (açık söylüyorum) aramızda da görü#medik; ama birtakım gerçekler 
var. Belki de onun için görü#me gere%ini duymadık.

Yine çok yanlı# te#hislerden hareket edilip, bir o kadar yanlı# çözümler aradı%ı 
için bazı kimseler iddia ediyorlar ki, DGM’ler, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurul-
sa ortaklık sütliman olacak.

Hatırlayınız de%erli senatörler, 1975’in hemen sonlarına kadar Türkiye’de Dev-
let Güvenlik Mahkemeleri vardı, çatır çatır i#liyordu; ama özellikle 1975’in o döne-
minde Türkiye’de anar#i, en az son yıllardaki kadar kol geziyordu. "iddet eylemleri, 
saldırılar hepsi Türkiye’de kol geziyordu. Demek ki, nedeni, DGM’lerin var olu#un-
da veya olmayı#ında aramakta bizi çok yanlı# yerlere götürebilir. Kaldı ki, eski Hü-
kümet ortaklarının, özellikle eski Cephe Hükümetlerinin ba#ında bulunan partinin 
bu konuda kimseden hesap sormaya hakkı yoktur. Çünkü, ortada bir ba#ka tarihi 
gerçek var, hatırlatmak isterim izin verirseniz. Anayasa Mahkemesi bildi%iniz gibi, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili Yasayı belli nedenlerle iptal etti, yenisinin 
hazırlanması için de bir yıl süre verdi ve bütün milletin oylarını kendilerine ve-
rilmi# sayacak kadar bu üç partiyi bir sayan Adalet Partisi olsun, di%erleri olsun 
Hükümette bir araya gelip de bir yeni Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası hazırla-
yamadılar. E., #imdi, bir de bunu çare olarak görmedi%i anla#man bir Hükümetten, 
niye DGM’ler Yasasını hazırlamıyorsunuz diye hesap sormaları biraz garip kaçıyor 
izin verirlerse.

Dü#ünce suçları konusunda durdu Sayın sözcü. Bu Hükümet Programı çok 
açıktır. Bu Hükümet Programı, dü#ünceyi suç saymayacak kadar aydın; ama dü#ün-
ceyle her türlü #iddet eylemini, her türlü insanlık dı#ı davranı#ı, Cumhuriyete kar#ı, 
Devletin, milletin bütünlü%üne kar#ı, can güvenli%ine kar#ı yöneltilen her türlü sal-
dırıyı dü#ünce özgürlü%üyle olumsuz yönden bile irtibatlandıramayacak kadar kötü 
gören, telin eden bir programla milletin huzuruna çıkmı#tır.



Sayın Sözcü, çok uzun vakit ayırdı%ı bir konuya ve bana çok uzun sorular yö-
neltmesine neden olan bir konuya ben, izin verirseniz çok kısa de%inece%im. Bu 
da benim dü#üncelerim, görü#lerim üzerinde bana yöneltti%i sorunlar. Bir kere 
burada ki#isel bir konu#ma yapıyor de%ilim, bir hükümet adına konu#ma yapıyo-
rum. Hükümet olarak görü#lerimiz de programdadır ve benim de inançlı imzam o 
programın altındadır. Kaldı ki, Sayın Sözcünün, benim kitaplarımı okudu%u kendi 
sözlerinden anla#ılıyor. E%er o kadar kitabımı okuyup bir#ey anlayamamı#sa, ben 
zaten burada bir#ey anlatma olana%ım bulamam. Benim için, kendileri beni ba%ı#-
lasınlar, bu kadar önemli bir eksiklik de sayılmaz. Çünkü milletin % 42’si anlamı#. 
O bana yeter. Bu % 42’de yeti#kin vatanda#lar anlamında, seçmen ya#ına ermi#. 
Onun dı#ında bir hayli çocu%un da anladı%ını biliyorum; ama Sayın Deliveli henüz 
anlamamı# olabilir. Saygıyla kar#ılarım, fazla söyleyecek bir#eyim yok.

Yalnız bu arada, hiç bana ait olmayan bazı dü#ünceleri, hatta kendi partisinin 
Genel Ba#kanına ait bazı dü#ünceleri, sözleri bana mal etti ki, onları bir iki cümleyle 
reddetmek isterim.

Ben, NATO konusunda Avrupa Ekonomik Toplulu%u konusunda çeli#en sözler 
söyledi%imi hatırlamıyorum. Dün ne söylüyor idiysem, iki yıl, üç yıl, be# yıl önce 
ne söylüyor idiysem yine aynı #eyleri söylüyorum. Be# yıl sonra da aynı #eyi mi 
söyleyece%im? Bilemem, o dünya ko#ullarındaki de%i#meye ba%lı. Belki ko#ullar öy-
lesine de%i#ir ki, farklı #eyler söyleyebilirim. Bunlar de%i#mez ortaklıklar de%ildir. 
Ko#ullara göre elbette de%i#ebilir; ama ben bu kurulu#ların içinde bulundu%umuz 
dünya ko#ullarında, dengesinde e%er Türkiye lehine de%erlendirebilirse önemini bir 
ölçüde olsun sürdürdü%ünü; her zaman, hatta bazı sol çevrelerde ele#tirilere hedef 
olmayı göze alarak söylemi#imdir.

Sayın Sözcünün söyledi%i bazı sözler de, aslında Sayın Genel Ba#kanım ba%la-
yacak sözlerdir. Örne%in; petrol, benzin fiyatlarım özel otomobil sahipleri, bunları 
özel otomobil sahipleri kullanıyor diye; petrole, benzine, mazota yapılan zammı o 
açıdan ele#tirmemize kar#ı çıktı. Oysa, bunu son zamanlarda söyleyen Sayın Demi-
rel, aslında Sayın Demirel’in söyledi%i nadir do%ru sözlerden biri de bu; ama gönül 
isterdi ki, bu do%ru sözü bir yıl önce söyleseydi. Yalnız Sayın &nan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı oldu%u sırada de%il, bir yıl önce de söyleseydi o zaman bo#u bo-
#una Devletin kasasından milyarlar ve milyarlar çıkmamı# olurdu.

Hora’ya yakı#tırılan “Balıkçı” sözü, “Balıkçı teknesi” sözü de birkaç gün önce 
Millet Meclisinde grup sözcümüzün belirtti%i gibi, benim de%ildir, Sayın Demirel’in 
sözüdür. &#i küçük göstermek için, i#i çok hafife aldıklarını göstermek için bu 
Hora’nın, “Sismik - 1’in Çanakkale’den Bo%aza çıkı#ının bir balıkçı teknesinin çı-
kı#ından farkı yoktur” demi#ti Sayın Demirel, ben de bu sözü yadırgamı#tım. Bu 
kadar önemli bir milli görevle denizlere açılması gereken bir gemiyi, bir balıkçı 
teknesiyle bir tutmanın, onun gerçek misyonunu ona vermekten, onun üstüne ya-
pı#tırmaktan çekinmenin yakı#ık almadı%ını söylemi#tim; ama bu sözü kullanmı# 
olmaktan o kadar tedirgin oldu ki Sayın Demirel, kendisine özgü bir ustalıkla Ada-
let Partili sözcülerin a%zına bunu pelesenk etti, sanki Ecevit’in söyledi%i bir lâfmı# 
gibi oldu. Bunu Meclis tutanaklarına tescil etmi#tik. Bu kez izninizle Cumhuriyet 



Senatosu tutanaklarına da tescil etmi# oluyorum. Tabii yine tekrarlamakta de%erli 
arkada#larım serbesttirler. Biz de gerçe%i hatırlatmakta serbest olaca%ız.

Sayın sözcü Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek kalkınma hızına 
eri#ti%ini söyledi. Eski Hükümetler döneminde en yüksek kalkınma hızına eri#-
memi#tir; ama bunun mümkünse bazı tesellileri bulunabilir, en yüksek pahalılık 
hızına eri#mi#tir. Cephe Hükümetleri döneminde en yüksek i#sizlik düzeyine eri#-
mi#tir. 1977’nin sonunda toptan e#ya fiyatlarının en az % 35’i, büyük kentlerdeki 
geçinme endeksinin de en az % 50’yi bulaca%ı anla#ılmaktadır ki, bunlar çok yanlı# 
ve eksik verilere dayanan endekslere göre yapılmı# hesaplardır. Örne%in, bildi%im 
kadar bunların içinde, kiralardaki iki üç katını bulan artı#lar yoktur. Örne%in, bun-
larda 1.200-1.300 liraya fiilen satın alınmakta olan kömür, hâlâ bu hesapta 300-
400 liraya var sayılmaktadır. Yine bu hesaplarda araba lasti%inin resmi fiyatının iki 
katına satıldı%ı, 28 liralık çimentonun yer yer ve zaman zaman 50-55 liraya satıl-
dı%ı, 8,5 liralık demirin 15-16 liraya satıldı%ı bu hesaplara dahil de%ildir. Onları da 
dahil edecek olursanız, gerçekten Cephe Hükümetleri zamanında o Hükümetleri 
pek onurlandırmayacak bir alanda, yani hayat pahalılı%ı konusunda bütün. OECD 
ülkelerini ve ba#ka pek çok ülkeyi fersah fersah geride bırakmı#tır. O Hükümetler 
ve aynı zamanda büyüme hızı da 1977’de rakamı yüksek gösterebilmek için, ba#-
vurulan bütün teknik zorlamalara kar#ın 1977’deki büyüme hızının da ancak % 
4,8 dolaylarında kalaca%ı anla#ılmı#tır. Bundan Türkiye’nin nüfus artı#ına tekabül 
eden yakla#ık % 2,8, bazılarına göre % 2,3, bazılarına göre % 2,8; bunu dü#ecek 
olursanız, Türkiye ancak % 2 oranında büyür duruma dü#mü# demektir.

&malât sanayiinde yatırımlardaki dü#ü#ler ise, yalnız nispi de%il, gerçek rakam-
larla bile ortaya çıkmaktadır. Yani, 1976’ya oranla ihracatta mutlak dü#ü# vardır. 
Yatırımlarda hem özel sektörün, hem kamu sektörünün yatırımlarında mutlak dü-
#ü#ler vardır ve bunlar çok endi#e verici ölçülere varmı#tır.

Gecenin bu geç saatinde o rakamlarla fazla vaktinizi almak istemiyorum.
Yalnız #unu söyleyebilirim ki, örne%in 1976’da kamu projelerinin nakdi ger-

çekle#me oranı, (ki bu aldatıcıdır; çünkü, paranın de%er yitiri#i kar#ısında bir anlam 
ta#ımamaktadır) % 70’e dü#mü#tü, 1977’de bu oran % 63’e dü#mü#tür. Fiziki ger-
çekle#me bunun da çok altındadır.

- Ünlü a%ır sanayi projelerinin yatıran gerçekle#meleri ise, konulan hedeflere 
göre % 40’ı zor tutturabilmektedir. Yani, öyle anla#ılıyor ki, bunlar nitelik bakımın-
dan de%il de, hız bakımından a%ır sanayilermi#, çok a%ır ilerleyen sanayiler. &n#allah 
bunları hızlandırmak da bize nasip olacaktır.

Devlet Planlama Te#kilatının 1977 Aralık Raporuna göre, &ktisadi Devlet Te-
#ekküllerine ait 98 önemli projenin 1977 Eylül sonu itibarıyla gerçekle#me oranı ise 
% 28’den ibaret kalmı#tır. Ondan soma da in#aat mevsimi hemen hemen bitti%ine 
ve in#aatla ilgili maddeler büsbütün kıtla#tı%ına göre, yıl sonunda da bunun çok 
fazla üstüne çıkmı# olması söz konusu de%ildir.

Ayrıca, Türkiye çok ciddi bir enerji sorunuyla, bunalımıyla kar#ı kar#ıya getiril-
di%i halde, hem de göz göre göre bu dar bo%aza sürüklendi%i halde yatırımlar büyük 
bir savrukluk içinde da%ıtılageldi%i için yıllardan beri, Türkiye’nin birçok hidroe-



lektrik ve termik enerji santrallerinin yapımı yıllardır gecikmektedir. Bazı termik 
santrallerin i#leyebilmesi için, gerekli kömür olanaklarının sa%lanması da yıllardır 
geciktirilmektedir ve Seydi#ehir Alüminyum Tesisleri gibi çok önemli bir sanayi 
kurulu#unun üretimi büyük ölçüde kısılmak suretiyle #ehirlerdeki elektrik kısıntı-
ları bu düzeyde tutulabilmektedir ve tabii Seydi#ehir’de üretim kısıldı%ı için Türk 
ekonomisinin alüminyum gereksinmesi de #ayet döviz bulunabilirse yurt dı#ından 
çok daha pahalıya getirilecektir. Yani, Sayın eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı “En pahalı enerji, olmayan enerjidir” diyordu, daha da pahalısını buldu, &kinci 
Cephe Hükümeti. Türkiye’de üretilen bir maddenin üretimini kıstı, vatanda#lardan 
elektrik sıkıntısının gerçek boyutlarım saklayabilmek için ve o maddeyi DÇM’lerle, 
kendi dövizini kendin bul gibi Türk parasında kanayan yaralar açan acayip ve so-
rumsuzca yöntemlerle dı#arıdan getirtme yoluna girdi.

De%erli arkada#larım;

Son zamanlarda Adalet Partisi Sayın Genel Ba#kanı ve bazı sözcüleri, 
Türkiye’nin bugün içinde bulundu%u bunalımı adeta bir çaresizlik ifadesiyle tanım-
lıyorlar. “Kim gelse bu böyle olur..”

Hayır, Türkiye’nin kaderi de%ildir bu. Türkiye gerçekten, (Lafta de%il) büyük 
olabilecek bir ülkedir; ama dü#ününüz ki, son Hükümet dönemlerinde Allah’ın ver-
di%i bereketle köylümüzün yeti#tirdi%i ürünleri ne yapaca%ını bile bilememi#tir bu 
hükümetler.

Adalet Partisi Sayın Sözcüsü, “AP Türkiye’yi bu%day ihraç eder hale getirdi” 
dedi.

Hayır, Adalet Partisinin ba#ında bulundu%u Hükümetler, ihraç edilebilir bu%-
dayı bile ihraç edemeyen bir Hükümet kurdu Türkiye’de, bir idare kurdu. Türkiye’de 
yer yer iki yıllık bu%day stokları yerlere gömülü çürümektedir. Türkiye’de yer yer 
bir yıllık, iki yıllık ayçiçe%i stokları çürümektedir. Türkiye’de çürüyen çaylar, da%-
lar gibi yı%ılmakta, bir kısmı da Karadeniz’e dökülmektedir. Türkiye’de patatesler 
çürümektedir, pancar çürümektedir, tütün çürümektedir. Allah’ın nimetlerini bile 
ne yapaca%ını bilemeyen bir zihniyetle “Büyük Türkiye” yaratılamaz, a%ır sanayi 
hamleleri yaratılamaz. Siz evvelâ bu%dayınızı satın, evvelâ çayınızı de%erlendirin, 
evvela tütününüzü zamanında de%erlendirin. Ondan sonra a%ır sanayi hamleleri 
filan.. Bunlar kendili%inden gelir, o yetene%i gösterebilen hükümetlerin elinde.

De%erli arkada#larım;

Burada Kontenjan Grupu adına konu#an Sayın Zeyyat Baykara’nın bir sö-
züne geliyorum. Sayın Zeyyat Baykara, bu i#leri bilen bir insanın gerçekçili%i ile 
Türkiye’nin bugün kar#ı kar#ıya getirildi%i a%ır sorunların bir tablosunu çizdi ve 
dedi ki, “Ko#ullar a%ır olmakla beraber üstesinden gelinmez de%ildir” Bu konuda 
Sayın Baykara’ya yürekten katılıyorum. Çünkü, Programımızda da belirtti%imiz 
gibi, Türk Milletinin yeteneklerine güveniyorum, Türkiye’nin #imdiye kadar gere-
%ince de%erlendirilmemi# do%al olanaklarına ve jeopolitik mevkiinden de sa%lana-
bilecek olanaklara güveniyorum.



Sayın Baykara ve Sayın Profesör Sefa Reiso%lu bizim için çok uyarıcı de%erleri 
olan konu#malarında, Hükümet Programında diyaloga niye yer vermemi# olmamı-
zı haklı olarak ele#tirdiler. Bu, herhangi bir niyet eksikli%inden de%ildir. Belki bunu 
çok açıkça defalarca ifade etti%imiz için, ayrıca Programda yer bulmamı#tır; ama 
kendilerinin de bizden güven ile bekledikleri gibi, bu diyalo%u gerçekle#tirmek için 
ve sürdürmek için üzerimize dü#en her #eyi yapaca%ımızdan emin olmalarım dile-
rim. Her halde bizden, bu Hükümet üyelerinden daha önceki dönemlerde oldu%u 
gibi, “Kavga” sözünü duymayacaktır kimse, “Cephe” sözünü duymayacaktır; ancak 
“barı#” ça%rıları, “birlik” ça%rıları duyacaktır.

Sayın Senato üyeleri;
Bazı de%erli sözcüler din e%itimi ile ilgili olarak &slâm Enstitülerine “Akademi” 

niteli%i vermenin do%ru olmayaca%ım söylediler.
Kendilerinden özür dileyerek bu dü#ünceye katılamadı%ımızı belirtmek iste-

rim. Çünkü, din alanında yeti#mek isteyen gençlerimizin yüksekö%renim a#ama-
sında bilimsel kariyerden, disiplinden kimselerce e%itilme olana%ını bulmalarının 
çok yararlı olaca%ına, en azından bunun denenmeye de%er olaca%ına inanıyorum.

Sayın Üyeler;
Bildi%iniz gibi yarın Millet Meclisinde konu#ma zamanlan Hükümet için dahil 

20 dakika ile sınırlı, #imdiden kendimi ona alı#tırmak için bir temrin olmak üzere 
ve bu geç saatte sizleri fazla bekletmemek için ben de konu#mamı fazla uzatmadan 
kesmek istiyorum ve sona erdirirken dı# politika ile ilgili birkaç cümle söylemek 
istiyorum sadece. Gerek Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün kendisine gönderilen not-
lardan okuyarak söyledi%i sözlerle, gerek Milli Selamet Partisi adına konu#an Sayın 
hatip arkada#ımızın sözleri ile ilgili olarak sadece #u kadarını söylemek istiyorum;

Ba#ka farkları bir yana bırakın, bizden önceki iki Cephe Hükümetinin dı# po-
litikası yoktu. Bu Hükümetin dı# politikası olacak de%il, daha bugünden vardır 
ve bunu da bütün Dünya bilmektedir. Evvela Hükümetin bir dı# politikası vardır. 
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve alkı"lar) Bu, önemli bir a#ama, maalesef önemli 
bir a#ama, bundan tabii bir #ey olamaz. Dı# politikasız bir hükümet tasavvur edi-
lemez; ama bundan önceki iki Cephe Hükümetinin öyle bir politikası olmadı%ım 
dünya âlem biliyordu ve yine o hükümetler döneminde bir dı# politika olmadı%ı 
için, Türkiye’nin en hayati uluslararası sorunları dondurulmu# halde idi. Biz, daha 
bugünlerden o dondurulmu# sorunları da çözmeye ve Türkiye yararına çözmeye 
do%ru adımlar atmı# bulunuyoruz. Her halde bu Hükümet, uluslararası ili#kilerde 
dünyaya kendini anlatabilen ve ça%da# dünyanın dilinden de anlayabilen bir Hükü-
met olacaktır.

Sayın Remzi hatip, kapalı kapılar ardında Sayın Waldheim’le ne konu#tu%umu-
zu sordu. Birle#mi# Milletler Genel Sekreteriyle alı#ılmı# diplomatik usullere uygun 
olarak kapalı kapılar ardında konu#tu%um do%rudur; ama kapalı kapılar ardında ne 
konu#tuysam hepsini kamuoyuna da söyledim ve benim dı# politikada da görü#-
tü%üm tarafın izni oranında, (Ba#ından beri uydu%um kural budur, tabii bu kuralı 
tek ba#ıma saptayamam) ili#ki kurdu%umuz tarafın da razı olabildi%i oranda azami 
açıklı%ı, dı# politikada ulusa güvenin ve saygının gere%i saymaktayım. En azından 



Adalet Partisinin birkaç Hükümettir o görevde bulunan eski Sayın Dı#i#leri Baka-
nıyla bir ayrıldı%ımız nokta da oydu. O, gizli diplomasiye inandı%ım açıktan savu-
nurdu. Tabii 19’ncu yüzyılda gizli diplomasiye inanan çok kimse vardı dünyada; 
fakat Sayın Ça%layangil bu ça%da da inanma ba#arısını gösteriyordu. Ben ise, hiç bir 
zaman gizli diplomasiye inanmadım.

"imdi biraz daha somutla#tırayım Sayın Remzi Hatip’i tatmin için. Kıbrıs ko-
nusunda henüz bazı somut ayrıntıları saptayacak olana%ı bulamadık; ama burada 
da yakla#ımımızda bizden önceki iki Cephe Hükümetiyle aramızda çok önemli bir 
fark var. O da #u;

O Hükümet, sanırım biraz da çaresizli%inden ötürü, “Kıbrıs’da bizden ne iste-
diklerini evvela Rumlar söylemeli” derdi. (Türklerden ne istediklerini) Bizim yakla-
#ımımız bunun tam tersi. Biz diyoruz ki, Kıbrıs’da Rumların bizden bir #ey isteme 
hakkı yoktur. (CHP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı#lar)

Onun için önerileri biz öne sürece%iz. Sayın Waldheim’e de bunu söyledim Sa-
yın Hatip.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP, MBG ve Cumhurba"kanınca Seçilen Üyeler Gru-
pu sıralarından alkı"lar).

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
Ba#bakan Bülent Ecevit’in kurmu# oldu%u Hükümetin programı üzerinde 

Cumhuriyet Senatosundaki görü#meler sona ermi#tir. Sayın Bülent Ecevit’e ve Ka-
bine arkada#larına yürekten ba#arılar dilerim.

17 Ocak 1976 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere Birle#imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 22.30
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Hükümet Programının Görü"ülmesi

BA%KAN — Gündemimize göre, Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit Ba#kanlı%ında-
ki Bakanlar Kurulunun Programı üzerindeki görü#melere ba#lıyoruz.

Görü#melere ba#lamadan önce dinleyicilere bir uyarıda bulunmak istiyorum:

Dinleyicilerle ilgili &çtüzü%ümüzün 145’inci maddesini okuyorum:

“Dinleyiciler, birle#imin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 
içinde oturmak zorundadırlar. Dinleyiciler görü#melerde, kabul veya ret yönünde 
söz, alkı# yahut herhangi bir hareketle kendi görü#lerini ortaya koyamazlar. Bu 
yasa%a uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen 
dı#arı çıkarılırlar.”

Sayın dinleyicilerden ricam, herhangi bir müdahaleye meydan vermemeleridir.

Görü#melerde &çtüzü%ümüzün 73’ncü maddesine göre, siyasî parti grupları 
adına 1 Sayın üyeye, ki#isel konu#malar için 2 Sayın üyeye, hükümet adına da 1 
Sayın üyeye söz verilecektir.

Siyasi parti grupları adına #u ana kadar müracaat olmamı#tır.

"ahısları adına söz talebinde bulunanları, talep sırasına göre okuyorum:

Sayın &smail Özen, Sayın Rahmi Kuma#, Sayın Mevlüt Güngör Erdinç, Sayın 
"ener Battal, Sayın Temel Karamollao%lu, Sayın Celâl Do%an, Sayın Sabri Öztürk, 
Sayın Turan Fırat, Sayın &smail Hakkı Köylüo%lu, Sayın Zeki Efeo%lu, Sayın &hsan 
Ataöv, Sayın Ali Gürbüz, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Nurettin Yılmaz.

"u anda Ba#kanlı%ımıza bir tezkere ile Sayın Burhan "avlı söz talebinde bulun-
mu#tur.

Ayrıca, Sayın Rahmi Kuma#, kendilerinin ikinci sıradaki konu#ma haklarını, 
Mardin Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz’a bıraktıklarına dair tezkere göndermi#-
lerdir.



Grupları adına söz talebinde bulunanlar: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Hayrettin Uysal.

Görü#me süreleri, &çtüzü%ümüzün 61’nci maddesinin son fıkrası gere%ince; si-
yasi parti grupları ve hükümet adına 20’#er dakika, #ahıslar adına 10’ar dakika ile 
sınırlıdır.

Buyurun Sayın Uysal; konu#ma süreniz 20 dakikadır.
CHP GRUPU ADINA HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba#kan, Sa-

yın Milletvekilleri;
Demokratik rejimi tehlikeye sokanları, milli iradenin Meclis ço%unlu%u ikti-

dardan uzakla#tırmı#tır. (AP sıralarından gürültüler)
MÜF#T BAYRAKTAR (Bolu) — Hadi oradan sen de.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — "imdi, Türk Ulusu onulmaz yaralarla 

dolu yüre%inde ülkeyi ve insanını aydınlı%a çıkaracak umudunu alkı#lıyor. Bu umut, 
#u anda programını görü#tü%ümüz Cumhuriyet Hükümetidir. (CHP sıralarından al-
kı"lar, AP sıralarından gürültüler)

Akıl almaz korkunç bir sorumsuzluk dönemini geride bırakarak bugüne geldik.
ADEM AL# SARIOGLU (Kocaeli) — Bir haftada kaç ki#i öldü?
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Ulus adına iktidardan dü#ürülenlerin bir 

kısmı bugün, hırçın (AP sıralarından gürültüler), alabildi%ine saldırgan.. (CHP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

HASAN EK#NC# (Artvin) — Hadi sende oradan.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Demokrasinin de%erlerini tahrip etmek-

ten çekinmiyorlar. (AP sıralarından gürültüler).
Sayın Üyeler, “Ben gidiyorum, ama yanlarına bırakmam” diyenlerin her türlü 

hırsları #aha kalkmı# görünüyor. (AP sıralarından gürültüler) Bombalar patlamaya 
devam ediyor. Totaliter rejim özlemlerini tahakkuk ettirmek için uyguladıktan tak-
tik ve planları sürüyor. (AP sıralarından gürültüler).

Bugün Parlamentodaki millet iradesini kar#ısına alarak “&ktidar benim, Cephe-
den ba#ka iktidar tanımam” tutkusuyla yanıp tutu#anlar Anayasa, demokrasi, hu-
kuk, barı# ve karde#lik düzeninin kurulmasını de%il de, demokrasinin yozla#masını 
isteyen ve bekleyenler, tertipler düzenleyenler bilmelidir ki, hep beraber korumak 
durumunda oldu%umuz ülkemiz ve de hep beraber kökle#tirmek, yüceltmek ve sa%-
lamla#tırmak zorunda oldu%umuz demokrasimiz için, bizim yurtseverlikle yapmak 
sorumlulu%unda oldu%umuz görevimizi engellemeye giri#memelidirler.

Sayın Milletvekilleri, bir hükümet için hastalıkların en kötüsü, en azılısı, en 
a%rılısı, en onulmazı uyumsuzluktur. Böyle bir hastalı%a yakalanan çok ba#lı hü-
kümetler, yönetimleri süresince milletin ba#ına çok belalar getirmi#lerdir. (CHP 
sıralarından alkı"lar) Bu durumda artık ülke ve toplum söz konusu de%ildir. Söz ko-
nusu olan, yalnız parti çıkarıdır; ya%madır, salt iktidar tutkusudur. Bu durumda bir 
ba#ka tehlikeli kav#ak ise, demokrasinin sürüklendi%i bunalım noktasıdır; ülke bir 



karma#aya, bir karı#ıklı%a itilir, ülke içte ve dı#ta ortaya çıkan her sorun kar#ısında 
hükümetlerin dü#tü%ü acz ile sarsılır, demokrasi dı#ı görü#ler önemli mesafeler alır. 
Bu tehlikeli kav#a%ı sarsıntısız, esenli%e do%ru geçmek ve dönmek gerekir; yoksa 
kur#un gibi totaliter bir rejim gelebilir, ulus büyük felâketlerle kar#ıla#abilir.

Sayın Üyeler, Cumhuriyet Parlamentosu, i#te böyle bir duruma müsaade ede-
mezdi. Sonucu halkı hayal kırıklı%ına u%ratacak, deh#et verici bir ortama itecek, 
bir nemelazımlı%ı yurtseverlikle asla ba%da#tıramazdı. (CHP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar) Bu Hükümet bir dirili#in ve dopdolu bir yurtseverli%in inancıyla ku-
ruldu. Tehditleri ve asılsız en çirkin karalamaları gö%üsleyerek kuruldu. (AP sırala-
rından “Allah, Allah” sesleri) Bu Hükümet, ta#kın ve azgın ihtiraslarla sorumsuzluk 
bata%ına saplanmı# olanları da kurtarmak için kuruldu. (CHP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar, AP sıralarından gürültüler)

Sayın Milletvekilleri, bu Hükümetin ilk görevi, sarsılmı# ve de%er yitirmi# 
Cumhuriyet kurumlarını yüce ve etkin yerine oturtmaktır.

Bu Hükümetin bir ba#ka görevi de, geçti%imiz dönemden kalan yıkıcı #iddet 
eylemlerinin bütün unsurlarını kayna%ında kurutmaktır.

Bu Hükümetin bir ba#ka ödevi de, hukuk devleti olmanın özelli%i, hukuk dev-
leti olmanın önemli özelliklerinden biri ve belki de en ba#lıcası, kimsenin, hangi 
makamda olursa olsun, herkesin yaptı%ının yanında kalmayaca%ına tüm toplumun 
inanmasını sa%lamaktır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Devlet ve millet soygunlarından, soyguncularından hesap sorulmalıdır. Yasala-
rı çi%neyerek, hukuk devletini yok sayarak gözya#ı döktürenlerden, kamu hakkına 
el atanlardan yargı önünde hesap sorulmalıdır. Huzurun ve barı#ın temel ko#ulu, 
hukuk devletindeki bu yargı unsurunun etkin bir biçimde i#lemesidir.

Sayın Milletvekilleri, Hükümet Programında “Hiç bir gerekçeyle hiç kimseye 
devlet denetimi ve sorumlulu%u dı#ında kamu görevi yapma, zor kullanma, gü-
venlik sa%lama, kendi kendine hak alma yetkisi ve olana%ı tanınmayacaktır” (AP 
sıralarından gürültüler) “Hangi yönden ve nereden gelirse gelsin, hukuk devleti ku-
rallarıyla ba%da#mayan bu tür davranı#ların kaynakları hızla kuru tutacaktır” (CHP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu yaparken, bir yandan da haksızlıklar ona-
rılacak ve geçmi#in yaralarını tedavi yolları aranacaktır; fakat hükümetin iyi niyetli 
davranı#ına kar#ı en küçük bir direni# olursa, gere%i tereddütsüz yerine getirile-
cektir” denilmektedir. Kararlı bir hükümet dü#üncesinin huzur ve barı# içeri%ini 
de kapsayan bu kesin görü# ve ça%ırı#ını bu nedenlerle yürekten alkı#lıyoruz. (CHP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri, bu Hükümet Programı ülkemizde ekonomik ve sosyal 
alanlarda ortaya çıkan somut çeli#kileri ortadan kaldırmayı amaçlamakta, Türk 
toplumunun özlemlerini ve birikimlerini yansıtmaktadır. Program sanayi toplu-
muna geçi#e önemli bir a%ırlık vermektedir. Program hayal ve aldatmacayla de%il, 
gerçek olarak makine, motor, metalürji, elektronik gibi sanayi toplumunun ihtiyaç-
ları olan teknolojiye, yo%un sanayilere ula#mayı ba#lıca Hedef olarak saptamı#tır. 
Program, silahlanma yarı#ına ve de her türlü emperyalizme kar#ı çıkmayı da kesin-
kes vurguluyor. Di%er taraftan, yeni bir ekonomik dünya düzeni kurulması sırasın-



da genç toplumların sömürülmesine son vermek için bu yöndeki çabalara öncülük 
etmek zorunlulu%unu da açıkça belirtiyor. Devleti tüm etkinli%i ile tam bir devlet 
olarak yerine koyan program, milli birli%imizi ba#ta gelen iç barı# ko#uluyla birlikte 
yalnızca insanlık ve demokrasi anlayı#ının de%il, Atatürk milliyetçili%inin de gere%i 
sayıyor. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Üyeler, bu programı içtenlikle ve bütünüyle okuyunuz, de%erlendiriniz; 
parti hesaplarının dı#ında kalarak programdaki önerilere ve çözümlere dikkatle ba-
kınız, Bu programda Türk Ulusunun özlemleri vardır; bu programda Türk Ulusu-
nun onuru vardır, bu programda Türk Devletinin yüce saygınlı%ı vardır.

(CHP sıralarından alkı"lar, AP sıralarından “Koltuk vardır” sesleri)

De%erli arkada#larım, öfkeden arınarak, öfkeden kurtularak, hasetlerden ko-
parak te#his ve önerilere bakınız. Göreceksiniz ki, bu vatan ve bu millet için bu 
programa evet demek gerekir. Ço%ulcu demokrasinin ilkeleri gere%i Parlamentoda 
bir araya gelip hükümet kuranların halk iradesini yansıtanların, bu ülke için ortaya 
koyduklarının kar#ısına çıkmak, bu görü#lerin uygulama sonuçlarını beklemeden 
ön yargı ile saldırmak sadece anlayı#sızlıktır, sadece öfke ürünüdür. (AP sıraların-
dan “Koltuk satarak” sesleri)

Sayın Üyeler, Türkiye ekonomik bakımdan Cumhuriyet ça%ının en zor dönemi-
ni geçirmektedir. Geli#me hızı ve üretim büyük ölçüde dü#mü#tür. Gerekli sanayi 
girdileri sa%lanamadı%ı için, ya da enerji yetersizli%inden ötürü fabrikalar, i#yerleri 
kapanmı#tır. &#sizlik görülmemi# #ekilde artmı#tır. Yatırımlar yava#lamı#tır; birço-
%u tümden durmu#tur. Elektrik kısıntıları kalkınmayı oldu%u kadar, günlük ya#amı 
da aksatacak ölçülere varmı#tır, yoklar artmı#tır, kuyruklar uzamı#tır.

Birkaç yıl önce 2 milyar dolar bulan dövizlerimiz tükenmi#, dü#ürülen Ba#ba-
kanın deyimiyle, Türkiye kendi yönetiminde 70 sente muhtaç duruma getirilmi#tir. 
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ya#am pahalılı%ı dar ve orta gelirliler için dayanılmaz ölçülere varmı#tır. Kent-
lerde yiyecek fiyatları alabildi%ine yükselirken, ürünleri yeti#tiren köylülerin ge-
lirleri artmamaktadır. Köylülerin ellerine geçen para ile birkaç yıl öncenin geçim 
düzeyine bile eri#emedikleri görülmektedir.

Toplu sözle#me ile sa%lanan gelir artı#ları büyük fiyat zamlarıyla i#çilerden da-
ima geri alınmaktadır.

Da%ı ta#ı tuzla dolu Türkiye, tuzunu bile dı#arıdan getirtecek duruma dü#ürül-
mü#tür.

Bir taraftan, silahlı siyaset e#kıyalı%ı Devlet içinde tehlikeli tırmanı#ını sürdü-
rürken, di%er yandan, beceriksiz ve kasıtlı yönetim ülkeyi soyguna ve sömürüye 
açık hale getirmi#tir. (AP sıralarından “TIR’lardan bahset” sesleri)

Sayın Üyeler, bu Hükümet, böyle bir ortamı ve böyle bir mirası devir almı#tır. 
(AP sıralarından, “TIR’lardan da bahset, TIR’lardan” sesleri) Biz bu Hükümetin, ulu-
sumuzun üstün niteliklerine, Devletimizin sa%lam temellerine dayanarak tüm bu 
güçlüklerin, yoklukların üstesinden gelece%ine inanıyoruz.



Sayın Üyeler, baskı rejimleri modern biçimleri içinde her zaman bir akide ile 
birlikte görülür. Baskı olan her yerde, gençlerin kafasına, daha onlar dü#ünebilecek 
hale gelmeden birtakım inançlar yerle#tirilir ve bu inançlar öylesine sürekli, öylesi-
ne ısrarlı bir #ekilde tekrarlanarak ö%retilir ki, ö%rencileri, ilerde, çocukluklarında 
edindikleri bu derslerin büyüleyici etkisinden kurtulabilmeleri beklenemez. (AP sı-
ralarından, “Gemilerden bahset, gemilerden” sesleri)

Bu inançlar, o inançları hiç de%ilse gerçek gibi gösterecek nedenler bile ileri 
sürülmeksizin, sadece papa%an gibi tekrarlama yoluyla yı%ın isterisi, yı%ın telkini 
yoluyla yerle#tirilir kafalara. Bu yokları, birbirine kar#ıt iki akide ö%retildi mi in-
sanlara, bu akideler kar#ılıklı geçip tartı#ılabilecek iki dü#ünce de%il, dövü#ülecek 
hasım kamplar ortaya çıkarır.

Çocukların ve gençlerin e%itimini, korkmadan ellerine verebilece%imiz e%itim-
ciler, çocukları herhangi bir davanın propaganda ordusuna katılacak birer asker ola-
rak görmemelidir; onları birer insan olarak sevmelidir. Oysa üzerinde Führerleri-
nin ideallerini miras alan iktidar sahipleri, “&#te avucumun içinde yo%urabilece%im, 
amaçlarıma hizmet edecek ve bir makine gibi kullanabilece%im, ö%retebilece%im 
hammadde” diye dü#ünür çocukları ve gençleri. Bunun sonucu, totaliter bir devlet 
düzeni çıkar ortaya. Hayal gücü, sanat gücü, dü#ünce kudreti hep “&taat” tarafından 
yok edilir; ne#e ve sevgi öldürülür, ba%nazlı%ın kolaylıkla benimsenmesi kolayla#-
tırılıp ve sonunda bu gençlerin sürüklendi%i iç kavgalarda, dövü#lerde insanların 
üzerine yürütülen bu gençlerin kimi ölür, kimi kalır. Ölenler birer kahraman gibi 
yücele#mi#lik duyularak ölecekler, kalanlar da bu okulların kendilerine alı#tırmı# 
oldu%u kopkoyu bir zihinsel kölelik içinde hür ellerinin köleleri olarak ya#amaya 
devam edeceklerdir. (AP sıralarından gürültüler)

De%erli arkada#larım, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak otomat ya da hipno-
tize edilmi# bir nesil istemiyoruz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Cephe 
Hükümetlerinin demokrasiye de%il, korkunç iktidar a#kına dayanan açık ve gizli 
e%itim felsefeleri bu idi Korkunç bir iktidar a#kıyla totaliter devleti, ölüm kusan 
makineler avazıyla sözde güçlü devleti bu dü#üncelerle amaçlıyorlardı. Uyguladık-
ları kıyımlarla, i#kencelerle milliyetçilik adına Atatürkçü ku#akları yok etmeye, 
çalı#mı#lardır. Atatürkçülü%ü, ça%da# ve gerçek milliyetçilik kavram ve ya#amını 
sahte ve #oven milliyetçilik uydurusuyla bo%durmaya u%ra#mı#lardır. Ne var ki, bu 
karanlı%ın içinden Türk Ulusunun hür ve aydınlık sesiyle dolu Parlamento, halkın 
iradesiyle bu gidi#e kar#ı “Dur” dedi.

BA%KAN — Sayın Uysal, iki dakikanız var.

HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Gaddarlı%ı, ba%nazlı%ı, #ovenizmi Yüce 
Türk Parlamentosu yendi; onun yerine bu Parlamentodan demokrat bir hükümet 
meydana getirdi. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar, AP sıralarından gürültü-
ler)

Bu Hükümet Programı, kana susamı#lı%a, zorbalı%a, robotlu%a kar#ı ülkemiz 
kaçaklarına aktaracak ça%da# de%erler ta#ıyor, öyle ki, çocuklarımıza nasıl otomobil 
altında kalmamayı, ezilmemeyi ö%retiyorsak; bu Hükümet Programı, e%itim ku#ak-



larına, zalim fanatikler tarafından ezilmemeyi de ö%retecek e%itim de%erleri getiri-
yor. (AP sıralarından gürültüler)

Sayın Milletvekilleri, ça%da#lı%ım hiçbir zaman yitirmeyen bir bilge, bir me-
zarın ba#ında acı acı a%layan bir kadına rastlar; “Senin a%laman acı üstüne acı acı 
çekenlerin a%lamasına benziyor” der. , Kadın; “Evet” der, “öyle.. Bir seferinde ko-
camın babasını bir kaplan öldürmü#tü; sonra bir ba#ka kaplan, kocamı öldürdü; 
#imdi aynı #ekilde o%lumu da bir kaplan öldürdü” Bilge, “öyleyse neden bu diyardan 
gitmiyorsun” diye söyler. Kadın, bilgeye #u cevabı verir: “Burada hükümet baskısı 
yok da, ondan gitmiyorum.” (CHP sıralarından alkı"lar)

De%erli arkada#larım, bunun üzerine Bilge “Yurtta#larım” der, “Unutmayınız, 
baskı yapan hükümetler kaplanlardan daha deh#et vericidir.”

De%erli arkada#larım Türkiye bizimdir. (AP sıralarından gürültüler) Biz ne bu 
ülkeden gideriz ve ne de bu ülkeye ba#kaları gelebilir. Biz bu Hükümetin, Progra-
mında söylediklerini yapmasını istiyoruz, ba#armasını istiyoruz, ve bu Hükümete 
güveniyoruz.

BA%KAN — Sayın Uysal, müddetiniz doldu.
HAYRETT#N UYSAL (Devamla) — Analar, acı üstüne acı çekenler gibi a%la-

mamalıdır. Özgürlü%ümüzün ve haklarımızın üstüne saldıran ve bizi canımızdan 
eden deh#et verici kaplanlar yok edilmelidir. Kar#ı kar#ıya kaldı%ımız sorun, Hü-
kümetin kaplanlardan daha az deh#et verici olmasını sa%lama sorunudur. Büyük 
ümitler ba%ladı%ımız bu Anayasa Hükümetine ba#arılar diliyor, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bu Hükümeti yürekten destekledi%imizi belirtiyor, Yüce Mec-
lise saygılar sunuyorum de%erli arkada#larım. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Uysal.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Dr. Agâh Oktay Güner. Buyurun 

efendim. (MHP sıralarından alkı"lar) Sayın Güner, konu#ma süreniz 20 dakikadır 
efendim.

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Ba#kan, Yüce 
Meclisin Sayın Üyeleri; muhterem Heyetinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve 
#ahsım adına saygıyla selâmlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin, Hükümet Prog-
ramı hakkında görü# ve kanaatlerini ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo-
rum.

Sayın Ecevit’in, Büyük Millet Meclisinde okumu# oldukları Hükümet program-
ları, 1978 yılı Türkiye’sinde hükümet olma yönünden yeni bir anlayı# ve yeni bir 
model getirmektedir. Bu yeni anlayı#ın özü, esas itibarıyla memleketlin içimde bu-
lundu%u #artlardan #ikâyettir. Modelin özü ise, hükümet olabilmek için kendisine 
ait öz dü#ünceleri terk etmek, mümkün oldu%u kadar taviz verebilmek, mümkün 
oldu%u kadar kendi kendisinden uzakla#abilmektedir. Bir hükümet kurulurken, ül-
kenin içerisinde bulundu%u sosyo-ekonomik #artları tespit etmek ayrıdır, bu #art-
lardan #ikâyet etmek ayrıdır. Sayın Ecevit’in #ikâyetleri, esas itibarıyla, anar#ide 
ve iktisadi problemlerde toplanmaktadır. Hükümet etmek, hiç bir zaman a%lama 



duvarı önünde gözya#ı dökmek demek de%ildir. Sayın Ecevit’in, bu Hükümeti nasıl 
kurdu%u, bu Hükümeti ne #artlarda meydana getirdi%i, yarın Türkiye’nin siyasi ta-
rihi yazıldı%ı zaman maalesef “tezgâhlanma” ifadesiyle tespit olunacaktır.

Biz, bizden sonra konu#acak Sayın parti temsilcilerinin bu konuda daha geni# 
bilgiler vereceklerini ümit ederek tekrar programa dönüyoruz.

Anar#iyi meydana getirenlerin, anar#iyi kundaklayanların, anar#iyi kaynakla-
yanların kimler oldu%unu tespitte, te#histe, ifadede, biraz önceki Sayın CHP sözcü-
sünün tek yanlı mütalaası Sayın Ecevit’in ana stratejisi olmaktadır. Türk Milletinin 
büyümesini, Türk Milletinin güçlenmesini istemeyen bütün merkezler Türk gençli-
%i üzerinde çe#itli oyunlar oynamaktadır. E%er vaat ettikleri ölçülerde, milli ölçüler 
ve milli ciddiyetle anar#inin üstüne yürürlerse, bu büyük tehlikeyi ezme yolunda 
irade sarf ederlerse en yakın yardımcıları olmayı görev bilece%iz.

Ancak, Hükümet Programında, milli varlı%ımızı tehdit eden tehlikelere, komü-
nizmin yıkıcı faaliyetlerine, komünist çetelerin bombalı, silahlı saldırılarına açıkça 
cephe alınmaması büyük noksanlıktır.

Anar#ist, komünizm, kendisini küçük tehlike görenleri daima yutmu# ve yok 
etmi#tir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinden programda bahsedilmemesi, açıkça, 
Anayasanın amir hükmünün yerine getirilmemesidir.

Sayın Ecevit, iktisadi #artları “enkaz” olarak ifade buyuruyorlar, tıpkı güveno-
yu alamayan hükümet döneminde Maliye Bakanının, Türkiye Hazinesini dünya ka-
muoyuna “iflâs etti” diye ilân etmesi gibi.

De%erli milletvekilleri, Türk Milletinin milli bütünlü%ünden, gücünden, büyü-
me potansiyelinden bahseden Sayın Ecevit’in, Hükümet Programında bahsetmi# 
oldukları geli#me boyutlarının bir enkazla birle#tirilmesi maalesef mümkün de-
%ildir. Ancak Sayın Ecevit geçmi# hükümetlerin bu enkaza sebep oldu%unu söylü-
yorlarsa, geçmi# hükümetlerin Ba#bakan Yardımcısı bugün kendi Hükümetlerinde 
Ba#bakan Yardımcısıdır. E%er bir enkaz var ise, bu enkazın mimarlarından olarak 
kendisine enkazı kaldırma yolunu çok rahat gösterecektir. (AP ve MHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Ecevit, Hükümet programlarında milliyetçilikten bahsetmi#lerdir. Sa-
yın Hükümet üyelerinden birisinin 1934 yılında Bakanlık giri#ine Aziz Atatürk’ün 
emriyle konulan ve Türk Milletinin demirden da%ları nasıl eritti%i efsanesini dile 
getiren Birinci Ergenekon tablosunu, Anadolu’ya tarımın, Anadolu’ya makinenin 
giri#ini dile getiren &kinci Ergenekon tablosunu kaldırtması, bu milli ölçülerle Hü-
kümetin birtakım üyelerinin ne derece çatı#tıklarının talihsiz bir ifadesidir. (CHP 
sıralarından gürültüler, “Masal, masal” sesleri) Duvarlardaki tablolarda milli sembol-
lere tahammül gösteremeyenlerin hükümet icraatında ne ölçüde milliyetçi olabile-
ceklerinden endi#e duymaktayız.

NUR# ÇEL#K YAZICIO&LU (Çankırı) — Kurt mu milli?
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, Sayın Ecevit 

bugüne kadar hükümet olabilmek için önüne gelen her engeli tahrip etmi#tir. Ge-
rekti%i zaman devlet tahrip edilmi#tir, hükümet tahrip edilmi#tir ve son Hükümet 



kurulu#unda insana ait de%erler tahrip edilmi#tir. (AP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar) Parlamenterler, Türkiye’de söz hürriyeti varken, Avrupa Konseyinde Türk 
Devletini dünya kamuoyuna #ikâyet etmi#lerdir. Yine Sayın CHP’li parlamenterler 
yurt dı#ındaki vatanda#larımıza “Paralarınızı Türkiye’ye göndermeyin, mevcut hü-
kümet paralarınızı çarçur edecektir” diyerek vatanda#ların Devlete olan itimadını 
peri#an etmi#lerdir. (CHP sıralarından “Do#ru, do#ru yalan mı?” sesleri) Ancak, bu 
Hükümet kurulu#unda, bugün heyecanla savunucu olanların, Hükümetin bünye-
sindeki tezatları, tavizleri birer birer görerek, bizlerden önce Hükümeti tenkit ede-
ceklerine ve Hükümete isyan edeceklerine bütünümüzle ümit ba%lıyoruz.

Sayın Milletvekilleri, solcuların nefesini dinlemekle ün yapmı# bir eski bakanı-
mızın bu Hükümette solunum ve hava kirlili%i i#lerine getirilmesi Hükümet kuru-
lu#unda ihtisasa gösterilen saygının ifadesi midir? (AP ve MHP sıralarından alkı"lar) 
Dün bu salonda birbirlerine en a%ır hücumları yapanların, aynı Hükümetin çatısı 
altında neden ve nasıl toplandıklarını siyasi olaylar birer birer gösterecektir.

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Örnek verdinizi onun için.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın Ba#bakan, her yurt dı#ı geziden 

dönü#ünde, basına verdikleri demeçlerinde ekonomik model arayı# gayreti içinde 
olduklarını ifade buyurmu#lardır. Acaba bu son Hükümet modeli de yeni bir ara-
yı# gayreti midir? Türkiye’de milliyetçi kalkınma modelinin savunucusu olan bizler, 
Milliyetçi Hareket Partililer, &slâm - Türk kültür sentezine dayalı, milli kültür politi-
kaları ve milliyetçi stratejilerle Türkiye’nin topyekûn iktisadi kaynaklarını seferber 
edece%ine inanıyoruz. Bu inanç ve ölçüyle emperyalizmin her türlüsüne kar#ıyız. 
&ktisadi emperyalizme, kültür emperyalizmine ve hele dı#ardan kalkınma modeli 
getirme anlayı#ına temelden kar#ıyız.

FA#K ÖZTÜRK (Elazı$) — Fa#izme de kar#ıyız.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Elbette kar#ıyız.
Bu Hükümet Programında, dı# ülkelerdeki Türklerin meseleleriyle, onların 

kültür problemleriyle u%ra#ılaca%ı belirtilmi#tir. Hükümet Programında bu ko-
nuya yer verilmesini memnuniyetle kar#ılıyoruz. Ancak, Sayın Ecevit’in Sosyalist 
Enternasyonalde yakın dostu olan Sayın Brand, (Willy Brand) “Bizim Do%u Ber-
lin meselemiz, dı# Almanlar meselemiz yoktur” demi#tir. Acaba Sayın Ecevit’in bu 
beyanları, Sosyalist Enternasyonalin kapısında kendisini hangi güçlüklerle, hangi 
problemlerle kar#ıla#tıracaktır?

Sayın Milletvekilleri, biz Türkiye’de dün Hava Kuvvetlerinin güçlenmesine, 
fantom uçaklarının alınmasına kar#ı çıkan zihniyetin, milli sava# sanayiini benim-
semesini müspet bir geli#me olarak gömüyoruz. Hükümet Programında, bürokra-
siden, Türk Milletinin geli#me dinamizmine ayak uyduramayan bürokrasiden haklı 
olarak #ikâyet ediliyor; ancak sayıları 10’a varan Devlet Bakanlıkları, yeni ihdas edi-
len henüz görevleri belirtilmemi# bakanlıklar bürokrasi çarkını, acaba a%ırla#tırma-
yacak mıdır? Ayrıca Türkiye’nin bugün gelmi# oldu%u milletlerarası münasebetler 
çizgisinde, Devletteki da%ınıklı%ı ortadan kaldırmak #arttır, elzemdir. Özellikle dı# 
ekonomik münasebetlerin, Ortak Pazarla olan ili#kilerin, temelleri Hükümet döne-



mimizde atılan &slâm Ülkeleri Çelik Birli%i ve &slâm Ortak Pazarının Devlet bünye-
sinde takipçisi ve sorumlusu kim olacaktır?

Bürokrasi, koltuk ihtiyacına göre düzenlendi%i için, maalesef gerçek ihtiyaçlar 
havada kalmı#tır. Hükümet Programında ifade edilen, insan anlayı#ına saygı duyu-
yoruz, ancak güvenoyu alınmadan geçen kısa dönemde Sayın Ba#bakanın “15 gün 
hiçbir tayin yapılmayacaktır.” yolundaki açıklamasına ra%men bazı bakanlıklarda 
akıl almaz bir biçimde insanın ezildi%ini, sürüldü%ünü görüyoruz. &ki satırlık emir-
lerle genel müdürler görevlerinden alınmı#, Çukobirli%in kârlı ve verimli çalı#an 
fabrikaları durdurulmu#tur. Kâinatın özü insandır, insana saygı duymayan, insana 
emniyet duygusu vermeyen bir geli#menin ve bir yücelmenin mümkün olmadı%ı 
inancındayız.

Türkiye, Sovyetler Birli%i ve Ortak Pazar ülkeleri içerisinde en genç nüfusa sa-
hip olan ülkedir. Bu gençlik, topyekûn milletin gelece%idir, bu gençlik bütündür, bu 
gençlik yarınlarımızdır. Biz bu gençli%e ça%ın e%itimimi, bu gençli%e yarınları kura-
cak iradeyi verirsek Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi ve yarınların güçlü devleti 
olması mümkündür.

Taban fiyatları konusunda, geçen hükümet döneminin programda karanlık 
ifadelerle paralanmak istenmesi, gerçekler kar#ısında üzücüdür. Taban fiyatların-
da vatanda#ın malının bedeli, eme%i ve dünya piyasası #artları de%erlendirilerek 
anında ödenmi# ve 50 milyar Türk Lirası, Türk köylüsünün hakkı olarak kendisine 
sunulmu#tur.

AKIN S#MAV (#zmir) — Dü#tükten sonra ödediniz.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Ayrıca, aracı ve tefecilerden #ikâyet 

edenlerin göz önünde tutması icap eden fon müessesesi, ilk defa en iyi bir biçim-
de i#letilmi# ve ihracatçıya kârı tanınarak, dünyada ara fiyatlarında meydana gelen 
a#ırı kârlar üreticiye ödenmek üzere ihracat fonunda toplanmı# ve 500 milyon Türk 
Lirasının incir, üzüm, fındık üreticisine da%ıtılmasına imkân sa%lanmı#tır.

Yine geçen dönemde zaruri olan zamlar cesaretle yapılarak K&T’lerin 70 milyar 
Türk Lirası açı%ı kapatılmı#, enflasyon belli bir ölçüde frenlenebilmi#tir.

Taban fiyat uygulanan malların ihracı sa%lanmı# ve 5 aylık Hükümet döne-
minde 2.250.000.000 dolar dı# satı# ba%lantısı yapılmı#tır. Tütünün dı#ında hiç bir 
malın satı# sıkıntısını, güvenoyu alırsanız, çekmeyeceksiniz; ama 7 aylık hükümet 
döneminin sonunda 440 bin ton pamu%u ya%mura, 110 bin ton üzümü alkole terk 
eden sizlersiniz.

Bugün 150 milyar dolar, evet 150 milyar dolar üretim sermayesine sahip; Tür-
kiye ekonomisinde büyük yeri olan &ktisadi Devlet Te#ekküllerinin kârlı ve verim-
li hale getirilmesi içlin, Yugoslavya’da iflâs etmi# “Özyönetim” modeli yerine, mili 
tecrübemizi de%erlendirerek, mili sanayi holdingi projesinin Sayın Hükümet tara-
fından da benimsenmesi, bu büyük kayna%ın Türk ekonomisine hayırlı hale getiril-
mesi tek ve ba#lıca çaredir.

Türkiye’de grevler, i#çi hakkı dı#ında, ideolojik amaçlarla kullanıldıkça, grev 
kı#kırtıcılı%ı yapıldıkça, Türkiye’de lokavtlar bir zincir halkası gibi birbirine eklen-



dikçe, Sayın Ba#bakanın #ikâyetçi oldukları i#çi kurulu#larının siyasi amaçlar için, 
kendi öz gayelerinden ayrılmaları, bizzat kendilerince te#vik edildikçe, özel sektö-
rün yatırım hızını artırması, programın bütün pembe beyanlarına ra%men dü#ünü-
lemez. Ayrıca, hür sendikacılık, Sayın Ecevit’ten emir alan sendikacılık da de%ildir.

Türkiye, hiç #üphesiz büyüyor ve bünyece, 1950’lerin 40 katı elektrik enerjisi 
üretilen Türkiye 500 milyon Kw/h, 20 milyar Kw/h elektrik enerjisine gelmi#tir. 
Ama bu yetmemektedir. Bu yolda Karakaya Barajı dev bir adımdır. Biz dev adım 
atanları kıskanmayız, tebrik ederiz, takdir ederiz. Güvenoyu alırsanız sizlerden de 
böyle adımlar bekleriz. (AP, MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı#lar)

Hükümet Programında bahsedilen tedbirlerin büyük bir ço%unlukla; milli stok 
müessesesi, milli mesken kurumu projesi, tüketiciyi koruyucu mevzuat, milli sa-
nayi holdingi projesi, mili istihdam projesi, Türkiye’yi do%udan batıya, kuzeyden 
güneye kateden karayolları projesi ile geçen Hükümetimizin programında mevcut 
oldu%unu ve bunların uygulamaya konuldu%unu ifade etmek gerçeklerin beyanıdır. 
Sayın Ba#bakan, kendi programlarında bunların pratik sonuçlarını dile getirmi#ler-
dir. Burada kesin bir gerçe%i ifade etmek istiyorum. Bu kesin gerçek #udur;

Artık Türkiye’de bütün meseleler bir örümcek a%ı gibi birbirine ba%lıdır, an-
cak bir milli model bütünlü%ünde bu meselelere e%ilirsek, bu meseleleri çözmemiz 
mümkündür. Hiç kimsenin elinde sihirli de%nek yoktur. Sayın Ba#bakanın elinde 
sihirli de%nek olmadı%ı gibi, kendisinden önceki ba#bakanların ve kendisinden son-
ra gelecek ba#bakanların elinde de sihirli de%nek yoktur. Bu sebeple, Türkiye’nin 
meselelerine simsiyah gözlükleriyle bakanlar kendilerini azaltanlar; tıpkı pembe 
gözlüklerle bakanların kendilerini aldattıkları gibi.

Türkiye, büyük potansiyeli olan, siyasi istikrar, milli birlik ve tutarlı, kararlı 
politikalarla, hızla, ça%ın güçlü devleti olmaya sahip büyük kudreti ifade etmekte-
dir. Ancak, siyasi kadrolar Türk Milletinin büyük gücünü, kalkınma #evklini siyasi 
alanda ba#arı sa%lama u%runa yaralamaktan mutlak ve mutlak vazgeçmelidirler.

Açıkça ifade ediyoruz; ba#ında bulundu%unuz Hükümetin, milliyetçi, açık, na-
muslu icraatını gördü%ümüz zaman, millet önünde tebrik etmeyi görev bilece%iz. 
Ancak, bundan önceki hükümet döneminde yaptı%ınız gibi, korkak, basiretsiz, ye-
tersiz karar ve politikalarla meselelerin altında kalıp ezildi%iniz zaman; “Ne yapalım 
düzenli de%i#tiremedik, bu düzende i#ler ancak bu kadar yürüyor” dedi%iniz zaman, 
bizi kar#ınızda bulacaksınız. Bu pe#in mazeret psikozundan, bu pe#in savunma tu-
tumundan kendinizi kurtarınız ve cesaretle meselelerin üzerine yürüyünüz.

Türkiye’nin iktisadi potansiyeline kısaca bakmak, enkaz heveslilerine bile 
karanlı%ı aydınlı%a çevirecek gücü verecektir. Türkiye su rezervleri bakımından 
Avrupa’nın birindi ülkesidir. 88 milyar metreküp suyumuz, 473 büyük baraj kura-
cak iradeyi beklemektedir.

Türkiye orman zenginli%i yönünden Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesidir. Bu 
büyük orman zenginli%i ile yılda 1 milyar dolar &hracat yapmak, 22 büyük ka%ıt 
fabrikasını kurmak, 26 büyük sanayi kolunun hammaddesini sa%lamak mümkün-
dür. (CHP sıralarından gürültüler)



SÜLEYMAN SABR# ÖZNAL (Edirne) — Demirel’in karde#lerinden bize kal-
mıyor ki.

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — DAKO’ da var DAKO’da var.
Türkiye Ortak Pazar ülkeleri &çinde hayvan varlı%ı en yüksek olan ülkedir. 

Türkiye’nin hayvancılık dalında büyük problemleri vardır; ama bu varlı%ın de%eri 
300 milyardır.

Yeraltı zenginlikler bakımından, 106 dünya ülkesi arasında bor tozlarında 
3’ncü, kromda 11’nci sıradayız. Stratejik madenlere sahibiz. Volfram var, krom var. 
Türkiye’nin 650 milyon ton demir, 123 milyon ton bakır, 876 milyon ton krom 
rezervi vardır.

Türkiye bütün dünyada besin maddesi ithal etmeyen, kendi kendisine yeten 
7 ülkeden birisidir. En geç 10 yıl sonra, bugün alınmı# ciddi politikalara daha iyisi, 
zamanın getirdi%i daha güçlüsü eklenirse, bu vatan bize yılda 50 milyon ton bu%-
day, 45 milyon ton sanayii bitki, 35 milyon ton sebze, 30 milyon ton meyveyi rahat 
verebilecektir. (CHP sıralarından gürültüler)

Avrupa &ktisadi &#birli%i Te#kilatı raporları, son 5 yılda, ki#i ba#ına milli gelirin 
Türkiye’de % 26,2 ile, Avrupa’nın en hızlı geli#en ülkesi oldu%unu gösteriyor; ama 
ekonomimin genel bünyesi, henüz tarıma ve dolayısıyla tabiata ba%lı olmaktan kur-
tulamamı#tır. Bunları, e%er kısmet olur Devlet sorumlulu%u alırsanız, siz de aynı 
biçimde tespit edeceksiniz.

1966-1976 döneminde, Avrupa &ktisadi &#birli%i Te#kilatı raporlarına göre, 
Türküye, 10 ülke &çinde milli gelirini % 41,2 artırarak ilk sırayı almı#tır.

Sayın Milletvekilleri, milletlerarası ara#tırmalar, Türkiye’de &ç piyasanın dünya 
üzerinde en büyük hızla geli#en 3’ncü ülkesi oldu%unu gösteriyor. Geçen hükümet 
döneminde, kısa süreli darlıkların dı#ında, iç piyasada mal yoklu%unun olmaması 
için her türlü tedbir alınmı#tır ve bizim savundu%umuz, ekonomiyi temelden, eko-
nomiyi kökten de%i#tirecek tedbirler alındı%ı zaman, milli stok müessesesi kurul-
du%u zaman ve Türkiye bütün milleti birle#tiren stratejileri gerçek kıldı%ı zaman, 
bu darlıkların görülmemek üzere hafızalara terk edildi%ini görece%iz.

Bugün Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü programı okurken, Sayın Ba#ba-
kan bazı mevhum merkezleri veya kendilerine göre belli merkezileri tehdit eltiler. 
Sayın Ba#bakan, “Bunların yeni kanunsuzluklarını gördü%ümüz zaman, kendileri-
nin eski suçlarını da açıklayaca%ız” diyorlar.

Milliyetçi Hareket Partililer olarak, bu çatının altına halkın oylarıyla gelmi# 
milletvekilleri olarak, #u kesin gerçe%i açıkça ifadeyi bir namus borcu biliyorum; 
bu gerçek #udur: Türkiye’de ne ba#bakanların, ne ba#bakan adaylarının, ne de par-
ti liderlerinin veya sözcülerinin suçluları affetme yetkisi yoktur. (AP sıralarından 
(Bravo” sesleri) Hükümetler, Devletin dosyaları emrindedir, ar#ivleri ellerindedir. 
Ne varsa, neyi biliyorlarsa kanun önüne getirmelidirler. Attı%ımız her imzanın, 
yaptı%ımız her icraatın hesabını #erefle verecek kadrolarız. (MHP ve AP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı#lar)

BA%KAN — Sayın Güner, 1 dakikanız kaldı.



ETEM EKEN (Çorum) — O hesaplar sorulacak.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, biz bu Hüküme-

tin Programını Türkiye meseleleri kar#ısında tavizci, dengesiz, samimiyetsiz ve tu-
tara buluyoruz. Bu Hükümet, kurulu#uyla güçsüzdür.

EM#N ALTINBA% (Gaziantep) — Sizinkinden çok güçlüdür.
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bu Hükümet vaatlerini nasıl gerçekle#-

tirece%ini, döviz darbo%azını nasıl a#aca%ını, finansman kaynaklarını nasıl sa%laya-
ca%ını ortaya koyamamı#tır.

Bu Program fakirli%i, yoksullu%u yenecek tedbirlerden mahrumdur.
Bu Program, ekonominin temel yapısını de%i#tirecek sa%lam stratejilerden 

mahrumdur.
Bu Program, köylünün sefaletine, i#siz vatanda#ların çilesine yabancıdır.
Bu Program, hükümet olma u%runa bir siyasi kadronun kendi özünden ne öl-

çülerde kopabilece%inin belgesi olacaktır.
&#te bu sebeplerle Hükümete güvenoyu vermeyece%iz. E%er güvenoyu alırlarsa, 

memleketimizin faydasına olan te#ebbüslerinde kendilerine ciddi, tutarlı, a%ırba#lı 
bir muhalefet olarak yol gösterici olaca%ımızı beyan ediyoruz.

Muhterem Meclisi, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve #ahsım adına saygıla-
rımla selamlıyorum. (MHP ve AP sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Güner.
Di%er gruplar adına söz isteyen?
HAYRETT#N TURGUT TOKER (Ankara) — Adalet Partisi Grupu adına, yet-

ki belgesini gönderiyorum, Ali Naili Erdem.
BA%KAN — Adalet Partisi Grupu adına &zmir Milletvekili Sayın Ali Naili Er-

dem, buyurun efendim. (AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Erdem, görü#me süreniz 20 dakikadır; buyurunuz.
AP GRUPU ADINA AL# NA#L# ERDEM (#zmir) — Biliyorum Sayın Ba#kan.
Sayın Ba#kan, Sayın Milletvekilleri; Yüce Heyetinizi Adalet Partisi Meclis Gru-

pu adına saygıyla selamlıyorum.
Hükümetlerin hukuki ve siyasi dokusunu tetkik etmeden icraatlarını ele#tiriye 

tabi tutmak do%ru ve sıhhatli bir yol de%ildir. Bu itibarla biz, öncelikle
Hükümeti, kurulu#undaki safhaları ve ortaya çıkan sonuçtaki yapısıyla bilgile-

rinize arz edece%iz.
Kanaatimizce, bu Hükümetin kurulmasıyla hükümet müessesesi Cumhuriyet 

tarihimizde görülmemi# a%ır bir darbeye u%ramı#tır. Hile, desise, tertip ve entri-
ka itibar görmü#tür; Devletin en yüksek mevkileri ulufe da%ıtılır gibi da%ıtılmı#tır. 
“Do%a kanunları” diye diye hukuku inkâr ve ihlal edenler, bu kere dc “&lle de Hükü-
met olaca%ız” diye diye rejimin de, milli iradenin de ve ahlakın da hançerlenmesin-



de beis görmemi#lerdir. (AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; CHP sıralarından 
gürültüler)

"imdi bir hükümet vardır; bakanlarıyla, programıyla bir hükümet. Bu iki un-
sur, gerçek manada hükümet olmaya yeter de%ildir. Kanaatimizce bu Hükümet, hu-
kukilikten yoksundur; zira, hürriyetin de hukukun da temelinde ahlak vardır. (AP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; CHP sıralarından gürültüler)

Bu, fikirde, ruhta, kafada, gönülde, siyasette ve devlet idaresindeki ahlâktır. 
Toplulukları millet yapan budur; devletleri büyük ve güçlü kılan da budur. "imdi 
bunları hiç dikkate almadan bir ömür sürmek, belki bazı ki#iler için mümkündür; 
ama devletler için mümkün de%ildir. Kurulu#unda hile, entrika ve tertip olan hükü-
metler iktidar olamazlar; sadece millet iradesine ra%men kendisini hükümet eden-
lerin menfaat pazarı olur. (AP ve MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

HAYDAR DEM#RTA% (Hatay) — Danı#tay kararlarını ne yaptın?
DURMU% AL# ÇALIK (Konya) — Danı#tay kararlarıyla mahkûm oldu?
HASAN CER#T (Adana) — Sizin iktidar olamadı%ınız gibi.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Kati inancımız odur ki, siyaset entrika de-

%ildir. (CHP sıralarından gülmeler, “Bravo” sesleri, alkı#lar) &nsanlar vardır...
ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Demirel gibi, Demirel...
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — &nsanlar vardır, sardalye misali okka ile 

alınıp satılırlar ve kesekâ%ıtlarına okkayla doldurulurlar. (AP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Senin gibi.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, Büyük Atatürk; “De-

mokrasi bir kafa meselesidir, herhalde bir mide meselesi de%ildir” buyurmu#lardır. 
(AP sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

DURMU% AL# ÇALIK (Konya) — Onu senin kafan almaz.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Saygıde%er milletvekilleri, devlet, hükü-

metten önce devlet; yüce olan devlet... Devlet varsa hükümet vardır. Bu itibarladır 
ki, devlete saygıyı, hükümet kurma pahasına #ahsi menfaatlerinin zelil ellerine tes-
lim etmek, ne devlet adamlı%ıdır, ne de vatanseverliktir. Bunun adı ba#kadır. (AP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Tarihin her devresinde karanlık emellerin pe#inde ko#an ki#iler ve müesseseler 
olmu#tur. Bunlardan bir kısmı ba#arılı olmu# intibaını dahi verebilmi#lerdir; ama 
ne fiziki ömürleri, ne de fikri ömürleri ya#amalarına yetmemi#tir. Bu Hükümet 
ömürlü olmayacaktır. Çünkü, Sayın Ecevit’in ifade ettikleri gibi, “Küçük araçlarla 
yüce amaçlara eri#ildi%i görülmemi#tir” (AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

DURMU% AL# ÇALIK (Konya) — Senin kafan almaz bunları.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Utanç verici yollardan entrikayı bir mari-

fetmi# gibi benimseyerek yola çıkanların sonu ba#ladıkları gibi olacaktır.
EM#N ALTINBA% (Gaziantep) — Yahya Demirel gibi.



AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Ya Florya’da, ya Tarabya’da, ya da bilmem 
hangi odada bitecektir. (AP sıralarından Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Milletvekilleri, kurulu#unu gazete sayfalarından boy boy resimleriyle 
takip etti%imiz bu Hükümetin hiçbir yerinde demokrasi sevgisi, millet iradesine 
saygı, devletin itibarına inanç olmadı%ı gibi, Atatürk ilkelerine sadakat da yoktur.

EM#N ALTINBA% (Gaziantep) — Atatürk’e sadakati sen indirdin.

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Bir adım daha ileriye giderek söyleyelim; 
bırakınız Atatürk ilkelerine sadakati, bütün bir programın herhangi bir yerinde 
Atatürkçülü%ü kelime olarak dahi görmek mümkün de%ildir. Anla#ılıyor ki, Cum-
huriyet Halk Partisi reddi mirası ısrarla devam ettirmektedir.

Milliyetçili%in gürül gürül aktı%ı, “Bütün servetim ve iftiharım Türklükten ba#-
ka bir #ey de%ildir” diyen Atatürk’ü bu Programda buluruz umuduna kapıldık. Ne 
bo# hayal...

HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Hükümet Programını okumamı#sınız siz; 
hemen çıkarmı#lar seni oraya.

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Zira, enternasyonalcili%in bir ba#ka türlü-
sünü yapmasının mümkün olmadı%ım dü#ünmeliydik. (CHP sıralarından “Vah, vah” 
sesleri, gürültüler)

Sayın Milletvekilleri, Hükümetin kurulması için #ahsi çıkarlarını her #eyin üze-
rinde tutan bazı ki#ilerin yaptı%ı bu hareket, en azından reye ihanet (AP sıralarından 
“Bravo, do%ru” sesleri) E%er buna ihanet denilmez deniliyorsa, bu takdirde kandı-
rılmı# bazı ki#ilerin olu#turdu%u bir hükümet modeliyle kar#ı kar#ıyayız demektir.

Bize göre, bakan olma pahasına her çirkinli%in mubah görülmesinden daha acı 
olan tarafı, bu ihanetin mükâfatlandırılmasıdır. (AP sıralarından “Bravo” sesleri)

Mamafih, olayı, Sayın Ecevit’in 30 Mayıs 1977 günü yaptı%ı radyo konu#ması 
içinde de%erlendirirsek, yadırgamamamız lazım gelir. Çünkü Sayın Ecevit bu ko-
nu#masında bakınız neler ifade etmi#ler: “Halkın ekonomik gücüyle birlikte, siyasi 
gücü de artaca%ından demokrasimiz daha çok geçerlilik kazanacaktır”

HASAN CER#T (Adana) — Do%ru, do%ru.

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Demek istiyorlar ki, halk ekonomik bakım-
dan güçsüzdür, dolayısıyla da demokrasimiz yeteri kadar geçerli de%ildir; do%ru, 
bu vaziyet kar#ısında bir tavır takınmak lazımdı. O da yapıldı. Bu Hükümetin ku-
rulu#unda da görüldü%ü gibi, ekonomik bakımdan güçsüz olan halkın demokratik 
tercihi geçersiz kılındı. Bu itiraflarından dolayı Sayın Ecevit’e te#ekkür ederiz. (AP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Sen anlayamamı#sın.

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, #unu katiyetle ifade 
etmek isteriz ki, milletin vermedi%ini Cumhuriyet Halk Partisine verenleri millet 
de, tarih de affetmeyecektir. (AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



EM#N ALTINBA% (Gaziantep) — Türkiye’de 18 milyon anladı, sen anlaya-
mamı#sın.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Size ne verdi millet?
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, Hükümet üyelerinin 

atanmasında Sayın Cumhurba#kanının davranı#ına da temas, etmek istiyorum.
Anayasamızın 97’nci maddesine göre, Cumhurba#kanı Devletin ba#ıdır. Bu sı-

fatla, Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birli%ini temsil eder.
Bundan dolayıdır ki, Sayın Ecevit, bir genel müdürün atanmasıyla ilgili olarak 

#unları beyan etmi#tir,
NURETT#N KARSU (Erzincan) — Bir genel müdürün hakkından gelemedi-

niz.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — “Sayın Cumhurba#kanının TRT Genel Mü-

dürlü%üne yeni bir atama yapılması kar#ısında Hükümetin Anayasa dı#ı istemine 
uymasını üzüntüyle kar#ıladık. Bu karga#a ortamında Cumhurba#kanının gerek ta-
rafsızlı%ı, gerek Anayasa ve hukuk devleti kurallarına saygı bakımından örnek bir 
davranı#ın içinde bulunması, bir huzur ve güvence unsuru olabilirdi "imdi bu unsur 
ortadan kalmı#tır” diyorlar ve devamla “Türkiye’de demokratik hukuk devleti ne 
yazık ki, Sayın Cumhurba#kanının elinden bir darbe daha yemi#tir” diye ifadelerini 
tamamlıyorlar,

"imdi, o tarihte darbe yiyen demokrasi, peki #imdi ne yedi?
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — MC’nin ba#ını yedi.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, mevcut Hükümetin 

hukuki yapısı kanaatimizce budur.
Siyasi yapısına gelince, bu bir azınlık hükümetidir; payandalara dayatılmı# bir 

hükümettir, eksantrik olarak bizatihi kendisidir. (AP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı"lar)

Devlet Bakanlı%ı icrai fonksiyona sahip de%ildir; ama 10 Devlet Bakanlı%ı ku-
rulmu#tur; bu hal kanuna aylandır, hiç gizlenmeyecek #ekilde aykırıdır, ayıptır da, 
ayıp.

Sayın Ecevit’in söyledi%i gibi, “Bir parlamentonun üyelerine hesapsız çıkarlar 
vaat edilmesi, çıkar vaat edenlerin ayıbıdır” Elhak do%ru.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Do%ru, do%ru.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — 10 Devlet Bakanlı%ının ihdasındaki sebep 

açıktır. Hükümet kurmak için ihtiyaç duyulan 13 parma%a 10 bakanlık verilmesi 
gerekiyordu; yapılan budur; geriye kalanı lafı güzaftır, aldatmacadır,

"imdi 10 Devlet Bakanına ne yaptırılacaktır? Bu ülke ihtiyacından do%mamı#-
tır ki.

#SMET ATALAY (Kars) — Enkaz kaldırılacaktır. (CHP sıralarından gülü"me-
ler)



AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Bu, ihtirasın, ikbalin taksimatıdır. Cum-
huriyetin hiçbir devresinde Hükümet, küçük duyguların eseri kılınmamı#tır. Bizim 
#ikâyetimiz budur. Mahkeme kadının mülkü de%ildir. Hükümetler gelir gider; ama 
her defasında kurallarına uygun olarak.

Hükümet, mevcut programı &tibarıyla tutarsız vaatlerle doludur; samimiyet-
ten uzaktır. Bu bir bonmar#edir; en olmayacak #eyler yanyanadır.

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Yani MHP, MSP ve sen de%il mi; yanyanası-
nız... (CHP sıralarından gülü"meler) Erbakan, Türke# ve sen...

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Kendi programını dahi getiremeyen bir 
Cumhuriyet Halk Partisini görüyoruz ve kendi programını getirme cesaretini dahi 
içinde duyamayan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Ba#kanını görüyoruz. Bu ha-
liyle Hükümet Programı öylesine yuvarlak, öylesine yuvarlaktır ki, bilye dahi bu 
programın yanında kö#eli kalır. (CHP sıralarından gürültüler)

Prensipleri yoktur, felsefesi yoktur, ba#tan sona bir dü#ünce enkazıdır. Arısı 
bo#almı# kovan gibidir; yalnızca bakanlıklar ve koltuklar vardır.

Esasında beli bir zamandan beridir ki, Sayın Ecevit’in rüyasında da, hülyasında 
da olan tek #ey hükümet koltu%udur. Bu tutku, Sayın Ecevit’i çok daha fazla tutar-
sızlıklara sürüklemi#tir. Hemen bir iki misal vermekle yetinece%im.

Bir ara halk iktidarının ne oldu%unu anlatırken; “Bizim kuraca%ımız düzende 
Devlet de servet de halkın olacaktır” ifadelerini kullandılar. Sonra bir ara Hükümet 
oldular ve aynı konuda “Halk iktidarı, fukara çocu%una burs vesaire vermekten iba-
rettir” diyerek kaldılar.

“Bu toprak Allah’ındır, bu topra%ı insana Allah vermi#tir. Bu topra%ın üzerinde 
kulların yaptı%ı adaletsizli%e kanun boyun e%emez” diyen Sayın Ecevit...

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

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — ... Ama bakın Hükümetin #imdi bu progra-
mının 5’nci sayfasında, Halk Partisinin Sayın sözcüsü de okudu onu, ne güzel tesa-
düf, ne deniyor: “Hiçbir gerekçeyle, hiçbir kimseye kendi kendine hak alma yetkisi 
ve olana%ı tanınmayacaktır. En küçük bir direni# olursa gere%i tereddütsüz yerine 
getirilecektir.”

#SMET ATALAY (Kars) — Sen anlayamamı#sın.

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — "imdi bu 2 Ecevit’ten hangisi yazı, hangisi 
turadır; hangisi devrimci, hangisi tutucudur? (AP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"-
lar)

MUSTAFA %ENTÜRK (Malatya) — Hangisi MHP’li, hangisi MSP’li?

DURMU% AL# ÇALIK (Konya) — Sen #imdi kaç ki#i ile MHP’ye geçiyorsun?

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Bu tutarsızlık örnekleri yanında, müsaade-
nizle bir tutarlılık örme%i verece%im:



“Sosyalistlerin nefes alı#ını bile takip ediyoruz” diyen bir Sayın ki#i bu Hükü-
mette yer aldı ve vatanda#ların nefes alı#ıyla görevlendirildi. (AP sıralarından gülü"-
meler, CHP sıralarından gürültüler) Artık Sayın ki#i hava kirlili%i ile u%ra#acaklardır. 
Böylesine tutarlı bir görü#ü mizah sayfalarında dahi göremezsiniz. (AP sıralarından 
alkı"lar, CHP sıralarından gürültüler)

TEVF#K F#KRET ÖVET (Sinop) — Ayıp ayıp.
DURMU% AL# ÇALIK (Konya) — Hep sizin pisliklerinizle u%ra#ıyoruz.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, Hükümet Programın-

da “Komünizmle mücadele edilecektir” ifadesine rastlamak mümkün de%indir. Ya-
dırgamıyoruz; çünkü Sayın Ecevit, “Bana sosyalist derseniz bundan #eref duyarım” 
derken, kabinesindeki bir üye de; “Türk Solu’nun, yahut sosyalizmin her türlüsü 
Marksizm’e dayanmaktadır. Demokratik sosyalizm de, yahut sosyal demokrasi de 
Marksizm’e dayanmaktadır” diyordu. Yadırgamıyoruz; çünkü komünizmi tehlike 
saymayanların mücadelesi olmaz ki programlanın almı# olsunlar.

SÜLEYMAN %#M%EK (#çel) — Sizin Hükümetinizde Baas Partisine kayıtlı 
üye vardır.

AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Ama fevkalade önem buldu%umuz bir ek-
sikli%e i#aret ediyoruz. (Gürültüler) O programda Türk Milliyetçili%ine yer verilme-
mi#tir, bu programda Türk milliyetçili%i yoktur.

Sayın Ecevit dünkü Senato konu#malarında diyorlar ki; “Biz Türkiye’yi bu Ana-
yasayla yönetece%iz.”, iyi, peki ama, Anayasa ba#tan sona kadar Türk milliyetçili-
%iyle doludur. Nereden çıktı bu ça%da# milliyetçilik? Anayasanın neresinde? Gayet 
açık, milliyetçili%i dava edenler, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunundaki milliyetçili-
%in varlı%ına tahammül edemeyenler, Türk milliyetçili%inden de, Atatürkçülükten 
de uzaktırlar. Burada bir #ey ö%renmek isteriz: Acaba Sayın Feyzio%lu ve Sayın Sü-
kan Türk Milliyetçili%inden vaz mı geçtiler?

BA%KAN — Sayın Erdem, 2 dakikanız kalmı#tır.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Cumhuriyetin temelindeki milliyetçilikten 

uzakla#tınız mı? Büyük Atatürk’te, en yüce noktasına ula#an Türk milliyetçili%in-
den rahatsız olan kimlerdi ki, siz bunu Hükümet Programına koymaktan kaçındı-
nız?

Sayın Milletvekilleri, müsaadenizle Sayın Ecevit’in “Enkaz devraldık” kısmına 
da temas etmek istiyorum. (CHP sıralarından “Do#ru”, sesleri)

Bundan çıkan mana #u; Sayın Ecevit diyorlar ki; biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak size mamur ve müreffeh bir Türkiye bırakmı#tık. 45 bin köy elektri%e kavu#-
mu#tu. Anadolu insanının bir eli ya%da, bir eli baldaydı. (CHP sıralarından gülü"-
meler) Ku# uçmaz kervan geçmez yöreler kalmamı#, her yer gül, gülistan olmu#tu. 
Bütün ülke fabrikalarla donatılmı#tı. Bütün temel maddeler ihtiyaçtan fazla üretili-
yor ve hatta dı#arı ihraç ediliyordu. Modem teknoloji sanayiin bütün dallarında yer 
almı#tı. Refah, köyde elle dokunulur hale gelmi#ti. Siz geldiniz diyor ve 1950’den 
beri yıka yıka yok ede ede bizim bıraktıklarımızı enkaz haline getirdiniz.



"imdi bu konu#mamın neresini düzeltelim?
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Milli E%itimde senin enkazını 3 yılda te-

mizleyenleyiz, bıraktı%ın enkazı. (CHP sıralarından gürültüler)
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Bu lafın düzeltilecek tarafı yoktur; ama, 

do%ru olacak bir tek #ey vardır. Türkiye’nin imarında, nerede bir eser varsa, orada 
ya Demokrat Partinin, ya Adalet Partisinin damgası vardır. (AP sıralarından alkı"lar, 
CHP sıralarından gülü"meler) Size enkaz de%il, size dinamizm bıraktık. (CHP sırala-
rından gülü"meler)

ORHAN B#RG#T (#stanbul) — Dinamit, o, dinamit
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Dinamit bıraktınız, bomba bıraktınız. 

(CHP sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın Erdem, lütfen ba%layınız.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Ba#kan, ben bunlara daima uyan bir 

arkada#ınızım; ama her laf atmanın ne kadar zamanıma oldu%unu da takdirlerinize 
bırakıyorum.

BA%KAN — Aynı müdahale bütün hatiplere oldu%u &çin, hiç sesimi çıkarma-
dım.

Lütfen buyurunuz.
HAYRETT#N UYSAL (Sakarya) — Sizin grupunuz da bana aynı #eyi yapı-

yordu.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Ba#kanı, ben iki dakikada toplaya-

ca%ım.
BA%KAN — Lütfen toplayınız.
NED#M TARHAN (Adana) — Kaç ki#iyle, ne zaman Hareket Partisine geçi-

yorsunuz? (Gürültüler)
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — "imdi anar#iyle ilgili bölüme geldim.
Sayın Ecevit Senatoda dünkü konu#masında diyorlar ki; “Bunalımın sebebi, 

Anayasaya ve anayasal kurulu#lara ters dü#enlerin yıllardır idare mevkilerinde ol-
malarındandır.”

Bu iddiaya #apka çıkarıyorum. (CHP sıralarından “Kaç defa?” sesleri) Birkaç 
defa... (CHP sıralarından gülü#meler)

Bunalımın gelin #imdi birlikte bakalım - su yüzüne çıktı%ı tarihten bu yana 
10 hükümet gelmi# geçmi#tir. Sayın Erim’ler, Sayın Melen’ler, Sayın Naim Talû’lar, 
Sayın Sadi Irmak’lar, Cumhuriyet Halk Partisinin üye verdi%i Hükümet’ler, bizzat 
Sayın Ecevit tarafından kurulmu# olan hükümetler hep bu müddetin içindedir. Bu 
beyanı düzeltmeye 20 dakika yetmez, ama gayret sarf edece%im.

Sene 1968; o tarihte, Sayın Sükan &çi#leri Bakanı, Sayın Alp Bayındırlık Bakanı, 
Sayın Feyzio%lu en önemli sorumluluk mevkilerinde daha düne kadar görev almı#-
tır. Adalet Partisinden koparılıp, kendilerine bakanlık verilen Hükümet üyeleri de, 



o hükümetlere hep güvenoyu verip gelmi#tir., "imdi, acaba 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: “Davranı#ı ve beyan-
larıyla Sayın Ecevit, anar#iden de%il, onun önlenmesinden tedirgin ve endi#elidir. 
Bu bir yanılgı mıdır, yoksa af kanunu ile salıverilenlere kar#ı duyulan bir vefa hissi-
nin gere%i midir?”, Sayın Karaaslan’ın ifadesi...

DURMU% AL# ÇALIK (Konya) — Selâhattin Kılıç ne dedi
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Sayın Feyzio%lu’nun aynı bütçe münasebe-

tiyle yapmı# oldu%u konu#ma; aynen okuyorum...
BA%KAN — Sayın Erdem, müddetiniz 2 dakika geçmi#tir, lütfen ba%layınız. 

(CHP sıralarından gürültüler)
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Bitiriyorum, (CHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika, bir dakika... Gerçeklerden korkuyor musunuz? Bırakın da söyleyeyim
BA%KAN — Sayın Erdem, lütfen ba%layınız.
AL# NA#L& ERDEM (Devamla) — Hürriyet Gazetesinde “Anar#i hortladı”, 

ba#lı%ını ta#ıyan yazıda; “Biz o tarihte Hükümette de%ildik ki - Sayın Feyzio%lu 
konu#uyor - biz muhalefette idik; Hükümette Sayın Ecevit vardı. Anar#i hortladı; 
çünkü, aftan yararlananlar, derhal örgütlerin hepsini tek tek yeniden kurmu#lar ve 
eyleme birlikte geçmi#lerdir”

“Biz o zaman muhalefette idik” diyor yine Sayın Feyzio%lu, “&ktidarda Cumhu-
riyet Halk Partisi vardı; ama biz, iktidardayız, muhalefetteyiz demeden bunların 
kar#ısına çıktık. En ufak bir te#vik sözü, devrimci gençler diye, kimsenin sırtlarını 
sıvazlayan tek bir söz bizim a%zımızdan çıkmadı. 1968 yılı, yüksekö%retim kurum-
larının ça%da#la#ması de%ildir” diyor Sayın Feyzio%lu ve devam ediyor: “John Ben-
ditlerin, Kızıl Rudy’lerin ve Türkiye’deki taklitçilerinin, müsveddelerinin zorbalı%ı, 
tedhi#çili%i, kızıl tedhi#çili%i, gelmeye ba#ladıkları de%i#ik noktalardan bir tek nok-
tada toplanan, aynı peygambere, Marx’a ba%lı olarak yürütülen tedhi# hareketinin 
ba#ladı%ı yıldır”, diyor. (CHP sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Sayın Erdem, müddetiniz be# dakika geçti, lütfen ba%layın.
AL# NA#L# ERDEM (Devamla) — Son sayfam.
Sayın Ecevit, sizler gerçi bu te#histe birle#eceksiniz, siz de bu te#hise gelecek 

ve kabul edeceksiniz; ayaklarınız mutlaka topra%a de%ecek, hayaller tükenecek, ger-
çekler kapınıza dayanacaktır. Ne var ki, bunlar olurken zaman geçecektir ve kaybe-
den yine bu millet olacaktır.

Sayın Milletvekilleri, bu Hükümet, koltu%a oturma Hükümetidir. Bu Hüküme-
tin, ülkemizin hiçbir meselesini çözmeye ne takati, ne gücü, ne inancı vardır. Sonuç 
bu... Sonuç, Abdülhak Hamit’in Eseridir: Zafer veya hiç. (AP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Erdem.
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sivas Milletvekili Sayın Temel Karamollao%-

lu; buyurunuz efendim. (MSP sıralarından alkı"lar)



Sayın Karamollao%lu, konu#ma süreniz 20, dakikadır, buyurunuz.
MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOLLA-O&LU (Sivas) — Sayın Ba#-

kan, muhterem milletvekilleri; 6 Ocak 1978 tarihinde Sayın Cumhurba#kanı tara-
fından onaylanan ve 12 Ocak 1978 tarihinde, Programı meclislerde okunan Sayın 
Ecevit Hükümeti ve Programı hakkında, MSP adına görü#lerimi arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum.

Sayın Milletvekilleri, her #eyden önce, bu Hükümetin kurulu#u ve yapısı bakı-
mından üç husus üzerinde durmak istiyorum:

1. Bu Hükümetin dayanmı# oldu%u oy tabanı, CHP tabanıdır. Genel seçimlerde 
Halk Partisinin alını# oldu%u oy % 41’dir, mahalli seçimlerde bu nispet % 42 olmu#-
tur; muhalefette bulunan partilerin oy tabanlarının yekûnu ise % 50’nin üzerinde-
dir.

VEL# YILDIZ (#çel) — Ondan ba#ka bir #ey bilmez misiniz?
TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Millet tabanında azınlı%a dayalı 

bir Hükümetin ço%unlu%u idare etmesi, demokrasinin temel prensiplerine aykırı-
dır.

2. Hükümetin te#ekkül tarzı yadırganacak mahiyettedir. Birtakım kimselere 
yer bulmak için, Hükümet yapısı dejenere edilmi#tir. Bu Hükümetin kurulu#unda, 
i#e adam de%il, adama i# bulma prensibi tatbik edilmi#tir.

Muhterem milletvekilleri, bizden ba#ka hangi ülkede bir Meteoroloji Bakanlı%ı 
vardır? (CHP sıralarından, “Senin sakalında vardır” sesleri) Ayrıca, deneme mahi-
yetinde bazı bakanlıklar kurulmu#tur. Mesela &#letmeler Bakanlı%ının ne ile u%ra-
#aca%ı, hangi &ktisadi Devlet Te#ekküllerinden mesul olaca%ı, Hükümet ortakları 
arasında tespit edilememi# oldu%u, Programda açıkça, belirtilmektedir.

Bu tutum, deneme mahiyetimde bir Hükümetin kuruldu%unu göstermektedir. 
Bunu gayri ciddi buluyoruz.

3. Seçimlerden yeni çıkılmı#tır. Seçim neticeleri, oy tabanına dayalı olarak han-
gi çe#it hükümetlerin kurulabilece%i hususunda nazari çözümleri orta yere koy-
mu#tur. Bunlar bir kenara itilerek, istifalarda ve bakanlık da%ıtılarak bu meselenin 
halli yanlı#tır. Böylece suni yollarla millet iradesine ters dü#ülmektedir.

Sayın Milletvekilleri, okunmu# olan Program, memleket meselelerini bir tas-
nife tabi tutmadan, alelusul ve beceriksizce hazırlanmı#tır. Meselelerin halledilme-
sinde bir öncelik sırası tespit edilememi#, ehemmi mühime tercih etme inisiyatifi 
dahi ortaya konulamamı#tır. Türkiye’nin yıllardan beri birikmi# meseleleri vardır; 
Programın tahkikine geçmeden önce bu meseleleri sıralamakta fayda mütalâa edi-
yorum.

3,5 milyon i#siz, kâfi yatırım yapılamadı%ından; 3,5 milyar dolar döviz açı%ı, 
ihracatımız geli#tirilemedi%inden. Milli gelir itibarıyla, dünyada 30’ncu sıradayız. 
Fert ba#ına milli gelirimiz ise, daha da dü#ük; dünyada 50 net sırayı i#gal ediyor. 
Co%rafi ve zümreyi dengesizlikler, yanısıra yatırım politikasıyla giderek artmı#-
tır. Altyapı bakımından büyük noksanlıklarımız vardır. Yanlı# bir vergi sistemiy-



le köyü, i#çi, memur ve esnaf ezilmekte; vergi, fakirden alınmakta ve kalkınmaya 
mani olunmaktadır. Kapitalist düzenin bozuk bir taklidi uygulanarak, yanlı# kredi 
politikası ve koyu faizler her #eyi pahalıla#tırarak i#sizli%i artırmakta, ihracatı ön-
lemekte, yatırımları küçültmekte ve fakiri ezmektedir. Yılardan beri kalkınmaya 
mani bir mevzuat yı%ını te#ekkül etmi#, devlet çarkı i#lemez hale gelmi#tir. Uzun 
vadede Türkiye’nin menfaatlerini gözeten #ahsiyetli bir dı# politika tatbik edileme-
mi#tir ve nihayet, materyalizme sapılarak, manevi kalkınma ihmal edilmi#, iç barı#, 
karde#lik, huzur bozulmu#, anar#i büyük boyutlara ula#mı#tır.

Muhterem milletvekilleri, milletin ferahlı%a kavu#abilmesi için bu meselelerin 
çözülmesi gerekir. Bu ise, esas itibariyle birçok yeni kanun gerektirmektedir. Bu-
nun için, Hükümetin, Parlamentoda asgari yeter bir ço%unlu%a sahip olması icabet-
mektedir. (CHP sıralarından “O da var” sesleri) Halbuki, bugünkü Hükümetin te#-
kil tarzından, Mecliste bu ço%unlu%u devamlı olarak sa%laması mümkün de%ildir. 
Parlamentoda yeterli ço%unlu%a sahip olamayan bir Hükümetin, milletin bekledi%i 
meseleleri halletmeye güç yetirmesi mümkün de%ildir.

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

Yıllardan beri CHP bozuk düzenden bahsetmi#, düzeni de%i#tirece%ini ileri 
sürmü#tür.

Düzen, ancak kanunla ve icraatla de%i#ir. Bir zamanlar, “Biz artık eski CHP de-
%iliz”, derken, Sayın Ba#bakan son beyanatlarıyla eski CHP’ye sahip çıkmıyor mu? 
Yoksa, düzen de%i#ikli%inden vaz mı geçti aniden? Zira, Halk Partisi son be# yıldır 
bu düzeni nasıl de%i#tirece%ini gösteren tek bir kanun teklifi getirmemi#tir. Bu du-
rum kar#ısında, CHP’nin ne yapmak istedi%ini bildi%inden emin olmak mümkün 
de%ildir. CHP, bu durum kar#ısında, ya hakikaten ne yapmak istedi%ini bilmiyor 
veya ne yapmak istedi%ini milletten gizliyor.

Sayın Ecevit son beyanatlarıyla, 27 yıldır ilk defa &ktidar olacaklarını ifade et-
ti%ine göre, bu Hükümet CHP’nin kendi Hükümetidir ve solcudur. Bu Program da 
CHP’nin Programıdır; bundan, do%rudan do%ruya CHP sorumludur; ba#arısızlı%ım 
ba#kasına yüklemeye hakkı yoktur. Ancak biz, bu Programın içinde, kendi öz kaide-
leri olan, “Su kullananın, tarla sürenindir” hükmünü açıkça göremedik.

Sayın Milletvekilleri, Program da çoktan karara ba%lanmı#, Programa alınmı# 
ve icraat safhasına girmi# olan meseleler, sanki yeni dü#ünülüyormu# gibi taksim 
edilmektedir.

Sanayi, memleketin bütün sathına yayılmı#tır. Yurt dı#ındaki i#çilerimizin ve 
geni# halk kitlelerinin tasarruflarının de%erlendirilerek, yaygın sanayi yatırımları-
na kanalize edilebilmesi için, DES&YAB kurulmu# ve çalı#malarına ba#lamı#tır.

Güney ve Güneydo%u sınırlarımızdaki mayınlı sınır topraklarının mayınlardan 
arındırılaca%ı daha önce kararla#tırılmı#tır.

Programda, anar#inin kökten halledilece%i söyleniyor; ancak, nasıl önlenece-
%inden hiç bahsedilmiyor. Muhalefette iken, “Her kanunun üzerinde bir do%a ka-
nunu vardır” prensibinizi, hükümet olunca, “Hiç kimseye kendi kendine hak alma 



yetkisi tanınmayacaktır” #eklinde de%i#tirmekle anar#i önlenemez. Anar#i bir defa 
vatan sathını kaplayınca, ne güvercin uçurmanın faydası vardır, ne de sadece dev-
let kuvvetlerine, “Anar#iyi durdurun!” emrini vermenin. Anar#i, partilerarası bir 
polemikle halledilemez. Bu, parti meselesi de%il. Devletin ve milletin kanayan bir 
yarasıdır; köklü tedbirler gerektirir. Millet fertlerinin, milli ve manevi de%erlerine 
ba%lı yeti#tirilmesi ile ancak halledilebilir. Polis ve jandarma ancak hadiseler mey-
dana geldikten sonra hadiselere müdahale edebilirler, fakat millet fertlerinin kal-
bine iman yerle#tirilebilir ise, ancak o zaman anar#iyi kökünden önlemek mümkün 
olabilir. Merhametle, #efkatle, iffetle, di%er kararlılıkla, insan sevgisi de ve daha ne 
kadar iyilik varsa, hepsinin temeli maneviyatçılıktır.

AKIN S#MAV (#zmir) — Sizinki ya? Sizinki &çi#leri Bakanıydı.
TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Onu siz anlamazsınız. (CHP sıra-

larından gülü#meler).
Bunun için, biz, Mili Selamet Partisi olarak daima, manevi kalkınmayı en ön 

planda tutmu#uzdur. Bunun için, okullara ahlak derslerini koyduk; iman hatip 
okullarını yeniden açıp, adetlerini artardık; Yüksek &slam Enstitülerine ve islami 
ilmiler üniversitelerine büyük ehemmiyet verdik. Ne yazık ki,, sizlerden bazıları 
bunları göremediniz.

#SMET ATALAY (Kars) — Biz, sizden daha çok ehemmiyet verdik.
ÇA&LAYAN EGE (#stanbul) — Arada sırada Atatürk’ün ismini a%zına al Sa-

kalını kes adam gibi; öyle konu#.
TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — "imdi, Hükümet Programında 

manevi kalkınmadan bahsedilmesi hakikaten memnuniyet vericidir. "imdiye ka-
dar bunları ba#lattıysak, nasıl ba#lattıysak, aynen öylece takip edece%iz. Bunların 
yürümesi bizim temennimizdir.

Meclislere sevk etti%imiz, karaborsa ve rü#vetin önlenmesiyle ilgili kanunun 
ve milli ahlak kanununun elbirli%iyle çıkartılması, bu hastalıklardan kurtulmanın 
tek çaresidir.

#SMA#L AYDIN (U"ak) — Akgün Erbakan ne olacak?
AKIN S#MAV (#zmir) — Selanik Caddesi 25/5 Adalet Partisinin tam kar#ısı.
TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, de-

mokrasinin temelini te#kil eden inanç ve fikir hürriyetine Programda yer verilmi# 
olmasını Milli Selamet Partisi olarak memnuniyetle kar#ılıyoruz. Bunun, sözde kal-
mayıp, gerçekten tatbik edilmesi, antidemokratik kanun ve hükümlerin tümüyle 
ayıklanması, Milli Selamet Partisi olarak en çok ehemmiyet verdi%imiz konulardan 
birisidir.

Din ve vicdan hürriyetinin kâmil manada, hiç de%ilse batı ülkelerinde oldu%u 
gibi tatbik edilmesine MSP daima öncü olmu#tur ve olacaktır.

Basın suçlarının affına ve fikir hürriyeti yanında, basın ahlakı ve müstehcen 
ne#riyatla mücadele hususuna hiç de%inilmemi# Programınızda. Bu meseleler, en 
az fikir hürriyeti kadar mühimdir.



Çocuk mahkemeleri kurulmasına verilen ehemmiyet kadar, çocukların, suç i#-
lemelerini önleyecek #ekilde yeti#tirilmelerine de ehemmiyet verilmesi gerekirdi.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında, sendika üst yöneticileriyle 
i#birli%i yapılaca%ı, bölünme ve rekabetleri te#vik edici davranı#lara son verilece%i 
belirtilerek, fikir ve sendikala#ma hürriyetine ters dü#ünmektedir.

Bugünkü birtakım sendika a%alarının durumu ortadadır. "unu biliniz ki, sol 
propaganda yapan veya i#verenlerden yana olan sendikalara kar#ı milli sendikalar 
muhakkak geli#ecektir. Türk i#çisi mili de%erlerine sahiptir. Biz, Programda, milli 
geliri artırmak için köylerde balık çiftliklerinin kurulması teklifinin, döviz mese-
lemizi halletmek için çiçek ihracatının yer almamı# olmasını biraz garipsedik. Ya-
bancı sermayeden yararlanma hususunda gösterilece%i ifade edilen titizlik, in#allah 
Osmanlı Bankasının meselesine benzetilmez.

#SMA#L AYDIN (U"ak) — Programı okumamı#sın.

TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Programda a%ır sanayi yatırımla-
rından, hızlı, dengeli ve yaygın tabirlerini de kullanarak bahsedilmi# olması mem-
nuniyet vericidir. MSP’nin yıllardan beri birikmi# meselelerimize ana çözüm olarak 
ortaya koydu%u ve bir reçete olarak ele aldı%ı a%ır sanayi hamlesine sahip çıkılma-
sının ve bu tesislerin tamamlanaca%ının vaat edilmesinin üzerinde ehemmiyetle 
duraca%ız.

1976 yılında ba#latılan a%ır sanayi yatırımlarının, 1976’da 15’ini i#letmeye aç-
tık. Bunlardan 40’ının 1978’de i#letmeye açılması için bütün hazırlıklar tamamdır. 
1978 bütçesinde a%ır sanayi yatırımları için 50 milyarlık harcama öngörülmü#tür. 
&#sizli%in, döviz sıkıntısının, dengesizliklerin giderilmesinin ve iktisadi ba%ımsız-
lı%ımızın tek çaresi olarak gördü%ümüz bu yatırımların en ufak aksama meydana 
gelmeden yürütülmesinin, Milli Selamet Partisi olarak takipçisiyiz.

Programda, döviz ihtiyacının kar#ılanması sadece bir temenni olarak yer al-
maktadır. Bunun için Milli Selamet Partisi olarak geceli gündüzlü çalı#arak hazır-
ladı%ımız, ihracat seferberli%im tatbikat safhasına koymaktan ba#ka çözüm yolu 
yoktur. Tarım mallan yanında, bilhassa ihracata dönük ve ithal ikamesi sa%layan 
her türlü sınai yatırımlara hız vermeye ve sınai üretimi her türlü te#vikle ihraca 
dönük olarak artırmaya mecburiyet vardır.

Milli Selamet Partisi olarak, 44 milyon insanın hepsine insanca ya#ama 
imkânının temini ana meselemizdir. Bunun için, devlet gelirlerinin, fakiri ezen 
vergilerden de%il, milletin Devlete emanet etti%i tabii zenginliklerden temini ge-
rekti%ine inanıyoruz. Bu hususta, Programda hiçbir açıklama yoktur. Geçen Meclis 
döneminde Milli Selamet Partisi olarak en son noktaya getirdi%imiz Asgari Geçim 
&ndirimi Kanununu yüzüstü bırakıp erken seçime gittiniz. "imdi, bu Meclisin ilk i#i 
bu kanunun çıkarılması olmalıdır.

FA#K ÖZTÜRK (Elazı$) — Biraz manevi kalkınmadan söz etseniz memnun 
oluruz.

ÇA&LAYAN EGE (#stanbul) — Biraz da Atatürk’ten.



TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Di%er yandan, yatırımları önle-
yen ve verimsiz hale getiren vergilerin bir an evvel kaldırılmasında zaruret vardır. 
Programda bu hususta bir i#aret yoktur. Vergi kanunları toptan ıslah edilmeden, 
hiçbir meseleyi halletmek mümkün de%ildir.

Programda, bugün Türk ekonomisinin en büyük hastalı%ı olan ve dünyanın 
hiçbir ülkesinde görülmemi# derecede sürdürülen koyu faiz tatbikatını ortadan kal-
dıracak bir fikre de rastlamadık. Faiz, ancak sömürü, pahalılık ve ahlaksızlık getirir. 
Bu temel mesele halledilmeden hiçbir mesele halledilemez.

Kredi da%ıtımında birçok vaatte bulunmasına ra%men, Türkiye’nin belli kredi 
imkânlarının hangi hakkaniyet ölçülerine göre da%ıtılaca%ından hiç söz edilmiyor.

Enflasyonun, yani pahalılı%ın önlenece%inden bahsedilirken, pahalılı%ı artırıcı 
birçok vaatlerde bulunulmaktadır.

Gelirlerin hayat pahalılı%ının önünde artması için hangi kaynaklardan yarar-
landıraca%ından hiç bahis yoktur. Program, aslında, kaynak fikrinden bihaber ola-
rak hazırlanmı#tır. Bu itibarla, paragraf paragraf, kar#ılıksız kesilmi# çekler mahi-
yetindedir.

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi, Programın dı# politika kısımlarına de%i-
nerek tamamlamak istiyorum.

BA%KAN — Sayın Karamollao%lu, 2 dakikanız kaldı efendim.

TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Tamamlayaca%ım Sayın Ba#kan.

Kıbrıs meselesinde de, Programda bir açıklık görülmemektedir. Kazanılmı# 
haklarımızdan feragat etmemiz veya Ada’nın adım adım Yunanistan’a iadesine yol 
açacak birtakım #artları kabul etmemiz mümkün de%ildir.

Karde# Müslüman ülkelerle, dört yıldır gösterdi%imiz gayretle çok iyi münase-
betler geli#tirmi# ve bunlar taraflara fayda sa%layacak en verimli safhaya gelmi#tir. 
Bunların zedelenmeden, suni kılıklara sokulmadan, samimi bir #ekilde devamı ve 
geli#tirilmesi son derece zaruridir.

Ortak Pazar ite münasebetlerimize milli menfaatlerimiz do%rultusunda Milli 
Selamet Partisi olarak ilk defa el koyduk.

AET ite olan münasebetlerimize Programda bir açıklık getirilmemi#tir. Sadece, 
tek meselemiz i#çilerin serbestçe dola#ımı imi# gibi, meseleler geçi#tirilmeye çalı-
#ılmı#tır.

ÇA&LAYAN EGE (#stanbul) — Karde#im, biraz da Atatürk’ten bahset lütfen.

TEMEL KARAMOLLAO&LU (Devamla) — Milli harp sanayimiz ve savunma 
politikamız hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Türkiye’nin gereksinme ve 
olanaklarına uygun bir ulusal güvenlik kavramı olu#turulaca%ı bahsedilmektedir. 
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar).

Bu, yuvarlak bir sözdür. Uça%ım, tankım, motorunu ve elektronik sanayii ile 
yeniden büyük Türkiye’yi kurmalıyız. Güçlü olmadan, bizi dı#a ba%layan sınai, içti-



mai ve iktisadi ba%lardan kurtulmadan sa%lıklı bir milli müdafaa stratejisi geli#ti-
renleyiz.

Sayın Milletvekilleri, Programda, “Bölge sorunlarının, uzak ve büyük devletler 
karı#maksızın çözülebilir duruma gelmesi için gereken özen gösterilecektir” denil-
mektedir.

Bunu ancak, manen ve maddeten kalkınmı# büyük Türkiye’yi kurarak yapabi-
liriz.

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümeti, demokrasinin temel prensiplerine 
uygun görmedi%imizden, millet tabanında azınlı%ı iktidar, ço%unlu%u muhalefet 
yapan bir hükümet oldu%undan, hükümet tarzının, bazı kimselere koltuk verme 
esasına dayandı%ından, memleket meselelerini çözecek bir zihniyete ve Meclis ço-
%unlu%unu koruyaca%ına inanmadı%ımızdan, Milli Selamet Partisi olarak güvenoyu 
vermeye imkân görmüyoruz.

Aziz milletimizin bu geçici devreleri en kısa zamanda a#masını, ba#latılmı# 
“Yeniden büyük Türkiye” hamlesini gerçekle#tirebilecek daha verimli hükümetle-
rin kurulmasını temenni eder, Milli Selamet Partisi, Grupu adına saygılar sunar, 
Cenab-ı Hak’tan aziz milletimize saadetler diler ve selametler temenni ederim. 
(MSP ve MHP sıralarından alkı"lar).

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Karamollao%lu.

Gruplar adına konu#malar bitmi#tir; #imdi, #ahısları adına konu#acak arkada#-
lara geçiyoruz. Sırası ile, Eski#ehir Milletvekili Sayın &smail Özen, buyurunuz. (CHP 
sıralarından alkı"lar).

Sayın Özen, konu#ma süreniz 10 dakikadır.

#SMA#L ÖZEN (Eski"ehir) — Te#ekkür ederim.

Sayın Ba#kan, de%erli milletvekilleri; 12 Ocak 1978 Per#embe günü, Sayın Ba#-
bakanımız Bülent Ecevit tarafından okunan Hükümet Programı üzerinde ki#isel 
görü#lerimi belirtmek üzere söz almı# bulunuyorum.

46 sayfalık Programda bazı konuların bulunmasını, bazı konuların da bulun-
mamasını isteyen arkada#larımın olaca%ı muhakkaktır. Mühim olan. Programın, 
uygulanabilir nitelikte olmasıdır; ana sorunların Programda, yer almı# olması 
önemlidir. Ana sorun olarak gördü%üm:

1. Can güvenli%i,

2. Ekonomik sorunlar,

3. Sosyal tedbirler,

4. Enerji ve madenler, ö%renim özgürlü%ü ve gençlik sorunları, insan sa%lı%ı, 
anormal fiyat artı#ları, kalkınan Türkiye, itibarlı dı# politika sorunlarının Program-
da yer almı# olması memnuniyet vericidir.

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



Sayın Ba#bakanımız Bülent Ecevit’le, Hükümette görev alan bakan arkada#la-
rımın, Programda bulunan konuları gerçekle#tirece%ine inancım tamdır.

Can güvenli%inde, hangi yönden gelirse gelsin, hukuk devletinin kuralları ile 
ba%da#mayan davranı#ların kaynaklarının hızla kurutulmasında yurtta#ların dev-
let güçlerine güvenmelerinde, bu güçlerin tarafsızlı%ını artırarak, güvenlik kuvvet-
lerinin etkinli%i ve yetkileri ile, ba%ımsız yargı organlarının etkinli%i yo%unla#tırılıp, 
yargılanmaları hızlandıracak, Milli &stihbarat Örgütünün siyasete karı#tırılmaması 
hususlarının sa%lanması için &çi#leri Bakanlı%ında görev alan Sayın Özaydınlı pa#a-
mız ile çalı#ma olana%ı bulmu# bir arkada#ınız olarak huzur ve güven içerisindeyim.

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Do%ru do%ru. Ya%mur duası gibi...

#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Dinlersen arkada#ım, göreceksin, hem de, Ada-
let Partili bir arkada#ımın ifade etti%ini.

BA%KAN — Cevap vermeyin Sayın Özen.

#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Eski#ehir’de Ziraat Odaları Ba#kanlı%ı yapan. 
Adalet Partili Sayın Hacı Ali Mertler a%abeyimizin” 10 Ocak 1978 tarihli Cumhu-
riyet Gazetesindeki beyanlarında ifade etti%i gibi, Eski#ehir’e huzuru getiren pa-
#amızın, Türkiye’ye huzuru getirece%i kadar, karde# kavgasına da son verece%ine 
inanmaktayım aziz arkada#larım. (CHP sıralarından alkı"lar).

Di%er bakan arkada#larımızın ba#arılı olacaklarından #üphem yoktur.

Birle#mi# Milletler Genel Sekreterinin memleketimizi ziyaretleri sırasında et-
kin bir politika izleyen Dı#i#leri Bakanımız Sayın Gündüz Ökçün’ün, Türk Devleti-
nin dı#ta onurlu, güvenilir bir devlet oldu%unu kabul ettirece%inden eminim.

Ekonomik sorunların çözümünde, dar ve sabit gelirli halka sıkıntı çektirme-
mek (AP sıralarından “Ya# darlı#ı” sesleri), asgari geçim indirimi, asgari ücretin göz 
önünde tutulmasında, vergi yükünün dar gelirlilerin üzerinden kaldırılmasında; 
mali politikanın ana-hedefi, enflasyonun önlenmesi; &YAK, MEYAK gibi sosyal gü-
venlik kurumlarının gerçekle#tirilmesi, dul ve yetimlerin gelirlerinin artırılması; 
sosyal tedbirlerden, tarım alanında çalı#anlar için tam sigorta yasasının çıkarılma-
sı, geçici i#lerde çalı#anlar ile ev kadınlarına, sporcu ve sanatçıların sosyal güven-
li%e kavu#turulması, i#sizlik sigortasının kurulması” sigorta sistemi dı#ında kalan, 
çalı#amayacak ya#larda sakatlara sosyal yardımın yapılması; sa%lık hizmetlerinin, 
ücretsiz, halkın aya%ına götürülmesi; enerji konusunda, suya, kömüre dayalı enerji 
santrallerinin yapımındaki gecikmenin giderilmesi, linyit yatakları ve bor tuzları-
nın kamu kurulu#larınca i#letilmesi, petrol yasasının ulus yararına de%i#tirilmesi, 
maden yasası yeraltı kaynaklarının ulus yararına Anayasa do%rultusunda ele alın-
ması gibi ana sorunların Programa alınması ve bunların üstesinden gelinecek hu-
susların belirtilmesi...

Güvenoyu aldı%ı günden, Gensoru görü#melerinin yapıldı%ı güne kadar hiçbir 
gün Meclise gelmeyen Demirel Hükümetinin yerine, gerek Meclise gelerek, gerekse 
bakanlıklarda hizmetleri aksatmadan yürütecek Ecevit Hükümetine ulusça inanı-
yoruz aziz arkada#larım. (CHP sıralarından alkı"lar).



ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Nerede sizin bakanlar, nerede? Daha 
yeni ba#ladınız.

KEMAL DO&AN (Kayseri) — Feyzio%lu’na inanıyor musun?
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — De%erli milletvekilleri, 2’nci Milliyetçi Cephe 

Hükümeti, güvenoyu aldıktan sonra bir gün dahi topluca Meclise gelmemi#tir. 
Meclis yoklama tutanaklarına bakılıp, bu tutanaklar televizyondan Türk ulusuna 
açıkça gösterilip, duyurulursa, göreceksiniz ki, Hükümet ve Ba#bakanın, bir gün 
olsun, hükümet sıralarına gelip oturmadı%ı açıkça ortaya çıkacaktır.

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Nerede sizin bakanlar, nerede?
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Hizmet etmeleri, Meclise gelmeleri için kendi-

lerine görev veren, oy veren yurtta#larımız, eminim ki, bizden çok üzüleceklerdir. 
Mecliste 15’in üzerinde ara#tırma önergesi görü#ülmü#; ama Hükümet olmadı%ı 
için, daima Hükümetin gıyabında görü#meler karara ba%lanmı#tır.

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Sayın Ba#kan, saate dikkat ediniz lütfen.
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Okul kaça%ı talebe, asker kaça%ı er gibi, Hükü-

met Meclisten kaçmı#tır.
HASAN EK#NC# (Artvin) — Bunların alakası ne?
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Gelen birkaç bakan da, yoklamadan sonra ka-

yıplara karı#ıp, Meclisten gitmi#lerdir. Bunlar yürekler acısı; ama acı gerçeklerdir. 
Yoklama tutanakları incelendi%inde hepsi gözler önüne serilecektir.

ADEM AL# SARIO&LU (Kocaeli) — Senin bakanların nerede?
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Sayın Faruk Sükan’ın, sivil savunma binalarının 

alınmasındaki yapılan yolsuzlukların görü#ülmesi önergesi sırasında, yalnız Sayın 
Korkut Özal bulundu, ba#ka hiçbir bakan yoktu. Sayın Elazı% Milletvekili Faik Öz-
türk ve Sayın Van Milletvekilli &hsan Bedirhano%lu’nun, Do%udaki depremle ilgili 
Meclis Ara#tırması önergeleri görü#ülürken, Sayın &mar ve &skân Bakanı Recai Ku-
tan vardı, di%er bakanların hiçbirisi yoktu. A#kale Kömür &#letmeleriyle ilgili Mec-
lis Ara#tırması önergesi görü#ülürken, Sayın Kâmran &nan’dan ba#ka hiçbir bakan 
yoktu.

BA%KAN — Sayın Özen, 2 dakikanız var, lütfen...
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — De%erli arkada#larım, Sayın Demirel, zaman za-

man çıkıp, “ne biliyorsanız, bu kürsüden söyleyin diyor”
Gerek Adalet Partisi, gerek di%er partilere mensup de%erli arkada#larım, bu 

kürsüden zaman zaman her #eyi söylediler. Yine, Türk ulusunun muhterem halkı, 
zaman zaman her #eyi söyledi, bunları Mısır’daki sa%ır sultan duydu, ama Sayın 
Süleyman Demirel duymak i#itemedi aziz arkada#larım.

De%erli arkada#larım, siz, Hükümet ba#kanı olarak, &stanbul’da Sayın Bülent 
Ecevit’e falan otelin falan penceresinden, falan namlulu silahla ate# edilecektir” di-
yeceksiniz, ondan sonra da, hukuk devletinin Ba#bakanı olarak, gelip burada otu-
racaksın; böyle hukuk anlayı#ı olmaz aziz arkada#larım.



BA%KAN — Sayın Özen, müddetiniz bitmi#tir, lütfen ba%layınız.
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Toparlıyorum beyefendi.
De%erli arkada#larım, bunları yapmı# bir ba#bakan olarak biç de%ilse bunların 

renkli birer de fotokopisini bizlere da%ıttırsaydı da, demokrasinin utanç hatıraları 
olarak Türk ulusuyla birlikte bizler de saklasaydık aziz arkada#larım. (CHP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Ba%layınız Sayın Özen.
#SMA#L ÖZEN (Devamla) — Bu görü# ve inanç içerisinde, her türlü hizme-

ti Türk ulusuna getirece%ine inandı%ım Sayın Ecevit’e ve onun Kabinesinde görev 
alan Hükümete, ulusça inanıyor, benim gibi dü#ünen ve inananlar ile güvenoyu 
verece%imizi belirtiyor; hepimizi Cenabı Allah’ın birli%ine emanet ediyorum.

Saygılar sunuyorum arkada#lar. (CHP sıralarından “Bravo” $e"leri, alkı"lar; AP 
sıralarından gürültüler)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Özen. "ahsı adına, Mardin Milletvekili 
Sayın Nurettin Yılmaz.

Sayın Yılmaz, görü#me süreniz 10 dakikadır; buyurunuz.
NURETT#N YILMAZ (Mardin) — Sayın Ba#kan, de%erli milletvekilleri;
E#yanın tabiatına uygunlu%unun bir sonucu olarak, tüm hükümet program-

larında oldu%u gibi, Sayın Ecevit Hükümetinde ve Hükümet Programında da bazı 
eksiklikler dı#ında bu Programı olumlu buldum.

Eksikliklerin ba#lıcası, me#hur Türk Ceza Kanununun 141 ve 142’nci maddele-
rinin Programa alınmayı#adır. (AP sıralarından gürültüler)

Koltuk istemiyoruz beyefendi, koltuk isteseydik burada konu#mazdık; evet.. 
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

MUSTAFA BA%O&LU (Ankara) — Koltuk isteyenler oradan konu#amayacak 
mı?

NURETT#N YILMAZ (Devamla) — De%erli arkada#lar, lütfen, kendim için 
konu#uyorum.

ÇA&LAYAN EGE (#stanbul) — Atın nalları dü#tü karde#im, konu# sen konu#.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — De%erli arkada#lar, özgürlükçü demok-

ratik parlamenter rejimlerle yönetilen tüm ülkelerde, bırakınız fikir özgürlü%ünü, 
A’dan Z’ye kadar tüm özgürlükler halledilmi#ken, bu sorunlara çare bulunmu#ken 
ve tartı#ma konusu olmazken, maalesef 20’nci asrın 4’ncü çeyre%inde Türkiye’de 
hâlâ ki#iler fikirlerini söylemekten dolayı; dü#ünürler, yazarlar fikirlerini kamuo-
yuna yansıtmadan dolayı kelepçe altına almıyor ve tutuklanıp mahkûm oluyor. Bu, 
Türkiye için bir yüzkarasıdır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Ki#ili%inin mayasında fikir özgürlü%üne sonsuz saygı duydu%unu bildi%imiz ve 
bu nedenle kendisine saygı duydu%umuz Sayın Ecevit’in bu ça% dı#ı maddelere el 
uzatamayı#ının ciddi ve me#ru nedenleriyle haklı sıkıntılarının olmasını temenni 
ediyoruz. Fa#ist bir ülkeden kopya edilerek getirilen bu 141 ve 142’nci maddelerin 



demokrasimiz için bir engel olabilece%ini, tüm Sayın Milletvekillerinin unutmama-
sı gerekir.

KEREM %AH#N (A$rı) — 163’ten bahsetmiyorsun.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — 163 de dahil Olmak üzere tüm Olarak fi-

kir özgürlü%üne saygı duyan bir arkada#ınız, herkesin özgürce fikirlerini Türkiye’de 
söylemeye taraftar bir arkada#ınızım. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri alkı"lar)

HASAN GÜRSOY (Adana) — Komünizme hayır, komünizme hayır.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Sayın arkada#larım, Hükümetin can gü-

venli%ini sa%layaca%ı, haysiyetli bir dı# politika getirebilece%i, ekonomimize Olumlu 
önlemler getirebilece%ini sanıyoruz ve bu yönde Sayın Hükümete yürekten ba#arı-
lar diliyoruz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bölgeler arasındaki dengesizli%e ve mayınların temizlettirilip, yakla#ık 400 bin 
dekarlık bir arazinin i#letilir hale getirilmesi yönündeki önlemlerini yine takdirle 
kar#ılıyor ve alkı#lıyoruz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu mayınlar nedir? Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir hükümet ve hiçbir devlet 
kendi vatanda#ının bir suç i#lemesini önlemek için, vatanda#ını öldürmek önlemini 
alamamı#tır, almaya cesaret edememi#tir; ama Türkiye’de bu ihanetler çerçevesinin 
içerisinde, maalesef gelmi# idareler bulunmu#tur. Sözde kaçakçılı%ı menetmek için 
sürülen, ortaya atılan ve onbinlerce ki#inin ölümüne, yüzbinlerce ki#inin oca%ının 
sönmesine neden olan bu mayınları, ancak bir dü#man devlete kar#ı, o topraklara 
konuldu%unun bilinmesi gerekir. (AP sıralarından gürültüler)

Türkiye’de kaçakçılık sadece Güneydo%u’da yapılmıyor, kaçakçılık TIR arabala-
rıyla Trakya’dan yapılıyor. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Kaçakçılı%ı, 250-300 lira u%runa sırtıyla 250-300 metre öteye giden; karısını 
dul, çocuklarını yetim bırakmak zorunlulu%u ile kar#ı kar#ıya kalan, kendisinin can 
güvenli%ini ortadan kaldıracak, ölümünü göze alabilen bir ki#i suçlu de%ildir. Suçlu 
olan, o ki#iyi ölüme sevk eden idarecilerdir ve geçmi# hükümetlerdir. (CHP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Lütfen Güneydo%unun o çileke# halkını kaçakçı olarak kabul etmeyiniz. 1955 
yıllarından bu yana gelmi# geçmi# tüm hükümetler buna “evet” demi#lerdir; ilk defa 
Sayın Ecevit Hükümeti, bu mayınların kaldırılması önerisini kendi programına al-
mı#tır; bundan dolayı kendisini de kutluyorum (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar).

Biz, kaçakçılı%ın zoraki, zecri, polisiye ve jandarma tedbirleriyle önlenemeye-
ce%ini defalarca burada arz ettik. Kaçakçılık Sosyo- Ekonomik önlemlerle ancak ön-
lenebilir.

Bir ki#i ki, hayatının, çoluk çocu%unun hayatının, aile oca%ının sönmesini 200-
300 lira u%runa 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 arkada#ımla birlikte bu Mecliste o arazinin i#ler hale 
getirilmesi için mayınların kaldırılmasını talep ettim; tüm partiler ve Hükümet 



buna olumlu oy kullanmalarına ra%men, maalesef o günden bu yana 400 bin dekar-
lık arazi Türkiye topraklarından koparılmı# vaziyettedir.

Lüksemburg gibi bir devletin toprakları ölçümünde olan bu topraklar, 
Türkiye’ye senede milyarlar de%erinde ekonomik katkısı olabilecektir. Hem ekono-
mik katkıdan mahrum bırakacak Türkiye’yi, hem de insanları öldürecek bir ölüm 
tuza%ı olacaktır; bu, Türkiye için gerçekten bir yüzkarasıdır arkada#larım, evet yüz-
karasıdır.

Sayın arkada#larım, Sayın arkada#larım, bugün idareler bizim bölge halkına 
kar#ı, ne acıdır ki, daima ku#kuyla bakmı#lardır. (AP sıralarından “Sayın Bakan, ora-
da oturaca#ına gel burada otur” sesi).

BA%KAN — Sayın arkada#ım...
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Sen bakanlara bakaca%ına gelmi# geçmi# 

hükümetlerin bizim Do%u ve Güneydo%u halkı için dü#ündüklerini anla ve ondan 
sonra bizim halkımız ne gibi #artlar altında ya#ıyor onu anla. (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar).

Bakınız, elimde bir vesika vardır; hem resmen verilmi# kâ%ıt, izin belgesi, izin 
kâ%ıdı. 11.10.1977’den 18.10.1977 tarihleri arası, gece, Pejo sahibi Osman Yıldı-
rım, tepe üstüne giri# -çıkı# yapabilir. (&mza: Hasan "eker. Piyade Aste%men, Nergiz 
Karakol Komutanı)

Ve Türkiye’de vatanda#lar gece, köyüne ancak izin belgesiyle girebiliyor, 
Türkiye’nin güney do%usunda. Bu mudur özgürlük Türkiye’de? (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Ve biz, “Vatanda#larımız üzerinde fa#izan baskılar vardır” 
dedi%imiz zaman, maalesef bizler çok sefer itham ediliyoruz; komünistlikten it-
ham ediliyoruz; Kürtçülükten itham ediliyoruz. Kürtçülükle, komünistlikle itham 
ediliyor aydınlarımız ve ceza evlerine giriyorlar ellerinde kelepçelerle ve mahkûm 
oluyorlar. (AP sıralarından gürültüler) Ama ne var ki; o aydınlar için de, bizler için de 
mühim olan, bu kâ%ıtları tertip eden ki#ilerin hakkımızdaki raporları de%il; halkın 
hakkımızdaki samimi kanaatleridir. Tüm Do%ulu aydınlar bu inançla hareket edi-
yorlar. Bunu tüm milletvekili arkada#larımız bilmelidirler.

BA%KAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanız var.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Sayın arkada#larım, bugün Do%u ve 

Güneydo%u’da gece soka%a çıkma yasa%ı vardır, resmen. Ak#am saat 7.00’den sonra 
bir köyden bir köye gitmenin olasılı%ı yoktur ve gitti%i takdirde vatanda# yakalanı-
yor, çok sefer kur#unlanıyor ve de jandarma...

ZEK# EFEO&LU (#zmir) — Kürt devleti mi?
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Kürt devleti kurulmasını isteyen yoktur. 

Türkiye’de sadece Türk bayra%ının esmesini isteyen bir parlamenter olarak ben di-
yorum ki size, siz e%er do%udan batıya, kuzeyden güneye kadar her vatanda#a aynı 
muameleyi yapmazsanız ve do%u - batı ayrımı yaparsanız ve siz... (AP sıralarından 
gürültüler) Türk Kürt tefriki yaratırsanız, bir gün bir Kürt isyanı çıkarsa, bundan 
sizler mesulsünüz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar; AP sıralarından gürül-
tüler).



BA%KAN — Sayın Yılmaz, lütfen ba%layınız.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Evet, ba%lıyorum.
Halkına ku#kuyla bakan bir hükümet ve devlete, halkı da ku#kuyla bakar. (AP 

sıralarından gürültüler)
BA%KAN — Sayın Efeo%lu, lütfen oturunuz, müdahale etmeyiniz.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Halkına güvenle bakamayan bir hükü-

mete halk da güvenemez. Halkın ve devletin birbirlerine ku#kuyla veya güvensizle 
baktı%ı bir ülkede ve bir bölgede özgürlükten bahsedilemez, olsa olsa fa#izm vardır 
o ülkede. Bugün Do%u’da Güneydo%u’da fa#izm esiyor, fa#izm, sevgili arkada#larım. 
(AP sıralarından “CHP’ye yaranmak için konu"uyorsun” sesleri)

BA%KAN — Sayın Yılmaz, vaktiniz doldu ba%layın efendim.
NURETT#N YILMAZ (Devamla) — Hükümet buhranının yaratılmasına hiç-

birimizin hakkı yoktur. (AP sıralarından “CHP’ye girme yolunu açtın” sesleri gürültü-
ler) Evet, söylüyorum arkada#lar; e%er duygusal hareket etmem gerekiyorsa, bu çatı 
altında en ba#ta Nurettin Yılmaz’ın duygusal hareket edip, bugünkü Hükümete 
kırmızı oy vermesi gerekir; ama ben duygusal hareket etmiyorum. Kendi aklımın, 
kendi vicdanınım kendi akıl ve vicdanımın ve Türkiye’yi, halkını ve Türkiye’nin” 
gelece%ini, rejimin gelece%ini dü#ünerek ben bugünkü Hükümete beyaz oy verme 
gere%ini duyuyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hiçbirimizin dikta heveslerine davetiye göndermeye ve prim yollamaya hakkı-
mız yoktur. Bunu sezdi%im için bugünkü Hükümete beyaz oy vermeye kararlıyım.

Bu duygularla; Hükümetin ülkemiz için, tüm halkımız için ve tüm dünya halk-
larının mutlulu%u için ba#ardı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunar, hepinize 
ba#arılar dilerim sevgili arkada#larım. (AP sıralarından “Yuh” sesleri, CHP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Yılmaz.
Hükümet adına Sayın Ba#bakan, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından “Bra-

vo” sesleri sürekli alkı"lar).
Sayın Ba#bakan, görü#me süreniz, 20 dakikadır; buyurunuz efendim.
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, Millet Mec-

lisinin de%erli üyeleri; gerek grupları adına, gerek kendi adlarına konu#an de%erli 
üyelerin uyarıcı sözleri için, bize güç katan sözleri için veya ele#tirileri için #ükran-
larımı sunarım ve hepinizi Cumhuriyet Hükümeti adına saygıyla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkı"lar)

Sözlerime ba#larken bir yanılgıyı düzeltmek isterim: Adalet Partisi sözcüsü Ali 
Naili Erdem, Hükümet Programında Atatürk adının bulunmadı%ım söyledi. Hükü-
met Programında 5 yerde Atatürk’ün adı ve yalnız adı de%il, Atatürk’ün dü#üncele-
ri, ilkeleri, dünya görü#ü yer almaktadır. (CHP sıralarından alkı"lar)

Anla#ılan dikkatli okumamı#lar, Hükümet Programının 3’ncü sayfasında, yani 
en ba#ında, 32’nci sayfasında, 38’nci sayfasında, 40’ncı sayfasında Atatürk’ten yal-



nız laf olarak de%il, bilinçli olarak, onun ekonomi anlayı#ıyla, milliyetçilik anlayı#ıy-
la, gençlik anlayı#ıyla ve dünya anlayı#ıyla ilgili olarak söz ediliyor. (CHP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın Üyeler, kimsenin endi#esi olmasın; bu Hükümet, Atatürk’ün kurdu%u 
Cumhuriyette, Hükümetten Devletten güç alarak, Atatürk’e ihanet dönemine son 
verecektir. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bu Hükümetin içinde, Osmanlı 
&mparatorlu%unun çökü# döneminin padi#ahlarını Atatürk’ün kar#ısına çıkarma%a 
kalkı#an bir tek ki#i yok (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu hükümette, bir yandan halkı yoksul bırakıp, bir yandan da kendisine yaban-
cıların taktı%ı lakapla bir muhte#em padi#ahım lakabını taktıran bir tek üye yoktur. 
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu Hükümet, iç politikasında, e%itiminde, gençli%e kar#ı yöneli#inde, yurtta da 
dünyada da barı# arayı#ında Atatürk’ün izinde gidece%ini #u Programda açık açık 
belirtmi#tir. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı#lar)

Yine Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü, bu Hükümet Programında demokrasi-
den söz edilmedi%ini söylüyor.

Bu Hükümet Programı ba#tan a#a%ı demokrasidir. Bu Hükümet Programı, 
ba#tan a#a%ı, ça%ımızın her demokrat ülkelerinin ve Anayasamızın belirledi%i de-
mokrasiyi tanımlamaktadır; ama, Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün, “bu Programda 
demokrasi yok” sözü de bir bakıma çok do%rudur; kendi anladıkları soygun demok-
rasisi, bıçaklı demokrasi, saldırılı demokrasi yoktur. (AP sıralan ve Bakanlar Kurulu 
sıralan arasında grupla"malar, "iddetli gürültüler)

BA%KAN — Sayın Milletvekilleri lütfen oturunuz...
(Bakanlar Kurulu sıralarında grupla"malar, "iddetli gürültüler)
Sayın Milletvekilleri... Sayın Milletvekilleri lütfen oturunuz.
&dare Amirleri lütfen göreve... (Gürültüler) Sayın Milletvekilleri... (Gürültüler) 

Sayın Milletvekilleri lütfen oturunuz...
Sayın Milletvekilleri lütfen oturunuz... ($iddetli gürültüler) Oturumu kapat-

mak durumunda kalaca%ım... ($iddetli gürültüler, grupla"malar).
Oturumu kapatmak durumunda kalaca%ım... Lütfen oturunuz... ($iddetli gü-

rültüler)
Lütfen oturunuz...
Oturuma yarım saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.07



!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Cahit Karaka"

D!VAN ÜYELER!: Halil Karaatlı (Bursa)
!smail Hakkı Öztorun (Adana)

Açılma Saati: 17.35

BA%KAN — Millet Meclisinin 92’nci Birle#iminin &kinci Oturumunu açıyo-
rum.

Ba#bakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı-
nın görü#ülmesi (devam)

BA%KAN — Sayın Milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. Görü#melerin 
selametle yapılabilmesi için bugün ve bundan soma bütün Sayın Üyelerin kar#ılıklı 
saygı ve sevgi içinde, hiç bir sata#maya, hiç bir siteme meydan vermeden Bakanlar 
Kurulu üyeleri de dahil görü#melerin selametini sa%lamalarını hassaten rica ede-
rim. (Alkı"lar, AP sıralarından “Ceza verin, ceza” sesleri)

Hükümet Programı üzerindeki görü#melere devam ediyoruz. Hükümet adına 
Sayın Ba#bakan...

&HSAN ATAÖV (Antalya) — Ba#bakan Yardımcısı çıksın.
AHMET BULDANLI (Mu$la) — Sayın Ba#kan, 50 yıllık Cumhuriyet tarihin-

de ilk defa Ba#bakan bulunmuyor. (CHP sıralarından “Sayenizde, sayenizde” sesleri)
BA%KAN — Sayın Buldanlı, lütfen oturunuz, Ba#kanlı%a yardımcı olunuz.
Buyurunuz Sayın Ba#bakan. Görü#melerinize bıraktı%ınız yerden lütfen devam 

buyurunuz.
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Milletvekilleri; sözleri-

me bıraktı%ım yerden devam ediyorum.
Yine Adalet Partisi Grup Sözcüsü, programda demokrasiden söz edilmedi%ini 

belirtti. Oysa bu Program ba#tan a#a%ı demokrasidir, ba#tan a#a%ı ça%ımızın de-
mokrasisini yansıtmaktadır. Ama bir bakıma, Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün, bu 
Programda demokrasiyi görememesi de do%al bir #eydir; çünkü, sanırım kendi an-
ladıkları anlamda bir demokrasi yoktur bu Programda. (CHP "ualarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Bu Programda, her türlü dü#ünceye en geni# özgürlük tanıyan, insanları, genç-
leri, daha çocukluk ça%ından tek bir dü#ünce kalıbına zorla sokmaya, dökmeye kal-
kı#mayan, gerçek ve insanca bir demokrasi anlayı#ı vardır ve bu Programda ta#sız, 
sopasız, silahsız bir demokrasi anlayı#ı vardır.

De%erli arkada#ım Sayın Nurettin Yılmaz, Programda 141-142’nci maddelere. 
de%inilmedi%inden dolayı üzüntüsünü belirtti. Bu Programda, yasaların ayrıntısına 
girilmedi; fakat özgürlükçü demokrasi anlayı#ımızın ayrıntılarına girildi. De%erli 
arkada#ımın her halde takdir edecekleri gibi; bu Programın dü#ünce ve inanç öz-
gürlü%ü konusunda söyledikleri, ça%ımızın en ileri özgürlükçü demokrasisine uy-



gundur, en ileri demokrasi anlayı#ı ölçülerine uygundur ve uygulaması da öyle ola-
caktır. Sayın Yılmaz arkada#ımın bu konuda müsterih olmasını dilerim.

De%erli arkada#larım, bu Programın yaptı%ı #udur; Bu Program; dü#ünce öz-
gürlü%ü ile devletin, milletin bütünlü%üne yönelmi#, vatanda#ın can güvenli%ine 
yönelmi#, ba#kalarının özgürlü%üne yönelmi# her türlü saldırı ve eylemi, kavram 
olarak birbirinden ayıran bir Programdır.

Sayın arkada#larım, hu Hükümetin neden, nasıl olu#abildi%ini Adalet Partisi-
nin Sayın yöneticileri hala anlayamamı# görünüyorlar. Bunu anlayamamaları, Türk 
toplumunun bugün nerede bulundu%unu anlayamamalarının do%al sonucudur.  
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bunu anlayamadıkça daha çok yakınacak-
lardır, kendi deyimleriyle daha çok feryat edeceklerdir. (CHP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı"lar)

Bu Hükümetin kurulu#uyla Türk demokrasisi bir kez daha gerçekli%ini ve ya-
#ayabilirli%ini kanıtladı; bu Hükümetin kurulu#uyla bir bakıma, kaçınılmaz olan 
gerçekle#ti.

De%erli arkada#larım, Türkiye’nin cephe hükümetleriyle bir yere gidemeyece%i, 
oldu%u yerde duraca%ı, hatta bir süre sonra gerilemeye ba#layaca%ının kaçınılmaz 
oldu%u iki kez, iki deneyle kanıtlandı ve bugünkü hükümet çözümü pek çok kimse 
biliyor ki milletin büyük kesiminin istedi%i bir çözümdür. Büyük Millet Meclisi, mil-
letin isteklerini yansıttı%ı oranda gerçeklik kazanır ve etkinle#ir.

Türkiye’de çok daha hafif bunalımlar bile demokrasiye, demokrasiyle ba%da#-
mayan bunalımlara yol açmı#tı; fakat bu kez, çok #ükür, Cumhuriyet tarihinin en 
a%ır bunalımından, parlamenter demokrasi kuralları bütün etkinli%iyle i#leyerek 
bir çıkı# yolunu bulma imkânını elde ettik ve bunu da, bazı ba%ımsız arkada#larımı-
zın de%erli katkıları sa%lamı# oldu.

Böylece, Parlamentodan kaçanların uzun süre devreden çıkardıkları Parlamen-
to, Türk siyasal ya#amında yeniden devreye girmi# ve Türk siyasal ya#amının a%ırlık 
noktasını te#kil eder duruma gelmi# oldu. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu hükümetin kurulu# biçiminin ve bu hükümetin davranı# biçiminin, Türk 
demokrasisine en büyük katkısı, Türk Parlamentosuna en büyük katkılarından biri, 
Türk Parlamentosunu yemden bir parlamenter demokraside sahip olması gereken 
gerçek yerine bütün etkinli%iyle kavu#turmu# olmasıdır. Bundan sonradır ki siya-
set, sorumsuz sokak eylemlerinde de%il, demokrasinin sa%lıklı kurumlarında ve de-
mokrasinin gerçek kuralları içinde i#lemeye ba#layacaktır.

De%erli arkada#larım, daha bir süre feryat edenler böyle bir hükümetin olu#-
masına her türlü baskıyı, tehlikeyi göze alarak katkıda bulunan de%erli bazı parla-
menterlere a%ır saldırılarda, haksız suçlamalarda bulunmaya devam edeceklerdir. 
Yalnız tarih #unu yazacaktır ki, bizler aylar önce söyledi%im gibi, insanları küçülten 
de%il, insanları yücelten seslere kulak verdik ve bu adımı atan, bugün ba%ımsız ola-
rak bu Hükümetin olu#masını sa%layan de%erli üyeler de dün gece Senatoda söyle-
di%im gibi çıkar ça%rılarına kulak vererek de%il, silah tehdidine boyun e%erek de%il, 
kurt sesini dinleyerek de%il, insan sesini dinleyerek bu yola girdiler. (CHP sıraların-



dan “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar) Sayın arkada#larım, burada entrikadan söz edil-
di. Bu sözü söyleyen Sayın parlamenterin dün gece Senatoda bulunmasını isterdim. 
Dün gece Cumhuriyet Senatosunda Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Hasan 
Fehmi Güne#, Adalet Partisinin insanı küçülten, en çok küçülten duygulara sesle-
nerek yürüttü%ü bazı çirkin entrikaların; yer belirterek, bazen miktar belirterek 
somut örneklerim verdi ve o entrikaların tanık ve aracılarından bir Adalet Partili 
de oturdu%u yerden hepsini bir bir do%rulamak zorunda kaldı. (CHP "uralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Sayın arkada#larım, Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Sayın Güner arkada#ı-
mızın partisi adına yaptı%ı konu#madaki, ileriye dönük olarak belirttikleri iyi niyet 
ifadeleri bizi ancak sevindirir. Fakat bu ifadeleri belirtenlerin sözleri, bu sözlerin 
içtenli%ine biz inansak da ki ben #ahsen inanmaya hazırım bu sözler ancak kendi 
yanda#larınca da dinlendi%i, uyuldu%u oranda pratik de%er ta#ır; yoksa, sadece bo#-
lukta iyi niyet ifadeleri olarak kalır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bir insan çok iyi niyetli olabilir, fakat günün birinde kendi yarattı%ı robotlar 
veya Franke#taynlar onu dahi üzücü olaylara yol açtı%ı vakit (CHP sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı"lar), onların iyi niyet ifadeleri yine bir ölçüde anlam ta#ır tabii, ama 
bir pratik de%er ne yazık ki ta#ımaz. (AP sıralarından “!ki uç bir noktada birle"in” ses-
leri)

Sayın arkada#larım, bunu siz söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum iki ucun bir 
yerde birle#ti%ini.

De%erli arkada#larım, öteden beri, ancak Mecliste 226’yla iktidar olunabile-
ce%ini söyleyenler, #imdi % 42 oyla iktidar olunamayaca%ım söylemeye ba#ladılar 
Mecliste 226 veya onun üstünde bir salt ço%unlu%un deste%i, katkısı sa%lansa bile. 
Oysa seçim sistemimiz gere%i Adalet Partisi 1969’da % 46,5’Ia iktidar olmu#tu, 
hem de 226’nın bir hayli üstünde milletvekiliyle. E%er biz Adalet Partisinin yıllar 
boyunca, küçük partileri yok etmek amacıyla bize ısrarla yaptı%ı teklifleri kabul et-
mi# olsaydık ve seçim sistemini ona göre de%i#tirmi# olsaydık; bugün Cumhuriyet 
Hane Partisi % 42 oyla salt ço%unlu%un çok üstünde milletvekiline bu Mecliste sa-
hip olacaktı. (CHP sıralarından alkı"lar)

Kaldı ki, Adalet Partisi yalnız % 46,5’la de%il, demokratik kurallar içinde kabul 
ediyorum; % 29 oyla iktidar olmu#tur, % 38 oyla iktidar olmu#tur.

Bir de bu % 42 sözü üzerinde #u açıdan durmak isterim: Cumhuriyet Halk Par-
tisinin % 42’yi bulan oylarına bu Hükümete katkıda bulunan Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin, Demokratik Partinin oylarından ba#ka, acaba ba%ımsız olarak bu Hükü-
metin olu#masına katkıda bulunanlar ne kadar seçmenin e%ilimlerini, özlemlerini 
temsil ediyor? Bunu da katmak gerekir. (CHP "uralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu konuda ben bir iddiada bulunuyor de%ilim. De%erli arkada#larım, bu konu-
da bir iddiada bulunuyor de%ilim, ama kimse bu konuda iddiada bulunmayacak, 
bunun hesabı bundan sonraki seçimlerde görülecek. (CHP sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar)



Yine Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Güner arkada#ımız, konu#mala-
rında #öyle bir cümle kullandılar: “Dün bu salonda birbirlerine en a%ır hücumları 
yapanlar #imdi aynı Hükümet çatısı altında” dediler.

De%erli arkada#larım, bu Hükümet çatısı altında bulunanların birbirlerinden 
ayrı dü#ündükleri, birbirlerini ele#tirdikleri olmu#tur; ama birbirlerine daima say-
gılı olmu#lardır. (AP sıralarından gürültüler) Evet arkada#larım, biz, daha birkaç 
hafta Önceye kadar aynı Hükümette bulunanların, Cephe Hükümetlerinde bulu-
nanların bu salonda birbirlerine kar#ı aynı Hükümetteyken neler söylediklerini 
tekrarlamaktan hicap duyarız. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Yalnız onu 
de%il, birbirlerini yurt dı#ına, dünyaya jurnal ederken kullandıkları tabirleri tekrar-
lamaktan, Hükümetleri için, Hükümetlerini tanımlamak için kullandıkları tabirleri 
tekrarlamaktan hicap ederiz.

De%erli arkada#larım, biz ayrı dü#ünceleri, bu Hükümette bulunan bizler, zam-
mı içinde ayrı dü#ünceleri uygarca tartı#abilmi# insanlarız; ayrıldıktan sonra da 
birbirleriyle dost kalabilmi# insanlarız ve in#allah bu gelene%i, bu kuralları, bu Hü-
kümet Türkiye’nin bütün siyaset alanına, giderek yerle#tirecektir.

Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü arkada#ımın ÇUKOB&RL&K ile ilgili 
olarak söyledi%i sözlere ben cevap vermeyeyim ama, TAR&" konusunu Adalet Parti-
lilerle tartı#maya devam etsinler. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Devlet bakanlıkları konusunda dün aynı ele#tiriler yöneltildi, Cumhuriyet Se-
natosunda söylediklerimi (vaktim çok dar) özetleyerek söylemek isterim. Devlet 
Bakanlıklarım 7’ye çıkarmak ayıp olmuyor da Birinci Cephe Hükümeti döneminde 
oldu%u gibi, nedense 10’a çıkarmak ayıp oluyor ve bu arada çok garip bazı dü#ün-
celer öne sürülüyor; bir Ba#bakan Yardımcısının çevre sa%lı%ıyla görevlendirilmesi 
alay konusu yapılmak isteniyor. (AP sıralarından gülü"meler)

Gülüyorsunuz arkada#larım, gülerken bile zehirleniyorsunuz Ankara’nın hava-
sından. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)

Ankara’da kaç çocu%un hava kirlili%inden, küçücük ya#ta hayattan ayrıldı%ını 
bilmiyoruz ama bilmem biliyor musunuz, dün Senatoda da söyledim, Ankara so-
kaklarında her gün çöpçüler, hava kirlili%inden zehirlenip ölen ku#ları topluyorlar.

De%erli arkada#larım, bizden önceki hükümetler, yıllar boyunca Türkiye’nin en 
önemli ve insani, en hayati sorunu haline gelmi# olan bu konuyla ilgili bir çift söz 
söylemediler ve bir tek çözüm getirmeyi bile akıllarından geçirmediler.

Bu konu bir Devlet Bakanına, Ba#bakan Yardımcısına verilebilir miymi#? Bu 
konuyla ilgili ayrı bakanlıklar kuruluyor, örgütlü bakanlıklar kuruluyor dünyanın 
uygar ülkelerinde. Biz de in#allah çok yakında o a#amaya gelece%iz.

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Mesela “Pislikleri Temizleme Bakanlı%ı” 
gibi.

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — “Pislikleri Temizleme Bakanlı-
%ı” dedi bir arkada#ımız; onunla ilgili olarak da bütün yolsuzluk dosyalarını sonuna 
kadar incelemek üzere bir Ba#bakan Yardımcısını görevlendirmi# bulunuyoruz ar-
kada#larım. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, sürekli alkı"lar)



&n#allah o arkada#ımızın katkısıyla pislikleri temizleyece%iz sizindir tabir, be-
nim de%il Cumhuriyetimize sürülen bütün lekeleri temizleyece%iz. (CHP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı"lar)

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Kendi lekeni nasıl temizleyeceksin? (AP 
ve CHP sıralarından gürültüler, yer yer aya#a kalkmalar) Ondan lekenin en kralı var. 
Bakan hırsızı, #erefsiz.., (Gürültüler)

BA%KAN — Oturunuz Sayın Milletvekilleri, Sayın Barutçu, yerinize oturunuz 
lütfen. (Gürültüler)

Sayın Barutçu, Sayın &dare Amirleri...
Sayın Milletvekilleri lütfen oturunuz. (AP ve CHP sıralarından kar"ılıklı, ayakta 

gürültüler) Sayın &dare Amirleri... Sayın Milletvekilleri lütfen oturunuz. Sayın Grup 
yöneticileri, Sayın &dare Amirleri, lütfen milletvekillerini oturtunuz. Sayın grup yö-
neticileri, rica ediyorum. Sayın Kuma#, lütfen oturunuz... Lütfen oturunuz.

Buyurun Sayın Ba#bakan.
BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Ne kadar vaktim oldu%unu so-

rabilir miyim Sayın Ba#kanım.
BA%KAN — 10 dakikanız var efendim” (AP sıralarından gürültüler)

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Te#ekkür ederim Sayın Millet-
vekilleri, Adalet Partisi Sayın sözcüsü, Hükümet Programında komünizm tehlike-
sinden söz edilmedi%ini belirtti.

BA%KAN — Sayın Ba#bakan, bir dakikanızı rica edeyim; 6 dakikanız kalmı#tır 
efendim.

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Devamla) — Hay hay efendim.
De%erli arkada#larım, dünyada komünizm tehlikesi de, fa#izm tehlikesi de, her 

türlü totaliter rejim tehlikesi de her zaman vardır ve var olacaktır. Önemli olan, 
memlekette sa%lam bir ekonomik ve sosyal yapı ve demokratik anlamda güçlü bir 
hükümet kurup, nereden gelirse gelsin bu türlü totaliterlik tehlikeleriyle ba#a çıka-
bilmektir, toplumu buna kar#ı koruyabilmektir. (CHP sıralarından alkı"lar) önemli 
olan tehlike de%il, önemli olan çaredir. Siz o çareyi getiremediniz, in#allah biz geti-
rece%iz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Ve ta#la, sopayla, baskıyla de%il, 
özgürlükçü demokrasinin kendi kuralları içinde getirece%iz. Milleti dü#man cephe-
lere bölerek de%il, sevgiyle getirece%iz, Milli birlik içinde getirece%iz.

Sayın arkada#larım, Milli Selamet Partisi sözcüsü Sayın Karamollao%lu arka-
da#ımız, bu Hükümeti veya Programını kar#ılıksız çeke benzetirken, çok talihsiz 
bazı ça%rı#ımlara yol açmı# oldu. Bu Hükümet, kar#ılıksız çeklerle Türkiye’nin dün-
yadaki itibarının sarsılmasına son veren bir Hükümet olacaktır. (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar) Türkiye’nin dövizini tükettikten sonra iki yıldır Türkiye’yi 
para piyasası oyunlarıyla idare etme dönemine son veren Hükümet olacaktır.

Sayın arkada#larını, evet, bir enkaz devraldık; ama bu enkazdan korkmuyoruz. 
Çünkü hem tutumumuzun, yolumuzun do%rulu%una, hem Türk ulusunun üstün 



yeteneklerine ve hem de Türkiye’mizin #imdiye kadar yeterince de%erlendirilme-
mi# olanaklarına güveniyoruz.

Sayın Milletvekilleri, artık tekrarlamaya bile gerek yok; Türkiye cephe hükü-
metlerinin elinde, giderek dünyanın hayatın en hızlı pahalıla#tı%ı ülkelerinden biri 
haline geldi; i#sizli%in en ileri ölçülere vardı%ı ülkelerden biri haline geldi; yatırım-
ların ve üretimin en çok dü#tü%ü ülkelerden biri haline geldi. Resmi endekslerden 
çıkarılan sonuca göre, kentlerde yılsonu itibarıyla ya#am pahalılı%ı % 50’yi bulmu# 
olacaktır, gerçekse bunun çok üstündedir. Çünkü, bu rakamların hesaplanı#ında, 
kiralardaki 2-3 katına varan artı#lar dikkate alınmamaktadır; demirin, çimento-
nun, lasti%in, traktörün karaborsadaki de%eri dikkate alınmamaktadır. O zaman 
hayat pahalılı%ının % 50’nin çok ötesine çıkmı# olaca%ı görülecektir.

“Büyük Türkiye”, “A%ır sanayi hamlesi” lafları eden cephe hükümetleri döne-
minde Türkiye’nin büyüme hızı % 4,8’e dü#mü#tür. Bundan nüfus artı#ımızı da çı-
karacak olursanız ancak % 2 kalır. Bu durumda korkarım ki, Türkiye’nin olanakla-
rına göre çok mütevazı bir hedef olan, 2000 yılında Almanya’nın bugünkü düzeyine 
varma hedefini bile gerçekle#tiremeyecekti Türkiye, e%er bizden önceki Hükümet 
bir süre daha i#ba#ında kalsa idi.

De%erli arkada#larım, vaktim kalmadı%ı için ekonomik durumun ayrıntılarına 
girmiyorum; yalnız, ortada #u gerçek var:

Bizden önceki iki hükümet sadece enerji alanında, yatırımlar alanında, genel-
likle ekonomi alanında #a#ılacak ba#arısızlıklar göstermekle kalmamı#, Allah’ın 
bereketiyle ve köylümüzün el eme%i ile yeti#tirilen ürünleri bile ne yapaca%ını bi-
lememi#tir. Türkiye’nin bu%day bölgeleri iki yıldır toprak altında gömülü çürüyen 
bu%daylarla doludur, onu ihraç etmeyi becerememi#tir, Sayın Erdem’in “dinamik” 
dedi%i Cephe Hükümetleri. Çayı ne yapaca%ını bilememi#, denizlere dökmü#tür, 
Pamu%u, patatesi tarlalarda çürütmü#tür, ayçiçe%i yı%ınları da Trakya’da bir yıldır 
topra%a gömülüdür ve tuz ülkesi Türkiye’yi tuzsuz bırakmı#tır Cephe Hükümetleri. 
(CHP sıralarından alkı"lar)

Sayın Milli Selâmet Partisi Sözcüsü arkada#ım, bizim, Türkiye’ye çiçek yoluyla 
veya sunî göllerde balık yeti#tirerek de döviz sa%lama dü#üncemizi küçümser bir 
eda ile konu#tu.

De%erli arkada#larım, biz, ülkemize Allah’ın verdi%i nimetlerden hiçbirini kü-
çümsemeyiz ve küçümsemeyece%iz. Türkiye’nin çiçe%inden, balı%ından, balina, 
ku#una kadar, madenlerine kadar her #eyi akıllıca de%erlendirece%iz. A%ır sanayi 
hamlesini, a%ır yürüyen sanayile#me hamlesi olmaktan öyle kurtaraca%ız. (CHP sı-
ralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar) Bizim gözlerimiz ileridedir ama ayaklarımız yer-
dedir. Ayaklarımız, hayallerimizin göklerinde dola#mıyor. Ayaklarımız bu bereketli 
yurdun topraklarındadır. (CHP sıralarından alkı"lar)

De%erli arkada#larım, konu#mamın sonuna geliyorum. Kısa konu#ma duru-
munda kalmaktan #ikâyetçi de%ilim; Adalet Partisi merak etmesin, bu yoldan bizi 
cezalandıramazlar. Türkiye’de #imdiye kadar çok laf edildi; artık, az laf edip çok i# 
yapaca%ız. Onun için 20 dakikadan #ikâyetim yok.



Sözlerimi bitirmeden önce #unu da eklemek istiyorum: Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü dedi ki: “Size dinamizm bıraktık” Hayır, bize durmu# bir ekonomi bırakıldı. 
Bize dondurulmu# bir dı# politika bırakıldı. Bize, kendi deyimleri ile “70 sente muh-
taç” bir Hazine bırakıldı. Bize, #i#kin kadrolar bırakıldı. Bize, kin, kan ve dü#man-
lık bırakıldı, gözya#ı bırakıldı. Biz, in#allah mutlu bir toplum, demokratik anlamda 
güçlü bir devlet yönetimi kurarak, ekonomimizi canlandıraca%ız; dı# politikamızı, 
#imdiden ba#ladı%ımız gibi donmu#luktan kurtaraca%ız ve hızlı olarak sa%lıklı bi-
çimde geli#en güçlü bir ülke yönetimini gerçekle#tirece%iz.

Son olarak, sözlerimi bitirmeden, Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsünün bana 
yöneltti%i bir tarizi de kısaca yanıtlamak isterim. Bana diyorum, çünkü söyledi%i 
sözlerin Ba#kanı bulundu%um bu Hükümetle bir ili#i%i yok. Bizim, sosyal demokrat 
do%rultudaki partilerden olu#an, Sosyalist Enternasyonalle parti olarak ili#kileri-
mizi kınadı. Genellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve ba#ka bazı partilerin, bizim, 
bütün dünyada gelenekle#en, âdet haline gelen uluslararası partiler ili#kileri ko-
nusunda attı%ımız, ülke yararına attı%ımız uygarca adımları kınadı%ını biliyorum; 
fakat bunu en çok kınayan partilerden birinin bir bakanı bilmem bunu Sayın Agâh 
Oktay Güner arkada#ımız biliyorlar mı son Cephe Hükümetindeki bir bakanı, re-
jimi bizimkinden çok farklı bir ülkeye resmi ziyarette bulunmaya giderken bana 
haber gönderdi; “Acaba o devletin ba#kanına Ecevit’ten bir mesaj göndermeme mü-
saade edilir mi?” diye. Ben de bu müsaadeyi vermedi%im halde, kendisi öyle bir 
mesaj götürdü. (CHP sıralarından alkı"lar)

De%erli arkada#larım, bu, tabii, bir bakıma beni sevindirdi. Çünkü bizim ulus-
lararası ili#kilerimiz, ba#kaları hükümetteyken de Türkiye’ye ne kadar yararlı olabi-
lirmi#, bunu bize göstermi# oldu.

Sayın Milletvekilleri, Hükümetin Programını ve bu Programla ilgili olarak ileri 
sürülen görü#ler konusunda dü#üncelerimizi Yüce Heyetinize sunmu# bulunuyo-
ruz. Ülkemizin kar#ı kar#ıya bulundu%u a%ır sorunlardan ürkmüyoruz. Sizlerden, 
Parlamentomuzdan ve milletimizden alaca%ımız güçle bu sorunların üstesinden 
gelebilece%imize inanıyoruz.

Hepinize bu inançla saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, sü-
rekli alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.
“Son söz Milletvekilinindir” kuralına uyarak, sıradaki bir milletvekili arkada#ı-

ma söz verece%im.
Yozgat Milletvekili Sayın Mevlüt Güngör Erdinç, buyurun efendim.
Sayın Erdinç, konu#ma süreniz 10 dakikadır efendim.
MEVLÜT GÜNGÖR ERD#NÇ (Yozgat) — Sayın Ba#kan, Sayın Ba#bakan, 

Sayın Bakanlar, Yüce Meclisin de%erli üyeleri; 12 Ocak günü Yüce Meclisimize su-
nulmu# bulunan Sayın Ecevit Hükümetinin Programı üzerinde ki#isel görü#lerimi 
açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum.

Bildi%iniz gibi, ülkemiz, özellikle &kinci Cephe Hükümetinin yönetiminde sı-
kıntılı, çalkantılı ve huzursuz bir dönem ya#adı. Bu dönemde Devlet dairelerin-



den i#yerlerine, üniversite ve yüksekokullardan lise ve ortaokullara kadar yaydan, 
sokakları ve meydanları kana bulayan anar#i durdurulamamı#; anar#i girdi%i yeri 
kurutmu#, çorakla#tırmı#, tüm okullarımızda özlenen ve gözlenen ö%retim yapıla-
mamı#tır. Anar#inin devlet dairelerinde boy göstermesi üzerine, yurtta#ların i#leri 
görülemez olmu#, i#lerini gördürebilmek için rü#vete ve iltimasa iltifat eder duru-
ma girmi#lerdir. Birçok fakülte ve okullar o hale gelmi# ki, ancak anar#i izin verirse 
çalı#abilmi#tir. Üniversite ve okullarımız anar#inin ipote%i altına girmi#tir. Her tür-
lü kötülük bekçisiz köy bulmu#, pervasızca, korkusuzca dola#ır olmu#.

Yine bu dönemde bir anar#ist ö%renci, bir sınıftaki tüm ö%rencilerin; bir anar-
#ist ö%retmen de bir okuldaki tüm ö%retmenlerin huzurunu bozar olmu#. Bir damla 
kirli suyun bir bardak temiz suyu kirletti%i gibi, bir fa#ist ö%renci ya da ö%retmen, 
tüm okulun huzurunu bozmu#, gün kötünün günü olmu#, vurguncu, soyguncu, 
partizan, anar#ist bayram etmi#.

Sayın Üyeler, Türk Milleti bir bütündür. Hepimiz, her karı# topra%ı #ehit kan-
larıyla kutsalla#mı# bu toprakların Türk-Müslüman evlatlarıyız. Dü#ünce ayrılık-
ları yüzünden insanların çatı#ması bir milleti böler, zayıflatır ve geri bırakır; ama 
insanların de%il de dü#üncelerin çatı#ması olursa ve demokrasi kuralları içerisinde 
özgürce tartı#ılırsa, bu durum devlet yönetiminin de, toplum ya#amının da, bilimde 
ve teknolojide bir milletin yaratıcı gücünü artırır, güçlenip geli#mesini hızlandırır.

Hal böyle olunca, milli birlik ve beraberli%imizi zedeleyici mezhep ayrılıkları-
na hiç iltifat etmeden, milli birli%imizi daha da peki#tirmeliyiz. Bunu yapmaya da 
mecburuz. Asgari mü#tereklerimizin olması Türk ulusunun var olması için #arttır. 
Bunun için bölücü de%il uzla#tırıcı, kırıcı ve çalı#tırıcı de%il barı#tırıcı olmalıyız. Dü-
#ünce ayrılıkları demokrasinin gere%idir. Herkesi bir dü#ünce etrafında toplamaya 
u%ra#mak e#yanın tabiatına ters dü#ece%i gibi, insan ki#ili%inin de, toplumun da 
geli#mesini engeller. Hamdolsun Türk Milleti her türlü kötülü%ü ve tehlikeyi yene-
bilecek bir seviyeye ve seciyeye sahiptir. Milletimiz sa%lam bir hizmet kadrosu ye-
ti#tirmi#tir. Yeti#mi# i#çilerimiz, uzmanlarınız, i# adamlarımız, mimar ve mühen-
dislerimiz, teknisyenlerimiz, ö%retmen ve hâkimlerimiz var. &çte huzuru bozmak 
isteyenlere fırsat vermeyecek derecede yeti#mi# polislerimiz ve jandarmamız var. 
Dı#ta dü#mana aman vermeyecek derecede yeti#mi# "anlı Ordumuz var. Yeter ki, 
bütün bu de%erleri en iyi bir biçimde yönetebilen bir hükümet mevcut olabilsin.

De%erli milletvekilleri, devlet hayatı #ahıslarla kaim de%ildir. &yisi de kötüsü de 
bir gün gidecek, genç nesiller devlet yönetiminde görev alacaklar. Yeter ki, dama 
çıkanlar merdiveni yukarı çekmesinler; yeti#ip gelen yavrularımız yükselme ve iler-
leme imkânı bulsunlar, tümde, sanatta ve siyasette genç kabiliyetlerin yolları tı-
kanmasın. &nanç ve imanım odur ki, demokrasimiz, ancak ve ancak iyi yeti#tirilmi# 
genç kabiliyetlerin kollarında layık oldu%u seviyeye eri#ecek ve rayına oturacaktır. 
Yine inancım odur ki, Türk ulusunun demokrasiye ba%lılı%ım en iyi anlayan, de-
%erlendiren, taassubun dirilmesine din ve mezhep ayrılıklarının körüklenmesine, 
totaliter ve teokratik rejim heveslilerine fırsat vermeyecek olan, uygar ve bilinçli 
gençler olacaktır.

De%erli milletvekilleri, milli huzur ve güvence sa%lanmadan yapılan her #ey yı-
kılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Yol yapmak, köprü yapmak, fabrika yapmak ve 



baraj yapmak, elbette önemli ve güzel #eylerdir; ama bunların da ötesinde, can ve 
mal güvenli%ini koruyacak bir devlet yönetimi kurmak çok daha önemlidir. Herkes 
hakkından emin olmalıdır, anaların gözya#ları dinmeli, okullar ve ö%retim, üniver-
sitelerde ilim ve ara#tırma, sanat çevrelerinde sanat ürünleri gençlerimizin kafasını 
ve gönüllerini süslemelidir. Hâkimlerimize, jandarmamıza, polisimize ö%retmen-
lerimize güvenmeliyiz; devlet dairelerinde i#i olan yurtta#larımız, etiketlerine ve 
parti belgelerine göre de%il, Türk Devletinin vatanda#larına arma%an etti%i #eref 
belgesi olan nüfus kâ%ıdına göre i#lem görmelidirler. Hükümet bir partinin, ya da 
belli dü#ündeki çevrenin hükümeti de%il, tümüyle milletin hükümeti olarak çalı#-
malıdır; iktidara gelen parti ya da partiler, devlet kapısında kendi partisinin bayra-
%ını çekemez; Türk Bayra%ı çekilir, o bir tanedir ve hepimizindir.

De%erli milletvekilleri, genellikle Birinci Cephe Hükümeti döneminde inkârı 
mümkün olmayacak derecede demokratik müesseseler tahrip edilmi#, devlet yö-
netimi büyük ölçüde zedelenmi#, ülkemiz siyasal ekonomsal ve sosyal bunalıma 
sürüklenmi#tir. Milli bütünlük inancı, ortak ülkeler etrafında e%itim görme olanak-
ları ve milletçe top yekûn kalkınma heyecanı yitirilmi#, Türkiye sosyal bunalıma 
sürüklenmi#tir. Yatırımlar, ihracat, büyüme ve geli#me durmu#, helal kazanç kapı-
ları daralmı#, i#sizlik, pahalılık ve gayri me#ru kazanç imkânları artmı# ve bunların 
neticesi olarak da ekonomik bunalım kaçınılmaz bir hal almı#tır.

De%erli arkada#larım, yeraltı kaynakları bakımından Türkiye’mizin geni# ola-
nakları bulundu%unu, ancak bu hazinenin #imdiye de%in yeterince de%erlendirilme-
di%ini biliyoruz. Her ne kadar yer yer özel #irketler eliyle yapılan giri#imler olmu# 
ise de, bu durum yetersiz bir düzeyde kalmı#, bazen de kaynak israfına yol açmı#tır. 
Hal böyle olunca; yeraltı kaynaklarının, bütün yurtta hızla ve ulusal yarara en uy-
gun bir biçimde de%erlendirilmesine çok büyük önem verilmeli ve böylece de tü-
müyle Türkiye’nin, özellikle geri kalmı# yörelerimizin geli#mesi hızlandırılmalıdır.

Bizden ucuz bir fiyat ile alıp, küçük bir i#lem ve ameliyeden sonra Avrupalıla-
rın bize tekrar büyük bir fiyat kar#ılı%ı satmakta oldu%u madenlerimizi öncelikle, 
ulusal sanayimizde de%erlendirip ve i#lenmi# olarak ihracata hazır hale getirecek 
gerekli yatırımları hızla gerçekle#tirmek zorundayız.

BA%KAN — Sayın Erdinç, 1 dakikanız kalmı#tır.
MEVLÜT GÜNGÖR ERD#NÇ (Devamla) — De%erli milletvekilleri, dı# eko-

nomik ili#kilerde, ihracatta geleneksel pazarlar geli#tirilirken, yeni yeni pazarlar 
bulunması; özellikle Ortado%u, Asya ve Afrika ülkeleriyle kar#ılıklı ili#kilerimizin 
geli#tirilmesi yoluna gidilmelidir.

&#te üretimi te#vik için, gerçek anlamıyla parasal açıdan gerçek yatırımın ve 
üretimcilerin desteklenmesi gerekmektedir.

Dar ve orta gelirlilere, bu arada bu gelir düzeyindeki ücretlilere dü#en vergi 
yükü oranı azaltılarak, daha adaletli ve dengeli bir vergi düzeni kurulmalıdır. Bu ara-
da, vergi tahsili usulündeki e#itsizlik de dikkate alınmalıdır; esnaf ve sanatkârların 
vergi i#lemleri sadele#tirilmeli ve vergi defteri tutmada kolaylıklar sa%lanmalıdır. 
Yerimi dü#ük ve idari külfeti büyük bazı dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Herkesin 



dürüstçe ve rahatlıkla vergisini ödeyebilmesi için en etkin çözüm yolları bulunup 
yasala#tırılmalıdır.

BA%KAN — Lütfen ba%layınız Sayın Erdinç.
MEVLÜT GÜNGÖR ERD#NÇ (Devamla) — De%erli arkada#larım, &slam dini 

geli#meye ve her türü alanda ilerlemeye, toplumun bütünlü%ünü ve manevi dü#ün-
cesini artırıcı niteliklere sahip yüce bir dindir. Yüce dinimizin zedelenmemesi için, 
dinin mutlak surette siyasetin üstünde tutulması gerekmektedir.

Diyanet &#leri Ba#kanlı%ımızın i#lemlerini etkili bir biçimde yerine getirme-
si bakımından, din adamlarımızın da halkımızı din, ahlak ve maneviyat yönünde 
olu#turması bakımından gereken deste%i göstermesi gerekmektedir. Toplumdaki 
üstün yerlerinin ve kutsal görevlerinin bilincine varan, milli birli%in ve toplumsal 
huzurun sa%lanmasında kendilerine dü#en görevi gerekti%i gibi yerine getiren din 
görevlileri, hükümetten özledikleri ve gözledikleri deste%i görmelidirler.

Vekil imam hatiplerin yılan hikâyesini andıran kadro intibakları mutlaka yapıl-
malı, tüm din görevlilerinin maddi ve manevi huzurunu sa%layıcı tedbirler mutlak 
surette alınmalıdır.

BA%KAN — Sayın Erdinç, lütfen ba%layınız.
MEVLÜT GÜNGÖR ERD#NÇ (Devamla) — Bitiriyorum.
Sözlerimi bitirirken, bütün bunların Sayın Ecevit Hükümetinin yönetiminde 

cevap bulaca%ına inandı%ım için, milli bütünlü%ün, milli tarih #uurunun, milli ve 
manevi de%erlerin yeniden dirilece%ine güvencemiz tam oldu%u için, karde# kavga-
sının olmasına fırsat verilmeyip, anaların ve bacıların gözya#larının dökülmeyece-
%ine inandı%ım için, kanayan bir yara ve uluslararası bir sorun olmakta devam eden 
Kıbrıs çıkmazının Ada Türkleri lehine en iyi bir biçimde netice bulaca%ına inandı-
%ım için, ak oyumu, kutsal oyumu Sayın Ecevit Hükümeti için “kabul” olarak kul-
lanaca%ımı teyit eder, sizleri saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Erdinç.
Sayın Milletvekilleri, Hükümet Programı üzerindeki görü#meler tamamlan-

mı#tır.
Güvenoylaması, Anayasamızın 103, &çtüzü%ümüzün 105’nci maddesi gere%in-

ce, görü#melerin tamamlandı%ı günden 1 tam gün sonra yapılacaktır. Buna göre 
güvenoylaması, 17 Ocak 1978 Salı günü saat 15.00’te yapılacaktır.

Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit Ba#kanlı%ındaki Bakanlar Kurulu hakkında gü-
ven oylamasının yapmak ve gündemde yer alan sözlü soruları sırasıyla görü#mek 
için, 17 Ocak 1978 Salı günü saat 15.00’te toplanılmak üzere birle#imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati: 18.19
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Güvenoylaması

BA%KAN — Millet Meclisinin 93’üncü Birle#imini açıyorum. Ço%unlu%umuz 
vardır, gündeme geçiyoruz.

BA%KAN — Gündemimiz gere%ince Ba#bakan Bülent Ecevit Ba#kanlı%ındaki 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasamızın 103, &çtüzü%ümüzün 105’inci maddesine 
göre güven oylaması yapılacaktır.

Oylamaya ba#lamadan önce dinleyicilerle ilgili bir uyarıda bulunmak istiyo-
rum.

Dinleyicilerle ilgili olarak &çtüzü%ümüzün 145’inci maddesini okuyorum:
“Dinleyiciler, birle#imin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 

içinde oturmak zorundadırlar. Dinleyiciler görü#melerde, kabul veya ret yönünde 
söz, alkı# yahut her hangi bir hareketle kendi dü#üncelerini ortaya koyamazlar. Bu 
yasa%a uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen 
dı#arı çıkarılırlar.

Meclis Ba#kanının emrinde bulunan, Meclisin iç ve dı# güvenli%ini sa%lamakla 
yükümlü tüm kolluk kuvvetlerine bu yolda gereken talimat verilmi#tir. Sayın din-
leyicilerin her hangi bir müdahaleye meydan vermemelerini özellikle rica ederim.

Sayın Milletvekilleri; Genel Kurulda sükûn ve düzenin korunması, görü#me-
lerin tam bir açıklık ve serbestlikle yapılabilmesini temin için &dare Amirlerimiz 
Giresun Milletvekili Sayın Çilesiz, Siirt Milletvekili Sayın Çeliker ve Ordu Milletve-
kili Sayın Ma%den, Ba#kanlık adına, görevli bulunmaktadırlar; kendilerine yardımcı 
olmanızı rica ederim.

Ayrıca, tüm siyasi parti gruplarının ba#kan vekilleri ve yöneticilerinden de 
Genel Kurul çalı#malarını, bu ve bundan sonra engelleyici ve düzeni bozucu ha-
reketlerde bulunanları önlemek için Ba#kanlı%a yardımcı olmalarını, hassasiyetle 
istirham etmekteyim.

Güven oylamasının açık oyla yapılması, &çtüzük gere%idir. Açık oylama biçimi-
nin Genel Kurulca karara varılması lazımdır.



Güven oylamasının ad okumak suretiyle yapılmasını, ismi okunan milletve-
kilinin aya%a kalkarak ret, kabul veya çekinser kelimelerinden birini, yüksek sesle 
söyleyerek açık oylamanın yapılmasını Genel Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Kabul oyu, Bakanlar Kuruluna güven; ret oyu güvensizlik anlamı ta#ıyacaktır.

Oylamaya ba#lamadan önce, Ba#kanlı%a bir önerge gelmi#tir; hasta bulunan 
Zonguldak Milletvekili Sayın Burhan Karaçelik’in, öncelikle oy kullanmasını oyları-
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi#tir.

Sayın Burhan Karaçelik?

BURHAN KARAÇEL#K (Zonguldak) — Kabul. (CHP sıralarından alkı"lar)

BA%KAN — “Kabul”

Oylama i#lemine Adana ilinden devam ediyoruz.

(Oylar toplandı)

BA%KAN — Oylamaya katılmayan Sayın Milletvekilleri var mı? Yok. Oylama 
i#lemi bitmi#tir.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BA%KAN — Güven oylamasının sonucunu sunuyorum. Oylamaya 447 Sayın 
üye i#tirak etmi#; neticede, 229 kabul, 218 ret oyu kullanılmı#tır. (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı"lar)

Bu sonuca göre, Ba#bakan Sayın Bülent Ecevit ba#kanlı%ında kurulan Bakanlar 
Kurulu Meclisimizin güvenini almı# bulunmaktadır.

Meclis adına kendisini kutlar, ulusumuz, yurdumuz için hayırlı ve ba#ardı ol-
masını dilerim. (CHP sıralarından alkı"lar)

Buyurun Sayın Ba#bakan. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)

BA%BAKAN BÜLENT ECEV#T (Zonguldak) — Sayın Ba#kan, Millet Mecli-
sinin Sayın Üyeleri;

Hükümetimize verdi%iniz güvenoyları için Yüce Meclise #ükranlarımı sunarım. 
(CHP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı"lar)

Hükümetimiz, Yüce Meclisin büyük de%er ta#ıyan bu güvenine layık olmaya 
çalı#acaktır. Yüce Meclislerimizin deste%i ile, uyarıcı ele#tirileri ile ve ulusumuzdan 
alaca%ımız güçle kar#ı kar#ıya bulundu%umuz sorunların üstesinden gelmeye çalı-
#aca%ız.

Atatürk’ün açtı%ı yolda ve Anayasamızın kuralları içinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini güçlendirmek ve toplum ya#amının her kesiminde demokrasiye daha çok 
etkinlik kazandırmak üzere, Türkiye’nin geli#mesini, özgürlük, toplumsal adalet ve 
barı# içinde ve sa%lıklı biçimde hızlandırmak üzere her çabayı gösterece%iz. (CHP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı"lar)



Türk halkının huzuru ve mutlulu%u, basanınızın ba#ta gelen ölçüsü olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile tüm anayasal kurulu#larla ve toplumla uyum içinde 
çalı#maya özen gösterece%iz.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partilerle, gruplarla ve tüm üyelerle verimli 
ve sürekli bir diyalog kurmak için üzerimize dü#enleri yapaca%ız.

Yönetimi demokratik anlamda etkinle#tirirken, her dü#ünceden yurtta#larımı-
zı e#it tutaca%ız.

Ba#ta gelen görevimiz yurtta barı# sa%lamaktır. (CHP sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı"lar)

Barı#ı, demokratik ve etkin önlemlerle oldu%u kadar, adaletli ve barı#çı dav-
ranı#larımızla da sa%lamaya çalı#aca%ız. Yurtta barı# sa%larken, dünyada da barı#a 
katkıda bulunmaya özen gösterece%iz.

Güvenoylarınızın Yüce Meclisimize hayırlı olmasını dilerim. Cumhuriyet Hü-
kümeti adına Millet Meclisimize, Türkiye Büyük Millet Meclisine #ükranlar ve say-
gılar sunanın. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve ayakta alkı"lar)

BA%KAN — Te#ekkür ederim Sayın Ba#bakan.

Kapanma Saati: 15.47



Ba"bakan Bülent Ecevit Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hakkında 
Güven oylamasına verilen oyların Sonucu
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BURSA 
Nail Altlı, Mehmet Emekli, Ha#an Esat I#ık, Saffet Ural
ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri, Altan Turna
ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıo%lu
ÇORUM 
"ükrü Bütün, Etem Eken
DEN#ZL# 
Mustafa Gazalcı, Adnan Keskin, Ömer &hsan Paköz
D#YARBAKIR 
Halil Akgül, Mehmet &skân Azizo%lu, E#refi Cengiz, Bâhattin Karakoç
ED#RNE 
Süleyman Sabri Öznal, Cavittin Yenal
ELAZI& 
Celâl Ertu%, Faik Öztürk, Ali Rıza Septio%lu
ERZ#NCAN 
Nurettin Karsu, Lütfi "ahin
ERZURUM 
Çetin Bozkurt, Selçuk Erverdi
ESK#%EH#R 
Gündüz Ökçün, &smail Özen
GAZ#ANTEP 
Emin Altınba#, Ekrem Çetin, Celâl Do%an, Ahmet Karahan
G#RESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz, Hasan Vamık Tekin
GÜMÜ%HANE 
Erol Tuncer
HATAY 
Haydar Demirta#, Öner Miski, Mevlüt Önal, Sabri Öztürk Malik Yılman
ISPARTA 
Hüseyin "ükrü Özsüt



#ÇEL 
Ali Haydar Eyübo%lu, Y. Ziya Ural, Süleyman "im#ek, Veli Yıldız
#STANBUL 
Muammer Aksoy, Ayhan Altu%, &lhan Biber, Orhan Birgit, Hikmet Çetin, 
Ça%layan Ege, Tarhan Erdem, Zeki Ero%lu, A. Bahir Ersoy, Orhan Eyübo%lu, 
Ferit Gündo%an, Do%an Güne#, Yalçın Gürsel, Enver Karabeyo%lu, Osman 
Kaya, Sevil Korum, Abdurrahman Köksalo%lu, Do%an Onur, Ali Nejat Ölçen, 
&lhan Özbay, M. Kâzım Özeke, Cengiz Özyalçın, Ali Topuz, Metin Tüzün, 
Necdet U%ur, Halûk Ülman, Ertu%rul Yolsal
#ZM#R 
Ferhat Arslanta#, Kaya Bengisu, Alev Co#kun, Yüksel Çakmur, Süleyman 
Genç, Ço#kun Karagözo%lu, Ahmet Taner Kı#lalı, Mustafa Öztin, Akın Simav, 
Neccar Türkcan, Mahmut Türkmeno%lu
KAHRAMANMARA% 
Hüseyin Do%an, Orhan Sezai, O%uz Sö%ütlü
KARS 
Do%an Araslı, Turgut Artaç, &smet Atalay, M. Kemal Güven, Hasan Yıldırım
KASTAMONU 
Vecdi &lhan, Sabri Tı%lı
KAYSER# 
A. Gani Â#ık, Turhan Feyzio%lu, Mehmet Gümü#çü, Mehmet Yüceler
KIRKLAREL# 
Mehmet Dedeo%lu, Gündüz Onat
KIR%EH#R 
Do%an Güne#li, Kılıç Sorgucu
KOCAEL# 
&brahim Akdo%an, Kenan Akman, Turan Güne#
KONYA 
M. Yücel Akıncı, M. O%uz Atalay, Durmu# Ali Çalık, Ahmet Çobano%lu, 
Hüseyin Kaleli, Faruk Sükan, Mustafa Üstünda%
KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban
MALATYA 
Lütfi Do%an, Turan Fırat, Ahmet Karaaslan, Ali Kırca, Mustafa "entürk
MAN#SA 
Hasan Ali Da%lı, Zeki Karagözlü, Erkin Topkaya, Hasan Zengin
MARD#N 
"erafettin Elçi, Metin Musao%lu, Ahmet Türk, Nurettin Yılmaz
MU&LA 
Sami Gökmen, Hasan Fehmi &lter
MU% 
Burhan Garip "avlı



NEV%EH#R 
Ya#ar Kemal Yüksekli
N#&DE 
Yılmaz Cemal Bor, Burhan Ecemi#
ORDU 
Temel Ate#, Memduh Ek#i, Ertu%rul Günay, Günay Yalın
R#ZE 
Yılmaz Balta, Sami Kumbasar, Tuncay Mataracı
SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal
SAMSUN 
Ahmet Altun, Kenan Buluto%lu, &lyas Kılıç, &. Etem Kılıço%lu, Muzaffer Önder
S##RT 
M. Nebil Oktay, Abdülkerim Zilan
S#NOP 
Hilmi &#güzar Tevfik Fikret Övet, Alâettin "ahin
S#VAS 
Orhan Akbulut Enver Akova Azimet Köylüo%lu, Mahmut Özdemir, Mustafa 
Yılankıran
TEK#RDA& 
Yılmaz Alpaslan, Ömer Kahraman
TOKAT 
Cevat Atılgan, Ömer Dedeo%lu, Sermet Durmu#o%lu, Ali Kurt
TRABZON 
Adil Ali Cinel, Rahmi Kuma#, Ertöz Vahit Suiçmez, Ahmet "ener
TUNCEL# 
Hüseyin Erkanlı, Ali Haydar Veziro%lu
URFA 
M. Sabri Kılıç, Ahmet Melik, Celâl Payda#
U%AK 
&smail Aydın, M. Selâhattin Yüksel
VAN 
&hsan Bedirhano%lu, Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç, Veli Zeren
ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol, Bülent Ecevit, Avni Gürsoy, Burhan Karaçelik

(Reddedenler)
ADANA 
Cevdet Akçalı, Hasan Aksay, Mehmet Halit Da%lı, Hasan Gürsoy, Selâhattin 
Kılıç, Ahmet Topalo%lu, Alparslan Türke#



ADIYAMAN 
Hali A%ar, Abdurrahaman Ünsal
AFYONKARAH#SAR 
Mehmet Özutku, Ali &hsan Ululbah#i
A&RI 
Mikâil Aydemir, Kerem "ahin, Ahmet Hamdi "am
AMASYA 
Etem Naci Altunay, Muhammet Kelleci
ANKARA 
O%uzhan Asiltürk, Sebati Ataman, O%uz Aygün Mustafa Ba#o%lu Orhan 
Eren, Mustafa Kemal Erkovan, Necati Gültekin, &hsan Karaçam, &smail Hakkı 
Köylüo%lu, Fikri Pehlivanlı, Hayrettin Turgut Toker
ANTALYA 
&hsan Ataöv, Kaya Çakmakçı, Sadık Erdem, Galip Kaya
ARTV#N 
Ha#an Ekinci, Mustafa Rona
AYDIN 
Mutlu Menderes, Nahit Mente#e, &smet Sezgin, Behiç Tozkoparan
BALIKES#R 
&lhan Aytekin, Cihat Bilgehan, Cemaletttin &nkaya, Emin Engin Tanrıverdi, 
Hüsnü Yılmaz
B#LEC#K 
Cemalettin Köklü
B#NGÖL 
Mehmet Sait Göker
B#TL#S  
Abidin &nan Gaydalı
BOLU 
Avni Akyol, Müfit Bayraktar, Ahmet Çakmak
BURDUR 
Ahmet Sayın
BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran, Ali Elverdi, Yılmaz Ergenekon, Halil Karaatlı, Cemal 
Külahlı, Kasım Önadım, Özer Yılmaz
ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay, &rfan Binay
ÇANKIRI 
Nurettin Ok, Arif Tosyalıo%lu
ÇORUM 
Mustafa Kemal Bibero%lu, Ahmet Çimbek, Mehmet Irmak, Aslan Topçuba#ı



DEN#ZL# 
Mustafa Kemal Aykurt, Ahmet Hamdi Sancar, Emin Atıf "oho%lu
D#YARBAKIR 
Abdüllatif Ensario%lu, M. Ya#ar Göçmen, Mahmut Kepolu
ED#RNE 
Mustafa Bulut, &lhami Ertem
ELÂZI& 
Rasim Küçükel, Mehmet Tahir "a#maz
ERZ#NCAN 
Timuçin Turan
ERZURUM 
Rıfkı Danı#man, Osman Demirci, Gıyasettin Karaca Nevzat Köso%lu Korkut 
Özal, &smail Hakkı Yıldırım
ESK#%EH#R 
&smet Angı, Yusuf Cemal Özkan, Seyfi Öztürk
GAZ#ANTEP 
Cengiz Gökçek, &mam Hüseyin &ncio%lu, Mehmet Atilla Ocak, Mehmet 
Özkaya
G#RESUN 
"ükrü Abbaso%lu, Nizamettin Erkmen, Ali Köymen
GÜMÜ%HANE 
Mehmet Çatalba#, Turgut Yücel
HAKKÂR# 
Ahmet Zeydan
HATAY 
Sabahattin Adalı, M. Sait Re#a, Ali Yılmaz
#SPARTA 
Süleyman Demirel, Yusuf Uysal, Yakup Üstün
#ÇEL 
Ali Ak, Fevzi Arıcı, Nazım Ba#, Ramazan Çalı#kan
#STANBUL 
Sabit Osman Avcı, Sadettin Bilgiç, Ekrem Ceyhun, Fehmi Cumalıo%lu, 
Süleyman Arif Emre, Nilüfer Gürsoy, Kemal Kaçar, Nihat Kaya, Turan Koçal, 
Recep Özel, Osman Özer, &smail Hakkı Tekinel, Hüsamettin Tiyan#an, &hsan 
Toksarı, Abdullah Tomba, Numan Uzun, Celâl Yardımcı
#ZM#R 
Talât Asal, Adil Demir Zeki Efeo%lu, Ali Naili Erdem, "inasi Osma, Cemal 
Tercan, Aysel U%ural, Erol H. Ye#ilpınar
KAHRAMANMARA% 
Halit Evliya, Mehmet Yusuf Özba#, Hasan Seyithano%lu, Mehmet "erefo%lu



KARS 
Hidayet Çelebi, Bahri Da%da#, Abdülkerim Do%ru
KASTAMONU 
Fethi Acar, &smail Hilmi Dura, Ali Nihat Karol
KAYSER# 
Kemal Do%an, Mahmut "evket Do%an, Mehmet Do%an, Mehmet Zeki Okur
KIRKLAREL# 
Hasan Korkul
KIR%EH#R 
Mustafa E#refo%lu
KOCAEL# 
Adem Ali Sarıo%lu, &brahim Topuz
KONYA 
"ener Battal, Tahir Büyükkörükçü, Necmettin Erbakan, Agâh Oktay Güner, 
Mustafa Güzelkılınç, M. Kubilay &mer, &hsan Kabadayı, Necati Kalaycıo%lu, 
Aydın Menderes
KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum, Hüseyin Cavit Erdemir, &lhan Ersoy, Ali &rfan Haznedar
MALATYA 
Mehmet Recai Kutan
MAN#SA 
Sümer Oral, Önol "akar, Faik Türün, Yahya Uslu, Halil Yurtseven
MARD#N 
Fehim Adak, Abdülkadir Timura%ao%lu
MU&LA 
Ahmet Buldanlı, Zeyyat Mandalinci
MU% 
Kasım Emre, M. Emin Seydagil
NEV%EH#R 
&brahim Ethem Boz, Esat Kıratlıo%lu
N#&DE 
Hüseyin Çelik, Hüseyin Avni Kavurmacıo%lu, Sadi Somuncuo%lu
ORDU 
Hamdi Ma%den, Kemal "ensoy, Bilâl Tarano%lu
R#ZE 
&zzet Akçal
SAKARYA 
Nuri Bayar, Selahattin Gürdrama, Güngör Hun
SAMSUN 
Mustafa Da%ıstanlı, &. Etem Ezgü, Nafiz Kurt, Hüseyin Özalp, S. Orhan 
Uluçay



S##RT 
Zeki Çeliker, Abdülkadir Kaya
S#VAS 
Ali Gürbüz, Temel Karamollao%lu, Tevfik Koraltan
TEK#RDA& 
Halil Ba#ol, Nihan &lgün
TOKAT 
Feyzullah De%erli, Faruk Demirtola, Ali "evki Erek
TRABZON 
&brahim Vecdi Aksakal, Kemal Cevher, Ömer Çakıro%lu, Lütfi Kökta#
URFA 
Mehmet Aksoy, Mehmet Celâl Bucak, Necmettin Cevheri, Salih Özcan
U%AK 
Galip Çetin
VAN 
Muslih Görenta#, Kinyas Kartal
YOZGAT 
Hüseyin Erdal, Ömer Lütfü Erzurumluo%lu, Ali Fuat Eyübo%lu, Turgut 
Nizamo%lu
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu, Abdulmuttalip Gül, Ahmet Gültekin Kızılı#ık, Köksal Toptan

(Oya katılmayanlar)
ZONGULDAK 
Cahit Karaka#
B#TL#S 
Muhyettin Mutlu

(Açık üyelikler)
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