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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1974 malî yılı Genel Bütçe kanunu tasarısı 

ile Katma Bütçeler kanunu tasarılarının, yeni 
Hükümetin programı yönünden möelenmek üze
re geri gönderilme'sine dair Başbakanlık tezke
resi okundu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Başbakan Bülent iEcev.it tarafımdan kurulan 
Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüş
melere gruplar aidına yapılan konuşmıalaria bir 
süre devam olumdu. 

ISaat 19,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,05*fre ara verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Bask an vekili Sivas 

Ahmet Çakmak Enver Akova 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

İkin ci Oturum 

Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki gö
rüşmelere bir süre daha devam olundu. 

5 . 2 . 1974 Salı günü saat 11,00'de toplanıl
mak üzere Birleşime ( 5 . 2 . 1974) saat 2,02'de 
son verildi. 

Başkan 
Başıkanvekill 

Memduh Eksi 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Siirt 

îdris Arıkan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açıtoa isaıati : 11,00 

BAŞKAN : BıastonvıeMl Ahttnfct Çaîkmıalk 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Kesikin (Kaistamıoımı), Tufıan Doğam. Avşıaırgtil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşi 
mini açıyorum. 

'MUSTAFA KEMAL EBKOVAN (Ankara) 
—•• Sayın Başkan, çoğunluğumuz yoktur. 

'Çoğunluğumuz vardır, görnşmeldre geçiyo

ruz. 

BAŞKAN — Ekseriyettin olduğu kanaatin
deyiz. 

II. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi. 

BAŞKAN — Hükümet programı üzerindeki 
görüşmielere devam ediyoruz. 

Dünkü birleşimde gruplar adına konuşma
lar tamamlanmış, sıra kişisel 'konuşmalara gel
miştir. 

Şimdi şahısları adına söz alan saym millet
vekillerine söz vereceğim. 

Sayın Mustafa Timisi, buyurun efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA TİMİISİ (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

'Sayın Eeevit Hükümetinin Hükümet progra
mı üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere söz al-
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mış- bulunuyorum; ayrıntılara girmeden, temel 
noktalar üzerimde duracağım. 

Değerli arkadaşlarım, 14 Ekim 1973 genel 
seçimleri tek basma bir siyasal partiyi Hükü
met kuracak bir çoğunluğa sahip kılmamakia 
birlikte, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik ge
lişimi, siyasal bir sonuç olarak açıkça ortaya 
koymuştur. İşçisiyle, köylüsüyle, yurtsever ay-
dınıyle Türk halikının çoğunluğu, iç ve dış sö
mürüyü sürdüren egemen güçlerden ve yıllarca 
iş başında bulunan özel sektöre dayalı liberal 
sağ bir ekonomik politika izleyen gerici ikti-, 
darlardan kurtulmak -istemektedir. (C H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Diğer bir deyimle, halkımız, ülkemizin kur
tuluşunu demokratik sol bir iktidarda görmek
tedir. (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sı
ralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

!Bu nedenle, kendisine sol bir görünüm ve
ren sosyal demokrat Cıımihuriyet Hatlık Partisi,.. 
(A. P. sıralannıdan «O...» sesleri) 12 Mart son
rasının yarattığı şartların yardımıyle de en 
çok oyu almıştır. 

AHMET BUJJDANLI (Muğla) — Hangi 
partidensin1? 

MUSTAFA TJttMflSl (Devamla) — B i z e gö
re, demokratik koşullar içinde yürüttüğümüz 
toplumcu, devrimci, demokratik sol mücadele
miz için, bu gelişim olumlu bir sonuçtur. 
('C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu .genel ve objelktif değerlendirme sonu
cunda, Cumhuriyet Halk Partisinin ağırlık ver
diği bir Hükümetin kurulmuş bulunmasını 
memnuniyetle karşılamaktayız. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

İSaym milletvekilleri, program üzerindeki 
eleştirilerime geçmeden önce bir diğer önemli 
hususa ela değinmek istiyorum. 

Son günlerde, dünıkü müzakerelerde de gör
düğümüz gibi, CumihuiFİıyet Halk Partisi ve Mil
lî Selâmet Partisi Koalisyonu, Türk kamuoyu
na sol bir Hükümet olarak sunulmak istenmek
tedir. Bu imajın yaratılması, çok ince siyasî 
hesaplara dayanmaktadır. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Demokratik sol gelişmemiz açısın
dan, yolksul ve sömürülen emekçi halkımızın 
sol düşünceye olan inancı açısından, bunu biz 
sakıncalı bulmaktayız. Çünkü, böyle bir hükü
metin başarısızlıkları, ustalıkla sola mal edil

meye çalışılacaktır. Oysa ki, bugünkü Hükü
met tek başına sosyal demokrat Cumihuriyet 
Halik Partisinin bir hükümeti değil, sol düşün
ceyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Millî 
Selâmet Partisinin ortak olduğu bir koalisyon
dur. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler) 
Yaratılan Hükümet bunalımın sonucu kurul
muş, nev'i şahsına münhasır bir ortaklıktır. 

Bu noktada, bir diğer hususu arz etmek is
tiyorum. Üç aydan beri yaratılan Hükümet bu
nalımının, görebildiğimiz kadarıyle, gerçek se
bebi, iktidarlarından uzaklaştırılmış bulunan 
sağ siyasal partilerin, milletin bu tarihî kararı
nı bir türlü kalbul edemeyişlerinden gelmekte
dir. (ıC. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar; A. P. sıralarından, C. H. P. lere hitaben; 
«Başınızın tacı», C. H. P. sıralarından «Dinle
meyi öğrenin» seslir, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdaJhale etmeyin efen
dim; karşılılklı konuşmayın. 

MUSTAFA TÎMlİSt (Devamla) — Biz bir
birimizi tanıyoruz beyefendiler. (A. P. sırala
rından «Talhiî, taıbiî» sesleri) 

BAŞKAN — Siz de cevap vermeyin Sayın 
Timisi. 

MUSTAFA TtMİlSİ (.Devamla) — Kendile
rine oy vermeyen yoksul halktan, âdeta inti
kam alma duygusu içinde, türlü Bizans oyun
ları içerisinde Hükümetin kuruluşunu önlemiş-' 
tendir. (ıC. iH. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Hükümet bunalımından doğan sorumluluk, 
bu egemen gerici, çıkarcı gruplarının üzerinde
dir. C. H. P. ile M. S. P. gruplarını bir Hükü
met bunalımına son verdiklerinden dolayı da 
kutlamak istiyorum (O. H. P sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk kamuoyu ile 
bizler hep beralber biliyoruz ki, bu Hükümet 
sol bir Hükümet değildir. (A. P. sıralarından 
«Ya nedir?» sesleri). Programı ile sol bir Hü
kümet, sol bir siyasal kuruluşun hükümetidir. 
Sol bir siyasal partiyi halkın kendisi kurar. Bu
raya gelip oturan, milletvekili olan kişiler, bu 
siyasal kavramları bilen insanlardır. (C. H. P. 
sıralannıdan alkışlar). 

Türk kamuoyu ile bizler hep beraber biliyo
ruz ki, ıbu Hükümet sol bir Hükümet değildir. 
Programı, amaçları, dünya görüşü bu Hüküme-
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tin sol bir Hükümet olmadığını açıkça ortaya 
'koymuşltur. 

Bu M temel gerçeği ortaya koyduktan son
ra Hükümet programı üzerindeki görüşlerimi 
açıklayacağım. 

Arkadaşlar, ülkemizin bu dönemdeki temel 
meselesi, demokratikleşme ve sanayileşmedir. 
Hükümet programında, demokrasi, geniş bo-< 
yutlar içerisinde, düşünce ayrılıklarına saygı 
gösteren, fikir ve düşünceyi sınırlamayan ge
niş bir görüşlülük içinde ele alınmıştır. Yeni 
bir dönemin başlangıcında olumlu bir gelişme
dir bu. Gerçekten dernolkrasi, toplumdaki bü
tün sınıf ve tabakaların, her türlü antidemokra
tik baskıdan uzak, kendi dünya görüşleri doğ
rultusunda, özgürce siyasal faaliyette bulun
duğu bir yönetim sistemidir. 

Halkın halik için, halk tarafından yönetimi 
olan demokrasi ise ;• emekçi halkın gerçek tem
silcilerinin parlâmentoya girmesini ve emekçi 
halkın özgürce yaşamasına engel olan ekono
mik, sosyal ve politik bütün engellerin kaldı
rılmasını zorunlu kılar. 

İBu noktada Ecevit Hükümetinin programı 
da sıomut bir açıklama ve öneri getirmemekle 
birlikte, gerçek demokrasiye ulaşılmasında bir 
•aşama teşkil etmektedir. Ancak, düşünce ve 
inanç özgürlüğünü geniş boyutlar ile tanımla
yan Hükümet, 12 Mart sonrası, özünden çok 
şey kaybederek değişikliğe uğrayan mevcut 
Anayasamız hakkında ne düşünmektedir? 

Yine programında... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tiokat) — Gücü

nüz yetmez, dokunamazsınız Anayasaya. 
BAiŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Bir gün 

yoksul halkın bağlarını meydana getiren zin
cirleri kıracak çoğunlukla geleceğiz buraya. 
(•C. H. P. sıralarımdan «iBravo» sesleri, alkış
lar.) O zaman gücümüz yetecek. (A, P. sırala
rından «Tek başına geleceiksin» sesleri) 

'Geçen dönem iktidarınızın başbakan olacak 
malkama kadar gelmiş, yüeelmiş bakanlarınızın, 
226 oyu bulabilmek için demokrasi dışı, siyasî 
ahlâk dışı oyunbazlılkiarını sayacağız. (<C. H. P. 
sıralarından «Bravto» sesleri, alkışlar) Mebus 
pazarları .açarak, demoikrasiyi... '(A. P. sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Timisi, Sayın Timisi... 

MUSTAFA T İ M M (Devamla) — Demokra
siyi çoğunluğun tahakkümünde olan insanları.. 
((A. P. sıralarından gürültüler) 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Bu şekil
de konuşmasına nasıl müsaade ediyorsunuz Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Timisi, lütfen sadede ge
lin. 

'MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Konuşa
cak lâfınız yoktur. (A. P. sıralarından gürültü
ler)... 

BAŞKAN — Sayın Timisi, Başkanınız ko
nuşuyor, dinleyin lütfen ve Hükümet programı 
üzerinde... (A. P. sıraılarmdan gürültüler, aya
ğa kalkmalar; C. H. P. sıralarından A. P. sıra
larına doğru yürümeler) 

ıSayın Timisi, bir dalkika efendim. (Gürültü
ler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Buna mü
saadeye halkkınız yok Sayın Baş/kan. 

MUSTAFA TİMllSİ ('Devamla) — Birbiri
mizi iyi tanırız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Timisi bir dakika efen
dim; lütfen beni dinler misiniz? 

MUSTAFA TİMliSİ (Devamla) — Müdaha
le ediyorlar efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben onla
rı ikaz ediyorum. 

Efendini, şimdi konuşmamızın içerisinde, 
gerçekten, «ahlâk dışı kurallar» diye bir deyim 
sarf ettiniz. Lütfen bunu tavzih ediniz, lütfen. 

MUSTAFA TtİMtıSÎ (Devamla) — Siyasî ah
lâkla bağdaştıramadığım ve geçen döneme ait 
bir olayı söyledim. Israr ediyorum, gerçektir. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). Ben geçen dönem 8 milletvekili ile gelen 
Birlik Partisinin Genel Başkanıyım. Partimden 
5 milletvekilini, çeşitli oyunlarla, yakinen şaıhi-
doldum, eğer isterseniz aeıklıyabilirim... (A. P. 
sıralarından gürütlüler, C. H. P. sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) 226 oyu bulabilmek 
için aldatabildiler. 

BAiŞKAN — Evet, siz Hükümet programı 
üzerinde devam buyuran lütfen. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — O halde 
müdahale etmesinler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben onlara gereken ikazı ya
pıyorum. 

— 490 — 
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Arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza, ede
lim. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Yine Hü
kümet programımda millî demokratik, sosyal ve 
lâiklik ilkelerine yürekten inanarak Atatürk 
ökelerine- bağlı olduğunu ileri süren Hükümet, 
düşünce ve inanç özgürlüğü önündeki sınırla
ma] an kaldırma kararı alırken... (A. P. sırala
rından ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim. Kar
şılıklı konuşmayalım; bu şekilde müzakere usu
lü yoktur beyefendiler. Lütfen oturalım. 

Devam buyurun Sayın hatip. 
MUSTAFA TİMİISÎ (Devamla) — Arkadaş

lar, yine Hükümet programında millî, demokra
tik sosyal ve lâiklik ilkelerine yürekten inana
rak, Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu ileri sü
ren Hükümet, düşünce ve inanç özgürlüğü 
önündeki sınırlamaları kaldırma kararı alırken, 
mevcut Anayasamızla ve Atatürk ilkeleri ile 
nasıl bir uyum kuracak ve smırmı nasıl tayin 
edecektir? Bildiğiniz gibi, Atatürkçülüğün en 
belirgin özelliği laisizm ve bağımsızlıktır. Hü
kümet programında ise, görebildiğimiz kadarı 
ile, lâik devlet ilkesini oldukça ağır bir şekil
de zedeleyen, mevcut Anayasamızı aşan, Ata
türk ilkeleri ile bağdaşmayan birçok öneriler 
yer almaktadır. 

Örnek : Lâik eğitim ve öğretim ilkesini ze
deleyen okulların yeniden açılarak yaygınlaş
tırılması... (M. S. P. sıralarından «'Sen zedeli
yorsun» sesleri) ve orta öğretime ahlâk dersle
rinin konulması. 

Şimdiye kadar hiç bir Hükümet programın
da göremediğimiz, görmediğimiz camilerin Dev
let eliyle yaptırılması... 

Burada ister işitmez aklımıza şu soru gel
mektedir. Tüm vatandışlık görevlerini yerine 
getiren gayrimüslim yurttaşlarımızın kilise ih
tiyacını da Hükümet karşılayacak mıdır? 

" HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onu 
da sen yaptır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Senin 
köyüne de cami yapılacak. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale 
etmeyin. 

MUSTAFA TÜMÜSÜ (-Devamla)' — Benim 
köyüm Anadolu'nun bin yıllık tarihinden ge
len bir köydür, Atatürkçüdür, devrimcidir. 

Okul istiyorum ben, cami istemiyorum, camiyi 
senin köyüne yaptıracağız. (A. P. ve D. P. şı
ralarından «Yuh» sesleri.) 

ATA BODUR (Ordu) — Kızılbaş... 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinize oturun 
(A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler). 

Rica ederim, ırica ederim, yerinize oturun 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Senin 
köyüne cami yaptıracağız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Değerli, ye
rinize oturun efendim. Hatip kendi görüşünü 
ifade ediyor efendim, oturun. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından, «Yuh» sesleri) Oturun efendim, 
müdahale etmeyin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Senin 
köyüne cami yaptıracak diye -Hükümete güven
oyu vereceğim. (Gürültüler) 

MUSTAFA TİMtfSİ (Devamla) — Size say
gı duyarım. 

Beyefendiler, ben Allah'la kul arasına giren 
sınıfı kaibul etmiyorum. (Gürültüler) 

.Sayın milletvekilleri, İslâm dininde ruhban 
sınıfı yoktur. İslâm dininin özelliği, doğrudan 
doğruya, Allah ile kul arasında bir vasıta ka
bul etmeyişidir. İstediğim yerde ibadetimi ya
pabilirim ben. Onun için diyorum ki, şahısların 
vicdanlarına girecek ehliyeti kendimizde göre
meyiz. Lâik bir devletiz biz. Lâik bir devlette, 
laisizmi kaibul etmiş bir yönetimde, Atatürkçü
lüğü kabul etmiş bir yönetimde devlet, din iş
lerini organize edeme<z, dinî eğitime giremez. 
Girdiği zaman lâikliği zedelemiş olur. 

BEHRAM EKER (Balıkesir) — Lâikiz ama 
dinsiz değiliz. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Anlaya-
bildiniz mi? Yoksa istediğiniz yere gidin; ca
miye gidin, kiliseye gidin, nereye giderseniz 
gidin; beni enterese etmez. 

BEHRAM EKER (Balıkesir) — Allahsız, 
sen bir Allahsızsın. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Ben, Yir
minci Asrm Türkiye'sinde, geri kalmış, ezilen 
toplumun, müspet meseleleriyle siyaset yapmak 
için ortaya çıkmış kişisiyim. Yerin altındaki 
cennetle alâkam yok benim; yeryüzünün cen
netinde insanları yaşatmak istiyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

— 491 — 
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BAŞKAN — Sayın Timisi, Gene] Kurulun I 
aldığı karar gereğince konuşmanız yirmi daki
ka ile sınırlıdır. Bir dakikanız kalmıştır, ona 
'göre toparlayın lütfen. 

MUSTAFA 'TİMİSİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bütün konuşmaları inkıtaa uğratan, 
yerinden lâf atan Sayın Adalet Partili üyeler
dir. 

BAŞKAN — Bu hususta kaybettiğiniz za
manı da dikkate alarak sıize bu ikazda, bulunu
yorum ; devam buyurun lütfen. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Arkadaş
lar, Hükümet programımda kırgınlıkları ve .kav
gaları tarihe gömecek geniş kapsamlı bir af 
önerisi yer almış bulunuyor. Gerçekten, Cum
huriyetimizin 50 nci yılını geride bıraktığımız 
bu dönemde, bir barış dönemine girilmesinin 
gerekliliğine inanmaktayız. Kaldı ki, toplumu
muzda oluşan bütün suçlar, özünde, çarpık ve 
dengesiz olan mevcut ekonomik ve sosyal dü
zenin kendisinden doğmaktadır. Geniş ölçüde 
fikir, düşünce ve basın özgürlüğünden yana ol-

-duğunu ileri süren Hükümetten, özellikle siya
sî suçlarda hiç bir sınırlamaya ve ayırıma git
meden, geniş kapsamlı bir genel affı bekle
mekteyiz, 

BEHRAM EKER (Balıkesir) — Komünist
leri de .affedelim mi? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
MUSTAFA 'TİMİıSİ (Devamla) — Af iste

mek baışlka şey, suçu kabul etmek başka şey. 
BAŞKAN —Efendim, siz lütfen devam bu

yurun, karşılıklı konuşma yapmayın. 
MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, Eeevit Hükümetinden, aslında 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sos
yal sorunlara köklü çözüm ve tedbirler getir
mesini beklemek ve istemek, Hükümetin bün
yesi itibariyle, mümkün değildir. Kısa vadede 
bu Hükümet, programında öngördüğü sosyal 
barışı sağlayacak geniş kapsamlı bir affı çıka
rır, kısıtlanmış olan demolkratik ha/k ve özgür
lükleri genişletir, kısaca, ülkemizin demokra
tikleşmesine bir öilçüde hizmet edebilirse, bize 
'göre yapması gereken en büyük hizmeti yap
mış olacaktır. Bu noktadan hareketle Hükü
metin desteklenmesinde yararlar görmekte
yim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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Sözlerime son verirken, lâik devlet ilkesin
den, Atatürik ilke ve devrimlerinden verilecek 
her tavizin, ülkemizin ve halkımızın geleceği 
yönünden büyük zararlar vereceği endişesi içe
risinde bulunduğumu tekrar arz eder, Hüküme
te başarılar diler, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

I BAŞKAN — 'Teşekkür ederiz Sayın Timisi. 
I Buyurun Sayın Bilgehan. 

OİHAT BİLGEHAN ((Balıkesir) — Efen
dilim., Sayın Timisi'nin konuşmalarında Adalet 
Partisi Grubuna sataşma olmuştur. 'Sizin de 
işaret buyurduğunuz gibi, «Siyasî ahlâk dışı» 
şeklinde bir beyanı olmuştur. Bu konu par
timize karşı bir sataşmadır. (O. H. P. sırala
rından «Genel olarak konuştu» sesleri). 

BAŞKAN — Başkanlık bu hususu kalbul edi
yor, buyurun. 

Sayın Timisi'deın zaten tavzihini rica etmiş
tim; sataşma vâkıdir, buyurun Sayın Bilge
han. 

A. P. GRUBU ADINA CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, 

Biraz önce burada Türkiye Birlik Partisinin 
bu Mecliste tek temsilcisi ve Genel B.aşıkanı 
Sayın Timisi, geçen dönem bu Mecliste millet
vekili pazarları kurulduğu ve ahlâk dışı kural
lar ile birtakım milletvekillerinin satmalındı-
ğını ifade etti. (C. H. P. sıralarından «Umumî 
olarak bahsetti» sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müda
hale buyurmayın, bu şekilde anlaşma mümkün 
olmaz. Görüşmelere devam edemeyiz. 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Bu dü
pedüz bir komünist iftıirasıdır, (A. P. sıraların
dan «Bravo.» sesleri) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp 
ayıp. (O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Baş
kan, bu kürsüden «Komünist iftirası» şeklin
de bir söz sarf edilemez. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Başkan, ta
raf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha söy
leyeceği şeyin tamamını söylemedi ki. Anla
yamadım ben. Yani şahıs itibariyle mi, taktik 
itibariyle mi? Anlaşılsın, ondan sonra efen-

I dim. 
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•Devam buyurun. 
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Bana 

•müdaihalle eden Sayın Cumhuriyet Halk Parti
lilerin, bu «ikomünisıt iftirası» lâfından neden 
Ibu kadar -heyecanlandıklarını bir türlü an
layamıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
lileri; C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, bu çatının altında bulunan, 
•(ister bir partiye mensup olsun, isterse bağım
sız olsun) hiçıbıir milletvekiinin satmalma.cak 
bir insan olmadığını evvelâ kabul etmek lâ-
zımgelir. Her birimizin, teker teker, bu Mec
lisin üyesi bulunduğumuz müddetçe, bu Mec
lisin fertlerinin haysiyetlerini korumakla gö
revli olduğumuzu unutmamamız lâzımıgelir. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Haysiyete lâ
yık olanlar korunur. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
CİHAT RİDGEHAN (Devamla) — Haysi

yete lâyık olup olmadığının takdiri millete ait
tir. Milletin seçtiği bütün milletvekilleri hay
siyetli insanlardır. (A. P .sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Ben bu kürsüden açıkça ilân ediyorum ve 
Sayın Timisi'ye imkân verilmesini istirham edi
yorum. Gellip, bu sözünü bu kürsüden ispat et
mediği takdirde, devrenin sonuna kadar, öm
rünün sonuna kadar bir müfteri olarak kala
caktır. 

Bu sözler bundan önceki dönemde de ko
nuşuldu ve o zıaman Hükümet adına konuşan 
(Sayın Refet Sezgin arkadaşımız, (zabıtlarda var
dır) o gün aynen şunu söyledi: «Bu iddiayı is
pat edecek namuslu bir milletvekili arıyorum.» 
Fakat şu ana kadar bu iddiayı ispat edeeek bir 
arkadaş çıkmamıştır. Adalet Partisi hiçbir kim
seyi saıtınalimak gibi âdi bir düşüncenin içinde 
'olmamıştır, olmayacaktır. Binaenaleyh, bu id
diayı ispat etmediği takdirde müfteri olmak 
sıfatı üzerinde kalacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) . 

MUSTAFA TİMİSİ (Sivas) — Sayın Baş
t a n , Topaloğlu'nu çağırın açıklasın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bil-
gehan. 

MUSTAFA TİMİSt (iSivas) — Sayın Baş
kan, sayın sözcü cevap verirken, «Bu bir komü
nist iftirasıdır» şeklinde bir beyanda bulundu
lar. Açıkça şahsımı hedef alan bir sataşma ol
duğundan söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Timisi, Başkanlık onu 
şekli itibariyle «Bir komünist taktiği olarak» 
anladı. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Şah
sınız itibariyle size, «komünist» şeklinde bir hi
tapta bulunduğu kanaatinde değilim; ama dire-
niyorsanız Yüce Heyetin oyuna başvuracağım. 

MUSTAFA' TİMİSİ (Sivas) — Cevap ver
mek istiyorum ve direniyorum. " Tarafsızlığını
zın zedelenmemesini de istediğimden ötürü söz 
vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık, hitabı «Komünist 
taktiği» şeklinde anlamasına rağmen, Sayın 
Timisi boınun, kendisine yapılmış bir sataşmıa 
olduğunu iddia ediyor ve bu hususta direniyor. 

iSaym Timisi'ye sataşma olduğu hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Bu hususu kabul eden
ler.. .Etmeyenler... Genel Kuralca sataşma ol
duğu hususu kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Timisi. Yeni sataşmala
ra meydan vermeyecek tarzda, münhasıran o 
konu üzerinde .görüşmenizi ve gündemimize de
vam imkânını bize tanımanızı istirham ediyo
rum. 

MUSTAFA TİMİSİ (Sivas) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı sürdü
rürken, Adalet Partisi Grubuna ait ,is!ımlerini 
tespit edemediğim arkadaşlar devamlı olarak 
yerlerinden müdahalelerde bulundular. Bu nok
tada, geçen dönemde burada bulunmuş bir 
•kişi olarak, geçen dönem huylarından vaz geç
mediklerini bir olayla ifade etmek istedim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Huy ne 
demek? Biz hayvan mıyız? 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz efendim. Bırakınız hatip konuşmasını 
yapsın. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — 1969 se
çimlerinden sonra A, P. çoğunlukla seçimi ka
zanmış, iktidara gelmişti. Kendi iç bünyesin
de meydana gelen olaylar sonucu, (D. P, Gru
buna ait arkadaşlarım yakinen bilirler) fcütçesi 
reddedildi ve Demire 1 Hükümeti güven oyla
masına mecbur kaldı. Sayıları yetmiyordu; bu-
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riada Sayın Bölükhaşı'nm bulunmasını çok istem
dim, noterden tasdikli belgelerle basın toplan
tısı da yapmışlardı ve bu talihsiz kayışa benim 
partim de uğradı. Hattâ, bir akşam, evimde 
otururken, oylamaya takaddüm eden bir günde, 
bir kişi gelerek... (A. P. sıralarından «İsımini 
söyle» sesleri) Merak edenlere gizlice söylerim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Timisi, bu
rada olmayan ve kendisini müdafaa imkânın
dan mahrum kişilerin bu kürsüden itham edil
mesi, üzerinde konuşma yapılması doğru bir ha
reket olmaz, efendim. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Bu husu
su kabul ederek Sayın Başkan, meseleyi genel 
hatlariyle oritaya koymak istiyoinım. 

Konuşmamın başında söylediğim söz; «Si
yasî ahlâkla bağdaştıramadığım» cümlesidir. 
Tekrar ediyorum, o günkü hareketleri, o günkü 
(güvenoyuna gitme taktiklerini, Millet Mecli
sinde çoğunlukla iktidar olabilmek için başvu
rulan usulleri, ben yine de tekrar ediyorum, si
yasî ahlâkla bağdaştıramadıım. 

(Cumhuriyet Gazetesinin o günkü nüshala
rını alıp tetkik edenler isimleri de görürler, bu 
olaya kimlerin karıştığını da yakinen izlerler. 
Meraklı arkadaşlarım gazete kolleksiyonlarına 
bakmayı ihmal etmezlerse bu anlaşılır. 

Şimdi, bu sözümün ne komünistlikle, ne 
•faşistlikle, ne de solculukla alâkası vardır. Bu 
doğrudan doğruya siyasî düşünce ile, siyasî 
karakter ille alâkalı olan bir tutum ve davranış
tır. Her şeyde bir komünist parmağı görmeye 
alışmış, kafalarını devekuşu gibi kuma sokan 
Adalet Partisi iktidarları her gerçeği komünist 
sloıganları ve hücumları ile geçiştirmeye uğra
şırlar. Bu yanlıştır, bundan vazgeçelim. Şu ça
tının altında, inanıyorum ki ^komünist bir kişi 
yoktur. (O. H. P. sıralarından alkışlar). Buna 
inanıyorum, ama ben sosyalizmi kabul etmiş 
bir kişiyim. Hürriyetçi demokratik yoldan hal
ikın mutluluğa ereceğine inanmış, Türkiye'nin 
kapitalist olmayan yoldan kalkınmasına inan
mış bir insanım. Ama diktatoryaya, cebir ve 
şiddete, özürlükleri mahkûm eden bir rejime 
inanan tek arkadaşımız burada yoktur. Şunu 
da söyleyeyim Sayın Adalet Partililer, dün bu
rada soy ve seçere bahis konusu oldu, bizlerin 
de şeceresi çok eskidir. En yakın bir örnek ile, 
(çok af edersiniz sizleri tenzih ederimi) Atatürk'e 

deccal, komünist derken bir grup Atatürk'le 
hinleşmeyi bir vatan görevi kabul etmiştir ec
dadım ve ben böyle bir köy çocuğuyum. (C. II. 
P. sıralarından alkışlar.) Onun için müsterih 
olunuz. 

Teşekkür edenim 'Sayın Başkan. (O. II. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timisi. 
REFET SEZGİN 

Başkan, Sayın Timisi 
yasî ahlâk ile bağdaş 

(Çanakkale) — Sayın 
konuşmasında tekrar si-
mayan sözler sarf ederek 

A. P. Grubuna sataşmayı temadi ettirmiştir. 
(C. H. P. sıralarından 

BAŞKAN — Bir 
gürültüler.) 
dakika sayın arkadaşlar. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, Sayın Timisi konuşmasında «siyasî ahlâk 
ile bağdaşmayan» dernek suretiyle Adalet Par
tisi Grubuna sataşmışlardır. Cevap vermek isti
yorum. (C. H. P. ve if.. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Bir Üakika efendim, bir daki
ka efendinn... Efendim mesele hallolmuştur ka
naatimce. Şahsî kanaatidir. Şahsî kanaati mah-

o bakıımdan... (C H. P. 
ve A. P. sıralarındaiı gürültüler). Rica ede
rim karşılıklı konuşmayın. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Zatıâli-
nizle konuşacağım. Sayın Başkan bir meselede 
grup adına söz almak için Meclis Başkanına mı 
.müracaat edeceğiz, yoksa şu müracaatım üze
rine yerinden .mütalâa serdeden ve bir millet-
vıelkiline yakışmayan beyanlarda bulunan Sa
yın C. H. P. milletvekillerine nıi 

BAŞKAN — Ben 
da bulunuyorum efenjd 
. REFET SEZGİN 

metot var mı? 
BAŞKAN — Rica 

ederim.. Karşılıklı konu, 
imeyelim efendim. (O. 
dan gürültüler.) 

kendilerine gereken ikaz
ım. 

(Çanakkale) — Böyle bir 

ediyorum efendim.. Rica 
şmayalım, müdahale et-

H. P. ve A. P. Sinaların-' 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, ,grup adına söz işitiyorum. Sayın Timisi 
yapmış bulunduğu konuşmada, «siyasî alhlâkla 
(bağdaşmayan davranış» diye birinci konuşma
sındaki ifadelerini tekrar ettiler. Adalet Partisi 
Grubuna sataşıma olduğu iddiasıyle söz rica edi
yorum. 
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BAŞKAN — Efendim, arz ettiğim gibi, ha
tibini kendi görüşüdür bu. Kendi şahsî kanaati
dir ve görüldüğü giıbi.. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Evet şahsi 
kanaatimdir. Grulbuma tecavüz edilmiştir. Bu
nu cevaplamak lâzım. Bu Meclisin haysiyetli 
bir geçmişi vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi zabıtlarına intikal etmiş bir mazisi vardır. 
Yeni gelen arkadaşlarımızın bilgi sahibi olması 
lâzım. (C. H. P. sıralarından «Biliyoruz, bili
yoruz; çok iyi biliyoruz» sesleri, gürültüler.) 
Millet Meclisinin yeni üyelerinin, milletin bu
nu bilmesi lâzımgelir. Buna imkân vermek lâ
zımdır. (O. H. P. sıralarından gürültüler) Mec
lislerin hayatiyetleri ki, ayakta kaldıkları 
müddetçe yaşarlar... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Sayın Timisi'ye yeni sataşma
lara mahal vermemesi için ricada bulunmuş
tum.. (Gürültüler). 

- REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Gerçekten.. Gerçekten... Mü
saade buyurunuz efendim. 

REFET -SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bu şekildeki ithamların Cumhuriyet Halk 
Fantisi ile Adalet Partisine yeni gelen millet
vekili ve senatörleri de töhmet altında bıraka
cak, hatta Bakanlar Kurulunda bulunan bir kı
sım üyeleri de itham altında bırakacaktır. Der
hal ele alınması lâzım. (C. H. P. sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar; C. H. P. ve A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka.. Çok rica ediyorum. Baha devrenin başında 
Meclisin adabına, İçtüzük kurallarına aykırı 
hareketlerde bulunmayalım. Görüşmelerin selâ
meti bakımımdan. 

Efendim bir sayın milletvekili Başkandan bir 
ıhusıısta talepte bulunuyor. Bu talebini Başkan 
gayet taıbiî dinleyecek, eğer uygunsa karşılaya
cak, uygun değilse görüşmelere devam edecek
tir. Daha o hususta bir beyanda bulunmadım. 
Rica ederim. 

Gerçekten Sayın Timisi'ye rica etmiştim. 
Konuşurken de bir tavzihte bulunıması ricasın
da bulunmuştum. Fakat, Sayın Timisi ikinci 
konuşmalarında da, bu husustaki beyanlarına 
ısrarla devam çittiler. Şimdi, gerçekten Sayın 

Sezgin'in beyanını, bir grupdan daha ziyade bir 
Meclisi töhmet altında bırakması bakımından 
uygun mütalâa ediyorum. (C. H. F. sıralarından 
gürültüler «Adımıza konuşamaz» sesleri) Rica 
ederim efendim. Bu başkanınızın takdiridir. 
Yalnız Sayın Sezgin istirlıa mediyorum.. (C. H. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler, «Söz vere
mezsin» sesleri.) Rica ederim efendim, ,rica ede
rim. 

iSaym Sezgin, yalnız bu konuya münhasır.. 
(Şiddetli gürültüler); Rica ederim efendim, 
rica ederim, efemdim... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan biz de rica ediyoruz. 

Sayın Başkan bizim adımıza nasıl karar ve
rirsiniz? O Gruba varsa, yoksa deyiniz. Meclis 
adına sataşma demekle, bizi de dâhil ediyorsu
nuz. Buna hakkınız yok. 

BAŞKAN — Efendim, halen . burada olma
yan milletvekilleri de var. Sayın Sezgin gerek-
ç.esıinde halen Bakanlar Kurulu arasında bulu
nan bâzı arkadaşlcirın dahi bundan etkilenelbile-

' ccğini söylediler. (Gürültüler). 
NECDET UĞUR (istanbul) — Biz onu söz

cü seçmedik, Hükünınt de onu sözcü seçmedi. 
(Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Ben S<?yı.ıı Sezgin'e, yalnız bu 
•hususa münhasır olmak ü.ıere söz veriyorum.. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar). Rica ediyorum efendim, 
rica ediyorum. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Başkanlık Divanının, Bakanlar Kuru
lunu bu tartışmaya karıştırmamasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, zaten o hususu 
açıklasın diye Sayın Sezgin'i davet etmiş bu
lunuyorum. (Gürültüler) İyi ya efendim, işte 
vuzuha varmasını temin için yapıyorum.. (Şid
detli gürültüler). Efendim rica ederim oturu
nuz; oturun rica ederim. (C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar, şiddetli gürültüler.) Bu şe
kilde ayakta müzakere devam edemez. Lütfen 
oturunuz, lütfen oturun efendim. (O. H. P. sıra
larından «Meclisıte oturma adabını biliyoruz» 
sesleri.) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sataşma olmadığını söylediniz, arka
sından da söz verdiniz; çelişki var, olmaz böy-
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le şey. (O. H. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sezgin. (Gü
rültüler. ) 

A. P. GRUBU ADINA REFET SEZGİN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri... (C. H. P. sıralarından ayakta şid
detli gürültüler, sına kapaklarına vurmalar). 

iSayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bir 
ithamı, yeni itham konularına vesile vermeden 
açııklaımak üzere, vuzuha kavuşturmak üzere 
Grubum adına Söz almış bulunuyorum. Bir me
selenin açıklığa kavuşturulmasına niçin izin ver
in iyonsunuz ? Niçin müsamaha göster milyonsu
nuz ki ,Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıta-
siyle milletlimiz birtakım gerçekleri öğrensin? 
(C. H. P. sıralarından «Öğrendi, öğrendi» ses
leri) Maksadımız bu. .'Öğrenmemiş olduğunuz, 
.meseleyi bilmediğinizden belli. îzin veriniz, 
izin veriniz (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, müdahale e taneyim 
de.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — İzm veriniz, 
izin veriniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz.'. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

REFET SEZGİN (-Devamla) — Bir şey mi 
söylediniz?.. Çanakkale'de mi? (O. H. P. sıra
larından «Oradaki tatbikatı sizden iyi biliriz» 
sesleri). 

BAŞKAN'— Rica ederim, devam buyurunuz. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Çanakkale 

ile ilgili olarak konuşan arkadaşıma, sadece,. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim. 
(iGürültüler.) 

REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
millet vekilleri, geçen dönem içerisinde, bu Mec
liste birtakım sayın milletvekilinin parti de
ğiştirmesi vakası, bir kısım basınımızda günler
ce yazışma konusu oldu. Hattâ.. («Borsa» ses
leri) Evet, simidi bir arkadaşımın ifade buyur
duğu gibi, borsa 'konularına varan iddialar ser
de dildi. Böyle iddialar söylendi, bu iddialar or
taya kondu. Hattâ bir gün bu iddialar Meclis 
kürsüsüne getirildi. 

O tarihte Hükümette bulunduğum için, Hü
kümet sözcüsü sıfatiyle Yüoe Meclislin huzuru
na gelerek bir konuşma yaptım. Konuşmam ta-

biatıyle zabıtlardadır. Böyle bir mevzuun görü
şüleceğini bilseydim, o zabıtları da huzurunuza 
getirir okurdum. 

Muhterem milletvekilleri, zaman zaman Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, sayın milletve
killeri tarafından parti değiştirmeler vâki ol
muştur. Hükümetlerin kurulmasına takaddüm 
eden sıralarda olmuştur. Meselâ, Üçüncü Koa
lisyon zamanında bir kısım senatör ve milletve-
'killeri Cumhuriyet Halk Partisine girmişlerdir. 
Normal... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Normal olduğu 
için. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hiç kimse
nin hatırına da bir ithamı ortaya koymak gel
memiştir. Evet, parti değiştirmeler normal. Me
selâ, bir başka partiden, Millet Partisinden, 
Cumhuriyet Halk Partisine girerek, zamanında 
da Genel Sekreterlik mevkiine gelen Sayın Kâ
mil Kırıkoğlu'nun girişi normaldir. 

Sayın Mahmut Vural'ın, hastanede Bakan
lık görevi alarak, Cumhuriyet Halk Partisine, 
Yeni Türkiye Partisinden gelmesi ve Ulaştırma1 

Bakanı olması normaldir. Bunları temadi ettir
mek mümkündür. Hattâ şu dönemde, bu döne
min başlangıcında bir müstakil milletvekili ar
kadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisine girmiş 
olması normaldir. Ondan daha önce, Sayın se-
•nalör Selâhattin Cizrelioğlu'nun Cumhuriyet 
Halk Partisine girişi gayet normaldir. Bunları 
taaddüt ettirmek mümkün. 

Böyle bir iddia ortaya atıldığı zaman, sayın 
arkadaşım, burada Millet Partisinin Sayın eski 
Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nm bir ızdıra-
bini ifade ettiler ve dediler ki, belgeler, noter
den falan tanzim ediliyor. Şimdi asıl yorumla 
bulunulması lâzım gelen nokta şu ddi : Bir mil
letvekili, bir aday bir partiye giriş için beyan
da bulunuyor, giriyor; iradesini izan ediyor. O 
partinin yönetimi ve Genel Başkanı, o partiden 
ayrılmayacağına dair noter senedi tanzim etti
riyor. Asıl zayıf olan, asıl hukuka aykıri, millî 
İradeye aykırı olan, Anayasaya gerçek maniası 
ile aykırı olan cihet de bu. Bunun üzerinde-du
rulmuyor. Böyle iddiaları, Adalet Partisi ikti
dardan düştü, bir daha iktidara gelmesin diye, 
bundan evvel olan hadiseler gibi, birtakım Ada
let Partisine karşı olan özel düşünce sahipleri, 
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Türkiye'de-siyaset pazarıma, Parlâmentoyu tah
rip «etme mamasında sürdüler. Bu tahkik .edil
medi. Hükümet adına Yüce Meclisin huzuruna 
geldiğim zaman bu meseleden duyduğumuz ıs
tırabı ortaya koyarak; (aynen, hafızamda kal
dığına göre, zabıtlarda vardır). «Bu iddiayı is
pat «edecek bir namuslu milletvekilli arıyorum. 
Hükümet adına arıyorum. Bu iddia sahibi lüt
fen iddiasını ispat etsin, delillerini ortaya koy
sun; denetim yollarını işletsin, bu mesele gün 
ışığına çıksın.» diye açıkça Hükümet adına be
yanda bulundum, talip zuhur etmedi. 

Benim şimdiki beyanım mevcut Bakanlar 
Kurulu ile ilgili değil. Sayın Başbakanın, ne
den bu meselede sanki bir tariizıim olmuş gibi 
hareket ettiklerimi anlayamadım. Hiçbir tarizim 
yok, katiyen bir kastım yok.. 

MUSTAFA TİMÎSl (Sivas) — Bir Meclis 
araştırması sunun. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Evet beye
fendiler, Hükümet hür demokratik parlâmento 
sistem içerisinde güvenoyu almak üzere progra
mını getirmiş bulunmaktadır, sunmuş bulun
maktadır. Nereden güvenoyu alacak? Parlâmen
todan güvenoyu alacak, milletin mümessillerin
den alacak, sandıktan çıkan sizlerden rey ala
cak. Milletin iradesini izale etmek suretiyle, hay
siyetli milletvekili olarak Parlâmentoya gelen 
siz bütün arkadaşlarımın iradesinden yetki ala
cak, güvenoyu alacak. Bu Parlâmentoyu, bu 
Parlâmentonun bütün mensuplarını ve onların 
şahsında Türk milletimi tezyife, tahkire -medar 
olan bu beyanları reddediyor ve iddia sahipleri 
var ise ve onlar namuslu iseler, bu iddialarını 
ispata tekrar davet ediyorum.> 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Sezgin. 
Şimdi şahısları adına söz alan milletvekille

rinden ikinci sırada bulunan Sayın Vahit Bo-
zatlı'ya söz veriyorum. 

Sayın Bozatlı, sizin de görüşmeniz 20 daki
ka ile sınırlıdır; buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclislin sayın .üyeleri; 

Elimizde bulunan ve daha önceki birleşimde 
okunmuş olan Sayın Eceviit Hükümetinin Prog
ramı üzerinde kişisel görüşlerimi beyan edece
ğim. v 

I Yalnız, bugün benden evvel, gerek koalis
yonun kanatları, ortakları olan , Millî Selâmet 
Partisi, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi grup
ları adına, burada grup sözcülerimin beyan et
tikleri bâzı hususların cevaplandırılması, bâzı 
hususların gerçeklerle, ilimle bağdaşmayan yö
nü okluğundan, onların öncelikle belirtilmesi za
rureti bulunduğundan, konuşmamın başlangı
cında bunlardan bahsetmek zorundayım. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuda Türkiye' 
nin tarihinde büyük sorumluluğu olan parla
menterler olarak ittifak etmek mecburiyetinde
yiz. Bunun gibi daha bâzı konular var ki, mut-

I laka bunları tartışma dışında bırakmak mecbu
riyetindeyiz. Aksi halde, önümüzdeki dört yıl
da, zamanımızı, Parlâmento çalışmalarımızı bü
yük ölçüde israf etmiş, büyük ölçüde verimsiz 
sahalara, verimsiz tartışmalara hasretmiş olu
ruz. Bunlardan birisi, 12 Mart olayıdır. 12 Mart 
olayının hangi tarafında, lehinde veya aleyhin
de, neresinde olursak olalım ki, ne olduğu hu
susunda, bundan evvel, 12 Martı müteakip ku
rulan, «Partiler Üstü Reform Hükümeti» dedi
ğimiz Birinci Nihat Erim Hükümetinin Progra
mı tartışılırken bütün partiler bir hususta an
laşmışlardır. O da şu idi : 

Bu Hükümet askerî bir Hükümettir. Şimdi
ki deyimiyle, bu rejim, ara rejimdir. Bu idare 
askerî bir idaredir. Bu hususta tamamen muta
bık kalmış idik. Ama, bu mutabakata rağmen, 
bugünkü görüşmelerde görüyorum ki, bilhassa 
saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
Necdet Uğur bey ifade ediyorlar ki, «Siz 1969' 
da görev aldınız, geldiniz, 4 sene geçti,» diğer 
bir hesapla, «5 sene geçti, neden yapmadınız?» 

Kısa süre önce, hattâ aynı konuşmasının 
içinde, 12 Mart olayının, b>r ara rejim yarattı
ğını, bunun hiçbir partinin sorumluluğu ile il
gisi olmadığını ifade ediyorlar; biraz sonra da 
12 Mart Hükümetlerine katılmış olan partilerin 
şu veya bu hizmeti niçin yapmadığını soruyor
lar. Bir defa da olsun hatırlamıyorlar ki sayın 
sözcü, bu Hükümetlerin içinde kısa veya uzum 
süre biz de kaldık, güvenoyu verdik. Niçin yap
madım, demiyorlar. 

Türkiye'de, henüz fazla tecrübe sahibi olma
dığımız demokratik yönetimde, büyük bir 'ek
sikliğimizin olduğunu şu müzakerelerden çıkar-

) mış bulunuyoruz. Bunlardan birisi, muhalefette 
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iseniz, hiç sorumluluğunuz yok; iktidarda ise
niz her hesap sizden sorulacak. 

'Ben şimdi sormak istiyorum; 1969'dan 1973 
yılma kadar, muhalefet görevi yapan arkadaş
larımın, bugün Koalisyon şeklinde de olsa veya 
başka bir şekilde de olsa iktlidar sorumluluğu-
nu yüklenmiş olduklarına göre, Adalet Partisi
nin 1969 Programında bulunsun veya bulunma-
sm, Türkiye'nin bugün Hükümet Programında 
yer almış olan sorunları hakkında, 'kendisimin 
dile getirdiği sorunlar hakkında hazırlığı ne
dir ? Milletvekili olarak herhangi bir kanun tek
lifi veya grup olarak herhangi bir kanun tekli
fi getirmişler midir? Kendi çabaları ne olmuş
tur? Nereye kadar gelmiştir? 

Arkadaşlarım, parlamenter düzenin bir za
rureti var. îster muhalefette olalım, ister ikti
darda olalım, herhangi bir fikrimizin, ne olur
sa olsun, 'kanun tasarısı şeklime, kanun teklifi 
şekline getirildiği takdirde çoğunluğumuz yok, 
kabul edilmez gibi bir varsayımla hareket et
mek bizi mesuliyetten kurtarmaz. Esasen böyle 
bir varsayıma sahip olduğumuz" takdirde nor
mal düşünen, kişi sayılmayız. Böyle bir varsa
yım hiç birimizin hakkı değdi. Ne olursak ola
lım, parti olarak, kişi olanak 'düşündüğümüz ye
minimizle teyit 'ettiğimiz, memlekete hizmet hu
susunda inandığımız konuları, -buraya, mutlaka, 

millet huzuruma, milletin temsilcilerimin huzu
runa getirmeliyiz, savunmalıyız. Benim kanaa
tim şu; ister azınlıkta olalım, ister çoğunlukta 
olalım, haklı davalarda, mutlaka bu yüce mille
tin değerli temsilcilerini ikna edip, oylarını al
manın mümkün olduğunu kabul etmeye mecbu
ruz. Bu prensipte anlaşamadığımız takdirde, 
sözlerimin başında söylediğim gibi, çalışmaları
mızın büyük bir kısmını israf 'etmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, programda mevcut 
olan ve birçok arkadaşımın 'eleştirdiği fikir su
çu mevzuundaki görüşlerimi arz etmek istiyo-
TUlri. 

Sayın grup sözcüsü arkadaşlarımdan birisi, 
(Sayın Uğur olacak zannediyorum) «Düşünce 
suçu tanınamaz.» dediler. 

Değerli arkadaşlarımı, millet huzurunda, 
çolk önemli konuların tartışıüdığı günleri yaşı
yoruz. «Düşünce suçu tanınamaz» sözündeki 
düşünce suçu bunlardan birisidir. 

Ben şimdi soruyorum arıkadaşlarıhıdam; 
Türkiye'de düşünce suçu diye bir suç var mı? 
Varsa, bunu söyleyecek tek kişi çıkarsa, ka
bul ediyorum, haksızım bu konuda. Düçünce 
suçu yoktur Türkiye'de arkadaşlarım. Dünya
nın hiçbir yerimde, hattâ en ilkel hayatı ya
şayan toplumlarda dahi düşünce suçu diye bir 
suç yoiktur. Basının, kamuoyunun dikkatle 
takip -ettiği, onların sempatisini kazanmaya 
müsait olan bu konuyu, lütfedin 'de herhangi 
bir istismar, herhangi bir çıkar konusu yap
mayalım. 

Bir defa, düşünce suçu olmadığında mutlak 
birleşmemiz gerekir; gerçek hu, kanunlarımız 
bu. Suç, düşüncenin izharımdan sonra ortaya 
çıikar. Her izhar edilen düşünce suç mudur? 
Hayır arkadaşlarım. İzhar edilen, ortaya İko
nan, yazı şeklime dönüşen veya konuşma şekli
ne gelen bir düşünce ancak şu şekilde suç olur; 
fcanunlarımiız saymış: Türk Ceza Kanununun 
141, 163 ncü maddesi ki, arkadaşlarım söyle
diler,- saymış ne zamaın suç olacağını. 

Şimdi değerli' arkadaşlarımızın, hatiplerin 
«düşünce suçu tanımıyoruz.» sözünden maksat
ları, bu 141, 163'ü kaidırmaksa, bunları de-
ğiştirmekse, o zaman .benim söylemeklerim var 
bu noktada. Öyle anlıyorum konuşmalardan ve 
Hükümet Programımdan bu neticeyi çıkarıyo
rum. . 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 9 neu 
maddesi gayet açıik şekilde Anayasanın tüm 
maddelerinin değiştirilmesinin mümkün oldu
ğunu ve fakat yine 9 neu maddede, Devletin 
şeklinin Cumhuriyet olduğunu bildiren madde
nin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceği 
hususunu kesinlikle ifade etmiştdır. Lütfen 
9 neu maddeyi bir defa daha tetkik edin; de
ğişikliğini dahi hiçbir üye teklif' edemez. Bu
nu bu Parlâmento mu koydu? Hayır arkadaşlar, 
Yüce Atatürk'ün kendi zamanlarında, Cumhuri
yeti ilân eden ilk anayasalar da dâhil diğerle
rinde olduğu gibi, adı kooımuş oılan rejimin, 
adı konmuş olan idare tarzının, yani Cumhu
riyetin korunması için her yerde bulunan zaru
rî bir hükümdür. • 

Şimdi ben size soruyorum, fikir özgürlüğü
nü savunan arkadaşlardan sormak istiyorum, 
Anayasamın hu 9 neu maddesi doğru mudur? 
Buma karşı çıkacak mıyız? öyle ise, eğer ha-
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kükaten samimî olarak, dürüst olarak bu mad
denin isabetli olduğunda ittifak ©diyorsak, öbür 
müeyyidelerine de dokunmamak mecburiyetin
deyiz. Aksi halde, onun müeyyidelerini elin
den aldığımız takdirde, * bilesiniz ki arkadaş
larım, bunu bilmek için hukukçu olmaya veya 
âlim olmaya lüzum yok, (memlekette hiçbir ka
mun maddesi ayakta duramaz, iki gün sonra 
her bıiri bir tarafından onu tahrip eder, tutu-
namayaeak, yaşayamayaealk hale getirir. 

Şimdi her fırsatta Atatürkçülüğü kimseye 
vermeyen, devrimcilikten bahseden, Atatürk 
ilkelerimi savunan arkadaşlara hitap ediyorum; 
özellikle Atatürkçülük konusunda tüm Parlâ
mento üyelerine, hiçbir ayırım yapmadan hi
tap ediyorum; Atatürk'ün kabul ettiği idare 
şeklini, Cumhuriyeti eğer bizler tereddütsüz 
yaşatmak, omun ifade 'ettikleri gibi gençliğe 
>emanet ettikleri Cumhuriyete sahip çıkmak is
tiyorsak, onun müeyyidelerini artırmak mec
buriyetindeyiz. Ama, reformcu, devrimci gö
rüşler derlerse ki, biz Cumhuriyette de ileri 
ıgitmek arzusundayız, hiçbir şeyde ileri gide-
ımezler. Belki her konuda, Anayasanın her 
maddesini değiştirmede bir gün Türk Milletti 
Parlâmentosuna görev yaptırabilir; ama Cum
huriyet Ikonıusunda bu yetki parlâmentoların 
'değildir. -

Kim, îie (kadar sayıda olursa olsun, Cumhu
riyet konuşumda bir değişikliğe mezun değildir. 
O itibarla Cumhuriyettin korunması hususunda-
(ki müeyyideleri siki şifaya müdafaya mecbu
ruz; eğer Cumhuriyetin yaşamasına samimî ola
rak inanıyorsak:. 

Şimdi, Türk Devletinde, Ceza Kanununun 
141 ve 163 ncü maddeleriyle Cumhuriyetin ko
runması konusundaki müeyyidelerin dışında 
tacaba yanlış müeyyideler imi uygulanıyor? Uy
gulamada mı aksaklık var? Bu ayrı konu. Ni
tekim, Sayın Millî Selâmet Partisinin Grup 
Sözcüsü, burada, bir konuda, «Allah, dedim 
diye hapse atıldım; üç semte süründüm.» diyor
lar. 

Değerli arkadaşlarım ben bu arkadaşı it
ham etmiş değilim. Bu arkadaşın şikâyeti fikir 
özgürlüğünden değil; bu arkadaşın şikâyeti 
icradandır, yargıdandır veya oradaki hâkim
dendir. Kendileri şimdi iktidarı işgali ediyor
lar; arzu ediyorlarsa bu konuda, icranın yet
kilerine giren konuda gereken ıslahatı yapar

lar. Hâkim mer'i kanunlara göre, savcı mer'i 
kanunlara göre, haklı veya haksız, bir tah
kikatı yürütebilir veya bir tahkikatı ele ala
bilir veya almayabilir. Bunun tamamen icra
nın hata veya sevabı olması gerekir. 

Burada 141 ve 163 ncü maddelerden şiiikâ-
yet ettiğimiz takdirde, daha icranın başında 
büyük bir hata içinde olduğumuzu ikabul etmıek 
zorundayız. 

Şimdi, Cumhuriyetin korunması mevzuunda 
geçen yıllara şöyle kısa bir göz atacak olur
sak, arkadaşlarım, mevcut müeyyideleri de 
kâfi görmemişiz. Ne yapmışız? Bundan bir
kaç gün evvel, Parlâmentoda bulunan partile
rin ittif'akıyle, şimdi Hükümeti teşkil eden 
koalisyon kanadının bir yanı olan partinin d e . 
iştirakiyle, arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, Anayasanın 11 nci maddesini tadil etmiş 
ve yeni müeyyidelerin çılkmasıına davet etmişiz
dir. Türkiye'de Cumhuriyet idaresinin korun
ması mevzuunda aşılan merhale budur, halen 
alınan mesafe budur. 

Anayasanın bu değişikliği ile şu anda yapa
cağınız iş, benim kanaatlim, 141 nci madde
nin 163 ncü maddenin eksik olan veya kifayet
siz olan Ikısımları varsa, 11 nci maddenin ışı
ğı altında bunları ikmal etmek olacaktır. 

Şimdi, düşünce suçu konusunda, düşünce 
suçu değilde, daha doğrusu «fikir suçlarını ta
mamen suç olmaktan çıkaracağız.» şeklinde be
yan var programda. 

Arkadaşlarım, izin verirseniz burada Sayın 
Timöısi'ınikı de konuşmasında,' öyle zannediyo
rum ki kendisi de öyle değerlendirmiş, zaman 
zaman Sayın Timisi mevcut solları beğenmez, 
onların daha solunda olduğunu meydan konuş
malarında sık sık söylediği için onun bu nokta-., 
daki durumuna değer vermek zorunluluğunu 
duyuyorum. Fikir suçlarını kaldıracağız. Fi
kir suçlan kaldırıldığı takdirde arkadaşlarım, 
halen Hükümet, Sayın Başbakanın beyanından 
da anlaşıldığına göre, eylemcilik hariç, «Ey
lemcilere af çıkarmak belki elimizde olmaya
cak» diyorlar, diğerlerine af çıkarmayı düşü-
şünüyorlar. Veya henüz belli değil, tamamını 
içine alabilir de, bilmiyoruz. Yalnız fikir suç
larınım suç olmadığı hususunda bir kanun ted
vin edildiği zaman elde edilecek netice şudur: 
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Bütün fikir suçları 141 ve 163 ncü (madde
lere göre halen suç olan fiiller suç olmaktan 
çıktığı takdirde, birçok arkadaşımız çok iyi 
(bilirler, bir fiili suç olmaktan çıkaran bir ka
nun genel hukuk kurallarına göre makable şâ
mil oilur. Yani, Türkiye'de • fikir suçlarınım 
'suç oilmaktaın çıkarılması halinde cezaevinde bu
lunan bütün suçlular, anarşist ^eylemci, Maoist, 
Leninci, bunların hepsi suç olmaktan çıkar, 
tahliye edilir. 

Bunu biliyor Hükümet veya bilmiyor ora
sını bilmem,; ama bir gün bunu kendilerine 
söyleyecekler ve bu neticenin tahakkuk ede
ceği ifade edilecektir. Ne kalacaktır geriye?... 
Tabanca taşımış da onun suçu kalacaktır. Bil
mem âdi, yaralama suçu varsa, onun cezası ka-
lacakıtır. Onlar zaten umumî af meyamında 
dikkate alınacak; kalıyor Cumhuriyeti değiş
tirmek, Cumhuriyeti yıkmak veya lâikliğe ay
kırı suçlar. Onlar da fikir suçu telâkki edildi, 
suç olmaktan çıkarıldı, genel ceza kurallarına 
göre makalbie şâmildir diyecektir bütün mah
kemeler ve bunların hepsini tahliye edecek. 
Tarihî bir görev yaptığım kanaatindeyim. Ka
muoyunu oluşturan arkadaşlarımın niyetlerin
de, tasarılarında bu var - yok meselesini tak
dirlerinize, bırakırım. 

Değerli arkadaşlarım, şu 132 nci maddeden 
bahsedeceğim. Anayasanın, akşam Sayın Uğur-
un bahsettikleri, 132 nci maddesi. 

Sayın Demire! burada konuşmasında isim, 
olay, tek bir beyanı da zikretmeksizin, savcı
ların iddianamesinden veya örfî idarenin teb
liğlerinden bahsederek, Türkiye'de anarşik 
olayların ne maksatla başladığını ve anarşik 
olaylara rağmen «Reform Hükümeti» diye ku
rulan Hükümetin her türlü reformu ve devrimi 

sapacağım taahhüdüne rağmen durmadığını; 
bu duralayışının tamamen bir başka rejimi, 
Cumhuriyete karşı başka bir idareyi getirme 
maksadından çıktığını ifade için örnekler ver
di. Bunu 132 nci maddenin son fıkrasına ay
kırı buldular. Ben bunu hiç doğru bulmadım. 
Sayın Necdet Uğur'un 25 . 11 . 1971 tarihli 2 
nci Birleşiminde konuşmaları var; lütfen o ko
nuşmalarında, o tarihte bulunan arkadaşlar ha
tırlarlar, örfî idarenin bâzı iddianamelerinde 
isim, suçluların şahsiyetleri, her şeyi belli olan 
iddianamelerinde Cumhuriyet Halk Partisine 

veya diğer partilere hitaibeden (bâzı yönlerini 
çıkmış burada eleştirmiş, hattâ o tarihte bâzı 
üyeler «Anayasanın 132 nci maddesi var; mah
kemeye düşmüş bir işiten bahsedemezsiniz» de
mişlerdi. 

BAŞKAN — Sayın JBıozaltlı, 1 dakikanız var; 
'toparlayınız lütfen. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Peki, ben 
sormak istiyorum. Aradan ne geçti de Sayın 
Uğur 6 ay evvelki sözünün bu defa tam tersini 
burada savunmak gibi bir duruma düşüyor. 
Arkadaşlarım ıben sizlere bir şey söyleyeceğim; 
Türkiye'nin bunalımlarından en önemlisinden 
birisi politikacı ve politikacımın 6 ay evvel söy
lediğini 6 ay sonra değiştirmiş olmasından do
ğuyor. (C. H. P. sıralarından «Sizin gibi» ses
leri.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sen 
6 ay evvel ne diyordun ? 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bayın Demdrel 
hakkında söylediklerin ne idi? Altı ay evvel ne 
diyordun ? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Eline za
bıtları alır okursun. 

BAŞKAN — ıSüreniz doldu Saym Bozatlı. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — 6 ay evvel han

gi kanaatte idin? 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Zabıtla

rı açar okursun. Kendi bakan yapitıklarınıza 
sorun, «1 ay evvel neredeydin?» diye, bana de
ğil. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Bozatlı, 
bağlayın efendim. Son cümlenizi söyleyin. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Değerli arkadaşlarımı, ben bir hususa da
lla değinip sözlerimi bitiriyorum. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — 
Vakti doldu efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 
eldin de Başkanlığı siz yapmayacaksınız... 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş
mayın efendim. Son cümlesini ifade buyura
caklar, müsaade buyurun. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — 25 
dakika oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim, biz burada saat 
tutuyoruz beyefendi. 
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VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın Uğur anamuhalefet par
tisi liderinin «Devleti koruyacağız, Devlete sa
hip çıkacağız» demesini .eleştirdiler. Bu çok 
yanlış bir eleştiri. Kendilerine hatırlatmak iste
rim. Herhalde sosyolojide, idare hukukunda, 
Devletin milleti de içine alan bir kuruluş oldu
ğunu hatırlamaları gerekir. 

ÇETİN YILMAZ (içel) — Bravo... 

BAŞKAN — T almam, tamam Sayın Bo-
zaltlı... 

VAHÜT BOZATLI (Devamla) — Bilirler 
iki, Devlet teşkilâtlanimış bir millettir. Sonra 
bir söz daha sarf ettiler; «Biz Devletiz» dedi
ler. Hayır arkadaşım, Devlet değil o. Devlet 
değil şu anda. Devletin on veya yirmi parça
sından birisi olan Hükümettir. Devletin için
de, Devlet tâbirinin içinde Meclis de vardır, 
Anayasa Mahkemesi varıdır, Danıştay vardır, 
müesseseler vardır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından, 
' «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşdklkür ederim Sayın Bo-
zatlı. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekil
leri de konuşmuş bulunuyorlar. 

Hükümet adına Sayın Başbakan söz istemiş
leridir. 

Buyurun Sayın Ecevit. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli ve şiddetli ayakta al
kışlar; A. P. sıralarından «Dinleyici locasın-
da'kiler de alkışlıyor Sayın Başkan» sesleri.) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Teşekkür ederim arkadaşlar. 

(BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ecevit. 
Dinleyici localarından alkış tutanlar, teza

hürata iştirak edenler var; İçtüzüğümüze göre 
bu mümkün değildir, görevlileri vazifeye da
vet ediyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul

dak) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Yeni Hükümetin, göreve yeni başlayan ve 
daha 'güvenoyu bile almamış olan Hükümetin, 
programı görüşülürken dün gruplar adına ya
pılan konuşmalarda, muhalefette bulunan par
tilerin sözcülerinin yaptıkları konuşrcıalardaki 
şiddetli ton, belki kamuoyunu oluşturan birçok 

yurttaşlarımızı şaşırtacaktır. Üç aylık bir Hü
kümet bunalımı geçmiştir; bugün kurulandan 
başka bir terkip içinde bir Hükümet kurabil
mek: üzere bütün olanaklar denenmiştir, o ola
nakların hiç değilse bugünkü koşullarda yürü
meyeceği görülmüştür, büyük güçlükler aşıla
rak bir Hükümet kurulmuştur ve bu Hükümet 
çok büyük bâzı sorunlar birikimini de devral
mıştır. Hiç değilse daha bu şartlar altında ku
rulan bir Hükümet göreve başlarken, ona bir 
iyi niyetli şansın muhalafetçe de tanınması 
beklenirdi; fakat böyle olmamıştır. Sanki uzun 
yıllar iktidarda 'bulunmuş ve ağır hatalar işle
miş bir Hükümet eleştiriliyormuş gibi bir üs
lûp içinde eleştiriler yöneltilmesi takdir edil
miştir, uygun görülmüştür. Bunu elbette say
gı ile karşılıyorum; fakat bir gözlem olarak 
belirtiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, iki parti de «Ma
dem başka Hükümet kurulamadı, iş bize kal
dı; o halde ne türlü olursa olsun bir Hükü
met kuralım» gibi bir düşünceye de kapılma
mışlardır. Büyük bir sorumluluk duygusuyle 
şimdiye kadar hiçbir koalisyon müzakerelerinde 
görülmemiş ölçüde uzun bir zamanı koalisyon 
müzakerelerine ayırmışlardır. İşi ciddî tut
muşlardır ve birçok bakımlardan sağlamlığını, 
(güvenirliliğini kamuoyunun geniş bir kesimi
nin kabul ettiği bir Hükümet kurmuşlardır. 

Beklenirdi ki muhalefet, böyle bir hükümete 
karşı daha ilk gününden bu kadar sert, bu kadar 
kıyasıya, bu kadar kötüleyici ve bu kadar ka
ramsar olmasın. Hele üç aylık bir uğraştan son
ra Hükümet kurulabilmiş olması karşısında, he
le Koalisyon Protokolünün ve Hükümet progra
mının toplumda yarattığı genel huzur karşısın
da, böylesi bir muhalefet hiç beklenmeyebilirdi; 
fakat gece biraz üstünde durunca bu durumu 
sosyal ve siyasal yasaların mantığı açısından 
değerlendirince, muhalefetin bu tedirginliğini, 
bu kıyasılığmı yadırgamamak, hattâ doğal say
mak gerektiğini düşündüm. 

Böyle saymak gereğinin nedenleri bence şun
lardır : 

Deniliyor ki, hele şu iki parti, Cumhuriyet 
Halk Partisiyle Millî Selâmet Partisi bir araya 
gelip Hükümet kursunlar da görelim. Biribirle-
riyle karşıt sanılan iki parti, siyaset dilimize 
fazlasıyle girmiş bir terimle toplumda veya top-

— 501 — 



M. MedKısA B : 37 5 . 2 . 1974 O : 1 

kumun bâzı kesiımlerinde «allerjd» uyandıran iM 
parti, bunlar bir araya gelip hükümet kurmaya 
kalkıştıkları vakit, kim bilir birbirlerine neleri 
kabul ettirecekler, ne tavizler verecekler ve daha 
ilk günlerinde ortaklık nasıl altüst olacak' ve 
daha ilk günlerinde bu işin yürümeyeceği görü-

İşte ıgrupları bulunan muhalefet partileri, 
öyle anlaşılıyor ki bu Hükümet karşısında böyle 
bir bekleyiş içindeydiler, daha doğrusu böyle 
'bir umut içindeydiler. Hattâ pek öyle muhale
fet yapmalarına da gerek kalmayacağını düşü
nüyorlardı anlaşılan; toplumun veya toplumda
ki belli kesimlerin muhalefetini ve direnişini 
yerlerinde oturup keyifle seyredebileceklerini dü
şünüyorlardı. Oysa, hiç de bekledikleri, düşün
dükleri, umdukları ,gifoi o'lnnadı. En çoik allerji 
duyacağı sanılan çevrelerden bile çoğunda Pro
tokolün ve programın açıklanışı üzerine yaygın 
bir ferahlık görüldü. 

Piyasa kabuğuna çekilecek diye bekliyorlar
dı. Piyasa kabuğuna çekilmedi, açıldı. Piyasa
dan ^mallar çekilecek diye beklemiyordu, mallar 
çekilmedi, tezgâhların arkasından çıkarıldı. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) 

Alabildiğine yükselmiş fiyatlar, halkın da
yanıma 'duvarını aşacak diye beiklemiyordu, aş
madı açıldı. (C. H. P. sıra'larmıdan «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Bu Hükümetin kuruluşu karşısında... 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 

— Nerede? (C. H. P. sıralarından «Dinle, din
le» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVtT (Devam
la) — Yanımda dosyam var... 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Göre
lim bakalım dosyaları. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT (Devam
la) — iş adamlarından bir kısmından tutunuz, 
inşaatçılar Derneğine kadar, tarımcılara kadar, 
işçilere kadar; okumak işinize gelmediği için 
okumamışsınız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Bu Hükümetin kuruluşuna, bu Hükümetin 
programına işçiler sevindi, hattâ toplumdaki ge
lişmeyi ve bu gelişmenin kaçınılmazlığını iyi 

değerlendirebilen, her halde muhalefet grupla
rından çok daha iyi değerlendirebilen bir kısım 
iş çevreleri sevindi, köylü sevindi, memur sevin
di, duvarların dışındakiler sevindi, ardındakiler 
sevindi. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Kimi, umduğunu bulalbilmiş olmanın sevinci 
içinde idi, kimi korktuğuna uğramamış olmanın 
sevinci içinde idi. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar ve şu anlaşılmaya baş
ladı ki arkadaşlarım; bu Hükümet, bu progra
mı uygulamaya başlayarak bir süre iktidarda ka-
lâbilirse - ki kalacaktır- eğer güven oylarınızla 
göreve devam etmek imkânını bulursa bu Hükü
met programını uygulamaya başlayarak bir sü
re iktidarda kalabilirse, uzun bir süre, çok çok 
uzun bir süre iktidarda kalabilmesi de kesinleşe
cektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Bu Hükümet iktidarda kalmakla da kalmaya
caktır, bu Hükümet çok şeyi değiştirecektir ül-
kemizde; sarsmadan, ürkütmeden, incitmeden de
ğiştirecektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) öylesine değişecektir ki toplum yapısı 
bu program, uygulamaya başladığı zaman, o de
ğişikliğe gönüllerini, kafalarını ayaklarını uydu
ramayan siyasetçiler ve partiler varlık nedenle
rini yitireceklerdir, boşlukta kalacaklardır, bu
nu anlamaya başlamışlardır .muhalefet partileri. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) 

Hizmetlerini sundukları, yaranmaya çalıştık
ları çevrelerin bile gözünde anlamsızlaşacaklar-
dır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) O kadar ki, henüz belki bilinçli olarak 
fark edemiyorlar; ama bilinç altında belki duy
maya başlamışlardır; muhalefette ola ola muha
lefet görevlerini bile yapamayacaklardır. Kimin, 
neyin muhalefeti olacaklardır bu Hükümet ve 
programı karşısında'? işçinin muhalefeti olabile
cekler midir? (C. H. P. sıralarından koro halin
de «Hayır» sesleri) Köylünün muhalefeti olabi
lecekler midir? (O. H. P. sıralarından koro ha
linde «Hayır» sesleri) Esnafın muhalefeti olabi
lecekler midir? (O. H. P. sıralarından koro ha
linde «Hayır» sesleri; A. P. sıralarından anlaşıl
mayan müdahaleler.) 

Hükümetin programı açılkça gösteriyor ki, 
işçinin 'de, köylünün de, esnafın da ve tüm ça
lışanların da bozuk düzene (muhalefetini, ura-
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halefet partileri değil, bu İktidar üslenmiştir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar). 

Dün buradaki tartışmalar gösterdi, gece
kondulunun muhalefetini bu iktidar üstlenmiş
tir. Üreticinin muhalefetini, tüketicinin muhale
fetini, Türkiye'de hâlâ sürüp giden; amıa inşal
lah çjoik yakında değiştireceğimiz, Sayın De-
nııirel'in temenni ettiği gibi değiştireceğimiz 
ıbozuk düzene karşı onların da muhalefetini bu 
iktidar, hu Hükümet üstlenmiştir. 

Hapishanedekilerm umutları, muhalefete 
değil iktidara bağlanmıştır. 

Dün gece bir muhalefet partisinin sayın söz
cüsü. burada bize, «Aracı diye zavallı simitçi
nin peşine düşeceksiniz» diyordu. Herhalde 
bilmiyordu ki, bunu söylerken, zavallı simitçi
nin can kurtaran simidi bu iktidar olacaktır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo»- sesleri, alkış
lar) Olsa 'olsa o simitçiye onu karaborsadan 
satanın muhalefeti olacaksınız sizler. (C H. P. 
sıralarından «Bravo» seslem, şiddetli alkışlar.) 
iSokaktaki simitçinin, pazar yerindeki, Sakarya 
Caddesindeki hamalın daha iyi yaşama özlemi 
bu Hükümetin üzerinde ve Programında top-
lanımıştır., (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Anamuıhalefet partisinin Lideri, programda 
köylünün sorunlarına hiç değinilmediğini söy
lerken, kendi konıuşmasıyle ne kadar çelişkiye 
düştüğünü belki farkedemiyordu. Çünkü, dört 
saatlik konuşmasının en az iki saati, bu progra
mın köylüye getirdiklerin i kötülemekle, kara
lamakla, aşırı göstermeye çalışmakla geçmişti. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Köylünün, küçücük gönül almalarla avutu-
labildiği yıllardan kalma bir alışjkanlıJkla Ana-
mıuıhalefet Partisinin sayın Lideri, «Hani 500 
liralık köylü borçlarının affı?» diye <iün bu 
kürsüden bize sordu. Beş yıl, on yıl gerilerden 
sesleniyordu bize bu soruyu sorarken Saym De-
mirel. Yeni Anamuhalefet Partisinin Başkanı, 
Türkiye'de nasıl değişikliklerin oluşmakta oldu
ğunu herhalde göremiyor. Artık en yoksul köy
lüye bile bu sesini duyuramayacaktır. Çünkü, 
köylü bilecektir ki, bu programın, »bu Hüküme
tin getireceği düzenle bankaların kapıları ken
disine, kendi kuracağı kooperatiflere ardına ka
dar açılacaktır. (C. H, P, sıralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar) 500 liralık nesilden nesil e in
tikal eden faiziyle 500 liralık borcun rüyasını, 
korkulu rüyasını görmeyecektir; bankaların ka
pıları kendisine açılacaktır, yeni kuracağımız 
«Kooperatifler Bankası» nın kapıları ardına ka
dar açılacaktır. 

HASAN CERİT (Adana) — Kardeşlere ka
panacaktır. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devam
la) — 500 lira değil, 500 bin liralar, milyonlar 
alabilecektir kredi olarak. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Şimdi gülüyorsunuz, bir aya, iki aya 
kalmadan göreceksiniz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Maddî karşılık aranmadan, hani senin tapulu 
malın diye sorulmadan, hani bunun ipoteği di
ye sorulmadan, emek karşılığı, alınacak ürün 
ıkarşılığı, Devletçe hazırlanıp köylüye verile
cek proje karşılığı bu krediler kendisine açıla
caktır. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Benzeri 
nerede var bunun ? 

BAŞBAKAN BÜLENT EOEVİT (Devam
la) — Benzeri hiçbir yerde olmasa da Türkiye' 
de olacak inşallah. (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri',- sürekli alkışlar) Şimdiye1 ka
dar siz oldunuz bu soruyu soran arkadaşım, 
bundan sonra iköylü olacak. (O. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şidetli ve sürekli alkışlar.) 

Büyük aracılıktan, tefecilikten her yıl emek
siz çabasız milyonlarına milyonlar katabilmeye 
alışmış olanlar bir yana, topluma bir şeyler ka
tarak kazanma gereğini kavrayan nice iş adam
ları bile, artık özledikeleri huzuru, güvenliği 
bu programda ve Hükümette bulabileceklerini 
düşünmeye başlamışlardır. Elbette eskisi kadar 
kolay kazanamayacaklardır; ama özledikleri 
huzur ve güvenlik için o kadarlık bir bedel öde
meyi şimdiden içlerine sindirmeye 'başlamışlar
dır çoğu. O çevrelerden bile büyükçe bir bö
lümü için geçerli, yararlı bir muhalefet olama
yacaklarını sezmektedirler bu günün grubu 
olan muhalefet partileri; dünkü müzakereler
de bunu sezmiş olmanın huzursuzluğunu, tedir
ginliğini yansıtmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, çok garip şeyler olu
yor Türkiye'de şimdi. Dünyanın her ülkesin
de muhalefet, toplumda daha çok özgürlük is
teyenlerin özlemini dile getirir. Şimdi Türki-
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ye''de ise 'bunum tam tersi oluyor, iktidar «Da
ha çoık özgürlük gettiireoeğim» derken, ımıuha-
lefett, «Hayır getiremezsin, o kadar özgürlük 
listemeyiz» diye direniyor. (C. H. P. sıraların-
ıdan «Bravo» sesleri, alkışlar) «Topluıma özgür
lüğün bu kadarı fazladır, bizim toplumumuz 
bu Ikaıdar özgürlüğü (kaldıramaz» «diye çırpını
yor. Yalnız Türkiye'de değil, belki dünyada 
ilk Ikez muhalefette böylesine bir terslik görül
mektedir. 

Kısacası, Türkiye'de bugünün muhalefeti 
matematik açıdan bir araya gelip Hükümet kur
ması nazarî olarak mümkün bulunduğu halde, 
İktidar olabilmek şöyle dursun, muhalefet bile 
.olamayacağını, muhalefet görevini bile yapama
yacağını bilmenin huzursuzluğu, tedirginliği 
içindedir. 

MURAT BAYRAK (Çanalkkaile) — Benzeri 
nerede var bunun?... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Celbinize milyon
ları iindireımıeyeeelksMz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
Değerli arkadaşlarımı. Dünkü .muhalefet grup
larının konuşmaları işte bu anlaşılır, anlaşılma
sı gereken huzursuzluğu yansıtıyordu. Onun 
için doğaıl sayılması gerekiyordu. Muhalefet 
yapamayıınca ne yapılır; muhalefet yapamayın-
ca yapılacak iş, birtakım kuruntular, kuşkular 
yaratmaya, kavga çikarmaya, ortalığı karıştır
maya çalışmaktan ibarettir. Onu yapmaya ç-
lıştılar; özellikle anamuhallefelt partisi dünkü 
müzakerelerde Jbunu yapmaya çalıştı. 

Değerli arkadaşlarım, anamühalefet par
tisinin sayın lideri konuşmasına başlarken, uzun 
uzadıya, konuşmasının belki de -en uzun bölü
münde 12 Mart öncesi olaylarla ilgili dâvalar
dan, liddianamıeilıerden parçalar okudu. Bun
ları Anayasa suçlarına örmek olarak verdi. Yap
tığı hareketin Anayasa .ne kadar aykırı olduğu
nu Sayın Necdet Uğur dün Iburada söyledi. Eğer 
hafızam beni yanıltmıyorsa Adalet Partisini ya
fandan ilgilendiren ıbâzı dâvalarla ilgili konular 
ibu kürsüye geldiğinde, «mahkemesi görüllımelkte 
olan, iddia safhasında olan meseleler bu kür
süye getirilemez» demişti Adalet Partililer. 
(A. P. sıralarından «Neşredildi» sesleri) Neşre
dilir, bu kürsüye getirilmez... Anayasayı lüt
fen iyi okuyunuz, lütfen iyi okuyunuz Anaya-
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i ısayı (C. H. P. sıralarından alkışlar) Halik söy
ler siz söyleyemezsiniz, biz söyleyemeyiz. Bi
zim durumuımuz 'başka bu (konuda. 

Ve iSayın Deımirel'in kendisi de Anayasaya 
aykırı olarak iddianamelerinden bu kürsüde 
parçalar okuduğu dâvaların henüz görülmekte, 
devam etmekte olduğunu konuşmasında açılkça 
ifade etti. Demek ki, bilmeden de getirmiş' 
olmuyordu. Bile bile Anayasaya aykırı bir iş 
yaparak, Anayasaya aykırı birtakım suçlarla 
ilgili iddialarda bulunuyordu ve sanki bütün 
bu bahsettiği geçmiş olaylar henüz göreve baş
layalı ongun ollmuş ve daha güven oyu almamış 
bir Hükümıet zamanında yapılmışcasına, Hü
kümet programı ile ilgili müzakereler sırasında 
bunları burada okuyordu. Oysa okuduğu, bah
settiği olayların istisnasız hepsi kendilerinin 
iktidarları zamanında olmuştu. 

Neden olmuştu?.. 
Değerli arkadaşlarım, bir çatışma tek bir 

tarafın eseri olamaz. Çatışma daima iki yan
lı olur. Fakat Adalet Partisi, kendileri ikti
darda ıbulundüküıan vakit bu kürsüden ve bu 
kürsü dışından defalarca hatırlatmıştık, çatış
malar karşısında vaziyet alırken, çatışmalara 
taraf olanlardan yalnız biri üzerinde durmuş
tur ; yalnız birine karşı, o da yetersiz olmak 
üzere, tedbirler almaya çalışmıştır. Ötekinin 
varlığından bile habersiz görünmüştür. 

(Geçmişten hiç ders almamış olduklarını dün, 
bugün ıburada yine .gördük. Yine sanki çatış
malar bir tarafın kendi içinde, kendi kendine 
yumruk sallaması, silâh çekmesi imiş gibi, ça
tışmalardan, 12 Mart öncesi kendi iktidarları 
zamanında olan olaylardan tek yanlı olarak 
bahsettiler. 

İşte bir Hükümet, karşısındaki meselelere 
(böylesine tek yanlı, taraf tutarak bakarsa 
12 Mart öncesinde olan gibi olaylar daima olur. 
Bu Hükümet hiçbir zaman o baltaya düşmeye
cektir; onun için o olaylara izin vertmıeyec ek
tir. ( C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bize rağmen, Hükümete rağmen, dikkatli 
davranışımıza, tarafsız davranışıımıza rağmen, 
Allah esirgesin, yine olaylar çıkabilir; ama çı
karsa tarafsız davranışımızla Devletin gücünü 
Anayasadan ve yasalardan alan yetkilerini, oto-

J ritesini kanun dışına çıkan bütün gruplara 
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adaletle, eşitlikle uygulamak suretiyle o çatış
maların tırmanmaya dönüşmesini önleyeblüe<3e-
ğimize güveniyoruz hiç değilse. (C H. P. sı
ralarından alkışlar) 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Siz dai
ma bir tarafsınız Sayın Ecevit. Tarafsız de
ğilsiniz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Sayın Türfoeş, Meclis kürsülerinde 12 Mart
tan önce yaptığım konuşmaları okursanız gö-
receiksiniz; lütfen sizden bunu rica -ediyorum, 
zahmet buyurumuz, zabıtlarda vardır. Çatışma
larda taraf olanların ikisine de aynı şiddetle 
hücum .etmişimdir. Niçin alındığınızı da anla-
ımamazlılktan gelmeyi tercih «ediyorum. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli .arkadaşlarım... 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Bir ta

rafı himayeyi üzerinize aldınız. Hâkimler, va
liler, emniyet müdürleri varidi... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Türlkeş. 
Devam buyurun Sayın Başbakanı. 

. BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Tamam, tam ona geliyordum, notumda tam 
o noktaya geliyordum Sayın Türfeeş. Diyecek
tim !ki, Türkiye'de Anayasa var, yasalar var, 
hâkimler var, savcılar var, güvenlik /kuvvet
leri var. Memlekette bugün huzur var. Niçin 
geçmişin karanlıklarını, Ikenjdi eseriniz olan 
olayların acı hatıralarını buraya tekrar getirip 
saatlerce bize dinlettiniz ? (G. H. P .sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Eğer bu, {mil
letin gözü özgürlükçü demokrasiden (korksun 
diye yapıldıysa, yanılıyorsunuz. Türik Milleti 
özgürlükten Ikorfkmayacak kadar kendi kendi
ne saygılıdır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Geride bıraktığımız selimlerin 
sonuçları da bunu göstermiştir. Bu konular 
hey şeyden çok milletim önümde tartışıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve bu
günkü koalisyon ortağımız Millî Selâmet Par
tisi aynı hürriyet anlayışını, aynı bağışlama 
anlayışını savunduk milletin önünde ve bizi ik
tidar yaptı bu millet. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — % 33 oyla mı?.. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 

— % 33 diye diye, 9 Aralıkta fcaçja çıkardığı
mızı unutmayınız lütfen. (C. H. P. sıralanndaau 
'«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarımı, 12 Mart öncesini 
fazla hatırlatmamalarını dileriz. Çünkü 12 
Mart öncesi olaylar hatırlatıldıkça o olayları en 
azından ömlıeyemeyen Adalet Partisi iktidarını 
da millet ister istemez hatırlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Anamuıhalefet 
Partisi Lideri dünkü konuşmalarında, «Beynel-
ımilel komünizmi tehlikesi var mı, yok mu? Bu
na değinmiyorlar, a,çı)k söylesinler» dedi. «Bun
ların iç barışı istedikleri, yani beynelmilel ko
münizmin etlküsisnde olanların iç barışı istedikle
ri iddia edilir mi, edilemez mi, açıkça söylesin
ler» dedi. 

«Devleti yıkma ve bölme faaliyetlerini fikir 
özgürlüğü ımü sayıyorlar? Düşünce, yapıcı ve 
yıkıcı bir güçtür. Yılkıcısı da olsun mu? de-
dfiler. «Hakaret serbest mi olacak?» dediler ve 
devam ettiler. «Kışkırtıcı ajanlar konusunda 
(Ecevit'in geçmişte bâzı iddiaları olmuştu. Şim
di Hükümetin başındadır, Devletin arşivleri
ne dayanarak iddiasını ispatlamakla yükümlü
dür.:» dediler. «Asılsız ihbarlara dayanarak 
yapıiian suçlamalarla ilgili iddiaları olmuştu, 
bunliarı ispat etmek zorundadır» dediler. «İş
kenceler haikkında beyanları olmuştu, şimdi Hü
kümettedir, elinde Devletin arşivleri vardır, 
bunları ispat etmekle yükümlüdür.» dediler. 
«Konltrgerilladan söz etmişti, bununla ilgili 
'Devlet arşivlerine dayanarak açıklamalar yap
mak zorundadır.» dediler ve saire... 

Değerli arkadaşlarım, elbette dünyada da, 
Türkiye'de de komünizm tehlikesi vardır. Bu, 
gerçi zaman zaman bizde iddia 'edildiği gibi, 
tek merkezden yönetilen bir beynelmilel ko
münizm değildir. Beynelmilel ıfeoımünizmdir; 
ama «tak merkezden yönetiliyor» dersek, keındii 
ikenjdiımiizi aldatmış oluruz. 

Daha gege& gün Brüksel'de toplanan, ko
münist partilerinin kjongreleriyle ilgili olarak1 

yabancı gazetelerde, ajanslarda çıkanları biraz 
iinoelıenseaıiz, görürsünüz M, Batınını komü
nist partileri birbirlerinden çofe kesin çizgiler
le ayrılmaktadırlar. İtalyan Komünist Partisi 
Fansız Komünist Partisinden ayrılmaiktadır. 
Çin komünistleri Ruslarınikinden, Yugoslavlar 
Çininıkinden, Arnavutlar Ruslarınikinden ay
rılmaktadır. Demek ki, beynelmilel Ikomünizım-
ler vardır ve elbette bütün memleketlerde ol
duğu giıbi, hele özgürlükçü demokrasiyi benim-
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seyen memleketlerde olduğu gibi, Türkiye'de 
ide bunlarını bir ölçüde etikojsıi olacaktır. Tür
kiye'de de bunlar mevziler tutmaya çalışacak
lardır. V:e demokrasiye inananlar için, komü
nizmle özgürlükçü demokrasinin bir arada yü-
r!üyemiyeeieğini, bizim gibi düşünenler içdn, 
bu komünizm tehlikesini önlemek gereklidir. 
Ama nasıl komünizm, beyıntelmiliel komünizm 
tek değilse, komünizmi önlemenin yolları da 
tek değildir. Bunun bir yolunu Demine! idaresi 
12 Marttan önce denedi, başarılı olamadı. Sim
idi biz başka bir yol deneyeceğiz, arkadaşlar. -
(C. H. P. sıralarından «Bravo:» sesleri, alkışlar) 

İngiltere'de, İsveçte, İsviçre'de, Batı Al
manya'da komünizm neden gelişemiyor? Ser
best olduğu hailde gelişemiyor. «Serbest değil
dir» dediler. Batı Almanya'da serbesttir. B>atı 
Berlindeki en büyük caddenin adı Kari Marx 
Allee'dir. Hiç bir kompleksleri yok, ama aldık
ları sosyal tedbirlerle, ekonomik tedbirlerle, 
hem de o kadar çok ileri gitmeyen tedbirlerle 
toplumda bir denge, huzur ve geleceğe yönelik 
umutlar yaratmak suretiyle komünizmi önlene
biliyorlar. 

Düşüncelere yasaklar koyup da korkulan 
düşünce akımlarını yerin altında gizli faaliyet
lerde bulunmaya mecbur bırakmak yerine, açı
ğa çıkmasını sağlayıp, ona karşı demokratik 
hukuk devleti kuralları içinde daha etkin ted
birler bulma yolunu arayarak komünizmi ön
lüyor! ar. 

Değerli arkadaşlarım, İngiltere'de İkinci 
Dünya Savaşının sonuna kadaır Parlâmentoda 
komünist milletvekilleri olurdu. Ne zaman 'ki 
İkinci Dünya .Savaşından sonra ılımlı bir de
mokratik sol parti olan İngiliz İşçi Partisi, za
man zaman veya sık sik iktidara gelebilecek 
kadar güçlü bir parti haline geldi, o günden 
bu yana İngiliz Parlâmentosuna bir tek komü
nist milletvekili seçilemedi. İsveç'te serbesttir, 
Holanda^da serbesttir, Danimarka'da, serbest
tir, Norveç'te serbesttir. Ama bunların hiç bi
rinde komünistlerin iktidara gelebilme şansı 
yoktur. Ve hepsi sayın muhalefet sözcülerinin 
dün burada önerdiklerinin tam tersi düşünce
leri, tedbirleri uygulamak suretiyle komüniz
min gelişmesini önleyebilmişlerdir. Burada bize 
karşı savunulan metotlar 12 .Mart öncesinde 
denendi, geçersizliği açıkça görüldü, zararları 

görüldü, komünizmin yayılmasını önlemediği, 
hızlandırdığı görüldü. Şimdi izin verirlerse ve
ya izin vermemeler dahi milletimizin izniyle biz 
daha başka, daha demokratik tedbirler bulaca
ğız. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

İç barış istemeyenler yok mudur? Olabilir. 
Bizi iç barışı istemeyenler değil, isteyenler ilgi
lendiriyor, kendi isteğimiz ilgilendiriyor. Biz 
«iç barışı kuracağız» diyoruz. Bu ne demektir'? 
Demek ki, barış açısından bâzı eksiklikler var
dır, toplumda. Demek iç barışı istemeyenler 
vardır, barış tam olarak oluşmamıştır, «biz onu 
sağlayacağız» diyoruz. Başkalarının istekleri 
hakkında konuşmuyoruz; başkalarının aksi 
y'mdeki isteklerine rağmen, biz kendi barış öz- -
lemiırrizden, isteğimizden süz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sayın muhalefet par
tileri ne derse desin, düşüncelere, biz yerleşmiş 
ileri demokrasilerde tanınan özgürlüğü tanıya
cağız. Fakat düşüncelerini başkalarına zorla 
kabul ettirmeye kalkışanlar da karşılarında 
devletin adaletli, fakat etkin gücünü anında 
bulacaklardır, size bunu söz veriyorum. (C H. 
P. sıralarından sürekli alkışlar) 

Şimdi, şu serbest olsun mu, bunu da yaz
mak serbest olsun mu giıbi sözlerle bizi köşeye 
isıkıştı ram azsınız ankad aşla.rı-m. 

Uzun süredir söylediğim giıbi, Ortak Pazar
da kader birliği yaptığımız Avrupa Konseyinde 
bir çatı altında toplandığımız memleketlerde 
ne ölçüde bir düşünce ve anlatını özgürlüğü 
varsa, ne bir adım eksiğini, ne bir adım faz
lasını, o kadar olsun istiyoruz ve getireceğiz. 
(ıC. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

Hem diyeceğiz ki, «Biz Avrupa Konseyimde 
üye olmaya lâyıkız, biz Ortak Pazarda eşit üye
liğe lâyıkız»; hem de diyeceğiz ki, «Sizlerin, 
milletlerinizin lâyık olduğu hürriyetlere lâyık 
değiliz.» Biz Türk Milletine bunu söylemeyiz, 
söyletmeyiz ve sizlere de söyletmeyeceğiz. 
(O. H. P. sıralarından sürekli alkışlar, A. P. -sı
ralarından gürültüler) 

Hakaret serbest olsun mu? Hayır. Hiç bir 
demokratik ülkede «hakaret hürriyeti» diye bir 
hürriyet yok. Elbette hakaret yasaklanacaktır, 
elbette iftira yasaklanacaktır; ama herkes dü
şüncesini serbestçe söyleyebilecektir. Smır, o 
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düşünceye de bâzı düşünceleri, toplumun be-
n'îmıseyemeyeeeği, istemediği bâzı düşünceleri 
uygulamaya geçilme safhasında söz 'konusu ola
caktır. 

Değerli (arkadaşlarım, Sayın Demirci; «Kış
kırtıcı ajanlar konusunda Eeevit Başbakan ol
madan önce muhtelif iddialarda, beyanlarda 
bulunmuştu. Şimdi devlet arşivleri elindedir, 
bu (konuda açıklamalar yapmalıdır, ne tedbirler 
aldığını söylemelidir, ne alacağını söylemelidir.» 
dedi. «Asılsız ihbarlar konusunda bildiklerini 
söylemelidir, kontr - gerilla konusunda bildik
lerini söylemelidir.» dedi. Değerli arkadaşla
rım, bu konulara girmeyi hiç istemiyordum, bizi 
geçmiş değil, gelecek ilgilendiriyor. Ama Sayın 
Demirel, mecbur ettiği için .giriyorum. Öteki 
partilerin grupv sözcüleri bu konulara daha dik-
ikatfli davrandılar, kendilerine müteşekkirim.. 
Fakat anlaşılmaz, nasıl bir duyguyla Sayın De
mirel işi döndürüp, dolaştırıp bunalım yaratıcı, 
«huzur buldum» diye sevinen toplumu karıştı
rıcı talhrik noktalarına "getiriyor. (O. H. P. sıra-
ılarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Kışkırtıcı ajanların 12 Mart öncesindeki 
şiddet eylemleriyle ilgili rolleri hakkında söy
lediklerime dayanak bulmak için Devlet arşiv
lerini araştırmama gerek yok. Ben bu konuda 
yaptığım iddiaları, açıkladığım bilgileri Sıkı
yönetim mahkemelerindeki iddianamelerden, 
Sıkıyönetim mahkemelerine çağrılan bâzı ta
nıklar hakkında resmen adlî makamlarca veri
len .bilgilerden aldım. Bunları öğrenmek veya 
sizlere öğretmek için Devlet arşivlerini karış
tırmaya gerek görmüyoruz. 

Asılsız ihbarlara gelince; birkaç gün önceki 
gazeteleri açınız. «iSaibotör» diye ilân edilmiş 
bâzı kimselerin, bir yıldır, iki yıldır bâzıları 
tutuklu olan kimselerin, asılsız ihbarlar sonu
cu bu ithamlara uğradıkları, büyük bir suçla
rının görülmeyerek serbest bırakıldıkları gaze
telerde yazıldı. Benim bunları ispat etmek için 
Devlet arşivlerini karıştırmama gerek yok. 

İşkence, kontr - gerillâ; sıkıyönetim mahke
melerinde bütün (bunların üstünde defalarca du
ruldu. Ben de .bunlarla ilgili olarak, (bu sonun
cularla ilgili olarak kesinlikle şöyle olmuştur, 
böyle olmuştur demedim. Sadece Ibu iddialar 
üzerinde durulmasını istedim... (A. P. sıraların
dan «Hayıf, hayır öyle değil» sesleri.) Zalbıtlar 

ortadâdır. Fakat kışkırtıcı ajan konusunda ve 
diğer konularda, asılsız ihbarlar konusunda söy
lediğim sıkıyönetim mahkemelerinde resr/ıen teş
kil edilmiş olan 'hususlarla ilgilidir. 

Şimdi Sayın Demirel öyle işitiyor diye, açık 
söyliyeyim arkadaşlarım, ister kabul edin, ister 
etmeyin, özür dilerim, iben geçmişi karıştırmak, 
geçmişe dönmek niyetinde değilim. Açık söylüyo
rum, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 'bizim 'görevi
miz tehlike değil, bizim görevimiz kavga değil, 
•bizim görevimiz barış. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kavga gerektiğinde kavgadan kaçtığımızı 
kimse söyleyemez. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Tehlikeler karşısıJda yılgın
lık gösterdiğimizi kimse söyleyemez. 12 Mart 
öncesinde ve sonrasında bunların nice sınavla
rını verdik; ama çok şükür kavga zamanı da, teh
like zamanı da geçti artık. Milletçe esenliğe çık
tık. Şimdi toplumda barış sağlamanın, huzur 
sağlamanın zamanıdır ve bizim de Hükümet ola
rak, iktidar olarak, iktidarı oluşturan partiler 
olarak ilk görevimiz, baş görevimiz budur. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

' İstediğimiz kapanmış tehlikeleri büyütmek de
ğil, geride bırakmak; kavgaları canlandırmak 
değil, barış getirmek istiyoruz topluma barış; 
isteseniz de istemeseniz de getireceğiz. (O. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri ve şiddetli alkış
la*.) 

Hangi kavgaların, geçmişteki hangi kavgala
rın, kızgınlıkların, intikam duygularının ateşini 
yeniden ortaya çıkarıp da milletin huzurunu bo
zabiliriz diye, geçmişin olaylarının küllerini deş
meye hiç mi hiç niyetimiz yok. Bunu bilesiniz 
Sayın Demirel. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Siz, tarihle hesaplaşmanızı kendi içinizde ya
pınız; 'bizim verecek hesa'bımız yoktur. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» 'sesleri ve sürekli alkışlar.) 

Geçmişin hesaplaşmalarını, intikam duygula
rını alevlendirmek yönünde, ne Adalet Part'isin-
den gelen kışkırtmalara kapılacağız, ne de on
ların tam karşıtlarından gelen kışkırtmalara ka
pılacağız. 

Geride 'bıraktığımız son yıllar göstermiştir ki. 
birçok zamanlar Adalet Partisiyle onun tam kar 
şıtı bulunanlar bilerek veya bilmeden, isteyerek 
veya istemeden aynı sonuçları elde etmek için uğ 

— 507 — 



M. Mec&i B : 37 5 . 2 . İ974 O : 1 

taşmışlardır. Geçmişte olanları deşmeyeceğiz ar
kadaşlarım. Geçmişle lilgili bir hesaplaşma döne
mi açmayacağız, açtırmayacağız; ama geçmişte 
olanları da ibu ülkede 'bir daha oldurmayacağız. 
Geçmişte yapılanları ıbir daha yaptırmayacağız. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar.) Herkes düşündüğünü serbestçe söyleme, 
yazma hakkına sahip olacaktır. Ama hiç kimseye 
kendi düşündüğünü, kendi inandığını başkala
rına zorla, silâhla, zorbalıkla kaibul ettirme hak
kını, olanağını 'tanımayacağız. 

Değerli arkadaşlarırn, düşünce özgürlüğün
den sınır kaldırılam'azmış, evvelâ sayın grup söz
cülerinden bunu dinledik. Sonra Adalet Partisi
nin bir sayın milletvekili buraya çıMtı, kendi lide
rini tekzip edermiş gibi söze başladı, öyle san
dık. «Düşünce özgürlüğüne hiç bir yerde sınır 
olamaz» dedi. Meğer kafaların içindeki henüz ifa
de edilmemiş düşünceleri kastediyormuş. Geçen 
gün bir vesile ile bahsettiğim, kafaların içdni 
okuyucu makina icat edilinceye kadar kafaları
mızın içindeki düşünceleri çok şükür isteseniz 
de smırlayamazsınız. Fakat düşünce, özgürlü
ğünden bütün dünyanın anladığı kafadaki dü
şünceyi açığa vurabilme özgürlüğüdür. Biz bu
nun 'eksikliklerini tamamlayacağız, ve bu özgür
lüğe sınır kabul etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, 
insanı insan yapan pnun düşünce gücüdür. Uy
garlığı yapan, insanın düşünce gücüdür. Kül
türleri yaratan, insanlığı ilerleten, insanlığı öz
gür yapan insanların düşünce gücüdür. Bu gücü 
sınırlamaya hiçbir kimsenin hakkı olmamak ge
rekir. Bu hakkı hiç kimseye tanımadığı içindir 
ki, demokrasi, rejimlerin en güzelidir. (C.H.P. 
Sıralarından alkışlar. 

«Mal sahipleri kendileri kuvvet kullanarak 
mı,, tecavüzü defedecekler?» daye sordu sayın 
Demirel. Bu «İhkakı hak» denen şeyin, memleke
timizde ilk örneklerini veren zat sordu bu soru
yu. Otobüs hadisesini hatırlarlar, daha iktidara 
gelir gelmez kendi yandaşlarını silahlanmaya 
çağırışını hatırlarlar. Bunları yapan kimse, 
«mal, sahipleri kendileri kuvvet kullanarak mı 
tecavüzleri defedecek?» dediler, 

Değerli arkadaşlarım, biz hakça bir düzen 
getireceğiz; haklar gasbedilemiyecek vo Türki
ye'de, adaletli bir yönetim, (iyi işleyen bir gü
venlik, bir asayiş mekanizması kurulacak, hiç 
merak etmesinler. 

| «Döviz alıp yürüyüşe geçenlere, durmayın 
I yürüyün mü diyeceksiniz?» diye sordu sayın De

mirel. 
I Her halde «yollar yürümekle aşınmaz ya» de-
I yip yerimizde oturmıyacağız, merak buyurma-

smlar. (C.H.P, Sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

I Sayın Demirel, «rejimin işlerliğini, Devlet gü
venliğini, vatandaşın can ve mal güvenliğini na
sıl sağlayacaksınız?» diye sordu ve «Hükümet 
Programı koalisyon partilerinin memleket mese-

I lelerini ve bu meselelerin çözümlerini Hükümet 
I olduktan sonra öğrenecekleri intibaını vermek

tedir» dedi. Biz belki, olabilir, bunları Hükümet 
olduktan sonra öğreneeeğizdir; fakat say m De
mirel ve partisi altı yıl Hükümet olmuş ve yine 
de öğrenememiştir. (C.H.P. Sıralarından alkış
lar) Biz daha avantajlı bir durumdayız; onların 
yaptıkları hataları yapmamaya dikkat edeceğiz, 
böylelikle asayişi daha kolaylıkla sağlayacağız. 

«Anarşi hareketlerinde görev ifa eden polise 
karşı Cumhuriyet Halk Partisinin takındığı ta
vır, acaba şimdi nasıl olacak?» diye sordu sayın 
Demirel. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere bizim Hükü
metimizin zamanında polisin tavrı ve polisle ik
tidar ilişkisi bambaşka olacak. Biz, polisi ikti
darın kendi özel siyasal partizan amaçlarına gö
re kullanmayacağız. (C.H.P. Sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bir yerde bir hâdise çıktığı 
vakit, şunun elini kolunu bağla, ötekisini ser
best bırak demeyeceğiz polise. (C.H.P. Sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik, sosyal görüş
lerine tam karşıt olduğumuz halde, sayın Talû 
Hükümetinin bu konulardaki tutumunu övmeği 
bir görev bildim. Geride bir seçim bıraktık, bir 
bunalım döneminden hemen sonra Sıkıyönetim 
yeni kalkmış, bir seçim dönemine girdik. Pek-
çok şeyden korkuluyordu; fakat şükranla belirt
meliyim, Talû Hükümetinin Türk Polisini gö
revini gereği gibi yapmakta serbest bırakması 
sayesinde, hiçbir ciddî olay olmaksızın, bütün 
dünyaya karşı öğünebileceğimiz bir seçim geçir
dik. Türk polisinin geçmiş olaylarda, kendi ta-

I biatmdaıı gelen hiçbir kusuru yoktur. Bütün ku
sur onu, kanun dışı, hak dışı, adalet dışı kullan
maya kalkışmış olanlardadır. Bu bir daha teker-

I rür etmeyecektir Türkiye'de, buna inanıyorum. 

508 — 



M. Medisi B : 37 5 . 2 . 1974 O : 1 

(C.H.P. Sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

Polisimizin, öğrenme isteğinin ne kadar ger
çek olduğunu son zamanlarda yakından gördü
ğüm polisin, eğitimini önemle ele alacağız. Çün
kü biliyoruz ki, çağın değişik suçlarına kıyasla, 
asayiş sa ğlama bilgimiz geride kalıyor; bu geri
likten kendimizi kurtarmaya çalışacağız. 

Genel Başkanlığım sırasında benim de otur
duğum apartmanın önüne, sayın Demirel'in evi
nin önüne olduğu gibi, koruma memurları ve
rildi. Her gece döndüğümde nöbet ne kadar deği-. 
şirse değişsin, polis memurlarını kitap okur 
lıalde bulurdum ve okudukları da bir lise bitir
mek, bir meslek okulu bitirebilmek içim. gerek
li kitaplardı. Türle polisinin bu okuma, 'öğren
me, daha iyi yetişme isteğimi karşül'ayacağız; 
onu çağın ıgerefeleriııe göre eğitilme olanakla
rıma kavuşltuıracaği'z; onlu partizanca amaçların 
âleti olarak kullanmayacağız: O zaman eminim 
ki, Türk Polisi, Türk Jandarması, bizi hiç bir 
memlekete imrendirmeyecek kadar, demokratik 
lıuıkuk kuralları içinde 'Türkiye'de asayişti sağ
layacaktır. Bu bakımdan kimse merak buyur
masın. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayını Demire!. 
benim 15 - 16 Haziran 197J iş.çi olaylarından 
önee çıkan işçi haklarıyle ilgili 'bâzı kanunlar 
konuşumda söylediklerimi buraya getirdi. «Par
lâmentomun çıkaracağı kanunlara acaba Cumfou-
ıriyeit Halk Partisi şimdi nasıl bakacak?» dedi. 

Burada çok talihsiz bir örnek verdi Sayım De
mire!. Çünkü sözünü ettiği kanunlar konusunda 
bizim n'e kadar haklı olduğuımuızu Anayasa Mah
kemesi tescil 'etti. Müracaatımız- üzerime o ka
nunları bozdu. (C H. P. suratlarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Biz öyle kanunlar çıkarmaya
cağız. Biz çıkaracağımız kanunlarla Türkiye' 
de işçi haklarını ve başka hakları ıgeriye götlür-
meyeoeğiz, ilerleyen toplum ve dünya ile bir
likte ileriye götüreceğiz arkadaşlar. (C. H. P. 
sıralarımdan «Bnaivo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Parti söz
cüsü Sayın Korkmazcan, «Hükümetin getirme
yi düşündüğü af tasarısı kapsamı itibariyle sol
culuğum milleltlerarasıj bir aksiyonunun sonu
cudur» dedi. 

îyi nimetine inandığım sayım Korkmazcan' 
in bu konuda niyetini aşan bir ifade kullan
dığını düşünebilmek işitiyorum. Biz 50 nci Yıl
dönümünü kutlayan bir Devlette yaşayan ve 
içimde biraz insaf, şefkat duygusu bulunan her
kesin o yıldönümü şerefine normal ollarak iste
yeceği bir affı geltirmelk istiyoruz. Bıeyn'elmilel 
solun veya sağın isteyeceği bir >affı değil. 

Kaldı ki, burada başka parttilerden hakşi
nas bâzı arkadaşla^ da belirttiler, bizim ,getire 
ce'ğimiz af, eylem suçlarını, şiddet suçlarını 
kapsamayacaktır. 

Biz barış .getirirken,, getinnıeye çalışırken 
geçmişin kırgınlıklarıniı, iki taraflı, karşılıklı, 
«kini haklı kim haksıız, kim daha çok haklı, 
kim daha çok haksız veya mağdur» diye bir he
saplamaya girmeden, bütünüyle kapatmaya 
yardımcı olacak bir af ,geitireeıeğıiiz. Yîüee Mec
lisimizin bütün üyelerindin de bunla yardımcı 
olacaklarım umuyoruz. Bu af, beynelmilel solun 
istediği türden af değildir. Koyduğumuz, kendi 
koyduğumuz, koymak istediğimiz sınırlamalar 
yüzünden beynıeUmilel solun veyahut aşırı so
lun .eleışt irdiği bir af tır. Biz üyesi bulnifnıdıuğTi-
ınuz demokratik batılı ülkeler (topluluğunun 
bizden beklediği ölçüde bîr affı getiriyoruz. 
Ama onlar beklediği içim değil, kendi millelti-
miz beklediği için ve kendi vicdanımız 'emretti
ği için getiriyoruz onu da.. 

Cumhuriyetçi Güvem Partisi Genel Başkanı 
Sayın Feyzioğlu arkadaşım, «sınırsız hürriyet 
denernellerinin zamanla anarşiye ve tepki yoluy-
le hürriyetlerin aşarı kısıtlanmasına yol aktıkla
rı dünya tarihinde çok defa görülmüştür» de
diler. Sınırsız hürriyet denemeleri zamanla 
anarşiye ve tepki yoluyle hürriyetlerin aşırı kı
sıtlanmasına yol açarmış, dünya tarihinde bu 
çok görülmüş.... 

Burada ufak bir kelime ihmali var. Sınırsız 
hürriyet dedi. (Sayın Feyzioğlıu. Kimse sınırsız 
hürriyet istemiyor. Düşünce hürriyetindekı sını
rın kalkmasını istiyoruz. 

'TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İfade 
•eıdjiyorsfunıuz Programda. 

BAŞBAKAN BÜLENT EÖEVÎT (Devamla) 
— iSınırsız hürriyet diye değil, sınırsız düşünce 
hürriyetti 
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TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Sınır
sız ifade hürriyeti sözü vıar Programda. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— İfadeyi başka anlıyoruz, siz, sınırsız hürri
yet demişsiniz. Onu, yani sizin niyetinizi aştığı
nı kabul ediyorum, öyle olduğunu tahmin ede
rim. 

Elbette hiçbir toplumda sınırsız hürriyeft 
olamaz. Biz düşünce ve ifade hürriyeti önünde
ki sininin Ikalkmasımı istiyoruz. Bizim istediği
miz anlamda ve ölçüde düşlütaee ve ifade öızgür-
lüğü olduğu için: haoiıgi memlekeltlerde anarşi 
ve komünizm yerleışmiştir, bunun örneklerini 
ben hatırlayamıyorum. Belki bir iki örneği ola
bilir; ama herhalde çok daha yaygın bir başka 
örnek vardır. Demokrasiyi ve demokratik öz
gürlükleri korumak 'gerekçesiyle o özgürlükler
de yapılan kısıntıların ıgideriek nasıl dikta re
jimlerinle yol açtığımı gösteren örnekler dünya
da herhalde çok daha fa^laıdıcr. Bu bakımdan 
'özellikle, dikkatli olmak gereikir. 

Sayın Demirel demokrasi anlayışlarını belir
tirken burada, uzun uzadıya ferdin ekonomik 
hürriyetlerinden söz 'etti. «Bunlar olmadan, fer
din ekonomik hürriyetleri olmadan demokrasi 
ide olmaz» dedi. 

Çok doğrudur. Biz de buna inandığımız için
dir ki, >en başta, Devletleştirmeci bir parti de
ğiliz, bâzılarının sandığının aksine : Hükümet 
Programına dıa boraksın Devletleştirilmesinden 
başka bir madde girmemiş olmasının, nedeni ko
alisyon müzakereleri sırasında yaptığımız bir 
pazarlık değildir; iki partinitn 'de ıa!klına Devlet
leştirilmesi gereken başka bir konu gelmemiş
tir. 

'Dernek ki, büz aslında ileri ölçüde - Cumhu
riyet Halk Partisi adına konuşuyorum şu anda, 
bir saplamayla - biz korkulduğu gibi Devletleş-
itirıneci bir parti değiliz; Millî Selâmet Partisi
nin de öyle olmadığı biliniyor, Hükümet ide el
bette değildir ve olmayacaktır. Devletleştirme-
ıciliğe karşı oluşumuzun başlıca nedenlerinden 
biri, bütün üretim araçları Devletleşti imi, fer
din hürriyetlerinin de ortadan kalkacağını bil-
memıizdendir. (O. H. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar). Faka* demokrasi yalnız kişi
nin, bireyin 'ekonomik hürriyetiyle, hürriyetle-
ıriyle sağlanıamaz. Bu onun unsurlarından ancak 

I bir tanesidir. Kişi özgürlüğüyle toplum yararı
nı bağdaştırmak gerektir. Bunu ben söylemiyo
rum, Anayasamız söylüyor. Hem « kişinin te
şebbüs özgürlüğü vardır.» diyor, kişinin 'ekono
mik özgürlüklerini sayıyor Anayasamız; hem 

I ide bunların toplum yararına sınırlanması ge
rektiğini söylüyor. Bu yapılmadıkça, Adalet 
Partisinin ve Sayın Demirerin de ister istemez 
benimser göründükleri sosyal adalet sağlana
maz, demokrasi sağlam temellere kavuşamaz vo 
12 Mart öncesinde olan gibi olayların meydana 
çıkması kolay kolay önlenemez. 

Anayasamız 'ekonomik özgürlükleri tanımış; 
fakat onlara sınır konabileceğini söylemiştir. 
Ama 'elbette 11 ncli maddedeki kayıtlar saklı' 
kalmak kaydıyle; fakat esası Anayasanın. '20 nci 

I maddesinde belirtilen ölçüde ve anlamda, dü
şünce ve anlatım özgürlüğüne sınır getirilteme-

I yeceğini söylemiştir. 

I Sayın Demirel ne yapıyor? Bunu tersine çe
viriyor : Düşünce özgürlüğünü sınırlayalım, 

I ekonomik özgürlüklerini ferdin sınırlamayalım.. 
I O zaman ne sosyal adalet olur, ne demokrasi 
I olur arkadaşlarım. 

Saym Demirerin, Sayın Demirel diyorum 
I çünkü partisinin tüm partisinin görüşlerini şu 
I söyleyeceğim ne kadar yansıtıyor bilemiyorum, 
I İnşallah tam yansıtmıyordur, şöyle bir 'Cümle 

kullandılar. Yazılı metinden aynen aldım, şöyle 
dedi Sayın Demirel dün : «Dünya kurulalı beri 
insanoğlunu menfaat saiki kadar verimli çalış-

I tiran bir diğer metot keşfedilmemiştir.» (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler). 

I Bir daha okuyorum, bu özdeyişi : «Dünya 
I kurulalı beri insanoğlunu menfaat saiki kadar 

verimli çalıştıran bir diğer metot keşfedimi'e-
I mistir.;» Devam ediyor... 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Doğ
ru. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
—• «Kazanmak ve sahip olmak arzusu, saiki bir 

I toplumu en çok verimli çalışima içine sokar.:» 
SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Doğ

ru. (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri). 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 

I — «Doğru» diyorlar. Aynı görüştcymişler, bu
nu bütün milletimize ilân ederiz izin verirseniz, 

| sizin izninizle. 
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«SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Edin, 
edin. (A. P. sıralarından «Edin» sesleri; C. H. P. 
sıralarından '«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, biz 'beğensek de, be
ğenmesek ide menfaat sadkinin önemini küçüm-
semıiyoruz, küçümseyemiyoruz; ama sadece men
faat ve menfaat saiki üzerine kurulu, bir top
lum ve ahlâk anlayışını da reddediyoruz arka
daşlarım. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesle
ri, sürekli alkışlar). 

Şimdi bir arkadaşımız, (ağız .hareketlerin
den anlıyorum) «mugalata» gibi bir şey söylü
yor. (A. P. sıralarından «yanlış anlıyorsunuz.» 
sesleri) Sorarım size, 20 nel yüzyılın ikinci yarı
sını geçtik. Uygarlık belli bir düzeye ulaştı. 
uygarlığı bu düzeye ulaştırmada öncülük eden
ler, tek saikleri menfaat olanlar mıdır, bütün 
menfaatleri, hatta canlarını reddederek insan 
düşüncesini özgürce işletenler midir? (C H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İdam edilmeyi göze alaraik, engizisyon mah
kemeleri tarafından ateşe atılmayı göze alarak, 
bırakınız menfaati, canını reddederek, inandığı 
düşünce uğrunda insanlığa yararlı olmak iste
yenler mi, yoksa «İnsanların tek saiki menfa-
aitti'r» diyenler mi toplumu ve insanlığı bu nok
taya gdtirnuiştir. Sorarım sizlere arkada şiarım? 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

'Menfaat saiki elbette küçümsenemez. Fakat 
sağlıklı ve sağlam bir toplum yapısı kurabil
mek için, en azından menfaat saiki ile başkala
rını sevdbilmeyi, menfaat saiki ile toplum ya
rarını bağdaştırabilmek zorundayız. Aksi halde 
tek ölçüsü menfaat saiki olan. bir toplumda şah
sen ben yaşamak istemezdim; eğer Türk toplu
munda yaşamaktan kıvanç duyuyor isem, Türk 
toplumu için tek saiıkin menfaat olmadığını bi
lişimdendir arkadaşlarım. (!C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

.Dünya kurulalı beri insanoğlunu menfaat 
saiki kadar verimli çalıştıran bir diğer metot 
keşfedilin emiş.. Böyle .olsa idi, insanlık bugü
ne kadar sağ salim erişemezdi, körü' körüne 
menfaat çatışması bütün toplumları bölerdi, 
korktukları türden .sınıf 'çatışması asıl o zaman 
olurdu. 

'Sayın Deimirel kendisi gibi düşünenlerin bü
yük yanılgısını çok açık, çıplak ve - takdir et
mek gereikir - çok dürüst bir şekilde ortaya 
koydu, kendi toplum anlayışlarını. 

Değerli arkadaşlarım, toplumun fcoşullandı-
rılmasma göre ve insanın bâzı içgüdülerine gö
re menfaat gerçekten bir çalışına saikiidir. Ama 
insanın üstünlüğü kendisindeki bâzı içgüdüle
rini yenebilmesindedir. (C. H. P. sıralarından! 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İnsandaki tek içgüdü menfaat saiki değil
dir. Ondan daha üstün, daha iyi, daha saygıde
ğer içgüdüler de vardır. Biz öyle bir toplum 
düzeni kurmalıyız ki, daiha iyi, daha üstün iç
güdüler, menfaat saiki içgüdüsünü insanlık 
onuru ile bağdaşabilecek bir düzeye indirsin, 
bir ölçü içinde tutsun. (C H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Ve hiç endişe buyur-
masınlar, okullarımızdaki ahlâk dersini lâikliği 
yıkmak için, Atatürk devrimlerini yıkmak için 
değil; böylesine insanca bir ahlâk anlayışını Türk 
toplumuna götürmek için değerlendireceğiz. (M. 
S. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri; 
alkışla i'.) 

Biz insanı insan yapan, uygarlığı uygarlık 
yapan içgüdüleri, etkenleri yüzeye çıkaran, güç
lendiren tbir ahlâk düzeni, bir toplum düzeni kur
maya çalışacağız. 

Sayın Demirci; «Fakir vatandaşa kalkınma 
nimetleri nasıl götürülecek?» diye sordular. 

Sayın Demire! fakirliğin hep sözünü eder. 
Biz Türkiye'yi, fakirliğin sözü. edilemeyecek ha
le getireceğiz. Biz tamların tedbirlerini getirece
ğiz. (A. P. sıralarından «Oh, oh» sesleri, C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Kalkınmanın nimetlerini 
bugünün fakir vatandaşına, Adalet Partisinin 
dün burada reddettiği programımızla getireceğiz. 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Tek saiki menfaat hırsı olan bir ekonomi po
litikası yerine, ibaşlıca amacı insan mutluluğu 
olan bir ekonomi politikası ile fakirliği yenece
ğiz. 

Bütün bunları nasıl yapacağız? İşte anlaşı
lan porgramımızı okumamışlar. Doğudan bah
setmemişiz, Güneydoğudan bahsetmemişiz, paha
lılığın nasıl önleneceğinden bahsetmemişiz, Plân
lamadan bahsetmemişiz, vesaire... Bütün bunlara 
rağmen programda yer alan hedeflere nasıl ula
şacağız? Programımızı biraz daha önyargısız ve 
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dikkatli okurlarsa ıbunları nasıl yapacağımızı ay
rıntıları 'ile göreceklerdir. Burada kısaca (birkaç 
noktasına değinmelide yetineceğim. 

Bir defa, kalkınmayı belli merkezlerde yoğun-
laştırmayacağız. 'Sanayileşmeyi, artık o yükü esa
sen taşıyamaz hale gelmiş, üzerine fazla sanayi 
yükü bindiği için artan çevre sağlığı sorunları 
içinde zehirlenir bale gelmiş büyük kentlerin dı
şına, Anadoluya, Doğu Anadoluya, Güneydoğu 
Anadoluya, yayacağız. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunun mekanizması
nı, bunu nasıl yapmak için kuracağımız kuram
lara kadar anlatmışız. Sayın Demirel çıkıyor; 
«Siz Doğudan, siz Güneydoğudan hiç bahsetme
mişsiniz.» diyor. 

A. DOĞAN ÖZTTJNÇ (İstanbul) — Okuma
mış okumamış... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
•—• Kendileri çok bahsetmişler, hiçbir şey yapım • 
dılar. Biz belki bahsetmedik, ama çok şey yapa
cağız, (C. H. 'P. sıralarından, alkışlar.) 

Doğunun, Güneydoğunun sulamıa ihtiyaçla
rından bahsettiniz. İktidarda 'iken «'Mardin, 'Si-
lopi, Urfa sulaması» hatırlarım daha ilk Başba
kan olduğu günlerde 'Sayın Demirel Urfa'ya gi
derdi; -«'Su derdini halledeceğiz» diye demeç ve
rirdi... (A. P. sıralarından «Keban'a hayır!» ses
leri.) Keban'ı biz başlattık arkadaşlarım, unut
mayınız biz başlattık. C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından «Hayır, 
hayır» sesleri.) 

Arkadaşlarım, bütün belgeleri ortadadır; Ke
ban'ı Ibiz başlattık. (A. P. sıralarından gürültü
ler, C. H. P. 'sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Eğer geldiğimiz zaman Barajlar Dairesin
deki -milliyetçi teknik personeli darmadağınık 
-edilmiş bulmasa idik, barajları birtakım yabancı 
şirketlere, verebilmenin bahanesi uğruna Barajlar 
Dairesini milliyetçi Türk mühendislerini darma
dağın edilmiş bir halde bulmasa idik, enerji me
selesini şimdi vaadeibildiğimizden çok dafha sü
ratli hallederdik. (C. fi. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Oldu ola
cak Sayın Ecevit, şu Boğaz Köprüsünü de fca-
(buHen (bari? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ye
rinizden konuşmayın. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla). 
— Boğaz Köprüsü gibi bütün eserleri saygı ile 
karşılarız; ama Boğaz Köprüsünden karşı kıyı
ya fabrikalar (bölgesine gittiğinizde göreceksiniz 
ki, biliyorsunuz ki, elektriksiziikten fabrikalar 
duruyor Türkiye'de. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Ama biz o köprüyü 
kazandırılmış bir eser olarak şükranla karşılıyo
ruz. Lütfen lâfı değiştirineyiniz; (kusurlarınızı, 
günahlarınızı örtmek için... 

«Plândan hiç bahsetmemişiz...» Değerli arka
daşlarım; bizim plân anlayışımız bambaşka. Biz 
plânı kâğıt üstünde bırakmamanın felsefesini ve 
mekanizımasını (getirmişiz bu programımızla. «Bı
rak yapsın, bırak geçsin» felsefesi ile, yani «eko
nomik özgürlükler sınırsız olsun» felsefesi ile, 
yani «Tek saik menfaattir» felsefesi ile plânla
ma bir arada yürüyemez. Onun için de gereği gi-
ıbi yürüyememiştir. Şimdiye kadar A. P. ikti
darı zamanında da ve ondan sonra da plânlar 
onun için kâğıt üstünde kalmıştır. Biz plânı kâ
ğıt üstünde bırakmamanın, geri kalmış yörele
ri ve bölgeleri de plânlamadan yararlandırabil-
menin belki lâfını etmemişiz; ama mekanizma
larını, tedbirlerini, lmrumlarını programımıza 
getirmişiz. 

Değerli arkadaşlarım; Doğudan balhsetmemi-
şiz, diyorlar. Hayvancılıkla ilgili olarak prog
ramda ya'zdManmız en başta Kars'tan Urfa'ya 
kadar Doğuyu, Güneydoğuyu ilgilendirir. 

Tarım Bakanlığının adını değiştirmişiz; «Gı
da, Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı» yapmışız 
ve yeni Ibir örgütlenmeye götürüyoruz. Neden? 
Doğu Anadolu halkının modern hayvancılık yo-
luyle kalkınmasına daha iyi hizmet edebilmek 
için en başta bunu yapmışız. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, verimi, üretimi nasıl 
artıracağımızı, gelişmeyi nasıl hızlandıracağımı
zı, 'bir Hükümet programının çerçevesi içinde gi
rilebilecek azamî ayrıntılara girerek anlatmışız. 
Petrolde millî olanaklarımızı nasıl koruyacağımı
zı söylemişiz; boraksı nasıl değerlendireceğimizi 
söylemişiz; madenlerin imal edilmiş halde ihraç 
edileceğini söylemişiz; orman düzeninde neler ya
pacağımızı, kooperatifçilik düzeninde neler ya
pacağımızı, pazarlama düzeninde, iç ticaret, dış 
ticaret düzeninde, kredi ve bankacılık düzenin
de, para - maliye politikasında neler yapacağı-
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OTLLZI söylemişiz; ondan sonra sayın Anamuhalefet 
Partisi lideri çıkıyor, «Bu söylediklerinizi na
sıl yapacağınızı hiç anlatmamışsınız,» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Sayın Demirel, 
gerek başta Sayın Feyzioğlu olmak üzere başka 
ıbâzı grup sözcüleri, «Şu fiyatları nasıl düşüre
ceksiniz?» dediler. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Oldu
ğu gibi söyleyin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Peki, siz söyleyin Sayın Feyzioğlu. Sayın 
Başkan 'izin verirse. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayesri) —Prog
ramınızda, seçim beyannamenizde vaadettiğiniz 
•ucuzluk vaatlerinin fiyatlarla ilgili olarak dün
ya konjonktürüne atıfta bulundum... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Çok doğru Sayın Feyzioğlu. kabul ediyorum. 
Fiyatlarda ilgili olarak dünya konjonktürüne 
atıfta bulunmak, bizim ucuzluk vaadimizle çeliş
mez. Neden? Çünkü fiyat artışları başka şeydir, 
fiyat düzeyleri başka şeydir, pahalılık başka şey
dir. (O. H. P. sıralarından, «Dinle, din1]e» sesle
ri.) 

Bir dakika arkada'şlarıım; bizim burada bir li
raya yediğimiz ekmek İsveç'te on liradır; ama İs
veç ̂ te hayat Türkiye'delkinden çok daha ucuzdur. 
(C. H. P.* sıralarından «Bravo» sesleri.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Gelir
lerle fiyatlar arasında... 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, 
Turban Feyzioğlu'na söyleyiniz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Seneler
dir burada, dinlemeyi öğrensin biraz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Fey
zioğlu. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
—• Elbette şu herkesin bildiği, bugünkü dünya 
konjonktürü içinde belli maddelerin fiyatlarını 
eski düzeylerinde tutma olanağı yoktur. Bunun 
için ancak, «Ben geçici bir Hükümetim,» baha
nesine sarılan bir Hükümet imkân bulabilir. Pet
rol konusunda, başka hanıma del er konusunda bü
tün dünyadaki olağanüstü fiyat artışlarını yok 
farz etmek, «hiçbir fiyat ayarlamasına, ihtiyaç 
yoktur» diyebilmek için yalnız memleket gerçek
lerinden değil, dünya gerçeklerinden de bir hay
li uzak olmak veya onlara gözlerini kapatmak 
gerekir. 

Bizim programda ortaya koyduğumuz ted
bir şu : Biz fiyatlarla gelirler arasında adaletli 
ve dinamik bir denge kuracağız ve dünya kon
jonktürünün gerekli kıldığı fiyat ayarlamalarını 
yaparken, bunun yükünü dar. ve orta gelirli hal
ka taşıtımamaya çalışacağız. Bunu programda 
açıkça İfade etmişiz. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Bunun tedbirleri nelerdir? Tedbirlerini elbet
te uygulamada göstereceğiz, ama bâzılarını şim
diden programda da açıklamışız. Bir iki örneğini 
vereyim değerli arkadaşlarım: 

Diyoruz ki: Ekonomimiz için hayatî önem ta
şıyan, hayat pahalılığında büyük rolü olan bâ
zı temel yatırım veya ihtiyaç maddelerini Devlet 
veya kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları 
'eliyle ithal edeceğiz. Bunların dağıtımını da yi
ne, yerine konusuna göre, Devlet veya koopera
tifler yapacak. Bu ne dem ektir? Bunu söyleye
yim arkadaşlarım: Tereyağı bitti bahanesiyle bâ
zı Batı ülkelerinin tereyağı fazlasuıa pazar bul
mak üzere getirtilen - Halbuki o para ile Tür
kiye'de mandıracılık geliştirilebilirdi, tereyağı 
üretimi artırılabilirdi - o onbeş liralık, yirmi -lira
lık tereyağını kırk liraya sattırmayacağız demek
tir, programımıza koyduğumuz tedbirle. (C. H. 
P. sıralarından sürekli alkışlar.) 

Merkez Bankasında milyarlarca dolarlık' dö
viz dururken, sunî demir - çelik karaborsası ya
ratıp da bir avuç vurguncuyu zengin etmeyece
ğiz demektir koyduğumuz tedbir. (C. H. P. sıra
larından «bastır» sesleri ve sürekli alkışlar.) 

Denebilir ki, «Sen özel teşebbüse karşı mısın?» 
Hayır!.. Özel teşebüs var, özel teşebbüs var. Bir, 
fırsatını buldu mu demir - çeliğin karaborsasını 
yapan özel teşebbüs erbabı var; bir de o kara
borsadan ateş pahasına aldığı demir - çelikle in
şaat yapan insan var. Biz inşaat yapanı, fabrika
sında demiri, çeliği kullananı, demir - çelik ka
raborsası yapan özel teşebbüs -erbabına tercih 
edeceğiz. İkisi de özel teşebbüs; birini ötekine 
tercih odeceğiz. 

Başka bâzı partilerin, Adalet Partisinin kimi 
kime tercih ettiğini geçmişte gördük. Bizim ter
cihimiz, bu programın doğrultusunda, tam tersi 
olacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Diyoruz ki, zamanla teşvik tedbirlerini tüke
tim maddelerinden yatırım maddeleri sanayiine 
ve ağır sanayie kaydıracağız. Bu ne demektir? 
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Tüketim malları imal eden yerli fabrikalarımız 
(belli bir güç düzeyine, kuvvet düzeyine ulaştık
tan sonra, Devlet himayesi altında halkı sömür
meye devam 'edemeyecektir. Eğer o zaman da hal
ka, ürettiği tüketim (maddelerini, ihtiyaç madde-
lerihi pahalıya satmaya devam ederse gümrük 
kapılarını akacağız, hiçbir teşvik, tedbiri uygula
mayacağız, onu ıbir disiplin altına alacağız. 

Bunlar sadece birkaç örnek... Demek ki, - fi
yat ayarlaması (başka,, ucuzluk - pahalılık başka 
olmak (kaydıyle 'söylüyorum, - pahalılığı nasıl ön
leyeceğimizin, hele 'dar ve orta gelirli yurttaşla
rımızı aşırı fiyat yükselmelerinin yükünden na
sıl koruyacağımızın bâzı somut tedbirlerini da
hi, bu Hükümet programında gerekmez iken or
taya koymuşuz. 

lAyrıca, bir yandan ağır sanayii, yatırım 
malları ve aramallar sanayiini hem geliştirece
ğimizi, hem yayacağımızı söylemişiz; ama bir 
yandan da onların şilinidir! altında sanatkârı, 
esnafı, küçük ve orta boy sanayiciyi ezdirmeye
ceğimizi söylemişiz. Onları ezdirmeyecek ku
rumlar ve kredi mekanizmaları getireceğimizi 
söylemişiz. Böylelikle, yallnız halik düzeyinde 
değil, özel teşebbüsün kendi içinde de denge ve 
sosyal adalet sağlayacağımızı, kalkınmayı ve 
sanayileşmeyi, Doğusuylc Batısıyle bütün yur
da dengeli olarak yayacağımızı söylemişiz. 

Yabancı sermayeden yararlanma zorumluğu 
gerçeğini reddetmemişiz, ama yabancı sermaye
den yararlanırken bir veya ilki büyük ülkeye 
bağımlı duruma gelmeme zorunluluğunu belirt
mişiz. Özellikle içimde bulunduğumuz dünya 
ortamının, koşullarının sağladığı olanaklardan 
yararlanırken, hem yabancı sermaye konusun
da, hem dış ticaret konuşumda çok unsurlu bir 
dengeye önem vereceğimizi belirtilmişiz. Yaban
cı sermayenin kazandığımı olduğu gibi dışarıya 
ıgötürmesine izin vermeyeceğimizi söylemişiz. 
(Elbette kemdi çıkarını gözetecektir, ama biz de 
Türkiye'nin yararını kollamaya onu mecbur 
edeceğimizi söylemişiz ki bu, kendini düşünme 
hakkına sahiholam her memleketin elbette yap
ması gereken bir şeydir. 

iDeğerli •arkadaşlarım, Hükümet programlın
da kooperatifçiliğe çok geniş bir yer veriliyor. 
Lâf olarak yer verilmiyor. Türkiye'de şimdiye 
kadar görülmemiş, başka bir çoık demokratik 
ülkelerde görülmüş ama, Türkiye'de görülme

miş yeni bir boyut, yeni bir nitelik, yeni bir 
güç kazandıracağımızı belirterek söz ediyoruz 
kooperatifçilikten. Bunu da sözde bırakmıyo
ruz, kurumlarını söylüyoruz. Kooperatifçilikle 
ilgili bütün kuruluşları Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı adı .altında bir bakanlıkta top
layarak kooperatifçiliğin Devletle ilişkilerinin 
'kolaylaştırılacağını söylüyoruz. Normal kredi 
mekanizmasının dışımda bir mekanizma kura
rak, kooperatiflerin yatırımlar yapabilmesi 

j için, kendi üyelerini ve memleketi güçlendire-
| bilmek için gerekli kredileri alabilmelerini na-
I sil sağlayabileceğimizi anlatıyoruz. Fakat bâzı 
j sayın sözcüler, o arada gerek Sayın Demirel, 
j gerek Sayın Korkmazcan, bizim bu kooperatif-
I çilik anlayışımıza bir kuşku gölgesi düşürücü 
i nitelikte konuşmalar yaptılar. 

! İSayım Demirel, âdeta bizim kooperatifçilik 
anlayışımıza «Kolektivizm» kuşkusunun göl
gesini düşürmeye kalkıştı. • Sayın Korkmaacam 
da, burada tutulan hedefin «Devlet güdümü al
tındaki zorlayıcı bir kooperatifçilik sistemiyle 
köyden şehire kadar ticarî ve sosyal yaşantıyı 

I kontrol altına almak olduğu açıktır.» dedi. Bu 
; endişelerinin hiç varidolmadığını kısa zaıman-
| da göreceklerdir. Bizim şikâyetçi alduğuımuz 
i güdümlü demokrasi, bir anlamda Türkiye'de 

bugün uygulanmakta olan demokrasidir. Biz, 
j genel müdürünü Hükümetin tayin ettiği koo-
| peratife, kooperatif demeyiz. Ama bugünkü 
] uygulama; etkin, güçlü kooperatifler görünüş-
I te kooperatif, aslımda Devlet bürokrasisinin bir 
| uzantısı halimdedir ve işbaşında bulunan Hükü-
| metim meşrelbine göre, ekonomi anlayışıma göre 
j ya Devlet bürokrasisinin eğilimlerini yansıtır, 
s ya da o kooperatiflerin üyesi olan köylüyü, 

üreticiyi sömürmek isteyen bâzı iş çevrelerimin 
menfaatlerini gözetir. 

Şimdi bu çatı - kuruluşlar elbette bir süre 
birtakım eksiklikleri, kusurları düzeltilerek, is
ter istemez - böyle devam edecek, arnıa biz sürat
le yapıyı temelden yükselteceğiz ve çatı ile bir
leştir ece giz ve en kısa zamamda gerçek demıofc-
ratik kooperatifçiliği, bugüne kadar Türkiye'
de olmayan gerçek demokratik kooperatifçiliği 
Türkiye'ye getireceğiz, amacımız budur. 

Bu kooperatiflerle ticarî ve sosyal hayatı 
bir ölçüde kontrol altına almak söz konusu ise, 
bunu yapacak olan, (hiç merak edilmesin) 
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Devlet olmayacaktır; halk kendi ekonomik ve 
sosyal hayatını, kemdi hür iradesiyle bir ölçü
de kendi kontrolü altına alacaktır. Aracının, 
tefecinin kontrolümden çıkarıp üretim hayatını 
DevleJt yardımı ile - ama Devlet müdahalesiyle 
değil - kendi kontrolü .altına alacaktır. Amacı
mız bumdan ibarettir. 

iSaym Demire!, «Banka kaynaklarının âdeta 
kamu fonları gibi kullanma eğilimi, endişemizin 
(kaynağını teşkil etmektedir, banka kaynakları: 
özel kesimin tasarruf] arından oluşmaiktadır, 
halk sektörüne neden imtiyaz tanınacak?» dedi
ler. 

iSaym .arkadaşlarım, benim bildiğim kadarı 
ile bu bir yanılgıdır. Bankalarda • biriken bu 
paralar öncelikle, bizim yararlandırmalk istedi
ğimiz halkın tasarruflarıdır. (O. H. P. sırala
rından, «(Bravo» sesleri, alkışlar) Radyo konuş
mamda seçimler sırasında da söylediğim gibi; 
fakirliğini bir piyango hayaliyle avutmaya ça
lışan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız, 200 -
400 - 600'er liralık paralarını bankalarda top
larlar ve o bankalardaki o paralar büyüık bö
lümü ile, onların yoksulluğunun sürüp gitmesi
ne neden olanlara verilir. 

Değerli 'arkadaşlarım, biz özel teşebbüstien 
kredi esirgeyeceğiz demiyoruz. Plân disiplini 
içinde yatırım yapacak olan, Türkiye'de iş sa
haları .açacak olan, Türkiye'nin kalkınmasını 
ve sınaileşmesini hızlandıracak olan iş adamla
rı şimdiye kadar .gördüklerinden belki daha 
büyük kredi kolaylıkları, proje kolaylıkları, 
hammadde kolaylıkları göreceklerdir. Bunu 
kendileri de anlamaya ve memnuniyetlerini be
lirtmeye başlamışlardır. Ama soygun için, hal
kı ve memleketi fakir bırakma imtiyazlarını 
sürdürebilmek için ona buna kredi verme döne
mi kapanacaktır... (C H. P. ve M. S. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdiye ka
dar tütüncüyü soyanlara verilen kredi tütünü 
yetiştirene, pamukçuyu sömürenlere verilen 
kredi pamukçuya verilecektir arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ve öğrencinin hakkı olan para da, aslında 
Ikendıileri iktidarda bulundukları sırada gençle
rin, çocukların muhıtaeoldukları okulları açma
yıp, özel kişilere artıranlara 10 milyon, 20 mil
yon olarak verilmeyecek, okumak isteyenlere, 
onların babalarına verilecektir. (€. H. P. sıra

larından, «Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli 
lallkışlar) Yani kısacası halkın parası halka ve 
halkı kalkındıracak iş adamlarına verilecek. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

(Sayın Demire!, «Hükümet programında kar
ma ekonomi tâbiri hiç geçmiyor.» dedi. Hükü
met programında borakstan başka devletleştiri
lecek başka- bir şeyden söz ediliyor mu ki, kar
ma ekonomiden vazgeçildi mi, geçilmedi mi 
kuşkusu ortaya çıksın. Biz, karma ekonomiden 
vazgeçmek şöyle dursun, karma ekonomiyi yep
yeni bir boyuta, halk boyutuna kavuşturarak 
daha da güçlendireceğiz. (A. P. sıralarımdan 
«Ne demek o?» sesleri) Halik boyutu dediğimiz 
şudur : Halka açık şirketler, devam edebilir, 
demokratik bir ülkede kimse buna engel ola
maz, bunlara hiç bir diyeceğimiz yok. Ama hal
ka açılk şirketler altında bâzı büyük sermaye
darlar kendi para ve sermaye ihtiyaçlarını, ken
di yönetecekleri işletmeler için toplayadursun-
lar, biz de bir yandan Hükümet olarak halkın 
kendi tasarruflarını kendi yönetim ve denetim
leri altında Devlet yardımı ile kuracakları bü-< 
yük sınai işletmelerde, tarım işletmelerinde de-
ğerlendirm<elerini sağlamaya çalışacağız. Halk 
böylelikle Devletin de boyunduruğu altında ol
mayacak, büyük sermayemin de boyunduruğu 
altında olamayacak. Yalnız ekonomimiz değil, 
demokrasimiz de böylece yeni bir boyut kazan
mış olacak. (C H. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri) 

Değerli arkadaşlarım, enerji konusunda Sa
yın Demirel meselelere kendi yaklaşımları aıçı-
sından tipik bir şey söylediler; «ıNerden sağla
nırsa sağlansın, kaça sağlanırsa sağlanışın elek
triğin varlığı önemlidir» dediler. İşte bu zihni
yettir ki, Türkiye'yi bugünkü elektrik ve ener
ji bunalımının ta içine getirdi... (C; H. P. sıra
larımdan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi bizi mecbur bıraktıkları noktada, ma
alesef biz de bir süre için, «nereden ve kaça. 
sağlarsak sağlayalım» diyecek durumdayız. 
Ama inşallah bu durumdan çok yakında kur
tulacağız. Amerika bizi bir yandan belki fuel -
oille enerji üretmeye teşvik ederken, kendisi 
şimdi enerji üretimi için kömüre dönüyor. Biz 
ise kemdi kömür yataklarımızı toprağın altımda 
terk etmişiz ve nice projeler yıllardır ihmal 
edilmiş halde duruyor. Bir kısmını da yüzey-
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iden, kolay tarafından kömürü alıp gerisini j 
yanmaya terk eden bâzı sorumsuz özel kişile
rin eline bırakmışız ve fuel - oil fiyatlarının ro
ket hızı iıle yükseldiği bir dönemde Sayın De
mirci'm burada veciz bir şekilde ifade ettikleri 
zihniyetin sonucu olarak, Türkiye'yi ateş paha
sına fuel - oille ye fuel - oil santralları ile elek
trik ilhtiyacını karşılamaya mecbur olacak du
rumda bırakmışız. Biz bu durumdan memleketi 
(kurtarmaya çalışacağız Sayın Demirel! 

İSayın Korikmazcan; «jPetrolde yabancılar -
dan da yararlanmak gerekir» dedi. Hükülnet 
programında, petrolde yabancılardan da yarar
lanmayı düşünmediğimizi gösterir her hangi bir 
ibare olduğunu sanmıyorum. Ancak, yabancı 
petrol şirketleri karşılsında Türkiye'nin millî 
yararını dahıa iyi göızetecek yasal tedbirleri ve 
yönetsel tedbirleri alacağnmızı söylüyoruz ki, 
bu da hakkımızdır. 

Bevgili arkadaşlarım, deniyor ki: «Türkiye 
kendi olanaklarıyle yeteri kadar petrol bula
maz.» Çok dalha büyük olanaklara salhip dev, 
uluslararası şirketler sondaj yapıyorlar, «Bu
rada petrol yolk» deyip kuyuların üstünü örtüp 
gidiyorlar; milliyetçi Türk mühendisi geliyor, 
ufacık olanaklarla oradan petrolü çıkarıyor. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) Demek ki, kişi
sel menfaat saikinin üstüne millî menfaat saiki 
ile gidilince bâzı şeyler yapılabiliyor. (C H. P. 
sıralarından alkışlar) 

İSayın arkadaşlarım, yabancı şirketler konu
sunda ne fazla katı olmaik, ne de kendi kendi
ni aldatılmak gerekir. Bu konuda ne kadar isti-
yaıklı olsak azdır. Eğer son günlerin Amerikan 
basınını izleyecek olursanız şumı görürsünüz: 
Amerikan Kongresinde «Engizisyon» tâlbir edi
len bir mahkeme kuruldu âdeta ve burada bâ
zı dev petrol şirketlerin Amerikalı yöneticileri 
(Kongre veya Senato üyeleri tarafından, şimdi 
kesin olarak hatırlamıyorum.) yargılanıyor. I 
Neden yargılanıyorlar? 20 yıldan beri Orta -
Doğumda Amerikan hariciyesinin dış politikası
nı petrol şirketleri eliyle yürüttüğü ortaya çık
mış, bunun hesaJbı sorulmak isteniyor. (Ne ka
darı doğrudur ne kadarı değildir bilmiyoruz. 
Bunu kınayarak, eleştirerek de söylemiyorum, 
dünyamızın gerçeği bu. O gerçekleri bilelim 
yeter, ona göre tedbirli oluruz.) Yine bu hesap
laşmada ortaya çıkan bir gerçek, hani bütün j 

j dünyanın, az gelişjmiş ülkelerin, gelişmiş ülke-' 
lerin, Türkiye'nin petrol fiyatlarındaki aşırı 
yükselişten kıvrandığı dönemde, yani 1973'ün 
son üç ayında 1972'nin son üç ayına oranla bu bü
yük petrol şirketlerinin kârlarında % 56 artış 
var ve bu artışın ancak % 16'sı Amerika'da 
sağlanıyor, % 84'ü bu petrol şirketlerinin faa
liyet gösterdikleri veya petrollerini sattıkları 
başka memleketlerde sağlanıyor. 

IDeğerli 'arkadaşlarım, sanırım, son müzake
relerde veya müzakerelerden önce zaman zaman 
bir parti dilerinin demecinde; «İşte programda 
hiç milliyeltçiılikten balhis yok» falan denilmiş
ti. Çağımızın milliyetçiliğine ekonomik milli
yetçilik dedik diye lütfen hor görülmesin, mü
balâğalı sayılmasın. Çağımızın milliyetçiliği, 
'bugünkü dünya gerçekleri karşısında, bizim, 
keşfetımek zorunda olmadığımız, kapitalist ol
sun olmasın dünyanın bütün büyük ülkelerinin 
açıkladıkları bu gerçekler karşısında millî men
faatleri korumalktır. Çağımızın milliyetçiliğinin 
birinci koşullu budur. Hükümet programı da bu 
milliyetçilik anlayışına dayanarak hazırlanmış
tır. (C H. P. sıralarından alkışlar.) 

(Özellikle Sayın Korknmzcan, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerindeki işçilerin, (yalnız işçiler değil 
(kastımız, bütün çalışanların; işçisiyle, yönetici
siyle, müstalhıdemiyle, teknik personeliyle) yö
netime katılması ve katkıları oranında (bu sö
züm. de eleştirildi, halbuki programda var) 
pay almalarıyle ilgili madde hakkında bâzı 
kuşkuları belirttiler. Bu konudaki düşüncele
rimizi kısaca anlatmak isterim. 

'Değerli arkadaşlarını, bundan iki amacımız 
varıdır. Birisi; şimdiye kadar İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin sahihi, patronu belli olmamış
tır. Devlet bunlara gereği gibi sahip çıkmamış
tır. özellikle çok partili döneme girildiğinden 
beri, politik nedenlerle gereği gibi sahip çıkma
mıştır. Kendi yönetimlerinin ise sahip çıkabil
me yetkileri olmamıştır. Zaman zatnan yine ik
tidarda bulunanların meşre'bine, anlayışına gö-

I re Devlet sektörü, Türkiye'yi yer yer Ortak 
Pazar ülkeleriyle rekabet şansına kavuşturabi-
lecdk kadar büyük olanaklarıyle, kolay servet 
sağlamak isteyen bir kısım özel teşebbüs erba
bının rahatça sağabildiği, menfaat sağlayabil
diği kurumlar haline getirilmiştir. Partizanca! 

j ataimalar yapılmıştır, özel teşebfbüsün istekleri-
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ne göre atamalar yapılmıştır veya gerekli ata
malar durdurulmuştur ve neticede bunlar mem
leket ekonomisini .ayakta tutabilecek kurumlar 
olduğu hailde memleket ekonomisine yük olan 
kurumlar haline gelmişlerdir. Biz bunlara ye
ni bir sahip bulacağız, bu sahip millet olacak
tır ve millet adına o fabrikalarda, işletmelerde, 
maden ocaklarında çalışanlar olacaklardır ar-
kadaşlıannı. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

©unun için Yugoslavya misalini verdi Sa
yın KJorkmazcan. Yugoslavya'ya gitımeye gerek 
yolk. YugoslavyaIdaki şekil, birçok bakımlardan 
onların devlet yapnsıyle kaynaşmış değişik bir 
sistem, incelemeye değer yönleri hiç şüphesiz 
var; fakat biz model olarak başka ülkelere ba
kalım. Almanya'da, yalnız devlet sektöründe 
değil, büyük özel müesseselerde bu sistem uzun 
zamanıdır uygulanıyor ve çok daha ileri ölçüde 
uygulanmasının hazırlıkları yapılıyor. Yer yer 
İngiltere Me de uygulanıyor, İtalyan kaınıu ikti
sadî kuruluşlarının bir kısmında uygulanıyor. 
Kapitalizmde bir hayli ileri gitmiş olan Fran
sa'da Renault gilbi bir büyük faibrikada uygula
nıyor, kapitalizmin bayraktarlığını yapan Ame
rikanda MİT ('Mıassacıhusettts Institute of Tech
nology) denilen büyük üniversitede bu bir ders 
olarak okutuluyor. Scanlon Plan adlı bir kürsü 
vardır ve burada işçilerin yönetime ve kâra ka
tılması dersi okutulur. Hiç değilse benim bildi
ğim, bir kaç yıl öncesine kadar okutulurdu. Bu 
da şöyle ortaya çıkmıştır : 

Birinci Dünya Savaşından sonraki ağır bu
nalım yıllarında bir küçük demir - çelik fabri
kasının işçileri ücretlerinin artırılmasını isti
yorlar, grev yapıyorlar. Patron, dünya iktisadî 
bunaıtomınm etkisi altında bir kuruş verebile
cek durumda değil, zaten iflâsın eşiğinde oldu
ğu için falbrikasmı kapatmak üzere, işçilerin 
üyesi bulundukları sendikanın mahallî şube 
başkanına gidiyor ve «Bana bir çare bulun» di
yor. Sendika başkanı halk veriyor faibrika sa
hibine, «Bu çareyi faibrikada çalışan işçiler bu
labilir, onlara imkân tanıyın» diyor. Scanlon 
adlı eğitimsiz, fakat uyanık bir işçi bu işin ön
derliğini üzerine alıyor ve bir kendi kendini yö
netim plânı çiziyor. Daha dünya iktisadî buh
ranı devam ederken o faibrika hem bunalımdan 
kurtuluyor, hem de işçilere istediğinden çok 
daha fazla gelir ve menfaat sağlıyor. Ondan 

| sonra hiç bir okulun mezunu olmayan bu Scan
lon adlı işçi MULT gibi bir büyük üniversitede 
bir kürsü sahibi yapılıyor. Amerika'da zaman 
zaman o kürsü etrafında bir kongre toplanır; 
Amerika'nın çeşitli yerlerinde yönetime ve kâ
ra katılma sistemini uygulayan özel firmalar 
toplanırlar, karşılıklı tecrübelerini, izlenimleri1-
ni birbirlerine anlatırlar ve bu sistemi geliştir
meye çalışırlar. 

Yine İngiltere'de, (yanlış hatırlamıyorsam) 
Scot Bader adlı bir şirket vardır; bu şirket ta-
mamiyle içinde çalışanlar tarafından yönetilir; 
kârının bir kısmı çalışanlara verilir, bir kısmı 
yatırıma ayrılır, bir kısmı sosyal ve eğitsel fa
aliyetlere ayrılır. 

O halde «iSiz Yugoslav sistemini getirmek is
tiyorsunuz» demeden önce, biz bu konularda 
önyargı sahibi değiliz, çok kendine özgü bir re
jimi olan Yugoslavya^daki devlet işletmeciliğin
den de elbette bâzı öğreneceğimiz şeyler olabi
lir. Amerika uzman üstüne uzman gönderiyor 
Yugoslavya'ya- Ama evvelâ Almanya'ya, Ame
rika'ya, İtalya'ya bakınız, bütün bunlarda bi
zim yalnız devlet sektörümüz için (ö>zel teşeb
büse karışmıyoruz) önerdiğimiz sistemi bula
caksınız. 

Değerli arkadaşlarım, istiyoruz İd, Devlet 
bu işletmelere yön versin, plân hedefleri ver
sin; ondan sonra karışmanın; yetkileriyle ve 
sorumluluklarıyle haşhaşa kalarak; işçisi, mü
hendisi, yöneticisi kafa kafaya versinler, hem 
bu müesseseleri kurtarsınlar, hem kendi kendi
lerini kurtarsınlar, hem de Devlet maliyesini 

I ve bütçesini kurtarsınlar. Bizim istediğimiz 
bundan ibarettir. 

Sayın Demirel; hem «Bu programla hiçbir 
şey getirmiyorsunuz» diyor, hem de, «Bu prog
ramda valdettiklerinizi hangi maddî olanaklarla 
yapacaksınız?» diyor. Demek ki, biz aynı şeyi 
söylemdşjiz ki, «Bunu hangi olanakla yapacak
sınız» diyor. Bir de espri yaptılar, «Milyonların 
Maliye Bakanlığının alt katında olmadığını gö
receksiniz» dediler. Bu tatlı bir espri idi. Fakat 

J ben espri yapmayacağım, kendilerine bir gerçe^ 
ği hatırlatacağım,. 

Kendileri Başbakan oldukları vakit, bildi-
ğiım kadar ve bâzı kendisinin danıştığı iktisat
çılardan da öğrendiğim kadar - uzun zaman, 

i «Şu yastıkların, şiltelerin altındaki milyonlar 
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ne zaman çıkacak» diye beklemişler. İktidara 
ıgelmedeu önce bu konuda söylediklerine, «îışte 
Halik Partisi Hükümetleri varken herkes mil
yonlarını şiltesinin altında saklıyor, yastığının 
altında saklıyor» lâfına kendileri de inanmış
lar. Sonradan ciddî ciddî, bildiğim kaldarıyle 
bâzı ekonomistleri, çağırtmışlar; «İBu milyonlar 
me zaman yastıkların, şiltelerin altından çıka
cak» diye. Biz böyle bir bilmezlik içinde değiliz. 
Maliye Bakanlığının alt katında bize ne devre
dildiğini maalesef çok iyi biliyoruz Sayın De
mirci. (C H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ve bütün o imkânlar içimde; ama. o 
imkânları süratle artırmaya ç/alışarak, proıgra-
ımımızida beliıMiklerimizi yapmaya çalışacağız. 

iSayın Demirel, kendileri birkaç yıldır çok 
reformcu oldular biliyorsunuz, «Hükümet prog-
ramı reformlardan biç söz etmiyor» dediler. 
ıDeğerli arkadaşlarım, 2,5 yıl o kadar s'özü edil
di ki, millet bıktı ve ciddiye almaz hale geldi. 
Yozlaştırmayı başardınız reformları... Onun 
için artık sıö'ziinü etmeyeceğiz, yapacağız arka
daşlarım. (O. H. P. sıralarımdan «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Bu programda sizin reddettiğiniz 
ne varsa gerçek reform onlardır... 

^Toprak reformundan söz edilmiyor» dodi 
Sayın Fey^ioğlu, doğrudur. Millî Selâmet Par
tisi Gırulbu adına konuşan Sayın Hasan Aksay 
(arkadaşım da bunu açık yürekle belirtti. Bu 
koalisyon anlaşmamızın bir gereğidir. Bunu 
kenldi .aramızda konuşmuş olduğumuz gibi, bü
tün açıklığı ile Yüce Meclise ve kamuoyuna bil
dirmeyi görev sayıyoruz. 

'Değerli arkadaşlarım, aslında Sayın Millî 
Selâmet Partisi Genel Başkanı arkadaşımın iz
nini almadan koalisyon müzakerelerine girece
ğim, özür 'dilerim. Koalisyon müzakerelerinin 
uzaması sanıldığı giıbi temel ekonomik, sosyal 
ve siyasal konulandaki bâzı anlaşmazlıklardan 
ileri gelmedi. İki tarafın da titizliğinden ileri 
geldi. Hükümet kurulduğu zaman ortaya çıka
bilecek yönetimle ilgili, tedbirlerin ayrıntılarıy
la, ilgili bâzı sorunları Hükümet kurulmadan 
önce 'açıklığa kavuşturmak arzumuzdan geldi. 
Bu arada ikimiz de birbirimizle bu programda 
yer alan siyasal, ekonomik ve sosyal tedbirleri 
(kabul ettirmokte en küçük bir güçlük çekme
dik. Sadece ilki konuda karşılıklı güçlüğümüz 
oldu. 
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1. — Toprak reformu konusunda. Burada 
bize Sayın Feyzioğlu ve Sayın Demirel tarafın
dan hatırlatıldığı gibi, geçen yıl yürürlüğe gir
miş olan Toprak Reformu Kanununu yeterli 
bulmadığımız bilinen bir gerçektir, bunu bildir
gemizde de açıkladık ve iktidar olunca değiş
tireceğimizi, ne yönde değiştireceğimizi anlata
rak söyledik. 

2. — Ortak Paızar konusunda güçlüğümüz 
I oldu. Fakat aslında iki parti de, karşılıklı, bu 

konularda dahi büyük bir fedakârlıkta" bulun
mak zorunda kalmadılar. Çünkü Sayın Millî 

I Selâmet Partisi sözcüsünün do dün burada aıçık 
sözlülükle belirttiği gibi, Millî Selâmet Partisi! 
bizim Ortak Pazar üyeliği yolunda atılmış ace
leci, ihtiyatsız adımları, verilmiş aşırı tavizleri 
onarmak, kendi ulusal yararımıza uygun hale 
getirmek için beslediğimiz niyetin içtenliğini 
gördü. Bunu bir teminat olarak kabul etti. Hiç 
değilse, bu, Türkiye 'nam menfaatlerini büyük 
ölçüde korur diye düşündü. Biz de şöyle düşün
dük. Toprak Reformu konusunda : Millî Selâ
met Partisi bizim Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda yapmak istediğimiz değişiklikleri 
sakıncalı buluyor, olaibilir; ama yürürlükte bir 

I kanun vardır. Bunun yürütülmesinde iki parti 
ımitaibık. Biz de bunu şöyle içimize sindirdik: 
Bizim .anlayışımıza göre esasen doğrudan doğ
ruya toprak dağıtımı ile toprak reformuna baş
lamak son derece tehlikeli olabilir. Çünkü bir 

toprak reformu uygulamasının ilk yıllarında 
verim düşüşü olursa, «'Toprak reformu da bu 
muymuş» diye bir hayal kırıklığı uyanabilir. 
Toprak reformu uygulam;asıyle birlikte köylü
yü verimli ve yoğun tarım işletmeciliği yapabi
lecek olanaklara kavuşturmak gerekir. Bunun 
için güçlü kooperatiflere, yeterli kredi olanak
larına kavuşturmalk gerekir. Aracının, tefeci
nin sömürüsünden kurtarmak gerekir... (IA. P. 
sıralarından «hayırlı salbahlar» sesleri) Bunuj 
kitaplammıızda, bildirgelerimizde yıllardır oku
yabilirdiniz. Size hayırlı salbahlar. Size hayırlı 
salbahlar... Yıllandır bizim toprak reformu anla
yışımızın kuru bir toprak dağıtımından ibaret 
olmadığını bu kürsüde anlatıyoruz, kitaplarda 
yazıyoruz, bildirgelerde anlatıyoruz. (O. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar. C. H. P. 

I ve A. P. sıraları arasında karşılıklı gürültüler.) 
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Başarılı bir toprak reformu için gerekli ol
duğumu bildiğimiz bu tedbirlerin alınmasının 
hiç birine Millî Selâmet Partisinin itirazı yok. 
Onun için bu dönemi bu sekilide değerlendiririz, 
onldan sonra bııgiinikü kanunun elverdiğinden 
daha ileri ölçüde 'bir toprak reformuna gerek 
var mıdır, gerek yok mudur, onu zamanı geldi
ğimde ayrıca düşünürüz. Demek ki, toprak re
formu konusunda ve Avrupa Ekonomik 'Toplu
luğu konusunda araımızdaiki müzakere ve kar
şılıklı uzlaşma, taviz tamdan ibarettir. (C. H. P. 
ve A. P. sıraları arasında müdahaleler, gürültü
ler.) 

İDAŞEAN — Rica ederim, rica ederim arka
daşlar. 

İBAŞBAIKAN BÜLENT EOEVİT (Devamla) 
— Sayın arkadaşlarım, Sayın Demire! burada, 
her hailde bizim yüzümüzden olmamakla bera
ber, .«(Büyük ölçüde artan hayat pahalılığı kar
şısında köylünün satınalma gücü iki mislime çı
karılmalı» dedi. Buna çok sevindim.. Temenni 
ederim ki, bu olanağı bulduğumuz hallerde bun
dan memnun kakmayacak bâzı iş çevrelerinin 
görüşleri, şikâyetleri bu kürsüde yansıtılmaz. 

Değerli arkadaşlarını, «Haşhaşta ne yapa
caklar? Vazıh deyimler bulamaıdıik» dedi Sayın 
Demirel. Kemdi bildirgelerini açtık, birkaç defa 
karıştırdık, tek bir cümleye rastlamadık. Ama 
seçim kampanyası sırasında «Kanunu değiştire
rek haşhaş ekimine müsaade edeceğiz» diye söy
lediler. Halbuki mesele kanunla halledilecek de
ğil, kararname ile halledilecek mesele idi. Niçin 
öyle dediler? Çünkü Hükümet kendi ellerinde 
idi,, bunu yapalbilecek bakanlar kendi balkanla
rı idi. Kendileri resmen Hükümette olmasalar 
•bile fiilen Plükümeitte idiler. Onun için karıarna-
me ile yapabilirlerdi. Bunu halktan saklamak 
üzere, «ıKanunu değiştireceğiz» dediler. Biz 
başından beri yazılı metini e rimiade ne söylüyor-
salk, o mealde, o çerçeve içerisinde kalıyoruz. 
İktidara geidiik, güvenoyu aldıktan sonra - ve
rirseniz - ilk inceıleyieeeğimiz .meselelerden birisi 
olacaktır. İnceleyeceğimiz sözü bile doğru de
ğil, şimdiden konuyu ine eletmeye başladım. Bu 
konuda her şeyiden önce Türkiye'nin ve Türk 
feöylüsünün yararını düşüneceğiz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Geçen gün bâzı bilim adamlarının •açılkladı-
ğı bir acı gerçek: Türkiye'deki haşhaş tohumu 
3 - 4 bin yıl içinde oluşturulmuş bir tohumdur. 
Türkiye'yi, ileride bu tohumu başka memleket
lerden ithal etmek durumunda bırakmamak için 
gerekli her tedbiri alacağız. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Haşhaşın yalnız 
haşhaşını değil, yemeğinde yağını kullanan, 
ahırında sapını kullanan köylüyü ele - güne 
muhtaco'l maktan kurtaracağız arkadaşlarım. 
Bunun için hiç endişe etmeyin. (C H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Orman köylüsüne bu programla önerdiği
miz, sağladığımız olanaklardan da çclk endişe 
duyulduğunu gördüm Sayın Demir el'in konuş
malarından. Bâzı çevrelerin endişe duymakita 
yerden göğe kadar hakları vardır. Çünkü şim
diye kadar Türkiye'de bâzı iş adamları Devle
tin ormanlarından keresteyi, odunu ucuza ka
patmışlar, Devletin inşaatına iki misli fiyatına 
satmışlardır. Bu yapılamayacaktır artık. (C. H. 
P. sıralarımdan alkışlan') Bunun ticaretini en 
başta orman köylülerinin kooperatifleri yapa
caktır. 

«ıG-enel sağlık sigortasından söz edilmemiş
tir» dedi Sayın Demirel. Oysa, genel sağlık si
gortasının memlekete yayılacağı programda 
açıikça ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu ar
kadaşım grev oylamasının muhtemel sakınca
ları üzerinde durdu. Bu sakıncaları elbette biz 
de biliyoruz; fakat şimdiye kadar yürürlükte 
olan sistemin sakıncalarına bir çözüm buluna
mamıştır. Eğer bu sakıncalara, yani hanıgi sen
dika yetkilidir, bunu tayin edebilmek için et-
ıkin bir sistem, mekanizma bulunabilirse, bu 
önerimiz de ısrar etmemiz hiç bir neden kal
maz. Bu öneriyi huzurunuzla getirdiğimiz vakit 
de, Sayın Feyzioğlu'nun aiklında bulunan, f e 
ncim de paylaştığım kaygıları giderici birtakım 
formülleri de hiç şüphesiz ya biz getireceğiz 
veya burada birlikte arayacağız. Arma bugün 
çalışma hayatiyle biraz yatkından ilgilenen sa
yın üyeler, sendikalar anasında yetki ihtilâfı 
meselesinin nasıl sendikacılığımızı birtakım has
talıklarla malûl hale getiren, nasıl huzursuzluk 
nedeni olan bir sistem olduğunu biliyorlar. Bu, 
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bizim çıkarttığıunız kamın, iyi niyetle koymu
şuz, ama uyguiamaldıa işlemediğini görüyoruz. 
Bunu değiştirmek için çare arıyoruz. Bu çare, 
programa koyduğumuz olmayabilir, ama mut
laka bir çare bulmaya m'eeiburuz. Daha iyisi şu 
ama kadar aklımıiza gelmedi. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirci, (Özür 
dilerim, bu bölümide perakende olarak konul a,-
ra değiniyorum) «İşçi - memur ayırımı nasıl 
olacak» dediler. 

Bunun kesin ölçeğini, tafbiî güvenoyu verir
seniz kusa bir süre içinde aramaya, bulmaya ça
lışacağız. Bizim düşüncemize göre bâzı genel 
•kurallarım söyleyebilirim: 

Birincisi; kamu sektöründe çalışanlardan as-
lmda. işçi, sayılması gerektiği halde, toplu söz
leşme ve grev hakkından yararlanmasın diye 
memur statüsüne mahkûm edilenleri cesaretle 
işçi statüsüne geçireceğiz. Birinci kıstasımız bu 
olacak. 

(Mcincüsi; İktisadî Devlet Teşekküllerinde ku
racağımız demokratik işlottme'cii:k yöntemiyle, 
o sektörde çalışanlar zaten muhtemelen memur 
'olmaktan çıkacaklar; yöneticisiyle, mühendisiy
le işleitmleeisiyle, hepsi sözleşmeyle çalışan, hu
kuk açısından işçi sayılahilen veya işveren ve
kili sayılaıbllen kimseler durumuna gelecekler. 

Yine, Sayın Demirel, «Teknik personelden 
en iyi ye etkin biçimde yararlanacağız diyorsu
nuz. Bunu nasıl yapacaksınız?» diyor. 

Bunu yapmaya medburaz. Aksi halde sana
yileşenleyiz ; aksi halde beyin göçünü önıl ey etme
yiz, aksi halde Türkiye'de o kadar milyonlar, 
milyarlar harcayaralk okuttuğumuz tekmisyen, 
sanatkâr, mühendis, jeolog, doktor yaptığınız 
elemanların yurt dışına, gitmelerinin bir ölçü
nün üstünde önleyemeyiz. Bunun mutlaka çare
lerini bulacağız. Bir kere onları mâuen tatmin 
edeceğiz, onları küstürmeyeceğiz. Acı gerçek 
şu ki, Bayın Demire! o zümrenin içinden geldi
ği halide o zümreyi kendisinle küstürdü. (O. II. 
P. sıralarından alkışlar) 

Biz Türkiye'de İyin- teknokrasi kurmak iste
miyoruz. Ama teknik insana, bilim adamına, 
•teknisyene gereken değer verilmeden, 'genelken 
ölçüde manevî ve maddî tatmin sagla.iLmia.daai1 

demokrasinin de işleyemeyeceğine, sanayileş
me yolunda da ilerieyemeyeceğimize inanıyo
ruz;. 

5 . 2 . 1974 0 : 1 

I Evvelâ şunu içinize sindirmemiz lâzım, mil
le t vekilleri olarak, bakanlar olarak, ben Başba
kan olaraSk, Devlet dairelerinde değerli arkadaşa 
larımız müsteşarlar, genel müdürler olarak şu
nu İçimize sindirmek zorundayız: Çağımızın sa
nayi uygarlığında birçok teknik personel ken
disinin üstü durumunda bulunan, âmiri duru
munda bulunan kimseden daha yüksek ücret 
alabilir, alması gerekeibilir. Mühendisi tutmak 
için, jeologu tütmaik için onun maaşına zam ya
pacağız. Efendim, onun âmini müsteşar, onun 
âmini genel müdür bu kadar para alıyor, haydi 
onlara ela yapalım, haydi arkasından mühen
dise... Bu yok. Sanayileşen her toplumda bâzı 
öyle işçi vardır kî, âmirinden yüksek ücret alır. 
Bu, sanayileşmenin henüz çaresi bulunamamış 
bir personel rejimi sorunudur, öa resini bulun -

i caya kadar buna teslim olacağız; teknik perso
neli hem manen, hem maddeten tatmin için ge
rekeni yapacağız arkadaşlarım. 

ıSayın Demirel, «Büyük şehirlerin ve metro
pollerin protbleanlerine ne gibi çözümler düşü-
ııülmdktediii''?» dediler. 

Anlaşılan kendileri bizim programımızı oku
mak zahmetine katlanmamışlar, kendileri sor
sun biz anlatalım diye düşünmüşler. Hepsi ay-

I rmtılı olarak var. Uydu - kentlerden söz etmi
şiz. Büyük şehirlerin kendıi kendilerini boğma
larını önlemek için, çevre sağlığı sorusunu Ön
lemek için, arsa spekülâsyonu sorununu önle
mek için, İngilizce «ıStatelitc» denilen uydu -
kentler kurulmasını önermişiz her büyük şek
lin etraflında. Şehirlerin etrafındaki gelişme 
alanlarımda bulunan arsaların kamu yararına 
kullanılmak üzere kanıul aştın imalarını önermi
şiz. 

I 'Gecekondu sorununa köklü, gerçekçi ve ce
sur çözümler önjcrmrişiz. Bazı arkadaşla rmıızm, 
sayın söızciüleriin koı ktukları gibi herkes dile
diği yere gecekondusunu kuracak değil, buna 
son veriyoruz. «1973 Aralığına kadar olan uy
gulamayı bağışlama sınırı içine alacağız» diyo
ruz. Özel kişilerin arsaları üzerinde kurulmuş
sa, «İlle o -arsaları kamulaştıracağız» da demi
yoruz; «iMümkünise kaimulaştı-racağız, mümkün 
değilse, gerekli değilse onlara başka yerde ko
nut sağkıyaeağız» diyoruz ve bundan sonrası 
için, «Altyapı hizmetlerini Devletin getireceği 

I alanlar tespit edeceğiz- ve kendi evini kendi-ya-

520 — 

http://sagla.iLmia.daai1


M. Meolai B : 37 5 . 2 . 1974 O : 1 

pana, me zamandır lâfı edilen, ama gerçekleş
meyen bir sistemle yardım yapacağız» diyoruz. 

'Ayrıca, köy - kentlerden söz ediyoruz. Sa
yın Demirel köy - kentler hakkında çok kuşku
lar ileri sürdü. Oysa bu, «Merkezî köyler» adı 
altında, daılııa bundan kusa bir süre önce burada 
müzakere eıttiğimiz Üçüncü Beş Yıllık Plâna 
muhtemelen bizim 1969 bildirgemizde m esinle
nerek veya değerli plânlamacı uzmanların dü
şüncesiyle girmiş bir konudur. Uygulaması ya
pılmamıştır, belli bir ekonomik ve sosyal sistem 
içine oturtulmamıştıır. Onun içtin bugüne kadar 
işleyeceğimden şüphemiz vardı idaredeki bâzı 
iyi niyetli yöneticilerin gayretine rağmen; fa
kat biz bunu uygulamaya kararlıyız. «Bunun 
finansmanı nereden gelecek?» diye soruMu. 
Bu, kemdi kendini finanse edecek. Çünkü, köy
lüye hizmcıt eskisinden çok daha kolay ve ucu
za götürülebilecek; köyler, köy - kentlere nak
ledilmeyecek, isteyen yerli yerimde oturacak, 
ama bugün hiç bir köye ulaştırılması mümkün 
olmayan bazı hizmetler ve yatırımlar merkezî 
hizmet noktalarına götürülecek ve oradan ge
rektiğimde köylere de ulaştırılması olanağı sağ
lanacak. Bunla.r üretim merkezleri olacak, daha 
ileri tarım teknolojisi merkezleri olacak ve 
yaygın sanayi politikamızın gereği olarak, köy
lünün de katkısıyle, teşebbüsüyle veya. yurt 
dışındaki hemşehrilerinin ortaklığı ile sanayi 
kuruluşları kurabilmeleri için bütün olanakları 
toplayacak merkezler olacak. 

»Buralarda kurulacak küçük sanayiler as
lında şehirle ıxl e kurulacak sanayii erden çok 
•daha düşük maliyetli olacak, özel teşebbüs veya 
devlet bir şahinde bir teşebbüs kurmak için ev
velâ birtakım istimlâkler yapar, birtakım sos
yal yapılar yapar, sosyal görüşü daıha ileri ise 
lojmanlar yapar; ama köylü fabrika kurmayı 
düşündüğü vakiıt (ki, yer yer birçok yerlerde 
düşünülüyor) bu yatırumliarın hiç birini yap
maksızın tasarrufunu olduğu gibi fabrikaya ya
tırıyor. 

Bundan bir süre önce, geçken yaz balları idi, 
Alanya'nın Akarlar Köyüne uğradım, kendili
ğimden, tarihî oluşum içinde bir merkezî köy, 
bir yarı köy - kent durumuna gelmiş Alsarlıar. 
1 0 - 1 1 köy ona bağlı, meyvaeılık yapan köyler 
veya dağ köyleri... Burada köylü bir ami.ba.laj 
fabrikası, kuruyordu türlü engellemelere rağ

men. Ambalaj fabrikasının temelimden ve inşa
at malzemesinden başka tek bir ek inşaait, yan 
inşaat yoktu. Halbuki aynı fabrika bir şehirde 
kurulacak olsaydı, onunla ilgili bir sürü yan 
masraflar da ortaya çıkmış olacaktı. 

»Demek ki, her bakımdan; gerek hiznretin 
götürülmesi bakımından, etkinliği bakımından, 
gerek sanayi kuruluşları bakımımdan köy - kent
ler kemdi kendilerini finanse edebilecekle/ni gi
bi, daha üretken kaynak merkezleri haline ge
leceklerdir. 

Değerli arkadaşlarımı, muhtemelen bizim 
progriamda belki acele ile yaptığımız bazı ifa
de aksaklıkları dolayıısıyle bu üniversiteye giriş 
konusunda meramımızı iyi anlatamadığımız gö
rülüyor'. Böyle olabileceğini bütün içtenliğimle 
söylüyorum. Onun için müsaade ederseniz bu 
'konuda ne olacağını, ne olmayacağını kısaca 
'anlatayım. 

Bazı sözcü arkadaşlarımız 'dediler ki : «Siz 
herkes için üniversiteye giriş sınavsız olacaktır. 
demiştiniz. Halbuki simidi bâzıları için sınavlı 
olacak diyorsunuz.» 

'Değerli arkadaşlarım, herkes için üniversite
ye girmek sınavsız olacak derken bunun anla
mı elbette şu olanak gerekir: (A. P. sıraların
dan «Yaas!..» .sesleri) Arkadaşlar, ciddî bir me
sele konuşuyoruz, ya'larla, ballarla halledilecek 
bir mesele değil, ciddî bir mesele üzerindeyiz, 
150 bin genci ilgilendiren bir mesele konuşuyo
ruz. 

«'Herkes imtihansız girecek» demek, üniver
siteye girme hakkını iktisaıbetmemiş kiınsielerin 
de imtihansız olarak üniversiteye gireceği mâ
nasına elbette gelmez. Kimler üniversiteye sı
navsız girecek? Üniversiteye hazırlayıcı nite
likte oklukları kabul edilen ortaöğrenim ku
rumlarını bitirenler üniversiteye sınavsız gire
cekler. Buna ek olarak şimdiye kadar üniver
siteye girme olanağını hiç bulamamış olanlara 
'da sınavla girme şansını tanıyoruz, geçici ola
rak... Ayrıca diyoruz ki, kimsenin önü tıkan-
mayacalldtiır eğitimde ve öğretimde. Liselerde 
tek çatı altımda değişik bölümler, programlar 
uygulanacak ve üniversiteye hazırlayıcı nitelik
te olmayan bir programa devam etmekte olan 
bir öğrenci eğer fikrini değiştirir, «Hayır, ben 
bu meslekten vazgeçtim, üniversiteye gidece
ğim.» derse, ona göre bir çatının altında deği-
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şik kurslar, programlar bulunaeağı için, onla
rı izleyebilecek ve o da o zaman üniversiteye 
sınavsız girebilecek. 

ıŞimdililk üniversiteye girme hakkı hiç tanın
mamış olanlara yeni bir halk tanıyoruz, ilerde 
onları da lise mezunlarına sağlayacağımız im
kâna tam kavuşturmak üzere. 

Demek ki, sCçimılıerde verdiğimiz sözün ge
risine düşmeıınâşıiz, daha ilerisime gitmişiz arka-
daşiariim. (ıC. II. P. sıralan nidan «Bravo» ses
leri., allkışlar) 

Sayın Demirci, benim geçmişteki bazı sözle
rimden hatırlatmalar yaparak biraz alaylı bir 
üslupla, «İmam - hatip okullarının orta kısmı 
açılacak mı?» diye sordular. 

Değerli arkadaşlarım, bizim geçmiş, yıllarda
ki itirazlarımız şu idi: Bütün meslek ve sanat 
'okullarının or'ta kısımları kapatıldı; askerî or
taokul, san alt ortaokulu, Maliye Meslek Örta-
ıclkulu, tanım ortaokulu, hemşire ortaokulu, sağ
lık ortaokulu, hepsi kapatıldı, yalnız İm;am -
hatip oıtuaclkulu parasız yatılı giriş olanakları
na sabilbolaıak açık bırakıldı. Bu durumda fa
kir aileler, çüculklarının din adamı olarak ye
tişmesini isteseler de istemeseler d;e çocuklarını 
bu okullara gönderımck zorunda kalıyorlardı. 
iBiz, «İmam - hatip okulları kapansın!» deme
dik. Biz, «Sosyal adaletin gereği, Türkiye gibi 
fakiri böl bir ülkede bütün meslek ve sanat okul
ları, tıpkı imam - hatip okulları gibi ilkokula da
yalı hale getirilsin yeniden» dedik. Ne yapıldı? 
Tam tersi yapıldı, fakir çocuklarına son olanak da 
kapatıldı ve imam - hatip okullarının orta kısmı 
kaldırıldı. Şimdi imam - hatip okulu ve diğer 
meslek ve sanat okulları ile birlikte bütün meslek 
öğrenimini ilkokula dayalı hale getireceğiz. Prog
ramımızda yazılı olan budur. 

(O. II. P. ve M. S. P. sıralarından. «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

'«Vekil imamlar kadroya geçirilecek mi, ge
çirilmeyecek mi? Açık söyleyin» dedi Saym 
Demire!. 

(Böyle konularda hiç bir kompleksimiz yolk. 
Açık söyledik, daiba da aıçıik söyleıriz. Türkiye'de 
vekil kınamlar sorunu inkâr edilemeyecek bir 
sosyal sorundur. «Sen, yeteni kadar bilgili dia-
ğiiisin» diye insanları, şu ana. kadar iyi - kötü 
bir geçim imkânı olan insanları Devlet tutup 
cami kapısının dışına atamaz. Ama, bazısının 

muhtemelen okuiması yakması dahi yoktur ki, 
'bu gibi kimselere de büyük saramluluk, bilgi 
isteyen bir görevi de ilelebet emanet edemeyiz. 
Bunların birçoğunun kendi kendilerini ne ka
dar iyi yetistirdilkleririi çok iyi biliyorum aıma, 
aralarında o olanağı, aile durumları, yoksul
lukları dolayısıyle bulamamış olanlar da var
dır. 

Bizim dediğimiz açıkça şudur: Vekil imam
ların eğitim açısından eksikliklerini tamamla
yacağız. Bu eksiklikleri tamamlanınca onları 
asıl kadroya geçineceğiz, ondan sonra vekil 
imamlık uygulamasına sıoıı vereceğiz. Sözleri
miz bundan ibarettir. (>C. H. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Seçim sistemi konusunda Saym Feyzioğlu, 
benim şahsen benimsediğim bir öneride bulun
du. Derhal koalisyon ortağımız olarak Saym 
Erbalkam'a eğildim, «Siz de .benimser misiniz?» 
dedim, «Memnuniyetle» dediler. «Seçim sistemi 
değişirken seçilme yaşmı 25'e indirelim» de
diler, dediler Sayın Feyzioğlu. Bunu şükranla 
karşılıyoruz ve gruplarımızın da benıiımiseyece-
ğini düşünüyömım. Bunu memnuniyetle, hazır
layacağımız kanuna koyarız. - (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

'Millî savunma hizmetleri konusunda Sayın 
Demirci, «Modern bir ordunun ihtiyaç fazlası 
olanları yurt hizmeti sırasında askerlik dışı 
kamu hizmetlerinde görevlendirebiliriz» sözü
müze kargı, «Amelei mükellefe devri yeniden 
mi açılıyor? Her ne sebeple olursa olsun bu de
vir açılamaz» dediler. 

Böyle meydan okumalara 'ihtiyaç yok Sa
yın Demire!. Türkiye'de demokratik hukuk dev
leti var. Her şieye rağmen tahribedilrnemiş Ana
yasa Mahkemesi var, Danıştay var, elbette açı
lamaz. O devir, elıbettle amelei mükellefe devri 
açılamaz. Biz Anayasamızın elverdiği ve bu
güne kadar kullanılamamış bir olanağı memle
ket yaraınna kullanacağız; herkesi kendi bil
gisine, eğitim alanına ,eğilimine en uygun alan
da ordunun ihtiyaç fazlası olanları çalıştıraca
ğız. Böylelikle askerlik cağına gelmiş gençleri
mizi, bâzılarını yıllarca işsiz güçsüz, evsiz bark
sız bekleme durumundan kurtaracağız ve başta 
geri kalmış bölgeleri o yetiş'miş elemanların 
hizımietlerinden yararlandıracağız. 
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Kıbrıs konusunda Sayın Korkmıaz'can bir 
endişelerini belirttiler. Bu konuda kısaca sunuş
ta bulunma gereğini duyuyorum. Şöyle dediler: 
'«KıbnsUaki Türklerin emniyeti için Türkiye'
nin bu konuda söz saibibi olmakta devamı im
kânı mı, yofcsa aaıcak bir veya iki eyaleti Türk
lerin idaresinde şeklen bağımsız bir devlet ida
resi mi millî menfaatlerimize daha uygundur?» 

Bu soruyu sormalarının nedeni, bizim Kıb
rıs için en uygun çözüm olarak federasyon fik
rini önermiş olmamız. Bu konuda en küçük bir 
kaygı duymalarına gerek yoktur. Esas olan 
Kıibrııs'un bağımsızlığıdır bizim için. Kıbrıs'ın 
nje bölünmesini, ne başka bir ülkeye ilhakını 
istiyoruz, «Bağımsız bir devlet statüsü olmaya 
devam etmelidir» diyoruz. Bağımsız bir devlet 
statüsü içinde, elbette, Tünkiye ile bugüne ka
tlar devam eden ilişkileri devam edecektir. 
ı«Federasyon» derken de, Kıbrısı eyalet eyalet 
bölmeyi asla düşünmüyoruz. Osmanlı Devlet dü
zeni ve yerleşme düzeni ,bize bu konularda çok 
ilham da verejbilir. Her cemaati dağılmış bulun
duğu yerlerde dahi belli egemenlik, kendi ken
dini yönetim olanaklarına .kavuşturmak: olana
ğı vardır. Biz Kıbrıs'ı bölecek bir federasyon 
düşünmüyoruz, iki toplumun egemenlik hakla
rında adaletli ve demokratik bir dengeyi ve 
uzlaşmayı sağlayacak bir federasyon istiyoruz. 
Bu halkımdan, Sayın Korkmazcan'm bir açıdan', 
Kıbrıs'ta Rumların da tamamen ters açıdan 
duydukları endişelerin ikisi de yersizdir. Hiç 
endişe duyulmasın. Hükümet olarak Kıbrıs- so
runu için en isabetli çözüm şeklinin federatif 
bir sistemle bulunacağına inanıyoruz. İki top
lumdan oluşan Kıbrıs Devletinin Anayasasında, 
federatif devlet bünyesinin gerekli kıldığı un
surların bir kısmının esasen mevcut bulundu
ğuna inanıyoruz. Belki Rumlar da bu konuda, 
ıbizim zihnimizde bulunanlardan çoık daha baş
ka düşünceleri bizde vebmiettikleri için aşırı 
endişeye kapılıyorlar. Bu itibarla, 1960 statüsü
nün hangi ölçüde takviyesinin Türk Cemaati
nin güvenliği ve Kıbrıs Devletinin bağımsızlığı 
bakımından dalha büyük bir teminat sağlaya
cağını araştıracağız. Bunu yaparken görüşme
lerde ulaşılmış olan bugünkü durumun en iyi 
hir şekilde ileriye dönük olarak: değerlendiril
mesini, dalha ileriye doğru götürülmek üzere, 
dalha iyiye doğru götürülmek üzere değerlen
dirilmesini elbette görtev bileceğiz. 

iSayın.Korkmazcan, Demokratik Parti Grû-
ıbu adına yaptıkları konuşmada; «Bu Hükümet 
solcu bir Hükümettir. Böyle bir Hükümet kar
şısında Demokratik Parti sağcı, milliyette i, de
mokrat muhalefeti temsil etmektedir.» dedi. 

Kendileri içim uygun gördükleri sağcılık sı
fatına bir şey söylemek bize düşmez. Bu sıfatla 
çağında bulundukları partileri de rahatsız et
miş olduklarını şüphesiz müşahede etmişlerdir. 
Çünkü sağcılık eskiden dinsel, geleneksel an
lamda değerlendir ildiği için Türkiye'de, bir
çok kimsenin saygı duyduğu bir kavramdı; 
ama şimdi gerçek çağdaş anlamını ve içeriğini 

. kazanımışıtır ve bu anlamda da, ekonomik ve sos
yal anlamda sağcılığın, pek hoş bir şey olmadığı 
memleketimizde geniş ölçüde kabul edilmeye 

'"başlamıştır. Ben de bu anlamda sağcılığı kendi
lerine reva görmeyeceğini umuyorum; fakat bu 
tâbiri kullanıp kullanmamak tabiatıyle kemdi 
İbileeekleri iştir. Milliytçilik konusunda, kendi
lerinin milliyetçilik anlayışına da, demokrasi 
anlayışlarına da saygı duyarım; fakat milliyet
çilik konusunda her hakle bir muhalefete ihti
yacımız olmayacaktır. Bundan emin bulunsun
lar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Çağımızın gereklerine en uygun bir 
milliyetçiliği uygulayacağız. 

Demokrasi anlayışları bakımımdan da, bizim 
-getirmek istediğimiz demokratik özgürlüklere 
karşı çıkacak yönde hir muhalefet yapmazlar
sa bilhassa memnun oluruz ve buna karşı çık
ınlayacak bir muhalefetle beraber çalışmaktan 
kıvanç duyarız. 

Değerli arkadaşlarım, gene Demokratik 
Partisinin bence çok yersiz kuşkularını sembo
lik bir dille 'anlatan «Aysberg» nazariyesi de 
geçersizdir. İki parti arasında bütün görüşme
ler her yönü ile kamuoyuna açıklanmıştı; som 
bir - iki yönü kaldıysa açıklanmamış, onları da 
Iburada açıklıyorum. Bildirgelerimizden - tabiî 
Millî Selâmet Partisi adına konuşmak bana düş
mez, ama kendi bildirgemizden - bu Hükümet 
Proigramma aktarılmamış hususlar da kamu
oyunun •bilgisi içindedir.- Hiç .birisini saklama 
•gereğini duymamışız. Demokrasi bir açıklık re
jimidir. Daha az değil, daha çok bir demok
rasi olsun istiyoruz ülkemizde; yami daha çok 
açıklık rejimi olsun istiyoruz. Böyle bir reji
min kurulmasında bize yardımcı olurlarsa, böy-
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le «Aysberg» hayalleri sönmemize de .gerek kal
maz o zaman. En korkulan akımlar bile suyun 
altında saklı kalmaz, suyun yüzüne çıkar. Su
yun yüzüne çıktı mı, her tedbirini alırsınız, en 
etkin ve demokratlık şekilde alırsınız ve o şe
kilde demokrasimiz daha sağlam, daha sağlıklı 
bir ortama kavuşmuş, olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu protokol, bu prog
ramı ve bu Hükümetin tu tümüyle, öyle inanı
yorum ki, Devletimize ve demokrasimize daha 
çok açıklık getiriyoruz. Demokrasinin iyi işle-
anesi içlin .geneldi olan saygınlığı politikaya ve 
politikacıya kazandırmaya çalışacağız. Şimdiye 
kadar, demokrasinin gereği olan «Halkın kendi 
kendini yönetmesi» kuralı, «Halkın Devlet ve 
memleket işleriyle ilgilenmesi» kuralı işletme-

. s'in diye, politika halka çirkin bir şey gibi gös
terilmek istenirdi. Dernekler Kanununda ve 
öteki yasalarda yapılan filân, kısıntılar hep 
bunun sonuçlarıdır aslında, Hani, çocuğun pas
tayı yememesi istenince «Acıdır, sakın yeme» 
derler. Devletin, ,memleketin nimetlerinden isti
fade etmek istemeyenlere «Aman, politika kötü 
şeydir. Siz sendika olarak karışmayın, sen genç 
olarak karışma, sen işçi olarak, sen memur ola
rak karışma».. Kim karışsın? Bir avuç insan. 
O zaman politika çirkin olur, o zaman politika 
çamur olur. Biz getireceğimiz geniş özgürlükler
le, politikada herkesi bütün yurttaşları daha 
etkin hale getireceğiz. Halkımızı, Devlet yöneti
mine daha çok ağırlığını koyabilme olanağına 
.kavuşturacağız. Politika ile ilgili bu yanılgıyı 
lortadan kaldıracağımız gibi, geçen gün Hükü
met Programlında değindiğimiz, dün sayın Millî 
Selâmet Partisi sözcüsü arkadaşımızın- değindiği 
ve Sayın Demine!'in de alay ederek değindiği 
başka tarihî yanılgıları da ortadan kaldıraca
ğız. Artık kimse sömürü aracı olarak din istis
marı yapamayacaktır. (C. H. P. sırlarından 
(«Bravo» sesleri, alkışlar). Artık kimse reform
culuğu yozlaştırmak için Atatürk istismarcılığı 
da yapamayacak. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar), İşte iki parti, Atatürk 
ilkeleri doğrultusunda ve işte bu Devleti yöne
lteceğiz diye milletimizin önüne el ele verip çık
mış durumdadır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, getireceğimiz yöne
timle - eğer güveninize lâyık okınsak, bizi gü
veninize lâyık görürseniz - komünistlik umacı-
sıyle toplumu korkutup da demokrasiyi ve öz
gürlükleri kısmaya kalkışmayacağız. Kimsenin 
kimseyi sömürmesine, ne yabancıların Türkiye' 
yi ne kemdi içimizden bâzılarının halkı sömür
mesine ve ezmesine izin vermeyeceğiz. Herkes 
düşüncesini serbestçe açıklayabilecek; ama kim
se düşünce ayrılıkları yüzünden kavga ede
meyecek. Kimse kendi düşüncesini, inancını baş
kasına yumrukla , taş la, sopa ile silâhla kabul 
ettirmeye kalkışamayacak. 

Değerli arkadaşlarımı, güvenoyu verirseniz 
•göreve güçle ve inançla devam edecek bu Hü
kümetle Türkiye'de yemi bir dönem başlayacak. 
O yeni dönemde bâzı eski yöıiıtemler geçerli 
olmayacak. Onun için toplumda geçerliliğini 
korumak isteyen bütün siyasetçileri ve parti
leri, açılmakta olan yeni dönemin kurallarına 
kendilerini daha iyi hazırlamaya davet ediyo
rum. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Toplumda şimdiden büyük ölçüde yer
leşmeye 'başlayan barışın, siyasette partilerimiz 
arasında da yerleşmesini diliyoruz. Elbette fi
kir ayrılığımız olacak. O fikir ayrılıkları top
luma, siyasete dinamizm katacak, alma bunu 
(birbirimize iftirada bulunmadan, birbirimize 
saygı içinde yürütelim. Biz bunun için elimiz
den geleni yapacağız. Karşımıza geçip «bu ka
dar özgünlük fazla» diyenlere en. sert muhale
fet özgürlüğünü de tanımayı görev bileceğiz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, sizlere her şeyi; ne
leri yapacağımızı, neleri yapmayacağımızı açık 
>açılk söyledik. Takdir sizlerindir. Hepinizi say-
ıgılarla selâmlarım. 

Sağ olunuz'efendim. (O. II. P. sıralarından 
«Brarvo» sesleri, ayakta alkışlar; M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Sayın arkadaşlar.. 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan beyanları meyanmda, benim 
Sanayi Bakanlığı görevime rastlayan dönemde
ki bâzı konulara fevkalâde yanlış olarak değin
diler, fevkalâde yanlış malûmat verdiler. İzin 
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verirseniz bu durumu tashih için söz rica edi
yorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bir daki
ka, sayın üye bir istekte bulunuyor, dinleye
yim de anlayayım. 

NURİ BATAR (Sakarya) — Fevkalâde 
yanlış malûmat verdiler, izin verirseniz bu du
rumu tavzih edeyim? 

BAŞKAN — Şimdi bu görüşmeleri tamamla
ma durumundayız Sayın Bay ar, müsaade bu
yurun efendim. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Ne dernek bu 
Sayın. Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, da
ha sonra belki değerlendirme imkânını bulabi
lirim; sarih ifadede bulunuyorum Sayın Ba
yar. 

Şimdi, Hükümet Programı üzerinde beş si
yasî parti sözcüsü ve iki üye şahısları adına 
beyanda bulundular, Hükümet adına da Sayın 
Başbakan beyanda bulundular. Bu arada bir 
önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Hükümet Programı üzerinde yapılan mü

zakerelerin devamı hususunun oya sunulması
nı rica ederim. 

Saygılarımla. 

D. ıP. Grup C. G. P. Grup 
Başlkanvekil i Başkanveikili 

Denizli Konya 
Hasan Korkmazcan Vefa Tanır 

A. P. .Grup Başkanveikili 
Avdın 

Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lehte Sayın 
Turhan Feyzioğiu söz istemişlerdir. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — AlcyMe. 

BAŞKAN — Aleyhte Metin Tüzün. 

Buyurun Sayın Feyzioğiu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, önerge sahibi olarak konuşmak istiyo-
ırum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak değil, le
hinde ikinci kişi olarak size söz verebilirim 
iSaym Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Deıdzli) — Peki. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
arkadaşlarım, geçen dönemlerde milletvekilliği 
yapmış olanlar, yeni İçtüzük . hükmünden do
ğan bir rica ile gruplarımızın huzuruna çıktı
ğımı fark etmişlerdir. 

Yeni İçtüzük, gruplar adına birer konuş
ma ve iki milletvekili tarafından da konuş
una yapıldıktan sonra, müzakerelerin kifaye
tinin oylanmasını değil, müzakerelerin deva
mının oylanmasını emrediyor. Bir yeterlik 
önergesi oylaması yok yeni İçtüzükte. Yeni 
İçtüzük, birer defa gruplar ve ilki arkadaşı
mız konuştuktan sonra, eğer müzakerelerin de
vamında yarar görülüyorsa, bunun oyla halle
dilmesini uygun görüyor. 

•Sayın Başbakanın kürsüye çıktıkları ve 
konuşmaya .başladıkları sıralarda, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanı vekili arkadaşım bi
zim sıralara geldiler. Danışma Meclisinde de 
daha evvel; müzakereye devam 'edilirse, grup
ların bu defa sınırlı olarak, yarımşar saati 
geçmemeik üzere ikinci defa söz hakkını kul
lanım alan bütün partilerin görüş birliği ile 
konuşulmuş, karara bağlanmış, «yarımşar saat 
gruplar ikinci haklarını kullanabilirler Mes-
lis bu yolda karar verirse» denmiş olduğu 
için, herhalde bunu düşünerek Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi Grup Ba.;kanvekili geldiler, 
«Devamda yarar görüyor musunuz?» diye 
Demokratik Partiye sordular. Komşu oldu
ğumuz için cevaplarını duyduk, «Evet» dedi
ler. Bize sordular «Evet» dedik. Ve doğrusu 
sandık ki, bizim de temayüllerimizi öğrendik
ten sonra; düşünce özgürlüğüne, tartışma öz
gürlüğüne bu kadar öne'm verdiklerini beyan 
eden Ibir iktidar, «son söz milletvelkilinindir» 
ve ısaire gibi hükümlerde vardı eski İçtü
zükte, yine de var; Ibütün bu esaslar muvace
hesinde ve bu kadar da sert 'başlamış olan - baş
ladığı ikadar sert Ibitmedi bereket versin, 
ıbizim konuşmalarımıza temas >e t tike e hemon 
her noktada hak veren konuşmalar da yapıl
dı - fakat çok da sert suçlamalar ihtiva eden, 
gurubumuza, bütün muhalefet gruplarına mü
teveccih suçlamaları ihtiva eden bir Hükümet 
konuşmasından sonra müzakerelerin deva
mında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da ya
rar ıımacaiktır, bunu zannettik. Bir önerge 
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hazırladık, bu önergeyi bütün grupların, bun
dan öneki anlayış çeTçevesi içinde imzıalaya-
cıaklarını ümit ettik. Fakat .gördük ki, Cum
huriyet Haik Partisıi Grubu Başfcanvekili ar
kadaşımız, Ibize, «Bunda yarar görüyor musu
nuz?» diye sormuş olan arkadaşnmız, bize bir 
temayülünü ihsas etmek istememiş, biz yan
lış anlamışız, 'aslında sadece bizim görüşümüzü 
öğrenlmek istemişler. Bizıim görüşümüz bu ar-
arkadaşlar; gerekçesini arz edebim ve Yüce 
Meclisten bu ;konuda anlayış beklediğimizi 
ilâve edeyim. 

Çok önemli Ibir gün. Büyük yenilikler ge
tirmek - vaadiyle ortaya çıkıyor Hükümet, 
Öyle bir Hükümet Programı müzakeresi ki, 
bu, neler söylenmedi... «Bu öyle bir 'kuruluş 
olacak, öyle bir dönem açılacak 'ki; Tüıtki-
ye'nin tarihinde yeni bir çağ açılıyor, şu olu
yor, bu oluyor» dendi, pek çok şeyler söylen* 
di. Bugün de mutlaka üzerinde durulması 
gerekli olan birçok hususlar ortaya kondu, 
hatta Programda mevcudolmayan, Program
dan •anlaşılmayan bazı hususlar bugün ilk defa 
Sayın Başbakanın konuşmasıyla Millet Mecli
sinin Ibilglsine sunulmuş oldu. Bütün bu ko
nularda tartışma özgürlüğü, düşünce özgür-
lüğü fikrini bu kadar ısrarla ileri süren ikti
darın, muhalefet partilerine yarım saat için 
olsun, Danışma Meclisinde karar verilen ölçü 
içinde yarım saat için olsun cevap imkânı 
vermeyeceğini tahmin . etmiyoruz. Müzakere
de, iktidar konuşur, artık ımuhalefet parti
leri ibir defa (söylediler söyleyeceklerini, son 
söz- iktidardadır; iktidar da konuşur, zaten 
iktidar değil muhalefet görevini de aldılar, 
(muhalefeti de kendileri yapacaklar, iktidarı 
da kendileri yapacaklar; «Bıir milletvekili çı
karan parti» den başka da «Grubu olmayan 
parti» dediler; muhalefet de kabul etımıeyen 
bir zihniyet ortaya koydular. Sevgili arkadaş
larım, böyle başladılar, bunların cevaplan or
taya konmalı. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Anlama kabi
liyetin yok, kal'mamiş sende. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 

Çok açık olarak cevaplanması ıgereken şeyler 
söylendi. Aslında bu müzakere dervam etme
lidir İki, (muhalefet olma görevini, muhalefet 

gibi davranmayı şiar edindiği anlaşılan bir 
iktidar karşıısunda iktidar sorumluluğu ta-1 

şıyor gübl birtakım konularda endişelerimi 
söylemek vazifesini, ilktidarmış gibi memleket 
kaderini düşünme vazifesinin neden bize düş
tüğünü ifade edelim sizlere. (A. P. ve C. Gr. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hükümet ımuhalefet görevini alır da, bü
tün ıbu ımuhalefet görevlerini biz yapacağız, der
se biz de neden iktidaırımış gibi, 11 nciımadde sı
nırlamasından sendikada yetki oylamasına ka
dar, şu noktadan bu noktaya kadar sorum
luluğa davet eden birtakım konuşmalar yap
maya mecbur olduğumuzu ifade etlmıek im
kânını bulalım. 

Biz, gerçekteni bu müzakerenin devamında 
yarar görüyoruz, memleket için yarar görüyo
ruz. 

Denecektir ki, Senatoda konuşmalar başla
yacak, Senatoda Sayın Başbakan hazır bu
lunmak zorunda. Olabilir arkadaşlar. Üç ay 
bekledik, güven oylamasının bir gün 'erken 
veya sonra olmasından çok daha fazla önem 
taşır -fikir özgürlüğü, tartışıma özgürlüğü sa
nırım. Ha, muhalefet partilerinin bu konu
ları tartışmak imkânı da vardır; ama ımuhale
fet partilerini içtüzüğün verdiği .başka imkân
ları ^anormal bir şekilde kullanarak, önerge 
gelinmek suretiyle, şu konuda bu (konuda tek 
tek önergeler getirmek suretiyle Meclisin 
vaktini çok lüzuımısuz yere işgal 'ederek bu 
•konuları tartışma yoluna götürmeyim. Ya
rımşar saat üç muhalefet partisine verece
ğimiz konulma hakkı Meclise 1,5 saat kaybet
tirir; ama bu yolu kapatırsanız Meclis Ibun* 
dan dolayı 1,5 haftalar kaybedebilir. Çünkü, 
bu konulardan bâzılarının 'görüşülmesi 'zo
runluluğu, • biz «milletlimize karşı borçlu ol
duğumuz görevlerin icabı olarak yerine ıge-
tirmek zorunluluğunu duyarız ve içtüzükte 
bunları (konuşmanın yolunu buluruz. 

ISaygılaır sunanım. 

Bütün partilerden, bu arada iktidar par
tilerinden, müzakerelerin, Danışma Meclisinde 
tespit edilmiş olan sınırlar içinde devamımda 
yarar olduğu yolunda oy vermelerini istir-
ıham ederim. Takdir sizindir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Fey-
zioğlu. 

Aleyhte Sayın Tüzün, buyurun efendim. 
METİN TÜZÜN (Istanibul) — Sayın Baş

kan, sayım milletvekilleri; 
Aslında iki gündür süregelen müzafkere'le-

rin bir nolktasınıa geldik. İçtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesi, şu anda Yüce Meclis karar almazsa 
(müzakerelerin ıbu noktada Ikesileceği hülkmünü 
koymuş; ancak Meclis karar verirse müzake
relere dev>aım edilecek. 

Sayın Feyzioğlu'nun söylediği Danışma Ku
rulunun kararı, ki İçtüzüğün 19 ncu maddesi
dir, istişarî anlamda bir karardır. Aynen madde 
öyle söylüyor. İstişarî anlamda bir karar için 
sıaym grup yöneticilerimiz diğer grup yönetici
leriyle temas 'etmişler. Ama Sayın Feyzioğlu' 
nun iki gündür yapmak istediği bir husus var, 
dün ve bugün özellikle; «yeni gelen milletvekil
leri, yeni gelen ımilletvekilleri:» ıdiye eski alış
kanlığı ile ve yararlanmayı da... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır, 
hayır!.. «Eski arkadaşlar» dedim, rica 'ederim. 

(METİN TÜZÜN (Devamla) — Af edersiniz. 
Lütfedin, lütfedin methedeceğim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Aman 
efendim, bu kadar ters anlamayın. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Hayır efen
dim ters anlamadım; doğrusunu söyleyeceğim, 
lütfedin, lütfedin. 

BAŞKAN — Müsaade ıedin. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, da

ha söylemedim ki... 
BAŞKAN — Size bir şey demiyorum «fen

dim, aşağıdan müdahale edenlere diyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, 
Mecliste bâzıları Mehdî pozunda. Daha söyle
mediğimi söylemiş olarak kabul ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, «Yeni milletvekilleri, 
yeni milletvekileri» diye yeni gelen milletvekil-
lerine bâzı dersler verilmek isteniyor. 

ITURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ha
yır, hayır... 

METİN TÜZÜN (Devama) — Aslında iki 
gündür yeni milletvekilleri eski milletvekille
rinden, hele profesör milletvekillerinden çok 
ders aldılar. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

I Efendim, iki gündür yapılan müzakerelerde 
burada söylenmedik ş/ey kalmadı. Saym eski 
milletvekillerinden edindiğim İkanı ile Sayın De-
mireFin - ilk defa saygı ile bahsediyorum, her 
zaman bahsedeceğim - Sayın Demirel'iaı bir he
sap tarzı var - 24 — 15 = 9 + 2, 5 = 11, 5 + 1 

' = 12,5. - Bundan evvelki Meclis müzakerelerin-
/ de böyle bir matematik silsilesi dökerek bunun 

içinde muhalefete kaç saat konuşma hakkının 
tanındığı, iktidara 'kaç saat konuşma hakkı ta
nındığını saptamış oldum. Yanlış saptaımadıi 
İsem; verimli saatleri, müzakere saatli olarak 
kabul edersek, konuşma 12,5 saatlik konuşma 
süresinin 10 saatini muhalefet kullandı ve bu 
10 saatin içinde fikir özgürlüğü ve çok mühim! 
meseleler olarak önerilen meselelerin arasında 
çok değerli aile şecerelerini öğrenme olanağını 
bulduk. 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Tüzün, Sa
yın Tüzün... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Saym Başkan!.. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, mü
saade edin hemen müdahale ediyorum. 

^Sayrn Tüzün, size, görüşmelerin devamı üze
rine verilen önergenin aleyhinde söz verdim. 
Lütf en,, yeni sataşmalara sebebiyet vermeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkan, buna izin verecek misiniz? Bu kepaze
liğe lizin verecek misiniz? 

Bülent Bey, müsaade edecek misiniz?.. 
ölüleri rahat bırakın, rahat bırakın ölüleri. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — ölüleri rah

metle anıyoruz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ölü

leri rahat bırakın, yoksa dirilere huzur vere
mezsiniz. ölüleri rahat bırakın. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Ölüleri rah
metle anıyoruz. Yalnız bu arada değerli Meclis 
üyeleri, asil ve asıl soylar hakkında bilgi sahi
bi oldular. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — önerge üzerin
de konuşsun Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Rica ederim önerge üzerinde... 
METİN TÜZÜN (Devamla) — İşte bu on 

saat bu türlü tartışmalarla geçti. Neler söylen
medi saym ımilletvekilleri? Burada DEV-GENÇ' 

1 in, burada TÖS'ün, burada illegal örgütlerini 
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programlan, bildirileri okundu. Burada, şimdi
ye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin; ve .takip 
ettiğim fcadarı ile Millî Selâmet Partisinin ağzı
na dahi hiç almadığı, programlarına veya söz
lerine dahi koymadığı sözler söylendi bizzat Sa
yın Demirel tarafından. Yani, bundan sonrıa bu
rada okunmadık bir tek şey kaldı : Hani bizi 
suçluyorlar ya, belki bir süre daha tanınırsa, 
burada belki manifesto okunacak; bir de, biz 
komünistiz yakut onları destekliyoruz, kendile
r i milliyetçi (!)... işte, böyle bir süre tanıdığı
nız anda, Türkiye 'de bazı meselelerin bazı kim
selere kimler tarafından sempatik gösterildiği
nin beliğ bir numunesi burada pratik sahasına 
konmuş olacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, burada Hükümetin ve 
Hükümet kanadını teşkil 'eden her iki partinin 
(ekonomik anlayışlarından din anlayışlarına ka
dar türlü konularda eleştiriler oldu. Programın 
içinde olsun, programın dışında olsun türlü söz
ler söylendi. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Millî Selâmet Parti koalisyonunun, Tür
kiye'de aşırı uçlara kapı açar bir iktidar olma 
niteliğini taşıdığı belirtildi; bir taraftan bu 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Par
tisi fcoalisy onunun.. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Baş
kan, önerge ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — Hatip, önergenin reddedilmesi 
konusunda fikirlerini söylüyor, neden reddedil
melidir diyor. 

HİLlMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ne biçim 
gerekçe b u l . 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, fi
kirlerimi elyordamı ile anlatamam ya. Sizin gi
bi konuşarak anlatıyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatip. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Bu ölçüde 

fikirler ortaya kondu. Keban Barajı meselesin
den sulama meselesine kadar, duadan, kongre
lere kadar türlü şeyler söylendi. Türlü şeyhine 
sahip çıkıldı veya karşı çıkıldı. Artık şu ortaya 
çıktı ve Yüce Meclisin malı oldu ki, bu ülkede 
bir 'düzen değişikliği gerekir. Ve bunun tartış
ması yapıldı. Artık, bundan sonra, Devletten 
bulamadığı yardım dolayiSiiyle kendisini aşın 

tevekküle kaptıranların yağmur duasına.. çık
mayacakları - bir gün olacak toprak reformu 
da olacak, Keban da bitecek - kendi toprağını 
kendisi sulayan ve şükür duasına giden insan
ların ülkesi olacağını herkes kabul 'etti. O açı
dan, 73 ncü madde gereğince sürdürülen müza
kerelerin burada kesilmesi konusunda, önerge
nin aleyhinde oy vermenizi rica ediyorum. 

Sayın Başkan, söz verdiğiniz için size ve 
dinlediği için Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Önergenin lehinde Saym Korkmazcan, bu

yurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bir Hükümetin henüz güvenoyu almadani 

Büyük Meclis huzurunda şu andaki duruma 
düşmesi gerçekten büyük talihsizliktir. Hale bu 
Hükümet yeni bir dönemi başlatacağı iddiası 
ile program hazırlayıp Yüce Meclisin huzuruna 
çıkmış bir Hükümetsc, bu duruma düşmemeli 
idi. 

Biraz önce önergenin aleyhinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına yeni milletvekili ar
kada şiarımızdan birisi konuştular. Bu, tesadü
fen olmamıştır. Çünkü Cumhuriyet Halk Parti
si Grubunun başkanvekilleıi bizim verdiğimiz 
bu önergenin aleyhinde konuşamazlardı. Çün
kü Hükümet Programı ile ilgili özel gündemi 
Danışma Kurulunda hazırladığımız gün, ikinci 
görüşmelerin yarım saat olması hususunu bü
tün gruplar olarak kabul ettik. Önerge verildi
ği takdirde, konuşmaların bütün gruplar için 
bir hak olarak doğacağını da kabul ettik. Sayın! 
Meclis Başkanımız ila Danışma Kuruluna baş
kanlık eden kimse olarak, Meclis Başkanı ola
rak, bu söylediklerimin şahadetini tahmin edi
yorum, sorulursa yerine getirecektir. 

Buna rağmen Sayın Başbakan, burada bi
zim konuşmalarımızla sorduğumuz birçok suali 
cevapsız bırakmış olarak Senatoya gitmek, Mec
lis müzakerelerini bu noktada kesmek istiyor
sunuz. 

Talihsizliğin bir başka yönü, bugün huzuru
nuzda konuşan Sayın Başbakanın hâlâ muhale
fet miting hatibi havasından kurtulamamış ol
masıdır. (A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo1»! 
sesleri, alkışlar). 
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Sayın Başbakan, «fikir hürriyeti getirece
ğim» diye bizi fikir hürriyetinin karşısına çık
makla suçlarken, bizim illiyetlerimizi dahi bu 
kürsüden 'eleştirdi, içimizden geçen niyetleri da
hi 'eleştirdi. Şimdi bunların cevabını verme hak
ikini siz bizlerıe 'tanımak istemiyorsunuz. Bu, bir 
iktidarın, yeni işe başlıyıan bir iktidarın bugün
den iflâsı mânasına gelir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» »esleri). 

~ METİN TÜZÜN (İstanbul) — Cesaretiniz 
•varsa Hükümet olsaydınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Si
zin cesaretiniz varsa Demokratik Parti Grubu
na, Adalet Partisi Grubuma ve Güven Partisi 
Grubuna, söz verirsiniz... (C. H. P. sıralarından 
«Aysbergleri mi anlatacaksınız1» sesleri). Ays
berglerin alt yüzünü sizlere gösteririz, buz dağ
larının altında ne var size gösteririz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

Aziz arkadaşlarım, aslımda burada sizlerden 
bizlere söz hakkı tanımanız için ricada bulun
muyorum, Danışma Kurulunda verdiğiniz sözü 
yerine getirmenizi istiyorum. Danışıma Kuru
lunda söz vermiştiniz. Meclis Başkanı da şahi
didir. Daha Hükümet Programının müzakerele
rinde sözünü tutamayan bir iktidarın millet için 
inanılır ve güvenilir olması mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, burada iki. günden beri 
yapılan müzakerelerde Sayın Başbakan ve ik
tidarın Cumhuriyet Halk Partisi kanadı, sağcı
lığı; un karaborsacılığından demir hırsızlığına 
kadar ne kadar kötü fiil varsa; hukukun da, 
ahlâkın da kalbul etmeyeceği ne kadar fiil var
sa onların sahibi, koruyucusu giibi gösterme
ğe» kalkıştı. 

Aziz arkadaşlarım, sağcılık bir milletin ruh 
köküdür, inancıdır. Sağcılık Türk milliyetçi
liğinin ta kendisidir. (A. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bir taraftan menfaat saiki ile hareket eden 
insanları sağcı gibi göstereceksiniz, öte taraf
tan kendiniz milliyetçiliği, çıkarcılık çizgisine 
oturtmaya kalkışacaksınız. Gerçek milliyetçilik 
nedir, gerçek sağcılık nedir, ders almaya ihtiya
cı olanlara bunu verebilmek için konuşmak im
kânını bize sağlamalısınız. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

ı . DOĞAN ÖZTÜNÇ (İstanbul) — Anlattı, 
demin Sayın Başjbakan anlattı onları, dinleme
din mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bir 

Ibanş dönemi açacağınızı söylüyorsunuz, Sayın 
Başlbakan buraya çıkıyor «Barış getireceğiz» 
diyorlar, «Bu yeni dönemin en belirgin özelli
ği barış olacaktır» diyorlar, ama ben hiç kim
seden «barış» kelimesinin bu kadar öfkeyle 
telâffuz edildiğini bugüne kadar görmemiştim. 
(A. P. sıralarından «Bravıo» sesleri, alkışlar.) 

DOĞAN ÖZTÜNÇ (İstanbul) — Siz öfke 
kusuyorsunuz, öfkeyi siz kusuyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bir 
Başbakan, barış devri açacağını vaat eden bir 
Başhakan bu kürsüye çıkacak, birtakım mu
hayyel, çıkarcı, kanunun takip etmesi lâzım ge
len, ama burada temsilcileri bulunmayan çev
releri suçlamak için, .barış nutukları atarken 
öfkenin her rengine girecek ve sizler de «ibas-
tır» diye stadyum ağzıyla alkış tutacaksınız 
(D. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Bu, Parlâmento üslubu değildir arka
daşlarım. Bu, Meclis üslubu değildir. (C. H. P. 
sıralarından müdahaleler.) 

Tasvir ediyorum, Sayın Başbakanın öfkeli 
çehresini (burada tasvir ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Muhalefetin neyin muhalefeti olacağı sorul

du bizlerden. Bize «siz işçinin muhaleifeti ola
mazsınız» denildi. (C. H.. P. sıralarından gürül
tüler.) 

DOĞAN ÖZTÜNÇ (tstanlbul) — Siz hal
kın, milletin muhalefetisiniz. 

©AŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir daki
kanızı rica ediyorum. 

C. H. P. iSIRALARINDAN BİR MÜLLıBT-
VEKİLİ — Sayın Başkan, sadet dışı konuşu
yor. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
dalkika, bir dakikanızı rica ediyorum. 

Bu ıgibi konuşmalar usul hakkında görüş
melerdir. Bu da 10 dakika ile sınırlıdır. Sayın 
hatip de konuşmasında, görüşmelerin neden 
uzatılması gerektiği noktasında gerekçelerini 
bildiriyor. Nihayet müddetle sınırlıdır bu, rica 
ederim, tahammül gösterin, zaten bir dakikala-

I rı kalmıştır. 
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Sayın Korkmaz-can, 'konuşmanızı toparlama
nızı rica ediyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, bu kürsünün icalbına gö
re kullanılması hususunda aşırı bir titizlik sa
hibiyim. Dün burada proıgram müzakereleri do-
layısıyle yaptığımız konuşmamızda da görmüş-
sünüzdür, Hükümet Programının dışında tek 
kelime söylememeğe özel itina göstermişizdir. 
Sadet nedir, sadedin dışı nedir, bana itirazda 
ibulunan arkadaşlarımın birçoğundan iyi bili-
ırim. 

Şimdi 'burada, «İşçinin, köylünün, esnafın 
muhalefeti mi olacaksınız?» diye -sorulmuştur, 
ıbunlarm cevaibını verebilmemiz için de imkân 
tanınması lâzımdır. Sayın Başbakan çıkmış, 
«iSiz işçinin muhalefeti olamazsınız, siz köylü
nün muhalefeti olamazsınız, siz esnafın, muha
lefeti olamazsınız» demiş, (C. H. P. sıraların
dan «doğru» sesleri.) biz, neyin muhalefeti ol
duğumuzun cevaibını verebilelim. Biz milletin 
muhalefetiyiz, milletin haklarını burada şereifle 
savunacak olan muhalefetiz ve milliyetçi mu
halefetiz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Kork-
mazcan, son cümlenizi söyleyiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, konuşmamın başlangıcında 
da ifade ettiğim gibi, iktidar olarak görüşme
lerden Ibugünden bu ölçüde korkuya ve endişe
ye kapılan bir heyetin Türkiye'de beklenen hiz
metleri gerçekleştirmesi mümkün değildir. 

iSöz hürriyetini sınırsız olarak tanıyacağını
zı söylüyorsunuz, bizi hürriyetlerin fazlalığın
dan şikâyetçi ıgilbi gösteriyorsunuz, biz aslında 
hürriyetlerden mi şikâyetçiyiz, anarşiden mi 
şikâyetçiyiz, bunun cevaibını vermemize fırsat 
^bırakmıyorsunuz. 

Anlaşılan, sizin tanıdığınız Söz hürriyetini 
Ibulmak için mutlaka sokağa çıkmak lâzım, mut-
lalka meydana çıkmak lâzım, mutlaka anarşist 
olmak lâzım. (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
D. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.)! 

BAŞKAN — Tamam Saym Korkmazcan, 
vaktiniz bitti, bağlayınız efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla.) — Biz 
sıöz hürriyetini, evvelâ milletin kürsüsünde ta
nıyan bir iktidar görmek istiyoruz karşımızda 
ve bunu buigünden göremiyoruz. Bugünden ge
remiyoruz, ama biz bu kürsüyü İçtüzüğün ver
diği imkânlar çerçevesinde kullanmanın imkâ
nını buluruz, fakat iktidarla muhalefet arasın
daki işbirliği bundan çok şey kayıp eder. 

Aziz arkadaşlarım, iktidar - muhalefet ça
lışmalarının bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı 
anlayış ve Metalisin iyi yönetimi istikametinde' 
yürüyeibilmesi için, bugün ikinci müzakerele
rin açılması yolundaki önergemizin kabul buyu-
rulması gerektiği inancındayız. 

Yüeo Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kork
mazdan. 

Aleyihte Sayın Erverdi, buyurun efendim. 
SELÇUK ERVERDİ ;(Erzurum) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Korkmaz-
can'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başfcan-
vekillerinin kürsüye .gelip Danışma Kurulun
da ikinci müzakerelerin yapılmasına karar alın
dığının aksini söylemelerine imkân olmadığını 
ifade etmiş olması üzerine huzurunuzdayım. 

Danışma Kurulunda gündem tayin edilir
ken, 73 ncü madde gereğintae, konuşmaların si
yasî parti grupları için ibirinci defa sınırsız, 
Hükümet için sınırsız, kişileri adına konuşa
cak arkadaşlarımız için de 20'ş'er dakika ile 
kayıtlı olara'k teklifi yapılmıştı. Şahsen ben iş
tirak etmedim, ama iştirak eden arkadaşımız 
kadar, her iştirak edilen konuya imzamı atacak 
durumdayım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Nec
det Bey çıksın. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Yalnız 
hir şeyi dikkatinize sunayım : Sayın Feyzioğ-
lu ile konışu olduğunuzdan olacak, şimdi; süzün 
sonunu dinlemeden reaksiyon geliyor. Ne söy
leyeceğimi nereden keşfettiniz de itiraz ediyor
sunuz? Müsaade edin bitireyim; beğenmediğiniz 
nokta varsa itiraz edersiniz. 

BAŞKAN — Saym Erverdi, lütfen sataş
madan devam buyurun, Saym Feyzioğlu'nu ni
çin katıyorsunuz? . 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın 
Başkandan.. 
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BALKAN — Sayın Feyzioğlu'nu katıyorsu
nuz, Sayın Hasan Korkmazean'a hitap eder
ken. Sataşma vardır diye söz isteyecek, sonu 
nereye varacak onu merak ediyorum. 

Delvam buyurun lütfen. 
SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Sayın 

Başkandan, İçtüzüğü bendenize uygularken gös
terdiği hassasiyeti, yerinden kalkıp nutuk söy
leyenlere de bir defa olsun göstermesini rica 
ederek, emirlerine uyacağım. 

BAŞKAN — Rica ederim Beyefendi. 
;SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, Danışma Kurulunda tespit edi
len ilke şu : 

Birinlcisi, demin söylediğim. 
İkincisi : Eğer bir önerge verilir ve yeni

den müzakerelerin devamına, oylama sonucun
da önergenin kaibulü ile karar verilirse, o tak
dirde de şu sürelerle konuşmalar yapılır şeklin
de karaılgir olmuştur. 

Binaenaleyh, o önergenin kabulü hakkında 
kimsenin verilmiş siözü yoktur. Sayın Feyzioğ-
hı demin burada izah ederken dediler ki : «Bir 
ıgrup başkanvekili arkadaşımız geldi dedi ki, 
ikinci defa görüşmeye lüzum görüyor musu
nuz?» Bu ne demektir? İkinci defa görüşme 
karar altına alınmış olsa gidip sormaya gerek 
yok. Demek ki 'bir kararınız mevcut değil; ama 
Umumî Heyet ikinci defa görüşmenin yapılma
sına karar verirse, o takdirde onlar için süre 
konulmuştur. (A. P. sıralarından «Konuşulur
sa ne olur?» sesleri.) 

Ha, konuşulursa ne olur? Küreıi arz üstün
de söylenmedik lâf kalmadı; sizin de, bizim de. 
Biz bunları seçim meydanlarında, siz bunları 
yine seçim meydanlarında defaatle söylediniz. 
Kimsenin kimseyi Meclis çatısı altında, ne bi
zim Adalet Partisini, ne Adalet Partisinin bizi 
ikna etmesi elbetteki düşünülemez. Zaten reyle
rinizin renigini, dalha Başıvekili beklemeden, da
ha onun cevaplarının mukni olup olmadığını 
gözetmeden de açıklamış bulunuyorsunuz. Pe
şinen reylerinizi benimsemiş, peşinen belirtmiş, 
ondan sonra veresiye konuşmanın yollarını arı
yorsunuz. (O. Tl. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.)! 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar hiçjbir 
hükümet programı burada eleştirildiği kadar 
eleştirilmek imkânına sahip olmamıştır, hiç/bir 
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zaman müzakereler buigünkü «kadar uzun sür
memiştir. 

Yine, Danışma Kurulunda mesele karar al
tına alınırken bir şey daha tespit edildi, denil
di ki : «Müzakereler devam etsin, oylama im
kânı ayın altısında elimize geçsin.» Altısında 
elimize geçmediği gibi yedisinde de zor geçece
ğe (benzer. 

İkincisi, yine Danışma Kurulunun bir öneri
siyle gece saat 1'9'dan sonra devam etmesi iste
nirken, Senatoda bugün saat 15'de programın 
müzakeresinin yapılacağı da arkadaşlarımızın 
malûmu idi. Bu imkânı da, bulgun şu saatte Se
nato toplanmış olmasına rağmen, Sayın Başba
kandan esirgemiş durumdasınız. 

Binaenaleyh, her şey söylendi; yeni şey söy
lenecek değil. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Siz verdiniz 
önergeyi, salbalha kadar devam etseydi... 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Müsaade 
ederseniz, biz de buradayız, siz de buradasınız; 
neler biliyorsanız, neler öneriyorsanız getirirsi
niz. Sayın Feyzioğlu demin buyurdular, «Bizi 
önergelerle, şunlarla, bunlarla mücadeleye 
medbur etmeyin.» dediler. Muhalefetin vazifesi, 
önergelerle, sözlü sorularla, gensorularla neyi 
'biliyorsa onlarla iktidarın doğru olmayan tu-

• tumunu eleştirmek, ara sıra da insafı elverirse 
memleket yararına olanı benimsemektir. İkin
cisini beklemiyoruz, birincisine hazırız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 
Görüşmelerin devamına dair önergeyi okut

muş bulunuyorum. Tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kaıbul etmeyenler... önertge ka-
hui edilmemiştir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

Şimdi, Hükümetten başka konuşan olma
mıştır. İçtüzüğümüze göre son söz milletvekili-
nindii'. Bu arada bir önerge var, onu ifade ede
yim. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Erkovan ve Yozıgat Milletvekili Sayın Ali Fuat 
Eyüpoğlu, «Son söz milietvekilinindir ibaresinin 
geçerliliğini muhafaza edebilmesi için gruibu ol
mayan partilerin genel başkanlarına siyasî gö
rüşlerini ifade edebilmek maksadıyle, kişisel 
konuşmalarda öncelik verilmesinin teamül hali
ne getirilmesini arz ve teklif ederiz.» diyorlar. 
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Son sözün İçtüzük gereği sıradan nııilletve- I 
kiline değil, grubu bulunmayan siyasî parti 
lilderlerine verilmesine dair önergenin İçtüzü
ğü değiştirme niteliğinde okluğu aşikârdır. İç- j 
tüzüğün 'değiştirilme biçimi, 157 nci ımaddesin- j 
ide • gösterilmiştir. Bu sebeple "önergeniz hakkın
da bir işlem yapamıyorum. 

Normal olarak sıradan bir milletvekiline 
söz vermem gerekir. Ancak, Adalet Partisi 
Grubu tarafından son söz istemi vardır, grup 
iadına istenmiştir. 

.SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergeyi 
takdim 'edeyim de. 

«İçtüzüğün Gl, 62 ve 73 ncü maddeleri ge
reğince son söz mıilletvekillniin .olmasına mebni 
A. P. Grubu adına söz verilmesini *arz ve istir
ham eylerim.» (diyor. 

İçtüzüğün 02 nci maddesinin üçüncü fıkra
sında da... 

SELÇUK ' ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Balkan... 

BAŞKAN — Gruplara öncelik verileceği 
aşikârdır. Bu hususta bir itirazınız mı var Sa
yın Erverdi? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Efen
dim, 73 nen maddeye göre ibiı* grubun iki defa 
konuşması mümkün değildir. Milletvekilinin 
söz hakkını bir başkasına, devretmesi her za
man mümkündür. Sıradaki milletvekili arka
daşım eğer söz hakkını başkasına devrediyorsa 
'buna bir diyeceğimiz yok, ama milletvekili sı
fat iyls konuşur. I 

BAŞKAN — O zaman gruplara, öncelik ve- j 
ri'ımeslnin 62 nci maddeye göre mânası kalmaz 
Sayın Er verdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) Müsaade 
ederseniz arz eldeyim : «Görüşmelerin devamı 
•etmesine dair önerıge verilmiş ve bu önerge de 
Genel Kurulun işaret oyuyla kabul edilmiş ise, 
1 ncü fJkra gereğince siyasî parti grup]arına ve 
nuil'letvekillerine ikinci defa konuşma hakkı 
doğar.» 

Bu ne elemek? Milletvekilleri ve gruplar an
cak bir ' kere konuşalbilir, ikinci defa ko
nuşulmaz. I 
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BAŞKAN — Hayır, .o, demim hallettiğimiz 
konu Sayın Erverdi. önerge kabul edilse idi 
ikinci defa konuşma hakkı doğacaktı; fakat 
,son söz .milletvekilinin olmakla Hükümet veya 
'komisyon iadına değil, mıillatvclkili olarak «grup 
adına görüşmek mümkündür. Bu yönde işlem 
yapacağum, 

Adalet Partisi Grubu adına İdim görüşecek 
efendim?... 

Buyurun Sayın Demire!. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar; (C. H. P., D. P. ve 
M. S. P. sıralarımdan gürültüler.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?... 
(C. H. P. şuralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ©derim beyefendiler.. 
Rica ederim, Tüzüğün.... (C. H. P. sıraların
dan «Hangi maddesi» .sesleri) Tüzüğün okudu
ğum 62 nci maddesine göre söz veriyorum ve 
•bunu yaparken... (C. II. P. sıralarından şiddet
li gürültüler.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İçtü
züğün hangi maddesine göre yapıyorsunuz? 
Usul hatası yapıyorsunuz Sayın Başkan... 
(C. II. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, beni dinliyor mumu
nuz? Beni dinleyin lütfen, lütfen efendim. Bu 
şekilde anlaşamayız?.... Bu sözü verirken ga
yet tabiî olarak, Kanunlar Müdürlüğünün mü
şavir heyet olarak burada görevli kişilerden 
de mütalâa aldım ve ben kendi bilgime onların 
da tavsiyesini katarak veriyorum sözü. Bunda 
usulsüzlük yoktur efendim. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Çok rica ederim... 

ETEM EKEN (Çorum) — Son söz mıillet-
vckilmindir, grup adına konuşamaz... 

BAŞKAN — Milletvekilinin dlması hususu 
komisyon veya Hükümet görüştükten sonra, 
/müzakere bitmeyeceği lanlamınldadır. Rica ede
rim, yapılacak başka bir husus görmüyorum, 
(C. II. P. sıralarından .gürültüler.) 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, niye vermiyorsunuz bir başka nıillet-
vı İkil ine? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Haksız 
bir e misal yaratıyorsunuz, bir tüzük tadili ya-
yapıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lüt
fen oturunuz... (C. H .P . sıralarından gürültü
ler) Lütfen yerinize oturunuz, rica ediyorum.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET .(«Sinop) — Usul
süzlük yapıyorcun Sayın Çakmak, tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. (Gürültüler). 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — .Müzake
reler bitti, son söz milletvekilinin, tatmam. O 
zaman gruplara söz veremezsiniz. Son söz mil
letvekilinin ise sırada olan milletvekiline söz 
yenmeniz gerekir. (C. H. P. sıralarından şiddet
li gürültüler, karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — B:en grup adına söz istendiği 
için önceMk sırasına göre verdim. İçtüzüğe uy
gundur yaptığım muamele. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) Rica edenim .buyunun oturun.. 
Lütfen oturunuz efendim.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop). — De
mokrat jk Parti ide söz istiyor, vermiyorsunuz? 
(Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Efenim, arz ettim... Arz ettim, 
grup adına söz almak milletvekili olmamayı 
•ieaıbettirmez. Hükümet veya komisyon olarak.. 
(Gürültüler). 

İBRAHİM ETE M KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN -— Efendim, oturan ben tatbika
tımı yaptım, sayın sözcüyü de kürsüye davet 
ettim... (C. II. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, karşılıklı konuşmalar) Rica ederim.... (Gü
rültüler) Oturun lütfen... Görüşmelerin devamı 
için yerimize .olunmanızı bekliyorum efendim... 
Lütfen... 

ETE.M EKEN (Çorum) — Müsaade buyu
rur musunuz Sayın Basikan, usul hakkında... 

HAYRETTİN UYSAL (İSakarya) — Yanlış 
•tatbikat yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kürsüde bir hatip varken gö
rüşme yapmamız mümkün değildir. Buyurun 
lütfen oturun.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (ıSinop) — Usul
süzlük yapıyorsunuz. (O. II. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Grubu olma

yan parti başkanına neden söz vermiyorsunuz? 
Aynı şeyi grubu olmayan parti başkanına ne
den yapmıyorsunuz9 (Gürültüler.) 

BAŞKAN" — Önengeyle söz istediği için ve
riyorum. («Tarafsız hareket etmiyorsun Baş
kan» sesleri) Efendim, rica ederim... Ben söy
ledim, yaptığım muamele İejtüğüze tamamen 
uygundur. Rica ederim.. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler.) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, 
yaptığınız İçtüzüğe uygun değildir. 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygundur, lütfen otu
run... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın 
Başkan, Adalet Partisi Grubu adına mı konuşa
cak? (Şiddetli gürültüler, anlaşılmayan müda
haleler.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, bendeniz daiha evvel usul 
haltında söz istedim; vermediniz; davet ettiniz. 
Bu yanlıştır.- Yanlış bir tatibiıkata başlangıç ol
masın diye, yenimden itiraz ettim. İçtüzüğü 
yanlış tıatbilt etmektesiniz. (Şiddetli gürültü
ler.) 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Bu şekilde 
yanlış tatbikat olmaz. (Gürültüler) Kanunlar 
Müdürü, Başkanı ikaz ediniz; yanlış uygulama 
yapıyor. 

BAŞKAN — Ben doğru uyguladığını ka
naatindeyim. Rica ederim efendim, oturun... 
Çok rica ederim efendim; bu şekilde müzakere 
devam, edemez, lütfen oturun efendim.. (Şid
detli gürültüler) Rica ediyorum efendim... Lüt
fen oturunuz efendim... (Gürültüler). 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Müsaa
de eder misiniz; uygun bir yol ıbıılalvıı.. Sıra
daki (arkadaşımız sırasını Sayın Süleyman' 
Demirel'e yerebilir, mümkündür. Milletvekilli 
olarak konuşur, konuşmasının karşısında deği
liz. Yanlış tatbikatınızı lütfen düzeltiniz. Sayın 
İbrahim Güktepe söz sırasını Saym Demirel'e 
verirse, Sayın Demire! İsparta Milletvekili ola
rak konuşur... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, o hususu arka
daşlarım. damin ifade buyurdular. Yalnız... 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Baş
kan, yanlışlıkları düzeltmek bir fazilettir. Uy
gulamanızda yanlışbk vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Ben şu Oturumu yöneten Başkanınız olarak 
yaptığım tatbikatı İçtüzüğe uygun buluyorum. 
(C. II. P. sıralarından gürültüler) Müsaade bu
yurun .. (Gürültüler.) 
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YASİN HATİBOĞLU (Çoruım) — S a y ı n 
Başkan, usul müzakeresi açalım, işji halledelim... 
(Şiddetli (gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... Beyefen
diler müsaade buyurun... (Gürültüler) Yaptı
ğım tatbikatın İçtüzüğe uygun olduğunu söy
lüyorum.. Bu 'tatbikatın içtüzüğe uygun olma
dığı kanaatinde olanlar varsa, başka müsait 
bir oturumda bir usul müzakeresi... (C. H. P. 
sıralarımdan gürültüler.) 

ETEM EKEN (Çorum) — Tüzüğü alın 
lütfen Başkan... (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Aman efendim,, rica 'ederim, 
•bunun başka yolu yoktur. Başka yolu yok 
efendim... (Şiddetli gürültüler.) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Şu usulü 
halledersek iyi olur. (O. H. P. sıralarıdan «İç
tüzüğü al da oku» sesleri.) 

A. DOĞAN ÖZTÜNıÇ (İstanbul) — Taraf
sız hareket etmiyorsunuz ? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (ISİnop) — Sayın 
Başkan, tarafsız hareket etmiyorsunuz, usulsüz 
hareket ediyorsunıuz.. (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN —• ıSö'Z verdimi ve 'kürsüye davet 
ettim, sayın hatibi... Rica «ediyorum... (Şiddetli 
gürültüler) Müzakerelerin devamı için lütfen 
oturmanızı bekliyorum. (iSıralar arasında kar
şılıklı konuşmalar, .giuüiltüler) Lütfen yerinize 
loturunuz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Tüzüğe 
uygun cleğiıl hareketiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erverclü, arz ettim efen
dim... 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Milletve-
ıkili olarak davet edeceksiniz. Tüzüğe bağlı 
olarak bu 'muameleleri yapacaksınız. 

BAŞKAN — Evet, Tüzüğe bağlı olarak bu 
muameleyi yapıyorum. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Usulsüz hare* 
kot ediyorsunuz, hatanızı düzeltin. 

BAŞKAN — Sayım Mavioğlu, rica ederim; 
Divan üyesisiniz.. Çok rica ederim... Lütfen 
'oturunuz <eıfendim... 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Aç da oku; 
tarafsız hareket et. 

'BAŞKAN — Okudum da söylüyorum efen
dim;... (Şiddetli gürültüler) Başkanlığa o şe-
ıki'kle hıitalb etmeyin efendim, rica ederim... Çok 
rilea ederim. Biz buraya oturanken tarafsız ve 

İçtüzüğü kendisine hâkim kılarak hareket edi
yoruz. (Gürültüler) Rica ederim, rica ederim 
efendim... Efendim, lütfen yerinize oturunuz, 
mükazerelerimizi ikmal edelim... (Gürültüler) 
Lütfen oturunuz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, müsaade edin.. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüye hatip davet 
ettim... Hatip davet ettim... (Şiddetli gürültü
ler) Daha evvel usul hakkında talebi olsaydı 
yapabilirdim; hatip davet ettim efendim.. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Bu
ladan söyleyeyim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün açık hük
münü tatbik ediyorum... (Gürültüler) Meşkûk 
bir durum yok... (Şiddetli 'gürültüler) Lütfen 
oturunuz efendim... Lütfen oturunuz... (Gürül
tüler.) 

HASAN KORKMAZCAN (Deniali) — Sa
yın Başkan, bir hususu arz etmek., istiyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Duymak imkâınmm yok efen
dim, -lütfen yaklaşırsanız ne dediğinizi anlaya
bilirim. (Gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu
radan söyleyeyim, 

iSayın Başkan, İçtüzüğümüzle göre gruplar, 
öncelik hakikini birinci ve ikinci görüşmelerde 
'kullanır diye bir kategoriye ayrılmıştır. Grup
lar birinci görüşmede öncelik halklarını kullan
mışlardır. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir talepte 
bulunuyo r, dinliyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Beş 
grup konuşmuştur, sonra milletvekillerinin 
söz hakkı doğmuştur. Onlar da konuşmuşlar
ıdır. Yüikselk Meclis bizim verdiğ)imiz önergeyi 
kabul etseydi, müzakereler devam edecekti. O 
zaman bir kişi için. değil, yedi kişi içıin söz hak
kı doğmuş olacaktı. 

Bu balkımdan, yaptığınız tatbikat usulsüz
dür. Şayet bunu usul kabul 'ediyorsanız, o za
man (banideniz Adalet Partisi Grubundan ön
ce önerge vermiştim) Grup olarak benim hak-
.kımdır, benim konuşmam lâzımdır. 

Simidi burada, sadece davet etmiş olmanı
zın yarattığı emrivaki, bir yanlış tatbikata se
bep olamaz. Yanlış, bir taıtlblıkat yapmafataısını.z. 
Verdiğim Önerge ikinci söz hakkımı doğursaydı, 
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öncelik kazanacak ve ben konuşacaktım. Şu 
•anda ikinci konuşma haikkı doğmadığı için... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazean, önerge 
göndermiştiniz. Yalnız önergenizde... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Yan
lış tatbikat yapıyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ada
let Partisi Grubumdan önce idi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurum; sizi dinledim, şimdi ben size arzı ce-
vabedeyim. Önergenizde, ikinci defa söz JıaJk-
(kınıdan bahsettiniz, gayet sarihtir. Adalet 
Partisi Grubu adına gönderilen önergede, son 
söz tasrih edilerek, hangi maddelere göre son 
sözün istendiği de b-eliritilımişti. 

O bakımdan size, önergemiz daha evvel gel-
meısiine rağmen, son söz olarak kabul edeme
diğim için söz verermeldim; bu hususu açıklamak 
isterim. (Gürültüler) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
tatbikat yanlıştır. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Tat
bikatınız yanlış... (C. H. P. sıralarından; «Sa
yın Balkan, bu tutuımunuzdaın dolayı bundan 
'böyle hiçbir milletvekili ileride son sözü ala
mayacaktır» sesi) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün... 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — «Son söz 

milletvekilinindir» müessesesini ortadan kaldı
rıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğün hükümlerini 
ftatbük ediyorum... («Hayır hayır» sesleri, gü
rültüler) Lütfen oturunuz... Lütfen oturunuz... 
(Gürültüler) 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Baş-
(kan, «Son söz /milletvekilinindir» ilkesine da
yanarak bir kişiye söz vermeniz gerekebilirdi 
belki. Ancak bu, dün ilân ettiğiniz milletve-
(killeri listesinden olacaktır; yoksa, muhalefet 
partisi grubunun başkanına olamaz. (C. H. P. 
sıralarından devamlı gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, müsaade edin 
(efendim. Ben de söz vermeden evvel, sıradan 
ibir milletvekiline söz vereceğimi söylemiştim. 

(C. H. P., M. S. P., D. P. sıralarından devamlı 
gürültüler) Beni dinlemiyorsunuz efendim. Din
lemezseniz anlaşmamız mümkün değil. Son 
sözü grup adına istedikleri açkı, grubun da 62 
nci maddeye göre... 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Usul müzakere
si açacaiksmız Sayın Başkan.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Söz 
veremezsiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çak rica ederim efendim, lüt
fen yerlerinize oturunuz. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın De-
mirel dün grup adına konuşmadı mı? (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

•BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
çak rica eidiyorum efendim. (Gürültüler.) 

Arkadaşlar bu şekilde oturumu devam ettir
mem mümlkün değil. Çok rica ederim; bir da
kika efendim. (Gürültüler) (C. H. P. sıraların
dan «Bir önerge var» sesleri.) 

Bir dalkika; oturun efendim. (Gürültüler.) 
Sayın Erverdi'nin bir, önergesi var. 
«İçtüzüğün 62 nci maddesine göre; «Son 

söz milleltvekilinindir.» hükmüne ve 73 ncü mad
desinin sarahatine rağmen gruplara ikinci de
fa konuşma imkânı vermeniz sebebiyle, açıkça 
tüzük ihlâli mahiyetinde olan bu tutumunuz 
hakkında söz ve usul tartışması açılmasını is
tiyorum» diyor. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hatip kürsü
den inmeli ve bu müzakere açılmalıdır. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Hatip kürsüde iken bu önergeyi nasıl okur
sunuz Sayın Başkan?... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler.) 

Şimdi, beyefendi görüyorsunuz; İçtüzüğe 
davet ediyoruın arkadaşları; buna yanaşmıyor
lar. Ben söyledim; yaptığım tatbikat İçtüzüğe 
ve danıştığımı Kanunlar Müdürlüğü uzmanla
rının mütalâasına aykırı değil, uygundur. (C. 
H. P. sıralarından «Aykırıdır» sesleri, gürültü
ler.) Onun için... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Usul müzakere
si açılacaktır. 
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HASAN ÖERİT (Adana) — Son söz ınillet-
velkilinin olacaktır. 

BAŞKAN — Hajyır efendim; kürsüye hatip 
davet eıtltim. Bu durumda oturuma devam ede-
ımıem arkadaşlar. ('Gürültüler.) Yerinize otur
mazsanız oturuma devam edemem, (C. H. P. 
sıralarımdan devamlı gürültüler.) 

Yerinize oturmazsanız olturuma ara vermek 
mecburiyetinde: kalacağım. 

1. — İçtüzüğün 62 nci maddesindeki grupla
rın öncelik hakkının «Son söz milletv ekilinindir.» 
hükmünde de geçerli olup olmayacağına dair. 

BAŞKAN — Değerli .arkadaşlarım, evvelâ 
bir hususu 'arz ötmek meciburiyetlindeyiım. Es
ki içtüzüğümüzde 'milletvekillerinin, gruplar 
daima öncelik aldığı için konuş aımaıma durumu 
vardı; bundan şikâyet 'ediliyordu. Yeni içtü
zük müzakereleri sırasında, gerek 73 ncü mad
de ve gerekse 62 nci maddenin müzakereleri 
sırasında ba hususta önergeler verilmiş, görüş
meler olmuışJtur. Örnek ölsün diye size bu öner
geyi okuyorum, 

Millelt Meclisi Başkanlığına 

Millöt Meclisi içtüzük kanunu tasarısının 
62 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

(Ankara) Suna Tural; (Sinop) Hilmi iş
güzar» 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Devlet memur
larını müşkül duramıa sokuyorsunuz. 

BAŞKAN — Oturuma 15,45'e kadar... (Gü
rültüler.) Rica ederim, Başkanlığa saygılı olu
nuz ve bu aynı zamanda kendinize saygıdır, 
rica ederim efendim. 

15 dakika sonra toplanmak üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,26 

«Madde 62. — Söz, kayıt ve isıtem sırasına 
•'göre verilir. Başkan, görüşmeye başkımadan 
önce; söz sırasına göre söz ilanların adlarını 
okur. Hükümete, esas komisyona ve siyasî par
ti gruplarına söz almada öncelik tanınır, ilk 
öncelik esas komisyona, ikinci öncelik Hükü
mete, üçüncü öncelik siyasî parti gruplarına 
aiMir. Ancak, sırada bulunan ımilletvekillera 
konuşmadan, parti gruplarına ikinci öncelik hak
kı verilmez. Siyasî parti gruplarına istem sıra
sına göre söz verilir.» 

Bu bahsettiğim, sayın Tural ve sayın işgü
zarın önergesidir. 

Bu hususta Komisyon, Başkanın sorusu üze
rine şu şekilde cevap veriyor: «Bu önergenin 
muhtevası 73 ncü madde ile halledilecektir; onun 
için katılmıyoruz sayın Başkan.» 

Bahsettiğim bu önergeyi (jani bilhassa al
tını çizerek söylemek dsıtediğim husus; «ancak sı
rada bulunan milletvekilleri konuşmadan parti 

> • • < » » — - • • « • • • 

İKİNCİ OTURUM 

Açıılma saati : 15,47 

OBAŞKAN : Başlsanveıkdfla Ahmet ıÇaikmalk 

DİVAN ÜYELERİ : İlhamı Çetin (Yoagat), Enver Ataova. (JSitvas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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gruplarına ikinci öncelik hakkı verilemez» iba
resinin bulunduğu önergeyi) Umumî Heyet red
detmiş bulunuyor. Yani, eski İçtüzükte şikâyet 
konusu olan, parti gruplarına daima öncelik ta
nınarak konuştuğu için milletvekillerinin konu-
şamama durumu 73 ncü madde hükmü ile ve 
demin Hükümet Programı üzerinde ki, görüşme
lerde yaptığımız şekilde, mutlaka ııki milletveki
line söz vermek surtiyle telafi edilmiş, bu mah
zur kaldırılmış bulunuyor. 

Ben 3aşkan olarak, şu müzakereleri yansı
tan ve reddedilen önergeyi kapsayan metin orta
da olduğuna göre, İçtüzüğe aykırı bir tatbikat 
yapmadığım kanaatindeyim. Zannediyorum ki, 
sayın arkadaşlarım tatmin olmuşlardır. (C.H.P, 
aralarından, «Önerge var» sesleri) 

SALÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Hayır 
efendim, önerge vardır, işleme koyunuz. (C.H. 
P. sıralarından «Kanunlar Dairesinin görüşleri
ni aldınız mı» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Peki. Bendeniz, yeni İçtüzüğün 
müzakeresi sırasında çok net olarak meydana 
çıkmış bulunan hususu ve reddedilen önergeyi 
okumuş bulunuyorum. Buna rağmen, Başkanı
nız olarak; Meclise rağmen, Meclise karşı bir du
ruma gelmemek için sayın Erverdi'nin, verdiği 
önej-geyi bir usul meselesi kabul ederek, bu hu
susta iki lehte, iki aleyhte söz vermek üzere mü
zakere açacağım. 

Sayın Durakoğlu önerge göndermişler ve uy
gulamam aleyhine grup adına söz istemişlerdir. 
Söz isteyen diğer sayın üyeler lütfen isimlerini 
yazdırsınlar efendim. 

Efendim; söz vermeden önee meseleyi yeni
den net çizgileri ile bir defa daha va'zedelim. 
«Son söz mıilletvekilinindir» hususunda son sö
zün grublara verilemeyeceği veya grublara ön
celik tanınabileceği hususunda usul müzakeresi 
açıyorum. 

Sayın Durakoğlu bu hususta grup adına söz 
istemişsiniz. 

Buyurun sayın Durakoğlu. 
C.H.P. GRUBU ADINA AHMET DURAK

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

İçtüzüğün 62 nci maddesinin bu şekli almasın
dan önce eski İçtüzükteki yerini düşündüğü
müz takdirde, bugünkü usul ihtilafının neden 
çıktığı kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Eski İç

tüzüğümüzde de, «Son söz mületvekilinindir» 
hükmü vardı; ama, uygulama; «Son söz millet-
veküinindir» hükmüne rağmen gruplar adına da 
yapılabiliyordu. Ancak, 62 nci maddenin bu şek
li alması hali hangi safhalardan geçmiştir? 

O tarihte komisyonda bulunan ve şu İçtüzük 
hükümlerinden 22 tanesi kendi kaleminden çık
mış bir arkadaşınız olarak, müzakereleri başın
dan sonuna kadar dikkatle takip etmek göre
vimdi. 

Bu sebeple; evvelemirde, Komisyonda geçen 
müzakerelerde esas tutulan görüşlerin neler ol
duğunu, niçin bu maddenin bu şekli aldığını ve 
Başkanın uygulamasını neden İçtüzüğün bu hük
müne aykırı olduğunu göstermek için söz aldım. 

Sayın arkadaşlarım; eski İçtüzüğümüz ko
nuşmada öncelikleri bulunan, Grup Komisyon ve 
Hükümet gibi kurulların sırasını tayin etmez
di: Komisyon ve Hükümet aynı zamanda söz is
terlerse, hangisi daha önce söz alacaktır? Bu, 
Başkanın takdirine bırakılmıştı. Bu konuda bi
zim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir tekli
fimiz vardı ve aynen şu idi; «Son söz mlllet-
v-ekilindir» hükmü aynen kalıyor ve buna bir 
ilâve yapılıyordu; «Bu milletvekili her hangi bir 
siyasî parti grubuna dahil olabileceği gibi, grubu 
bulunmayan bir siyasî parti müntesibi veya ba
ğımsız olabilir» diyordu. 

Bu teklifimiz Komisyonda kabul edilmedi. 
Niçin edilmedi! «Son söz milletvekilindir» denil
diği zaman; «Son söz milletvekilinindir» hükmü
ne sığınarak grup adına da söz alınabileceği 
için değil. 

Demin Sayın Kufbiılây'la beraber bir gözden 
geçirdik; ne yazık M, o müzakerede bulunan 
arkadaşlarımızın bir tanesi bile seçileımemiş'ler. 
Ama, Sayın Kuıbilây'a demin, «şahit olarak da 
gösterebilir miyim» dedim; «Evet. Meclis mü
zakereleri içiin göıstereibilirsdniız» dedi. Biz bu
rada açık açık; «Konuşma sayısı, öncelikleri 
"belli olan grup, hükümet ve komisyon tara
flından devamlı surette doldurulduğu ve tek
ra r söz alma im/kânları bulunduğu için millet
vekiline söz sırası gelmiyor. O balkımdan sara
hate kavuşturalım.» dedik. 

O zaman Komisyon Başkanı Saym Gevdıet 
Akçalı âdi... Demin Sayın Başkanın okuduğu 
önergenin reddediliş sebebi de tamamiyle ayrı
dır; Sayın Başkanını anladığı şekilde de değü-
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(dir: 73 ncü »maddemin muhtevası, kabul edildiği 
şekilde değildi. Teklifte, grupların konuş
masından sonra, asgarî beş, sa,yın üyeye 'konuş
una hakkı tanınıyordu ve aramızdaki anlaşma 
da bunun kabul edilmesi yolunda idi; aımıa 
Genel Kurulda bu, 2'ye indirildi: Bu suretle, 
ret sebebi tahakkuk etmedi. 

Şimdi, bütün bunlardan sonra; «Son söz 
ımilletvekilindir» denildiği zaman, niçin, konuş
ma sırasının gruba değil de bir ımilletveikiline 
verilmesi lâzım?.. Bir hükmü, mücerret olarak 
bir fıkrayı ele alıp da değerlendiremezsiniz; 
o hükmü, İçtüzüğün heyeti umumiyesinde hâ
kim olan ilkeleri nazara alarak d eğenlendinebi-
lirsıiniz. Yüce Mecliste bulunan değerli mil
letvekillerinin herbirisimin her zaman söz hakla
rı yoktur. Niçin yoktur? Önceliği bulunanlar 
vardır da onun için yoktur. Söz almış olsalar 
bile, «Mutlaka konuşacaktır» diyemezsiniz. 
Onun içindir ki, 62 nci maddenin 3 ncü fılk-
rasımda bu öncelik sırası konuldu ve bunun da 
esas sebebi öncelik halkkı olanların bir bir tes
pit edilmesiydi. Bunlar kimdir? Komiisyon-
dur, Hükümettir, parti gruplarıdır. Öyle ise, 
bunlar üyelere devamlı surette takaddüm ede
cekler ve konuşma yapacaklardır. 73 ncü mad
denin uygulanması, (dikkat buyurulursa) yüne, 
62 nci maddedeki «sSon söz milMvekilindir» 
hükmünün milletvekilli tarafından yerine getiri
leceğini âmir hale getirir. Niçin? 73 ncü mad
de, gruplara muayyen saatler veriyor veya (Da
nışma Kurulunun teklifi ile özel gündem şekli
ne sokulmuşsa) süreleri kaldırıyor. 

Nitekim ne oldu; Adalet Partisi Grubu dört 
saat konuştu; Demikratİk Parti Grubu üç saate 
yakın konuştu; Cumhuriyetçi Güvem Partisi 
Grubu bir buçuk saat (konuştu; ondan sonra Mil
lî Selâmet Partisi Grubu konuştu; daha sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu konuştu. Ya
ni, süre tahdidi olmadığı için istedikleri mik
tarda konuştular. 

İkinci görüşme açılması niçin Genel Kuru
lun kararına bağlı bırakılmıştır ? İki milletvıe-
ikili konuştuktan sonra, konuşanlar arasında 
adaleti temin etmek içindir; bir gruba diğer bir 
grubu takaddüm ettirmemek içindir; adalet il
kelerini zedelememek içindir. Simidi, siz tutup 
da 73 ncü maddenin tatbikatı böyle ilken, «Son 
söz milletvekilinindir» diye o hakkı gruba ver-
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I diğiniz takdirde ne oluyor? Bütün gruplar bi-
j rer defa konuştukları halde, A. P, Grubu iki 

defa konuşuyor ve bunun tabiî sonucu budur. 
A. P. o zaman, İçtüzükte hâkim olan adalet 
ilkesini zedeliyor. Bunun tabiî sonucu da, bu 
hükmün; münhasıran milletvekilinin konuşma
sı şeklinde olması lâzımıgeılir. «Son söz milletve-
Ikilinindir» hükmü; avantajları bulunan, önce
lik hakları bulunan, imtiyazları bulunan grup
ların yeniden bir imtiyaza sahip olmamalarını 
sağlamak için konulmuş bir hükümdür. Yani, 
zaman zaman konuşma zaruretinde ve halkkın-
da bulunan bir grup, bir diğer milletvekilinin 
önüne geçebiliyor. Hattâ komisyon, Hüküme
tin ve Siyasî parti grubunun önüne geçebiliyor. 
Öyle ise, imtiyazı bulunan, başkalarının hak
kının önüne geç/en, öncelik halkkı bulunan bir 
gruba, bu sefer münhasıran milletvekilline ta
nınmış olnn hakkı kullandırmak da adaletsiz
lik olur. O zaman açılk seçik, son konuşma 
mutlaka; Hükümet konuşmuşsa «Hükümet dı
şında birisi», komisyon konuşmuşma, «Komis
yon dışında bir üye tarafından yapılır» şek
linde konulabilirdi. Hattâ bir siyasî parti gru
bu konuşmuşsa, «Siyasî parti grubu olmayan 
bir üye konuşabilir» şeklinde konulabilirdi. Ni
çin acaba açııkca «iSon söz milletvefcilinindir» 
denilmiştir? İmtiyazlıya bir imtiyaz daha tanı
mamak içindir. 

Böyle olunca; meseleye neresinden bakarsa
nız balkınız konu, Sayın Başkanın anladığı mâ
nada değildir. Genel Kurulda ve komisyondaki 
müzakerelerin içinde bulunan bir arkadaşımız 
olarak, Sayın Cevdet Akçalı'nm burada bulun
masını çok arzu ederdim. Çünkü; hiç şüphe 
etmiyorum, birçok haillerde kendi grubunun 
görüşünün de aksini, buradan söylemiştir, bu 
tabiatta bir kişiydi ve çıkıp konuşuna imkânı 
oılsa idi, biç şüphe etmiyorum «Son söz millet
vekilinindir» hükmünün münhasıran imtiyazlı
lara bir imtiyaz daha tanımak için suiistimal 
edilemeyeceğini ve son sözün mutlaka bir mil-
ıletvelkili tarafından kullanılması zaruretinde 
olduğunu ve bunun için İçtüzüğe sokulmuş bu
lunduğunu ifade edecekti... 

Benim mâruzâtım bu kadardır. Sayın Baş
kanın uygulaması İçtüzük hükümlerine aykırı
dır. İçtüzüğü, yeni yeni tatbik ediyoruz. Mü-

| zakereleri, kötü teamüllerle çıkmaz hale ge-

533 — 



M. Medisi B : 37 5 . 2 . 1974 O : 2 

tirmemenin tek yolu, İçtüzük hükümlerini ger
çek anlamda tatbik etmektir. Zaten buruların 
ıhepsinin mahzurlarının doğacağını (zabıtlarda 
vardır, okuduysanız) Millet Meclisi Başkanve-
ikilleninin seçimi sakatlığına bağlamışımdır şah
sen : Aslı gruplardan seçmezsiniz, «Genel Ku
rul seçecektir» dersiniz; ama Meclis Başkanve-
kililerinıi gruplardan seçersiniz; birinci plânda, 
Meclisin hizmetkârı değil; gruplarının hizmet
kârı haline getirirsiniz. Bu hükmün değişmesi 
lâzımdı, ısrar eıttik; ama Sayın A. P. nnlletve-
kili arkadaşlarımız iktidarlarını garanti gördük
leri için, uzun süre bundan istifade edecekleri, 
muhalefete söz hakkı tanıyamıyacakları ve bu
nun büyük bir fırsaıt olduğu zehabı ile bunlara 
sahip çıkmışlardır. Ama bunun zamanı geçti. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, müsaade 
eder misiniz? Bir sözünüze cevap vermek isti
yorum. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim, sözümü bağlıyorum. Zaten sü
rem de bitti zannediyorum. 

Sayın Başkanın uygulaması yanlıştır Bu 
hüküm İçtüzükte, arz ettiğimiz nedenlere daya
narak yer almıştır. Yarınki tatbikatlarda, mü
zakerelerde suhuleti temin bakımından bunda 
titizlik göstermek, Grene! Kurulun bütün üye
leri için zaruridir. Bu hassasiyeti, bütün arka
daşlarımızın (parti hesaplarına girmeden) gös
termesini temenni eder, saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekikür ©derim Sayın Durak
oğlu. 

Yalnız, «Başkanın gruplarıyle ilgili ve onun 
temrinde» şeklindeki beyanınız, eskiden Başkan-
vekilliği yapmış bir arkadaşımız olarak uygun 
ımütalâa etmedik. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Mecliste 
geçmiştir efendim. O maddenin görüşülmesi 
sırasındaki kanaatimi söyledim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşeikkür ede
rim. 

Başkanlığın tutumu lehimde söz isteyen var 
ımı efendim?.. Yolk. 

Aleyhte, Sayın Korkmazcan; D. P. Grubu 
adına buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

İçtüzüğümüzün yeni uygulanmaya başla
mış olması sebebiyle birtakım yanlış teamülle
rin yerleşmemesi için İçtüzük hususunda grubu
muzun hassasiyeti vardır. Şu anda, Sayın Baş-
'kanın uygulaması İçtüzüğün hükümlerine aykı
rıdır kanaatindeyiz. 73 ncü madde; «Tüzükte 
başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her si
yasî parti grubunun grupları adına ve iki üye
nin kendileri adına birer defa konuşma hakları 
vardır..» demektedir. 62 nci maddede gruplara, 
komisyona ve hükümete öncelik tanınmış ise de 
grupların buradaki önceliği, birinci söz hak
kı sırası ve Mecliste yine 73 ncü maddenin 2 
nci fıkrasıına göre, müzakerelerin uzatılması ka
rarı alınırsa ikinci müzakerede doğacaktır. 

Bugün ve dün yapılan müzakerelerde, 73 
ncü maddenin tanıdığı hakları bütün gruplar 
birer defa Ikuilanmışlardır. Ondan sonra İM 
milletvekili arkadaşımız da konuşmak fırsatı
nı bulmuşlardır; bilâhara Sayın Hükümet bu 
konuşmaları cevaplandırmıştır. Şimdi grupla
rın, müzakerelerin uzatılması kararı alınmadığı
na göre ikinci defa söz hakları doğmadığından, 
öncelikleri de bahis konusu oılaımaz. Ama, biraz 
önce Sayın DuraJkoğlu'nun ifade ettiği anlamda 
da, 62 aıoi maddenin koyduğu hükmü, «son sö
zü ancak 'milletvekilleri şahısları adına kulla
nabilirler; grupları adına kullanılamaz» mâna
sına da almıyoruz; o da yanlış olur. Grupların 
birinci müzakerede, daha doğrusu uzatma öner
gesi verilmeden önoeiki müzakerede bir kere ko
nuşma hakları olduğuna göre bu haklarını grup
lar, isterlerse Hükümetin konuşmasından önce 
kullanırlar (bu sefer olduğu gibi), isterlerse 
(kullanmazlar; beklerler; Hükümet konuştuk
tan sonra sıradaki diğer malletveıkillerinden ön
ce haklarını kullanmak suretiyle «Son sözü» 
milletvekilinin konuşması ile bir grubun konuş
ması arasında fark kalmaz. Esasen eski uy
gulamada da, yürürlükten kaldırılan İçtüzü
ğümüzde de «Son söz milletvekilinindir» hük
mü mevcuttur ve bu «Son söz» ü gerektiği za
man gruplar da kullanabiliyordu; ama o za
man, «grupların söz hakları bir keredir» diye 
sarih bir hüküm İçtüzükte yoıktu; gruplar, ön
celiklerini her safhada kullanabiliyorlardı. 

Biz, 73 ncü maddedeki önceliği şöyle anlıyo
ruz: Hükümet programının müzakeresi başla
mıştır. Hükümet programlının müzakeresinde, 
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meselâ (bizlerden (gruplardan) önce sıraya 20 
milletvekili kaydedilmiş olabilir. Gruplar söz 
talebinde bulununca bu 20 arkadaşımızın önü
ne geçmişlerdir. Tahmin ediyorum, gruplar
dan önce müracaat eden 'milletvekili bu sefer 
de olmuştur; fakat gruplar öncelik hakları do
layısıyla milletvelkillerinden önce konuşuna fır
satı bulmuşlardır.- Şayet, Yüksek Heyetimiz 
bizim verdiğimiz önergeyi kabul buyursaydı, 
grupların birer İçere daha konuşma hakiki do
ğacaktı: O zaman gruplar ımilletveldllerinden 
önce söz a-nualk hakkına sahip olacaklardı. 

Aziz arkadaşlarımı, Sayın Başkanımdan 
bir not gelmiştir, tahmin «diyorum meseleye ışık 
tutucu yönü vardır. Müsaademizle onu okumak 
İstiyorum. 

Aaiz arkadaşlarım, bugün Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımızın gösterdikleri hassasiye
tin usul ile ilgili bir hassasiyet olması gerek
tiği kanaatindeyim. Sayın Deımirel'ân konuşup 
konuşmaması meselesi, tartışma konr-su olma
malıdır: Hakkı var ise konuşacaktır, yok ise 
konuşmayacaktır. Eğer grupların ijkinci defa 
söz alma hakları bulunsaydı, böyle anlasaydıfc 
benim konuşmam gerekirdi; çünkü daha önce 
verilmiş önergem var; Grubumun adıma ikinci 
defa söz istemiştim; Sayın Başkan onu muame
leye koymadı ve bu konuda da hak iddia etmi
yorum : Çünkü, Yüksek Heyetiniz ikinci konuş
malara lüzum görmemiş bulunuyor. Ancak, 
Başkanlıktan «Söz sırası kimidedir?» diye sor
duk; şu anda, «Son söz miiletvelkilinindir» hük
münden yararlanacak olan arkadaşımız Adalet 
Partisi İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'dir. 
İbrahim Göıktepe arkadaşımız, 62 nci madde
nin son fıkrasına göre söz hakkını Sayın Ge
nel Başkanlarına bırakabilir ve Sayın Demire! 
İçtüzüğün hükmü içıerisinde, bir milletvekili... 
(C. H. P. sıralarından «Söz istemediki» sesleri.) 
Bayım Demire! şu anda da söz isteyebilir, ismi 
en sana yazılabilir; fakat önceki bir milletveki
li... 

BAŞKAN — İstemiş bulunuyor zaten. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Demire! söz istemiş bulunuyor, şu anda da 
isteyebilir. Önceki bir milletvekili sırasını ken
disine terk edebilir ve Sayıoı Demirel burada 
Adalet Partisi Grubu adına değil; ama İbrahim 
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Göktepe arkadaşıımızdan aldığı şahsî hakkını 
kullanarak konuşabilir. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. (D. P. 
ve A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo:» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSaym Kork-
mazean. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Meclisimizi şu anda yöneten Başkanımız 

1961den beri Parlâmento üyesidir. Eski İçtü
zükte ve yeni İçtüzükteki hükme göre, gruplar 
milletvekillerine nazaran tercihli konuşuyorlar. 
Bunun delili, bütün gruplara müzakerenin ilk 
anında söz verilmesidir. 

Şimdi, yeni İçtüzüğün ilk uygulamasında 
Sayın Başkan gruplara olan önceliği uygula
mıştır. Bunda, yeni İçtüzüğün müzakeresi sı
rasındaki tutum dolayi'sıyle, uygulamanın doğ
ru olup olmadığı münakaşa edilir, o başka. Yal
nız, İçtüzüğü savunurken Meclis Başkanının 
«bütün ihtarlarına rağmen, Meclis kürsüsünün 
önünün işgal edilmesi, İçtüzüğe de, her şeye de, 
Anayasaya da aykırıdır. (C. H. P. sıralarından 
«onu bırakalım» sesleri.) Onu bırakmayalım, 
onu söyleyelim ki, dokunulmaz olan bu kürsü 
'bir dalha işgal edilmesin; bir daha, Meclis Baş
kanı dinlenmez hale gelmesin. 

Adalet Partisi Grubu eğer son sözü ayrı bir 
tutum, bir kasıt için istemiş olsaydı, bu hakkı 
zaten elde ediyordu; çünkü İbrahim Göktepe ar
kadaşımız müzakereler sırasında, kendi konuş
ma hakkını Partinin Genel Başkanına vermiş ol
duğunu bildirdiği önergesini Başkana yollamış
tı. Buradan da belli ki, Adalet Partisi Gru-
ibunun bir art niyeti veya yanlış tüzük tatbikatı 
diye bir şey yok. Adalet Partisi Grubunun, Mec
lisi yöneten arkadaşımızın İçtüzüğü uygulama
sın? ve Meclis yönetimine bir saygısı vardır; 
onun ifadesini vermiştir. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Gerekçe ya
rattın canım sende... 

BAŞKAN — Konu üzerinde devam buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sayın 

arkadaşlarım, Sayın Başkanın aslında, oturuma 
yeniden başlayınca, oturumdan evvelki durumu 
ıburada ihdas etmesi lâzım idi. Fakat, mademki 
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yeni tatbikatta bir teamül kurulacak, bundan 
sonraki teamülde Yüksek Meclisin takdiri ile 
son sözün gruplara değil, milletvekillerine ve
rilmesi uygun bulunacak; bu da bir kazançtır. 
Ama kaybolan şey, Meclisin o saatten bu sa
ate kadar çalıştırılmadığı zamandır; bu kaybe
dilmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Şimdi sayın arkadaşlarım, niçin gruplara 
bu kadar allerji gösterilir? Grup adına söz alan 
arkadaşımız da milletvekilidir. Ne Hükümet üye
sidir, başka bir sıfatı vardır; ne komisyon üye
sidir, ayrı bir sıfatı vardır : Yalnız, grubun bir 
üyesidir, milletvekilidir. «Son söz milletvekili-
nindir» hükmünün, bu Mecliste bulunan bir ar
kadaşınız olarak böyle tatbikatını gördüm; ama 
bugün yeni İçtüzüğün tatbikatı sırasında yeni 
bir teamül kurulacağı için Sayın Başkanın gö
rüşmeler sonunda izhar edeceği takdire saygılı 
olacağız. Bu meseleyi ister oylar, ister oylamaız. 
Takdir Meclis Başkanımızındır. Meclis Başkanı

mızın vereceği kararlara; aşağıdan, ne sıra ka
pağı vurarak, ne bağırarak, ne isyan ederek; 
bir nevi böyle çirkin görüntü halinde bir koro 
halinde bulunmayacağımızı, Sayın Başkanın ka
rarma saygılı olacağımızı, Adalet Partisi Gruıbu 
arkadaşlarımın böyle düşündüğünü arz eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Haklarınızı, 
gerektiği biçimde savunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Sayın arkadaşlarım, görüşmeler sonunda, 

Gruplar adına konuşan arkadaşların beyanla-
rıyle Sayın Genel Kurulun temayülü belli ol
muştur. KaJbul olunur ki, yeni içtüzüğün ilk 
tatbikatını yapıyoruz ve bu tatbikatın sağlam 
temele oturması bakımından bu usul görüşme
sini açtık ve neticeye bağlamış oluyoruz. 

Bu hususta bir oylamayı gerekli görmüyo
rum. Bu duruma göre, grupların son sözde ön
celik hakkı olmadığı hususunda beliren kanaati 
tespit ettik. 

II. - HÜKÜMET FBOGRAIMI (Devalm) 

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 
(Devam) 

BAŞKAN — Şimdi son sözü, sırada bulunan 
içel Milletvekili Sayın İbrahim Göktep'e'nin; 
önergesi ile, daha evvel Hükümet Programı üze
rinde söz almış bulunan Sayın Süleyman De
mir el'e devrettiğine dair önergesi uyarınca Sa
yın Süleyman Demirel'e söz veriyorum. 

Saym Demire!, son söz için buyurunuz. (A. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar.) (C. H. P. sıra
larından «ıSüre ne kadar?» sesleri.) 

'Sayın Demirci, Hükümetten sonra konu
şan... 

SÜLEYMAN DEMlREL (İsparta) — Sürem 
20 dakika. 

BAŞKAN — Evet; onu arza çalışıyordum 
öfendim. 

'SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Hükümet programı üzerindeki konuşmalar 

bir yasama meclisinin en önemli işlerinden bi
ridir. Hükümet önemli bir müessesedir, bir

çok şeyleri memleket hükümetten umar, hükü
metten bekler. Hükümet de kendisinden birçok 
«eylerin umulması lâzımgeldiği iddialarıyle işlba-
şma ıgelir. 

Hal böyle olunca, bu. müzakerelerin her za
man aşırı bir sükunet içinde geçmesi beklene
mez. Gayet talbiî ki, karşılıklı birtakım tartışma
lar olacaktır. Gurur ve iftiharla' arz edeyim 
ki, demokrasi fikrinin savunucusu olaraJk, asıga-
riden bu davanın davacısı olduğumuza inana
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi hayatiyet 
dolu bir Meclistir. Birebirimizi anlamakta zaman 
zaman müşkülât çekeriz, bunları büyütmüyorum. 
Hükümetler, yapılan tenkidleri hangi şekilde 
karşılarsa karşılasınlar, bu tenkidlerin iyi niye
te dayandığıdnı kimse inkâr etmemek gerekir. 
Biz memleketin daha iyi olması için çalışırız, 
varlığımızın sdbdbi budur. 

Muhterem milletvekilleri, daha çok zamanı
mız olsa, daha çok şeyler söylemek imkânını 
buluruz, özgürlük savunduğunuza güre, söyle
nen şeylerden endişe etmemek gerekir. Biraz 
fazla zaman alaJbilir; ama neticeye ulaşılır. Biz 
şayet önemle meselenin üzerinde duruyorsak; 
hakikaten hem görevimize, hem de cereyan et-
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mekte olan tartışmaya önem atfettiğimizden 
dolayıdır. 

O itibarla, huzurunuzu saatlerce işgal et
mek, sadece sizi uzun saatler dinlemeye mec
bur etmek gibi bir arzunun içinde değiliz. Bizi 
huzurunuzda uzun saatler bulunmaya mecbur 
eden şey, memleket meseleleri hakkında görüş
lerimizi söylemektir. Bu görüşleri beğenirsiniz, 
'beğenmezsiniz; gayet talbiî ki, biz kendi düşün
celerimizi, fikirlerimizi bilhassa iktidar partile
rine veya bizim dışımızdaki partilere kalbul et
tirmeye çalışmıyoruz. Burası Türkiye'nin en 
önemli bir müessesesidir. Gayet tabiî ki, bu hür 
kürsüden düşüncelerimizi hiçbir kısıntıya tabi 
olmadan söylemek bizim hakkımızdır. Gayet ta
biî ki, bunları söylerken de bir başıboşluğun sa
vunucusu değiliz; Meclislerimizin tüzükleri var
dır, onlara uyarız; bunların tatbikatında za
man zaman anlaşmazlıklar çıkabilir. Hele, Mil
let Meclisimiz yeni bir İçtüzük tatbikatı yapı
yor, ilk defa olarak bu tatbikat yapılıyor, ilk 
defa olarak Meclis müzakerelerinde böylesine 
önemli bir konu 1973 seçiminden sonra başla
mıştır. Onun içindir ki, mesele şu noktaya ge
lip, bana 20 dakika 'bile olsa söz söyleme imkâ
nı doğduğundan dolayı bahtiyarlığımı belirtmek 
istiyorum. 

Muhalefet - iktidar diyalogunu fevkalâde 
önemli sayarım. Türkiye'de, rejimin bunalımla
ra uğramasında, mazide muhalefet - iktidar di
yalogunun kopukluğundan önemli işler çıkmış
tır. Bu diyalog ancak birbirimize tahammül ile 
mümkündür, birbirimizi iyi anlamaya, çalışmak
la mümkündür, doğru yanlış, objektif sübjektif 
münakaşasından önce ne dediğimizi anlamamız 
lâzım. Birbirimizin ne dediğini doğru anlama
mız lâzım. 

Bu itibarla, şayet Muhterem Heyetiniz mü
zakerelerin uzatılmasına karar verseydi, daha 
sonraki zamanlarda, daha çok fikirlerimizi söy
lemek imkânını bulurduk, iktidar, bundan te
dirgin olmamalıdır. Şu muamele usulen yapıl
mıyor, yani usul gerektirdiği için yapılmıyor; 
bundan bir medet umulduğu için yapılıyor, fay
da umulduğu için yapılıyor. Onun içindir ki, dü
şüncelerle diyalogun mutlaka aydınlığa, vuzu
ha, mutla'ka memlekette iktidar - muhalefet ça
tışmasını birtakım kısır münakaşalara, kısır tar
tışmalara sokmamasına yardımcı olduğu inan

cında bulunduğumdan bunları söylüyorum. Her
kesin kendine göre tarzı beyanı olacak, üslubu 
olacak, bunlar gayet tabiîdir ve bilhassa siya
setçiler arasında üslup farklılıkları, düşünce 
farklılıkları gibi normaldir. 

Bizim için önemli olan, sistemin işlemesidir. 
Dün de beyan ettim; hükümetler gelir, hükü
metler gider; bizim için önemli olan, bir ola
ğanüstü dönemin son bulmuş ve millet iradesiy
le yeniden bu büyük müessesenin hayatiyet ka
zanmış olmasıdır. 

Biz program tenkidi yaptık; ne yapacaktık 
muhalefet olarak1? Muhalefet, Program tenkidi 
yaparken ne yapacaktı? Düşüncelerini söyle
yecekti, sorular soracaktı, cevaplar alacaktı. So
rular sorduk, cevaplar aldık. Bu bir gensoru 
müzakeresi değildir, bunu biliyoruz. Gensoru 
müzakeresi olsa; yapılmış icra.it vardır, o icra
at üzerinde konkre, müşahhas fikirler söylemek 
imkânlarımız vardır, deliller koymak imkânla
rımız vardır. Bu bir program müzakeresidir. 
Program müzakeresinde aranan şey hiç olmazsa, 
meseleye biz öyle yaklaşıyoruz, getirilen prog
ramın memlekete ne fayda sağlayacağı, memle
ketin anameselelerine ne ölçüde deva olacağı ve 
'bunun karşılığında memlekete neye malolacağı 
ve memleketin önemli meselelerinin bir kenarda 
bırakılıp bırakılmadığı; memleketin kaynakla
rının en iyi şekilde kullanılmasına doğru ileri 
adımların atılıp atılmadığını tespittir. Burada 
tercihler rol oynar, düşünce sistemi rol oynar. 
Bunların hepsini kalbul etmek gerekiyor. 

Program, yapılan yeni açıklamalarla aslında 
yeni bir hüviyete kavuşmuştur. Binaenaleyh, 
şimdi yapılacak müzakerelerin daha çok faydalı 
olduğu inancında idik; fakat tabiî ki mesele bu
rada bitmiyor, diğer Meclis vardır; o Mecliste 
de fikirlerimizi söylemek imkânına sahibiz; bu
nun ötesinde bütçe vardır; bunun ötesinde genel 
görüşme imkânları vardır; hükümeti denetle
mek için elimizde birçok vasıtalar vardır. Ga
yet tabiî ki, bu vasıtalardan faydalanarak hü
kümet denetleme görevimizi yapacağız. «Siz 
yapmadınız» demek, meseleyi, yapılmış hale 
getirmez. Gerçi zaman zaman bu çeşit tedbirle
re, bu çeşit beyanlara başvurulur; bu bir sıkış
manın işareti de addedilebilir veya meselenin 
içinden sıyrılmanın işareti de addedilebilir. İk
tidarların. görevi, kendilerinden evvelki iktidar-
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ların yapmadığını tespit değildir. İktidarların 
görevi, kendilerinin ortaya koyduğu, işleri na
sıl yapacağını söylemek ve onları yapmaktır. 
Çünkü, kendinden evvelki iktidarların bir işi 
yapmıamış olması, bugünkü iktidara yapmama 
Ihakkını vermez. 

Binaenaleyh, «Nasıl yapacaksınız?» diye so
rulduğu zaman, «iSiz yapsaydınız,?» gibi bir ce
vapla karşılaşmış olmayı, doğrusu bir üzüntü 
konusu sayarım. 

Aslında, nasıl yapacağınızı söylerseniz bu
num size de yardımı olur, nasıl yapacağınızı 
düşünmek imkânını bulmuş okursunuz, 

Programı okumadığımdan bahsedildi. Her
halde Programı okumasam, bu kadar ayrıntılı 
bu meselelferi bilmem. Programınızı ezbere bili
yorum. Herhangi bir sayfasınlı açın sorun; nle 
var, söyleyeyim. 

lO itibarla, «Programı 'Okumadınız» gibi bir 
iddiayı, doğrusu ağırlığı olan bir iddia saymı
yorum. (C. H. P. sıralarından «Kaç -sayfa» ses
lileri) 

İBu müzaikereler daima biraz sert cereyan 
eder, dozu biriaz muhafaza edilebildiği takdirde), 
sertliğim de o kadjaır önemi yoktur. 

Reylerimizi tespit meselesine gelince; rey-
lerdmizi apriori, pelşin yargıyla tespit etmiş de
ğiliz. Reylerimizi daha dün tespit ettik. Cuma 
günü program okundu, dün müzakereye aldık, 
tespit ettik reylerimizi. Zaten, «peşin hükümle 
geldiniz» gi)bi bir ithamı kabul letmiyomz. A!slın<-
da, biz mademki muhalefetiz, öyleyse kırmızı oy 
verelim diye gelmedik karşınıza. Dıüışündük, tâ -
şındıjk ne yapalım diye; kırmızı çıktı, öyle gel
dik. 

Geride bıırtaktığımız seçimlerin sonuçları
nın da yanlış değerlendirildiğini görüyoruz. 
bundan ıçolk yanlış şeyler çıkar. Aslında, Cumhu
riyet Halk Partisi sandılktan iktidar olarak çık
madı. Sandıktan iktidar olarak çıksa, bu hü
kümet müzakerelerini bizim Kasım ayının ba
şımda yapmamız lâzım ıgielirdi. Şubat ayının bu 
günlünde yaptığımıza göre, sandık iktidar çı
karmadı bu defa. Mamafih, sandığın kıymeti
nin bilindiğine fevkalade ımıemuunum. (A. P. 
sııralarınldan «Bravo» sesleri ve alkışlar) Sekiz 
sene evveli bu kürsüden şu yazıyı gösterme 
mecburiyetinde kaldığımız günler olmuştur. 

Yani, takdir ile ifade edelim, genel oy ve onun 
işareti olan sandığın, M sonradan «sandılksal 
demokrasi», «cici demokrasi» «biçimsel demok
rasi» namıyle küçümsenmişti, Türkiye'nin bu
nalımlara gitmesinde çok büyük rolleri olmuş
tur bunum; birbirimizi beğenmemekle bir yere 
varamayız. Sizi de seçen millettir, ıbizi de seçen 
onillleittir, Bilnlaenialeyh, size verilleh reylerin dlet-
ğdrli, bize verilen reylerin değersiz olduğunu id
dia 'eltmek mümkün değildir. 

O itibarla, geliniz, ıesasıen baktığınız zaman 
da ahım şahım bir şey yok, Önemi yok bu işin; 
ama kazanmayanı var. Biz seçimlere favori' ıgir-
diik, !kaızaWamadan çıktıikj hadise budur. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) Amıaı, siz de kazana
rak çıkmadınız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bereket ki, Millî Selâmet Partisi imdada ye
tişti de iktidar oldunuz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar.) Bunu açıkbkla 
söylüyorum, gayet tabiîdir ki hiçbir parti Hü-
kümiet olacak kadar rey almamışsa, yapılacak 
iş koalisyondur. Koalisyon bir kombinezon foul-
ma'k meselesidir; kim kiminle anlaşabildrs.e o 
Hükümet olur. 

Binaenaleyh, «Biz iktidar olarak çıktık» 
denemez. Hep meydanlardan geldik, ki müza
kerelerin hızlı oluş nedeni de, meydanlarda 
kimse hızını alamamış gibi geliyor biraz. Ama 
bun'da fayda vardır, geliniz bu diyalogu haki
katen milletimizin bize gösterdiği teveccüh is-
tikaimetinde yaşatalım. Bunun yumuşatılması 
falan şart değil, sadece medenî olması lâzım
dır ve kaideye uygun olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, seçim kazanma
mak, suçluluk ifade etmez. Yani, kimse seçimi 
ikazanimadığı için suçlu falan olmaz. Seçim ka
zanırsınız, ifktidar olursunuz; ebedî iktidar da 
olmaz, onu da heisalbedelim. Bu kürsüden o in
tiba verilmeye çalışıldı,,- «Artik, bir daha biz 
seçim kaybetmeyiz», falan gibi. Aslında, sizin 
sıeçim kazanlmamanız için biz çalışacağız yine, 
o bizim gereğimiz. (Gülüşmeler) Biz kendimiz 
kazanmak: için çalışacağız; ama burada demok
ratik sistemde zaten alternatif ortadan kalktı 
mı, rejimi işletmemiz mümfkün değildir, mille
tin sizi de görmesi lâzımdır, göreceklerdir. 

Binaenaleyh, şunu ifade edelim; başarılı 
olursanız biz bundan seviniriz. (A. P. sıraların
dan alkışlar) Biz burada, «Aman siz başarılı 
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olmayın, memleket zarar görsün; böylece bizim. 
de içimizde burukluk falan varsa, oth olsun, di
yelim» diye bulunmuyoruz. Bu devir kapanmış
tır, (şayet varsa böyle bir şey.) Yok böyle şey-
B'iziim, istediğimiz, söylediğimiz şey; başarı, ba
şımda değil, sonunda belli olacak. Bizim, Türki
ye'de ne bıraktığımız belli. Siz ne birakacak-
sımız, onu göreceğiz. Ümidederiz iyi şeyler bı
rakırısınız, ümidederiz bizden daha çak şey bı
rakırsınız. Önemli olan Türkiye'dir. Bu yurtt 
hepimizin, hepimiz bu milletin gocuklarıyız. 
(A. P. sıralarından «Braıvo» sesleri ve alkış
lar) Bizim maksadımız tezyif, değildir, tahkir 
de değildir, küçültme de değildir; aıma <ben 
îbir çağında bulunuyorumı, buna uyulur, uyul
maz, o da önemli değildir: Gıelin bu gemiyi iş
ler. tutalım ve bu zeminde 'diyalogu muhafaza 
edelim ve gayet tabiîdir ki, muhalefet olarak 
bizim söyleyeceğimiz şeylerden sıkılmayacağı
mızı ifade ettiniz; ama daha birinci günde sıkıl
dınız gibi geliyor bana, (C. H. .P. sıralarından 
«Hayır, hayır» sesleri.) 

«tfîayır» demeyin, şimdi tam yerine geldim. 
iSayın Hükümet Başkanı çok tedirgin görüne 

dü. Âdeta, «ıS'iz muhalefet vazifesi dahi yapa
mazısınız» gibi bizi azarladı. Muhalefet vazife
sini naısıl yapacaksak?... Koalisyon Hükümeti
nin bir kurs açması lâzBmgeleoek sanıyorum, bu 
kursu açıp bizim muhalefet vazifemizi nasıl ya
pacağımızı öğnetir; atma o zaman da güdümlü 
demokrasi1 olur o, o yola sapılmayacağını sa
nırım. Mulha'lefeit olmazsa ttelk partiye gideriz. 
Halbuki, Anayalsanın 28 nci, - pardon 28 nci 
madde o sokaklar maddesidir - 56 nci madde
sine göre, siyâsî partiler ister iktidarda, ister 
muhalefette olsunlar, demokratik siyasî haya
tın vazgeçilmez unsurlarıdır. Binaenaleyh, ikti
dar olarak, partilerin Anayasanın bu Meclisin 
•aıyrılmıaz parçaisı, nizamın ayrılmaz parçası ol
duğunu bilmeniz ve muhalefetti bir işe yaramaz 
duruma düşürmeniz lâzımdır daha birinci gün
den. Mulhalefie'tsiz bir. demokrasi işlemez. 

İBRAHİM AK1B0ĞAN (ıKocaeli) — (A. P. 
ısırailarıni göstererek) o taraJfa da anlatın. 

ISÜDEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ben 
gayet tâlbiî, buradan ne tarafa döneceğimi keıs-
tiremetdim, ne tarafa dönmemi işitiyorsanız? Ya
ni şu sırada siz varsınız da böyle dönmem de 
bir garip olur, omun için söylüyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tamam efen
dim, tamam, rica ederiz. 

ıSÜDEYMAN DEMÎREL (Devamla) - M u 
halefetin lüzumsuz bulunduğu şeklindeki bir 
ihüsusu üzüntü ile karşıladık. 

iSayın Başbakan birçok ileri iddialarda bu
lundu. Bu iddialar bir kesin yargı şeklindedir. 
İktisadî büyüme, ekonomik kalkınma, bu mem
leketi ileriye götürme böyle kesin yargılarla 
mümkün değildir, öyle olsa oturur kaırar veri
riz, ertesi gün de bakarız memleket güllük, gü-
lisltanlılk olur. Bunun zorlukları vardır, kaide
leri vardır, denenmiş yollar vardır, başarıya 
ulaşmış yollar vardır, başarıya ulaşmamış yol
lar vardır. Binaenaleyh, bunları bir kehanet 
şeklinde saymıyorum şimdilik; ama gayet ta
biîdir ki, önümüzdeki günlerde ne yapacağını
zı hem biz, hem millet görecektir. Ümidederiz; 
iyi şeyler yaparsınız. 

Hükümetin, ımukalefeti bir icraat makamı 
'gibi görüp âdeta, bizim Hükümieti tenfcid ede
ceğimiz yerde, Hükümetin •'bizi tenfcid etmesi
ni yadırgadığımızı ifade etmeliyim. Eğer biz 
muhalefet görevini yapamazsak bu görevi kim 
yapacak, muhalefet mi ithal edilecek? Muhale
fetsiz demjokrasi olmayacağıma göre, o zaman 
her iki fonksiyonu da iktidar yapacaksa boş
luk çıkar, hem iktidar boşluğu, hem muhalefet 
boşluğu çıkar. Bu boşluk rejime hayır getir
mez genellikle. 

Muhterem 'milletvekilleri, 
«Biz halkın yararlandırılmasına çalışaca

ğız...» Yani, siz halkın yararıma çalışacaksınız 
da, sizin dışınızdafciier niye halkın zararına 
çalışsın? Hepimiz halktan rey alıp geliyoruz 
(buraya. Kabul etmek lâzımdır ki, hepimiz hal
kım faydasına çalışmışız; ama görüş, metot, 
düşünce farkı olabilir. Siz halkın faydasını şu
rada görürsünüz, biz orada değil, şurada gö
rürüz. Öyle olmazsak zâten fırka olmaz orta 
yerde. (€. H. P. sıralarından «Ne fırkası?» sesi) 
Evet, yani parti olmaz. Pariti, fırka, tefrikadan 
doğuyor, farklılıktan doğuyor. 

O itibarla sizin dışınızdakileri halkın zara
rına, kendinizi halkın yaranına çalışır gibi ilân 
etmiş olmanızı yine hayretle karşilıyıorum. Bi
zim aradığımız şey daha iyisini yapmaktir. 
Dana iyisinin yapılmasını sağlamaktır. Yapacak 
olan iktidardır, bunun yapılması için rh,uhalefet 
demetleme yapacaktır. 
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Bana, «Fakirliğin sözünü, eder; ama hiç bü 
işlerle uğraşılmaz» denildi Türkiye'yi nereden 
alıp-nereye getirdiğimiz orita yerdedir. Biz, 12 
milyarlılk bütee devraldık, 80 milyarlık bütçe 
devredilimjekjtedir size. Biz bankalarda 10 - İ2 
milyarlık halik mevduatı devraldık, bu 70 - 80 
milyar lira olarak size devredilmektedir. Biz 
borçlu... (C. H. P. sıralarımdan gürültüler.) Bir 
tespit yapalım, müsaade edin. Size bir şey de 
demiyoruz daha, diyeceğimiz zaman gelecek. 
Biz 10 - 12 milyar liralık bir yatırım hacmi dev
raldık, size 50 - 60 milyar liralık bir yatırım 
hacmi devrediyoruz; biz (bankalarda 10 - 12 
milyarlık mevduat devraldık, size 60 - 70 mil
yarlık bir mevduat devrediyoruz. Biz 6 sene 
150 - 200 milyon dolar kâh borçta, kâh farkta 
bir Merkez Banlkaısı devraldık; size 2 milyar 
dolarlık bir Merkez Banlkaısı devredilmektedir. 
Kaldı ki biz... (C. H. P. sıralarından «Sayın 
Başkan, -süre doldu» sesleri.) 

BAŞKAN —• Sayın Demirel, bir dakikanız 
var ; toparlayınız lütfen. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir 
dakika mı var? Bir dakika yeter bana, bir daki
kada çiok şey söylerim, ben... (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler.) 

Biz ajslınlda ne özgürlüklere karşıyız, ne şu
yuz ne buyuz. Biz Türkiye'de, Devletin ve re
jimin yaşaması için, komünizmin bir tehlike 
olduğunu söylüyoruz. Söylediğimiz bundan iba
rettir. 

1. EEHM1 ÖUMALIOĞLU (İstanbul) — Ya 
masonluk ? 

SÜLEYMAN DEMİREL. (Devamla) — Biz 
aslında, Türkiye'nin istihsal kapasitesini üç, 
dört misline çıkardık. Netice itibariyle biz, bir 
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Türkiye'ye bir Türkiye daha ilâve ettik. Aksini 
bu zaımana kadar kim'se söyleyemedi. Biz 1969 
seçim beyannamemizi tatbik imkânımı bulama
dık. 12 Mart 1971'den 15 Nisan 1973'e kadar 
biz Hükümette değiliz. Siz de vardınız 1972 Ka
sım ayına kadar bizimle beraber. Siz de 1972 yı
lı Kasım, ayına kadar, bu olağanüstü dönemin 
içinde varidiniz. Olağanüstü dönemin müzakere
sini başka bir gün yaparız. Hesaplaşmadan hiç 
Ikorkmayız. Gocunacak hiçbir yaramız yoktur. 
Bu mieseleyi böyle geç^tirmek mümkün değil
dir. Binaenaleyh ne çeşit hesaplaşma lazımsa 
hazırız. Kimin günahı, sevabı varsa hepsi çık
sın orta yere. Gelin her şeyi konuşalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. ve C. 
G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demi
rel. 

Sayın arkadaşlarım, bu sureltle Bıaşbakan 
Sayın Bülent Ecevit tarafımdan kurulan Hü
kümet programının görüşülmesi tam^amlanmış-
tır. 

Anayasamızın 103 ve İçtüzüğümüzün 105 
nci maddelerine göre, görüşmelerin bitiminden 
itibaren bir tam gün geçtikten sonra, 7 Şubat 
1974 Perşembe günü güven oylaması yapıla
caktır. (C. H. P. sıralarından «Saat kaçta?» 
sesleri) Beyefendiler arz edeceğim. Birleşimi 
talik öderken saalti söyleyeceğim. Niçin istical 
buyuruyorsunuz? 

Bu sebeple Birleşimi 7 Şubat 1974 Perşem
be günü saat 15,00"te toplanılmak üzere kapa
tıyorum, 

Kapaau§ saati : 16,45 

I * • • 
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