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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan SjüJieymıam Demkıel ıfcarafımidian kıuruCam 
©aklanlar KunufJu Pıioignaımı iolkjumdu; Programı üızıeırıim-
dıdk'i 'glörjülşmıölaninı 22 . İH . 1979' Per.bıemibe g'ümıü 
saat 15.00'te yapılacağı açıklandı. 

22 Kasım 1979 'Feıgamjbıe günü saat 15.00'te top-
lanılmaik üzere birleşime saat 16.05'te son verildi. 

'Divan 'Üyesi 
iBaşkan Çanakkale 

Cahit Karakaş İrfan Binay 

Oiivıanı Üyıes'i 
Kıüjtalhyta 

Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Kaıiafcaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütalhya), İrfan Binay (Çanakkale) 

1BA1ŞKIA1N — Millet Mecisıinjim 7 nci ıBiırleşimVnii, açıyorum. 

I BASIK AN — Otoımıatiık cihazla yıolkiiamıa yapı'a-
cıakjtır. Sayın üıyelıealin y'alkjlıamıa düğmeleiLme basitrıa-
larılnı rıiioa iedierum. 

Sonradan gelen sayın miilletveikillerinin yofklama 
diüğjmıeferdmıe taşımalarımı nida ederim. 

II. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
•başlriyıoınuızy 

öüınjdelmfe göç'iyorıuız. 

III. — HÜKÜMET PROGRAMI 

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

BAŞKAN — Gündemimlize göre, Başbakan Sü-
ileyimian Deımıirel tarafımdan Ikıuımılıaa Hükümetim. 
Priagrlaımı üzerıinıdökıi görüşimıalere 'basıyoruz. 

Goııülşmölende, İçtıüzıüığlöımiaıJüın 73 njciü maddecime 
göre, siyasi part/i grupları adına birer sayın üyeye, 
şahısları adına liıkıi sayım üiyeye ve Hfâküımeıt ad una da 
bir sayın üyeye söz venilecelktür. 

Siyasi parti grupları ad:ma ve şjah ısları adına E öz 
talebinde bulunanları okuyorum: 

Siyasi parti grupları adına; Mlilli Selamet Partisi 
Grubu adıma Sayın Neiormeötiın Eribakam, Cumlhuniyeıt 
Malık Partisi Grulbu adıma Sayım Meıain, Tüzün. 

Şahısları adına söz alanlar; sırasıyla, Sayın İsmail 
Özen, Sayın Tarhan Erdem, Sayın Rahmli Kumaş, 
Sayın Mevlüıt Güngör Erdinç, Sayın Sialbrıi Tığlı, 
Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Erklin Toplkaya, Sa
yın Ayhan Aituğ, Sayın Süleyman Genç, Sayın Sab
rı Öztürfk, Sayım Hasan Celâlettin Ezmam, Sayın Na
zım iEaş, Sayın Hasam Zeniglin, Sayım Faruk Sülkan, 
Sayım Mıua,mimıer Aksoy, Sayım Turan Kocal. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Balkan, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Sadi 
Somıuıniculoğlu tonuşadaklar. 

ıBAŞjKAN — 'Milliyetçi -Hareket Fantisi Grubu 
adına Sayan Sadi Somıuneuioğlu. 

GI'YASETTİiN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Adalet Partisi Gıübu adına Gaip Ba^kan-
vekili olarak Gıyasettin Karaca. 

'BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Saym, 
Gıyasettıin Kanaca. 

Genel Kurulumuzun 13 . 11 . 1979 tarihli 5 nci 
Birkşîmtinda alınan karar geneğince pnogriam üzzıM-
de siyasi pariti grupları adına <vs Hüikümıet adına ya
pılacak konuşmalar süresizdir; kişiseli konuo.-rja'Jar 
ise 20 Idjaikpkıa dle şimdidir. 

Söz sırası Milli Selamet Partisi Grubu adma Sa
yın Neematıtin Ertbakan'dla; buı/urun Sayın E^akan. 
(Alkışlar) 

İMİSP GRUBU ADİNA NECMETTİN ER3A-
KAN !(Kjonya) — iMulutenem Başkan, Yüce Mscl'sin 
muhteremi üyeleri; 

Bugün 22 Kasım 1979. Millet Meclisinde yeni 
hükümetin pnoıgramrnı müzakere ediyoruz. Huzurla
rınızda Milli Selamet Partimiz Grubunun yeni hükü
met ıhaıkjkıınıdUlki görüşlerini arz etmek üzere fc Sunu
yorum} 

Sözlerime başlarken Yüce '-Meclisin, muhterem 
üyelerimi Milli Selaımıelt Partimiz Grubu adına hür
metle, mıiiihabstls selamlıyorum, 

1400 ncü hicri yıla gi-rdıiğimıiz, bu kadar mühim 
tarihi bir günde yapmakta olduğumuz bu müzakerele
rin, bütün milletimiz; ve ibiültün insanlık, için hayırlı 
olmasını Cenabı-ı Hak'tan niyaz ediyorum. («Bravo» 
sesleri, akışlar) 

'Muhterem iBlajşkaJn, muhterem milletvekilleri, Hü-
fcüımıet Programıiını mlüızaikere etmeye başlaidığımız 
şöyle Mir. sırada, her şeyden önce sözlecime başlarken 
h'jt gerç;eği açıklıkla önta yere koymakta yarar gömü
yorum. Bu Meclis, bu milletin temsilcisidir; hepimiz 
hangi partiye mensup olursak olalım, aziz milletimi-
zün hizmetktârılariiyiz ve ha Meclisin üyeleri olarak 
feirlbinimizin kardeşleriyiz. 

Burada yapmakta olduğumuz bu müzakerenin 
bir tek maksadı vardır; aziz milletirnı'ze faydalı ol
mak,; aziz rnilfetmiz 'için daha' liiyisini, daha güzelini 
bulmak, için elbirliği ile 'kardeşler olarak çalışmak. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına maruzatımızı arz 
ederken, işte bu maksat açısından en faydalı olmaya 
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gayret edeceğimizi peşinen muhterem arkadaşlarımın 
bilgilerine sunmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, size maruzatımı arz 
ederken, bu maksada erişmek için konuşmamı şu bö
lümler halinde takdim etmekte yarar görüyorum: 

Buraya nereden geldik? İkinci bir bölüm olarak 
bugün burada Hükümet Programını müzakere etmek
le ne yapıyoruz; Hükümet Programı müzakerelerinin 
daha verimli olması için nasıl hareket etmemiz lazım 
gelir? 

Önümüze getirilmiş olan Hükümet Programının 
içerisinde neler mevcutttur? Programın ana karakteri 
ve tahlilini yapacak olursak neleri görüyoruz? 

Bu Hükümet Programı içerisinde Milli Selamet 
Partisi olarak neleri benimsiyoruz, destekleyeceğiz; 
neleri eksik buluyoruz? Bunları arz etmeyi bir vazife 
sayıyorum. 

Bütün bunlardan sonra da, Hükümetin çalışmala
rını nasıl takip edeceğiz; hattı hareketimiz, tutumumuz 
nasıl olacaktır? Bu konuyu da Yüce Meclisin bilgileri
ne sunmayı bir vazife sayıyorum. 

Bugünkü Hükümeti önümüze getiren, hiç şüphesiz 
ki, 14 Ekim seçimleridir. 14 Ekim'de ülkemizde bilin
diği gibi 25 ilde Senato seçimi yapıldı, 5 ilde millet
vekili seçimi yapıldı. Bu bir kısmi seçim olduğu hal
de, ülkenin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla bir 
kısmi seçimden, bir ara seçimden çok daha büyük 
mana ifade etti ve böylece büyük değişiklikler olarak 
bugüne ulaştık. 

Önce seçimler üzerinde böyle tarihi bir günde şu 
tespitleri yapmakta zaruret görüyorum: Seçimlerin 
memnun olduğumuz yönleri oldu. Seçimler münase
betiyle üzerinde durulması lazım gelen önemli husus
lar mevcut oldu. 

Seçimlerde memnun olduğumuz hususlar şunlar
dır: Bu seçimlerde seçimlerin yapılabilmiş olması mil-
letimıizli sevindirmiişttir. Diğer yandan, bu seçimlere 
bundan önceki seçimlerde alışılmadık nispette bir bü
yük iştirak olması, elbette milletçe sevinilecek bir 
husustur. Yine bu seçimlerin bir diğer hususiyeti; 
memleket idaresine, yönetime karşı milletimizin bir 
büyük duyarlılık göstermesi de, hepimizi sevindirmesi 
lazım gelen bir önemli hususliyet olmuştur. 

Bu önemli hususiyetlerin yanında, bu seçimlerde 
üzerinde durmamız lazım gele(n şu çok mühim 
hususlar da ortaya çıkmıştır. Bu seçimler yapılırken 
seçim çalışmaları arzu edilen rahatlık içerfeunde ya
pılamamıştır. Ülkenin bazı bölgelerine gidilememiş
tir, rahatça konuşulamamıştır. Bazı yerlerde konuş-
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malar çok silki astken tedbirler altında, hatta tankla
rın muhafazasında, ancalk yapılabilmiştir. Bu seçim
ler, Tülikiye'de iillk defa örfîi idare altında yapılan 
seçimler olmuştur; örfi lidarenlim her türlü yardımcı 
tedbirlerine rağmen, konuşma, dolaşma, fikirleri ser
bestçe anlatma balkanından çdk büyük güçlüklerle 
'karşılaşılmıştır. 

Bu seçimlerde yine, üzerinde ehemmiyetle durul
ması lazım gelen bir Ikonu, Seçim Kanununda değii-
şMilkler yaptık, seçmenleıii yeniden yazdık, ancalk 
ıgöaüilyıojpz, %u seçmıanleriın çfolk büyük hür bölümü 
'yazıll)aımıaim;lşjfcı;r IBıu sebepten dbliaıyıdur ıkli geçtiğimıiız 
söçiiımtLeıiû- temas ©früğj'Jm şu aınjdıa, Yüce Meclise muit-» 
laka, yazılmayanların yazılması için en kısa zaman
da bir fırsat hazırlamamız mecburiyetini hatırlatıyo-
ruım. Uzunca bin ıslüre vererek, seçmen listelamnide-
ifci ıdksilkılkferim ıtamiamlanjmasıina yardıımıcı oılmıaik, Yü
ce M'eiclisıJn ive idare imekianizımasıınıın folk" görıetvidlir 
kanaatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri; işte böylece, 1.4 -Ekim 
seçimleri yaipıdı. 14 (Elkıkn seçimlerinde mıiıltaknıiızl 
baza partiŞere tdveaciülh göısıterdli, foıazıı parîtlilen!ın {.se 
oy ımfilkltlaırııjnjdla azalma oldu. Bunlarun arasında Mvli'i 
ISeîlârnıet Partimjiz olarak memnuniyetle ifade ediyo-
nuım. İki, mıJÜleİj'mılızıim teveıcdühüne imjazhar olan, pas'tü-
lerden birisi olarak bu seçimlerde başarılı neticeler al-
dıjk,. 25 ıflanıa Senlaıto sieçknji yapılmış olan Jidıs Ibmınıdoıı 
Önce (Milli Selamet Partisinin almış olduğu oy yüzde
leri ;% 8,1 idi. Bu, 9,7'ye; takriben % 10'a çıkmış
tır. Milleti temsil ıbakımıınidan bu oy yüzdsîfınlJn tü-
'ylülk önıetmıi açıikıtır. Oy yiülzddsi müspetinde % 20 ola
nında bir artış kayıt etmek elbette memnuniyet veri
ci ibik* hadisedir. Bu sıeçiımierde görlüllmıüşitlür Ikıi, azilz 
ımjilıldtimiizje hiızımjet ilcin çaii'ıişıildığı zaımari ımifcl'Jrnfz 
Itevacüülhıünlü esirlgememıekıtiödir. 

IMiîli (Selamet ıPIaırıfcisıi ofliaralk,' dahia fotüyük igayıriaıt-
la çalıştığımız; zıanuaın, daha folüyıüik; ibaşıarııiar ©İde ©ie-
ccğknıizıa inanıyoruz. 'Bu seçlknller esnasında foılzi se-
•vtinıdlinenı çıolk mlülhim foir husus, mıeımkılccıt meselde-
rinin tam bir tahlilini yapmak imkânı hâsıl olmuş
tur. 

Bugün içine düşmüş olduğumuz ıstıraplar nereden 
ileriye geliyor, gerçdlderi milletimize duyurmak, hak
kı tebliğ etmek fırsatı ele geçmiştir ve memle'cei 
meselelerini böylece milletimizin önünde enine boyu
na, derinliğine incelemek fırsatını elde ettik. Bunun, 
daha iyiyi bulmak, meseleleri halletmek bakımından 
ne kadar büyük mana taşıdığı, Yüksek Heyetinizin 
malumlarıdır, 

Muhterem milletvekilleri, işte 14 Ekim seçimleri 
fou şekilde yapıldı ve bundan önceki hükümete karşı 
millet, bir büyük duyarlılık gösterdi, Cumhuriyet 
Halik Partisi büyük oranda oy kaybetti. Seçimlerin 
yapıldığı zamandaki Hükümet, fou seçim neticelerini 
kendisine karşı 'bir itimatsızlık olarak yorumladı, isti
fasını verdi ve yeni bir hükümetin kurulması mese
lesi orta yere çıktı. Bu Hükümet de bunun arkasın
dan kuruldu. 

MiiMi Selamet Partisi olarak, seçimlerin arkasından 
17 Kasım 1979 günü yapmış olduğumuz bir basın 
toplantısında, aziz milletimize şu görüşlerimizi arz 
ettik : «Milletimiz 14 Ekim seçimlerinde bir tema
yülünü orta yere koymuştur. Bu temayüle saygı gös
termek hepimiz için bir vazifedir. Dolayısıyla, Tür
kiye'de şimdi yeni hükümet Adalet Partisi tarafın
dan kurulmalıdır» dedik ve Milli Selamet Partisi ola
rak böyle bir hükümetin kurulmasına yardımcı ola
cağımızı, yapıcı bir şekilde destek olacağımızı ifade 
ettik. Bilahara, 20 Ekim 1979 günü il başkanları top
lantımızı takiben yaptığımız bir Genel İdare Kurulu 
toplantımızın arkasından ise aziz milletimize üç mad
de halinde görüşlerimizi ve kararımızı arz ettik. Bu 
(kararımızda da ifade edildiği gibi, «Yeni hükümet 
1979 seçimlerindeki seçmen temayülüne uygun ola
rak Adalet Partisi tarafından kurulmalıdır» dedik. 
«Adalet Partisinin kendi icraatını her türlü rahatlık ve 
serbestlik içerisinde yapabilmesi için Milli Selamet 
Partisi olarak hükümete iştirak suretiyle değil, hü
kümeti dışarıdan desteklemek suretiyle hareket et
meyi daha uygun görüyoruz» dedik; ve üçüncü bir 
madde olarak da, «Milli Selamet Partisi olarak her 
zamanki gibi yapıcı olmak, temel şiarımız olacak
tır» dedik. 

Bizi takiben Milliyetçi Hareket Partisi de, Adalet 
Partisi tarafından kurulacak bir hükümeti destekle
yeceğini açıkladı. Böylece, Adalet Partisi tarafından 
kurulacak olan bir hükümetin Yüce Mecliste gü
venoyuna mazhar olacağı, yapılan açıklamalarla or
ta yere cılktı, Adalet Partisine görev verildi. Sayın 
Demire! bu görevi ifa etmek için önce kendi yetkili 
organları ile temas etti, sonra partiler!? temasa baş
ladı. 

Bu meyanda, 7 Kasım 1979 günü de bizi ziyaret 
ettiler. Kendilerine daha önce basın toplantısında 
yaptığımız açıklamalara ve Genel îdare Kurulu ka
rarlarımıza paralel olarak, bu görüşme esnasında şu 
hususları bir kere daha teyit ettik : Kendileri bu gö
rüşmeleri esnasında, bu destekten şunları anladıkla-
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rını, bizim de hu anlamalarını teyit edip etmediğimizi 
sordular. «Hükümete güvenoyu verecek misiniz?» su
allerine, desteğin içerisinde bunun bulunmasının tabii 
olduğunu ifade ettik. Bütçenin tümü oylanırken 
«Bu bütçenin tümünün oylanmasında Milli Selamet 
Partisi olarak müspet oy kullanacak mısınız?» dedi
ler, desteklemenin içinde bunun bulunduğunu ifade et
tik. Bütçeyi elbette Yüce Meclis hazırlar. Yüce Mec
liste tekevvün edecek olan bütçe çalışmaları esna
sında her partinin bu bütçede jkendi görüşünün yer 
alması için çalışması çok tabiidir; bu çalışmalardan 
sonra meydana gelecek olan bütçenin tümünün oylan
ması hususunda da, memleketi bütçesiz bırakmak ve 
hükümetin düşmesine müncer olacak bir hareket ta
kip edilmeyeceği hususunu da kendilerine ayrıca ifa
de ettik. 

Bunlara ilaveten, hükümet çalışmalarında özü ol
mayan birtakım gensorular verilirse, Milli Selamet 
Partisi olarak hükümetin çalışmalarına özü olmayan 
gensorular münasebetiyle mani olmayacağımızı kendi
lerine ifade ettik. 

Hükümetin çalışması esnasında, pahalılıkla mü
cadele için, anarşi ile mücadele için ve TRT'n'in Ana
yasa doğrultusunda çalışmasını temin İçin bazı ka
nuni düzenlemeler gerektiği takdirde, bu kanuni dü
zenlemelerde, bu kanunların çıkmasında yardımcı olup 
olmayacağımız mevzuunda bu çalışmalar da konu
şuldu. Kanunları Millet Meclisi yapar. Bu kanunlar
da insan haklarına saygılı olmak, milli menfaatleri
mize uygun olmak, aksi istikamette kullanılmasına 
fırsat verilmeyecek tedbirlerin alınması ve makul 
maddeleri ihtiva etmesi şartıyla bu kanunların Mil
let Meclisinde hazırlanmasına yardımcı olacağımızı 
ifade ettik. 

Bütün bunlar Adalet Partisinin bir hükümet kur
ması için yeterli olan şartlardı, bu şartlara dayana
rak Adalet Partisi bizden bu teyitleri aldıktan sonra 
bunların kendi istediği teyitler olduğunu ifade etti
ğini, o halde bu desteğe dayanarak hükümet kurabi
leceğini! açıkladı. 

Bu görüşmelerimiz esnasında Sayın Demirel'e, 
kendi arzuları hususundaki cevaplarımızı açıkladıktan 
sonra, memleket meselelerini nasıl çözmeyi düşün
dükleri hakkında bize verdikleri izahatı takiben, bir 
ikinci görevi yapmak için şu temenni ve tavsiyeler
de bulunduk : «Siz hükümet olacaksınız, çalışacaksı
nız. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Bu sebepten dolayı 
böyle bir istikamette yola çıkarken Milli Selamet 
Partisi olarak, şart olarak değil, fakat bu milletin 
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evlatlarına hizmet görevimizi ifa için bazı temenni ve 
tavsiyelerimizin olacağını» ifade ettik. Bu temenni ve 
tavsiyelerimiz üzerinde de kendileriyle müzakere ya
pıldı. Bu müzakerenin neticelerini aziz milletimize o 
vakit açıkladığımız malumdur. Bu müzakereler es
nasında, inananlara zulüm yapılmamasını temenni ve 
tavsiye ettiğimizi kendilerine açıkça ifade ettik. 

Bu hususta bilhassa konuşmalarımız esnasında 
şunlar da tabii olarak söz konusu olmuştur : Diyanet
te kıyım olmaması; imam - hatip okulları, Yüksek İs
lam Enstitüsü, Kur'an kursları ve maarifte kıyım ol
maması; hakanlıklarda kıyım olmaması; evinde dua 
eden, dini kitap okuyanlara ve inancına uygun ko
nuşanlara ve neşriyat yapanlara zulüm yapılmaması; 
Milli Selamet Partisinin 163 ncü maddenin kaldırıl
masına dair çalışmalarının da mütekabileten son hü
kümet programımızda olduğu gibi Adalet Partisi ta
rafından desteklenmesi, söz konusu olmuştur. 

Anarşinin önlenmesi hususunda, terörist olayların 
ortadan kaldırılması, yurdun her yerine rahatça gidi
lebilmesi, örfi idarenin en kısa zamanda kaldırılması 
ve normal yönetime geçilmesi temennileri söz ko
nusu olmuştur. 

Can, mal, işyeri güvenliğinin sağlanması; insan 
haklarının teminat altına alınması; yokların ortadan 
kaldırılması; zaruri ihtiyaç maddelerinin karşılanma
sı; köylü, işçi, memur, esnaf, emekli ve dar gelirli
nin ezilmemesi, müzakerelerde söz konusu olmuştur. 

Bu görüşmeler esnasında bilhassa bu son madde 
meyanında görüşürken IMF'ye esir olunmaması, para 
değerinin düşürülerek fakir milletin ezilmemesi, faiz
le milletin ezilmemesi, fakirden alınan vergiyle mille
tin ezilmemesi, kredinin belli bir zümreye verilerek. 
milletin, ezilmemesi, israfla milletin ezilmemesi husus
ları, konuşmalarımız esnasında mevzubahis edilmiş
tir. 

Partizanlık yapılmamasında da bütün milletimi
zin ve herkesin temennisine paralel olarak, memur ve 
işçi alımında, köy hizmetlerinin görülmesinde, ihtiyaç 
maddeleri dağıtımında, kredi tahsis dağıtımında; 
hammadde, yatırım, ruhsat, proje işlerinde taraf tu
tulmaması gerektiği söz konusu edilmiştir. 

Yabancı sermaye ve kredilerin istismarına mey
dan verilmemesi, sömürünün teşvik olunmaması, ha
kiki ağır sanayiye hız verilmesi temennilerimiz ara
sında taıbii olarak yer almıştır. 

Montaja, teknoloji ve milli kalkınmaya katkı ge
tirmeyen sömürü yapılı yahancı sermayeye, ülkenin 
büyük ciro sahalarının tahsis edilmemesi; dengesiz-
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likierin artırılması değil, giderilmesi yolunda çalışıl
ması; milli bünyenin ve yeni nesillerin tahrip olun
maması sahasında da, maarifte materyalist, inkarcı, 
taklitçi zihniyetle evlatlarımızın tahrip olunmaması, 
müstehcen film ve neşriyata mani olunması; Milli Se
lamet Partisinin, müstehcen neşriyat ve dini tezyif 
edenlere ceza verinıesine dair kanun teliflerinin de, 
mütekabiliyeten Adalet Partisi tarafından desteklen
mesini temenni" etmişizdir. 

Türkiye'nin İslâm âleminden ayrılıp, Hıristiyan 
âlemi içerisinde eritilmesine dair dış güçlerin plan
larına alet olunmaması; uydu değil, şahsiyetli bir 
dış politika izlenmesi; Müslüman ülkelerle işbirliğinin 
şeklen değil, samimi olarak geliştirilmesi; dış politi
kada israil'in değil, Müslüman ülkelerin tutulması; 
Türkiye'nin Ortak Pazara sömürge vilayeti olmasına 
gidecek adım atılmaması; batıyla, Ortak Pazarla mü
nasebetlerin sadece ekonomik olarak geliştirilmesi; 
KJbriis'ın adım adım Yunanistan'a verilmesine mün
cer olacak adım atılmaması, Kıbrıs'ta kazanılmış hak
ları muhafaza edilmesi; milletin anarşi ve geçim 
sikıntısından, sokaklara diişürülmemesi, düşmemesi 
için gereken tedbirlerin alınması, bu müzakereler es
nasında söz konusu edilmiştir. 

Bütün bu görüşmeler, elbette yeni bir hükümetin 
kurulması esnasında yapılması lazım gelen görüşme
ler idi. Bu vazifeler ifa edilmiştir ve bunların arka
sından da bilindiği gibi yeni Hükümet kurulmuştur ve 
Yüce Meclise programını getirmiştir. 

Şimdi, 12 Kasım 1979 tarihinden itibaren ülke
mizde yeni bir devir başlamıştır ve Adalet Partisi 
Hükümeti vazifeyi devralmıştır. Hükümet kurulması 
esnasında, biraz önce açıkladığım konuşmaları yap
makla, bizzat, yeni hükümetin getirmiş olduğu Prog
ramın 5 nci sayfasındaki 7 nci paragrafta yapılan bir 
temenniyi yerine getirmiş oluyoruz. Nitekim; «Çalış
malarımızda desteğine rnazhar olacağımız siyasi parti 
gruplarının ve gruplar dışındaki partileri ve diğer 
üyelerin irşatlarına önem vereceğiz. Ayrıca, muha
lefetin, haklı, yapıcı, yol gösterici uyarılarıyla da ay
dınlanacağız.» denilmesini fevkalade isabetli, yerinde 
bir ifade olarak görüyoruz. Bu hususa riayet etmek, 
bu sahada görevleri yapmak aslında hepimize düşen 
bir vazifedir. Biraz önceki açıklamalarımla, daha hü
kümetin kurulması esnasında iyi niyetle üzerimize 
düşen vazifeyi yapmaya çalıştığımızı ifade etmiş olu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet Programına ge
çerken, bu Hükümetin kurulması çalışmalarıyla ilgili 
olarak bir noktaya temas etmekten kendimi alamıyo

rum. Bu da, hükümet kurulması çalışmaları esnasın
da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ece-
vit'in, «Önce bize gelseydiniz, o zaman biz de sizi 
desteklerdik» diye sarfettikieri bir sözü, gazetelerde 
takip ettik. Eğer böyle bir söz söylenmiş ise, bu 
noktaya ehemmiyetinden dolayı temas etmek istiyo
rum. Hükümet kurulması fevkalade ciddi bir konu
dur. Bunun kurulması esnasında, partilerarası temas 
yapılırken bir protokol sırası düşünülür ve bir taraf 
böylesine düşünülen, diğer tarafın düşünmüş olduğu 
bir protokol sırasına uyacak şekilde temas yapma
dığı için, «ben seni desteklemiyorum» demeyi ciddi ve 
doğru bir tutum olarak görmüyoruz. (AP ve MSP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Cumhuriyet 
Halk Partisinin Adalet Partisi tarafından kurulacak 
olan bir hükümeti desteklemek arzusu var ise, bu 
kadar ciddi bir konu protokol sırasına bağlı olamaz. 
Buna mani olacak hiçbir şey de yoktur. Bugün de 
Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu düşüncesinde sa
mimi ise, bu Hükümeti desteklemelidir; protokol sı
rasına bakarak bu kadar ciddi bir meseleden geri 
dönülmesini asla doğru bulmadığımızı, hem partiler 
arası münasebet bakımından, hem de memleket me
selelerini bütün bunların üzerinde tutmamız gereği
ne işaret bakımından bir vazife sayarak huzurlarınıza 
arz ediyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

vŞimdi muhterem milletvekilleri, sizlere bu kısa 
maruzatımla buraya hangi şartlarla geldiğimizi kısa
ca arz etmeye çalıştım. Söz buraya geldiğinde, bu 
programı getiren Hükümet üzerinde birkaç .cümle ile 
durmak istiyorum. Bu programı bize getiren Hükü
met bir Adalet Partisi Hükümetidir, bu Adalet Par
tisinin bir hükümet olması ve çalışmasına destek olan 
partiler vardır. Bu partilerin hangi şartlar altında des
tek oldukları veya destek olmaktan neler kastedildi
ği konusu da, efkârı umumiye önünde yapılmış olan 
açıklamalarla tespit edilmiştir. 

Böylece bu Hükümet, bu esaslar dahilinde kurul
muştur, Adalet Partisi Hükümeti olarak kurulan bu 
Hükümet, programını buraya getirmiştir. «Adalet 
Partisi bir hükümet kurmalıdır, milletin temayülüne 
uyularak .kurulacak olan böyle bir hükümet denen
melidir» şeklindeki seçimlerin arkasından yapılan bir 
teklifimiz, böylece tatbik mevkiine konmuş olmakta
dır. Adalet Partisinin dilediği icraatı yapmasına böy
lece Yüce Meclis ve miHetimıiz fırsat vermektedir. 

Böylece, Adalet Partisi milletimizin önünde imti
han olmaktadır. Burada elbette, destek olmanın bir 
mesuliyeti vardır, burada destek olurken seçmenin 
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temayülüne uyulmuştur. Bu sebepten dolayıdır ki, i 
bu Hükümetin faydalı icraatı sonunda, geçtiğimiz 
seçimlerde Adalet Partisine temayül gösteren seçme
nin hayırlı bir hizmeti olacaktır, hatası ve kusuru olur
sa, bunun vebali de o temayülü gösteren seçmene ra-
ci olacaktır. 

Tabii çok 'haklı olarak bir noktaya gelindiği tak
dirde, milletin dönüp destekleyen partilere şu sözü I 
söylemesi ihtimali de vardır : 

«Ben Size destek olun dedi isem, şuna da, şuna 
da müsaade edin demedim ya» diyebilir. Bundan do- I 
layıdır ki, destekleyen partilerin mesuliyetinde, ko
nuşmalar arasında, destekliyoruz ama, arabayı devir-
memek şartı ile destekliyoruz diye (Gülüşmeler, { 
CHP sıralarından «Kerhen» sesleri) tabii bir şart orta 
yere çıkmıştır. I 

Milli Selamet Partisi olarak bu adımları atarken, 
milletimizin temayülüne saygı göstermiş oluyoruz. 
Yapıcı olarak davranıyoruz, ülkemizi hükümetsiz bı
rakmamak hususunda. Milli menfaatleri gözetmek I 
üzere temenni ve tavsiyelerimizi yapmış bulunuyoruz. 
Böylece, Milli Selamet Partisi olarak yapıcı olmak, 
milletimize hizmet etmek bakımından hayırlı ve 
faydalı bir tutum içinde olduğumuza inanıyoruz. 

Milli Selamet Partisi olarak yine bu dönemde üze
rimizde bir mühim görev olduğuna da inanıyoruz; 
şöyle ki : Şimdi ibu Hükümetin icraatında hatalı, ku
surlu görülen noktalar olduğu takdirde, bugün Cum
huriyet Halk Partisi çıksa da, Adalet Partisine dese 
ki : «Kardeşim bu anarşiyi niçin önlemiyorsun?» Mil
let ne diyecek? Önleyin diyeceksiniz de, siz niye ge- ' I 
çen sefer önlemediniz? Bu pahalılığı niçin önlemiyor-
sunuz? Ne -diyecek millet : «Siz niye önlemediniz?» 
Bundan dolayı, durumun şartları dolayısıyla daha iyi
yi göstermek vazifesi, bu devrede evleviyetle Milli I 
Selamet Partisinin üzerine düşüyor; bu inanç ve şu
ur içindeyiz. (Gülüşmeler) 

Yine 'görevimizi yaparken bir diğer şuurun içinde 
daha bulunuyoruz. Bu da, şimdi milletin geçmiş ol
duğumuz dönemde hakikaten ağzL yanmıştır, bu dert
lerden kurtulmak istiyor. 

Bakınız durumda şu nezaket var : Öylesine millet 
kurtuluşa susamış vaziyette ki, şimdi bu Hükümetin 
yaptığı ihatalı bir ışeyi, «bu hatadır» deseniz dahi, bir I 
kurtuluş ümidi bozulacak diye telaşlanıyor, siz doğ
ruyu söyleseniz bile bu söylediğiniz şeyi rahatlıkla i 
dinleyemiyor. Bundan dolayı vazifemizi yaparken bü- j 
tün bu nazik şartları dikkate almaya mecburuz. I 

Bütün bunları dikkate aldığımız zaman ne çıkıyor I 
orta yere? Çıkan şey şudur : Milli Selamet Partisi j 
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olarak görevimizi her yönüyle yapmaya mecburuz. 
Bundan dolayı bu Hükümetin icraatı esnasında yapıcı 
bir şekilde tenkitlerimiz olacaktır. Peşinen haber ve
riyorum ki, şu konuşmam dahil bu tenkitlerimiz, kır
mak, yıkmak, bozmak için değildir. Geri dönüşü ol
mayan felaketleri önlemek için, tehlikeyi önlemek için, 
daha iyiye gitmenin temini için olacaktır. Tenkitleri
mizin ve konuşmalarımızın böyle samimi ve kardeşa-
ne bir hava içerisinde yapılacağını, Hükümet hakkın
daki fikirlerimizi arz etmeye başladığımız şu andan 
itibaren, bir kere daha ehemmiyetle altını çizerek Yü
ce Meclis üyelerinin ve bütün milletimizin dikkat ve 
bilgisine sunuyorum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bakınız bu Hükü
met nasıl bir Hükümettir? Bu husustaki tarifimi ta
mamlamak için şu önemli noktayı da belirtmeye mec
burum : Bu Hükümet, bir Adalet Partisi Hükümeti
dir. Ama hiçbir zaman bu Hükümetin şu hükümet
lerden bir tanesi olmasını kabul etmiyoruz : Nedir? 

«Efendim bu Hükümet, bir erken seçim hüküme
tidir. Buhranları artırarak memleketi seçime sürük
lemek için kurulmuştur.» Bu Hükümete böyle bir hü
kümet gözüyle bakmıyoruz. Milleti, «ben size icraat 
yapacağım» diyerek gelip aldatan bir hükümet oldu
ğunu asla kabul etmeyiz ve Türkiye'ye hizmet yeri
ne, Türkiye'yi buhranlara götürmek için kurulmuş bir 
hükümet olduğunu da biç kimsenin kabul etmesinin 
mümkün olmadığına kaniyiz. Ancak, bu Hükümete 
ne gözle baktığımızı tespit ederken bu teyidi bir ke
re yapmakta fayda görüyoruz. 

Bir 2 nci ihtimal olarak da, basına intikal eden 
fikirler üzerinde durmak açısından; «Efendim, bu Hü
kümet, azınlık hükümeti; yürümez; koalisyon da 
yürümez. Öyleyse erken seçime gidelim. Azınlık hü
kümetinin yürümeyeceğini göstermek için kurulmuş 
bir deneme hükümetidir.» Böyle bir ihtimali de asla 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bunların millete hizmet zihniyetiyle bağdaştırıl
ması mümkün değildir. -

Ve nihayet bir 3 ncü şık olarak da «Efendim bu 
Hükümet bir bahane bulup kabahati Milli Selamet 
Partisi üzerine atma hükümetidir.» (CHP ve AP sıra
larından gülüşmeler) Böyle bir şıkkı da asla kabul 
etmemiz mümkün değildir. (Gülüşmeler) îşe başlıyo
ruz. Altını çizerek buna işaret ediyorum. (Gülüşme
ler) 

Buna nasıl işaret ediyorsam, bir şeye daha dikka
tinizi çekiyorum : Hükümet kurulması çalışmaları es
nasında basının büyük kısmı, hükümeti kurmakla 
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Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel görev
lendirildi; Sayın Demirel ne yapıyor, bununla meş
gul olmadı? Acaba, Milli Selamet Partisinin şu sö
zünden şunu mu kasdetti, bu sözünden bunu mu 
kasdetti, diye bütün millet Milli Selamet Partisiyle 
meşgul oldu. 'Bu noktayı huzurlarınızda tespit ediyo
rum. Bunun nereden ileri geldiği çok açık : 

Milli Selamet Partisinin büyük manası, elbette her 
şart altında onun üzerinde dikkatle durulmasını ge
rektiriyor ve <bu durmaların temelinde de bu gerçek 
yatmakta dır. Ancak, şimdi bundan önceki hükümet 
kurulması devresinde olduğu gibi, bundan sonraki 
devrede de «Dur bakalım Milli Selamet Partisi ner-
de ne yapacak, nerede nasıl çelme takacak, şu sözü 
şöyle söylüyor ama maksadı 'böyle midir» böyle bir 
haleti rulhiyeyi, böyle bir bakış ve tutumu işe baş
larken baştan silmek için bu cümleleri söylüyorum. 

Bu milletin evlatları olarak hepimizin maksadı aziz 
milletimize hizmettir. Bundan dolayıdır ki, bu Hükü
metin bu söylediğim hükümetlerden hiçbirisi olmadı
ğına inandığımızı huzurlarınızda kesinlikle ifade edi
yorum. Bizzat Hükümet Programında da ifade edil
diği gibi, bu Hükümet milleti aldatmak veya oya
lamak için kurulan bir hükümet değildir. Ya nedir? 
Kelimelerin üzerine basa basa ifade ediyorum. Ada
let Partisine yapabilecek neyi varsa, her şeyi bütün 
gayret ve ciddiyeti ile ortaya koyması için verilmiş 
bir fırsattır. Tam bir icraat hükümetidir ve Adalet 
Partisinin her türlü yönden imtihana çekildiği bir dö
neme girmektedir. (Alkışlar, gülüşmeler) işe başlar
ken ifade ediyorum, «Bu Hükümeti zaten şu mak
satla kurmuştuk, zaten bu Hükümet böyle bir Hü
kümetti» denmesi söz konusu değildir, îşte Hükümet 
kemali ciddiyetle programını orta yere getirmiştir; 
«Ben milletin şu dertlerini halledeceğim» diye kolla
rını sıvayıp vazifeye başlamıştır. Dolayısıyla tam bir 
icraat hükümetidir ve Adalet Partisinin nesi varsa her 
şeyini orta yere koymasının zamanıdır, vaktidir ve 
onun devridir. 

Muhterem milletvekilleri, bu gerçekleri işaret et
tikten sonra, şimdi konuşmamın bir diğer önemli bö
lümüne geçiyorum. Aslında Hükümet Programının 
Meclislerde müzakeresi ne demektir? Yüksek malum
larınız olduğu üzere, Hükümet Programının Meclis
lerde müzakeresi, ülkenin yönetiminin yeni bir hü
kümete 'hangi şartlarla, ne için, ne yapmak üzere tes
lim edildiğinin aydınlığa kavuşması için yapılan mü
zakerelerdir. Bunların konuşulduğu müzakerelerdir. 
Şimdi halimize bakınız ki, bu büyük millet yeni bir 
hükümete kendi görevini tevdi ederken, «Ben bu Hü

kümetten şu şu şu atılımları, benim tarihteki büyük 
şerefli yerime erişmek için şu şu hamleleri bekliyo
rum» demesi lazım; fakat gelin görün ki, geçtiğimiz 
dönemde millet kendisine öylesine unutturulrnuştur 
ki, bugün milletin bir hükümetten şunu yap diyecek 
mecali kalmadı. «Aman şu anarşi daha fazla artma
sın, şu kıtlık, yokluk daha fazla artmasın» millet bu 
hale getirildi. 

Şimdi biz Hükümet Programını müzakere eder
ken, bunları dikkate almaya mecburuz;. Yani, her 
ne kadar haleti ruhiye böyle ise de, memleket me
selelerinin müzakere edilmesi lazım gelen böyle bir 
anda, memleketin yönetiminin yeni bir kadroya tes
lim edildiği böyle bir anda, bu haleti ruihiyeleri her 
ne kadar dikkate alırsak da, görevimizi bütün yön
leriyle yapmaya mecburuz. 

Aslında bakınız bugün yapmış olduğumuz iş, Hü
kümet Programının müzakeresiyle, bu millet her şe
ye rağmen tarihin en büyük pehlivanıdır. Biz böyle 
bir pehlivanın şimdi yeril bir hamle devresine girme
sini temenni ediyoruz. Fakat şartlar öyle bir hale 
getirilmiş ki, bu tarihin en büyük pehlivanı birtakım 
bağlarla, iplerle bağlanmış. Ne bağı bunlar : AET 
bağı, IMF bağı, OECD bağı, kredi şartları, mevzu
at; ondan sonra da geçtiğimiz dönemde, bu büyük 
pehlivana, «Hastasın, bastasın» denmiş, pencere açıl
mış IMF'ye, «tfmdaat, doktor koş yetiş» diye bağırıl-
<mış. Şimdi halimiz öyle bir hale dönüşmüş ki, sanki 
biz bir hastayı bir doktordan alıp toaşjka bir dokto
ra teslim ediyoruz, «Şu hastayı tedavi et kardeşim, al 
bakalım» diyoruz. Hükümet müzakeresi yeni atılım
ların konuşulması lazım gelen bir müzakere olması 
icap ederken, «Şu dertleri şu meseleleri hallet, şu has
tayı tedavi et» şekline dönüşüyor. 

Bu konuşmayı hangi noktada yapıyoruz? Kimin 
için yapıyoruz? Çok konuşulduğu için ve bütün üye
lerin malumu olduğu için bu çok önemli bölümü bir
kaç cümle ile temas edip geçmek istiyorum. Bizim 
milletimiz başka milletlerle teke tek ölçülmemiş; te
razinin bir kefesine hepsinin yekûnu kondu, 1 000 
yıl buna ağır bastık. 70 sene öncesine kadar dünya
nın bir numaralı devleti idik. Ford fabrikaları 1905' 
de ilk defa otomobil yaptığı zaman «Dünyanın en 
büyük hükümdarlarına bunu takdim edeyim, birer 
tane hediye edeyim» dediği zaman, bir numaralı oto
mobili Sultan Hamit Oennetmekâna vermiştir. Çünkü 
o da, dünyanın, o günün en büyük devlet adamının, 
o olduğunu biliyordu. Bugün Filipinlerde ve Nijer
ya'da dahi hutbeler Sultan Hamit'in adına okutul-

110 — 



M. Meclisi B : 7 22 . 11 .. 1979 O : 1 

maktadır. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar 
bütün dünyaya adaleti ile, şahsiyeti ile, hakkı temsil 
etmesiyle eşsiz üne sahip bir milletin evlatlarıyız. El
bette bu, en büyük iftihar vesilemizdir. 

Birinci Cihan Harbine Almanlarla beraber girdik. 
Biz Cihan Harbine girdiğimiz zaman, her yönden o 
günün Almanya'sından, ölçülürdük, daha üstündük; 
ama ne oldu : O Cihan Harbinde ikimiz de yıkıldık. 
Onlar geçtiğimiz 50 sene zarfında Almanya'yı yeni
den iki kere inşa ettiler, şimdi 2 milyon evladımıza 
onlar iş veriyor. Bize gelince, «İşte Kasım 1979 tari
hinde memleketin hali budur» diye yapılan tasvir ve 
teslim mazbatası önümüzdedir. Onlar 25 senede Al
manya'yı iki kere inşa ettikleri halde, biz niçin 50 
sene sonra anarşinin, yokluğun, kıtlığın, pahalılığın, 
ıstırapların içerisinde inliyoruz? 

Aziz milletimiz aslında bu gerçekleri görmüştür. 
Tarihteki şerefli yerini almak için, inanıyoruz ki Mil
li Selameti bunun için kurmuştur. Milli Selameti bu
nun için 1 sene sonra iktidara getirmiştir. Ortaklarla 
4 sene 'iktidarda kalıp, Milli Selamet bunun tarihi 
hamlelerini başlatmıştır : Manevi kalkınma hamlesi, 
ağır sanayi hamlesi, ihracat seferberliği, herkese refah, 
suhlhatli ekonomiye geçiş, şahsiyetli dış politika, müs-
lüman ülkelerle en ileri derecede işbirliği hamleleri... 
îşte bu, 50 yıllık geri kalmışlığın ortadan kaldırıl
ması için en sağlam, en hakiki reçetedir. Bugün bu 
gerçekler, bu hamleleri yaptığımızdan daha açık bir 
şekilde görülmektedir. Ancak bin yıllık tarihimizde bu 
millet ne zaman toparlanmaya, canlanmaya başlamış
sa, dış tesirler onu önlemeye kalkışmıştır. 

2,5 sene evvel erken seçime bu yüzden gidildi, 
ama arkasından yine Milli Selamet'li hükümetler ku
ruldu. Seçimler başladı; Adalet Partisinden 11 kişi 
Halk Partisine geçirilerek bir hükümet kuruldu. 2 se
ne esnasında memleket ne hale geldi, gördük. Şimdi, 
bir seçimlerin sonunda yeni bir devreye giriyoruz. 
Bu devre esnasında dünyada da büyük değişiklikler 
olmaktadır. Batı Avrupa, Amerika'ya karşı kendi eko
nomik bünyesini korumak için tek bir para birimin? 
geçiyor. Avrupa Parlamentosu için doğrudan doğru
ya tek oylamayla millet tarafından seçilecek adımlar 
atılmıştır. 

Çin, dünya politikasında önemli rol oynamaya baş
lamıştır. Geri kalmış üçüncü dünya ülkeleri kendileri 
üzerinde yürütülen sömürüye mani olmak için topar
lanmak, kendilerini sömürü pençesinden kurtarmak 
için gayret içindedirler. 

İslam âlemi şuurlanmaktadır. Enerji ve petrol 
önem kazandıkça İslam âleminin de önemi gittikçe 

artmaktadır. İran, İslama dönmüştür; Pakistan, İsla
ma dönüyor; Afganistan, İslama dönmek için savaşı
yor. Filistin, Filipinler, Afganiıstan ve Eritre'de sıcak 
harp sürüyor. Batı tesirindeki OENTO ve RCD çök
müştür. Batı, İslam âlemine ıkarşı Türkiye'yi bir ma
nivela olarak kullanmak istemektedir. Dış güçler Tür
kiye'nin güçlenmesini istemiyor, çeşitli ambargolar 
tatbik ediyorlar. Dünya olaylarındaki bu gerçeklen 
görmemek mümkün değildir. 

îşte memleketimizin idaresini yeni bir kadroya tes
lim ederken, buraya kadar geldiğimiz tarihi devre
ler bunlardır. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya 
ahvali budur. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; de
min de arz ettiğim gibi Hükümet Programının mü
zakeresi, aslında millet idaresinin devri teslimidir. Bu 
devri teslimi nasıl yapıyoruz? Gazetelerde takip et
tik. Bundan önceki Başbakan Sayın Ecevit ile Sa
yın Demirel bir araya geldiler, 4 saat konuştular, 
Bu konuşmadan sonra basına açıklama yapıldı, ne 
dendi : «Şu kadar yağ ısmarladık, yoldadır; şu kadar 
mazot depodadır şu kadarı geliyor; şu kadar borç 
alma imkânı vardır.» Sayın Demirel de Meclisin hu
zurlarına geldi, bir program sundu, o programda da 
memleketin hali, ahvali birtakım müşahedelerle tes
pit edilmiş bulunuyor. 

Şimdi bakınız, Sayın Demirel'in getirmiş olduğu 
raporda devri teslim yaparken Teslim Mazbatası na
sıl tanzim edilmiştir. 

«Memlekette anarşi var» deniliyor; doğrudur. 
Vatandaş can derdine düşmüştür; anarşide cinayet
ler, yangınlar, sabotajlar birbirini takip ediyor; pek 
çok olayın faili meçhuldür; bölücülük yıkıcılık, 
anarşi, terör milleti derin endişelere sevk etmiştir; 
vatandaş devleti arar durumdadır; kurtarılmış bölge
ler meydana gelmiştir; memlekette güven duygusu 
zedelenmiştir. 

Sonra yokluk... Vatandaş yağ, akaryakıt, kömür, 
ilaç, ampul olmak üzere günlük ihtiyaç maddeleri
nin pek çoğunu bulamaz haldedir; yokluk milleti ca
nından bezdirmiştir; karaborsa da dar gelirli vatan
daşları ezmiştir, pahalılıktan memleket geçim derdi
ne düşmüştür -teferruatına girmiyorum- köylü, me
mur, emekli, dul, yetim, işçi, esnaf ve küçük sanat
kâr, devletin maaş bağladığı ihtiyar gazi ve malul
ler fevkalade zor duruma düşmüştür. 

Ülkenin en önemli meselelerinden biri olan işsiz
lik, azalacağı yerde artmıştır, yüz binlerce işçi işi 
bırakmak mecburiyetinde kalmış, işsizler ordusu aza-
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lacağına çoğalmış, böylece işsizlik had safhaya gel
miştir. 

Kalkınma durmuştur, Türkiye'nin kalkınma hı
zı sıfıra düşmüştür. Dengesizlikler artmış, para de
ğeri düşmüş, açıktan para basılmış, vatandaşın hak
larına tecavüz edilmiş, KİT'ler açığı daha da art
mıştır. Böylece Programda, bugünkü memleketin man
zarası birtakım müşahadelerle tespit olunuyor. 

Şimdi Programda bulunan bütün bu teferruata 
girecek değilim; muhterem üyelere takdim edildi. 
Devri teslimin nasıl yapıldığı hepimizce malum. 

Şimdi bakınız, bu noktada şu önemli hususların 
üzerinde durmak istiyorum. Bundan 2 sene evvel de 
bu Mecliste bir hükümet devri teslimi yaptık; 5 sene 
önce de yaptık, 7 sene önce de yaptık. Adalet Par
tisi döneminden hükümeti devralan yeni hükümetler 
bu Meclise aynı şekilde programlarla geldiler. On
ların programlarında ne vardı; şimdi bugün açsak 
da oraya baksak, 

İki sene evvelki Hükümetin devri teslim mazbata
sından da birkaç cümle okuyorum : 

«Yönetimi hem iç güvenlik açısından hem de 
ertelendikçe ağırlaşan ve aleyhimize dönüşen uluslar
arası sorunlar ve dış güvenlik açısından en elverişsiz 
koşullarla devralan Hükümetimiz, ekonomik ve ma
li alanda da ağır ıbir miras üslenmektedir. Hızlı enf
lasyon ve görülmemiş hayat pahalılığı, döviz yokluğu, 
ağır dış borçlar, enerji ve mal kıtlıkları ihtikâr, ka
raborsa, yatırım ve üretimde etkinliğin büyük ölçüde 
aksamış olması, her alanda savurganlık ve kadro şiş
kinlikleri ve toplumsal barışı bozacak boyutlara ula
şan işsizlik, bu mirasın gözler önündeki belirgin ör
nekleridir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada bir an için 
durmağa mecburuz. 50 seneden beri şu Mecliste hü
kümetlerin birinden birine devri teslim yaptık. Bu 
devri teslimlerde dikkat buyurulduğu üzere, sadece 
birtakım müşahedelerle devri teslim yapılıyor. Önce 
huzurlarınızda inanarak ifade ediyorum ki, bu mem
leketin idaresini kendisine tevdi ettiğimiz hükümetler, 
birer müşahede raportörü değildir. Bunları arkası ar-
kasıya sıralamak bir marifet değil, bunları çözmek 
marifettir. Bu sebepten dolayı 50 seneden beri, bizim 
inancımız odur ki,- her hükümet bu meseleleri az çok 
artırarak 'bir diğerine devretmiştir ve 50 sene sonunda 
bugün bu meseleler artık oyalamayla, idarei maslahat
la halledilmeyecek çok büyük, çok önemli meseleler ha
line gelmiştir. İşte bundan dolayıdır ki, 50 sene son
ra bugün, bu Yüce Mecliste bu devri teslimi nasıl yap

mamız lazım geldiği üzerinde dikkatle durmaya ihti
yaç hissediyorum ve zannediyorum ki, yapıcı olarak 
ifa edeceğimiz en büyük görevlerden birisi budur. 

Önce iki şey ifade etmek istiyorum : 
Bir tanesi; bu önümüze getirilmiş olan hükümet 

programlarında birtakım müşahedeler tespit edildi 
İşsizlik artmış; ama bunlar bu geçtiğimiz iki senede, 
sadece bu iki senede meydana gelmiş şeyler değildir. 
Bu iki senede idarenin ne derece bozuk olduğu mil
letin de raporuyla tespit edilmiştir. Bu gerçekleri bugün 
50 milyon kabul ediyor, bizzat o idareyi yürütenle
rin kendisi de. Yalnız bu nasıl bir gerçekse, bu dert
lerin sadece iki senede meydana gelmediği de aynı 
şekilde bir gerçektir. Devreden devreye bunların dev
redildiği de bir gerçektir. Öyleyse bir noktada biz ar
tık bu çeşit müşahede mazbatalarını bırakıp da, bu 
dertleri nasıl elbirliğiyle halledeceğiz, bunun üzerine 
eğilmek mecburiyetindeyiz. Birinci olarak Yüce Mec
lisin bu konuya dikkatini çekmek istiyorum, bir. 

İkincisi; bunları halletmek istediğimiz zaman muh
terem arkadaşlarım, işsizlik artıyor, anarşi artıyor. 
Bunları rapor halinde tespit etmek marifet değil; ne
den artıyor, neden? Neden? Sebebi ne? Niçin artı
yor? Fukaralık artmış, neden? Bundan dolayı muh
terem arkadaşlar, hükümetlerin devri tesliminde bu
günden itibaren Yüce Meclisi bir yeni adım atmaya 
davet ediyorum. Ricam odur kıi, geliniz bu meseleye 
hakikaten çok daha büyük önem verelim; enine, bo
yuna, derinliğine bunları elbirliğiyle tespit etmeye ça
lışalım. Teşhis olmadan tedavi olması mümkün değil
dir, 

Bakınız burada hemen şunu arz etmek istiyorum. 
Bilhassa muhterem doktorlarımızdan peşinen özür di
leyerek ifade etmek istiyorum. Demin dedim ki, hü
kümetin devri teslimleri bir hastanın bir doktora tes
limine benziyor. Yeni atılımlar için değil, hastalık
ları düzeltmek için âdeta muamele yapıyor. Memle
ket bu hale döndü. E, peki bir hastanın bir doktora 
tesliminde önce bir defa bu hastanın teşhisi lazım. 
Yeni doktor gelmiş, diyor kıi: Bu hastada anarşi var. 
Evet var. «Bu hastada pahalılık var.» Evet var. Ama 
bunların hepsi birer klinik müşahede ister. Hastanın 
başı ağrıyor, hasta keyifsiz, hasta halsiz; doğru. Ama 
sadece bunları sayıp tespit etmekle biz bu işi yapa
mayız. Ya ne olacak? Bu hastanın bünyesinde anato
mik, patolojik yapı nedir? Kanında mdkroibiyolojik ya
pı nedir? Halsiz ama neden halsiz? Mide büyümüş, 
neden büyüyor, hangi mikroptan geliyor? Bu sebepten 
dolayı muhterem arkadaşlar, bu yeni Hükümetin ge-
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tirmiş olduğu raporu bendeniz, hakiki bir doktor ra
poru değil, bir kırık - çıkıkçı raporu olarak görüyo
rum, (MSP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Sadece klinik tespitler yapılmış; ama bunun 
derinlemesine teşhisleri yapılmamış. 

Şimdi, önce bu meselenin üzerine eğilmemiz la
zım. Neden oluyor bunlar, neden? Eğer bunların ne
denine girip, teşhisi derinlemesine yapmayacak olur
sak, tedavi yapamayız; yapacağımız iş oyalamadan 
ibaret olur. Evet kardeşim, senin miden büyümüş, 
başın ağırıyor; ama ben sana renkli televizyon geti
receğim, günümüzü beraberce gün edeceğiz. (MSP ve 
CHP sıralarından gülüşmeler.) Nasıl tedavi edeceğiz 
veN50 sene sonra bu dertlerin büyümemesi™ nasıl te
min edeceğiz? 

Bundan dolayı muhterem arkadaşlarım, eğer tabiri
mi mazur görürseniz, bakınız yeni Programın içerisin
de «Memleketin vaziyeti ciddidir; ciddtiyetli buna eği-
liyoruz« bu kelimeler çok kullanılmış; ama geliniz 
bunu hakiki manası ile tatbik etmeye çalışalım. Cid
diyetle eğilmek, bu hale gelmiş hastalıklar devresinden 
sonra müşahede raporu ile olamaz, mutlaka bunun de
rinliğine girmeye mecburuz. 

Şimdi muhterem kardeşlerim, bakınız bu tarihi gün
de çok önemli bir şeye işaret ettiğime inanıyorum. 
Nasıl Milli Selâmet Partisi olarak kurulduğumuzda 
«Biz inanç ve fikir partisiyiz» dedik; Türkiye'deki 
bütün partilerin hepsi birer inanç ve fikir etrafında 
toplanmak ihtiyacı ile karşılaştıysak, nasıl Milli Se
lâmet Partisi bundan önceki plan müzakerelerinde 
«Siz buraya bir sürü yuvarlak laf getiriyorsunuz, bun
ların ölçüsü nedir? Bunu ölçüye, çevireceğiz» demiş 
isek; nasıl 1972'de Anayasa değiştirilirken bir teklif
te bulunmuş isek, ne idi o teklifimiz? «Geliniz, ül
ke meselelerinin çözümünde zaman uyumu yapalım. 
Yani plan devresi, hükümetlerin devresi ve sayım, j 
nüfus sayımı, hatta Cumhurbaşkanı dönemd birbir- j 
leriyle akort edilsin. Partiler kendi planlarını orta ye- ! 
re koysunlar millete teklif olarak, ben bunları yapa- j 
cağım desinler. Eğer millet o planı tasvip ederse, o 
partiye oyunu versin. O parti gelsin planını tatbik et
sin, devresi sona ermeden bir sene önce nüfus sa
yımını o plandaki ana ölçülerin tespitine ait bir kan
tar ölçüsü şekline çevirelim; hem o partinin taah
hütlerini yerinde tutup tutmadığını rakamla ölçelim; 
hem de ondan sonraki seçime partiler kendi planla
rını yapmak için hakiki rakamlara sahip olsunlar» 
demiştik. Bu binanın kubbeleri 7 sene evvelki bu 
teklifimizin şahididir. Ne acıklıdır ki, o gün Adalet 

Partisi ve Halk Partisinin müşterek oylarıyla bu tek
lifimiz, bu Anayasa değişikliği teklifimiz reddedilmiş
tir. Yalnız geçen zamanla bu teklifimizin günün bi
rinde mutlaka kabul edileceğini ve ülke meselelerini 
lafla değil, kırık çıkıkçı usulüyle değdi; hakiki ilmi 
ölçülerle, hakiki rakamlarla ölçerek çözmek mecburi
yetinde olduğumuz daha çok anlaşılıyor. Böyle tari
hi bir günde bu önemli konuya bir kere daha işaret 
ediyorum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bu devri teslimi 
yaparken yüksek müsaadenizle, Hükümet Programın
da getirilmiş olan sadece klinik müşahedelere ilave
ten; anatomik, patalojik ve mikrobiyolojik birkaç 
önemli noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Önce bir defa Türkiye 780 000 kilometrekarelik 
arazisi, 47 milyon nüfusu, 40 milyar dolarlık takri
ben milli geliri ve 1 000 dolarlık fert başına milli 
geliriyle kendi tarihiyle mütenasip olmayan bir nokta
da bulunmaktadır. Aslında ülkemiz Almanya ve Fran
sa kadar var. Nüfusumuz Avrupa'nın beş büyük dev
letinden birisinin nüfusudur. Ülkemizde her türlü zen
ginlik vardır, coğrafi durumumuz bellidir. Çalışkan, 
kabiliyetli bir milletiz. Halbuki 50 yıl sonra önü
müze işte Hükümetin getirdiği Kasım 1979 tablosu 
çıkıyor. Neden? Çünkü, bu tablonun çıkmasında bün
yeyi incelediğimiz zaman gördüğümüz şudur: Bu 
milletin bünyesinde bugün birike birike 3,5 milyon 
işsiz meydana gelmiş. Bu, 2 senenin işi değil, 50 
seneden beri rakamlara bakın, boyuna bu mesele bü
yümüştür^ 

Sonra, dış ticaret açığı... Şu hükümetlere bakın; 
sen, dış ticaret açığını şu kadar açıkla teslim ediyor
sun; sen, bu kadar teslim ediyorsun. 

Öbür taraftan, küçük bir gayri safi milli hâsıla
mız var; fert başına milli gelirimiz küçüktür, yetersiz 
altyapı vardır, coğrafi ve zümrevi dengesizlikler var
dır, dışa bağlı müstemleke tipi bir kalkınma vardır, 
yanlış bir ekonomik sistem vardır, kalkınmaya ma
ni olan mevzuat yığını vardır, materyalizme sapış var
dır ve anarşi var. Eğer organlar itibariyle bir tespit 
yapacak olursak, bu klinik arazların iç bünyesinde 
bunların olduğunu görürüz. Neden bizde bu kadar 
işsizlik var? Neden altyapımız eksik kalmıştır? Neden 
dengesiziz? Neden fert başına milli gelirimiz noksan
dır? Eğer bunların mikrobiyolojik tespitini yapmaya 
kalkarsak, huzurlarınızda çok büyük ehemmiyet ve
rerek arz ediyorum ki, bunlar şundan ileri gelmekte
dir : 
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Önce bir defa, materyalizme sapılmıştır; anarşi* 
nin de, verimsizliğin de, huzursuzluğun da, tarihteki 
şerefli yerimizden uzaklaşmanın da bu milletin kanın
daki mikroba benzetmek lazım gelirse, asıl amillerin 
başında bu gelmektedir. 

Sonrr, taklitçilik... Taklitçilik var kanda; Maarif
te. Bunlar düzeltilmeden siz sanayi kuramazsınız. Bun
lar düzeltilmeden, bu klinik teşhisler her iki senede 
bir, her senede bir, birinden diğerine devredilir. 

Diğer yandan, yine kanda inkarcılık var, dolara 
bağlı bir para var, dış güçlerin emriyle paranın de
ğeri dşüürülüyor. Biz nasıl ülkeyiz muhterem millet
vekilleri, niye bizim kendi paramız sağlam değil? Ni
ye kendimiz kumanda etmiyoruz? 

Bundan başka, koyu bir faizcilik var, her şeyi ka
sıp kavuruyor. 

Bundan başka, vergi fakirden alınıyor; bundan baş
ka, kredi zengine veriliyor. 

«Vergide adilane düzeltmeler yapılacaktır» diyor 
yeni Hükümet Programında; bu teşhisler yapılmadığı 
için Bir an evvel Katma Değer «Vergisine geçece
ğiz» deniliyor. Bu bir tedavi değilki. Bu, fakiri daha 
çok ezmenin,- daha süratli ezmenin yolu. Çünkü Kat
ma Değer Vergisine geçtiğin zaman, her alışverişte 
vergi keseceksin. Kimden? Köylüden, işçiden, memur
dan, esnaftan. Bu sebepten dolayı, getirilmiş olan 
programda ne bir ciddi teşhis, ne de böyle "bir ciddi 
teşhis olmadığı için, köklü bir tedavi emaresine rastla
mak mümkün değildir. Hepsi satıh üstü birtakım te
davi metotlarıdır; demin de ifade ettiğim gibi, bir 
doktor yaklaşımı değildir. 

Demin söylemiş olduğum, kandaki bu mikroplar ne
reden ileri geliyor? Aslında bir hançer var. Bu han
çerden dört tane salgı çıkıyor. Bu hançer, materyalizm 
hançeridir. Bu materyalizm hançerinden çıkan bir sal
gı, maneviyatçüık yerine, materyalizmi getiriyor; hak
kı üstün tutma yerine, kuvveti üstün tutma fikrini aşı
lıyor. Bundan başka, nefis mücahedesi yerine, nefse 
esir olma yolunu getiriyor, iyi ahlaka özenme yerine, 
ahlakı bozmaya yol açıyor. Bu sebepten dolayı, mil
lete renkli televizyon getireceğiz; ne oynatacağız için
de? Herkesin daha çok alakasını çekeceğiz. Sonra?... 
Materyalizm, ahlak bozucu oyunlar. Peki, bu bir te
davi midir? Bu, millete hizmet midir? Onun için, bu 
devir teslimde hazırlanmış olan mazbatayı yeterli bir 
mazbata olarak görmemiz mümkün değil. Fevkalade 
satıh üstü bir devir teslim yapılmak isteniyor. Önce 
bunun üzerinde ehemmiyetle durmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teşhisi yaparken bakı
nız sözü nereye bağlamak istiyorum: Yine muhterem 

doktor arkadaşlarımdan özür dileyerek ifade ediyorum, 
huzurlarında haddim değil; biliniyor ki Robert Koch' 
un doktora tezi bir tek cümledir, tek bir cümle dok
tora tezi. Nedir o? «Tüberkilozun amili Koh Basili'-
dir.» 

O vakte kadar bu mikroplar bilinmiyordu, Bir tek 
cümledir; ama yepyeni ufukların açılmasına vesile ol
muştur. Bu söbepten dolayı bugün de şimdi hastalı
ğı teşhis ederken bir tek cümleye getirip bunu bağlı
yorum: Hakiki maneviyatçılığın bırakılıp materyalizme 
sapış. İşte Robert Koch'un tezi gibi size bütün şu tab
lolar 50 seneden beri niçin devam ediyor, niçin artı
yor, niçin azalmıyor; bunun asıl hakiki noktasını ge
tirip arz etmiş bulunuyorum. Böyle tarihi bir günde 
şunu huzurlarınızda ifade etmiş olmayı da kendim 
için en büyük şeref ve iftihar vesilesi sayıyorum. Muh
terem arkadaşlarım, işte bu sebepten dolayıdır ki, bi
zim halimizi dikkatlerinize sunuyorum. 

Şimdi bakınız, adım adım bütün mektepler muh
telit hale getiriliyor. Sonra, Ankara Kız Yükseköğret-
men okulu... Şimdi bunlar böyle bir hale getirilmekle 
kalmadı, yani kız mektebi olarak hazırlanmış bir mek
tebe erkek çocuklar da kondu; şimdi bir adım daha 
atılıyor, «Başörtülü kız çocukları bu mekteplere gel
meyecek» deniyor. Bunlar böyle atılıyor, atılıyor, atı
lıyor sonra da her hükümet devresinde önümüze 
anarşi raporları getiriliyor, getiriliyor, getiriliyor ko
nuyor. Bunlar arasındaki illiyet rabıtasını kurmadan 
bu dertler artar, azalmaz. Huzurlarınızda inançla ifa
de ediyorum; memleketini, vatanını seven bir karde
şiniz olarak ifade ediyorum; bu meseleleri derinliğine 
kökünden ele almaya mecburuz, eğer bu hastalıkları 
artırmayıp azaltmayı istiyorsak. 

Şimdi bakınız, burada program olarak geliyor. Ön
ce bir defa Hükümet Programında; «Her türlü inanç, 
din hürriyetine saygı göstereceğiz» deniyor; sonra, 
yarın hacılara döviz verecek misin? (Gülüşmeler.) Pe
ki sonra, başörtülü kız çocukları mektebe girerken. 
«Ne yapalım yönetmelik buna manidir» mi diye
ceksiniz?. Eğer böyle diyecekseniz, Hükümet Prog
ramında bunları yazmanın manası nedir? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Kıyafet devrimine 
aykırı ama. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu 
Sebepten dolayı muhterem arkadaşlarım, bakınız 
din dersi mekteplerde ihtiyari; mecburi değil. Buna 
mukabil zaten mekteplerde mevcut olan bir dersin 
bulunmadığını zannettiklerini kabul etmek de çok 
güç; spor dersini ilkokul, ortaokula koyacağız dert
leri halledeceğiz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu birkaç tane misalle 
şunu ifade etmek istiyorum ki; eğer şu memleketin 
tablosu hepimizi üzüyorsa, eğer bu dertlerin hal
lolmasını istiyorsak, bugüne kadar tatbik ettiğimiz 
metodların daha ilerisine gitmeye, bu devri teslim
leri derinliğine teşhisler yaparak yürütmeye mecbu
ruz. 

Şimdi Hükümet Programının içine girmeden ön
ce, kısaca bir de milli menfaat konusu üzerinde 
durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepsinin malumudur. An
cak Hükümet Programı hakkında fikirlerimizi arz 
ederken, şu başlangıcı yapmaya zaruret görüyorum. 
Bakınız size ibret alıcı bir iki tane misal arz edeyim: 
Konya'da Traktör ve motor fabrikası kuruyoruz. Bu 
faibrika bilindiği gibi bizim zamanımızda başladı. İtal
yanlar o vakit bize bütün ilgili arkadaşlarımın dikka
tini, bilhassa yeni Hükümetin dikkatini rica ediyorum-
bir avam proje getirdiler. Bu avam projelerde görüş
meler esnasında anlaşılıyordu ki, bu fabrikalar 250 
milyon dolara çıkacak, en modern imalat yapılacak 
ve Türkiye kendi traktör ihtiyacını karşıladıktan 
başka, hatta ileride komşu ülkelere de traktör ihraç 
edecek. Bu g~örüşmeler böyle başladı. Arkadan Millî 
Selamet hükümetten çekildi, İtalyanlar bu fabrika 
hakkında yeni tekliflerini getirdiler. Bu teklifler göz
lerde gizli, saklı duruyor; bizzat o müessesenin 
kendi elemanlarına gösterilmiyor. Tıpkı Ağır Sanayi 
kitabı; Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankasının 
ambarında tutuldu, dağıtılmadı. Tıpkı Konya TÜ-
MOSAN Fabrikasının programlarını gösteren bro
şürler, dağıtılmadı bu iki senedir. 

Şimdi bakınız, arz edeceğim husus şudur; »Bizim 
arkamızdan getirilen projede çok büyük değişiklikler 
oldu. 250 milyon dolara çıkacak teçhizat, 375 mil
yon dolara çıkartıldı. Krank millerini, kam millerini 
bir defada frezeliyerek yapacak en modern bir freze 
tezgahı yerine, 4 tane hantal torna tezgâhı teklif edi
liyor. 

Şimdi italyanlar teklif ettikleri tezgâhın bedeli 
üzerinden yüzde olarak teknik hizmet karşılığı alı
yor. O freze yerine 4 tane torna koyunca bedel ar
tıyor, kendisinin ücreti artıyor. Bundan dolayı bu
nu rahatlıkla yapabilir; ama kim kontrol edecek ve 
bunun farkına varacak ki, yarın bu 4 tane torna ile 
bu krank yapılırsa birinde kabası, birisinde incesi, bi
risinde taşlaması yapılırsa, bu krnak mili freze ile ya
pılana nazaran çok pahalı olacak ve bizim imal et
tiğimiz traktörler, italya'da imal edilen traktörlerle 
rekabet edemeyecek. 

Şimdi milli menfaat sözünün nereye kadar uzan
dığına işaret için arz ediyorum. Farz ediniz ki, bu 
yeni değiştirilmiş aleyhimize olan projeler gözden kaç
tı, bir an evvel de Konya'daki fabrika, hatta işletme
ye açıldı; o zaman biz bunu yapan icra organına, 
aferin ne güzel yaptınız diye alkış mı tutacağız; yok
sa, bu memleket bu fabrikayı her zaman kurmaz, 
bir defacık kurulan fabrikada rekabet gücünü niçin 
kaçırdınız, bize bu kötülüğü niçin yaptınız mı diyece
ğiz? 

Bundan dolayıdır ki muhterem arkadaşlarım, 
milli menfaat sözünü, katiyen noktasal, geçici ve sathi 
meselelerle tespit edemeyiz. Şimdi bakınız, şayet bir
takım dış güçler gelse bugünkü Hükümete, size şartlı 
olarak kredi veriyoruz, ağır sanayi kurmayın, mamul 
maddenize kredi veriyoruz dese, gübre hammaddesi 
getirmeyeceksiniz; ama gübrenize kredi veriyoruz de
se, bir hükümet de gübreyi mamul olarak getirirse 
bizim fabrikalarımızı boş tutsa, gübre ihtiyacı karşı-
lansa, «aferin ne iyi yapıldı» mı diyeceğiz? Avrupa 
Ortak Pazarına girin, bizim müstemlekemiz olarak 
buraya dahil olun, size 3 milyar dolar veriyoruz de
seler, «aferin, ne güzel, 3 milyar dolar getirildi» mi 
diyeceğiz? Bundan başka siz islâm Âlemi içerisinde 
Kudüs'ü İsrail'e verdiği için diğer Müslüman ülkeler
le beraber olmayın, Sedat'ı destekleyin size 1 milyar 
dolar veerceğiz deseler; aman ne güzel, 1 milyar dolar 
kredi geldi diye alkışlayacak mıyız? 

RCD, CENTO'yu canlandırın, bunların hakikisi ve 
samimisi kurulmasın, islâm Aleminin gelişmesine mâ
ni olun size 1 milyar dolar vereceğiz deseler, gübrey
le mazot gelse; aman ne güzel, gübre mazot ihtiyacı
mız karşılandı mı diyeceğiz? 

Elbette demeyeceğiz. Neden? Çünkü, bakınız, bu 
üç tane manfaatin yekûnuyla milli menfaatimiz öl
çülüyor. Manevi kalkınma, iktisadi kalkınma ve siya
si menfaatlerimiz. Bunların bir tanesinde verilecek 
olan bir taviz, kısa zamanda öbürleri haline dönüş
mektedir. Bugün siz manevi kalkınmadan taviz verir
seniz, yarın, sizin yetiştirdiğiniz mühendis dersine 
çalışmaz, boykot nesli olur; yaptığı köprüyü sular 
götürür, her sene aynı köprüyü bir kere yapacak 
israfa girersiniz, kalkınamazsınız. 

Bu sebepten dolayıdır ki, manevi kalkınmadaki 
taviz, yarın iktisadi mesele olur. Siyasi meselelerdeki 
taviz, yarın iktisadi mesele olur, manevi mesele olur. 
Bunlar zamanla birbirlerine dönüşürler. Geçici bir sü
re için elde edileeck olan bir görüntüye asla aldana-
mayız. Sonra bunların acısı, borç taksidi geldiği za-
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man çıkıyor; sonra bunların acısı pahalılıkla çıkıyor, 
işsizlik artınca çıkıyor; dış ticaret açığı artınca çıkı
yor; milli harp sanayii kurulamayınca çıkıyor; evlat
larımız materyalist olup anarşi çıkınca acısı çıkıyor. 

Demek biz, bu gerçeklerin içerisine girmeyeceğiz, 
her iki senede bir, her senede bir burada birtakım 
mazbatalarla, müşahade raporlarıyla hükümetleri dev
redip duracağız. 

İşte muhterem arkadaşlarım, böyle tarihi bir gün
de, milli menfaatlerimizi bunların bütünüyle ölçmeye 
mecbur olduğumuzu huzurlarınızda altını çizerek ifa
de etmeye mecburiyet duyuyorum. Daha iyiye gitme
miz ancak bununla mümkün olacaktır. Bundan do
layıdır ki, ölçümüz sadece refah olamaz; sadece saa
det olamaz; selamet ölçüsü olacaktır. Nedir kas
tım? Refah. Geçici olarak yağı, mazotu bulursun; 
ama, evladın anarşist olmuş, manevi kalkınma yap
mamışsın, saadetin yok. Manevi kalkınma ile beraber 
maddi kalkınmayı yaparsan saadet bulursun ama, bun
ları sen borçla yapmışsan, yarınki nesilleri büyük fe
laketlerin içine sokuyorsan bu saadet devamlı değil, 
noktasaldır, yani selamet değildir. Tek kelime ile se
lamet istiyoruz muhterem arkadaşlarım, selamet. 
(MSP sıralarından alkışlar.) Ondan dolayı ölçümüz, 
milli menfaat ölçümüz sadece sathi refah, sadece ge
çici saadet değil, selamet ölçüsü olacaktır. Hükümet 
Programına girerken işte bu önemli noktalara temas 
etmeye ihtiyaç duydum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, şim
di zannediyorum ki, bu çok önemli konulara temas 
ettikten sonra, önümüze getirilmiş olan Hükümet 
Programının anakarakterlerini tahlile geçebiliriz, bu 
konuştuğumuz temel ışıkların ve esasların ışığında 
Hükümet Programının tahliline geçebiliriz. 

Bugüne kadar demin de arz ettiğim gibi, hükü
metler birbirlerine böyle satır üstü raporlarla devre
dildi, bugünkü Hükümet de üzülerek ifade ediyorum 
ki, kendisini aynı sistemden alakoyamamıştır, getirmiş 
oldukları rapor hakiki, ciddi tahlillerden uzaktır ka
naatimizce, böylece bir müşahade listesidir. 

İkinci bir hususiyeti ise, bu getirilmiş olan Hükü
met Programında bir de vaatlar listesi var, bu vaat-
ların bir kısmı hakikaten bol vaatlardır, ölçüsüz vaat-
lardır ve büyük vaatlar listesi getirilmiştir. 

Bu Programın bir diğer üçüncü hususiyeti, bu 
Programda «ne» 1er listesi var, ama «nasıl» ların ce
vaplarını bulmak mümkün olamamaktadır. Dolayısıy
la da bu programda memleketin temel meseleleri için 
köklü çözüm göremiyoruz. Bu sebepten dolayı bu 
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Programda sathi bakışlarla birtakım acil ihtiyaçların 
karşılanması gayesi güdülüyor, halbuki derinliğine 
inip kökünden halledilmeden bunlar karşılandı zanne-
dilse de, arkasından acıları çıkıyor. 

Bu Programda yine, hakikaten üzerinde dikkatle 
durulması lazım gelen birtakım görüşler vardır ki, 
bu noktada bunların açıklanmasında yarar görüyoruz. 
Gene bu Programda, bilhassa manevi sahaya ait ba
zı noktaların, burada tamamlanması ve Hükümetin -
Programına yazmamış olsa dahi - icraatında bunları 
gözetmeye dikkat edeceğine inanıyorum. 

Bu noktaları kısaca arz etmek istiyorum. 
Bakınız muhterem milletvekilleri, Programda kli

nik müşahedeler yer alıyor. «Anarşi var, artıyor» 
deniyor. Ama niçin var, niçin artıyor, bunun ceva
bını Programda görmek mümkün değildir. «Yokluk 
var» deniyor, ama niye yokluk var, bunun sebebini 
Programda bulmak mümkün değildir. «Pahalılık var, 
geçim sıkıntısı var» deniyor, niçin bunlar var, bunun 
cevabı Programda yok. «İşsizlik var, artıyor» deni
yor, niçin var, niçin artıyor bunun cevabı Programda 
yok. «Dış politikadaki meseleler askıdadır» deniliyor, 
niçin askıdadır, bunun cevabı Programda yok. Çün
kü, Programda sadece bir müşahede görüntüleri tes
pit edilmiştir, derinliğine bir teşhis konmamıştır. 

Bu sebepten dolayıdır ki, 50 seneden beri mesele
leriniz artmaktadır. Bu tahlillerin yapılması halinde 
aslında ne görüyoruz? Aslında, Halk Partisi ve Ada
let Partisinin takip etmiş olduğu zihniyetlerden birta
kım o zihniyetlerin hususiyetlerinden bu meseleler 
meydana geliyor. Bu tahliller yapılacak olursa, bu 
gerçekler görünecektir. Burada hemen şunu belirtiyo
rum ki, bu millete hayırlı hizmetlerin yapılmasını 
istiyoruz, kim yaparsa ona müteşekkiriz. Ondan do
layıdır ki, yanlış ve hatalı gördüğümüz noktalar varsa, 
bunları birbirimize hatırlatmak vazifelerimizin başın
da gelmektedir. 

Şimdi bakınız Programdaki vaatler : 
Vaatler Programda şu şekilde sıralanıyor : Müşa

hede var, «Anarşi var» deniyor. E, ne olacak öyle 
ise, nasıl tedavi edeceğiz bunu? «Anarşi ortadan kal
dırılacaktır» deniyor. Bu cümleler aynen Programdan 
alınmış cümlelerdir. 

Anarşi var öyle mi, ne yapacağız; anarşiyi orta
dan kaldıracağız. Nasıl kaildırılacak? Bu yok. 

Can ve mal güvenıîiği kailmiamıştır. Ne olacak? 
Can-ve mail güvenlıiği sağlanacak. Bu cümleleri aynen 
Programdiain okuyorum. 
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Mazot, gübre, tarım ilaçları yok. Ne oiacalk öy
leyse? Mazot, gübre, tarım ilaçlarının yokluğu orta
dan kaldırılacak. Bunlar Programın cümleleri. 

İîaç yok; ilaç yokluğu ortadan kaldırılacak. Prog
ramın bir sayfasında yoklar sayılıyor, öbür sayfasın
da da bu yoklar ortadan kaldiirılacaktır deniliyor. 
Önümüze getirilen Programın anaröntgeni budur. 

Hammaddesizlikıten fabrikalar kapanıyor. Ne ola
cak öyleyse? Çalışmayan fabrika kalmayacaktır. 

Enflasyon var; enflasyonla mücadele edilecektir. 
Gençliğin meseleleri gideriilecektir. Program hep 

böyle gidiyor. Nasıl giderilecekmiş, bir cevap yok. 
Programda cevap olarak konulan şeylerle, ne yapı
lacağına dair vaatleri karşılaştırsak ne çıkıyor önü
müze, bula bula biz şunları bulduk : 

Gençliğin meseleleri giderilecek. Nasıl? Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı yapılarak. Her karış 
toprak sulanacak, her köye elektrik gidecek, yurdun 
her köşesinde ne varsa, her köşesinde de o olacak. 
Nasıl? Yabancı sermayeye yol açılacak. 

Fakirleşmiş sofranın yerini dolu file, dolu tence 
re ve zenginleşmiş sofralar alacaktır. Nasıl? Renkli 
televizyon ve ikinci kanala geçilerek. 

Medeniyet ve refah yaygınlaştırıilacalktır. Nasıl?. 
Tekel maddelerinin kaliteleri düzeltilecek. 

Bu suallerin cevaplarını Programda ciddi bir se
kilide bulmak mümkün değildir. «Nasıl» sualinin ce
vabı diye bula bula ancak bunları buluyoruz. Getiri
len Programın mahiyet ve manası budur. Bundan do
layı Programda «Ne» var, fakat «Nasıl» yoktur. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi; Program, bir mü
şahede raporu ve vaatler listesi halindedir. Halen 
hiçbir konuda «nasıl» sualinin cevabını bulmak müm
kün değildir. Çözüm ve fikir getirmeyen bir program 
(karakteri, bu Programda ağır basmaktadır. Prog
ram, temel meseleler- itibariyle bugünkü faizci sistemi 
devam ettirecek, vergiyi fakirden almaya devam ede
cek, krediyi zengine vermeye devam edecek, israfa 
devaım edecek, parayı dolara bağlayıp değerini dü-

v sürmeye devam, edecek. Peki nasıl düzelteceksiniz? 
Bu söylediklerinizi nasıl çözeceksiniz? Program, bu 
karakteri itibariyle, liberal kapitalist zihniyet tarafı 
ağır basan bir hususiyetle önümüze gelmiş bulun
maktadır. 

Programda yer alan vaadleri arz ediyorum : Can 
ve mal güvenliği sağlanacaktır. Devlet güvenliği sağ
lanacaktır. Enflasyonla mücadele edilecektir. Çalış
mayan fabrika kalmayacaktır. Fabrikalar rafineriler 
tam kapasfrte ile çalışacaktır. Durmuş bulunan yatı-
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nmlar bir an önce tamamlanacaktır. Ev kadını yok
luğun, kuyruğun cefasından kurtarılacak. Kışın getir
diği zorluklar yönilecek. Mazot, gübre tarım ilacı 
yokluğu ortadan kaldırılacak... 

Sırayla sayıp vaktinizi almak istemiyorum, Prog
ramı takip ettiniz; bunların nasıl yapıllacağı tarif edil
meden sadece yoklar listesinin karşısına «bunlar ya
pılacak» diye getirilip konmuş bir liste karakteri arz 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı maddelerde de 
«mutlaka»^ sözü dikkati çekiyor. Ne demiş: «Can 
ve mat güvendiği mutlaka sağlanacaktır»;. Sonra «va
tandaşın korkusuz yaşaması mutlaka sağlanacaktır». 

Dikkatinizi rica ediyorum. «Türkiye her çareye 
başvurarak denizde, karada petrol aramaya koyula
rak, her kaynaktan faydalanmak ve mutlaka petrol 
bulmakt mecburiyetindediır». 

Zannediyorum ki, bu askerlik çağından kalma bir 
silah yemininden hatırda kaiknış bir cümle olacak. 
(CHP ve MSP sıralarından alkışlar). Yalnız burada 
«havada» sözü unutulmuş. 

Her çareye başvurarak denizde, karada, havada 
arayacağız; petrolü bulacağız. (CHP ve MSP sırala
rından gülüşmeler). înşalah bulursunuz. 

Muhterem milletvekilleri, Allah verdiyse bulunur. 
Bulmaya çalışacağız, ellimizden gelen gayreti göste
receğiz sözü çok tabii bir söz de «mutlaka bulunacak
tır, bulunmak mecburiyeti Vardır» gibi sözleri, nasıl 
bütün milletvekilleri yadırgadıysa, hakikaten Progra
mı okurken yadırgamadan karşıîaımak mümkün de
ğil 

Muhterem milletvekilleri, bakınız Programda şu 
cümle fevkalade dikkatimizi çekmiştir: «Sıkıntıların 
ne olduğunda fikir beraberliği, onları aşma konusun
da kararlılık ve sebat; çareleri aramakta gerçekçi 
akılcı ve azimkar gayretler meseleleri çözecek gücün 
zaruri kaynaklarıdır. Bu hesap, plan ve program işi
dir. Bu inanç ve gönül işidir. Sloganların, doktrinle-
rin, sihirli reçetelerin m'illetin refah ve saadetine gi
den yolu tıkamaktan başka, bir işe yaramadığı görül
müştür» . 

Bu söz temenni ediyoruz ki, hakikaten, yani bazı 
basmakalıp sözlerden fayda gelinmeyeceği mahiye
tinde kullanılmış brr söz olsun. Bu sözü hiçbir za
man şu manada almak istemiyoruz; bizim hiçbir 
prensibimiz yoktur, hiz her şeyi aklımızla ölçer ba
karız, menfaatimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız, 
biz pragmatistiz. Bu cümlelerin bu tarafa açılan kıs
mı var. Dikkati çekiyorum, aslında akılcılık (prag-
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matizm) dahi bir doktrindir; ama bütün tarih bo
yunca bunlardan hayır gelmeyeceği görülmüş bir 
doktrindir. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, önümüze getiril
miş olan Programın şu anakarakterini arz ederken, 
Yüce Meclisin 'bir noktaya dikkatlerini çekmek isti
yorum. Adalet Partisiyle 29 ay evvel beraber hükü
met kurduğumuzda hazırladığımız programda neler 
vardı, şimdi !bu Programda ne farklılılklar orta yere 
gelmiş? Buraları böyle bir tarihi günde bir bir say
mayı vazife sayıyorum. Temenni edil yorum ki Ada
let Partisi 29 ay önceki fikirlerinden vaz geçmemiş
tir. Ancak program çdk uzun olmasın diye bunları 
ayrı ayrı saymaya ihtiyaç görmemiştir. Ama o böyle 
düşünmüş olsa dahi, binlim böyle tarihi bir günde, 
beraberce hazırladığımız programda kendilerinin de 
altında imzası 'bulunan bu sözlerin o gün için değil 
her zaman için bir taahhüt olduğunu kabul etmek is
tiyorum. Bunu tescil için de bu hususları huzurları
mızda tespit etmek istiyorum. 

Bakımız manevi kalk umma hamlesinde: «Milleti
mizin manevi ve maddi kalkınmasında, birlik ve bü
tünlüğümüzün sağlanmasında güçlü ve tükenmez bir 
kaynak olan dinlimizin ulvi prensiplerinden yararlan
mak kararındayız»* cümlesi, şimdi yeni Programa zan
nediyorum sehven şöyle geçmiş : «Diğer hükümleri
mizin sarsıldığı bir ortamda, insanımızın ve toplu
mumuzun yeniden derlenip toparlanması, bütün güç
lükleri yenecek bir morali güce kavuşturulmasında 
din görevlileri' önemıli hizmetler ifa edecekler». 

Birisinde 50 milyon olarak dinimizin ulvi prensip
lerinden hep beraber yararlanacağımız söyleniyor, 
öbüründe şimdi bu görev, din görevi'ilerine aitmiş, şim
di bu sadece bir «moral güç» temin etmek için işe 
yararmiış intibaı uyanıyor. 

«Bütün hürriyetlerin var olduğu ülkemizde din ve 
vicdan hürriyetinin tam ve kâmil manada kullanılma
sını temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Anaya
samızda yer laiian laikliği, din düşmanlığı olarak de
ğil, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görü
yoruz. Esasen demokratik hukuk devletinde laikliğin 
hiçbir şekilde din düşmanlığı olarak telakki edilme
sine imkân yoktur. Din ve vicdan hürriyeti, kişinin 
kutsal vazgeçilmez ve dokunulmaz hakkı olarak ka-
lacaktıır. Diln ve vicdan hürriyetinin kuilanılimıasında, 
çeşitti haksızlıklara ve mağduriyetlere sebep olan ters 
uygulatmaları düzeltmek maksadıyla Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesini tadil edeceğiz. 6187 sa
yılı Kanunu, Anayasanın ışığı altında yeniden ele alıp 
düzenleyeceğiz»'. 

Bu 29 ay önceki beraber programımızın bir cüm
lesi id/i. Şimdi bu cümle gitmiş, «Türkiye'de ileri ba
tı memleketlerinde mevcut olan hak ve hürriyetlerin 
hepsi vardıır» cümlesi gelmiş. Ne oldu, bu ara yerde 
tizim haber imiz olmadan 163 ncü madde 'kalktı mı 
yoksa? 

«Hac hizmetlerinde vatandaşlarımıza yardımcı 
olunması için gereken tedbir yer alacaktır». Bu cüm
le simidi Programda yer alimıyor. «Milli ahlakın ko-. 
ranmasina ve geliştirilmesine büyük önem veriyo
ruz. Bu sebeple milli ve manevi değerlere saldıran, 
mukaddesatı tezyif eden ve hayayı' rencide eden ah
lak dışı her türlü, yayınüarlia ve müstehcen neşriyatla 
sürekli olarak mücadele edeceğiz. Bu maksatla mev
zuatımızdaki yetersiz olan hükümleri yeniden ele alıp 
düzenlîeyeceğiz»». 

Ş rndii yeni Programda bu hususta hiçbir şey yok
tur. 

«İlk ve ortaöğretimde okutulmakta olan Ahlak 
Dersleri gayesine uygun ve milli aibta'k esaslarına gö
re düzenlenecek ve bu dersleri öncelikte İlahiyat Fa
kültesi, îslarni tümler Fakültesi, Yüksek İslam Ensti
tüsü ve İmam Hatip Okulları mezunları okutacaklar-
dtr»\t 

«Din ve Ahlak Dersleri müfredatı yeniden düzen
lenecek tir.»» diyor yeni program. Bizim hatırladığımız 
kadar bu Ahlak Derslerine ait kitapların bir bölümü, 
Adalet Partisinin elindeki bir Milli Eğitim Bakanlığı 
devrinde hazırtaramıştı ve o esnada da birtakım kıya
metler kopmuştu. Şimdi aynıı Adalet Partisi bu ki
tapları yeniden düzenleyeceğini söylüyor. Bu da neye 
benziyor: Nasrettin Hocanın «Karla ekmek») diye 
keşfettiği ve «Yeni keşfettiğim yemek benim de ho
şuma gitmedi» dediğine benziyor. Temenni ederiz, bu 
seferki kitaplar hakikaten milletin arzu edeceği kitap
lar Olsun. 

«Yeni nesillere dünya görüşü aşılamak önemli 
rol oynuyor. Bilhassa ahlak, sosyoloji, felsefe, psiko
loji gibi derslerin kitapları, evlatlarımızın milli inanç
larını, manevi değerlerini tahrip edici değil, bilakis 
milli ve manevi değerlere bağlı, temin edici şekilde 
yenliden yazılacaktır». Yeni Programda ne deniyor: 
«Eğitİmimıiz beyneıimilelci ve Marksist tesirlerden 
kurtarılacak. İdaırede, mevzuatta, ders kitapları ve 
kitaplarında kültürel faaliyet ve neşriyatta eğitimin 
milliliği' temel ilke olarak korunacak ve itibar göre
cektir»*. 

.Çayın Başbakandan ve yeni Hükümetten verecek -
feri cevapta şunu açıkça ifade etmelerini rica ediyo-
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ruz: «(Eğitimin milliliği» diye bir madde getirdikten 
sonra, liselerimizde sosyoloji kitabı olarak Durk-
heiım'in sosyoloji kitabını okutmaya devam edecek 
misiniz, etmeyecek m'i&iniz? Bu sualin cevabını lüt
federseniz çok memnun kalırız. Bu «eğitimin millili
ği»; nden ne kastediliyor?^ Çocuklarımıza her türlü 
inkarcı, taklitçi, siyonist fikirler aşılan d ilk tan sonra, 
50 kere hükümet programında eğitimi milileştirece-
ğiz desek, hangi meseleyi hallederiz, hangi derdıi hal
lederiz? 

Şimdi 'bakınız 50 sene sonra büyük merhaleler ka-
tettik muhterem arkadaşlarım, işi lafa bırakmıyoruz, 
kanıtlara koyuyoruz; bu, millete en büyük hizmetimiz. 
Göreceğiz bakalım Dufkheim'in kitabı okutulacak 
mı, okutulmayacak mı? Alalı sağlık versin, bunu hep 
beraber takip edelim. Temenni ederim ki, hemen ya
rın Sayın Başbakan yeni Milli Eğitim Bakanımıza 
emir verir ve şu milletin 50 seneden beri beklediği, 
özlediği adımlar1 atılır. 

«tslam enstitüleri akademi haline getirilecek, il
mi araştırma güçleri artınlacak, öğrenci sayıları ço
ğaltılacak. Akademi mezunlarının liselerde felsefe, 
ahlak, sosyoloji ve psikoloji öğretmeni olaralk görev 
yapmaları sağlanacak»!. Nedense, bu madde yeni 
Programda unutulmuş. 

En yüksele seviyede âlim yetiştirmek üzere bir ma
nevi ilimler üniversitesinin kurulmasına önem verile
cekti. 29 ay sonra bu madde de unutulmuş. 

«tımam - hatıip lisesi ve diğer meslek lisesi mezun
larını üniversite, yüksekokullara giriş imtihanlarında 
diğer lise mezunlarıyla aynı şarta tabi tutacağız. 
îmanı - hatip lisesi mezunlarının ilkok ularda din ve 
ahlak dersleri hocası olarak görev yapmalarını sağla
yacağız. îmanı - hatıip liselerinin ilkokullara dayalı 
olmasını ve sayılarının ve kontenjanlarının artırılma
sını temin edeceğiz».. Yeni Programın içinde, irnam -
hatip okul'larından tek kellime yoktur. Yüksek tslam 
Enstitüsünden tek kelime yoktur, manevi ilimler üni
versitesinden tek kelime yoktur. Bu arada «Kur'an 
'kuTsUarmın eksikler inin, noksanlar inin tamamlanaca
ğı» zikredilmiştir. Milli Selamet Partisi olarak bunu 
memnuniyetle karşılıyoruz, bunun bir an evvel yeri
ne getirilmesini temenni ediyoruz. Bu hususta da ca
nı gönülden kendilerinin destekçileri olduğumuzu ifa
de ediyoruz. 

«'Meslek okulları, çıraklık, kalfalık, işbaşında eği
tim geliştirilecek ve teknik eğitim yanında kuvvetli 
bir iş ahlakını sağlayacak temel ahlaki eğitim verile
cek»!. Bu cümle de unutulmuş. 

— 1 

Devlet eliyle içki imali, bunların kalitesinin dü-
zedtimesi ve dağıtımındaki aksaklıkların giderilmesi, 
bizim inandığımız devletin devletDik vasfıyla kabili 
telif değildir. Bu böyleyken, bütün bu manevi konu
larda hep beraber müştereken 'imza attığımız halde, 
bunlar unutulmuş; bunun yerine «Tekel maddeleri
nin kalitesinin düzeİbilmesüne ve dağıtımındaki aksak
lıkların gîderimes'ihe çalışılacaktır»: maddesi unutul
mamış. 

Sanayileşme konusunda; «Yeniden kurmaya baş
ladığımız büyük sanayi tesisleri bir yandan süratle 
ikmal edilirken, diğer yandan yeni hamlelere gire
ceğiz. Kurulmasına başlanmış bulunan demir - çelik, 
ağır makine ve teçhizat fabrikaları, motor ve aktar
ma organları imalat sanayii, takım tezgâhları sana
yii, ağır elektroniık ve dektromekandk ekipman sana
yii, telekomünikasyon sanayii, tarım ve iş makineleri 
sanayii, uçak ve gemi inşa sanayiinin süratle ikmali
ne ve gelıiştirilmesine ve bu önemli sahalarda yeni 
hamlelerin yapılmasına öncelik vereceğiz. 

Sanayileşme hareketinin memleketin bölgeler ara
sında dengeli bir şekilde yapılması ve başta yeni is
tihdam imkânlarının geliştirilmesi ve işsizliğin önlen
mesi olmak üzere, sanayileşmenin getireceği nimet
lerin her bakımdan adilane bir şekilde dağılmasını 
sağlayacak tedbirler köklü ve müessir bir şekilde alı
nacaktır. 

Hedefimiz, Türkiye'yi makine ve teçhizat ithal 
eden bilr ülke değil, ihraç eden bir ülke haline getir
mektir. Sanayileşme hamlemizin hızla gelişmesine en
gel teşkil eden her türlü hukuki ve mali mevzuatı ıs
lah edeceğiz»ı diyorduk. Bunların yerine çok özet iki 
tane cümle gelmiş, «Süratle aikmal»ı, «Yeni hamle
ler»; «Köklü ve müessir tedbiirler» Programın içeri
sinde şimdi artık geçmiyor. 

Halbuki bunlar yapılmadan Programın içerisine 
hemen pat diye «Sınai mamul ihraç eden bir ülke 
haline geleceğiz» tabiri konmuş. Bunlar yapılmadan 
bu «asıl olacak, merakla bekliyoruz. 

«îhnacatı artırmalk ve ihracattaki düzensizlikleri 
gidermek maksadıyla bir milli ihracat kurulu teşkil 
edeceğiz. Hedefimiz Türkiye'nin makine ve teçhi
zat ithal eden bir ülke değil, Ühraç eden bir ülke ha
line gelmesidir. Sanayileşme hamlemizin hızla geliş
mesine engel teşkil eden her türlü hukuki ve mali 
mevzuatı ıslah edeceğiz. 

İhracatın geliştirilmesi ve bu arada bilhassa sana
yi mamulü ihracatının artırılmasında en ileri teşvik 
tedbirleri getireceğiz, 
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Türk müteşebbis ve sermayesinin dış ülkelerde 
yatımı yapmaları, sınai tesisler kurmaları teşvik edi
lecektir. 

Komşularımızla sınır ticaretine geçme yolunda 
tedbirler alacağız. 

Kaçakçılığı önleyici kanun tedbirlerinin yanı sı
ra belli merkezlerde serbest pazarlar kurarak ekono
mik tedbirler alacağız.» 

Bunlar, daha önceki programımızın fevkalade 
önemli noktalarıydı. Türkiye'nin dış ticaret açığı bu
lunan böyle bir noktasımda ihracat hakkında Prog
ramda sadece 'bir tek cümle ile gel/ip geçilmiş olma
sını çok büyük bir noksanlık olarak görüyoruz. Te
menni ediyoruz ki, tatbikat bu Programdaki görün
tüye uymayacaktır. 

Sıhhatli ekonomiye geçiş' hakkında Programda 
tek kelimeye rastlamak mümkün olamamaktadır. 
«EkonomL'fc politikamızın hedefi, istikrar içimde, 
milli, güçlü, dengeli hızlı gelişme ve büyümeyi sağ
lamaktır» diyorduk 29 ay önceki programda; bu 
cümleler şimdi ortadan kalkmış, «Tasarruf eğilimlini 
artırıcı ve üretici sektörlere yönelmesini temin ve kâr 
ortaklığını içime alan güvenli bir sermaye piyasasının 
geliştirlmııeısi sağlaincaktır» dliıyordu; bu mefhumlar 
Programdan çıkmış. «Kredi müessesesi teşebbüs gü
cümü değerlendirecek şekilde bilhassa esnaf ve -sanat
kârların gelişmesi'ne, dar kaynaklı müteşebbislerin 
güçlenmesinle imkân verecek şekilde ele alınacak, kre
dilerim çeşitleri artırılacak» deniyordu; bunıîar orta
dan kalkmış. «Ekonomik yapımızı ve vatandaşları
mızı ezen yüksek faiz uygulaması nın ortadan kaldı-
rılması/na ağırlık verileoelk,» bu faizler şimdi daha d!a 
çok arttı. Şâimdi bunlara ağırlık verilmeyecek mi? 
«Faizsiz ikredıi uygulaması sisteminin geliştirilmesine 
çalışılacak, mesken kredisi imkânları genişletilecek, 
yoksa dar gelirli vatandaşların temin edecekleri mes
lek kredilerimi n faizsiz ve uzun ödeme süreli olması 
sağlanacaktır.» Bu kadiar önemli maddelerin yeni 
Programda buluın-maması, üzerimde (hassasiyetle dur
mağa mecıbur olduğumuz bir konudur. 

Sanayileşme hareketinim memleketlin bölgeler ara
sında dengeli bir şekilde yayılması ve başta yeni is
tihdam imkânılarımın gelliiştirilmesliyle işsizliğin önlen
mesi olmiak üzere, sanayileşmenin getireceği nimetle
rin her bakımdan adilane bir şekilde dağılmasını sağ
layacak tedbirler köklü ve müessÜr bir şekilde alı
nacaktır. Yabancı sermayeden ileri teknoloji getirme
si, eğitici olan vasıfta 'bulunması, sanayi gelişmesini 
hızlamdunması, ihracata dönük olması, ödemeler den-

| gesfee olumlu etki yapması gibi şartlar içinde yarar-
j lanacaktır.» Bu şartlar yeni Programda zükredilime-
] mıiş bulunuyor. «Tarihi ve kültürel ilişkilerimiz olam 
j ülkelerden yabancı sermaye gelmesinin teminime gay

ret edilecektir. Aynı şekilde Türk müteşebbis ve ser-
I mayesimin dış ülkelerde yatırım yapmaları, sınai te

sisler kurmaları teşvik edilecektir.» Bunları da yeni 
I Programda göremiyoruz.' 
I «Tarım kredilerinim faizsiz dağıtılacağı, yenH 
I Programda gözükmüyor. »Anayasamızın mali güce 
I göre vergi alınması ilkesine uygun olarak, vergi rnev-
I zuatını hasut ve âdil hale getireceğiz. Kalkınmamıza 
I ters yönde icra tesir eden vergi mevzuatını ıslah ede-
I ceğıiz. Vergi muafiyetlerini asgari ücretten az olma-
I mak üzere yeniden düzenleyeceğiz» 
I Bu vergi adaleti hususu nida, yeni Prograımdla sa-
I deoe asgari geçim imdirftmine temas etmekle yetıinil-
I mekte, asıl vergi mevzuatındaki köklü adaletsizli k-
I lerim düzelti İmesim e dair herhangi bir işaret göreme-
I mekteyiz. 

I Kalkınmanın bütün nimetlerini yurdun her köşe-
I sine adiil ve dengeli bir şekilde götürmek, işsizlik ve 
I fukaralıkla mücadele etmek, süratle ülkemizi mesut 
I ve bahtiyar insanlar ülkesi yapmak hedefimizdir. 
I Manevi ve maddi kalkınmanın bütün nimetleri, ar-
I tan milli gelir ve yükselen refah milletlimizin bütün 
I fertleri arasına yayılacak, denıgtesizlİkiler giderilecek, 
I sosyal adalet sağlanacak. Her vatandaşı sosyal gü-
I yenliğe kavuşturacağız. Bilhassa yaşlıları, sakatlan, 
I iktisadem güçsüz olanları, dul ve yetimleri', kimsesiz 
I ve dar gelirlileri]' ve işsizleri özel tedbirlerle ve önce-
I İlikle himaye etmeyi milli ve insani bir görev siay-
I maktayız. 

I Eğitimde imkân' ve fırsat eşiıtliğiıne önem vere
ceğiz. «Yalnız çalışanları değil, bütün vatandaşları-

I mızı sosyal, güvenliğe kavuşturmak anahedefimizdir,» 
I sözü yani Programda çerçevelerimi kiaybetmiş, sade-
| ce belli bazı sahalara münhasır hale dönüşmüştür. 
I «Şahsiyetli dış politika konusunda da Kuzey At-
I lantik İttifakının ve onun askeri teşkilatının bugüne 
I kadar oymadığı rolün değerini korumakta olduğunu 
I gözönünde tutarak, bu savunma teşkilatına üyelıiği-
I mizi sürdürürken; ülkemiz yönünden ittifak çerçeve-
I siinde yarar ve sorumluluklar arasındaki uyumlulu-
i ğun teslis ve idamesine özen göstereceğiz.» bu taibir 
I yerine şLimdi «Türkiye taahhütlerine sadık kalacalk-
I tır» tabiri geliyor. 
I Buradan ne anlaşılıyor? Sanki Eeevit Hükümeti 
I bu ara yerde külfet - nimet dengesini kurdu, İki se-
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ine evvel külfet - nimet dengesi üzenimde bu kadar 
hassasiyetle duruyorduk. Şimdi «Taahhütlere sada
kat» diyoruz. Temenni ediyorum ki, bu sadece mü
rekkep iktisadi, kâğîT'iktisadı 'işin başvurulmuş bir 
tutum olsun, tatbikatta iki seme önce ne taahhüt et
tiysek, bugün de aynı taahhütlere hassasiyetle riayet 
olumsun. 

Yine muhterem arkadaşlarım, önümüze getirilen 
yem/i Programda Ortak Pazar konusunda da eski 
Programa nazaran farklı cümlelerle 'karşılaşıyoruz. 
«AET ile İsMşklerimizin oluşan yeni şartlarla ahenk
leştirilmesi için girişilmiş olan faaliyetlere azim ve 
kararlılıkla devam olunacak.» Yan'i bu münasebetler 
düzeltilecek, nimet - külfet dengesi kurulacak; biz 
toplulukla münasebetlerimizde topluluğun ekonomik 
kalkınmamıza hız kazandıracak ve dış rekaıbet gücü 
olan bir sanayi kurmamıza yardımcı olması gereğini 
tabii görmekteyiz. 

Simidi ne oldu? «Ortak Pazarla münasebetlerimizi 
sürdürmleye ve geliştirmeye kararlıyız». «Bu zaruret 
ortaklıkla - eski Programdan okuyorum - ili skileri-
mtizin günün değişen şartlarına uygun bir dengeye 
kavuşturulması ve mmfâatieırimizi karşılayan çözüm 
yollan bulunması amacına yönelik girişimlerimizde 
önemle dikkate alınacak ve diş/kilerimizin bu netice
yi doğuracak şekilde düzenlenmesi için gereken ya
pılacaktır» 

Müslüman ülkelerle münasebetlerimizde de çok 
önemli bir ibölüm yeni Programda yer almamış bu
lunuyor. «Tarihi ve manevi bağlarla bağlı bulundu
ğumuz Müslüman ülkelerle ilişkimizi yeni yaklaşım
larla sağlam temeller üzenine geliştirmek ve bu ülke
lerle aramızdaki işbirliğine her sahada yoğun bir 
muhteva kazandırmak için gerekli bütün girişimler
de bulunacağız» diyorduk. 

«islam Konferansına üye ülkelerle ili skilerimizden 
de bu çerçeve içinde değerlendirilmesine ve gelişti-
riilmesiine önem vereceğiz» diyorduk. «Ortadoğu ih
tilafımın çözümü içim temel şartların her şeyden önce 
ilk adım olarak; işgal edilen toprakların terkedilime-
sii ve Hlstim halkımın kemdi devletini de kurmasını 
ihtiva eden meşru, milli haklarının tanınması olduğu 
görüşündeyiz» diyorduk. 

Şimdi, yeni Programda bu cümlelerin hiçbirisi 
yer almamış bulunmaktadır. 

«Kardeş Iran ve Pakistan'la geleneksel dostluğa 
dayaman ilişkilerin daha da geliştirilmesini diliyoruz» 
diiyorduk; yeni Proigramda Müslüman ülkelerin hiçbir 
tanesinin adımım dahi zikredilmemiş olması dikkati
mizi çekmektedir. 
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Muhterem miüetvekiüeri, size önümüze getiril
miş olan programın analhususiyetleri hakkında bazı 
temel tespitlerimi arz ettiim. 29 ay evvel Adalet Par
tisinin ortak olarak altına imza attığı Programla, bu
gün önümüze getirilmiş olan Programın manevi kal
kınma, ağır sanayii hamlesi, (ihracat seferberliği, her
kese refah, sıhhatli ekonomiye geçiş, şahsiyetli dış 
politika ve Müsiümian ülkelerle en ileri derecede İş
birliği hamleleri istikametinde ne gibi faridıkklar 
arz ettiğini de huzurlarınızda ifade etmeyi bir vazife 
saydım. 

Şimdi önümüze getirilmiş olan Programım bazı 
noktalarımda fevkalade dikkatli olmak mecburiyeti
mizi ifade ederek, şu hususlara böyle bir günde dik
katlerinizi çekliyorum. 

Önce muhterem arkadaşlarım, önümüze getiril
miş olan Programın bir yerinde «Büyük devletler» 
diye bir tabir (kullanılıyor. Bu tabiri, Mili Selâmet 
Partici olarak yadırgıyoruz. Aziz Meclislimizi, Hü
kümeti mizİ ve Programımızı; bu milletin Hükümeti
nin Programım bu tabirden tenzih ediyorum. Büyük 
devlet ne demektir? Büyüklük neyle tarif ediliyor? 
Bin yıl Dünyamın en büyük Devleti bizdik. Büyük
lük hakka bağlılıkla tarif edilir. Hakkı üstün tut
mak temel prensip olmak lazım gelir. 

Böyle bir tabiri asla kabul etmemiz mümkün de
ğildir. Elektrikleri söndüğü zaman «Şimdi biraz son
ra soyguncular gelecek, cebinizde ne varsa kavga 
etmeden hepsimi teslim edim» diyen bir ülkemin han
gi büyüklüğünden söz ediecelkısiıniz? Bir saat elektrik 
kesildiği zaman soyulmadık dükkânı kalmayan bir 
ülkenin hangi büyüklüğünden söz ediyorsunuz? 

Böyle büyük bir milletim Parlamentosunda ve 
Hükümet Programında ıbu tabirim sehven konduğu
na inanıyorum ve aziz milletimizi, Yüce Meclisi, bu 
mtilletin' Hükümetinim Programını; bizim miMetimiz-
dsn, bin yıl hakkın bayraktarlığımı yapmış bu millet
ten başka bir ülke içim kullanılmış olmasından hepi
nizi ve milletimizi tenzih ediyorum. 

Yabancı sermayeden nasıl yararlanılacak? Prog
ramda bu hususta herhangi bir sarahat göremiyoruz. 
«Bürokratik engelleri kaldıracağız» deniyor. Büyük 
ciro sahaları birtakım yabancı sermayeye parselle-
nscek olursa, nazari olarak söylüyorum, bu bürok
ratik engeller 'kalktı yabancı sermayemin önümdeki 
yolları açtık mı demek olacaktır? Bunum içim, Hü
kümetin işe başlarken dikkatini çekiyorum. Yaban
cı sermaye içim, bumdan önce beraber Hükümetken, 
müştereken koyduğumuz kıstaslar ortadadır, ~ milli 
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menfaatlerimize uygun olmak, bize teknoloji getir
mek, yarada olmak, bütün bu ölçüler önümüzdeki 
tatbikatta da dikkatle, hassasiyetle takip edilecektir 
kaınaialtundia ve inancındayım. 

Müslüman ülkelerle münasebetler konusuna da 
dikkatlerinizi çekiyorum. Yine Programda bu husus 
bir tek cümfc ile gelip geçilmiştir. Halbuki, bugün
kü dünya şartları muvacehesinde üzeninde her za
mankinden daha büyük ehemmiyetle durmamız la
zım gelen bir bölümü teşkil «ediyor ve Programda 
Filistin gibi, 30 seneden beri en büyük haksızlığa uğ
ramış b'ir milletin hak sizi ıkılarına yardımcı olmak 
mecburiyetimize dair tek bir cümlenin konulmamış 
olmasını da hakikaten çok büyük bir eksiklik olarak 
görüyoruz. 

Bu hususta Adalet Partisinin görüşünde bir dieği-
şi'kfık olması söz konusu değildir. Ondan dolayı, da
ha önceki taahhütferin aynen var olduğunu sayıyo
rum ve yeni Hükümetlin, bu müzakerelerin ankasın
dan gelip bu kürsüde bunlan bir kere daha teyit et-
masinde yanar görüyoruz. Bu noksanlıkları taimamJa-
rmak mecburiyetindeyiz. Hiçbir zamain bu Programa 
böyle bir şeyin yazılm amasının İsrail'i memnun et
mek için takumfaıış bir tavır okluğunu kabul etme
miz Ve düşünmemiz dahi mümkün değildir. 

Buradia yeni Hükümete bir suali daha sormak is
tiyorum ve bunun cevabını da nioa ediyorum : 

©aşta petrol ve kredi meiseMedi olmak üzere, eko
nomik meselelerin halli, İsrail'le münasebetlerimizin 
kesilmesini gerekltir'irise, bu münasebetleri kesecek 
misiniz? Bumu buradia açıklayınız lütfen. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Anlaşılmadı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir ke
re daha sorayım : 

Başta petrol ve kredi meseleleri olmak üzere, eko
nomik meselelerimizin halli İsrail'le münasebet! erimli-
zrm kes5lmaşini gerektirirse, bu münasebetleri kese
cek misiniz? Bunu burada açıklayın, yoksa, İsrail'i 
tutup, mfrile timize ıstırap çektirmeye devam edecek 
misiniz? 

Sualim budur. Bu sualin yeni Hükümetten açık 
ve sarih cevabını rica ediyorum. Demokrasi, açıklık 
rejimidir. 

Avrupa Ortak Pazarıyla münasebetlerimize de dik
katinizi çekiyorum. Programın 37 nci sayfasının 7 nci 
paragrafında; «Uluslararası ekonomik münasebetle
rimize peşin hükümlerle bakamayız. Kendimize ve 
gücümüze güven içinde, aklın gereğine ve ülkenin 
menfaatlerine uygun bir davranışı benimsemezsek, 

Türkiye kalkınmasında büyük imkânlar elden kaçı
rılmış olur.» denilmektedir. Bu cümlelerle zımnen ne 
denmek istendiğini, biz hele Milli Selâmet Partisi ola
rak çok iyi anlıyoruz. Ondan dolayı şimdi bu nok
tanın üzerinde elbette bir nebzecik durmak vazife
mizdir. Nitekim bu cümleleri teyiden Programın 30 
ncu sayfasının 4 ncü paragrafında «Ortak Pazarla 
münasebetler geliştirilecektir.» deniyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, aklın ve ülkenin 
menfaatlerinin gerektirdiği nedir? Şunu gelin şu Yü
ce Mecliste işe başlarken tespit edelim; testi kırıl
dıktan sonra tespit etmenin faydası olmaz ha. Zaten 
bu testide kınla kınla hal kalmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında Ortak Pazar - işe 
bak, tek parlamentoya geçtiler, tek hükümetle idare 
edilmek istiyorlar, - 500 milyon Hıristiyanın Avrupa' 
nın tek bir devlet olma hareketidir. Dört ay kadar 
önce İstanbul Üniversitesi profesörleriyle Ortak Pa
zar profesörleri arasında yapılmış olan bir açık otu
rumda bir Fransız profesörün sözüne dikkatinizi çe
kerim: Siz bize yüz vermiyorsunuz dediği zaman bi
zim profesörler: «Yahu, siz Hıristiyan olmaya karar 
aldınız; ne arıyorsunuz bizim Ortak Pazarımızın ara
sında?» diye bir Fransız profesör ikaz etti. «Siz Müs
lüman değil misiniz, niye Müslüman ülkelerle ortak 
pazar kurmuyorsunuz?» diye. Bu sözlere dikkatinizi 
çekerim. 500 milyon Avrupa tek bir devlet olacağım 
diyor, biz de kendi yerimizi, bin yıllık tarihimizi, her 
şeyimizi bırakacağız, İslâm Âlemini terk edeceğiz Av
rupa ile tek devlet olacağız. Yapılmak istenen iş bu, 
Bu da akıl, mantığın gereğidir. 

Şimdi şu hadiseye geliniz, milli menfaat açısın
dan, akıl ve mantık açısından bir bakalım. Şimdi, 
siyasi ve kültürel bakımdan Katma Protokolün 41 ve 
42 nci maddelerine göre, Topluluğa mensup kişilerin 
memleketimizde serbest dolaşımı, yerleşme hakkı ve 
hizmet edilmeleri mümkün olacaktır; anlaşmanın 
maddesi bu. Yani, cephede yurdumuza el koyama
yanlar; Yunanlılar, Ermeniler, bu yolda gelip rahat 
rahat yerleşecekler, tıpkı İsrail'in Filistin topraklarına 
yerleştirildiği gibi. Bu mu aklın, mantığın gereği, bu 
mu bu milli menfaatlerimizin gereği? 

Ortak Pazar, mensupları arasında ekonomik, sos
yal ve siyasal birlik gayesiyle kurulmuştur; Müslü
man Türkiye'nin bu gayrimüslim kütle içerisinde ken
disini koruyacağı sarihtir; hedef, Müslüman Türk 
Milletini, bu gayrimüslimlerin içinde eritmektir. Bu 
mu aklın, mantığın gereği? 

— 122 — 
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Ekonomik bakımdan bu ülkelere ihraç ettiğimiz 
mallara gümrük muafiyeti tanınacağı hükme bağlan
mış, ancak 7 seneden beri yapılan tatbikatta topluluk 
muafiyeti, ihraç edemediğimiz mallara veriyor, ihraç 
edeceğimiz pamuk ipliği, pamuk gibi üç - beş tane 
kalemde ise en ağır tahditleri koyuyor; «Ben bunla
rı zaten senden almam» diyor. Pamuk, dokuma halı 
gibi belli'başlı ürünlerimize çok düşük kontenjanlar 
koyuyor; % 100'üne yakın kısmına gümrük muafi
yeti tanımamış oluyor. Halbuki üçüncü ülkelerin bir
çoklarına bizden daha fazla gümrük muafiyeti tanı
mıştır,; Aynı piyasalara gümrüksüz giren üçüncü ül
ke mallarıyla rekabet edilmek için malımızdan alı
nan gümrük kadar malımızı ucuz satmaya mahkûm 
ediliyoruz. Bunun neticesinde de sanayilerimiz balta
lanmış oluyor. 

İthal ettiğimiz mallarda da durum tersinedir, 
Üçüncü ülkelere tanınan gümrük muafiyetlerini ay
nen AET ülkelerine biz tanımak mecburiyetindeyiz. 
Mesele burada kalsa normal bir ticari münasebet sa
nılır. Halbuki AET ülkelerine, buna ilaveten tespit 
edilen taviz kadar indirim yapmak gerekiyor; böyle
ce AET ülkelerinden aynı malı aldığımız zaman, bu 
indirim miktarında daha pahalı almaya mecbur tu
tuluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar denge
siz hiçbir şey alınmadığı halde, her yönden kendisini 
tek taraflı bağlayan bir anlaşmanın eşine rastlamak 
mümkün değildir. Hangi akıldan, hangi milli menfaat
ten söz ediyoruz? Kaldı ki, bu Ortak Pazar Anlaşma
sının temeli Türkiye'nin 1967'deki ithalat çatısına 
dayanıyor. Biz o tarihte kimya sanayiinin ;% 93'ünü 
dışarıdan ithal ediyorduk, maden işletmesinde •% 68, 
makine sanayiinde \% 60, optik sanayiinde ;% 80'i dı
şarıdan ithal ediyorduk. Şimdi aynı ithalata devam et
meye mecbur olacağız, bunları Türkiye'de yapacak 
sanayii kurmayacağız. Bu aklın gereği olacak, bu 
milli menfaatin gereği olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tek rakamla vereyim; 
bakın, biz vaktiyle buğdayımızı, Ortak Pazardan it
hal ettik, tonunu 220 dolara aldık. Sonra biz buğ
day satmak istediğimiz zaman 85 - 90 dolar fiyat ver
diler, bizim buğdayımıza. Kendileri bize * sattıkları 
malda 7 sene esnasında % 100 fiyat artışı meydana 
getirmişlerdir, dış ticaret açığımızı büyütmüşlerdir, 
bizden aldıkları mallarda ise nasıl davrandıklarım gö
rüyorsunuz. Hangi akıl, hangi milli menfaat? Ümit 
ediyorum ki, Adalet Partisi 29 ay önce beraberce 
imza attığımız esaslara sadık kalacaktır, Ortak Pa
zarla münasebetlerimizde bize yapılan haksızlıkları or

tadan kaldırmak için o günkü taahhüdüne sadık ola
rak çalışacaktır ve milli menfaatlerimizin ezilmesine, 
zedelenmesine müsaade etmeyecektir. Türkiye'nin İs
lâm Âleminden ayrılıp Hıristiyan potası içerisinde 
eritilmesi gibi dış tesirlerin oyununa gelmeyecektir ve 
Ortak Pazarla münasebetlerimizi milli menfaatlerimizi 
koruyan ticari münasebetler şeklinde artırmaya, ge
liştirmeye çalışacaktır. Önümüze getirilmiş olan Prog
ramın gereken sarahate sahip olmaması dolayısıyla 
Yüce Meclisin huzurunda tarihi bir günde bu fevka
lade ehemmiyete haiz hassas noktalara işaret etmek 
mecburiyetini duydum. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, muhterem arka
daşlarım, konuşmamın burasına kadar, «Buraya ne* 
reden geldik, burada ne yapıyoruz, bu nasıl yapılma
lıdır, önümüze nasıl bir hükümet programı getirilmiş
tir, bu programın anakarakteri nedir? Nelere millet 
olarak, Parlamento olarak dikkat etmek mecburiye
tindeyiz?» konularımızı huzurlarınızda bilgilerinize 
sunduktan sonra, şimdi, «Bu Programın nerelerini 
destekliyoruz?» konusuna da temas etmeyi bir vazi
fe sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, önce bu noktada bir ke
re daha ifade edeyim ki, Milli Selâmet Partisi olarak 
milletimizin hizmetlerinin görülmesini istiyoruz, mil
letimiz için yapılacak faydalı hizmetleri desteklemeyi 
bir vazife sayıyoruz. İyi niyetle, yapıcı olarak bu hiz
metlerin yapılmasına yardımcı olacağız. Bu çalışma
larımız esnasında yapmakta olduğumuz bu tenkit
ler, bir felaket tehlikesi varsa onu önlemek, daha iyi
yi bulmak için yapılan tenkitlerdir. 

Bakınız, şimdi bu Hükümet Programının neresini 
benimsiyoruz, nerelerinde eksikler var, daha nelerin 
yapılması lazımdır hususunda şu konuları bilgilerini
ze arz etmeyi de, iyi niyetli, yapıcı bir görevin ifası 
olarak görüyoruz. 

Önce anarşi: Bugün Türkiye'nin en mühim mese
lesidir. Önümüze getirilmiş olan Programda, anarşi
nin önlenmesi hususunda idari tedbirler sıralanmış, 
kanuni tedbirler sıralanmış: «Mevcut kanunlar ve im
kân en müessir şekilde kullanılacaktır. İstihbarat teş
kilâtı, polis mensuplarının kuşkuya kapılmadan çalış
ması temin edilecek; sıkıyönetime bir süre devam edi
lecek; adaleti yerine getirenler adaleti yerine getirir
ken ve suçları takip ederken tehdit ve tecavüzlere 
karşı korunacak. Şehit olanların ailelerinin çocukları
na kaydı hayat şartıyla bakılacak; polis teçhiz edi
lecek; devletin içine sızmış anarşi mihraiMarı sön
dürülecek; haber alma kuruluşlarının koordinasyon, 
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teçhizat imkânı geliştirilecek. Silah, mermi kaçakçılı
ğının önlenmesi için personel, teçhizat yeniden düzen
lenecek»!. Bunların hepsine varız ve desteğinizdeyiz. 

Kanun olarak da, Fevkalade Haller Kanunu, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kanunu, toplu suçu~ öngö
recek yeni kanun, Dernekler Kanunu, il idaresi Ka
nunu değişikliği, valilerin yetkilerine açıklık getirilme
si, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda deği
şiklik, Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklik, Po
lis ve Vazife ve Salahiyet Kanununda değişiklik is-
toyorsunuz. 

Bunlara da konuştuğumuz esaslar dahilinde va
rım. Nedir bu? insan haklarına saygılı olunacak; 
bütün bunlar yapılırken, Programın içinde de ifade 
edildiği gibi; milli menfaatlere uygun hareket edile
cek, ters kullanılmasına fırsat vermeyecek şekilde bu 
kanunlar düzenlenecek, mâkul olacak. Bunların da 
yapılması lazımdır, bunlara da yardım olacağız. 

Bunlar yeter mi? Hayır. Şimdi burada Milli Se
lâmet Partisi olarak bir görev ifa etmek için şunla
rı duyurmayı vazife sayıyoruz. Önce, bir defa Türki
ye'deki anarşinin teşhisi yapılırken Programda dış 
güçlerin oynadığı röle işaret edilmemiş. Siyonizmin 
oynadığı role işaret edilmemiş. Üzerimizde yürütülen 
planlara işaret edilmemiş. Bundan dolayı hakiki ve 
tam bir teşhis göremiyoruz. 

Bundan başka, anarşik olaylarda mihraklar ve 
bunun yayılmasına ortam hazırlayan faktörlerin de 
tam bir teşhisini göremiyoruz. 

Yine Programda, bu anarşik olayların ortam bula
maması için asıl temel köklü tedbirlerin manevi gal-
kınmıa olduğu, maarifin yeniden kurulması gerektiği 
hususlarında da yer göremiyoruz. 

Yine, anarşinin ortadan kaldırılması için, mem
leketin bazı bölgelerine gidilemiyor, bu büyük fela
ketlerin önlenmesi için, komünizm ve anarşi tehlike
sinin önlenmesi için, asıl ilacın çocuklarımızı mane
viyatçı yetiştirmek, ahirete iman, hesap gününe iman 
eden evlatlar olarak yetiştirmenin şart olduğuna dair 
programda bir iz görmüyoruz. 

Bunları var sayıyoruz ve böyle bir günde de ha
tırlıyoruz. Vatanını, milletini kim seviyorsa bu yan
lış materyalist yoldan dönsün, bu işin kökünden ça
resini bulalım. 

Bundan dolayı da, bütün mekteplere spor dersi 
koymak yetmez. Bütün mekteplere çocuklarımıza 
maneviyatını öğretecek din dersi, Kur'an-ı Kerim 
dersi koymak, vatan ve milletini seven herkesin va
zifesidir. Maarifin inkarcı, taklitçi olmaktan çıkar-
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tılması ve manevi kalkınmanın bütün yönleriyle ger
çekleştirilmesi temel şarttır. 

«Planı değiştireceğiz» diyorsunuz buna memnun 
oluyoruz, bizim beraberce hazırladığımız planda, 
manevi kalkınma bütün yönleriyle ele alınmıştı. Te
menni ediyorum ki, yeni hazırlayacağınız planda, be
raberce hazırladığımız plandaki bu hususlara gere
ken ağırlığı verirsiniz. 

Esasen bugün, geçen sefer getirilmiş olan planda 
bütün manevi kısımlar çıkartılmıştır, bizim kanaati
mize göre bu Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasa
nın 10 ncu maddesinde «Devlet, fertlerin manevi 
varlığını geliştirmekle mükelleftir» denilmektedir. Bu 
manevi varlığı nasıl geliştireceğiz? Her şeyi plana 
bağlıyoruz da, niçin bunu plana bağlamayacağız? Bu 
sebepten dolayı, plan eksik hale dönüştürülmüştür, 
bunun tamamlanması lazımdır. 

Şimdi, anarşinin önlenmesi için bu mesele, elbet
te en önemli meseledir. Köklü tedbir ister. Bu sebep
ten dolayıdır ki, bu noktanın üzerinde, asıl bu köklü 
tedbirlerin ehemmiyetini bir kere daha zikrettikten 
sonra, şimdi acil tedbirlere geliyorum. 

Programda getirilmiş olan acil tedbirleri de ye
tersiz buluyoruz. Neden dolayı? Önce bir defa, 
programda anarşiyi önlemek için vazife görecek olan 
kadronun, o kadroda görev alacak şahısların büyük 
ehemmiyeti üzerinde maalesef durulmamış. Halbuki 
geçtiğimiz devrede neler görüyoruz. Sistemler kadar, 
bu sistemi kim yürütecek, nasıl bir zihniyetle yürü
tecek, vazife alacak olan şahısların tutumu da fev
kalade mühim. Eğer bir ile, hakikaten bunları göğüs
leyecek bitaraflıkta ve dirayette bir emniyet men
subu, bir mülki idare mensubu koymazsak bunun 
acısını kısa zamanda çekeriz. 

Bakınız yeni Hükümeti şu noktada huzurlarınızda 
ikaz etmek istiyorum. Şu geçen bir hafta esnasında 
6 tane vali tayin ettiniz, vekâleten koydunuz, bunla
rın bir kısmı fevkalade isabetli kimselerdir, ancak 
bir iki tanesi hakkında samimi kanaatimi söyleye
yim : Anarşinin bu kadar büyük rol oynadığı o nok
talarda - yak inen tanıyoruz, kendilerinin şahsı muh
teremdir - bu arkadaşların bu vazifeyi ifa edeceğin
den tereddüt ediyoruz, hatırlatıyoruz. Ve - sizleri 
tenzih ederek ifade ediyorum - bir yere Adalet Par
tisi il başkanı olsun diye bir vali koymaya kalkar
sak anarşiyi önleyemeyiz arkadaşlar, önleyemeyiz. 
Bu mesele bu kadar ciddi hal almıştır, burada 50 
milyon memleket evladı olarak fevkalade objektif 
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davranmaya, bu görevleri layıkıyle yapacak insanlar 
koymaya mecburuz. Anarşiyi önlemenin bir numa
ralı faktörü, bu görevi yapacak kadrodur. 

Burada hepinizden rica ediyorum, bütün arka
daşlar olarak da elbirliği ile bu vazifeyi yapacak in
sanların konmasına yardımcı olalım. Aksi takdirde, 
bu vazifeyi yapan insan bizim işimize gelmiyor diye 
onu yıpratmaya kalkarsak hata ederiz. Milli men
faatleri her şeyin üzerinde tutmaya mecburuz. 

Bilhassa hassas bölgelerde vazife alacak valiler, 
kaymakamlar, emniyet müdürleri, o vazifeleri dik
katle yapacak insanlar olmalıdır. Geçtiğimiz zaman
larda, bizim devremizde de bazı bölgelerde - kendi 
koyduğumuz valinin, kaymakamın şahıslarını tenzih 
ederim, memleket şartları karşısında bu gerçeği dile 
getirmeye mecburum - anarşik olay olmuş, valiyi bu
lamıyoruz, kaymakamı bulamıyoruz, neredeler, ka
yıplara karışmıştır. Nasıl önleyeceğiz bunu? Nasıl 
önleyeceğiz? 

Bakınız geçtiğimiz devrede, Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti devresinde de Elazığ, Adana, Sivas 
ve benzeri olaylarda kadro kifayetsizliğinin çok bü
yük tesiri olmuştur. Kahramanmaraş olaylarında ise 
bu, en önemli faktörü teşkil etmiştir. Bu acı tecrü
belerden ders almalıyız. Yeni bir devreye giriliyor, 
bu devrede kadro meselesi fevkalade mühimdir; Hü
kümetin dikkatini çekiyorum, bir. 

ikinci fevkalade mühim bir mesele de, milli eği
tim kurumlarındaki kadro meselesidir. Okula koydu
ğumuz müdürler ve yöneticiler eğer' iç yönetmelik 
hükümlerini dikkatle takip eden ciddi tutumlu in
sanlar olursa, olaylar emniyet mensuplarına dahi in
tikal etmeden önlenebilmektedir. Ama bunlara karşı 
lakayt idareciler konacak olursa, okulların içinde çı
kan meseleler çok büyük kanlı hadiselere dönüşmek
tedir. Öyle bir dar berzahtan geçmekteyiz ki, bu ber
zahta yöneticilerin şahıslarına fevkalade dikkatli ol
mak mecburiyetindeyiz. 

Yine çok önemli bir konu, polisi pol'itize olmak
tan kurtaracağız diyoruz. Nasıl temin edeceğiz bu
nu? Buna dair programda hiç bir açıklık yok. Nasıl 
temin edeceğiz bunu? Fevkalade mühim bir konudur. 

Bakınız en son olarak, Adana Emniyet Müdürü
nün öldürülmesi hadisesi üzerine karşılaştığımız man
zaralar, polisin ne derece politize olduğunu apaçık 
orta yere koymuştur. Bunları önlemek için tedbir ne
dir? Bunların hiçbirisini maalesef programda görmek 
imkânımız; yoktur. 

Sonra siyasi kuruluşlar olarak da, bütün siyasi ku
ruluşlara vazife düşmektedir. Siyasi kuruluşların 
anarşiyi koruma meselesi karşısında fevkalade dik
katli olmaya mecbur oldukları bir gündeyiz. Bir si
yasi kuruluş anarşiyi korumaya kalkarsa, kendi geliş
mesiyle bunlar arasında irtibat düşünecek olursa, bu 
memleketi çok daha vahim neticelere götürür. Bu se
bepten dolayı getirilmiş olan tedbirler arasında, nasıl 
mülki idare kadroları,, öğretim yönetim kadroları 
mekteplerdeki kadrolara dikkati çekiyorsak, siyasi 
kuruluşların da büyük mesuliyetine dikkat etmek isti
yorum ve yine getirilmiş olan programda çok büyük 
bir noksanlık görüyorum : 

Anarşi bu kadar büyük boyutlara erişmişken, ha
limiz nedir? Bunu önlemekle görevli olan bütün dev
let sistemi, sadece anarşinin arkasındaki bir vagondur. 
Bunun önüne asla geçememiştir. Nasıl olacak da 
anarşiyi önden takip edecek, bunu önleyebilecek bir 
kadrolaşmaya, bir personele geçeceğiz? Buna dair, 
getirilmiş olan Hükümet Programı içerisinde hiçbir 
şey görmek mtimkün değildir. Bundan dolayıdır ki, 
bunun çok önemli bir sistem olarak yeniden kurul
ması, istihbarat teşekkülleri arasındaki kordinasyonun 
temini, İçişleri Bakanlığının görevlerini bir bütün ha
linde yapabilir şekilde ve son yıllarda zedelenmiş, çe
şitli şekilde erozyona tabi olmuş olan İçişleri Bakan
lığının bu görevleri dikkatlice, hâdiselerin önünde 
olarak yapabilecek şekilde yeniden meselenin, perso
nel kadrosu olarak, sistem olarak organize edilmesini 
ve bu meselelerin mutlaka hadiseleri de süratle takip 
edebilmek için bilgisayar sistemleriyle teçhiz edilme
sini zaruri görüyoruz. Bu teçhizat, bu sistem ve bu 
kadrolaşma, bugün Türkiye'nin en mühim meselesi 
olarak biran evvel tatbik mevkiine getirilmelidir. 
Bundan dolayı da bu Hükümet Programında açık 
kalmış plan şu noktaları bu müzakereler esnasında 
tamamlarsa memnun olacağız. 

Anarşiye karşı düşünülen sistem ne gibi kadrolar
la kurulacak, nasıl sevk ve idare edilecek? Kadronun 
tarafsızlığı nasıl sağlanacak? Hangi usul ve müeyyi
delerle kadrolar yanlı, maksatlı ve partizan davranış
lardan alıkonacak? Eğitim kuruluşlarının disiplin uy
gulamaları müessir bir şekilde nasıl tatbik ettirile
cektir ve İçişleri Bakanlığının ve bütün bu mekaniz
manın, hadisenin arkasında bir vagon olmaktan çıkıp 
önleyici ve önünde yürüyen bir kuruluş haline getiril
mesi için ne yapacaksınız? Bu konuların bir an evvel 
açıklığa kavuşturulmasında yarar görüyoruz, 

Muhterem milletvekilleri, şimdi çok kısaca bir 
ikinci bölüme geçiyorum. Ekonomik konularda Hü-
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kümet Programında getirilmiş olan tedbirlerin yeterli 
mi, eksiklikleri nedir, daha nelerin yapılması lazım 
gelir konusuna kısaca bir göz atmak istiyorum. Biraz 
evvel ifade ettim; bu Hükümet, meseleleri kökünden 
halledecek şekilde programına temel maddeleri koy
mamıştır. Ancak sadece geçici bir takım tedbirleri 
programda görüyoruz. Onların da nasıl yapılacağı 
ifade edilmemiştir. Bu sebepten dolayıdır ki, bu Hü
kümetin çalışmaları esnasında şu noktaları şimdiden 
bilgisine sunmakta, Yüce Mecliste bu konuların ol-
gunlaştırılmasında yarar görüyorum : 

Önce, bir defa nüfusumuzun % 60'ı köylülerimiz-
dir. Bu programda «Köye yol, su, elektrik getireceğiz, 
sulama yapacağız, sanayi götüreceğiz, bol kredi vere
ceğiz, yüksek taban fiyatı uygulayacağız, orman köy
lüsüne iş vereceğiz» deniyor. «Kadastro ve tapuyu 
hızlandıracağız, köy idaresini tanzim için Köy Kanu
nunu değiştireceğiz, çiftçi malılarını korumak için mev
zuatı yeniden düzenleyeceğiz, hür ve demokratik 
kooperatifçiliği teşvik edeceğiz» deniliiiyor, tarım işçile-
lerinin sosyal güvenlik haklarına kavuşturulması vaat 
ediliyor. Bunların hepsinde destekçiyiz. Bunlar ye
ter mi? Hayır, iki tane ricamız var. Bunlar şimdi 
birtakım yuvarlak Sözler, teklifler, temenniler. Bun
ların ne kadarı nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak? 
Bunlara dair hiç bîr fikri Programda görmek müm
kün değil, Biz Dördüncü Beş Yıllık Plana refah kat
sayıları, sosyal katsayılar adında yeni bir mefhum 
getirdik. Milli geliri artırmak, fert başına milli ge
liri artırmak.. Bunlar yuvarlak rakamlar: «Kalkınma 
(hızları.. 3 tane rakamla plan olmaz. Şu memleket
te zümrevi dengesizlik var, coğrafî dengesizlik var. 
«Bunları gidereceğiz» diye bir ton, bir çuval cümle 
var hükümet programlarında. Seneden seneye de 
bunlar artıyor azalmıyor. Ne yapacağız? Bu mesele
ye el koymaya mecburuz. Bu dengesizliği bîr plan 
devresinde, önümüzddkıi bir yılda ne kadar gidere
ceksiniz? Köylünün hakilki gelirini ne kadar artıra
caksınız? Kredisi ne kadar artacak? Vergisinden 
kurtulması ne nispette olacak? Dengesizliği ne nispet
te gidereceksiniz? Plandaki kalkınma hızından daha 
mühim bir rakam bu. Bunları kantara vurmaya mec
buruz. Devlet idaresine bunlara projektör tutacak şe
kilde ciddiyet getirmeye mecburuz. 

ıBakınız, siz köye elektrik, yol, su getireceksiniz. 
Neyle getireeeksikıiz? Hangi greyderle, hangi dozer
le? Amerika'dan gelecek yedekparça ile hangi köye 
yol getirirsiniz? «Ulaşılmayacak köy kalmayacak». 
Bunu programa yazmak çok kolay ama, bu cümlenin 

altında 500 bin kilometrelik köy yolunun yapılması 
var. 500 bin kilometrelik köy yolunu bir vilayet
teki 7 tane dozerle mi getireceksiniz? 500 senede ge
tiremezsiniz. 

Neden Millî Selamet, «Bu, iş makineleri fabrika
larını bir an evvel kurmalıyız» dedi? Polatlı'ya, Ku
lu, Cihanbeyli'ye iş 'makineleri fabrikalarını süratle 
kurmaya kalkıştı? Hiç değilse bugün bunu hep be
raber idrak etmeye mecburuz. Bu fabrikalar burada 
kurulmadan, bol ve ucuz yedekparçayı sağlamadan, 
bir ilimizde 500 tane 1 000 tane greyderi çalıştıra
cak hale gelmeden, bu programlar vaatten öteye ge
çemez; kendimizi de aldatmayalım, milleti de oya
lamayalım. 

Sonra, Programın içerisinde bu faizler devam ede
cek, % 40.. Sen krediyi zengine vermeye devam ede
ceksin. Vergiyi, hele katma değer sistemine de bir 
an evvel geçip köy pazarında satılan her mal dola
yısıyla köylünün sırtından alacaksın, israf yapacak
sın, parayı dolara bağlayıp IMF'hin emriyle değeri
ni'düşüreceksin, köyde doğmuş bir çocuğu ezik ezik 
ezecsksin, sonra 65 yaşına gelince «Sana maaş vere
ceğim» diye, pansuman metoduyla milleti aldatıp 
oyalayacaksın. Kimi aldatıyoruz, kimi? 

'Bunu düzeltecek misin? Gel, köküne in; gel ba
kayım haydi faizleri kaldıralım. Sen bu faizle köy
lüyü eziyorsun. Hadi bakalım krediyi zengine de
ğil, faydalı iş yapana verelim. Hadi bakalım vergiyi 
fakirden almaktan vaz geçelim. Parayı sağlam para
ya geçelim. Yok, Meclise gelen hükümet programla
rının hiç birisinde böyle köklü bir tedbir getirilmi
yor. Sonradan mazbatalarda bakıyorsun, şu kadar 
ölü, bu kadar yaralı, bu kadar soğan, bu kadar pa
tates. Hükümet devrediyoruz. 

Hangi teşhis, hangi tedavi, hangi köklü tedbir? 
Elbette günün birinde bu Meclis bunları konuşma
ya mecbur olacak. İşte bugün o gündür muhterem 
arkadaşlarım. Sizi bîr kere daha köklü tedbirler al
maya davet ediyorum. Bu getirilen tedbirlerin hepsi 
satıhtadır, oyalama tedbiridir, köylünün yarasına 
bunlarla merhem olurtmaz. «Taban fiyatını, alnının 
terini vereceğim» dtesen dahi sen parasının değerini, 
10 lirasını 1 liraya düşürmüşsün. % 20 taban fiya
tını artırarak neyi çözeceksin? (MSP sıralarından 
alkışlar). 

Köy pazarlarına ucuz, bol malzeme götürmek için 
yeni organizasyon lazım. Tarım Sigortası lazım; bun
lardan programda tek kelime ile bahsedilmiyor. Fa
izsiz bol kredi lazım, köylüye verilecek krediler faiz
siz olmalıdır. 
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Hayvancılık hakkında programda bir tek kelime
den başka bir şey göremiyoruz. «Damızlık dağıtıla
cak» deniliyor. Hayvancılık meselesi, baştan sona ka
dar düzenlenmesi lazım gelen bir konudur. Progra
mın fevkalade büyük eksikliği olarak dikkatlerinizi 
çekiyorum. 

İM illi Selamet Partisi olarak Yüce Meclislere tak
dim ettiğimiz Köylü Yatırım Bankası teklifimiz var. 
Bir büyük inkılabı başarmaya mecburuz. Köylüyü, 
bakın, tarımla geçindiremiyoruz. Yazık günah, 10 
ayı boş geçiyor. Dünyanın her yerinde kalkınan ülke
ler köyünü üretim merkezi yapmıştır. Köyü sadece 
tarım merkezi olarak değil, sanayi üretiminin önem
li bir bölümü haline getirmeye mecburuz. Tarım sa
hasında ihtisaslaşmış olan Ziraat Bankası yetmez. 
Ayrıca köye sanayi götürecek bir Köy Yatırım 
Bankası teklifimiz Meclis komilsyonlarındadır. 

(Bu bankanın bir an evvel kurulması ve köydeki 
boş saatlerin değerlendirilmesi mecburiyeti vardır. 
Bundan başka köye krediyi yeteri kadar götürmeye 
mecburuz. 

Bir mühim prensibe işaret etmek istiyorum. Den
gesizlikleri giderirken kredileri verimli sahaya dağıt
maya ne kadar dikkat ediyorsak, nüfus başına daha 
çok kredi vermeye, çalıştırdığı işçi başına daha çok 
kredi vermeye ağırlık verecek bir sistemi getirmeli
yiz. Böylece dengesizlikleri düzeltmemiz mümkün 
olur. Bundan başka tabi muafiyetlere, tarımda götü
rü vergi sisitemine geçilmeli. Bunlar için Milli Selâ
met olarak kanun tekliflerimiz vardır. Köy sabasında 
çok köklü, çok büyük adımları atmaya mecburuz. 
Zamanımız ölçülü olduğu için sadece bir kaç ana 
noktaya dokunmakla iktifa ediyorum. 

Esna! için Programda yine bir kaç tan-e cümle 
söylenmiş, bu cümlelerin de teferruatına girmiyorum, 
bunları da yeterli bulmuyorum. Çünkü, bugün aynı 
esnaf faizden kıvranıyor, aynı esnaf vergiden kıvra
nıyor, para değerinin düşmesinden kıvranıyor. Eğer 
biz köklü tedbirleri getirmezsek, 50 milyonun hep
sine ıstırap çektiriyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki, 
Programda asıl eksik olan keiklü tedbirlerin getiril
mesi lâzımdır. 

Ancak, bu Program sadece satıh üstü tedbirlerle 
baş ediyor, onlarda da eksiktir. Bu hususta defter 
tutma muafiyetinin getirilmesi, hadlerin yükseltil
mesi lazım. Bugün bir işportacının işportasında bile 
yarım mi'lyon liradan fazla değerde mal buluyoruz. 
Eski rakamların hepsi aşınmıştır. Bu sebepten dolayı 
süratle muafiyet hudutlarını genişletmek ve esnafı 
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defter tutma mecburiyetinden kurtarmak mecburiye
tindeyiz. Esnafın refakat sayısını planda tarif edip 
bunu kantarla temin etmeye mecburuz. Ne kadar es
naf var, ne kadar kredi kullanacak, gelir seviyesi bir 
belli devrede ne kadar artacak; işte Planda bu ra
kamlar orta yere konmalıdır, işte biz devlet olarak 
bunları rakamla ölçecek hakkiki ölçüyle çalışan bir 
devlet haline dönmeliyiz. 

Asgari geçim miktarındaki kazançtan vergi alın
mamalıdır. Esnaf konusunda kara nakil vasıtaları sa
hibi ve işleticilerinin de; yani şoförün de defter tut
maktan kurtarılması lazımdır. Öyle esnaf, öyle şo
för kardeşlerimiz var ki, bunlar muhasebeciye verdi
ği parayı kendisi ayda kazanamıyor. 

Asgari geçim miktarındaki kazançtan vergi alma
mak lazum. Asgari geçim için harcanan mallar dışın
daki mali güçlerden götürü usulle vergi alınmalı, 
defter tutma mükellefiyeti kaldırırmalıdır, vergi nis
peti adil nispete düşürülmelidir; kredi imkânları, 
nüfus ve proje esasına uygun olarak çoğaltılmalı ve 
adil ölçü sağlanmalıdır. 

İşçiler konusunda asgari ücretin vergiden muaf 
tutulacağı ifade ediliyor. Bunu tabii memnuniyetle 
karşılıyoruz. Milli Selâmet Partisi olarak tam beş 
seneden beri bu konuya verdiğimiz ehemmiyet bütün 
milletimizin ve sizin muhterem arkadaşlarımızın dik
katinden kaçmamıştır, inşallah bu husustaki tekli
fimiz bu sefer sizin de desteklerinizle kabul edilecek 
ve bu ıstırapları dindirmekte bir adım atılmış ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir noktaya dik
katinizi çekmek istiyorum. Daha önce Halk Partisi 
ve Adalet Partisi tarafından Yüce Meclise getirilmiş 
kanun teklifleri vardır. Ancak bugünün şartlarında 
bu kânun tekliflerinden hiçbirisinin yeterli olmadığı 
kanaatındayız. 

Çalışan bir insanın - işçi veya memur - bugün 
asgari ücret seviyesinde 5 ,400 lirasını vergiden muaf 
tutmak yetmez. Milli Selâmet Partisi olarak getirdi
ğimiz teklifte eğer evli ise eşi için de asgari ücretin 
% 50*si kadar, 2 700 liranın ayrıca muaf tutulması
nı, her bir çocuğu için asgari ücretin % 10'u kadar 
kamının muaf tutulmasını huzurlarınıza takdim ete-
miş bulunuyoruz. Böylece bugün 3 çocuklu bir aile 
10 bin liradan vergi vermeyecektir ki, bugünün şart
larında asgari olarak bu insafın gösterilmesi mecburi
yeti var. Bundan dolayı, Hükümet Programında ge
tirilen sadece asgari geçim miktarının vergiden muaf 
tutulacağına dair cümleyi yeterli bulmuyoruz, günün 
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şartlarında yaptığımız bir İşe yarasın, yoksa iş yaptık 
diye kemimizi aldatmayalım, yine buna İlaveten 
bununla beraber bütün bu rakamlar üzerinde asgari 
ücrette bağlı olarak, yani kesin rakamlar olarak de
ğil, yarın asgari ücret arttığı zaman bu miktarların 
artmasını da yapacağımız, çıkartacağımız kanunda 
'dikkate almalıyız ki, Milli Selâmet* Partisi olarak 
Meclise takdim ettiğimiz kanunda bütün bunların 
hepsi düşünülmüştür. 

Bir defa İYAK hakkında Programda tek kelime 
yok. işçilerin yatırımlara ortak olması ve ek gelir te
min etmelerine ait tek bir madde yoktur. Bundan 
başka vergi nispetleri adil nispetlere dönüştürülme
lidir, gelirlerin birleştirilmesi -suretiyle vergileme bü
yük bir haksızlık meydana getirmektedir. Bundan 
başka işçi ücretlerinde de tıpkı memur katsayıların
da olduğu gibi Eşel Mobil sisteminin toplu söz
leşmelerde yer almasını şart görüyoruz. Bugün top
lu sözleşmeler yapılıncaya kadar hayat o kadar pa-
halıîanıyor ki siz toplu sözleşmeyi bitirdiğinizle baş
lamanız arasında ilk şaftları kabul etseniz yine hak
sız, yine zatîm duruma düşüyorsunuz. Bu sebepten 
dolayı, toplu sözleşmelere Eşel Mobil sistemi getiril
meli, bir devlet mercii tarafından, ne kadar pahalı
lık artıyorsa bütün toplu sözleşmelerdeki rakamlar 
da onunla ilgili olarak makul bir nisbette artırılmalı
dır. Maksat adaletin teminiyse, mutlaka bunları ger
çekleştirmeliyiz, Hükümetin getirdiklerini yeterli bul
muyoruz. 

ıBundan başka işçiler meselesine Programda çok 
az yer verilmiştir, bunu da bir büyük noksanlık ola
rak görüyoruz, işçilere aynı şekilde faizsiz mesken 
kredisiinin verilmesi lazım, ağır sanayi hamlesinin ta
mamlanıp 5 milyon işsize iş bulunması lazım, yine dış 
ülikelerfdeki işçilerimizin döviz karşılığı para ödeye
rek üç aylık bir temel eğitim yapmak suretiyle as
kerlik hizmetlerini yapmalarına mütedair Plan Ko
misyonundaki kanun teklifinin bir an evvel kanunlaş
tırılması lazımdır. Böylece dış ülkelerde çalışan bir 
işçi kardeşimiz işyerini tefk etmeden vatani vazife
sini ifa etmek imkânını bulmuş olacaktır. 

ıBundan başka yurt dışında 300 bin tane çocuğu
muza din dersi öğreteceğiz deniliyor. Programın birçok 
noktalarında gördüğüm'üz cümlelerden b'ir tanesine 
de burada rastlıyoruz:. 300 bin çocuğa din ve ahlak 
dersi öğreteceğiz. Nasıl öğretilecek? Programda tek 
kelime bulmak mümkün değil. Bugün dışarıda 11 tane 
kadro vardır. Onun da zaten 7 tanesi geri çağrılmıştı 
300 bin çocuğa 4 kişiyle mi dinini öğreteceğiz? Bu 

kadroların en aşağı ilk adım olarak 10 misline çı
kartılması lazımdır, 100 misline çıkartılması lazım. 
Eğer bu sözü hakikaten yerine getİreceksek ve ne söy
lediğimizi bilerek, ciddi konuşuyorsak. 

Bundan başka, dış ülkelerde ödenen sigortalıların 
Türkiye'deki sigortaya ödenmiş g'iıbi telakki edilmesi 
lazım gelir. Eğer dışarıda ödenen sigortaları alıp Tür
kiye'ye getirmek imkânı bulunamamışsa, bunu hü
kümetler bir an evvel bulmalıdır. Bu, bu milletin ev
ladı olan vatandaşı için bir görev bir mecburiyet'" de
ğildir, hükümete, devlete düşen bir görevdir. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlar için de Prog
ramda bazı cümleler söylenmiştir, asgari geçim indi
rimi ve mesken bulacağız diye. Bunları da yeterli bul
muyoruz. işçiler konusunda ifade ettiğinıik gibi, as
gari geçim indirimi mutlaka eşine ve çocuklarına da 
teşmil edilmeli ve eşel - mobil sistemi getirilmelidir. 
Kat sayıları, birçok batılı ülkede olduğa gibi 3 ayda 
bir düzenlenmeli, bugünkü faizci sistemden; köylü, 
işçi, memuru ezen bu sistemden, bu ezilmekten mil
leti kurtarmanın asgari şaftı olarak bir an evvel kök
lü tedbirler alınıncaya kadar eşel - mobil sisteminin, 
yani pahalılığın artması nispetinde kat sayının da 
belli ölçüde otomatik olarak artırılması sisteminin ge
tirilmesini zaruri görüyoruz. 

Yine programda MEYAK'tan tek kelime olma
ması dikkati çekmektedir. 

Bundan başka programda memurların çok önem
li bir bölümü olan PTT hat bakıcılarına ait 20 sene
den beri Parlamentoda bekleyen kanunun birar. ev
vel çıkartılmasını temenni ediyoruz. Zira bunların 
yıpranmaları karşısında mevcut kanunun daima ih
male uğraması büyük bir haksızlığa ve mağduriyete 
sebep olmaktadır. 

Yine bunların yanında subay, astsubay ve yedek-
subay^arımızın emeklilerinin otomatik olarak 1 dere
ce terfi ettirilmesine dair kanun teklifimizin bütün 
diğer partiler tarafından da desteklenmesini istiyo
ruz. 

Bundan başka astsubayların sınıf okullarındaki 
hizmetlerinin emekliye sayılmasını temin ettik; an
cak bunun tatbikatında birtakım aksaklıklar bulun
maktadır. Bunların da düzeltilmesi lazım geliyor ve 
astsubayların tç Hizmet Kanununda belirtildiği gibi 
tarif edilmesi, erbaş sayılmaktan kurtarılmaları la
zımdır. Ordumuzun bütün unsurlarını bir kalp gibi 
telakki ediyoruz; uzatmalı çavuşundan genelkurmay 
başkanımıza kadar bütün ordu mensuplarımızın hu
zurunu temin etmek vazifemizdir. Bu meyanda, ast-
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subaylarımıza tabanca verilmesini de çok tabii bir 
görev sayıyoruz. 

Emekliler hakkında programda getirilenleri yine 
pansuman tedavisi sayıyoruz. Faizle, vergi ile para 
değerini düşürerek bu milletin evlatlarını ezik, ezik 
eziniz, ondan sonra emeklilik katsayısını şu kadar 
artırdim deyiniz. Bu kapitalist sistemin pansuman 
metodudur. Tedaviyi kökünden yapmak mecburiyeti 
vardır. Bu sebepten dolayıdır ki, emeklilerin refahını 
ne nispette artıracağız? Refah katsayısı tayin edilme
lidir; bunun unsurları adım adım takip edilmelidir. 

Emeklilerin de aynı şekilde hiç bir tanesinin as
gari geçinme miktarından daha az maaş almaması
nın temin edilmesi insanlık görevidir. Bütün Meclisi 
biran evvel bu haksızlığın giderilmesine davet ediyo
ruz, bir. 

Emekli Kanununda 30 maaş ikramiye öngörül-
mütşür; o gün 30 maaşla emekli olan bir insan ken
disine 30 sene çalıştıktan sonra başını sokacağı bir 
daire alabilecekti; bugün 30 maaşla bunu asla alması 
mümkün değildir. Bu sebepten dolayı emeklilik ik
ramiyelerinin o gün 30 maaşla ne yapılabiliyor idiy
se, aynı satınalma gücünde bir miktara çıkartılması
nın ve bunun da eşel mobil sistemle devamlı olarak 
değiştirilmesinin zaruri olduğuna inanıyoruz. Bun
dan dolayı asgari olarak bu miktar bugün 60 maaş 
miktarına çıkartılmalıdır. 

Emekliler arasındaki farklar, 1970 - 1974 öncesi, 
arası emekliler, bunların hepsi biran evvel kaldırıl
malıdır. Bağ - Kur emeklisi, işçi emeklisi ve Emekli 
Sandığına bağlı olan emekliler arasındaki farklılık
lar bir genel düzenleme içerisinde ortadan kaldırılma
lıdır. 

Bunlara ait 6 - 7 tane Milli Selâmet Partisi ola
rak kanun tekliflerimiz komisyonlarda beklemektedir. 
Milletin bu kadar ıstırap çektiği bir dönemde, mil
lete hizmet için hep beraber adım atmak istediği
miz bir noktada, bütün arkadaşlarımızı bu konularda 
elbirliğiyle adım atmaya davet ediyorum. 

Emekli memurlarımıza da aile yardımı, çocuk 
zammının ve diğer sosyal haklardan aynen faydalan
malarında zaruret gördüğümüzü ifade ediyorum. 
Emekli maaşlarında da aynı şekilde devalüasyon ve 
enflasyon yüzünden meydana gelen haksızlıkları ön
lemek için, eşel mobil sistemi bunlara da tatbik edil
meli ve 5434 saydı Emekli Sandığı gösterge tablo
sunun kaldırılarak, bunların yerine 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunundaki gösterge konmalı; ancak 
bu gösterge bir belli katsayıyla tatbik edilmelidir. 
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Bir yerde başka bir sistem koyup, öbür tarafta bir 
diğer sistem koyarak meydana getirilmiş olan hak
sızlıklar biran evvel giderilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, muhterem arkadaşla
rım; programda 65 yaşını dolduranlara, yaşlılara, çalı
şamayacak olanlara maaş bağlanacağı söyleniyor. 
Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu hususta
ki kanuni düzenlemelere bütün gücümüzle yardımcı 
olacağız. Ancak Milli Selâmet Partisi olarak bunu 
yeterli bulmuyoruz. Bizim prensibimiz şudur : Hiç 
bir yaş kaydı olmadan: dul, yetim, kimsesiz, dar ge
lirli, sakat ve muhtaçların asgari geçim şartı devletçe 
sağlanmalı, bunun için kendi imkânıyla asgari geçim 
şartı arasındaki farkı devlet vermelidir. Bu, devlet 
olmanın, Anayasada, bütün memleket fertlerine in
sanca yaşama şartlarının temin edilmesi maddesinin 
en tabii bir gereğidir. Bir devlet, önce kendi ülke
sinde aç, açık bırakmamalıdır. Bu sebepten dolayı
dır ki, bir ucundan tutup noktasal çalışmalarla dert
leri halletmek mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, muhterem arkadaşla
rım; 

Programda, tüccar, ihracatçı ve yatırımcılar için 
vergi kolaylıklarının getirileceği ifade edilmiş, ancak, 
bunları yeterli bulmuyoruz. Burada çok önemli bir 
konuyu açıklamak isterim : 

Bakınız, bugün Türkiye, ödemeler dengesi, üre
tim, pahalılık ve işsizlik bakımından öyle bir noktada 
bulunmaktadır ki, hangi hükümet olursa olsun, özel 
•sektörle tam bir dirsek teması içerisinde yakın bir 
işbirliği yaparak bu darboğazdan geçmek ancak 
mümkün. Bu sözün altını çiziyorum; hiç bir hükü
met özel sektörle tam bir işbirliği kurmadan bugün
kü güçlükleri yenemez. Döviz temin edeceğiz, devlet 
teşekkülleriyle bunu karşılamak mümkün değildir. 
Üretim yapacağız, karşılamak mümkün değildir. 
Bunların hepsini mutlaka Özel sektörü gayrete geti
rerek yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu Hükü
mete söyleyeceğim en mühim sözlerden bir tanesi 
budur. Milletin bu güçlüklerden kurtulmasını temin 
etmek mecburiyetindeyiz. Ancak, bu hususta prog
ramda getirilenleri yeterli görmüyoruz. Neden? Biz 
vaktiyle beraberce hükümet iken, gerek ihracatta, 
gerekse sanayi seferberliğinde «tam teşvik» diye 
bir mefhumu geliştirmiştik. Şimdi bunları bu Prog
ramda göremiyoruz, böyle bir noktada bunu hatırla
tıyorum. 

Önce bir defa, sanayi bölgeleri, sanayi sitelerinin 
hızla yapılması bir zarurettir. Kredilerin çeşitlerinin 
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artırılması, bollaştırılması, İMF'riin bize yaptığı en 
büyük kötülüklerden birisi, gelişmiş ülkelere nazaran 
bizdeki kredi hacminin, milli gelire oranla çok dar 
tutulmasıdır. Bu kredi ölçüleri içerisinde Türkiye 
beklenen gelişmeyi yapamaz. Bizde gayrisafi milli 
hâsılanın % 2Q'si kadar kredi kullanılıyor, Amerika' 
da, Avrupa'da bu % 60 - 80; onun için kredi yetmi
yor. Bu sebepten dolayı çeşitleri de kâfi değildir, ve
rilme şartları da yeterli değildir. Bu memleketin içine 
düştüğü güçlüklerden kurtulması için bunlara çok 
büyük ağırlık vermeye mecburuz. 

Bunların yanında, tam teşvik, Sanayii Teşvik Ka
nunundan getirilen programda tek söz edilmiyor. Bu
na her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. «Girdi 
dengelemesi» diye bir tabirin altını çiziyorum. Bir
takım vergi iadeleri yetmez. Rakip ülkelerdeki mües
seseler bugün devletin elinde olan hizmetleri ve ham
maddeleri hangi fiyattan alıyorsa, özel sektörün veya 
Ibir teşebbüsün elinde olmayan sebeplerden dolayı 
bunları yüksek fiyatla almaya mecbur bırakarak dün
ya rekabetini artırmak, üretimi artırmak mümkün de
ğildir. Bundan dolayı, vergi iadeleri yetmez, bu kor
kunç faizleri kaldırmak da yetmez. «Girdi dengele
mesi» adlı tabirimizin altını çizerek bir kere daha yeni 
Hükümetin önüne koyuyoruz. Yine ihracatta da, tam 
teşvikte de aynı konu çok mühimdir, ihracat sigorta
sından, tarım sigortasından olduğu gibi tek kelime 
bahsedilmemiştir. Bu teşvikleri bugün her zamankin
den daha fazla yapmaya mecburuz. 

Bundan başka şu teklifleri de getiriyoruz. Bir de
fa krediler artırılmalı, daha adil dağıtılmalı ve bu kre
dilere işlerlik kazandırılmalıdır. Servet beyannameleri
nin geri alınıp, tekrar verilmesi çok büyük fayda ge
tirecektir. Bunu yerinde ve isabetli bir hareket olarak 
görüyoruz;. Verginin, asgari geçim dışında kalan mali 
güçten alınması lazımdır. Vergi nispeti adil ölçülere 
indirilmelidir. Bir sene içinde yatırıma dönüştürülen 
mali güçten vergi alınmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı ilgi grupları ise, 
Programda hiç yer almamıştır. Bunlar fevkalade mü
himdir. Böyle bir noktada bunlara da temas etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Önce Türkiye'de bir teknik erkânı harbi yeyi yetiş
tirmeye medburuz. Bu müstemleke tipi kalkınma 
mutlaka terk edilmelidir. Proje Avrupa'dan gelecek, 
makine Avrupa'dan gelecek, biz sadece işçilik yapa
cağız. Bir ülke böylece sanayileşemez, bir ülke böy
lece -güçlenemez. Bunun için devlet ihaleleri başta ol
mak üzere, ihalelerde asıl mesul Türk mühendislik 

firmaları seçilmeli, onlar yabancı firmaları kendileri 
alt anlaşmalı firma olarak kullanmalıdır. Bunun altını 
bir kere daha çiziyorum.. 

Sonra yurt dışına hizmet götürenlerden Program
da tek kelime ile söz edilmiyor. Bugün Türkiye'nin 
bu döviz darboğazında meselelerini halletmesi için 
en büyük ehemmiyette eğileceği konulardan birisi, 
bilhassa kardeş Müslüman ülkelerde yatırım yapan, 
oralara hizmet götüren teşebbüslerin desteklenmesi 
konusudur. Bunların bugün gelişmeleri maalesef 
mümkün değildir. Çünkü teminat mektuplarından tu
tunuz, kredi işlerine kadar her noktada sayısız mani
alarla karşı karşıyadırlar. Bunlara tatbik edilen vergi 
sistemleri esasen bunların iş görmesine fırsat verme
yecek şekilde boğazlarını sıkmaktadır. O ülkede zaten 
vergi ödüyor; bir de Türkiye'de ağır vergiler isten
diği zaman bunların çalışması mümkün olamamak
tadır. Bu sebepten dolayıdır ki, dışarıdan gelen bu 
kazançlardan alınan vergi çok asgari miktara indiril
meli, hiç alınmamalı, % 2,5'u geçmemeli, «Dövizi 
nereden getirdin?» diye birtakım sualler sorulmamalı. 

Bunun yamnda, bunların teminat mektuplarında 
gereken kolaylıklar gösterilmeli. Biz bu ülkenin dert
lerinin hallolmasını mı istiyoruz, artmasını mı isti
yoruz? Bu sebepten dolayı, yeni Hükümetin Progra
mında dışarıya yatırım yapacak olanlardan dışarıya 
hizmet götürecek olanlardan tek kelimeyle dahi bah
sedilmemiş olmasını bugünün Türkiye'sinde bu nok
tada fevkalade büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Yine bu Hükümetin Programında, iç ve dış nak
liyecilik konularına tek kelime ile temas edilmemesi
ni de çok büyük bir noksanlık olarak görüyoruz, Bu
gün bu nakliyecilerden % 60 vergi alınıyor. Birçok 
güçlüklerle zaten karşı karşıyadırlar. Kendilerini teş
vik etmeye mecburuz. Bunlardan alınan vergiler or
tadan kaldırılmalıdır. Kendi nakil vasıtalarımıza koy
duğumuz dingil tahditlerinin üst sınırları artırılmalı
dır. Diğer rakip ülkeler, bizim karayollarımızdan 
çok büyük dingil ağırlıklarıyla geçiyor, biz, kendi 
nakliyecilerimize; «Siz Türksünüz, onun için şundan 
daha fazla dingil ağırlığı kullanamazsınız» diye, gay
ri ekonomik birtakım şartlar koşuyoruz. Bu pürüz
ler, çok süratle halledilmek mecburiyetindedir. 

Yine yeni Programda, denizcilik meselelerinin 
çok basit bir iki cümle ile ele alınmış olmasını da 
hakikaten çok büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. 
Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, 
limanlarından gemi inşaiyesine kadar yüz milyonlar
ca dolar vererek nakliye yaptığımız ve Yunan band-
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ralı gemilere mallarımızı taşıttığımız bir Türkiye'miz
de, bu konunun çok ciddi olarak ele alınması mec
buriyeti vardır; bu noktaya ehemmiyetle temas etme
yi bir vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dengesizliklerin gideril
mesi hakkında söylenenleri de yeterli bulmuyoruz. 
«Güneydoğu Anadolu'ya proje getireceğiz; başlattı
ğımız fabrikaları tamamlayacağız.» Bugüne kadar 10 
kadar hükümet programının hepsinde aynı vaatler ya
pıldı. Bunun kantarım istiyoruz, ölçüsünü istiyoruz. 
Bu sebepten dolayıdır ki, geri kalmış bölgelere kre
dilerden tutunuz, devlet hizmetlerinin götürülmesine 
bir katsayı konması ve bu haksızlıkların bir katsayı 
ile ölçüle ölçüle düzeltilmesi lazım. Tonlarla laf söy
leniyor, sonunda acı acı hakikatler ortadadır. Bugün 
samimiyetle ifade ediyorum, Güneydoğu Anadolu' 
nun hangi köyüne su gitmişse, işte şurada gördüğü
nüz birkaç tane idealist insanın, bugün evet, Milli 
Selâmet sıralarında yer alan idealist insanın yaptıkları 
idealist çalışmaların mahsulüdür. Yollar budur, ağır 
sanayi fabrikaları budur. Halbuki senelerce buraya 
«Bunları kalkındıracağız» diye sayısız programlar ge
tirilmiştir, Plana koymak istediğimiz refah katsayıları 
da plandan çıkartılmıştır. Bunların lafla değil, ölçüy
le yapılmasını istiyoruz. Kaç köye elektrik getirdik, 
ne kadar getireceğiz, ne kadar kilometre yol yaptık, 
köy suyu yaptık, geri kalmış bölgelerdeki dengesizliği 
gidermek için ne miktar yapıyoruz, ne kadar kredi 
veriyoruz, ne kadar işsize iş bulduk?... Bunların bi
rer ölçü halinde orta yere koyup takip edilmesi bu
günün TürkaK'sinde her jMpandan daha büyük bir 
zaruret haL..>N almıştır. *<< 

Muhterem arkadaşlarım, Programda getirilen ko
nular hakkında sözlerimi kapatırken, bir iki küçük 
noktaya da dokunmak istiyorum. Programda renkli 
televizyondan söz ediliyor. Milli Selâmet Partisi ola
rak renkli televizyona karşı değiliz. Ancak öncelik sı
rası üzerinde durmayı bir milli görev sayarız. Renkli 
televizyonu yapacak sanayii kuralım, bu televizyonu, 
dışarıya bir tek kuruş döviz vermeden kendi işçimiz
le kendi yurdumuzda yapalım, geçelim hay hay; ama, 

dışarıdan ithal edilecek televizyonlarla «Renkli tele
vizyon getireceğiz» diye bir adım atmaya kalkarsak, 
bu memlekete yapılacak bir iyilik değil, bir kötülük 
olur. Bugün 5 milyon televizyon sahibi insana, «10 
bin liraya eski renkiz televizyonunu alırım, 40 bin 
liraya sana yeni renkli televizyon veririm» diye or
ta yere çıkacak ilanlar karşısında herkes dişinden 

tırnağından artıracak, bu televizyonu alacak, 150 mil
yar lira televizyonun renkli televizyona dönüşmesine 
gidecek. Biz diyoruz ki; bu 150 milyar lirayı gelin 
televizyon yapan fabrikaya verelim, motor fabrikasına 
verelim, traktör fabrikasına verelim, onun fabrikasını 
'kuruncaya kadar zararı yok, siyah beyaz televizyon
la idare edelim. (MSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Bugün millete, başlangıçta da söylediğim gibi köklü 
tedbirler getirileceğini, onun acılarını unutturmak için 
renkli televizyonlarla seni oyalayacağım metoduna 
gidilmesi intibaını dikkatle huzurlarınıza seriyorum. 
Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Biz 
milli sanayi istiyoruz, biz kalkınma istiyoruz. Bu ül
kenin birtakım dış tesirlere, dış sermayelere çeşitli 
sebeplerle sömürülmesine vesile olacak kapıların açıl
masını değil kapatılmasını istiyoruz. 

Yeni Hükümet Programının içerisinde hava mey
danlarına ait bir cümle konmuş. Aslında 1977 Prog
ramına biz, o zamanki hükümet olarak bu Program
da adı geçen hava meydanlarına ilaveten Muş, Urla, 
Malatya, Erzincan ve Sivas meydanlarım da koymuş
tuk.: Bunlar 1979 Hükümet Programında yer alma
mış, çıkartılmış. Yeni Hükümet de «Sadece üç ta
nesini yapacağım» diyor. Turistik bölgelere bunların 
yapılmasına ağırlık vermiş görüntüdedir. 1977'de prog
rama beraberce koyduğumuz Muş, Urfa, Malatya, 
Erzincan, Sivas hava meydanlarının da aynı öncelik
le ele alınması zaruretine işaret ediyorum. Yanlış an
laşılmalara mahal bırakılmaması bakımından. 

Muhterem arkadaşlarım, Program hakkında size 
bu önemli konuları açıkladıktan sonra, üç cümleyi 
söyleyip kapanışa geçmek istiyorum. Söyleyeceğim üç 
cümle şudur: Önce bir defa muhterem arkadaşlarım, 
hangi programı yaparsanız yapın, hangi planı yapar
sanız yapın Türkiye'nin meseleleri artmasın azalsın, 
çözülsün istiyorsak, her şeyin üzerinde yapacağımız 
bir şey var. Nedir o? Bilgi ile memleket meselelerini 
takip edecek bir organizasyon, bir disiplin ve bir ta
kip meselesi kurmaya mecburuz. 

©raim nükürnetieriimizıin peık çoğu vagondur, va
gon. Meseleler kendi kendine gidiyor, o ankadan 
onu takip ediyor. Böylece memleket meselelerini çöz
mek mümkün değildir. Disiplin, takip ve organizas
yon her meselemin baş şartıdır. Yeni bir çalışma dev
resine girerken, bu cümlenin altını çiziyorum. Hangi 
hükümet ki memfeket meselelerinin çözümü içiiın oid-
d!i bir disiplin, taklip ve organizasyon meselesi, siste
mi kurmaz, o Hükümetin hiç bir meseleyi halletmesi 
mümkün değildir. Kısa bir zaman sonra, burada, 
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tekrar aynı anbar, levazım evraklarıyla devirli teslim
leri yapar bururuz. Bu meselelerin düzelmesi âçfcn, 
takip, disiplin ve organizasyon Devlet idaresinin baş 
maddesidir; ıbir. 

İkindisi, getirilen Programda da aynı tehlikeyi gö-
rüyorum. Bizde memleketin bütün ekonomisini ma
liye tanzim ediyor. Bu yanlıştır. Maliye Bakanlığımın 
çok büyük fonksiyonu var. Muhterem Maliliye 
Bakanının bütün bunları en iyi niyetle takip edece
ğime inancımı da 'ifade etmek istiyorum; ama, sunada 
tarihî bir görevi ifa etmeye meobuırum ki, ekonomi 
b&r bütündür. Bu bütün, kemdi bütünlüğü içerisinde 
yönetilmelidir. Ekonomi maliyenin emrinde olma
malı, Maılıiye ekonominin emrinde olmalıdır. Bu cüm
lenin altını çıizin, Şu ikadar vergi lazım diye yola çı
karsak yatırımları durdururuz, 'kalkınmayı önleriz. 
Şu kadar üretim lazım, öyle 'ise bugün altın yumurt-
layacaık tavuğa şu kolaylığı göstereyim diyen zihni
yete ilhtiyacımız Vardır. Getirilen Programda yine Ma
liyenin ağır ıbaıstığını görüyorum, yalpı itibariyle dik
katinizi çekiyorum. Başta Sayın Maliye Balkanımızın 
bizzat kendisi, olmak üzere, yem" dönemde, geliniz, 
bu 50 senelik yapıyı değiştirelim, mille^mize hayır
lı ve faydalı bir adım atalım. 

Muhterem arafcadaşlarım, Programdan söz eder
ken 1400 ncü Hicrî Yıla girdiğimiz böyle önemli, ta
rihi bir günde, Programın içerisinde Müslüman ülke
lerle işbirliği bölümümüzde; Müslüman ülkelerinin 
ıkendıi Birleşmiş Milletlerini ikuracaklaırına dair bir 
madde görmemekten, Müslüman ülkelerin kendi Or
tak Pazarlarımı kurup İslâm Dinarı d'.ye sağlam bir 
paraya geçeceklerinle dair bir iz görmemekten, Müs
lüman ülkelerin kendi müşterek savunma teşkilatla
rını kuracaklarına dair bir iz görmeden, Müslüman 
ülkelerin kendi kültür işbirliği teşkilatlarını kuracak
larına dair bir işbirliği görmediem geçmeyi uygun gör
müyorum. Böyle mühim, 15 nci Asra girilen tarihi 
bir günd'e bu Milletin Meclisinde bu önemli hedeflerin 
•bir an evvel tahaikkük etmenine hep beraber yardımcı 
-olmamızın lüzumuna işaret edüyorum. Bunun atom 
çizmeyi tarihi bir vazife sayıyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, siz
lere Programın anayalpısı hakkındaki kanaatimizi, bu 
Programın içinde neleri destekleyeceğiz, neleri eksik 
bulduk, bunların tamamlanması için neler yapılma
sı lazım gelir hususundaki görüşlerimizi kısaca arz 
ettikten sonra şimdi bu Hükümetin çalışmasını na
sıl takip edeceğiz, tutumumuz ne olacaktır? Birkaç 

j cümle- İle bunu ifade edip konuşmamı bağlamak isti
yorum. 

Muhterem Başkan, muhterem mlilletvelk'illeri; 
I Program hakkımdaki görüşlerimizi arz ettik, böyle

ce tarihi bir görevi ifa ettik, tyıi niyetle temenni ve 
I tavsiyelerimizi bildirdik, müspet adımlara yardımcı 
I olacağımız çok tabiidir, bu tenkitleri, hata yalpılma-
I sini istemediğimiz için yapıyoruz; tehlike ve felaket

lere gidilimiemesi için yapıyoruz, daha iyiyi bulmaya 
yardımcı olmak için yapıyoruz. Gücümüz yettiği fca-

[ dar her zaman aynı tutum içinde bulunacağımızı Yü-
j ce Meclisle arz etmeyi bir vazife sayıyorum. Tenkıit-
I Ierimliz milletimiz içindir, yapıcıdır. Biz Malili Selâ

met Partisi yi z, kimseye kiriiimiz yoktur, Hakkın, za-
I feri içim çalışıyoruz. Şu Mecliste bulunan bütün par

tilerin mensubu kardeşlerimizi ve 50 milyonum hep-
j aimi kardeş bilen zihniyetin inancı içimdeyiz. Bütün 
I bu konuştuklarımızdıa da esasen keramet Milli Selâ-
I met Partisimdedlir derriiyoruz. Ya? Keramet Hakka 
I bağlanmaktadır, kim Hakka bağlanırsa o bu millete 

hizmet eder, kim bağlanırsa bağlamsın, bu herkesin 
müşterek malıdır, kim bağlanırsa onu alkışlarız, ona 

I yardımcı oluruz. (MSP sıralarından alkışlar) 

I Bu sebepten dolayıdır ki, böyle önemli bir günde 
I yani Hükümetin, bütün milletimizin ve bütün bu mül-
J leüim temsilcisi olan parti mensubu kardeşlerimıizim, 
I hepimizin bu yeni devrede yapıcı olmamızı, milleti-
I rmizıi içine düştüğü ıstıraplardan elbirliği ile îkurtar-
I mak için, hepimizin kendi çapında katkısının orta 
I yere konmasının zaruri olmasına »inanıyoruz. İyi ha-
I ketlere destek olacağıttuj^bir kere da^yfade ediyo-
I ram. Adalet Partisine tarihi bir fırsat verilmiştir, bü-
I tün gücünü orta yere koyarak ne yapabil ecekse yap-
I malıdır; kınmızı çizgiyi geçmediği müddetçe kendisi -
I ne bütün Meclis, herkes yardımcı olacaktır, inancı-
I mız budur. Bundan sonra flkirier/imiZi orta yere ko-
I yup, Hükümetin çalışmalarımı her zaman yapıcı ten-
I 'kütlerle desteMeyeceğiz, ıtakiıp edeceğiz, bu vazifemli-
I zi yaparken Milli Selâmet Partisi olarak üzerimize 
I düşen büyük görevin idraki içindeyiz ve huzurları-
I mzda basının da bize yardımcı olmasını bilhassa ri-
I oa edliyoruz. 

I Gerçakleri elbirliği ile dile getirmeliyiz, iyilikleri' 
I hep beraber orta yere koymalıyız, yanlış hareketleri 
I de beraberce tenkit e/fcmdliyfe. Kötüyü iyi diye gös-
I termeye kalkarsak bu takdirde hem .kendimize hem 
I de milletimize kötülük yapmış oluruz. 
J Bu sebepten dolayıdır ki, milli menfaatlerimize 
j uygun, faydalı adımlan elbirliği /ile tutalım. Milli 
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menfaatinılizlin tariflinde aynı ölçülerle hareket ede
lim, meseleyi bir saadet, selamet meselesi, olarak öl
çelim, elbirliği ile gerçekleri milletimize tanıtalım. 
Bu millet daha iyiyi bulmakta son derece duyarlık 
sahlMdir, bu fazileti sayesinde bu güçlüklerden kur
tulacağına inanıyoruz ve Mıilli Selâmet Partisi olarak 
gereik 14 Eklim seçimleri ve gerek ondan sonraki şu 
ana kadarki tutumumuzla milletimize yapılabilecek 
en iyi hareketi takip ettiğimizin inancı içindeyiz. Bü
tün bu hareketlerden milletimiz için en faydalı neti
celerin çıkmasını temenni ediyoruz. 

Sözlerimi bağlıyorum. 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; ne

tice olarak arz edeceğim husus şudur : 

14 BkDm seçimlerindeki temayüle uyarak Adalet 
Partisi Hükünııeti kurulmuştur. Evvelki beyanlarımı
za uygun olarak bu beyanlarımız çerçevesinde Ada
let Partisi Hükümetimin çalışmalarını destekleyeceğiz, 
güvenoyu isterken kendisine beyaz oy vereceğiz ve 
diğer söylediğimiz hususlara da MİM Selâmet Parti
si olarak elbet de sadık kalacağız ve yapıcı bir tu
tum içinde milletimize hizmet etmenin gayreti için
de bulunacağız. 

Bu attığımız adımlardan dolayı yeni Hükümet 
faydalı hizmetler yaparsa elbet de bundan memnun 
olacağız, bu milletlimizin en tabiı'i hakkı olacak. Ha
ta ve kusur yaparsa bunu önlemeye elimizden geldi
ği 'kadar çalışacağız. Ama şu noktada ifade ediyo
rum ki, bu hata ve kusur olursa bundan dolayı Milli 
Selâmet Partici olarak destek olmamız münasebetiy
le kusurun bize belHi ölçüde raci olmaması gerekıir, 
çünkü 14 Eklim seçimlerimde millet bir temayül gös
terdi, biz bu temayüle saygı duyup her millet layık 
olduğu idareyi bulur dedik. Eğer bu millet bu tema
yülünden' dolayı iyi neticelere mazhar olacaksa de
ğişmez kanun hükmünü yürütüyor demektir, miifllet 
layık olduğu neticeyi bulmuştur. Birtakım mahzur
lu, hatalı, kusurlu neticelerle karşılaşırsa kabahat biz
de değil, bu temayülü gösteren seçmenin bir kısmın-
dadır. Bu noktayı bir kere daha tarihi bir gerçek 
olarak ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aziz milletimizin ger
çekleri göreceğine inanıyoruz. Biz görevimizi yapar
ken muhterem basınımızın da bu devrede bize yar
dımcı olacağına inanıyoruz. 50 yıllık oyunun bun
dan sonra tekrarlanmayacağını, daha iyiye gidilece
ğini 50 milyonun ve bütün însanlığın daha iyiye git
mesinde yarar olduğuna inanıyoruz. Bu adımların 

I hepsinin tarihi bir merhale olduğuna inanıyoruz. Büj 

tün insanlık tarihinin orta yere koyduğu gerçek; kur-
I tuluş, Hakka bağlanmaktadır. Yanlış yoldan, batıl

dan hayır gelmez. Batılın sonu anarşidir, ıstıraptır. 
I Bu gerçekleri bir kere daha ifade etmeyi bir vazife 

sayıyorum. 
Sözlerimi şu dua ile kapatıyorum: Cenabı Haktan 

I 14 ncü Asra girilen böyle mühim bir günde aziz mil-
I Jetimize hakkı hak olarak göstermesini niyaz edliyo-
I rum. Batılı batıl olarak gösıtermesini, hakkı tutmayı, 
I batılların hangisi olursa olsun hepsinden kaçınmayı 
I nasip etmesini dua ediyorum. 

I Önümüzdeki devreyi hayırlara ulaşmamıza vesi
le yapması için dua ediyorum. Cenabı Haktan aziz 

I milletimizi hak yolda toplasın diye dua ediyorum. 
I Bu ıstıraplardan kurtarsın, milletlimize saadet ve se-
I lamet versin diye dua ediyorum. 

I Hicrî 15 nci Asra girerken bütün miılletinwze, ts-
I lam âlemimize ve insanlığa bu asır hayırlı olsun, hak-
I kın zaferine sahne olsun duasını huzurlarınızda ya-
I parak Yüce Meclisi Milli Selâmet Partimiz adına] 
I hürmetle, saygıyla selıamlıyorum. (MSP ve AP sıra-
I larından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Me-
I tin Tüzün. (CHP sıralarından akışlar) 
I Buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (tstan-
I bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Î4 Ekim 

seçimlerinden sonra istifa eden Sayın Ecevit Hükü-
I metinden sonra kurulan Sayın Demirel Hükümetinin 
I Programını görüşüyoruz. 
I Olabildiğince Parlamentodaki klasik tartışmaların öte-
I sinde, olabildiğince, bize olanak verildiğince gerilime 
I getirmeden; ülkeyi gerilime getirmeden, Parlamentoyu; 
I gerilime getirmeden, Hükümet Programına, Hüküme-
I tin oluşumuna, Türkiye gerçeklerine değinmek istiyo-
I ruz. iBurada yıllardır yapılan tartışmalarda gazete 
I kupürleriyle, fotokopilerle, «dedi ki, dedim ki» tar-
I tışmalarıyla hükümet programları görüşüldü. Şüpfae-
I siz onlarında yararlı yönleri vardı. Ama pencereden 
I dışarıya baktığımız zaman görülen Türkiye sorunla-
I rınm çözümü, gazete manşetlerinin fotokopilerinde 
I yahut Yüce Parlamentoda kişisel tartışmaların kadük: 
I sonucuna varan girişimlerde görmediğimizi peşinen 
I belirtmek istiyoruz. Onun için Sayın Demirel Hükü-
I metine peşinen başarı dileklerimizi Yüce Parlamen-
I toda sunmak istiyoruz, 
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Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Demire! Hükümetinin Programının görü

şülmesine başlarken, özellikle yaşadığımız dünya ve 
olaylara bir göz atmakta yarar görüyoruz, özellikle 
İkinci Dünya Savaşından sonra biçimlenen dünya 
ekonomik ve siyasal düzeni gün geçtikçe savaşın et
kilerini silmek amacıyla başlayan aşamada, büyük 
egemen güçlerin belirlediği bir gelişme içine girmiş
tir. Savaştan sonra gelişmiş ülkelerin yarattıkları tü
ketim toplumu modeli "bunların etkisi altında, etkisi 
altındaki az gelişmiş ülkelerin de bu yaşam biçimi 
haline gelmeye başlamıştır. Sanayi devrimini tamam
lamış ülkeler, geri kalmış ülkelere çok kez «yardım» 
adı altında, ama bunların öz koşullarına uymayan 
üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları aşılamaya 
başlamışlardır. İlk bakışta daha uygar gibi görünen 
tou yaşam 'biçimi, uygulandığı ülkelerde kendi kay
naklarını tüketme ve güçlü ekonomilerin kullanımı
na terk etme olgusunu hazırlamıştır. 

Türkiye'miz de bu süreç içerisine sıkışıp kalmış 
ülkelerden birisidir. Özellikle 1950 yılından sonra 
Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Emperyalist 
güçlere karşı Kurtuluş Savaşı verdiğimiz yıllardan 
1950lere kadar geçen dönemde, ülkemizde ne denli 
önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılan altya
pı ve temel sanayi yatırımları Devlet eliyle ve o gün
lerin çok kısıtlı olanaklarıyla gerçekleştirilmiştir. De
miryolları, deniz yolu işletmeciliği, ulusal madenci
lik, enerji ve su tesisleri, şeker fa'brikaları, Sümerbank 
yatırımlarıyla ilk demir - çelik tesisleri bu dönemin 
övünç kaynağı örneklerindendir. 

1938'lerle 1978'ler karşılaştırıldığında sanayinin 
gayri safi milli hâsıla içerisindeki oranının, büyük öl
çüde değişmediğini ve 1978'ler Türkiye'sinde 1938' 
ler Türkiye'sine göre büyük sanayi atılımının gayri 
safi milli hâsılaya girmediğini, milli muhasebeye kay
dedilmediğini özellikle vurgulamak isterim. 1950'ler-
den sonra sanayi atılımı adıyla devreye giren giri
şimlerin, Türk ekonomisine gerçek katkıları olup ol
madığı tartışılır konulardır. Artık 1979 Türkiye'lerin
de işçi çalıştırıyor diye, yan sanayi kuruluşlan var 
diye bu gerçekleri tartışmaktan geri duramayız de
ğerli arkadaşlarım. 

1950'lerde iktidar olan Demokrat Parti, Türkiye' 
nin kapitalist yoldan kalkınacağı görüşündeydi. O dö
nemdeki liderlerinin söylevleri ve o dönemdeki büt
çe, para - kredi politikaları tümüyle bu mantığa da
yanıyor, bu gerçekten kaynaklanıyordu. 1950i - 1955 
yılları arasında gerçekten Demokrat Parti Türkiye'de 

kapitalist kalkınma modelini uygulamaya başladı; 
ama seçilen yolun yanlışlığı daha 1955 yılında o dev
rin yöneticileri tarafından da saptandı. El yordamı 
ile bu yöntemden vazgeçilme çabalarına girişildi; ama 
Türkiye ekonomisinin bu sürecin kaçınılmaz ödüncü 
dış ilişkileri, o devrin iktidarının bile bu yoldan geri 
dönmesine gücünün yetmediğini ortaya koydu. 

İçinde yaşadığımız dönemin de temel sorunu olan 
aşırı ve lüks tüketim doğrultusunda koşullandırılmış-
tı halkımız. Bu olguyu farklı biçimde değerlendirmek 
olanaksızdır. Yani, Cumhuriyet Halk Partisinin yurt
taşa, savurganlığa karşı telkinlerde bulunurken, uy
garlığı çok görüyor oluşu biçimindeki savlar, kesin
likle geçerli değildir. Sorun, vatandaşa ekonomik bü
yüme adıyla sunduğumuz tüketim alışkanlıklarının 
ardında yatan asıl gerçeklerdir. 1950'lerde başlayan 
yeni yaşam biçimine geçişin halkımıza benimsetilme
si, körpe demokrasimizin dünya kapitalist düzenin
den fazlasıyla etkilenmesinin sonucudur. 

Örneğin, kente veya kasabaya yeni monte edilen 
santrallar enerji sağladı. Halkımız bunu mutluluk 
saydı. Petrole dayandığı düşünülmeden, düşündürül
meden elektriğe bağlı cihazların kullanımı yaygın
laştı. Önce radyolar, pikaplar, teypler, buzdolapları; 
yetmedi 8,5 ayak, 9,5 ayak, 10,5 ayak, 11,5 ayak, 
monoblok, poliüretanlı dublex buzdolapları, çamaşır 
makineleri devreye girdi; sıkmalısı, kurulamalısı, şimdi 
durulamalısı. Televizyon devreye girdi, yetmiyor şim
di. Kalkınma planında yalnız eğitimde kullanılmak 
üzere ikinci kanala izin verilmişti; şimdi renkli tele
vizyona geçiyoruz değerli, arkadaşlarım. Ne için, kim 
için? 

Ambarlı Santralı günde 3 bin ton, 3 milyon litre 
fuel - oil harcıyor, ürettiği elektrik enerjisi 600 mega
vat civarında. Türkiye'de televizyonların tükettiği 
elektrik enerjisi de bu rakama eşdeğer. Ne için? Aşk 
gemisi ve Bayan Divinya'yı seyretmek için. Şimdi 'bu
nun renklilerine geçiyoruz, kutlarım. (Alkışlar) 

Geçmiş yılların belli başlı kentsel toplu taşın sis
temini oluşturan toplu taşın sisteminden vazgeçildi 
1950'lerden sonraki yıllarda. İstanbul'da tramvaylar 
vardı, bir defada 300 kişiyi taşırdı, 6 - 7 vagon bir
den ve devlete maliyeti sıfırdı o devirlerde. Onlar 
kaldırıldı, onun yerine bireye hitap eden otomobil 
sanayii geliştirildi. Ne için, kim için? 

Bütün bunlar oluşmaya başlarken Türkiye'nin 
Merkez Bankası kasalarında döviz rezervlerimizin 
2 milyar dolara ulaştığı dönemlerin yaşandığı oldu; 
ama bu döviz eritildi. Öte yandan dışarıya ödeme 

— 134 — 



M. Meclisi B : 7 22 . 11 . 1979 O : 1 

yapmak gerekliydi, el âleme avuç açmaya başladık, j 
borcumuz başlamıştı. Halkımıza aşıladığımız bu tü
ketim alışkanlıklarının dış faturalarım ödemek için 
dövizimiz yoktu. Ya bu tüketim alışkanlığını kesecek
siniz, ya bu dövizleri ödeyeceksiniz, kalmadı dövizi
niz. Hemen dünya sermaye odakları Türkiye'nin 
yardımına koştu, önemli değil dedi, siz alınız, tüke
tiniz, biz size kredi veririz dediler, verdiler kredi. 
Türkiye'de bozuk düzenin dişlileri arasında ezilen 
toplum katmanları, bu kapitalist tüketim sürecinin 
faturasını ödeyenlerdir. Bu kredilerin sonucunda Tür
kiye'de her yeni doğan be'bek dışarıya 80 bin lira 
borçlu duruma getirilmiştir; sonuç bu. 

TUROUT NÎZAMOĞLU (Yozgat) — Onu çok 
söylediniz. 

'METİN TÜZÜN (Devamla) — Bir ülkenin kişile
rinin uygar yaşam adı altında soyulmasından sorum- j 
lu olanlar dış odaklardan çok daha fazla suçludur 
ve vebal altındadır. 

14 Ekim seçimlerinin sonuçlarını yanlış ve yanlı 
değerlendirip kamuoyunun tercihleriyle bu düzenin 
aklanmış olduğunu savunmaya kimsenin hakkı yok
tur. Oysa Sayın Demirel Hükümetinin Programı 'bu 
konuda gerçekten endişe verici bir mantık sergile-
inektedir. 

14 Ekim seçimlerinden sonra, Sayın Ecevit Hü
kümetinin Millet Meclisinde çoğunluğun desteğini I 
yitirdiği belli olunca Sayın Ecevit, Cumhuriyet Halk 
Parti yetkili kurullarının kararıyla zaman yitirmeden | 
istifasını verdi ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanının ağzından Sayın Demirel'in ve Ada
let Partisinin hükümet kurmasının doğru olacağını j 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda engelle
yici unsur olmayacağını, dahası, talep edilirse destek 
olunabileceğini kamuoyuna yansıttı. 

Sayın PemireFin bu iyi niyetli, bir anlamda da 
özverili açıklamaya cevabı «Hükümet kurma işine 
siz niye karışıyorsunuz?» oldu ve Hükümet Prog
ramında da yazıldığı gibi Sayın Demirel temaslarını 
yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi koşulsuz destek vaat 
etti, Milli Selamet Partisi zevahiri kurtarıcı önerile
rinin kabulü istemiyle ve istemler gerçekleşmese bile 
kerhen destek olacağını açıkladı. Sayın Demirel, des-
tek talep etmeden en son Cumhuriyet Halk Partisi 
Lideni Sayın Ecevit'le görüştü. 

Bu Hükümet kurulurken Cumhuriyet' Halk Par
tisinin bu Hükümete oy verip vermeme konusunda- j 
ki mantığı bir protokol meselesi değildir. Birazdan 
geleceğim o konuya. Bir protokol meselesi değildir. | 

Bize önce geldi, sonra geldi diye bir kompleksimiz 
yoktur. Biz meselenin temel mantığıyla ilgilOyliz. Biraz
dan bu konuya geleceğim. 

Bu hükümet azınlık hükümeti midir? Dünya uy
gulamasında koşullu, programlı azınlık hükümetleri 
vardır. Ama böyle gizli niyetli, 'biri kerhen, 'biri si
yasi sicilde tescilli destek ile azınlık hükümeti uygu
laması herhalde ilk kez Türkiye'de görülüyor. Şimdi 
destekçilerden iktidar 'kim, muhalefet kim. Daha 
Program görüşülürken peşlin günah çıkarmanın, ba
tılı denemek için batılla uğraşma olduğunu beyan 
etmek istiyorum. 

Şimdi böyle kurulan bir iktidarın ilk 10 günlük 
uygulamasını Adalet Partisinin bize yaptığı gibi ilk 
günlerde başarısızlık rakamlarıyla eleştirmek istemi
yoruz. Fakat son günlerdeki olaylar ve Hükümeti ko
şulsuz destekleyen partinin davranışları şimdiden kuş
ku uyandırmaktadır. 10 günlük ve henüz güvenoyu 
almamış bir Hükümet için bu gelişmelerin yeteri ka
dar anlamlı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bilin
sin ki 14 Ekimde çoğunluğu Adalet Partisine oy ver
miş Türk seçmeni de Cumhuriyet Halk Partisinin ta
banı da gelişmeleri adım adım izlemektedir ve izle
yecektir. Şüphesiz ki bir siyasi iktidarın üst bürokra
side kimlerle çalışacağı kendi değerlendirmesi için
dedir, ama bu yasa dışına çıkmak için kâfi neden de
ğildir. Bunu sonuna kadar izleyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: bugünün de
ğerlendirmesine girerken bir açıdan 1977 seçimlerinin 
ne anlam taşıdığını da belirtmekte yarar görüyoruz. 
1977 seçimlerine girerken ülkede 1978 ve 1979'da 
karşılaşılan sorunların hepsi kaçınılmaz bir büyüme 
ile gelişmekteydi. Ancak, yönetimin çok iyi bildiği 
bu sorunlar kitlelere henüz bütün açıklığıyla yansı
mamıştı. Bunlar, çoğu kez ülke ekonomisini ve Dev
let onurunu tahrip etme pahasına halktan gizleniyor
du, 1977 öncesi. 

Buna rağmen 1977'de halk düzen değişikliği ama
cıyla ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisine oy 
verdi. 

İki Milliyetçi Cephe denemesinden sonra Cum
huriyet Halk Partisi tarafından kurulan Hükümet; 
bütün sınırlamalara karşın kurulu düzende değişik
likler yapmak için çaba gösterdi. Bunun başlıca ör
nekleri şunlardır. Türkiye'de ilk kez gelir dağılımım 
bozmak değil, düzeltmek amacına yönelik bir vergi 
reform tasarısı hazırlandı. Yerel yönetimlerin güç ka
zanması ve kent 'hizmetlerinin geliştirilmesi amacıy
la Belediye Gelirleri Yasasında önemli değişiklikler 
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öngörüldü. Yeni yasa hazırlanarak Meclislerden geçi
rildi. Anayasaya uygun olarak Devletlin olan maden
lerin devlet eliyle işletilmesi gerçekleştirildi. Yeni1 bir 
ulusal enerji politikası izlenmeye başlandı. Kamu kre
dilerinin amaçlarına uygun bir biçimde ve hakça dağı
tımı başlatıldı. (Kamu hizmetlerinde köye ve köylüye 
sağlıklı ve saygın yaklaşımlar oluşturuldu. Uluslar
arası alanda Türkiye'nin siyasal ve ekonomik bağım
sızlığını gözeten ve dünyada hem saygınlığını, hem de 
etkinliğini artıran çok yönlü ilişkilere geçildi. 

(Eğitim kurumları anarşiden ve çağ dışı yöntem
lerden arındı. (Bütün orta ve yüksek eğitim kurumla
rında yıllardan beri ilk kez kesintisiz eğitim geldi. 

Aslında bu girişimler düzende temelli değişiklik
leri amaçlamıyordu. Sadece kurulu düzenin hakça, 
uygarca ve demokratik biçimde işletilmesine yöne
likti. Ama çarpık düzenden çıkar sağlayanlar bu ka
darını bile ulusumuza çok gördüler ve toplumun her 
kesiminde bilinçli, ya da bilinçsiz direnmeler düzen
lediler. Cumhuriyet Halk Partisinin bu girişimleri, 
bunlardan yararlanacak ve kendi tabanını oluşturan 
'kesimlere anlatabilmesi gerekirdi. Burada Cumhuri
yet Halk Partisinin toplumsal örgütlenmedeki gecik-
mesii bu direnişin önlenememesinden de önemli bir 
anaetken olmuştur. Bu kendi kendimize bir özeleşti
ridir. 

Bir başka deyişle; 14 Ekim seçimlerini AP kazan
mamış, Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmiştir; ancak 
14 Ekim'in değerlendirilmesinde bu etkenin yanında 
başka etkenlerin de bulunduğunu belirtmek gerekir. 
ı(ADP sıralarından «Bravo» sesleri) 

(Egemen çevrelerin bilinçli ve örgütlü direnişi, iş 
çevrelerinin Hükümete karşı çıkan ve halkı kışkıt-
tan girişimleri, esnaf kesiminin kışkırtılma çabaları, 
büyük gazete ilanları, bürokrasinin kurulu düzene gö
re koşullandırılmış kesimlerinin direnmesi, getirilen 
Önlemlerin sonuçlarını alma konusunda zaman yeter
sizliği, bütün bunların yanında Hükümetin gittikçe 
ağırlaşan dünya ekonomik koşullarım göğüslemek 
zorunluluğunda kalmasını da bu değerlendirmede göz-
önünde bulundurmak gerekir. 

Bu oluşumların sonucunda Cumhuriyet Halk Par
tisi, kendisine onur verici yazgısını içine sindirerek 
muhalefete geçmiştir. Sorumlu muhalefet görevini ik
tidarda bulunduğu dönemde de yaklaşımlarıyla geri
lim yaratmadan; fakat etkin bir biçimde yapacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yeni Hüküme
tin Adalet Partisi tarafından kurulması önerimizin 
mantığı şudur : Türkiye iki Milliyetçi Cephe dönemi I 
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yaşamıştır. Açık bir gerçektir ki, bu deneyimler Tür
kiye demokrasisine, ekonomisine ve dış ilişkilerine 
çok pahalıya mal olmuştur. Eğer Adalet Partisi ger
çekten demokrat olsa idi, Cumhuriyet Halk Partisi
nin koşullu, tartışmalı desteğiyle hiçbir komplekse 
kapılmadan bir azınlık hükümeti oluşturabilirdi. Bu
nun yerine örtülü koşullu ve art niyetli bir siyasi 
partinin, Milliyetçi Hareket Partisinin desteğini yeğ
lemiştir. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Neymiş 
Milliyetçi Hareket Partisinin art niyeti? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Kabul oyunu ker
hen vereceğini açıklayan Milli Selâmet Partisinin des
teğini yeğlemiştir. 

Sayın Demirel bunları niçin kabul etmiştir? An
laşılan amaç Türkiye'nin büyük ve ivedi sorunlarına 
çözüm getirmek değildir. Amaç açıktır. Erken se
çim... Erken seçim politikasını uygulaması için Tür
kiye'de neler feda edilecektir, buraya girmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu noktada 
Hükümetimizin cesaret ve büyük özveriyle uygula
dığı politikaların bazı sonuçlarını arz etmek istiyo
rum. 

1977'de uluslararası kuruluşlarca resmen iflas et
tiği açıklanan bir ekonomiye saygınlık kazandırılmış 
ve tıkanan ekonomi ulusal bağımsızlığımızdan hiçbir 
ödün verilmeden işlerliğe kavuşturulmuştur, önerdiği
miz yasalar, vergi, belediye gelirleri, iç piyasanın dü
zenlenmesi önlendiği halde; çarkları, durmuş ulusal 
ekonominin çarklarının işlerlik kazanması sağlanmış
tır. Düzeni sağlıklı bir gelişime doğru yönlendirme 
çabaları başlatılmıştır. 

Anarşiyle mücadelede devletin yansızlığı sağlan
mış, kararlılığı demokratik ilkelerden hiçbir ödün 
verilmeksizin gösterilmiştir. Bütün bunların ve sayı
labilecek çok sağlıklı gelişmelerin bir erken seçim po
litikasına feda edilmesi gibi çok ciddi bir tehlikeyle 
karşı karşıyayız. 

1978 öncesi yönetim anlayışının ve uygulamaları
nın tekrar ortaya çıkması, Türkiye'nin o dönemde-
bkıden çok daha hızlı bir süreç içinde çok ciddi so
runların içine itilmesi'yle sonuçlanacak; çünkü için
de bulunduğumuz dünya koşulları, özellikle dünya 
kapitalizminin 1929 bunalımının ölçeklerine ulaştığı 
söz konusu edilen yeni bir bunalım içine girmesi; 
hem sorunları büyüten, hem de çözümlerini güçleşti
ren bir ortam yaratmıştır. Bu dönemde geçmişin yön
temleri geçerliliğini yitirmiştir. Hele, Türkiye'yi ifla-
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sa götürmüş olduğu saptanan yöntemler ise aylarla 
ölçülecek oyalamalara bile elvermeyecek bir duruma 
gelmiştir. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; muhalefet gö
revine başladığımız bugünlerde Yüce Meclisimiz ara
cılığıyla şu hususları vurgulamak istiyoruz : 

Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiyi kurmuş, 
yaşatmış bir partidir. iBundan vereceğimiz hiçbir ödün 
yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik, siyasi 
yelpazenin tam işlerliğinden yanadır. Solu olmayan 
demokrasiye de, demokrasisi olmayan sola da karşı
yız. Cumhuriyet Halk Partisi, bunu yalnız kendi de
mokrasi anlayışı veya yalnız kendi sol anlayışı açı
sından değil, Türkiye demokrasiisinin tam işlerliği 
açısından savunmaktadır. Bizi beğenenler de beğen
meyenler de, demokratik hak ve özgürlüklerinin sa
vunucusuyuz. 'Burada koşulumuz, demokrasiye inanç
tır. ©unu tıkayan yasal engellerin kaldırılması sava
şımızdan vazgeçmiş değiliz. Bu görüşü, hiç kimseye 
borcumuz olduğu için değil, kendi inancımız ve ken
di demokrasi anlayışımıza saygımızdan vurguluyo
ruz. Hoşgörülü uygar yönetim, demokrasi anlayışı
mızın temel ilkesidir. Bu husus sıkıyönetim uygula
malarımızda ortaya çıkmıştır. Bu inançla, anarşi ka
dar devlet terörizminin de karşısında olduk, karşı
sında . olacağız. 35 yıllık demokratik birikimimizi 
emekçi halkımız adına savunacağız. Çünkü, emek 
ancak demokraside değerini bulur, emokrasi de emek
çi halkın desteklediği ölçüde güç kazanır. 

Hükümetin, yaklaşımla uygulamasının demokra
simizin ulaştığı bu noktadan bir adım bile, gerileme
sine yol açması halinde Türkiye büyük kayıplara 
uğrayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi buna hiçbir 
şekilde izin vermeyecektir. 

Şimdi Hükümet Programının eleştirisine geçiyo
rum. 

Sayın iDemirel'in Hükümet kurma çalışmaları 
sırasında yaptığı' açıklamalardan sonra üzülerek be
lirtmek isteriz ki, ortaya çıkan program en az bekle
yişlerimizden bile yetersiz bir belge olarak önümü
ze sunuldu. Program soyut, genel, gerçekleri saptıran, 
çoğu kez abartan bir nitelik taşımaktadır. Bunu iki 
nedene bağlamak olasıdır : 

Hükümet, sorunları teşhis ve çözüm önerileri oluş
turma konusunda hazırlıklı değildir. Böyle bir duru
mun beklenebilecek vahim sonuçlarım yukarıda açık
ladık. 

İki; Hükümet sorunların üstüne gitmek isteme
mektedir. Yani, bir erken seçim politikası uygulamaya 

hazırlanmaktadır. Bu konudaki görüşlerimizi de ay
rıntılı olarak söyledik. Kanımız şudur ki, böyle bir. 
programın uygulanması 1,5 yıla sığmaz; ama Sayın 
Demirel'in yaklaşımıyla üç aylık bir döneme sığabi
lir. Bu programın diğer !bir niteliği, Adalet Partisinin 
bugüne kadar bilinen çizgisinden daha tutucu ve da
ha sağlamış olmasıdır. Örneğin, kamulaştırma ko
nusunda devletin yapması gereken kamulaştırmaları 
yapamaması için yaklaşımlar konulmuştur. Böyle bir 
anlayışla konut sorunun çözülebileceğini nasıl iddia 
edebilirsiniz. Programda «Emeğin sermayeye, serma
yenin emeğe tahakkümü yerine, hakkaniyet ölçüleri 
içerisinde uzlaşma sağlanacaktır» deniyor. Aynı say
fada «Tahrikler karşısında işyeri huzurunun temina
tını kanunlarda, Türk işçisinin vatanperverliğinde, 
Türk teşebbüs erbabının hakşinas olduğunda bulu
ruz» deniyor. Bu çelişkinin değerlendirmesini Türk 
'şçisine ve sendikacılarına bırakıyorum, 'hiçbir yorum 
getirmeden, tebrik ederim. (AP sıralarından «Anla
yış meselesi» sesleri) 

Servet beyannamesi konusunda; önerinin Türki
ye'ye değer artışı vergisini getirmiş bir partinin yak-, 
laşımıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Servet be
yannamesi konusunu daha sonra, biraz daha irdele
yeceğim. 

Hükümet teşebbüs, mülkiyet ve miras haklarını 
kutsallık mertebesine yükseltirken, çalışma hakkın
dan, emeğin değerinden hiç söz etmemiştir. Bu çok 
dikkat çekicidir ve Hükümetin zihniyeti açısından 
düşündürücüdür. Yeni Hükümetin ne ölçüde bütün 
milletin hükümeti olarak davranacağı açığa çıkmak
tadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Programdaki 
siyasi yaklaşımın değerlendirilmesinde aşağıdaki nok
talar üzerinde durmak istiyoruz. 

Sanki Türkiye'de demokrasi daha önce işlemiyor-
muş gibi, ara seçimleriyle ifadesini bulan milli ira
de, demokratik rejimin yeniden işlemesine imkân 
vermiş diyor. Türlü kışkırtmalara ve tertiplere karşın 
14 Ekim seçimlerinin huzur ve güvenlik içinde geç
mesinin sağlanmış olması, demokrasinin işlerliğinin 
en büyük kanıtıdır. (AP sıralarından «Yaaa» sesleri) 

Hükümet Programından aldım bunu, kendi prog
ramınıza tahammül edemiyor musunuz? (CHP sıra
larından alkışlar) Aynı, Hükümet Programından ak
tardım. 

14 Ekim seçimlerinin huzur ve güvenlik içinde 
geçmesinin sağlanmış olması demokrasinin işlerliği
ne en büyük kanıttır. 14 Ekim seçimlerinden önce 
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de Meclisin güvenoylarıyla işbaşına gelmiş, pek çok 
gensoruda güvenoyu almış bir hükümet vardı. O hü
kümet daha kuruluşuyla demokratik rejimi ciddi bir 
tehlikeden kurtarmıştı. Demokrasinin yeni hükümet 
kuruluncaya kadar işlemediği, eski hükümetin gayri-
meşru olduğu, ancak Demire! Hükümetinin kurul
masıyla işlemeye başladığı izlenimini vermek çok 
yanlıştır, haksızdır ve sakıncalıdır; yarınlar açısından 
sakıncalıdır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Çok 
hissisiniz Metin Bey. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Bakanlar
dan rica ediyorum biç değilse... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Çok yeniler sa
yın bakanlar, alışacaklar döne döne. 

(METİN TÜZÜN (Devamla) — ıSeçim sonuçla
rını Cumhuriyet Halk Partisinin değerlendiriş biçimi 
de çok ileri bir demokrasi anlayışının işaretidir. Ben
zer seçim sonuçlarıyla, hem de araseçimleri değil, 
genel seçimlerle ortaya çıkmış sonuçlarla karşılaştı
rıldığında Adalet Partisinin yorumu ve tutumu baş
ka olmuştu. 

(Programda, demokratik özgürlük kavramı, yalnız 
teşebbüs ve mülk edinme özgürlüğü olarak tanımlan
mıştır. Programa, siyasal açıdan en somut önerileri, 
demokrasiyi kısıtlayıcı önlemlerde görüyoruz. 

Program, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulmasını öngörmektedir. Devlet Güvenlik Mahke
melerinin, Anayasa içinde sonradan eklenen bir ya
ma gibi kaldığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla belli 
"olmuştur. Devlet Güvenlik Mahkemelerine kesinkes 
karşı çıkacağız. (AP sıralarından gürültüler) 

HİDAYET ÇELEBİ >tfKars) — Anayasayı değişti
rin Anayasayı!.. 

1. ETBM EZGÜ (Samsun) — O sizin yüzkaranız 
olsun, yüzkaranız. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Konuşmama baş
larken görüşlerimizi açık açık; ama belli bir uygar
lık Ölçüsünde sunacağımızı söylemiştim. Arkadaşla
rımdan rica ediyorum, hiç değilse kendi gruplarında 
dinleyen arkadaşlara yardımcı olsunlar, istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Devam ediniz Saym Tüzün. 
iMETİN TÜZÜN (Devamla) — Programda; «Sıkı

yönetim, hiçbir müdahale olmaksızın devam edecek
tir; yetkilerin hepsi kullanılacaktır» deniliyor. 

Anayasamız ve yasalarımız, sıkıyönetim halinde, 
kimlerin ne yetkileri olduğu halini saptamıştır. Hükü
metler, elbette bunun dışına çıkamaz. Yeni Hüküme

tin, Programında bunu vurgulaması bu bakımdan o 
kadar önemli değildir. Önemli olan, Hükümetin uy
gulamada benimseyeceği davranıştır. Basında yer al
mış olan haberler, bu konuda bazı kuşkulara neden 
olmuştur. 18 Kasım tarihli gazetelerdeki bir habere 
göre, Sayın Başbakan, Milliyetçi Hareket Partisi Ge
nel Başkan Yardımcısına; Sıkıyönetimin devam ede
ceğini, ancak, kadroların değiştirileceğini vaat etmiş
tir. Bu vaat ile bu müdahale etmeme niyeti çelişki 
halinde görülmektedir. Bu hava dağıtılmazsa, Türkiye' 
de terörün önüne geçmeye, bu Hükümet çok iyi ni
yetli olsa daihi, çok iyi niyetle yaklaşsa dahi gücü 
yetmeyecektir. Yardımcı olmak için altını vurgulaya
rak tekrar etmiş oluyorum. Belki de koşulsuz des
teğin koşullarından biri ortaya çıkmış oluyor. Sikı̂  
yönetim alanlarının genişletilmesi konusunda çok has
sas olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Programda TRT'ye açıkça iftira edilmektedir. 
Sayın Demirel muhalefette iken TRT'yi mektuplarla 
baskı altına alacağına, iddialarının gerçekliğine ina-
nıyorduysa, bunları 'belgelendirip, yasada gösterilen 
denetim mercilerine başvurmalıydı. Biz muhalefette 
iken böyle yapmıştık. Bu tür iddialar TRT'yi iktidar 
organı durumuna getirme amacına zemin hazırla
maktır. TRT ve genellikle basın ve yayın organları 
konusunda Programın 14 ncü sayfasının başında, belki 
de daha tehlikeli niyetler görülmektedir. Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun değiştirilmesine ge
rekçe olan şikâyetleriniz nedir, bunları açıkça ortaya 
sergilemelisiniz. 

iProgramda Danıştayın yürütmeyi durdurma yet
kisini kaldırma amacı güdülmektedir. Görülüyor ki, 
Anayasanın 114 ncü maddesinin 1971'deki değişikliği 
Sayın Demirel'i tatmin etmemiş. 

j Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de prog
ramın ekonomik konulara genel yaklaşımını eleştire
ceğim. Programda ivedi, orta ve uzun dönemli so
runlar ve bunların çözümleriyle ilgili öneriler ara
sında bir ayırım yapılmamış. Bütün konular çok ge
nel bir düzeyde ve soyut biçimde ele alınmıştır. !Bu 

I Programdan, Hükümetin ivedi sorunları çözmek için 
neler yapacağını ve nasıl bir gelişme stratejisi izleye
ceğini anlamak olanağı yoktur. İvedi sorunlar; Tür
kiye'de iki yıldır ivedi ekonomik sorunlara çözüm ge
tirmek için somut önlemler ve programlar oluşturul
muş ve uygulamaya konulmuştur, Birçok alanda da 
sonuçlar alınmıştır veya alınmaktadır. Hükümet 
Programında bu önlemlerin uygulanması, değiştiril-

] mesi veya yenilerinin getirilmesine ilişkin hiçbir açık-

— 138 — 



M. Meclisi B : 7 

lama yoktur. 'Bu, Hükümetin, Sayın Demirel'in bü- I 
tün açıklamalarına karşın hiç de hazırlıklı olmadığını j 
göstermektedir. Böyle bir durum iki bakımdan kuşku I 
vericidir : I 

î. Sorunlar hiç gecikmeye katlanılmayacak ka- I 
dar ağırdır. Cesaretli kararların beklenilmeden alın- I 
ması, uygulanması zorunludur. Her türlü gelişmenin I 
topluma maliyeti çok büyük olacaktır. I 

• 2. Ülke sorunlarını çözmede gösterilecek karar- I 
İtlik, uluslararası güven lirliğimizi artıracak ve etki- I 
mizi güçlendirecektir. Programdan TÜStAD'ın 12 1 
Kasım 1979 tarihli raporundaki öneriler doğrultu- I 
sunda, 1976 - 1977 dönemindeki, özellikle kısa dö- I 
nemli borçlanma, kaçak döviz ticaretinin yasallaştı- I 
rılması gibi uygulamalara tekrar dönülebileceği izle- I 
ilimi edinilmektedir. Böyle davranış, Türkiye'yi 1976 - I 
1977 döneminden çok daha hızla iflas noktasına geti- I 
recektir. Bu konuda Hükümeti içtenlikle uyarmak is- I 
tiyoruz. I 

Orta ve uzun dönemli politikalar : Program kal- I 
kınına stratejisinden, sosyal hedeflerin gerçekleştiril- I 
meşinden tek yolun ekonomiyi büyütmek olduğunu I 
belirtmekte ve gelir dağılışının düzeltilmesinin, kal- I 
kınma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğu ge- I 
rektiğini benimsememektedir. Bu düşük gelirlilere ile- I 
riye dönük umutlar veren; fakat gelir dağılışını git- I 
tikçe bozan bir kalkınma modelinin tekrar uygulan- I 
maya koyulacağını göstermektedir. I 

Program, sermaye çevrelerini, işçileri, kentlileri, I 
köylüleri, esnafı, memurları, yaşlıları, çalışamayanları I 
içeren bütün toplum kesimlerine yönelik vaatlerle 
doludur. Ancak bu vaatlerin hangi kaynaklarla ger- ] 
çekleştirileceği belli değildir. Ayrıca hem mülk sahibi
nin hem de kiracının çıkarını gözetecek adaletli bir I 
kira politikasının nasıl 'Oİuşturulaca|ını anlamakta I 
oidden güçlük çekiyoruz. I 

Programda Türkiye'nin hızla değişmekte olan I 
Uluslararası ekonomik düzene nasıl ayak uyduracağı- I 
nı gösteren hiçbir bilgi yoktur. Bu iki yıldır sürdü- I 
rülmekte olan çok yönlü ve bağımsız uluslararası eko- I 
nomik ilişkiler yerine, tekrar, bağımlılık ilişkilerinin I 
«gemen olduğu bir uygulamaya dönüleceği izlenimi- I 
ni vermektedir. Bu uygulamanın bizi hangi noktaya I 
getirdiği bellidir. Bu nedenle, çok yönlü ve bağımsız I 
uluslararası ekonomik ilişkiler kurmayı, Türkiye için I 
bir siyasal seçimden öteye, sağlıklı bir gelişimin te- I 
mel koşulu saymak gerekir. Türkiye'nin içinde bu
lunduğu bu güç dönemde, ekonomik konuların bu 
kadar genel ve soyut bir yaklaşımla ele alınması, Hü- I 
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kümet Programının sorunlara temel çözümler aran
mayacak bir geçiş dönemi için hazırlandığı izlenimi
ni güçlendirmektedir. Türkiye'nin bu tür oyalamala
ra katlanamayacağını, eğer böyle bir art niyet varsa 
bunun sorumsuz bir davranış olduğunu hatırlatıyoruz. 
Hükümeti başarısızlıkla sonuçlanacağı kesin olan bu 
hesaplardan vazgeçmesi konusunda uyarıyoruz. 

Programda, Türkiye'nin 1979 Kasımında içinde 
bulunduğu güçlüklerin olduğundan da büyük göste
rilme çabası belirgindir. 1979 sonunda enflasyonun 
% 10ü'e ulaşacağı söylenmektedir. Başbakanlık Dev
let istatistik Enstitüsünün son tahminlerine göre, 
1979 yılında şimdiye kadar gözlenen fiyat artışları 
aynı hızla sürse bile, 1979 yılı sonunda toptan eşya 
indeksleri ve geçinme indeksleri 1978'e göre, belki' 
biraz daha yüksek, fakat >% 100'ün altında bir artış 
göstermiş olacaktır. Programda belirtilen % 100'lük 
artışın altında olmasına karşın, beklenen fiyat artış
ları toplumun ve ekonominin dayanamayacağı kadar 
büyüktür; doğru. Alınan ve alınacak önlemlerle dü
şürülmesi gerekir; doğru. Fakat, fiyat artışlarının ol
duğundan da büyük gösterilmesinin bir nedeni, halkı 
uygulanabilecek seçim ekonomisi politikalarının 
sonuçlarına hazırlamak olabilir. Böyle bir uygulama
nın bedeli, toplum ve özellikle uygulayıcılar için çok 
yüksek olacaktır. Programda ileri sürülen şaşırtıcı 
bir iddia da 1977 ve öncesi yıllarda % 7,5 olan kal
kınma hızının 1978 - 1979'da sıfır olmasıdır. Bu ta-
mamiyle gerçek dışıdır. Sayın Demire!, gerek Prog
ramda gerek önceki konuşmalarında nedense kendi 
döneminin hesabını hep bürüt yapar, OHP dönemini 
hep net yapar. Bu net, bürüt hesabı bir aldatmacadır. 

/ Devlet İstatistik Enstitüsünün ulusal gelir hesap
larına göre kalkınma hızındaki düşme 1977'de baş
lamış ve % 4'e düşmüştür. 1978'de kalkınma hızı 
Programda iddia edildiği gibi sıfır değil i% 3,5 ol
muştur. Eğer nüfus artışı dolayısıyla bu kalkınma 
hızından % 2 - 2,5 düşüyorsanız, 1978 öncesi rakam
larından da lütfen o nüfus artış hızını düşünüz. 

1979 yılı için yapılan ön tahminler kalkınma hı
zının ı% 3 dolayında olacağını göstermektedir. Bu 
Hükümet Programının ekonomik durumu olduğun
dan da kötü göstermesinin bir başka örneğidir. Prog
ram, Parlamentonun onayladığı Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma- Planının değiştirilmesini öngörmektedir. 
Bunun gerekçesi ve uygulanacak yeni kalkınma stra
tejisinin ilkeleri açıklanmamıştır. Türkiye'nin kısa 
dönemli sorunlarını gerçekleştirmek için uzun dönem
li çıkarlarını ipotek altına alacak her türlü yaklaşımuı 
karşısında olacağımızı şimdiden belirtmek isteriz. 
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Hükümetin kuruluşu sırasında İşletmeler Bakan
lığının kaldırılmasını devletçilik ilkesine ve Kamu 
İktisadi Teşekküllerinin etkin bir biçimde işletilmesi 
çabalarına indirilmiş ağır bir darbe olarak nitelendi
riyoruz. Yerel Yönetim Bakanlığının kaldırılmış ol
ması da Adalet Partisinin, yerel demokrasimin yerleş
mesine ve kent hizmetlerinin gelişmesine karşı gös
tere geldiği ilgisizlik ve umursamazlığın endişe verici' 
bir biçimde devam ettiğini göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi Prog
ramda yer alan başlıca ekonomik konulara ayrı ayrı 
eğilmeye çalışacağım. 

Enflasyon : Programda bu önemli sorunun boyut
ları abartılmış fakat nasıl çözümleneceği açıklanama
mıştır. Tersine, Programda, Devletin yeni gelir kay
naklarına kavuşturulması konusunda herhangi bir 
açıklama göremiyoruz. Kaldı ki, Programda ve Sa
yın iDemirel'in Program öncesi konuşmalarında be
lirttiği gibi, eğer Programda saydığı katmanların ve 
Sayın Brbakan'ın yeterli görmediği olanakların ak
tarılması sonucu eğer Devlet gelirlerinde yeni artışlar 
sağlanamazsa enflasyonu nasıl önleyeceğinizi anlamak 
mümkün değildir. Çünkü saydığınız hususların mali 
portresi 1015 milyar liradır. 

Programda bu önemli sorunun boyutları, abartıl
mış fakat nasıl çözümleneceği açıklanmamıştır. Bu 
nedenle, Türkiye'de enflasyon konusunda bazı açık
lamalar yapmak gereğini duyuyoruz. Sakın yapıla
cak zamlara, verilecek şeylere karşı olmak için söyle
diğimizi sanmayınız. Aslında biz toplumun dar ge
lirli katmanlarına kaynak aktarmak için elimizden 
geleni yaptık - birazdan onları vurgulayacağım - ama 
büyük ölçüde bizim yapmamız da engellendi. Şayet 
Parlamentonun gündeminde 'bulunan vergi kanunla
rı çıksa idi enflasyonist baskılara maruz kalmadan bu 
aktarmaları yapmak mümkündü. Şimdi siz, gelir kay
nağı göstermeden bu aktarmaları yapmak istiyorsu
nuz ve «enflasyonu önleyeceğiz» diyorsunuz. İşte bu 
1,5. yıla sığmayacak ama Sayın Demire! mantığı ile 
3 aylık bir programın faturasıdır. 

Her şeyden önce şunu vurgulamak isteriz ki, 1974 
yılında alınan ciddi istikrar ömUemleri! sayesinde eko-
nomimiiz 1975 yılımda göreli bıir istikraıra kavuşmuş, 
o zaman 'bizim iktidarda iken aldığımız etlkıin ve tu
tarlı önlemlerim sonucu 1975 yılında ülkemizdeki fi
yat genel düzeyindeki artış oranı % 11,4'e düşmüş
tür. 1975 yılında Birinci Cephe Hükümetlinin iktidara 
gedmesinden sonra bu Hükümetçe uygulanmaya baş

lanılan sorumsuz ve savurgan polütâkaılar yüzündeni 
ekonomıimiz hızla 'kaygı verici bir enflasyon sürecine 
sürüJdenımlişti, aynı programın mantığı gibi. 

Böylece 1975 yılımda % 10,4 olan toptan eşya fi
yatları genel endeksindeki artış oranı 1976 yılımda 
% 19,1'e ve 1977 yılında, ;% 36,1'e yükselmiştir. İk
tidarda bulunduğu süre içinde sürelkM bir seçüm eko
nomisi poijtükası uygulayan Birinci Cephe Hüküme
ti ilik belli rtıileri 1976 yilınıda görüllien yüksek enflasyon 
eğicimi karşısında etlkıin önlemıler aillmak yerine, so
runları ertelemeyi yeğlemiş, ya da yapay ferahlık ve 
jolluik görüntüleri yaratarak kamuoyunu oyaılama yo
lunu tutmuştur. 

Nitekim ibu çağdışı ve sorıımluluk duygusundan 
uzak anlayışı içimde Birinci Cephe Hükümeti enflas
yonla' cidıdıi önlemler alarak savaşmak yerine, kamu
nun ürettiği mial ve hizmetlerin fiyatlarını dondur
mak ve dış allımı olabildiğince artırmak gibi ekono-
mıimıizıin yıkımına neden olan sakat tutum ve uygu
lamalar içime girmiştir. 

Bu sorumsuz ve sakat tutum ve uygulamalar yü
zünden Türk ekoınomuisi bıiizüm görevi devraldığımız 
1978 yılinia ertelenerek ağırlaşmış sorunlarla ve tır
manış aşamasında bululmam görülmemiş bir enflasyon 
süreci içine girilmiştir. Enflasyon süreci 'iktidara gel-
diğimıiz 1978 yılı başlında tam anlamıyla bir tırmanış 
süreci içimdeydi. Çünkü 1977 yıla içimde Birimdi Cep
he Hüküimeöimce uygulanan hesapsız para kredi po
litikasıyla, yine bu Hükümetin sorumsuz ve savurgan 
politikalları yüzümden oluşan döviz darboğazınım eko-
nomıiımıiz üzerindeki yıkıcı sonuçları etkilerini asıl 
1978 yıllında ve onu »izleyen yıllarda kendisimi göste
recekti. 1977 yıllımda •% 49,6 oranında artan emisyon 
hacmimin, j % 71,5 oranında artan Merkez Bankası 
kredilerinim, % 39 oranımda artan toplam para arzı
nın ve döviz darboğazı yüzünden bozullam sunu-is
tem dengesinin olluımısuz etkileri, 8^10 aylık zaman 
aralığı ile 1978 yılında duyulacaktı ve nitekim de 
öyle oldu. 

O nedenle demlebMtir ki, hükümeti devraldığımuz 
1978 yılı başında ekonomiimizim karşı karşıya bulun
duğu enflasyon bir buzdağı gibiydi. Gözle görüleme
yen bölümü göriileniimden çok daha büyüktü, çok 
daha derindi. Aslımda 1976'dan somra 1977 erkem se
çimlerimin Adalet Partisi ferafmdam1 istenmes'imlin te
mel mantığı da buydu. 

1976 ve 1977 yıllarında enflasyonla savaş, hem 
söz konusu sürecin henüz başlangıç aşamasında ol̂  
ması nedeniyle dahla kolaydı, hem de dünya komjonjk-* 
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türü böyle bir savaşım için dverişlliydi. Çünkü bu 
yıllarda dünya, özettikle ekonomik iiişMerimiziin yo
ğun olduğu sanayileşmiiş ülkelerde fiyatlar belirli bir 
istikrara 'kavuşmuştu. O nedenle Türkiye dışardan 
enflasyon ithal etmiyordu. Oysla 1978 yılında dünya
da fiyatlar yeniden bir artış sürecine girdi. Gelişmiş 
ülkelerde fiyat artışları % 10 üzerine çıkarken, ge-
' İlişme yolundaki ülkelerde >% 30'u aştı. 1979 yılında 
ise sanayileşmiş ülkelerde bile fiyat artışlarının % 
20'ye yaklaştığı görülüyor. 

Öylelikle Türkiye 1979 yılında enflasyon ithal 
eden bir üıîke haline geldi. Başlangıçta bir istem ve 
darboğaz enflasyonu olarak ortaya çıkan enflasyon 
sürecine 1979 yılımda, dlimıizde olmayan nedenlerle 
bir de maliyet boyutu eklenerek, aldığımız ciddi ve 
tutarlı önlemlerin etkinliği azaldı. 

Böylece Cephe Hükümetlerinden tırmanış aşama-
sında ülike düzeyine yayıllmış bir enflasyon süreci 
devralan Hükümetimiz, bu soruna ülkemin gerçekle
rin)! dikkate alarak akılcı ve gerçekçi bir tutumla yak
laştı. Hükümetimiz bir yandan enflasyonun bugün
den yarma önlenemeyecek bir süreç olduğunun bilin
cindeydi ve o nedenle enflasyonu bıçakla keser gibi 
kesmeyi değil fakat, denetim altına alarak zaman 
içinde yavaşlatmayı amaçlıyordu. Bir yandan da aşı
rı dozda kısıtlayıcı politikalarla, esasen büyük bo
yutlara varmış olan işsizliği daha da artırmayacak 
inmlı, ölçülü bir genişlemenin gerektiğine inanıyordu. 
Başka bir deyimle ekonomimiz durarak, daralarak 
değl; canlanarak istikrara kavuşacaktı. Enflasyonla 
savaşımda en etkin araçlardan birisi olarak bilinen 
para - kredi politikası işte bu çağdaş ve gerçekçi an
layış içinde uygulanmıştır. Bu çerçeve içinde para 
ajanımda genişleyen ve fiyat artışlarına maruz bulu-
niain ekonomimizin gereksinmelerimi dikkate alan öl
çülü bir politika izlenmıiştir. Bu ölçülü politikanın 
sonucu olarak emisyon hacmindeki artış oram 1977 
yılında ı% 49,6 iken, 1978 yılımda % 45,9'a geriie-
rnıîşıtir. 1978 yılımda fiyat artışlarının 1977 yılına ba
kışla daha hızlı olduğu ve 1978 yılında ekonomimi
zin 1977 yılma oranla daha genişlemiş olduğu dikka
te alınırsa bu azımsanmayacak bir daralmadır. Büt
çe gerekleri ve köylüye ödenen yüksek taban fiyat
ları, köylümüzün alın terinin ve emeğinin değerlendi-
itilmesine verilen özel önem nedenliyle, 1979 yılında 
emıîsyomdaki genişleme Ekim ayı sonu itibariyle 1978 
yılının eş dönemine göre daha yüksek olmuştur. An
cak önümüzdeki aylarda dış alımların, devrettiğimiz 
dış ödeme olanaklarının kullanataasıyîa artması emis-
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yomdaki artış hızını yavaşlatacaktıır. Ayrıca Kasım 
ayının vergi tahsilat ayı olduğundan kamumun bu ay 
çerisıiınde Merkez Bankasına başvurması azalacak
tır. Nitekim Ekim ayı sonunda 184,8 milyar liraya 
yüksekmiş olan emiiisyon hacmi 9 Kasım tarihinde 
176,3 milyar liraya gerilemiş bulunmaktadır. Söz ko
nusu gerileme bu tarihten sonra da sürmüş, örneğin 
eldeki son verilere göre emisyon hacmi, hükümet gö
revini devrettiğimiz 13 Kasım günü 172 milyar doda
yım?. famiştir. 

Enflasyonla savaşıımda, kamu maliyesinin Sağlıklı 
kaynaklara - dlayandııriilmasını sağlıklı bir kamu mali
yesi oL!uşturu!İması ve tasarraflaon özendirilmesi, 
banka kaymaklarınım spekülatif alanlardan üretken 
alanlara kaydrfmaısı büyük önem taşır. 

Hükümetimiz bu yönden de etkin ve tutarlı çaba
lar harcamıştır. Bu anlayış içerisinde sağlıklı bir ka
mu maliyesi oluşturmak amacıyla hazırladığımız ve 
bazı vergi kanunlarında bu yönde değişiklik yapılma
sını öngören yasa tasarısı, muhalefet tarafımdan an
laşılmaz bir tutumla engellenmiş ve böylelikle Hükü-
metümıiz enflasyonla savaşım konusunda etkin bir 
araçtan yoksun bıraMmıştır. Bu konuda, gerek Hü
kümet Programımda gerek Sayın Brbakan'm komuş-
masını dinlediğim zaman, bizim Parlamentoya sun
duğumuz vergi tasarıları tam olarak gözler önüne ge
liyor değerli arkadaşlarım. 

Hem vergi adaletlinden bahsedeceksiniz, hem es
nafların daralan sımurlardan bunaldığından bahsede
ceksiniz. Şoförlerin bile defter tutma mecburiyetinden 
işportacıların defter tutma mecburiyetimden bahsede
ceksiniz, asgari geçim indirimimden bahsedeceksiniz; 
değerli arkadaşlarını ondan sonra vergi kanununu en
gelleyeceksiniz; bu manıtığa saygı duymak mümkün 
değildir. Biziim kanunumuzu isterseniz getiriniz, ya
hut kendi kanonunuzu getiriniz, ama böyle bir ka
nun getirmeye mecbursunuz, bumun altmdam kalka
mazsınız. Böyle bir tartışma olduğu zaman bize şu 
söylenmişti: «Siz vergi, kanunlarıyla sosyalizmin de 
ötesine geçiyorsunuz»*. 

Değerli arkadaşlarım, vergi kapitalist bir düzenin 
bir ürünüdür, bîr suibapıdır. Kapitalist düzen de, 
mülkiyet bir mamtıkısa, vergi onun suibapıdır. Hangi 
ülke vergi yoluyla sosyalizmi, komünizmi uygulamış-
tır? Böyle bir mantığa saygı duymak mümkün değü-
dıir. Eğer öyle bir mantığa saygı duyulursa, - şimdi 
takdirle karşılıyorum - Fimansmam Kanununu getiren 
Adalet Partisi komümizmin de ötesine geçmiş oluyor. 
Sen Simonizme geçmiş oluyor; bu rnamtıga saygı duy
mak mümkün değffldir. 
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Bilindiği gibi 1978 yıllı başında hükümet görevi
mi devir affdığıımızda tasarruflar kaygı verici bıir geri
leme sürecine ginmıiş, cephe hükümetlerinin yarattı
ğı enflasyonisıt bekleyişler nedeniyle bankaların kay
naklan üretken akınlardan spekülatif alanllara kay-
mıştıi'. 

Hükümetimiz mevduat ve kredi faizlerinde yap
tığı (düzenlemelerle bu alanlarda da ömemlıi aşamıaljar 
kaydetmııiştir. Nitekim bu düzemlameller sonucunda, 
1976 yıllında % 23'e düşmüş olan mevduat artış ora-
nı 1978 yılımda ı% 32,9'a yükselmiştir. Mevduattaki 
artış eğitimli 1979 yılında da sürmüş, Yılbaşı - Elidim 
ayı so,nıu itibariyle 1976 yılında (% 5,7 olan mevduat 
artış oranı;, 1978 yılımda % 14,3'e yükselmiş, 1979 
yıl'unida da % 29,3'e yükselmiş bulunmaktadır. 

Vadeli tasarruf mevduatımda sağlanan artışlar da 
daha çarpıcı ve anlamllindır. 1976 yılında % 13,3'e ge-
riemilş olan vaidel mevduat artışı oranı 1977 yılında 
% 17,4 olarak gerçetolieşmiiş; Hükümetimizin aldığı 
önlemlerle 1978 yılında % 38,8'e yükseltmiştir. 1978 
yılında, yılibaşı ve 12 Ekim tarihleri arasında vadeli 
mevduattaki artış oranı j % 45,4'e yükselerek, artış 
eğilimi hızlanarak sürmüştür. 

Enflasyonfla savaşım konusunda Hükümetiimıizıin 
kararlı tutumuma ve aldığı etkin önlemlere karşı, 1977 
yılının uzantısı olan 1978 ve 1979 yılarımda bizden 
önceki dönemlde ertelenerek ağırlaşmış, 'birikmiş so
runlar nedeniyle enflasyon hala Türkiye'min, en önem
li sorunu olmakta devam etmektedir. Bu bakımdan 
hükümet olduğumuz dönemde oluşturduğumuz sağ
lıklı ve tutarlı politikaların sürdürülmesi yanında, 
ciddi bir vergi reformuna gereksinme vardır. Hükü-
metinııiz döneminde hazırlanarak Türkiye Büyük Mil
let Meollisiine sunulan, ancak o zamanki muhalefet 
partilerimin yaptığı engellemeler yüzünden yaısallaşa-
mayan Vergi Kanunu toplumsal ve ekonomik içeri
ği: olan ıbıir tasarı ildi. Tasarımım en belirgin özelliği, 
verginin finansman işlevinden çok toplumsal işlevine 
ağırlık vermesi olmuştur. Bu konuda şu örnekleri 
vermek mümllcünidür. Özel indirim hadleri 19 kat ar
tırılarak aylık 150 İradan 2 850 'liraya çıkarılmış ve 
özellikle düşük ücretlerin vergi yükü büyük ölçüde 
azaltılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın mıilletvekileri; Adalet Parti
si Programında ve bugüne kadar kurduğu hükümet 
programlarında asgari geçim indirimli konusunda de
vamlı vaat etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Prog
ramında ve kurduğu hükümetlerde bunu vaat etmiş
tir, 
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i 1977 seçiminden önce kadük' olan bir tasarı var
dır. Bu tasarı Adalet Partisıi Hükümeti tarafından 
Parlamentoya sevk edilmiştir. Bu tasarının altında 
Sayım Erbakan'ın da imzası vardır, bu tasarımın al
tında Sayım Türkeş'iın de imzası vardır. Bu tasarı Baş
bakan olarak Sayın Demıirel tarafından Parlamento
ya sunulmuştur. Bu tasarı senelerdıJr asgari geçim, in
dirimlimi vaat eden, programımda vaat eden, seçim 
bidıirgelerinde vaat eden bir siyasii iktidarın iktidara 
geüdiği zaman yaklaşımının bir vesikasıdır. 

Asgari ücret Türkiye'de 3 300 Mira iken Cumhuri
yet Halik Parbisıi şu emgelllediğiniiz tasarıyla özel indi
rim ismiyle asgari ücreti 2 850 liraya çıkarmışta-, ya
ni günde 5 liralık özel indirimi günlük 95 liraya çı
kararak 2 850 liralık aylık kazancı vergiden istisna 
tutmuştur. Şüphesiz ki bu tasarı hazırlandığı zaman 
bu rakamlar tutarlı idi, gerçekçi idi, ama bugün için 
bu rakamlar yıpranmıştır; ama bunu engellediğimiz 
tarihte Tanrıya şükürler olsun M, sizin kamun tasa
rımız kadük olmuştur. Çünkü sizin tasarınız şu idi: 
Şimdi bizim taslarımızı engellediniz ve bunun politi
kasını yapmak istiyorsunuz. Günde 5 lira olan özel 
indirim, sizin tasarımızla ancak günde 15 liraya çıkı
yordu, o 'da 1 yılda değlii, 4 yılda. Birinci yıl 7,5, 
ikinci yıl 10, üçüncü yıl 12,5, dördüncü yıl 15 lira
ya; 193 sayılı Kanunda yapmak istediğimiz değişiklik 
buydu. Sizi bu tasarıyı kanunlaştırmaktan erkem se
çim kurtardı; ama bütün bu vaatlerinize karşın, bü
tün siyasii partilerin vaaıfeıime karşın, Cumhuriyet 
Haılk Partisi tutarlı, o günün koşullarına göre ola
naklar ölçüsünde bu indirtimi sağlayıcı kamun tasarı
sını Meolse getirdi, engellediniz. 

Şimdi bütün siyasi partilere soruyorum, Sayın Er-
baikanla soruyorum, Mıillliyetçi Hareket Partisine so
ruyorum, Adalet Partisine soruyorum: Haydi, bize 
bir siyasi fatura yüklemek istediniz, dar gelMİerin 
gelirlerimi biraz artıırıcı, devlet masraflarını karşıla
yıcı, geûir aktarmada hakça vergilendirmeyi sağlayan 
veya gereğince vergilendirilmeyen kesimleri vergilen
diren, Mercedes arabadan fazla vergi allan, Nova ara
badan fazla vergi alan, özel okulda çocuğu okuyor
sa, özel arabası varsa, lüksü varsa, yazlığı varsa, ku
lüplere üye ise, bir hayat standardı esasına göre be
yan ettiği gefei değil1; ama blir baz taban gelirden 
vergi almayı amaçlayan kanun tasarısını engellerken 
vebalden korkmadımız mı? (AP sıralarımdan «Allah, 
Allah»ı sesleri). 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Yeşdlçam'a benzi-
yorsum. 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sen an*a-
rnıazsıın. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Çok rica ediyo
rum, üslûbumuza dikkat edelim. Ben saygıyla dinli
yorum ve cevap vermek istemiyorum. Burası Millet 
Meclisi, burada bir parlamenterin «Yeşilçam'a ben-
ziyorsun») demesini hiç yakıştıramıyorum, denmemiş 
sayıyorum. Bunu bir 'başka türlü değerlendirmeye bi
le terbiyem müsait değildir. Hele bunun bir sendika
cı tarafından, emek adına konuştuğum bu sözlerin 
bir sendikacı tarafından çarptırılması gerçekten ha
zindir. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sarıdır, sarı; ku
suruna bakmayın. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Gelir Vergisi ta
rifesi özelikte düşük gelirliler lehine yumuşatılmıştı 
bu tarifede. Toplumsal ve kültürel içerikli istisna ve 
mulafiyet'l'er genişletilmiş ve bunlarla ilgili haksızlık
lar giderirniştir. Bu arada telif kazançları istisnası 
10 kat artırılarak 10 binden yurt dışında 40 bin lira, 
100 bin Mraya, yurt dışında 400 bin liraya çıkarılmış-
tıır. Sakatlık istisnası, sakatların ücret ve kazançları
na etkisi ölçüsünde kademeli indirime dönüştürülmüş. 
Küçük çiftçi muaflığı sınırlarından hâsılat ölçüsü 60 
ıbiın liradan 80 bin lıiraya çıkarılmış. Stopaj yöntemi 
yaygınlaştırılmış, kira gelirlerindeki beşbin liralık is
tisna 25 bin liraya yükseltilmiş. İhtiyari toplama sı
nırı 1Q bin liradan 40 bin liraya çıkarılmış, zorundu 
tüketim maddeleri ve bazı işlemler tuz, kibrit, elekt
rik, havagazı nalburiye eşyası, televizyon ve oto ye
dek parçiasıyla her türlü dava açma işlemleri vergi 
dışımda bırakılmış, veraset ve intikali vergisindeki 40 
bin liralık istisna 250 bin liraya çıkarılmış ayrıca an
ne ve babaya 100 bin er liralık istisna tanınmıştın 

Böylelikle bu yasa tasarısından sağlanması bekle
nen hasılatın büyük bir bölümü toplumun dar ve sa
bit gelirli kesimine gelir artışı biçiminde yansıtılmiak 
istenmiştir. Toplumsal işlevinin yamısıra tasanda eko
nominin yönlendirilmesine ilişkin önlemler de yer al
mıştır. Örneğin; halka açık ortaklıkların kurulması 
özendiıriteiştir. Kurumlaşmada sadece vergi tasarruf
larına yönelik sapmalar önlenmiştir. İstihsal Vergi
sinden yerli girdi kullanan sektörlerde vergi indirimli 
yapılmış, zorunlu mallar vergi kapsamına alınmıştır. 
İthal vergilerinde haksız kazançlara yol açan bazı 
muafiyeti! indirimler kalidırılimıştır. Özellikle lüks ta
şıtların vergileri artırılmıştır. Televizyondaki reklam
lar vergilendirilmiştir. Bunların yanında vergi kay
bını önleyici şu önlemlerden de söz etmek mümkün
dür, 

Belge ve delil sistemi yeniden düzenlenmiştir. 
Vergi denetimi geİiştirifcnıiş ve yaygınlaştırıtauştır. 
Vergilenin ilanı konusunda yenli bir yöntem geliştir
miştir. Vergi yargısının etkinliği artırılmış ve klade-
misler azaltılmış, itirazımda haksız çıkan yükümlüden 
faiz alınması öngörülmüştür. Gelir Vergisinde götü
rü vergileme yeniden düzenlenmiş, küçük esnafın def
ter tutma sınırii'arı sekiz kat artırılmıştır. Servet beya
nı uygulamasında ortaya çıkan sakıncalar önlenmiş
tir, 

Değerli arkadaşlarım, servet beyanı uygulamasın
da ortaya çıkan sakıncalar önlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, servet beyanı konusunda 
sizin yaklaşımınızla bizim yaklaşımımız farklı. Biz, 
bu tasarıda servet beyannamesinin yenilenmesini şöy
le bir esasa bağlamıştık: Dileyen servet beyanname
sini yenileyebilir, verdiği ek beyanın o yıla isabet 
eden vergisinin % 20'simi devlet vergi olarak alacak
tır. Bunun iki yararı vardır. Birisi ek servet beyanı 
eden mükellef, devlete bu ek servetinin vergisini vfca> 
menin huzurunu, iç rahatlığını hissedecektir ve ikin-< 
tisi kamu bu sayede bir gelire kavuşacaktır. 

Ama görüyorum ki, sizin programınızda, tabii 
daha detayı ortaya çıkmadığı için kaydı ihtiyatla 
söylemiş ölüyorum; böyle bir hüküm yoktur. Dile
rim ki, bu hükmü bu kayıtla getirmiş olasınız. En 
azından beyannamesini yenileyen mükellef birikmiş 
servetinin vergisini vererek bir iç huzuru, iç rahatlı
ğı hissetsin. . 

Görüldüğü gibi bu tasarıda yer alan hükümler
den birçoğu Demire! Hükümeti Programında da ön
görülmüş bulunmaktadır. O halde Eceviıt Hükümeti 
zamanında hazırlanan ve muhalefetin ve bu arada 
Adalet Partisinin direncesiyle yasalaşması engellenen 
bu tasarının o zamanın muhalefetinin katkılarıyla ni
çin çıkarılmlaik istenmediği bizim için yan,ıtlanması 
gerçekten güç bir sorundur. Bu sorunun bir yanıtını 
belki de Demirel Hükümeti Programında yer alan 
servet beyannamesinin mantığında bulmak mümkün
dür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Programda1 

Hükümetimiz döneminde bütün yatırımların dürdü-
rulîiduğu iddia edilmektedir. Bu, gerçeklere tümüyle 
aykırıdır. 1978 ve 1979 yıllarında yatırım programla
rı düzenlenirken Türkiye'nin kamu yatırım olanakla
rı ile rasyonel bir zamanlamayla üretime geçirilebi
leceklerin çok üstünde, sadece temeli atılmış proje
ler demetiyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu projeler 
ekonomik, sosyal ve teknolojik açılardan tekrar ir-
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delenerek zorunlu olarak bir zamanlamaya tabî tû-
tutauş ve öncelikli görülen projelere eski dönemler
de yapılanın çok üzerinde tahsisler yapııîlaırak, zama
nında bitirilerek üretime sokulmaya çalışıfaınştır. Bu 
tür tesislere bazı örnekler vermek istiyorum. 

Enerji alanında : Afşin - Elbistan - A Termıik 
Santralı; 1977 sonuna kadar 6 yıllda harcaman 3,5 
milyar Türk Lirası,, 1978'den 1979 Ağustos sonuna 
kadar harcanan 6,1 miyar Türk Lirası, 

Sorma - B Termik Santralı; 1977 sonuna kadar 6 
yılda harcanan 600 milyon Türk Lirası, 1978 Men 
1979 Ağustos sonuna kadar harcanan 4,4 miyar Türk 
Lirası. 

Yatağan Termıik Santralı; 1977 sonuna kadar 3 
yılda harcanan 630 milyon Türk Lirası, 1978'den 
1979 Ağustos sonuna kadar harcanan 2,8 milyar 
Türk Lirası. 

Çayırhan... Çayırhian Termik Santralı. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Niçin gerçefic-
öfesmıiyor. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Onlar da var, on
lar da var. Bazılarının fizüiifci gerçekleşmelterıinıin so
nucunu övünçle size bıraktık. Nitekim «Hasan Uğur
lu Barajının gerçekleşmesini ve enerji 'kısıtlamasını 
kJaldıırdiik» diye ilk gündeki beyanlarınızı o mantığa 
dayamak zorundasınız* bazılarını da size bıraktık. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hektırik kısıtlama
sını niçin kaldırmadınız? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Değerli arkadaş-
larım, enerji kısıtlamasının sizin kaldırmanızla di
rekt alakası yok. Enerji hükümet kararı ile. ne aza
lır, ne çoğalır. Enerji üretimle azalır, üretimle çoğa
lır. Seçimlerden önce bakımı yapılmayan santraların 
seçimlerden sonra hizmete başlarken, Adalet Partisi 
göreve baslarken bakımları yapılmış santrallar ola
rak, üretime hükümet olarak devreye girdiğiniz za
man balkülmış santrallar olarak bırakmış için santral-
fların; Amfbarflı Santralının ve bazı termik santralıların 
baikımlaırıunı yaptırdık. O bakımlar bittikten sonra bu 
'santralar devreye girdi. Bu Adalet Partisinin Enerji 
kısıtlamasını kaldırdıik demesi tek buna dayanır. Yap
mayınız, etmeyiniz, bakınız ben girmiyorum1 bu ko
nulara. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Tüzün. 
1 Karşılıklı konuşmayalım sayım arkadaşlar. 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Karşılıklı konuş
muyorum dia Sayın Başkan, şu anda Türkiye'de ener
ji kısıtlaması vardır. Bakınız ben bunları istismar et-
ırnâk için söylemiyorum. Bu bir sorundur, bu Türki

ye'min sorunudur. Bu bizim sorunumuz değiMûr. Bu 
sizin «orununuz değildir. Bunu istismar etmek iste
miyorum; ama siz söylerseniz ben cevabını veririm. 
Şu anda Türkiye'de teııtlama vardır. Yok diyebilir 

< müisiniz? Enerji kısıtlamasını kaldırdık diyebilir misi
niz? Dememeniz lazım, bunu sizden beklemiyoruz 
da, beklemememliz lazım, ama lütfen kendi yaptığt-
nızın ne olduğunu bilerek yapınız. 

Çayıırhan termik santralı 1977 sonuna kadar 4 
yılda harcanan 30Q milyon Türk Lirası; 1978'den 
1979 Ağustos sonuna kadar harcanan 1,5 milyar 
Türk Lirası. (AP sılalarından «Söyle, söyle» sesle
ri). E, biraz daha bilgi vereydim o zaman? Biraz da
ha bilgi vereyim. Evet enerji kısıtlamasını (kandırma
nız için Ambarlı! santralına itam' devreye sokmak is
tiyorsunuz. İki günde bir 5 bin ton fuel oil aktara
caksınız. Günlük 2,5 bin ton, yani 2 günde 1 mıiHyar 
dolar Türk Lirası harcama yapmak mecburiyetinde^ 

. siniz. (AP sıralarından «Aaa» sesleri, gülüşmeler). 
Eğer... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dolar değil, Türk 
Lirası? 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Hayır efendim, 
hayır efendim, dolar, yapmayınız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin aylıık petrol ih
tiyacı için... (AP sıralarından gülüşmeler). Bağırma
yın da dinleyin canım. Siz konuşun ben dinliyeyim 
o zaman (Başkanım tokmağı vurması,). 

BAŞKAN — Sayın Tüzün... 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bırakın da söy-
deyeyim efendim? 

BAŞKAN — Lütfen devam ediniz Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Şohoğlu 

benlim bu mevzuu bilmediğimi' söylüyor. Her halde 
öğrenmek için öbür partiye geçti? 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Ne alaka
sı var? 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Değeri arkadaş* 
larım, Türkiye'de petrole aylılk 250 mayon dolar dö
viz tahsis etmek mecburiyetindesiniz. (AP sıralann-
dan «250 milyar» sesleri). 

Efendim, 250 milyar demişsem, düzeltiyorum, 
250 milyon ayda... (AP sıralarından gürültüler). Ama 
efendim.. (AP sıradanından gülüşmeler). Efendim, 
herhalde bunu da anlayışla karşılayın yani'. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, lütfen konuşmanıza 
devam ediniz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Ambarlı santra
lına günde 3 bin ton fueloit aktarmak mecburiye-
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tindesiniz. Bunu nereden alacaksınız? Bu dövizi ne
reden bulacaksınız? Ya Tahtakalle piyasasından, yük
sek maliyetle döviz alacaksınız, ya sanayie aktarıl
ması gereken fuel-oili Ambarlı Santralına aktaracak
sınız. Bunu nasıl denlMeştireeeksiniz? Bu büyük so
rundur. Bunu halliletmeniz konusunda size gerçekten 
ağır bir yükümlülük düşüyor, bunu istiısımıar etmeyiz, 
bunu istismar etmememiz lazımdır. Ama, biz kısıt
lamayı kaldırdık diye oturduğu yerde bağırmanın da 
bir mantığı yoktur, rica ediyorum. 

Oyrnapınar Projesi!: 1977 sonuna kadar 7 yılda 
hiarcanıan 700 milyon Türk Lirası, 1978'den 1979 
Ağustos sonuna kadar harcanan 1 milyar Türk Lira
sı, 

Karakaya Projesi: 1977 sonuna kadar 7 yılda 
harcanlan 1,5 milyar Türk Lirası, 1978'den 1979 
Ağustos sonuna kadar harcanan 1,7 milyar Türk Li
rası. 

Farklı sektörlerdeki imalat tesislerimde de, önem 
verecekleri; söylenen rafinerlerinde de durum şöy
le : 

îpraşın ikkci tevsii: 1977 yılı sonuna kadar 4 
yıldla harcama 470 milyon Türk Lirası, 1978'den 
1979 sonuna kadar harcanan 3,8 rnıilyar Türk Lira
sı, 

Orta Anadolu Rafinerisi: 1977 sonuna kadar 2 
yılda 500 milyon Türk Lirası, 1978'den 1979 Ağus
tos sonuna kadiar 1,1 milyar Türk Lirası. 

Aliağa Petro Kimya Tevsii: 1977 sonuna kadar 
9 yılda 2,9 milyar TL. sı, 1978'den 1979 Ağustos so
nuna kadar 8,4 milyar TL. 

İskenderun Demir - Çelik Tesisleri Birinci Tevsii: 
1977 sonuna kadar 4 yılda harcanan 1,5 milyar TL. 
sı, 1978 başından 1979 Ağustos sonuna kadar harca
nan 6,1 milyar TL. 

Bu örnekler, öncelikli projelerin geçtiğimiz dönem
de ne ölçüde uygulandığını açıkça ortaya koymakta
dır, 

1978 -1979 programlarında yapılan bu zamanlama
ların yanısıra özellikle bölgesel dengesizlikler ve sa
nayinin entegrasyonu açısından gerekli görünen yeni 
yatırım çalışmalarına başlanılmıştır. Bunlar arasında 
Muş, Artvin Çimento Fabrikaları, Kars Cam Tesisi, 
Kars Soda Tesisi, Trakya Gübre Kompleksi tesisleri
ni sayabiliriz. Bunların, Programdaki açıklamanın ne 
kadar gerçek dışı olduğunu gösteren sade birkaç ör
nek vermek için söylüyorum. Diğer kesimlerdeki ya
tırımlara ileride değineceğim. Bunların yanında, bir
çok proje için yeni dış kredi sağlanmış ve harcama

lara başlanılmıştir. Bazı örnekler: 1977'de durdurul
muş olan Dünya Bankası proje kredileri daha önceki 
dönemdeki düzeyin iki katına çıkarıldı. Devlet De
miryolları, Limanlar, Tarım, Sümerbank, Devlet Ya
tırım Bankası gibi. Sovyetler Birliği ile işbirliği ko
nusunda olan projelerin kapsamında önemli gelişme
ler sağlandı, uygulanan projeler hızlandırıldı. Suudi 
Arabistan'dan 250 milyon dolarlık proje kredisi sağ
landı, kullanılmaya başlandı. Federal Almanya ve ba
zı Batı ülkelerinden proje kredisi sağlandı ve kulla
nılmaya başlandı. 

Programda yer alan bir iddia, kırsal kesimde ve 
özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde bütün yatırım 
hizmetlerinin durdurulduğudur. Hükümetimiz bu alan
da yalnız daha etkin işler yapmakla yetinmemiş, yeni 
yaklaşımlar oluşturmuştur. Kırsal alanla ilgili olarak, 
köy ve köylü sorunlarıyla ilgili olarak Hükümet 
Programında sıralanan niyetler diğer konularda da 
de olduğu gibi birbiriyle tutarlı bir sistem oluştur
mamaktadır. Bununla birlikte, Program metninden 
bazı tutumları kolayca fark etmek mümkündür. Bu, 
bizce geçersiz tutumların en önemlisi, tüm olayı kö
yün bayındırlık hizmetlerine kavuşturulmasından iba
ret sayan, köylünün uzun süre koşullandırıldığı yol, 
içmesuyu, elektrik gibi istemlerine cevap bulmayı ye
terli sayan tavırlardır. Bütün bu hizmetlerin sağlan
dığı köylerde, köylü köylülüğünü sürdürmekte, eko
nomik ve toplumsal gelişme olanaklarından yoksun 
bulunmaktadır. 

Köylü sanayileşen, gelişen toplumumuzun diğer 
kesimleri yanında sürekli olarak kaybeden bir kesim 
olma niteliğini devam ettirmektedir. Dünya deneyi
mi de, Türkiye deneyimi de kırsal alan sorunlarım, 
köylere hapsedilmiş tek tek, birbirinden bağımsız 
birtakım hizmetleri götürmekle çözme olanağı bu
lunmadığını göstermiştir. Dolayısıyla toplumumuzun 
karmaşıklık düzeyi yüksek sorunlarını basite indirge
yerek çözme tutumunu bütünüyle geçersiz buluyoruz. 
1950'ler ve 19601ı yıllarda bir ölçüye kadar geçerli 
olan bu görüş ve tavır artık, özellikle Cumhuriyet 
Halk Partisi döneminde kırsal alan konularına ka
zandırılan boyutlardan sonra çok gerilere dönüşü ifa
de etmektedir. Hükümetimiz daha önceki yılların ge
leneksel köye dönük hizmetlerini çok daha etkin, yay
gın ve hızlı olarak yapmanın ötesinde, hizmet soru-

"nunu köylünün ekonomik ve toplumsal gelişmenin 
ayrılmaz bir parçası olarak yorumlayıp uygulamıştır. 
Ekonomik ve fiziksel mekândaki dönüşüm birlikte 
planlanmış, ekonomik ve hizmete dönük yatırımlar 
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birbirlerinin etkinliklerini artıracak, birbirlerini ço
ğaltacak biçimde ve kooperatifleşme hareketi içinde 
yeni bir kalkınma sürecini başlatmak üzere, birlikte 
tasarlanıp, eşzamanlı olarak uygulamaya başlanmış
tır; «Köy - Kent» 1er düzeninin özeti budun 

Kuşkusuz, bunun gerektirdiği eşgüdüm düzeyi ve 
kurumsal değişmeler kolayca sağlanamıyor ama, ta
rımla sanayi, kırla kent arası bütünlükleri gören bu 
çerçevede, köylünün gelişme, ekonomik ve toplumsal 
yapısını değiştirme olanaklarını ülke ölçüsündeki po
litikalara ve plana bağlamak önemli bir aşamadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde kırsal 
alan sorunlarına bakış açısı bu çağdaş çerçevede oluş
turulmuş, bu iaşamada yapılmıştır. Artık, hiçbir hü
kümetin bu konunun gerisinde kalma hakkı ve yetki
si yoktur. ', 

Bu Hükümet Programını, kursa! alanda gelişme 
dinamiklerimi harekete geçirici olanak ve fırsatlara 
karşı duyarsız ve çağdaş yaklaşımlardan habersiz bir 
doküman olarak görüyoruz. 

Hükümet Programında, kırsal alanda durdurulmuş 
(hizmetlerin yeniden başlatılacağından, hızlandırılmış 
projeler uygulanacağından söz ediliyor. Oysaki, Hü
kümetimiz döneminde kırsal alana götürülen hizmet
lerin hıiçfbiri durdurulmamıştrr; tam aksine, 'bu Hükü
metin uygulayacağı söylenen tuzlandırılmış projeler, 
Eceviıt Hükümetince başlatturılmıştır. Köylüye Ula
şım Projesi, Köylüye İş Projesi ve Gölet Projeleri hız
landırılmış projelerin örnekleridir; bunlar safsata de
ğildir, 

Köylüye Ulaşım Projesiyle, YSE Genel 'Müdürlü
ğünün önceki yıllarda 7 - 9 000 kilometre olan yol 
üretimi, 1978 yılında 12 000; 1979 yılında ise 15 000 
kilometreye çıkarılmıştır. 

Köylüye tş Projesi içinde yer alan, tarım arazisin
de taş temizleme uygulamaları sonunda Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünün 7 yılda yaptığı iş 1 yılda yapıl-

,mış, 1978'de 104 000 dönüm arazimin taşı temizlenmiş 
ve 1979'da 207 000 dönümün temizlenmesi program
lanarak, uygulamalara geçilmiştir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Gördük... 
METİN TUZUN (Devamla) — Git de gör, git de 

göf. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 14 Ekimde gördük, 

ne varmış., 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Maşallah daha 

gençsiniz, çok 14 Ekimler görürsünüz; bu ülke, çok 
14 Ekimler gördü. (AP sıralarından gürültüler) Ha
zımlı olunuz, hazımlı. Daha güvenoyu almadian bu 

kadar şımarıklık hayra alamet değil; hazımlı olunuz, 
hazımlı. (AP sıralarından gürültüler) Hazımlı olunuz... 
(Başkanın tokmağı kürsüye vurması; AP sıralarından 
gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ağzından çıkanı 
kulağın duysun. Hazımsız sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı könuşmayı-
nıs lütfen. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Hazımlı olunuz di
yorum, tekrar ederek söylüyorum, hazımlı olunuz. 

'BAŞKAN — Sayın Tüzün, devam ediniz lütfen. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Devam ediyorum 

ve tekrar ediyorum : Hazımlı olunuz. 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Şımarıklık 

lafını geri al. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Neyi geri alayım? 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — ŞımarıMık 
lafını. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Şımarıklık etme-. 
yhî, 

İBAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmaya
lım. (AP sıralarından gürültüler). 

METİN TÜZÜN (Devamla) — 'Sayın Başkan, 
sayın üyemin oturduğu yerden... 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sen. 
sin şımarık. Şımarık olan böyle konuşur. Ne kadar 
yukarıdan bakıyorsun, ukala. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, lütfen devam ediniz 
efendim, 

Karşılıklı konuşmayalım sayın üyeler. (AP sırala
rından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Duydunuz mu 
efendim «ukala» lafını? 

BAŞKAN — Lütfen devanı ediniz Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Çok önemli kü

çük sulama yatırımı olan gölet yapımında da büyük 
atılım yapılarak, eskisinin 10 katını bulan bir üretim 
amaçlanmıştır. Daha önce, yılda 10 - 12 gölet yapı
lırken, yalnız 1979 yılında 104 gölet yapımı program
lanmış ve 9'6'sı başlatılmıştır. 

Köy içme suyu ve elektrifikasyonu... (Bursa Mil
letvekili Özer Yılmaz'ın anlaşılamayan bir müdaha
lesi) 

Çok rica ederim Sayın Başkan, konuşamıyorum 
ki. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Nasıl devam ede

rim efendim? Rica ediyorum, özellikle çok rica edi
yorum Sayın Yılmaz, istirham ediyorum; sizin hü'kü-
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metinizin programını tartışıyoruz. Akustik, buraya se
si yüksek getiriyor orada oturulduğu gibi duyulmu
yor; burada 'başka türlü duyuluyor. 

Köy içme suyu ve elektrifikasyonu çalışmaları da 
eskisinden daha hızlı 'bir uygulama içinde sürdürül
müştür. Bu projeler, toprak sahiplerinin adaletli sayı
labileceği yörelerde ağırlıkla uygulanmıştır. Köy yolu 
programları, köyün yolunu yapmak yerine, 'köylüye 
ulaşılmasını ve köylünün pazar bağlantılarını kurup 
zenginleştirilmesini amaçlayan bir ulaşım ağı alarak 
düzenlenmiştir. 

Gölet yapımına, yüksek ovacıklarda küçük top
raklı köylünün arazisini de sulamak için büyük ağırlık 
verilmiştir. Büyük barajlar, sulama ve enerji üreti
mi açısından vazgeçilmez projelerdir; bunlar yapıla
caktır ve Hükümetimiz devrinde de bunların yapımı 
hızla sürdürülmüştür; ama, toplanan suyun sulanan 
arazinin ya da üretilen enerjinin baraj başına düşen 
büyüklüklerinin büyüleyici etkisine kapılıp, küçük 
sulama projelerinden söz etmemeleri, aslında onların 
açıkça söylemediği bir niyetlerinin belirtisidir. 

Büyük barajlar büyük ovaları sular ve büyük top
rak sahiplerinin çıkarınadır; oysa, göletler yüksekte
ki ovacıkları sular ve küçük 'topraklı köylünün yararı
nadır. 1 baraj demekle, 10 göletten söz etmek ara
sında üretim büyüklükleri açısından fark yoktur; 
ama Sayın Demirel hep baraj yapmakla övünürken, 
kimden yana olduğunu açığa vurmaktadır. 

'Burada vurgulanması gereken diğer bir nokta da, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kalkınma faaliyet
lerinin 'hızlandırılarak artırılmış olmasıdır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Göletçiler, barajı 
beğenmiyorlar* 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Barajı beğenmedi
ğimi söylemedim; dinleseydiniz, ne söylediğimi anlar
dınız; Sayın Enerji 'Bakanı anladı. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin kamu yatırımların
dan aldıkları pay 1978 yılında % 32,9 iken, 1979 yı-
lınd?ı!% 36,3'e yükselmiştir. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'daki 19 ilimizde 1978 yılında % 18,3 olan payı, 
1979 yılında '% 22,6'ya çıkmıştır. 

Kamu yatırımlarının bölgelerarası dağılımındaki 
enerji kesimi ilginç bir özelliğe sahiptir. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu, toplam enerji yatırımlarının'% 41,7' 
sini almıştır; bu oranın yüksekliği Afşin - Elbistan 
projesinden ileri gelmektedir. 'Buna karşılık, imalat 
sanayii yatırımlarından, kalkınmada öncelikli yörele
re dahil 41 ilin aldığı pay '% 22,8; Doğu ve Güney
doğu Analdlolu'ya daih.il 19 ilin aldığı pay ise % 8,9 ol
muştu*. 

Öte yandan, 1979 yılında başlatılan yeni projeler 
toplamından, kalkınmada öncelikli yöreler % 24,4, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise % 13,4 
arasında pay almışlardır. Kalkınmada öncelikli yö
relerin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinin geniş kapsamlı gelişme projeleriyle kalkın
dırılması amacına uygun olarak gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. 

Öncelikle Aşağı Fırat, Dicle, Güneydoğu Anado
lu Projesini planlama, programlama ve uygulamasını 
yönlendirecek araştırmalara girişilmiştir. Doğu Ana
dolu 'Bölgesindeki Erzurum Entegre Kırsal Kalkınma 
Projesinin 4 hcü Plan ilkelerine uygunluğu gözetile
rek, yeniden düzenlenmesi çalışmaları sürdürülmekte-
di/( 

Son çıkarılan yan ödeme Kararnamesiyle Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerinin nitelikli per
sonel gereksinimini karşılama yönünden yeni adımlar 
atılmış olmaktadır. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Çok da uzun yazmış-
ıaî. 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Ağır konuşurum... 
Yıllardır ben Bütçe Komisyonu üyeliği yapıyorum, 
1973'ten beri. Eğer oradaki konuşmalarımı izlerse
niz - orada beraber görev yaptığımız arkadaşlar var, 
şu anda Maliye Bakanı olan Sayın Bütçe Komisyonu 
Başkanım var, Sayın Oral var - senelerdir ben bu ko
nulardan teker teker bahsederim. Lütfedip bir izlesey
diniz, bunları benim önüme yazıp vermediklerini, ay
rıca onun da bir kompleks olmadığını vurgulamak 
isterim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Tüzün. 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Hükümet progra
mının tarımla ilgili bölümünde, köy idaresi ve çiftçi 
mallarının korunması konusunda ciddi, geleceğe dö
nük ve tarımsal gelişmeyi sağlayacak bir ibareye rast
lanmadığı gibi, ülke tarımının temel sorunlarına da 
açıklık getirilememiştir. 

Ülke tarımının gelişmesi ve dolayısıyla ekonomi
nin işlemesi için, tarımsal üretim etmenlerini ekolojik 
ve teknik koşullarla en uygun şekilde bağdaştıracak, 
üretimi tüketime ıdayalı olarak planlayacak bir tarım 
üretimi planlaması çabaları sürdürüldüğü halde bun
dan söz edilmemiş, «milli tarım planı» veya «yeşil 
plan» in yalnız adı ifade edilmek suretiyle, kapalı bir 
şekilde geçiştirilmiştir. 

Tarım içerisinde hayvancılığımızın payı da çok 
yüksek olmasına rağmen, Hükümet Programında, ül-
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ke hayvancılığımın gelişmesiyle (ilgili tek kelime dahi 
bulımfnamaktadn*. 

Ülkemizde toprak dağılımı adaletsiz ve dengesiz
dir. Tarımsal gelişmeyi engelleyen pek çok temel so
runlar, tarım ve toprak reformunun aksaksız işleme
sini beklediği halde, 'bu konuda Hükümet Programın
da tek kelime bulmak mümkün değildir. 

Orman.' niteliğini yitirmiş olanların, yasa uyarın
ca, orman rejimi dışına çıkarılması çiftçilerimizin' me
rakla 'beklediği konu, ülkemiz için büyük bir sorun 
olduğu halde, 'bu konuya da Hükümet Programında 
yer verilmemiştir. 

Programda, Hükümetimiz döneminde tarım kesimi-
niin ihmal edildiği iddia edilmektedir. jBuna yanıt ola
rak, sadece destekleme alımlarındaki uygulamaları 'be
lirtmekle yetineceğiz. 

Tarımsal ürünleri (destekleme alanında, üreticileri
mizin emeği değerlendirilerek, gelirlerimi artırarak ve 
fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerini gidermek 
üzere yönlendirici o'ir destekleme politikası uygulan
ması amaç edinilmiştir. Bu amaca yönelik olarak ha
zırlanan Fermin Planı çerçevesinde ürün fiyatları 
önceki dönemlere göre çok daha yüksek düzeylerde be
lirlenmiş ve üreticinin yüzünü güldürücü bir destekle
me fiyatı politikası izlenmiştir. 

Ticaret Bakanlığı alanına giren desteklenen ürün
lerin alımı Ve işlenmesi içtin destekleme -organlarına 
ayrılan toplam kreldii miktarı 1977 =1978 döneminde 
21,9 milyar Türk lirası iken, 1978 - 1979 döneminde 
10,6 milyar artışla, 32,5 milyar Türk lirası dolayları
na yükseltilmiştir. 1979 yılında saptanan taban fi-, 
yatı çerçevesinde, önemli görülen bazı ürünlerin 1978 
yılına göre oransal artışlarına göz atacak olursak, üre
ticinin alınterini karşılayacak düzeyde artışların ger
çekleştirildiği ortaya çıkmaktadır. Örneğin: Buğday 
ta'ban fiyatındaki artış % 59,3, arpa % 78,4, çavdar
da % 89,5, fındıkta ı% 95,6, ayçiçeğinde % 88,2, 
antepfıstığında % 177,7, çekirdekli kuru üzümde 
% 100'dür. 1979'da uygulanan destekleme politika
sı sonucunda üreticilere 103 milyar Türk lirası dolay
larında - primler dahil - para ödenmiş bulunmakta
dır 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, programda, sos
yal güvenlik alanında 1978 - 1979'da gösterilmiş bütün 
çabaların ve alınan sonuçların tamamen İhmal edildi
ğini görüyoruz. Bu, Hükümetimizin en başarılı çalış» 
ma alanlarından biridir; yapılan çalışmaları şöyle 
özetleye'biliriz : Kamu görevlileri ile memur, emekli, 
dul ve yetimlerine yönelik çalışmalar : 

Memur gösterge tablolarında yapılan düzeltmeler
le, kamu personeline 22 milyar Türk lirası dolayında 
bir ek ödem'e yapılmıştır. Bu iyileştirmelere koşut 
olarak, emekli gösterge ta'blosu da değiştirilmiş, emek
li, dul ve yetimlere % 14 ila 60 arasında değişen ar
tışlar sağlanmıştır. 

Aile yardımı ödeneğinin artırılması ile 4 milyar 
Türk lirası sağlanmıştır. 

Çıkarılan bir yasa ile (bütün memurlar (bir üst dü
zeye yükselmişlerdir. 

Kamu personeline yapılan ödemelere esas olan 
katsayı 1978'de 12'den 14,e, 1979 (bütçesi ile 14*ten 
16'ya çıkartılmıştır. 

ilkokul öğretmenlerimin ders güçlüğü alma olana
ğı sağlanmıştır. 

Emekli dul ve yetimlere bağlanan alt sınır aylık
ları, en az aylıklar, yapılan bir düzenleme ile 'büyük 
ölçüde düzeltilmiştir. Emekli Sandığı Yasasında ya
pılan değişiklikle dul ve yetimlerin maaş oranı ı% 15 -
25 arasında artırılmış, çalışan ya da emekli aylığı alan 
dul eşe, ka'dına, kendi aylığının yanında kocasının 
emekli aylığının % 50'sinin de verilmesi olanağı sağ
lanmıştır. 

Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların aylık
larının % 100 ila % 400 arasında artımları sağlan-
mıştıî. 

Yaşam koşulları nedeniyle, 1000 lira yakacak zam
mı verilmiştir. 

İşçilere ve işçi emeklilerine sağlanan olanaklar : 
Değişen ekonomik koşullar dikkate alınarak, as

gari ücretler, zaman ın'dan önce yeniden saptanmış ve 
y.ni belirlemelere göre 16 ve daha yukarı yaşta bulu
nan kişiler için tarım dışı asgari ücretlerin '% 64'lük 
b*r artışla günlük 180, aylık 540 Türk lirası, tarım as
gari ücretleri ise % 78'lik bir artışla günlük 160, ay
lık 4 800 liraya yükselmiştir . 

Yaklaşık 480 bin dolayında işçinin çalıştığı kamu 
k-simi işyerlerindeki toplusözleşmeler, toplumsal an
laşma yolu ile bağıtlanmıştır. 

Böylece, bu kesimdeki toplusözleşmelerin % 95'i 
toplumsal anlaşma çerçevesi içinde 1978'de sonuçlan-
'ÎTiIarak, büyük ekonomik güçlüklere karşın, ülkede 
önemli bir grevle karşılaşılmayan 'bir iş 'barışı döne
mi yaşanmıştır. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasında yapılan 
d ğiş «kliklerle önemli ilerlemeler yapılmıştır. 506 sa
yılı Kanunda yapılan değişiklikle işçi emeklilerinin 
ücretleri katsayı esasına ve değişken ölçülere bağlan
ıra şfc, 

— 148 — 



M. Meclisi B : 7 22 ± 11 â 1979 O { 1 

Bağımsız çalışan Bağ - Kur'dan yararlanan es
naf ve sanatkârlarla ilgili çok illeri aşamalarda giri
şimler yapılmıştır. 1972 yılında yürürlüğe giren Bağ 
- Kur Yasası bir çok noksanlıkları içermekteydi; di
limleri değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin işbaşına gel
mesiyle Bağ - Kur sigortalılarının toplumsal güven
cesinin daha iyi şekilde sağlanması için gerekli ya
sal düzenlemeler yapılmıştır. 2229 sayılı Yasayla 
Bağ - Kur Yasası günün gereksinimlerine uydurul
muştur. 

En önemli husus olarak, 1 Nisan 1972 tarihinde 
bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak koşulu aranı
yordu; onibinleree yaşlı sigortalı bu lazimeyi yerine 
getiremediği için emekli olamıyordu. Bu olanak ken
dilerine sağlanmıştır ve on'binlerce yaşlı, esnaf veya 
sanatkâr Bağ - Kur'dan emekli1 olmak imkânına ka
vuşmuştur. 

Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sa
hipleri, priımi ödeme koşulu aranmaksızın, ölüm ay
lığından yararlandırılarak bu konuda yaygın sızlan
maların önüne geçilmiştir. 

Bağ - Kur Yasasında yapılan değişikliklerle top
lumsalı güvenliğin yaygınlaştırılması alanında önemli 
sayılabilecek adımlar atılmıştır. Bunlardan biri, top
lumsal güvenlikten yararlanamayan ev kadınları ve 
tarım sektöründe çalışanlar dahil, istedikleri anda 
Bağ - Kur sigortalısı olma hakkına sahip olmuşlar
dır. 

Hükümetten ayrılmadan önce, çiftçilerimizin sos
yal güvenlikten yararlanması için Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı Sayın 
Başbakanın incelemesine sunulmuştur. 

Yurt dışındaki işçilerimizin yurda kesin dönüş
lerini yaptıkları anda yüne sigortalı haklarının sağ
lanması konusunda hazırlanan tasarı Sayın Başbaka
nın tetkikine Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
sunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, imar, kent 
hizmetleri, konut ve kira konularında Hükümet Prog
ramı hiçbir geçerli somut öneri getirmemektedir. 
Türkiye, uzun süredir, düzensiz bir kente akın ve 
bunun sonucunda sağlıksız bir kentleşme sürecine gir
miş bulunmaktadır. Kırsal kalkınmanın ve köylüleri
mizin sorunlarına yeter ölçüde eğilinmemiş olması ve 
düzenli bir kentleşme için gerekli çabaların gösteril
memiş olması, köyden kente göçü 'büyük boyutlara 
ulaştırmıştır. Hızlı ve sağlıksız kentleşmenin doğal 
sonucu olarak, arsa spekülasyonu çok ilerlemiş ve 

yaygınlaşmıştır, özellikle son yıllarda arsa fiyatların
da, konut fiyatlarında ve kiralarda büyük yükseliş
ler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı 
hükümet bu sorunların üzerine ciddiyetle eğilmiş ve 
çözümlere ulaşılmasında önemli adımlar atmaya baş
lamıştır. Arsa ve konut üretimi için büyük yerleşme 
(merkezlerinde yeni yerleşme alanları projesi uygula
masına geçilmiştir. îlk aşama Ankara, İstanbul ve 
İzmir il merkezlerinin yakınında, henüz arsa spekü
lasyonuna konu olmamış yerlerde, Ankara'da yeni 
nazım planının en önemli koridoru olan batı korido
ru üzerinde, İstanbul'da Halkalı'da, izmir'de Bostan
lı, Büyük Çiğli ve Gaziemir'de Devlet tarafından 

• makul fiyatlarla kamulaştmlan arsalar, mevcut Hazi
ne arsaları ve gecekondu önleme bölgelerinden yarar
lanılması yoluyla projenin yürütülmesi kararlaştırıl
mıştır. 'Bütün ilgili kamu kuruluşlarının işbirliğiyle, 
Devletin tüm gücüyle o bölgelerin altyapısı tamam
lanarak yerleşmeye elverişli duruma getirilmiştir. 

Bu (konuda Hükümetimizde görev yapan, şu an
da Adalet Partisi içinde bulunan Sayın Ahmet Ka-
raaslan'ın gerçekten verimli çalışmalarını burada kut
lamak isterim. 

Ayrıca, Sayın İmar ve İskân Bakanının bu ko
nuda önemli yaklaşımları olduğunu - yeni İmar ve 
İskân Bakanının - öğrenmiş bulunuyorum; bunu ger
çekten töbrik ederek burada vurgulamak istiyorum. 

Söz konusu işin planlama çalışmaları Haziran 
1979 ayında Ibaşlamış ve hızla yürütülerek Eylül 
1979 ayında bu yıl uygulamaya açılması tasarlanan 
1 000 hektarlık alanın 1/1 000 ölçekli uygulama plan
ları tamamlanmıştır. Yeni yerleşme alanları projesi
nin Ankara, Istartbül ve İzmir illerindeki uygulama
sıyla ilgili kamulaştırma işlemleri için, arsaların kıy
met takdirleri Mayıs ve Haziran 1979 aylarında ya
pılmış, bu alanların kamulaştırıldığına ilişkin tatbi
katlar Eylül 1979 ayı içinde başlatılarak, alanların 
İmar ve İskân Bakanlığınca kullanma olanağı doğ
muştur. Proje ile ilgili arsaların satış duyuruları için 
talep kabulüne başlandığı Ekim 1979 ayı içinde ga
zetelerde ilan edilmiştir. Devletin hızla üretmeye baş
layacağı arsalarda, yeni yerleşme alanlarında önce
likle dargelirli kişiler ve bunlardan oluşan kooperatif
ler, sosyal güvenlik kurumlarına bağlı kişilerin oluş
turduğu kooperatifler, kamu kurum ve kuruluşları, 

, sendikalar yararlanacaklardır. 
Bu arada, bu proje için bugüne kadar atıl bir 

durumda bırakılan MEYAK fonundan bu alanda ya
rarlanılması düşünülmüştür; bu amaçla yasa gücünde 
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bir kararname çıkarılarak, Devlet Memurları Kanu
nunun iki maddesi değiştirilmiştir ve böylece özel ya
sa çıkarılıncaya kadar Merkez Bankasında 'toplanan 
MEYAK kesintilerinin % 5'iriin, memurların konut 
edinmesinde kullanılması sağlanmıştır. 

Demirel Hükümetinin Programında, sağlıksız kent
leşmeye ciddi önlemlerle engel olunması konusunda 
Somut görüşler yer almamaktadır. Yeni Hükümetin, 
bu konuda Ecevit Hükümetinin atmış olduğu etkin 
adımların işlerliğini sürdürmesini diliyoruz. Özellikle 
yeni yerleşme alanları projesinin yarım bırakılmama
sı, yeni spekülatif kazançlara yol açılmaması açısın
dan önem taşımaktadır ve bu konuda atılacak bir yan
lış adımın doğuracağı olumsuz, etkilerin sorumluluğu 
'herhalde Sayın Demirel Hükümetine ait olacaktır. 

Öte yandan, Sayın Demirel Hükümeti Programın
da kent ve kasaba hizmetlerinden söz edilmekle bir
likte, belediye kavramının geçmemekte oluşu ilgi çe
kicidir. Sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye karşı toplu
ca vermemiz gereken savaşımda öncülük yapan bele
diyeler, ayrıca yerel demokrasinin gelişmesinde, yurt
taşlık ve hemşeriMk 'bilincinin gelişmesinde ve kök
leşmesinde önemli işlevi olan kurumlardır. Ecevit 
Hükümetinin kentleşme, kent yönetimi, yerel demok
rasi olgularına verdiği önemlin bir simgesi olarak ku
rulmuş ve başarılı hizmetler yapmış bulunan Yerel 
Yönetim Bakanlığının kaldırılmış olmasını, Türk be
lediyecilik yaşamında kendini göstermeye başlamış 
olan canlılığa indirilmiş ağır bir darbe olarak nite
lendiriyoruz. 'Bu Bakanlığın katkılarıyla hazırlanmış 
olan, Meclislerden çeşitli engellemelere karşı geçiril-
m'iş (bulunan yeni Belediyeler Yasası, maalesef Sayın 
Cumhurbaşkanının vetosuyla karşılaşmıştır. Ancak, 
yeniden düzenlenen 'biçimiyle Meclislere sunulan ta
san yasalaşamadığından, yerel yönetimlerimiz önemli 
yeni gelir kaynaklarından yoksun kalmıştır. 

Programda yerel yönetimlere yeni kaynak yaratı
cı düzenlemelerden ısöz edilmemesi kuşku verici bir 
başka olgudur. Bu arada, eski bir belediyeci olduğu 
için, Sayın Maliye Bakanından, belediyelere özel bir 
ilgi göstermesini burada vurgulamayı da bir görev 
sayıyorum. 

Günün koşullarına yanıt veremez duruma gelen 
ve çalışanların önemli bir bölümünün konut edinme
sine olanak veren Sosyal Sigortalar Kurumunun ko
nut kredisi tutarı da 250 bin liradan 450 bin liraya 
Ecevit Hükümetinin işbaşına gelmesinden hemen son
ra çıkarılmıştır. Bağ - Kur konut kredisi 250 bin lira
ya çıkarılmış, Türkiye Emlak Kredi Bankası kredi dü

zeyi lise, 1978'de 150 binden 200 bin Türk lirasına, 
1 Haziran 1979 tarihinde 450 bin liraya yükseltil
miştir. 

Son yıllarda konut ve işyeri kiralarında ortaya çı
kan büyük artışlar, hu kiralar konusunda yeni bir 
düzenlemeyi gerektirmiş bulunmaktadır. Bu amaçla 
1955 yılında çıkarilmış bulunan ve günün gereklerini 
karşılamayan Gayrii Merikul Kiraları Hakkında Ka
nun yerine uygulanmak üzere, Taşınmaz Mal Kira
ları Kanun Tasarısı hazırlanmış ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. Bu tasanda önemli husus
lar vardır. Sayın Demirel Hükümeti bu konulara eği
leceğini beyan etmiştir. Dileğimiz, bu tasarıyı daha 
da irdeleyerek, daha ileri aşamalara götürerek, bir 
an evvel Yüce Parlamentonun huzuruna getirmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; program, ula
şım konusunda tutarlı bir politikanın izleneceğini gös
teren bilgilerden yoksundur. Bu nedenle ulaşımda yal
nız önemli bir yanılgı konusunda Hükümeti uyarmak
la yetineceğiz. Programda şu ifadelere yer verilmiş
tir : «Avrupa - Asya arasındaki hareketin engeli ol
mamak ve bu hareketten geniş çapta faydalanmak 
için, sürat yolları projesinin uygulanmasına özel iti
na gösterilecektir.» 

Böyle bir ifadenin ciddi bir hükümet programın
da yeri olmaması gerekir. Türkiye, geçişi engellemek 
bir yana, transit imkânlarındaki fazla kapasiteyi kul-
landırab ilmek için her yolu denemiş ve hatta bazı 
komşu ülkelerle yaptığı anlaşmalar sonucu geçiş üc
retlerini dahi kaldırmıştır; örneğin, Bulgaristan'la ya
pılan anlaşma gibi. Yine transit trafiğinin geçişini 
artırmak için Türkiye, geçiş ücretlerini maliyetinin al
tında tutmuş ve âdeta transit, sübvanse edilmiştir. 

Bu çabalara karşın, dünya petrol fiyatlarının ar
tışı, karayolu taşımacılığını çekici olmaktan çıkarmış-
tır. Ülkemiz üzerinden geçen transit TIR trafiği 1976 
yılında günde ortalama 575 dolaylarında iken, 1977 
yılında 400'e, 1978 250'ye düşmüş, 1979 yılında ise 
bu düşüş devam etmektedir. 

Bu denli cüzi bir trafik için hız yolundan söz et
mek, bir mühendis olan Sayın Başbakan için korkunç 
bir hatadır. Ulusal çıkarları önplana alacak bir hü
kümet programında böyle bir ifadeye yer vermek 
olası değildir. Bu, olsa olsa Bağdat Demiryolu imti
yazı gibi, kotarılmasına yine MC döneminde başla
nan Kuzey - Güney Avrupa Otoyolu, tem oluşturul
ması yolunda- emperyalistlere verilecek olan büyük 
ödünün bir işareti olabilir. Şöyle ki, kilometre mali
yeti 120 - 150 milyon arasında değişen ve toplam 
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3 607 kilometre olarak saptanan bu yolun toplam 
yatırımı, 1979 yılı fiyatlarıyla, tutarı 400 - 550 mil
yar lira arasındadır. Sadece projenin kâğıt üzerinde 
tamamlanması 8-11 milyar lirayı bulacaktır. Bu den
li büyük bir yatırıma girmek, önümüzdeki tüm kay
nakları bir kalemde yola yatırmaktan başka bir şey 
değildir. 

Ulusal çıkarlarımız yönünden sözü dahi edileme
yecek olan bu konunun hızlı demiryoluna rakip ola
rak geliştirilmesinin düşünülmesi, Türkiye'nin kaynak
larını peşkeş çekmeye bir işaret olduğu gibi, ulaştır
mayı bir bütün olarak görmeyen, sıralanmış laf kala
balığından ibaret kalacaktır. 

Sayın Başkan, ulusal güvenlik konusundaki gö
rüşlerimize gelince : Programda, «1979'da milli sa
vunmamızın gereksinmeleri yeter ölçüde karşılanmış 
olmaktan uzaktır» denilmektedir. Bu, gerçekten böy
ledir; fakat bunun nedeni, ima edilmek istendiği gibi 
2 senelik iktidarın izlediği politika değildir. Bunun 
gerçek nedeni, AP ve MC Hükümetlerinin uzun süre 
izledikleri yanlış politikalardır. 

Savunma sanayimiz ihmal edilmiştir. Atatürk ve 
inönü dönemlerinde bin bir yokluk içerisinde gerçek
leştirilebilmiş savunma sanayii tesislerimiz bir tarafa 
bırakılarak, bu mevcut tesislerde yapılabilecek askeri 
malzemenin bile kredi veya hibe yoluyla dışarıdan 
sağlanması tercih olunmuştur. REMO planları döne
mine geçildiğinde de bu planların gerektirdiği döv: 
zi-n zamanında ve yeterince sağlanabilip sağlanama
yacağı düşünülmeksizin programlar yapılmış, sipariş
ler verilmiştir. 

1978 başında iktidarı devraldığımızda şu durumla 
karşı karşıya idik. Onaylanmış program 1977 senesi 
için 1 milyar dolarlık bir harcama öngörüyordu, oy
sa sadece 100 milyon dolar civarında bir tahsis ya
pılabilmişti. Bu yüzden, hem eldeki para çok alana 
birden dağıtılmış oluyor, hem de tediyder zamanında 
yapılamadığından, sahip olamadığımız malzemeye bir 
de tazminat, depo parası ödememiz gerekiyordu. 

Ordumuzu malzeme bakımından da bu durumda 
iken, son MC Hükümeti, sağlıksız yollarla elde ede
bildiği dövizleri cömertçe seçim yatırımlarına harcı
yordu. Evet, son 2 yıl içinde de Silahlı Kuvvetlerimi
ze yeterince döviz tahsis edilemedi; fakat tediye ola
naklarımızın dışında gözüken, gerçekleştiremeyeceği
miz siparişler verme yoluna gidilmedi; tazminat, de
po masrafı gibi gereksiz borçlar altına girilmedi; ay
rıca savunma sanayimize önem verildi. Silahlı Kuv
vetlerimiz, elindeki üretim araçlarından azami ölçü- J 
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de yararlanarak, o güne kadar dışarıdan gelen bir 
çok malzemeyi kendi bünyesi içinde sağlayabildi. 
. Bunun yanında, savunma sanayimizi yalnız geliş
tirmekle yetinmeyeceğimizin, bu sanayimize yeterince 
dış pazarlar bulmanın zorunlu olduğunun bilinci için
de bu yönde ciddi girişimlerde bulunduk. İçinde bu
lunduğumuz döviz durumu karşısında dışarıdan sağ
lamak mecburiyetinde olduğumuz askeri malzemeyi, 
savunma ile- ilgili dışsatımlarımızın gelirleriyle karşı
lamak zorunluğunda olduğumuzu anlatmaya çalıştık 
ve bu yolda azımsanamayacak mesafeler aldık. 

Türkiye gibi bağımsızlığına her şeyin üstünde 
düşkün bir ülke için hibe, kredi gibi geçici kolaylık
lar, savunma için sağlam yollar olamaz elbet; bunu 
gerektiği gibi belirttik. Savunma ile ekonominin iliş
kisi karmaşık olup, savunmanın ekonomiyi bekleme
ye tahammülü yoktur. 

Sayın Başkan, programda milli eğitim konusunda 
yer alan görüşlere ilişkin yorumlarımız da şöyle : 
Programda «eğitim yeniden millileştirilecek, ders 
programları ve kitaplarında kültürel faaliyet ve neş
riyata, eğitim milliliği ilkesinde itibar olunacaktır» 
denilmektedir. 

Bu millileştirmeden ne kastedildiği açıklığa kavuş-
maımaktadır. Maksat, Atatürk milliyetçiliği ise sorun 
yoktur; fakat bu deyim kullanılmamıştır. Programda 
esasen sadece bir kez Atatürk'ün ismi geçmektedir, 
o da Türk milletinin çağdaş medeniyet seviyesinin üs
tüne çıkarılacağına değinen bölümdedir. 

Atatürk'e yalnız bu amacında değil, bu amacına 
gidebilmek için gösterdiği yolda da sahip çıkılmalı
dır; Programda bunu göremiyoruz; Milliyetçi Cephe 
hükümetlerinin milliyetçilik anlayışı daha önplana 
geçmiş gözüküyor. Ülkemiz, ulusumuz adına bun
dan endişe duyuyoruz. 

Özellikle Milliyetçi Cephe hükümetleri dönemle
rinde milliyetçilik kisvesi altında, devlet hoşgörüsüy
le, hatta devlet aracılığıyla ortaya konmuş Atatürk 
aleyhtarı yayınlar hatırlanınca, ülkemizde çeşitli sa
kat ve zararlı akımlar arasında Atatürk aleyhtarlığı 
da -maalesef yer almaktadır. Buna da müsaade edikne-
yeceğine ilişkin Olarak programda bir tek söz yoktur. 

Atatürk ülkeleri benimsenmeden, bunlara gerçek
ten sahip çıkılmadan, ülke bütünlüğünü zedeleyici, 
mezhebe, ırka dayalı bölücülük hareketleriyle başarılı 
şekilde başedilme olanağı yoktur. Hükümet Progra
mı bu alanda da güven verici değildir. 

Programda din konusunun ele alınışında kuşku 
uyandırıcı bazı noktalar vardır. Diyanet İşleri Baş-
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kanlığının sosyal bunalımlar ve anarşik ortam içinde 
görevini hakkıyla yürütmesi hepimizin istediği bir 
amaçtır; ancak, Programda, Başkanlığın bu hizmetle
rini yürütecek olan din görevlilerinin haklarının ko
runması, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konusun
da bir hedef gösterilmiyor. Diyanet işleri Başkanlığı
nın ve din görevinin nasıl işletileceği konusunda bir 
yöntem de belirtilmiyor. 

Anayasanın temel ülkelerinden biri olan laiklik 
konusunda Hükümet nasıl 'bir yol izleyecektir? Dini 
politikaya alet edecek midir? Dinsel düşüncenin çe
şitli görüntülerine karşı tutumu ne olacaktır? 

Memleketimizde her seviyede din görevlisini ye
tiştiren imam - hatip liseleri, yüksek İslam enstitüleri, 
ilahiyat fakülteleri vardır. Din görevlisi, imıam - ha
tip, müftü ve vaiz, din dersleri öğretmenleri bu öğ
retim kurumlarından yetişir, 433 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
bunu amirdir. Kur'an kursları, yurttaşı Kur'an oku-
malk, islam dini ve temellerini öğrenmek isteye ı 
yurttaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzıere kurulmuş
tur; yasalara göre, bir eğitim kurumu değildir. Hü
kümet bu yaklaşımıyla, imam - hatip liseleri, Yüksek 
islam Enstitüsü veya ilahiyat Fakültesinden yetişecek 
gönçleri istühdaim etmeyeceğini, bu eğilimdeki kurum
larımıza itibar etmeyeceğini mi açıklamak istiyor, 
yoksa kendi siyasal grubunda, imam - hatip liseleri 
ve yüksek islam enstitülerine karşı bir tavır mı al-
bunu amirdir. Kur'an kursları, yurttaşı Kur'anı oku
lların görevi 'başka, kurslardakinin görevi başkadır; 
bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Biz, yük
sek Mam enstitülerinin bilimsel niteliğinin korunma
sı, limaım - hatip liseleririin sağlıklı bir binaya kavuş
turulması, mesleki eğitimlerinin güçlendirilmesini, me
zunlarına yükseköğretiminin sağlanmasını amaçladık. 
Hükümet Programı, din konusunda kendi değerleriyle 
Maştan uzaktır. 

Programda dış politikayla ilgili olarak yer alan 
görüşleri ciddiye alabilmek için büyük çaba sarfetmo-
miz gerekmektedir. Programda bu bölüm, hükümetin, 
uluslararası ilişkilerden habersiz, bu ilişkilerin dışında 
bir yaşam sürdürüldüğünü belgelemektedir. 

Bölümde göze çarpan ilk husus, yurttaşların dik
katinin Türk - Yunan sorunları üzerinde yoğunlaştı
rılmak isteme çabasıdır. Yunanistan bMm komşumuz
dur; aramızda, çözüm bekleyen bir çok sorun vardır. 
Ecevit Hükümeti zamanında, daha doğrusu Ecevit 
1978 başında hükümet kurar kurmaz bu sorunların 
çözümü için gerekli ortamın hazırlanması amacıyla 

Yunanistan Başbakanı Karamaniis'i kendisiyle diya
log kurmaya girmeye zorlamıştır. Montreux doruğu
nu, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri
nin yapmış olduğu bir dizi toplantı izlemiştir. 

Türk - Yunan sorunları elbette yeni hükümetin 
programında yer alacaktır; ama dış politikaya ayrı
lan bir sayfayı aşan bölümünün yarısında Yunanis
tan'dan söz edilmesi, şayet bilinçsizlik değilse, içeri
deki bunalım politikasının dış politikaya yansıtılma
sından başka bir şey değildir. 

Adalet Partisi iktidarlarının, ulusal çıkarları ko
rumaktan yoksun, dünya gerçekleriyle çelişen ve 
milliyetçi niteliği lafta kalan dış politikalarının en 
sonunda gelip burada çerçeveye girmesi, kafasını ku
ma sokan devekuşu görünümünü vermesi sürpriz de
ğildir. Oysa, hiçbir dış sorun, bir ülkenin genel ulus
lararası ilişkilerinden soyütlanaralk çözülemez. Ben, 
buna Ecevit'in akılcı dış politikasına tepki, hatta 
düpedüz Ecevit kompleksi diyorum. 

Bir hükümet düşününüz ki, Türkiye'deki demok
ratik gelişmelerden rahatsız olsun, uluslararası ilişki
ler sisteminde Türkiye'nin yerinli yıllar yılı doğru teş
his edememiş olsun ve nihayet uluslararası ekonomik 
ve ticaret işbirliği olanaklarının önemli bir bölümünü 
görmemezlikten gelmiş, ya da kullanamamış olsun. 
Bu Hükümet, EceVit Hükümetimin kendisine devret
tiği saygınlığı, sayısız ilişki ve işbirliği yollarını ve 
seçeneklerini elbette yadsıyacaktır, elbette küçüklük 
kompleksi duyacaktır; ama iş bu kadarla kalmıyor, 
«Aklın 'gereği yapılacaktır» deniliyor; arkasından, 
«Maceracı politikacılara iltifat edilmeyecektir» deni
liyor; en sonunda, «Türk Devleti, husumetinden kor
kulan bir devlet olarak yücelecektir» deniliyor. 

Metinde yer alan veriler, değer yargılarıysa, bu 
sloganları âdeta çürütmek için seçilmiş. Doksana 
yakın bağımsız ülkenin oluşturduğu bağlantısızlar 
hareketini yok saymak, akılcılıkla ya da maceradan 
kaçmakla ya da Türkiye'nin husumetinden korkulan 
devlet haline getirmekle mi izah ediliyor? 

Bağımsızlık savaşından doğmuş Atatürk Cumhu
riyetinin, Adalet Partisi hükümetlerinin, dünyadaki 
bakımsızlık savaşlarına, mazlum ulusların davalarına 
karşı ailen isi olduğunu biliyorduk; ama ırk ayrımı ile 
savaşımı, bir Ortadoğu ve Filistin sorununu bir cüm
lecikle de olsa programa koyma cesaretini gösterme
yeceklerini doğrusu beklemiyorduk. 

Türkiye elbette taahhütlerine sadık kalacaktır; 
ama doğu - batı ilişkilerinden, uluslararası yumuşama 
denen şeyden habersiz yaşamak nasıl mümkündür? 
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Belki yumuşamadan değil; ama detantan haberiniz 
vardır ve bu detantın mimarlarının başında NATO 
gelmektedir. Sovyetler Birliği ile SALT anlaşmala
rını yapan Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletle
ridir; üstelik, Sovyetler Birliği ile diğer Varşova 
Paktı ülkeleriyle Amerika değil, Türkiye Cumhuri
yeti komşudur; Türkiye'nin komşuları ya da Türki
ye'nin içinde bulunduğu bölgenin sakinleri ve komşu
larıdır bunlar. Şayet akılcılıktan, maceraya girme
mekten muradınız, İkinci Dünya Savaşı sonrası so
ğuk savaş koşullarına dönmek ve uluslararası yu
muşamaya katkıda bulunmak ise, hiç bir sorun yok
tur; o takdirde biz de sizi kutlarız. Bunun için, Ece-
vit Hükümetinin dış politika ve demeçlerini, uygula
malarını izlemenizi salık vereceğiz. 

Şu kadarını belirtelim ki, dünya, Türkiye için, 
Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletlerinden, 
NATO ve Varşova Paktlarından ibaret değildir; bu
gün yeryüzünde mevcut 150 küsur devlete her geçen 
yıl yenileri eklenmektedir. Uluslararası ilişkiler son 
derece karmaşık hale gelmiştir. Van ilimizin 100 ki
lometre doğusunda İran'daki devrim ile Ant Dağları 
eteklerindeki cumhuriyetlerde yapılan herhangi bir 
hükümet darbesi ya da Güney Pasifikteki bir kuvvet 
kaydırması, dünya barışı dolayısıyla Türkiye'nin esen
liği bakımından izlenmeye değer olaylardır. 

Yeni bir ekonomik dünya düzeni arayışlarına 
Türkiye ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 
somut Ve yapıcı katkılarda bulunmaya başlamıştı. Bu 
konuya programda hiç değiniillmıiyor. Oysa Türkiye, 
bugün her alanda hem batı ile doğunun, hem de ku
zey ile güneyin kesiştiği noktada olup, uluslararası 
ekonomik dengeye çok duyarlılık göstermek zorun
dadır. 

Tüm bu nedenlerle, bir Türk hükümetinin dış iliş
kilerine dünyaya bütünsel açıdan bakmaması, baka
maması düşündürücüdür; akılcılıkla bağdaştırılamaz, 
maceranın ta kendisidir. Bu dış politikanın bizi nere
lere götürebileceğini görmek için Adalet Partisi ve 
Milliyetçi Cephe Hükümetlerinin bilançosuna baka
lım: Dondurulmuş ilişkiler, kurulamamış ilişkiler, çe
lişkili ilişkiler, çelişkili beyanlar, gerileyen dışsatımlar, 
üç yılda dört katına çıkan dış borçlar, hesabı tutul
mamış kısa vadeli borçlar, kesilmiş krediler, durdu-
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rulmuş dışalım kredileri bu kürsüden daha açık ko
nuşmayı, daha fazla söylemeyi de gereksiz görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu Hükümet 
bundan önceki hükümet gibi, Cumhuriyet Hüküme
tidir. Sayın Demirel Başbakandır. Sayın Başbakana, 
kendilerinin yaptığı gibi, sıfatıyla hitap etmemek 
gibi bir çocukluğun içine girmeyeceğiz. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) İyi de olsa, kötü de 
olsa başarılı olmasını dileriz. 

Hükümet Programı konusundaki eleştirilerimizi 
bitiriyorum. 

Bu Hükümet hiç görev almamış gibi, Sayın Baş
bakan hiç Başbakanlık yapmamış gibi davranamaz. 
Ülke sorunlarına koydukları teşhis de, önerdikleri 
tedavi de yanlıştır. Ayrıca kendi mantıkları içinde 
teşhise yine kendi mantıkları içinde getirecekleri çö
zümler de çelişkilidir. 

Aslında, Türkiye 30 yılın 25 yılını bu çarpık man
tığın uygulanmasıyla geçirmiştir. Bir çeyrek asırda 
yeni kurulan devletlere bile borçlu olan Türkiye, her 
doğan çocuğun 80 bin lira dışarıya borçlu olduğu 
bir Türkiye, 98 bin üniteye borçlu olan bir Türkiye. 

Değişen dünya koşulları içinde Türkiye ve Tür
kiye gibi ülkelerin sorunlarını çözmek çok daha güç 
olacaktır. Bu nedenle, geçmişte izlenmiş politika
ların yanlışlıkları çok daha çabuk ortaya çıkacak ve 
etkileri çok daha ağır olacak; altında ezilirsiniz, al
tında eziliriz. Şartlanmış görüşlerle ve kafalarla poli
tika yapılamaz. Politikanın bilgecesi ve erdemlisi, 
Türkiye'den vermeden, Türkiye'ye vermektir. Siyasi 
yıpranma pahasına, üzülme, hatta ezilme pahasına, 
en onurlu yazgı, bunu kabullenerek siyaset yapmaktır. 
Cumhuriyet Halk Partisi görevden ayırılırken, hükü
metiyle, Parlamento gruplarıyla, tüm örgütüyle bu 
onuru tadıyor. 

Yukarıdan beri sergilediğim mantığın sonucunda 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümete ret oyu verecek
tir. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de tekrar toplan

mak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma saati : 20.06 

— 153 — 



M. Meclisi B : 7 22 . 11 . 1979 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

•» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

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

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerindeki gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Parttei Grubu adına Sayın Sadü 
Somuncuoğlu, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADİNA SADİ SOMUNCUOĞLU 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu adına Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Milli iradenin iktidardan düşürdüğü Eeevit Hü
kümetinin yerine kurulan Sayın Demirel Hükümetinin 
Programını görüşüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yeni hükümete başarılar dile
yerek, programında koyduğu hedeflere süratle ulaş
masını temenni ederek sözlerime başlıyorum. Bizim 
ölçümüz, Türk Milletinin mukaddeslerinin korunması 
ve geliştirilmesi, bu temel üstünde yücelmiş, mutlu
luğa koşan bir Türkiye'nin varlığıdır. Böyle bir Tür
kiye'ye gidilip, gidilmediğine bakarak pMitikamızı 
ayarlarız. Bakarız, eğer Türkiye milli ve tarihi hedef
lerine doğru ilerliyorsa, bütün gücümüzle bu gidişi 
destekleriz; aksi yönde, yani yanlışa ve zarara gidi
yorsa, bunun önüne geçmeyi görev biliriz. 

Grubumuz, Sayın Süleyman Demirel tarafından 
kurulan ve programı Pazartesi günü Mecliste okunan 
Hükümetin önünde duran meselelerin idraki içindedir. 
Bu münasebetle, okunan Hükümet Programında nok
san gördüğümüz bazı hususları belirtecek; daha ziya
de, Grubumuzun yeni Hükümete tavsiyelerine ağırlık 
vereceğiz; bütün milleti düşündüren ve dayanılmaz 
hale gelen milli meseleleri burada tespit ve tahlil ede
ceğiz; Türkiye'nin bu noktaya nasıl getirildiği, bun-
dan önceki hükümetin neleri vaat ettiği, buna karşılık 
neleri reva gördüğü meselesi üzerine derinliğine ve 

genişliğine duracağız; böylece, yeni hükümetin dev
raldığı Türkiye'nin ortamını Milliyetçi Hareket Parti
sinin gözüyle ortaya koymuş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programı demek, 
bir siyasi kadronun ülkeye neler vaat ettiğini, politi
kasının ne olduğunu, çizdiği hedeflere hangi politika
larla gideceğini ve toplum ihtiyaçları ve şartları içinde 
hangi tercihleri yaptığını gösteren resmi belge demek
tir. Hükümetlerin başarılı olup olmadıklarını anla
manın en haklı ve objektif yolu, ortaya koyduğu 
programdaki hedefe ne kadar yaklaştığına, vaatlerini 
hangi ölçüde tuttuğuna bakmaktır. Belli bir süre 
yönetimde bulunan siyasi kadronun mihenk taşı, prog
ramıyla ülkeyi getirdiği noktanın karşılaştırılmasıdır. 
Tabii, hiç kimsenin tahmin etmediği büyük gelişme
ler, savaşlar, ülkeyi altüst edecek felaketler gibi un
surlar bunun dışındadır; ama, böyle beklenmedik ge
lişmelerle karşılaşılsa dahi, hükümet programında 
gösterilen ölçüler ve anlayışlar, ortaya konan poli
tika konusunda hangi ölçüde samimi olunduğu hükü
metlerin başarılarını anlamak için büyük önem ta
şır. 

Değerli üyeler, yeni hükümetin başarısını, Allah 
kısmet ederse belli bir süre sonra ele alabilir, üze
rinde fikir yürütebiliriz; ama şu anda sadece prog
ramı tetkik etmekle yetiniyoruz. Bu hükümetten mil
letimizin öncelikle beklediği ve programda gerek 
hiç yer almayan, gerekse beklediğimiz ağırlıkta yer 
verilmeyen milli bazı meseleler üzerinde durmak, isti
yorum. Bunlar : 

1. Hükümet Programından milli ve manevi de
ğerlerimizi tahribe yönelmiş, Mark'slist ve kozmopolit 
yayın, edebiyat, tiyatro ve çeşitli kültür faaliyetleri 
karşısında milli varlığı koruyucu ve kuvvetlendirici 
bir politika uygulanacağına dair hedefler, ilkeler yer 
almamıştır. Uygulamada bu anlayışla gerekli politi
kanın takip edileceğini ümit ve temenni ederiz. 
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2. 5590 sayılı Serbest Meslek Kuruluşlarıyla il
gili Kanun günün ihtiyaç ve şartlarına göre yeniden 
düzenlenmelidir. Böylece özel teşebbüsün ve özel 
mülkiyetin teminatı, Anayasa ve kanunlarda aranmalı 
ve bulunmalı, Başbakanların şahıslarında ve söz
lerinde teminat arama dönemi kapatılmalıdır. 

Bilindiği gibi, geçen hükümet döneminde pek 
çok iş adamı, özel mülkiyetin ve hür teşebbüsün te
minatını Anayasa ve rejimde arama yerine, Ecevit'in 
sözlerinde arama durumuna düşmüşlerdir. 

3. Hükümet Programında, Kasım 1979'da yol
suzluklar ayyuka çıkmıştır denilmekte; ama bu yol
suzluklarla ilgili, yapılması gereken işlemler hak
kında hiçbir şey söylenmemektedir. Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu olarak biz de yolsuzluklar konu
sunda Hükümet Programındaki ifadeye aynen iştirak 
ediyoruz; ancak, devlet idaresinde böylesine bir du
rumun meydana geldiği resmi bir belgede kaydedil
diğine göre, bu yolsuzluklar için yapılacak tahkikat 
ve sorumlular hakkında idari ve adli yönden yapıla
cak işlemler de bütün açıklığı ile belirtilmeliydi, ya
ni, hesap sorulacağı açıkça yazılmalıydı demek isti
yoruz. 

4. Geçen dönemde, emsali görülmeyen, canavar
ca işkenceler devrini yaşadık, insan vicdanının da
yanamayacağı korkunç işkenceler yapılmakla, sadece 
Anayasa *ve insanlık suçu işlenmiş, aynı zamanda 
Türkiye'nin bütün dünya gözünde itibariyle oynan
mıştır. İşkenceden intihar edenler, aklını bozanlar, sa
kat kalanlar bile vardır. Anayasa ve insanlık suçları 
işleyenlerden hesap sorulacağı bu programa açıkça 
yazılmalıydı ve bu programa işkenceciler hakkında 
geniş ve süratli bir tahkikatın yapılacağı kesin bir 
dille konulmalıydı. 

5. Hakları gasp edilen öğretmen, polis, memur, 
işçi ve öğrencilerin haklarının gün geçirilmeden iadesi 
yoluna gidilmelidir. Böylece, toplumda bozulan dev
let - vatandaş münasebetleri düzene sokulmalı, ka
nun, hukuk ve insanlık dışı düşmanca icraatın milli 
vicdanda açtığı yaralar sarılmalıdır. Bu öylesine has
sas bir konu ki, gecikmesi bile, zaten çok yüksek 
olan gerilimi daha da artırabilir. Barış, kardeşlik, 
sevgi ve şefkat ortamının doğmasında, gasp edilen 
hakların iadesinin büyük rol oynayacağı inancı içe
risindeyiz. Hükümet bu konuda bütün millete hita
ben açık seçik açıklamalar yapmalı, getirdiği çö
zümü millete duyurmalıdır.. 

6. Kurtarılmış bölgelerde inleyen vatandaşların 
imdatlarına Devlet, şefkatiyle, adaletiyle ve kuvve
tiyle yetişmelidir. 

Bundan önceki hükümetin 1978 başında okuduğu 
programıyla 14 Ekim seçimleri sonunda istifa etme
siyle son bulan iki yıla yakın dönemin mukayesesini 
yapmak suretiyle Türkiye'nin meselelerini de şu anda 
ele almak istiyoruz; Meclislerde görev yapan, millet
vekilleri ve parti grupları olarak bu bizim zaten 
vazgeçilmez ve asli görevlerimizdendir. Bunu yaptığı
mız zaman, hem geçen iki yılın muhasebesi ortaya çı
kar, hem de yeni hükümetin nasıl bi'r miras devral
dığı daha iyi anlaşılmış olur. Ayrıca, Türkiye'yi bu
günkü bunalımlı ve buhranlı, kanlı ve kargaşalıklı, 
sokaklarını dolaşılamaz, okullarını okunamaz, devlet 
dairelerini iş göremez, fabrikalarını kapalı, toprakla
rını ekilemez, dışta, içte Devletin itibarını alabildi
ğine tahrip etmiş hale getirenler, hangi hatalarla ve 
hangi zihniyetlerle hareket ettiler? Bunu anlamak da 
gelecekteki politikalar açısından büyük önem taşı
maktadır. Ben konuya böylece girmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ecevit Hükümetinin 1978 
başında bu Kürsüden okuduğu hükümet programını 
hatırlayınız öylesine cümlelerle süslenmişti ki, dinle
yenlere şiir yazdıracak kadar hayalle dolu. Ecevit 
Hükümetinin programında ne yazılmışsa, iki sene
den beri maalesef tam tersi yapılmıştır; bunun ör
neklerini sıralamadan geçmek mümkün değildir. Me
sela, Ecevit Hükümetinin programımdan bir bölümü
nü aynen lalataı; 

«Yasaların, herkese, her düşünceye, her eyleme 
eşitlik ve etkinlikle uygulanması sağlanacaktır. Okul 
kapısının, dernek üyeliğine göre; memurluk ve iş ka
pısının, parti rozetine göre açılıp kapanmasına son 
verilecektir. Devlet kapısı, siyasal inançları ne olursa 
olsun bütün yurttaşlara, okul kapısı bütün gençlere 
açık olacaktır.» 

1978 başında Ecevit, okuduğu hükümet progra
mında böyle taahhütte bulunuyordu. 

Sayın milletvekilleri, Ecevit'in icraatı taahhütle
rine, meclisin tasdikinden geçen hükümet programına 
uydu mu? Hepinizin yüksek vicdanına sesleniyorum; 
«Uydu» diyen var mı? Ecevit, bu resmi vesikadaki 
fikirlerin tam tersini yapmıştır. Yani Ecevit, yasaları 
herkese, her düşünceye, her eyleme eşitlik ve etken
likle uygulamadı. Solcusundan komünistine kadar ne 
kadar fraksiyon varsa, hepsi muteber sayıldı; mil
liyetçi, sağcı düşüncede kimler varsa, hepsi, taşıdıkları 
düşüncelerden dolayı baskıya, zulme, işkenceye ve 
her türlü haksızlığa uğradı. Ecevit, bir zamanlar 
kendisinin de söylediği gibi, komünist olmayan her
kese faşist damgasını basarak onlara hayat hakkı ta-
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nımamak için ne lazımsa yaptı. Sol görüşlü olmayan 
vatandaşlara evinde, işinde, okulda, sokakta korkunç 
bir terör estirildi. Anayasadaki konut dokunul
mazlığı, kişi dokunulmazlığı gibi temel haklar her 
gün çiğnendi. Okul kapısı dernek üyeliğine göre, 
memurluk ve iş kapısı parti rozetini de aşan komü
nist, bölücü ve eylemci olup olmamaya göre açüıp 
kapandı. Devlet kapısı, Anayasa ve kanunlarımızın 
yasakladığı siyasi düşüncelilere; okul kapısı, anarşinin 
malzemesi haline getirilmiş Marksist derneklerde bey
ni kirletilmiş, eğitim ve öğretim yerine devrim yap
mayı üstün gören; Bayrağı, Devleti, İstiklal Marşı'nı 
tanımayan militanlara açıldı. Bunların delilleri pek-
çoktur; ben burada vaktinizi işgal etmemek için bir 
tanesini vermekle yetineceğim ki, Türkiye niçin ve 
kimler tarafından kan revan içinde, vatan ve millet 
bütünlüğünden, can ve mal güvenliğinden endişe 
eder hale sürüklendi bilinsin; yeni Hükümete de bun
lar ışık tutsun. 

Ecevit'in 2 yıllık yönetimi sırasında devlet daire
leri, kurumlar ve kuruluşlar çeşitli fraksiyonlar ara
sında parsellendi. Bu arada eski Cumhuriyet Halk 
Partili olanlara bile yer yer de olsa hayat hakkı 
tanınmadı; onlar da baskıya ve zulme uğradı. Çün
kü, devlet işgal ediliyordu. Aralarında zaman zaman 
devlet kurumlarında bile silahlı sopalı çatışmalar 
oluyordu; aynen vatan topraklarındaki komünist 
kurtarılmış bölgeler ihaneti, Devletin içinde, Devle
tin bir kısım memurları tarafından ve bazı bakanla
rın gözetimi altında sürdürülüyordu. Bunu her millet
vekili biliyor, bunu her vatandaş biliyor; ama biz, 
bu fraksiyonlar arasında pay edişten şikâyet eden 
parti disiplini bozulduğu ve işgal, parti bütünlüğü. 
içinde gerçekleştirilemediği için münakaşayı Cumhu
riyet Halk Partisi Kurultayına götüren Ecevit'i din
leyelim. Bakınız sayın milletvekilleri, Ecevit ne di
yor. 

«Daha iktidar olur olmaz, bazı bakan arkadaşla
ra, bakanlıklarının kendilerine verdiği olanakları ken
di parti içi iktidarları yolunda birer araç olarak kul
lanmaya başladılar, bu yolda kadrolaşmaya yöneldi
ler; ama bazı bakan arkadaşlrımız, bundan da kötü
sünü yaptılar ve parti içi iktidar kavgasına etkili ola
cak bir kadrolaşma yolunu tuttular. Bu kadrolaşma 
yapılırken, vatandaşların AP'li mi yoksa Cumhuriyet 
Halk Partili mi olduğuna bakılmıyor, hangi hizipten 
olduğuna bakılıyordu.» 

Görüyor musunuz sayın milletvekilleri, Ecevit ne 
itiraflarda bulunuyor; hem de iktidardan düştükten 
sonra bunları söylüyor. Bakanlar yanlış iş yapıyor

larmış, vatandaşlara hangi fraksiyondan diye bakıyor--
larmış, halbuki, hangi partiden; Adalet Partisinden 
mi, yoksa Cumhuriyet Halk Partisinden mi diye bak
maları lazımmış! 

Hani Ecevit, vatandaşların rozetine göre iş yapıl
mayacağı, memurlukların rozete göre olmayacağını 
söylemişti; ne oldu? Ecevit'in itirafları burada da bit
miyor; bakın bu sözlerin arkasından ne diyor : 

«Bu tür kadrolaşmalar sırasında bazı partililer, 
diğer iktidarlar döneminde bile görmedikleri baskı
lara maruz kaldılar.» Demek ki, hükümet icraatı par
tili olup olmamaya göre tanzim edilecekken, kendi 
iktidarları zamanında, kendi partililerinin bir kısmı 
başka iktidarlar devrinden daha çok baskıya maruz 
kalmışlar; fraksiyonlara göre parsellenme, yağmalama 
hengâmesi içinde olmuş bütün bunlar. Öyle müste
şarlar gördük ki, hayretler içinde kaldık. Mesela, Ça
lışma Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlık yemekhanesinde 
militanlarla beraber komünist enternasyonal marşını 
söylüyor. Devlet kapılarını parti rozetlerine, hatta aşı
rı solun fraksiyonlarına göre açan Ecevit iktidarı, 
kendinden olmayan ve daha önceki yıllarda kamu 
görevine girmiş 300 bin civarındaki kamu görevlisinin 
tasfiyesi için.bir plan hazırlamıştır. Bu planın 10 esası 
var. Gerçi bu planın gerçek olmadığı Başbakanlıktan 
ısmarlama bir demeçle yalanlanmıştır; ama, 2 yıllık 
Ecevit iktidarı, bu panda yazılı esaslara göre icraat 
yaptt. Önemli olan böyle bir planın yalanlanıp yalan
lanmaması değil, önemli olan, iktidarın icraatının 
bahsedilen plandaki esaslara uyup uymadığıdır. Her
kes biliyor ki, 300 bin memurun ve işçimin tasfiyesi 
için hazırlanan plan aynen uygulanmıştır. Bu planın 
10 esası vardır demiştim, bunları ayrı ayrı okuyarak 
vaktinizi almak istemiyorum; ama, bazılarını hatır
latmak isterim. Mesela, memurlar askere sevk edile
cek ve askerden dönenler, boş kadro bırakılmamak 
suretiyle, tasfiye edilecek. 

Başka bir misal : Aday memurların asaletini tas
dik etmemek ve süresi sonunda görevine son ver
mek. 

Başka bir misal : Sözleşmelilerin sözleşmeleri ye
nilenmeyecek, kadro açılacak. 

Başka bir misal : Onayla kurulan ünitelerin kaldı- -
rılmasına gidilecek. 

Başka bir misal : Devamlı geçici görevle başka 
illere memurlar gönderilecek,, böylece ailesinden uzak 
bırakılarak istifaya zorlanacak. 

Başka bir misal : Memurları bulundukları görev
lerle denk olmayan daha aşağı görevlere tayin ederek, 
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onları zor durumda bırakmak ve istifaya zorlamak 
gibi 10 esas üzerinde bu tasfiye planı hazırlanmıştı ve 
aynen de icra edilmiştir. Böylece görülmemiş bir kı
yım yapıldı. Şu anda pek çok öğretmen, polis, me
mur ve işçi eşinden ayrı, çoluğundan çocuğundan ayrı 
yerlerde bulunmaktadır. Yeni Hükümet, parçalanmış 
aileleri birleştirmeli, kurtarılmış bölgelere gidemeyen 
memurların imdadına süratle yetişmelîdir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunları tenkit için de
ğil, Türkiye'nin halini tespit için söylüyoruz. Partisi
nin kurultayında «Ya ben, ya onlar, ya benim dediğim 
genel idare kurulunu seçersiniz, yahut da istifa ede
rim» diyen zihniyetin demokrasiyle, seçim sonuçları
na hürmet etmekle ne kadar ilgisi olduğunu takdirle
rinize bırakarak, tek adam özlemi içindeki Ecevit'in 
faşizmden ne. anladığına bakmak istiyorum. 

Ecevit, bütün konuşmalarında, Devleti faşist işgal
den kurtardığını, eli silahlı militanlardan temizlediğini 
söylemektedir. Şimdi huzurunuzda soruyorum. Kim 
bu faşistler? Kanunlarımıza göre faşizm suç olduğu
na göre, siz de iktidarda bulunduğunuza göre, sürgü
ne gönderdiğiniz 200 binin üzerindeki devlet me
murlarının kaçını faşizm suçundan yargı organları
nın önüne çıkardınız? Eğer hiç birini çıkarmadınızsa, 
devletin görevlilerine, başka fikirler, taşıyor diye, 
Türk Ceza Kanununun suç saydığı bir fiili isnat et
meye hakkınız var mıdır? Hiç bir mahkeme kararı 
olmadan, kamu görevlilerini - ki, bunların içinde öm
rünü Devlete verenler ide vardır - faşist olianlar ve 
olmayanlar diye ayırıma, bölmeye hangi selahiyetle 
kalkıyorsunuz? «Eli silahlı» dediğin kişilerden kaç 
tanesini mahkemeye verdin? Gel, bu kürsüden açıkla, 
gerçeği ve iftirayı herkes görsün. 

Ecevit iktidarı zamanında bütün bakanlıklardaki 
müsteşardan şube müdürüne, odacıya, kapıcıya ka
dar inen sürgünler ve kıyımlar oldu. Bunlar faşist 
işgali kaldırma namına yapıldığına göre, şimdi Yüce 
Meclisin önünde soruyorum ve cevabını istiyorum; 
İçişleri, Milli Eğitim, Köy İşleri, Tarım, Bayındırlık, 
Çalışma, Adalet, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanlıkları ve diğer bakanlıklarda çalışanları, bü
tün kadroları değiştirdiğinize göre, bunların hepsi fa
şist miydi? Devletin müsteşarları, genel müdürleri, 
genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve taban
daki şoförü, odacısı hepsi faşist miydi? Değilse, bu 
kıyım ne adınadır? 

Devletin müsteşarlarının, genel müdürlerinin, 
daire başkanlarının, şube müdürlerinin tamamına ya
kını ve diğer memurların bir çoğu faşistse, Bay Ece
vit, söyle, sen nesin? 

ÇAĞLAYAN BGE (İstanbul) — Siz?.. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yeni 

Hükümet için, ele alınacak önemli dertler böylece 
bir bir ortaya çıkıyor. 

Sayın milletvekilleri, bir başbakan düşününüz, 
kendisi gibi düşünmeyenlere, elinde hiç bir mahke
me kararı olmadığı halde suç isnat ediyor; sonra da, 
bunların hepsini devlet hizmetinden tasfiyeye çalışı
yor; «kurtarılmış bölgeler» denen ihanet merkezleri
ne, ya istifa etsin yahut öldürülsün diye sürgün edi
yor. Başbakanlık koltuğunu işgal ettiği sürece, Dev
letin radyo ve televizyonundan, yüzbinlerle ifade edi
len kamu görevlilerine hep saldırıyor; savunmasız 
insanlara, aklın almayacağı baskı ve zulüm yapılı
yor; kendi gibi düşünmeyenlere, devletin kapılarını 
kapıyor. Böyle bir kimseye ne denir? Böyle bir kim
senin bu kürsüden okuduğu Hükümet programında
ki, «düşünce ayrılıklarının serbestçe belirlenebilmesi, 
demokrasinin bir gereğidir. Demokrasi ve insan ta
biatına aykırı usullerle, herkesi aynı düşünce kalıbı
na veya aynı sloganlara hapsetmeye kalkışmadan, 
düşünce ayrılıkları içinde milli birliği sağlamak ve 
sağlamlaştırmak gereğine inanıyoruz» sözlerine ina-
nılabilir mi? 

Kanun dışı yollarla,' insanlara, düşüncelerinden 
dolayı baskı yapmak, onları işlerinden uzaklaştır
mak, yaşama ve iş bulma haklarını çiğnemek, zor
balığı ifade eden faşizmin ta kendisidir. Eğer buna 
başka unsurları da katarsanız, zorbalığın daniskası 
demek olan komünizm de önünüze çıkabilir. 

Sayın milletvekilleri, karanlık, kan, işkence ve zu
lüm döneminde, hep, öğrencilerin kardeşçe, yanyana 
yaşayacağından; hangi fikirde olursa olsun, kendile
rinin vereceği güvenceden sonra - Necdet Uğur'un 
tabiriyle - «sevecenlik içinde» bir arada, kardeşçe, 
geçineceklerinden söz edilirdi; ama arkasından da 
Başbakan, «faşistler» diye Devletin radyo ve televiz
yonundan başlardı hücuma; «faşistler şu yurdu işgal 
etti» veya «şu okuldaki faşist işgali kıracağız» diye 
basardı yaygarayı. Şimdi aynı okuldaki veya aym 
yurttaki solcu ve sağcı öğrenciyi düşünün... Başba
kanlık koltuğundaki adam, tepedeki kişi başlamış 
kışkırtmaya, arkasındanda başlamış çatışmalar... Ço
cuklara ne diyeceksiniz, iyi niyetli emniyet görevlile
rine, valilere ve kaymakamlara ne diyeceksiniz? Hu
zuru isteyen her kamu görevlisi, gençleri bir arada 
kardeşçe, geçinmeye davet ederken, bir de bakıyor 
ki, Başbakan, gençlerin bir bölümüne «faşistler» di
ye saldırıya geçmiş. Bu kışkırtmalar öylesine etkili 
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olmuştur ki, POL - DER'in hışmına uğrayan îrfan 1 
Paşa zamanında düzenlenen valiler toplantısında, I 
devletine bağlı bir vali kalkıyor, «Sayın Başbakan, 
lütfen, gençler arasında böyle ayırıma yol açacak I 
sözler söylemeyin. Tepeden siz böyle konuşunca; 
bizim gençlere söyleyecek sözümüz kalmıyor» diyor; I 
diyor ama, Ecevit bu, susar mı, faşizme savaşa çık- I 
mış bir kahramandır o, geri döner mi? I 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Vali ne olmuş? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, tabii, Başbakanlık koltuğunu işgal et
miş kişi böyle konuşunca, bu sadece okulda ve yurt
ta iyi niyetle bir arada bulunmak isteyen solcu, sağcı 
gençleri birbirine kışkırtmakla kalmıyor, komünist 
ve vatan bölücüsü, yeraltı ve yer üstü ihanet teşkilat- I 
lan için bulunmaz bir malzeme oluyor. Ecevit'in va
tan bölücülerine verdiği bu malzeme öylesine kulla
nıldı ki, işte bunun faturası! Kıyılan 2 600 can, okul
lara sokulmayan 100 binden fazla genç. Ecevit siya
setinin sonu. îşte, kan gölü içindeki Türkiye. I 

Yeni Hükümet, milli bünyede açılan yaraların I 
sebeplerini iyi tespit ederek, sağlam çözümler üzerin- I 
de cesaretle durmalıdır. Bugüne kadar, eski Başba- ? 
kanın ağzından, sayısız derecede faşizmden şikâyet j 
duydunuz; ama komünizmden hiç şikâyet ettiğini 
duydunuz mu? Yani, komünizmin Türkiye için en I 
büyük tehlike olduğunu, komünist işgallerin çoğaldı- I 
ğını, silahlı soygunlar yaptıklarını; demokrasiyi yıka
rak, yerine komünist bir diktatörlük kurmak istedik- I 
lerini söylediğini, böyle bir şikâyette bulunduğunu 
duyan olmuş mudur? Kars'ın, Ardahan'ın haline ba
karak, Ecevifin, en büyük bela komünizme tavır al- I 
dığını gören, duyan olmuş mudur? 

Niçin böyledir? I 
Benim Genelbaşkanım, her zaman olduğu gibi, i 

seçim konuşmalarında da, kendisine isnat edilen fa
şizm iftirasını reddetti ve faşizme lanet okudu; arka
sından da Ecevdt'ıi, «En büyük tehlike komünizmdir, 
komünizmi lanetliyorum» demeye davet etti. 12 gün 
radyo, televizyon konuşması yapıldı; Ecevit, bir de- I 
fasında bile çıkıp, bu davete uyamadı. Acaba neden? I 

Bir Başbakan düşünün; ülkesinde komünizm bu- I 
laşıcı bir hastalık gibi yayılıyor; şehirler işgal etmiş, 
kurtarılmış bölge demiş, Devletin iradesinin üstüne 
çıkmış, sokakları, büyük şehirlerin semtlerini ele I 
geçirmiş; devlete meydan okuyor; vatanı bölmek I 
için, demokratik rejimi yıkmak için, gazete, kitap, 
dergi çıkarıyor; aynı maksatla kanlı eylemler yapı
yor. Böyle bir ülkenin başbakanı milletin huzuruna j 

1 çıkıp, «Bunları komünistler yapıyor, maksatları şu-
I dur, ben bunları en büyük tehlike ilan ediyorum ve 
I vatandaşları kanun içinde yardıma çağırıyorum» di-
I yerek mücadele bayrağını açmıyor, bunların tam ak-
I sini yapıyor; komünistlerin ihanetlerini, cinayetlerini 
I gizlemeye, örtmeye çalışıyor; kendine karşı bile eşki-

yalık yapsalar, yine onları kınamıyor ve «siz sahte 
I solcusunuz» diyor. Solcunun kendisine Artvin'de yap-
I tığı o edepsizliği ve saldırıyı da, «size bu stratejiyi 

sağcılar veriyor» diye, bunun da faturasını bu tarafa 
I yolluyor. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Ne yapsın, şaştı. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Faşist 
damgasını vurmaya kalkıştığı kimselere komünistler 
saldırıyor, onları öldürüyor, partilerini, idarecilerini, 
işyerlerini ve evlerini bombalıyor; ama, bunları ko
rumak için hiç bir tedbir almıyor. Şevki tabii ile, 
kendi canını ve malını koruma psikolojisiyle, muka
bil bazı hareketler yapanlara aynı Başbakan, dili çö
zülmüş gibi, en amansız saldırılarda bulunuyor, suç-

I lamalara geçiyor; «Ben iki tarafı da suçluyorum» di-
I yerek, müdafaa durumunda bulunanlara, bütün ter-
f tipleriyle, iftiralarıyla saldırıyor. Aynı Başbakan, 
| «Ben iki tarafı da karşılıyorum» diyor, ama hiç de

ğilse bu mantığın gereği olarak, anarşinin kaynağının 
I komünizmden çıktığını söyleyemiyor; çok sıkışırsa, 

solcular.- da eylem yapıyor» gibi ucuz bir laf söyle-
yiveriyor ve ortadan kayboluyor; .ama, hiç bir gün 
«komünistler» diyemiyor, «bölücüler» diyemiyor. 

Anarşi, devlete karşı hareket demektir. Hangi ce
reyan, «Türkiye'deki fikir cereyanları içerisinde han
gisi devlete, demokrasiye, vatan ve millet bütünlü
ğüne karşı ve düşman cereyandır?.» Ona bakıverin-
ce, kaynak da kendiliğinden ortaya çıkar; ama, bu 
ülkenin Başbakanı her nedense bu semtlerde dolaş
mayı kendisi için pek kârlı görmez. 

Sayın milletvekilleri, eski hükümet, «Öğrenci 
yurtlan birbirine düşman ve kapalı kaleler veya ide
olojik savaş alanları durumundan çıkarılacaktır» di
yordu; ama tam tersini yapıyordu. Milliyetçilerin, 
sağcıların kaldığı ne kadar yurt varsa bir bir alınıyor, 
ya asker kışlası yapılıyor yahut da toplum polisi ka-

I rargâhı; ama, solcuların kaldığı hiç bir yurda el sü
rülmüyordu. İstanbul'da Atatürk Öğrenci Yurdu, 
Edirnekapı Öğrenci Yurdu zorla boşaltılarak, genç
ler sokaklara, otel köşelerine atılmıştır. Buralar kâfi 
sayıda anarşist öğrenci olmadığı için, toplum polisi 

I ve jandarma karargâhı haline getirildi. Devlet bura-
I lan öğrenci yurdu olarak yapmıştı; ama, Ecevit fa-
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şizmle mücadeleye çıktığı için, başka ne yapabilir
di? İstanbul'da sağ görüşlü öğrencilerin kaldığı Kre
di ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir tek yurt kalma
mıştır; buna karşılık, anarşist ve bölücülerin hiç bi
binin yurdu boşaltılmamıştır; butfailaır «kapalı kale 
ve ideolojik savaş alanı haline getirilmiştir. Ankara' 
da sağ görüşlü öğrencilerin kaldığı aynı genel mü
dürlüğe bağlı üç yurt vardı, üçü de zorla boşaltıldı 
ve gençler sokağa atıldı. Site Öğrenci Yurdu, Dışka-
pı Öğrenci Yurdu ve Nene Hatun Öğrenci Yurdu, 
boşaltılan ve milliyetçilerin kaldığı yurtlardı; şimdi 
hepsinde de solcular kalmaktadır; ama sayıları yet
mediği için, Türkiye çapında, bana verilen rakama 
göre, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 
kalan öğrenci sayısı 7 OOO'dir; halbuki yatak kapa
sitesi 45 OOO'dir. Gördünüz mü özgürlük, sevecenlik 
ve uygarca yaşama ilkelerine nasıl da ulaşılmış? 

Yurtların hikâyesi bu kadar da değildir; bir de 
özel idare yurtları vardır. Kredi ve Yurtlar Kurumu 
buraları da ele geçirmek için teşebbüse geçti, yine 
milliyetçilerin kaldığı Niğde öğrenci Yurdunu, Kon
ya Öğrenci Yurdunu, Yozgat Öğrenci Yurdunu ve 
bir çok öğrenci yurtlarını, «kiralamak» adı altında, 
devralmak için özel idarelere müracaat ettiler; 45 000 
kapasiteli yurt binaları boş dururken, kapasitenin 
üstünde öğrenci ile dolu bulunan özel idare yurtla
rına el attılar, milliyetçiler, sağcılar yurtsuz yuvasız 
kalsınlar diye. Böylece de, okumayı bir çoğu terk 
edecekti; milliyetçileri memur olamayacaklarına gö
re, okumalarına da ihtiyaç yoktu. Bereket versin, 
özel idarelerin bir çoğu bu kötü niyetli teşebbüsü 
değerlendirdi ve reddetti. 

Sayın milletvekilleri, bunlar hızlarını gene ala
madılar; bir stratejinin uygulaması ile meşguldüler, 
Ankara'da pek rahatsız oldukları bazı yurtlar vardı 
(Niğde Öğrenci Yurdu ile Şeker Öğrenci Yurdu bun
lardandır) buraları kamulaştırmaya kalkıştılar, san
ki yurt binasına ihtiyaçları varmış gibi. Allah kim
seyi şaşırtmasın, baktılar ki, Niğde öğrenci Yurdu 
zaten özel idarenin mülkiyetinde, kamulaşması 
mümkün değil; Şeker Öğrenci Yurdu da, Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine satıldı da, ken
dini bunların tasallutundan öylece kurtardı. Ankara' 
da milliyetçi gençlerin kaldığı yurtlara böylesine bas
kılar yapılırken, Siyasal Yurdu ve diğer, komünistle
rin, anarşistlerin işgali altında bulunan yurtlara hiç 
dokunulmadı. Niçin dokunulacaktı? Maksat, «işgal
leri kaldırıyoruz» bahanesi ile, fakir Anadolu çocu
ğuna tahsili yasaklamak ve aşın solcu militanlara, 

bölücülere okulları, fakülteleri teslim etmek değil 
mi idi? O yapılıyordu. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun.nasıl zorbaca usul
lerle ele geçirildiğini pek çok milletvekili görmüştü. 
Ecevit iktidarı, daha çiçeği burnunda iken, ilk işgal 
harekâtı olarak burayı seçti, bu genel müdürlüğün 
bütün memurları raporla veya baskı yoluyla izne 
çıkarılmış, vekillerin emrine polis tahsis edilmiş va
ziyette kongreye gitti bu kurum. Bir gün sabah git
tik ki, polisler kapıyı tutmuş, kongrenin tabii dele
gelerini - kartlarını göstermelerine rağmen - içeri al
mıyorlar. Sorduk; «Emir böyle» dediler; emri de ge
nel müdür vekili diye tayin ettikleri kişi vermiş. Po
lis, kendi amirinin emrinde her hangi bir asayişsiz
liğe müdahale etmek için değil, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdür Vekilinin emrinde, kapıyı 
tutmuş, eline verilen listede ismi yazılı olanları alı
yor içeri. Bu durumu noter tespit etti; Danıştaya gi
dildi; Danıştaydan hâlâ haber çıkmadı, iki yıl dola
cak yakında. 

Böyle zorba usullerle Devletin kuvvetleri kanun
suz bir şekilde, kanunu çiğnemeye memur edilerek 
bu kurum zaptedildi, sonra da yukarıdaki yurt fe
tihleri devam etti. 

Yeni Hükümet, bu meselelere el atmalı, mağdur 
olan memleket çocuklarına, fakir köylü çocuklarına 
el atmalı ve bunların dertlerinin çözümüne süratle 
çareler getirmediler. Böyle bir uygulamadan ülke 
sadece zarar görmüştür; ama Ecevit, yandaşlarına, 
yoldaşlarına, «yurtlardan faşistleri attım» diyerek 
övünme fırsatı elde etti, halen de övünmektedir. Bir 
Başbakan, Devletin kuvvetleriyle, kanun ve insan 
haklarını tanımadan, vicdanı sızlamadan ülkenin yurt
larını sadece yandaşlarına, Devlet ve demokrasi 
düşmanlarına tahsis etmeyi kahramanlık sayarsa, o 
ülkenin böyle bir kişinin eünde hangi felaketlere sü
rüklenebileceğin! tahmin etmek zor değildir. 

«Silahlı işgalleri kaldırdık» gibi safsatalarla kim
seyi kandırmak mümkün değildir. Silah kimde var
sa o yakalanır, cezasını çeker. Bunca komünist ey
lemcileri ve bunların yaptığı eylemleri herkes bildiği 
halde, bunların yurtlarını herkes bildiği halde, el 
sürmeyenlerin, «Silahlı işgalleri kaldırdık» diye mil
letin önüne çıkmaları, sadece ve sadece iki yüzlülük
lerini teşhir etmekten öte gidemiyor. 

İRFAN ÖZAYDINLT (Balıkesir) — İki yüzlü 
sensin. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sensin... 
Ayıptır, bakanlık yaptın, utanmaz adam. 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yeni 
Hükümet bu yurtlar konusunda sürekli ve sağlam 
çözümleri aramalı ve bulmalı, en çok huzursuzluğa 
düşmüş olan Türk gençliğini bir huzura ve rahata 
kavuşturmanın yolunu bulmalıdır. 

Bütün bunlardan anlaşılan şudur: Geçen iktidar, 
dolu dizgin bir saldırıya geçti. Devletin bütün ku
rumlarını yandaşları ile işgal ederek, kendi fikrinden 
olmayanları Devletin idaresinden de, mektebinden 
de Uzaklaştırarak, özlediği düzene süratle geçmek is
tiyordu; ama Türkiye, Ecevit'in sandığı gibi, tokma
ğı çevirmekle kapıları açılan bir ülke değildi. Tür
kiye'de demokrasinin hassas bekçileri vardı. Türki
ye'de vatan bütünlüğünün, Devletin bağımsızlığının 
hassas bekçileri vardır; Anayasanın getirdiği düzeni 
ve Devletin felsefesi, Türk milliyetçiliği ülküsünü 
savunan hassas bekçiler vardır. Karambolden fayda
lanarak, sandalyeleri ihaleye çıkararak, otel motel 
odalarında iktidar olabilirsiniz; ama bu size, tok
mağı çevirmeye asla imkân veremez. 

Ecevit, devrimci Mao, devrimci Castro, devrimci 
Ho gibi komünistlere kendini benzetiyor. «O ülke
lerdeki devrimcilerin önündeki kapılar kilitli olduğu 
için ve anahtarları devrimcilerde bulunmadığı için 
kapıları kırmak zorundaydılar; ama Türkiye'deki 
devrimcilerin önündeki kapılar kilitli olmadığı için, 
tokmağı çevirmek yeterlidir» diyor, «Bu da demokra
tik yoldan olur» diyordu. Denedi... Yukarıda anlatılan 
300 bin memurun tasfiyesi çalışmaları ve devlet dai
relerinin, kurum ve kuruluşların, eli silahlı komünist 
militanların işgali altına alınması, öğrenci yurtların
dan ve okullardan, komünist olmayanların atılması, 
içişlerinde, emniyette, Milli Eğitim Bakanlığında, bi
raz sonra anlatacağım işlerin yapılması, demek ki, 
o çevrilmeye hazır sanılan tokmağın döndürülmesi 
için yeterli değilmiş. 

Sayın üyeler, eski Hükümet, «Rüşvet, suiistimal 
ve kaçakçılıkla etkili bir mücadele yapılacaktır» di
yordu. Şimdi bunları düşününce, Türkiye'nin bugün
kü haliyle mukayese edince ne kadar gülünç ve üzü
cü bir manzara ortaya çıkıyor. Hükümet üyesi ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Faruk Sükan şimdi bu 
kürsüde olmalı; bazı bakanların suiistimallerinin üze
rine gidilmeyişinin istifa gerekçelerinden olduğu ha
tırlanırsa, kimbilir bu konudan Sayın Sükan neler 
söyleyebilirdi? 

Rüşvet ve suiistimal, Cumhuriyet tarihinde, bu
günkü Hükümet devrinde olduğu kadar hiç görül
memişti. 
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Demir ve çimento satan POL - DER militanları, 
TÖB - DER'ler, - millet, yağsızlıktan yemek yiyemez 
hale gelmişken - Üretim A. Ş. adındaki baldız şir
ketleri, Devletin reklam paraları ile parti ve şahıs 
propagandaları yapan, 50 milyonluk reklam parası 
aldığı söylenen, - Rahşan Hanımın - «Umut Gazete
sinin» hikâyesi, tüpgaz satan halkevleri... Hepsi uza
yıp giden suiistimal kuyruğu değil de nedir? 

Görülmemiş sözleşme ücretleri ile çalıştırılan özel 
müşavirler, eş dost kayırmaları... Hepsi, tek tek, yeni 
Hükümet tarafından ele alınmalıdır. Hele bu dönem
deki gümrüklerin hali, buralardaki rüşvet ve kaçak
çılık hikâyeleri, TIR'lar dolusu kaçak malzemeler 
Türkiye'nin her yerini dolaşıyor; Ecevit iktidara ge
lir gelmez ucuzlayıveren yabancı marka sigaraların 
hikâyesi; «hurda» adı altında yurda sokulan mamul 
demirler, elektronik eşya kaçakçılığı ve zamanın ba
kanı hakkında Millet Meclisine verilen Gensoruyu 
görüşmemek için Anayasayı bile çiğnemeyi göze ala
rak Meclisten kaçan Cumhuriyet Halk Partisinin 
acıklı hali, siyasi tarihimize silinmeyecek şekilde ya
zılacak suiistimal, yolsuzluk ve kaçakçılık olayları 
ve iddiaları değil midir? 

Meclisten kaçarak, Anayasayı çiğneyerek Genso
ru görüşmesi önlendi ama, büyük kaçakçılık ve rüş
vet iddiaları Ecevit'in boynunda asılı kaldı. 

Kaçakçılığa, hem de silah kaçakçılığına - Milli 
Güvenlik Kurulu, «silah kaçakçılığının kaynağına 
inilmeli ve kurutulmalı» diye kararlar aldığı sırada 
kaçakçılığa - adı karışanlar, Ecevit'in himayesine sı
ğınarak denetimden kendilerini kurtarıyorlardı. Rüş
vete, suiistimale adı karışanları Ecevit Hükümetinin 
bir üyesi dosyaladı; ama öbür üyesi, yani Başbaka
nı, himayesine aldı ve onları korudu. 

Bütün bunlardan sonra, Ecevit'e, kaçakçıların, 
rüşvetçilerin, vurguncuların hamisi demezler de, ne 
derler? Bunu da Yüce Meclisin yüksek vicdanları
na havale ediyorum ve yeni Hükümeti bekleyen 
önemli milli meselelerden biri olarak gördüğümüz 
bu yolsuzluklar ve vurgunlar konusuna acil olarak 
eğilmesini tavsiye ediyorum. 

Sayın üyeler, yeni bir toprak reformu yasasının 
en kısa zamanda hazırlanarak Parlamentoya sunula
cağından, büyük toprakların kamulaştırılacağından, 
toprak dağılımının adalet içinde gerçekleştirileceğin
den, şahıslardan alınacak topraklar gibi hazine top
raklarının da topraksızlara verileceğinden eski Hükü
met çok bahsetti; ama bugüne kadar, aradan iki yıl 
geçmesine rağmen, yeni toprak reformu kanun tasa-
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nsı Meclislere verilmemiştir; hiç kimseye bir avuç 
toprak bile dağıtılmamıştır. Ecevit buna bahane ola
rak, partisinin kurultayında yaptığı konuşmada, Ana
yasa Mahkemesinin aldığı bir karardan sonra toprak 
reformu yapmanın olanaksızlığını söylemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin aldığı karar, 1977 yılının 
Mayıs ayındadır; Ecevit Hükümeti, programını ha
zırladığı zaman sene 1978'in başıydı. O halde, Ana
yasa Mahkemesinin bu kararı ortadayken bu prog
ram yazılmış ve Meclislerden geçmiştir. Burada sa
mimiyetsizlik vardır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 
kararı dikkate alınarak yeni bir toprak reformu 
kanun tasarısı hazırlanabilirdi; yani, «artık toprak 
reformu yapmak mümkün değildir» denemez. Birin
ci çelişki budur. 

İkinci çelişkiye gelince : Ecevit 5 Ocak 1978'de 
güvenoyu aldı; Anayasa Mahkemesinin kararı 4 ay 
sonra, 10 Mayıs 1978'de yürürlüğe girdi. Yani 5 nci 
aya kadar Devletin elinde şahıslardan ve hazineden 
olmak üzere 1 700 000 dönüm toprak sadece Urfa'da 
vardı. Bizim Hükümet zamanında bu toprakların 
dağıtımı için bütün teknisyenler faaliyet göstermişti. 
İfraz ve tescil işlemleri tamamlanarak pekâlâ Mayıs 
ayından önce, Devletin elindeki topraklar topraksız 
köylülere verilebilirdi; bu yapılmadı. Cumhuriyet 
tarihi boyunca toprak reformu Türkiye'nin günde
minde kalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ise hep toprak reformu 
şampiyonluğu yapmıştır; ama garip tecelliye bakmız-
ki, bir avuç toprak bile dağıtamamıştır. Sadece şam
piyonluk ve vatandaşları diğer vatandaşların tapulu 
arazilerini işgale kışkırtmaktan başka yaptıkları bir 
iş de olmamıştır. 

1974 - 1975 döneminde Cumhuriyet Halk Partisi 
bir dönüm toprak dağıtmadı; ama bizim iktidarımız 
döneminde, 1977 öncesinde ve sonrasında da toprak
sız köylüye toprak ve kredi verilmiş, toprak dağıtıla
maz imajı yıkılmıştır. Ne var ki, her konuda olduğu 
gibi, Ecevit'in, «MC» diye karalamaya çalıştığı koa
lisyon hükümetleri, bu konuda da Ecevit ve partisin
den çok üstün hizmetler sunmayı başarmıştır. 

Toprak reformu konusu Türkiye açısından oldu
ğu kadar, Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi açısın
dan da özellikle önem taşımaktadır. 1969 - 1970 yıl
larında. Ecevit, Ünlüce'ye, Atalan'a giderek orada 
toprak işgallerini teşvik etmiştir; hatta çadırlarda 
oturan bir grup kadınla vatandaşın tapulu arazisini 
işgal ettiğinde kendisine katılmayan erkekleri suçla

yarak, «kadınlarınızın devrimci hareketlerini des
tekleyin» diye tavsiyelerde bulunmuştur ve meşhur 
fetvasını da işte o gün orada vermiştir. 

«Anayasanın emrettiği toprak reformunu hükü
metler yapmazsa halk kendi» yapar. Anayasanın üs
tünde doğa yasası var» demişti. îyi niyetli; ama top
raksız halkın önüne geçerek, onları kanunlarla ve 
Devletin güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya getire
rek parti propagandaları yapmayı pekâlâ beceren 
Ecevit, iktidar olduğu yıllarda Devletin elinde dağı
tıma hazır toprak olduğu halde, partisinin içinde 
toprak ağaları var, onlar incinmesin diye mi, yoksa 
bilmediğimiz başka karanlık sebeplerle mi bir karış 
bile toprak dağıtmadı. Sonra da, Anayasa Mahke
mesinin, yeni kanun çıkıncaya kadar eski kanuna 
tanıdığı yürürlük süresi 10 Mayıs 1978 tamamlanın
ca Ecevit geniş bir nefes aldı; ama, yeni yasa tasa
rısı niçin Meclise verilmedi?» sorusunun cevabını 
ve «Niçin bu süre içerisinde bir avuç toprak dağıtıl
madı?» sorusunu Ecevit ne bugün, ne de yarın ce-
vaplayamaz. 

Sayın milletvekilleri, bunların kaderidir; reklam 
şirketi gibi çalışırlar; ama iş yapmaya gelince, akan 
sular durur. Aynen işportacı gibidirler, Anadolu'nun 
camilerinin önünde, büyük şehirlere gelmiş saf in
sanların bulunduğu yerlerde kesmez jilet satan, ro
matizma ilacı satan işportacı gibidirler. Doğrusu, rek
lamları kuvvetlidir; ama vatandaş bunları deneyin-
ceye kadar geçerli; eve gidip kör jiletle traş olama-
yıp, yine, mahalle bakkalından veya eczaneden, ke
sen jilet alıncaya kadar bunların borusu öter. Rek
lamını yaptıkları fikrin nasıl üretildiğini bilmezler; 
ama durmadan reklam yaparlar. Bunların dünyası 
reklamcılıktan ibaret olduğu için, bir işin nasıl yü
rütüleceğini, nasıl planlanacağını ve nasıl neticeye 
ulaştırılacağını hiç bir zaman öğrenemezler; vakitle
ri müsait değildir. Kesmez jilet gibi, dağıtılmayan 
topraklar da Ecevit'in foyasını açığa vurdu. Artık 
Türkiye'de hiç kimse-Ecevit'in toprak dağıtabilece
ğine inanmıyor. 

2 yıl, beklemekle geçti. Böylece de, topraksızla
rın bekleyişleri büyük bir ümitsizliğe döndü. Türki
ye, tarım kesiminde bulunan topraksızların derdini 
sırtında taşımaya devam edecek. İşte 2 yıllık Ecevit 
iktidarının bıraktığı miras, bu konudaki miras budur. 

Yeni Hükümet, Anayasa Mahkemesi kararının ışı
ğında, vakit geçirmeden yeni bir toprak reformu ka
nun tasarısı hazırlamalı ve Meclislerin önüne getir
melidir. 
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Sayın üyeler, Türk kültürü bahsinde de eski ikti
dar çok iddialıydı, aynen şöyle diyorlardı : «Türk kül
tür ve sanatının kendi özellikleri içinde gelişmesine 
ve dünyaya açılmasına Devlet yardımcı olacaktır. 
Devlet, zengin tarih kökleri bulunan kültür hazine
lerimizin gereğince değerlendirilmesine yönelik tüm 
çalışmaları da bütün gücüyle destekleyecektir.» 

Bu iddialı ve her Türkü memnun edecek vaatlere 
uygun ne yapıldı? Hiç bir şey. Birtakım sicilliler, ko
münizmden not almış kişiler toplandı. Bunlar Türk 
kültürüne ve Türk kültür değerlerine düşman olduk
ları için, programda yazılanları değil, tersini yapa
caklardı; öyle de oldu. Kendi kitaplarını bastırdılar; 
ahlaksızlığı marifet sayan kitaplar ve yazalar yayın
landı; Türk kültürü sırtından hançerlendi; hatta, 
resmi ağızlardan, kültürün ekonomi olduğu gibi söz
ler söylendi ve kültür işlerinin bağımsız kurumlara 
bırakılacağından söz edildi. 

Anayasa «kültürel kalkınmayı ve gelişmeyi Dev
let yapar» demesine rağmen, her konuda her işi 
Devletin eline almasını savunanlar, kültür bahsinde 
her nedense Devletin elinden bu işi almayı planlıyor 
ve bu konuda beyanatlar veriyorlardı. 

Esasen, her şeyi ekonomiden ibaret sanan fir fel
sefenin mensuplarından bu ülkeye hayırlı bir hizmet 
Türk kültürüne hayırlı bir hizmet beklemek beyhu
dedir. 

Türk kültür değerlerinin korunması ve tanıtılma
sı, kültür değerlerimize bağlı fikir, sanat ve araştır
ma yayınlarının hızla toplumun hizmetine sunulması 
konusunda yeni Hükümeti önemli ve ciddi meselele
rin beklediğini ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, enkaz aldığını hâlâ söyleye
bilenlerin ekonomik politikası tam anlamıyla iflas 
etmiştir. Enflasyon hızının yavaşlatacağından, yatı
rımların artırılacağından bahsediyorlardı; ama 1977 
enflasyonundan şikâyet edenler, şimdi karalamaya 
çalıştıkları milliyetçi partiler koalisyonunun 1975 -
1976 ve 1977 yıllarındaki toplam enflasyonunu sade
ce 1978 yılında aştılar; 1979 yılında ise, 1978'deki 
kendi rekorlarını kırdılar. Enflasyondan en çok etki
lenen kitle olan fakirlerin, dar gelirlilerin ve sabit 
gelirlilerin zarar görmeyeceklerini bizzat Ecevit söy
ledi. Pahalılanan hayatı aynı ücretle satın alamayan
lar güçlüğe nasıl düşmeyeceklerdi? Ecevit, ekono
mi konusundaki meşhur bilgisizliğinden mi, yoksa 
o meşhur propaganda uğruna mı bunları söylüyor
du, doğrusu anlamak güçtü. 1977'de yavaşlayan ya
tırımların hızlandırılacağı söyleniyordu; ama tam 

tersi yapılarak, yatırımlar 1978 ve 1979'da durduru
luyordu. Geçen dönemi bu cümle ile de izah etmek 
mümkün değildir. Yatırımların durmasından başka 
mevcut çalışan fabrikaların da kapanması ve faali
yetlerini yavaşlatmaları sonunda üretim de korkunç 
ölçüde düşmüştü. Üretimin düştüğü Türkiye şartla
rında ekonomi ile beraber çok şey de tahribata sü
rüklenecek demekti; öyle de oldu. İşsizlik alabildi
ğine aldı, nüfus artışı dolayısıyla her yıl yarım mil
yonun üstündeki insana iş bulmak durumunda olan 
Türkiye, daha önceleri bu miktarın yarısını aşan bir 
bölümüne iş buluyordu; ama Ecevit döneminde ya
rım milyon yeni iş isteyenler açıkta kaldığı gibi, ka
panan fabrikalar ve işyerleri dolayısıyla da iş sahip
leri işsizler ordusuna katıldı. Türk ekonomisi, üret
meden tüketmek zorunda kalan böyle bir külfeti da
ha sırtına almak durumunda kaldı. Bütün bunların 
ülkeye getirdiği sıkıntılar, bir yandan vatandaşın 
ıstırabım dayanılmaz ölçülere çıkarırken, öbür yan
dan rejim ve vatan düşmanlarına, bölücü ve yıkıcı
lara büyük sermaye teşkil ediyordu. Bunlar gazete
lerinde yazıyorlardı, çiziyorlardı: «Türkiye büyük 
bir ekonomik bunalıma sürükleniyor. Bu, bunalım 
ve patlama ile beraber devrimciler için gün doğa
caktır. Beklenen ortam gelmektedir. Türkiye dev
rimcilerin eline geçecek» dediler. Ekonomik bunalı
mı daha da hızlandırmak için siyasi ortamı gergin 
tutmaya özel dikkat sarf ettiler. Kanlı eylemler, soy
gunlar, TIR'larla ve gemilerle gelen korkunç silahla
rın belli bölgelerde toplanması, hep, Devlete karşı 
hazırlık yapanların planlarının gereği idi. 

Şimdi ekonominin çarkları durmak üzeredir. Ye
ni Hükümeti, Türkiye'nin iktisadi meselelerine el 
atarken, önce iktisat politikasına, programının da 
ilerisinde bir açıklık getirmeye davet ediyorum. Mül
kiyeti külfet haline getiren, vatandaşın her işine göz 
koyan politikanın değişmesi yanında, böyle bir ide
olojik gidişe zemin hazırlayan kanun ve mevzuat 
hükümlerinin kaldırılmasına da önem verilmelidir. 
Geçmiş dönemdeki birbirinden kopuk politikalar 
terk edilmeli, para - kredi politikalarıyla, üretim po
litikası bir bütünlük içinde ve milli seviyede ele alın
malıdır. Üretimi artıran bir çok tedbirlerin yanında 
para - kredi politikasının da ana unsur olduğu mu
hakkaktır. Enflasyonla mücadele, iktisadi büyüme
nin devamını sağlamak, sosyal dengesizliklerin ve 
taşınamaz hale gelen hayat yükünün hafifletilmesi 
İçin şarttır; ancak, enflasyonla mücadelenin temel 
şartı olan üretimin ve arzın artırılması kuralı diğer 
tedbirlerle birlikte ele alınmalıdır. Geçen dönemde 
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olduğu gibi faiz hadlerini c/c 45'e çıkararak enflas
yonla mücadele olamaz; böyle bir faiz haddiyle 
kalkınma da olamaz. Üretim artışı da yine geçen 
dönemdeki gibi bir yandan reeskont hadleri artırı
larak piyasadan para çekilir ve likidite sıkıntısına 
yol açılırken, öbür yandan tüketim için Merkez 
Bankası karşılıksız para basmaya zorlanırsa, ekono
mi rayından çıkar; nitekim de çıkmıştır. Geçen dö
nemde Türk parasının değeri ile öylesine oynanmış
tır ki, eşi ve emsali gösterilemez; Türk parasının fi
yatı akıl almaz, hesap tutmaz ölçülerde ucuzlatıl-
mıştır. Lenin'in bir sözü vardır»: «Ekonomiyi çö
kertmek istiyorsanız, paranın değeri ile devamlı oy-
nayın.» Türkiye'de böyle yapıldı; Cumhuriyet tarihi 
boyunca yapılan para değerindeki ucuzlamaların 
toplamı, Ecevit'in 2 yılda yaptığı ucuzlamaya vara
maz. Para, ekonominin anaunsurudur; bu unsur is
tikrara kavuşturulmalı, ölçü olma niteliği korunma
lıdır. Yoklara süratle çare bulunurken, ekonomi ile 
yakından ilgili kuruluşlardaki tahribat düzeltilmeli
dir. Ecevit döneminde seçimle gelmiş Ticaret Ba
kanlığına bağlı kooperatiflerdeki yönetim kurulları 
bir emirle görevden alınmış, yerine tayinle yönetim 
kurulu teşkil edilmiştir, tki yıl kooperatifler, tayinle 
gelmiş memurlar tarafından idare edildi. Demokra
siyi ve hür kooperatifçiliği hazmetmemiş olanların 
ekonomiye verdikleri zarar ölçülemeyecek kadar 
çoktur. Bu kooperatiflerin, işlerinde henüz 1 günlük 
göreve başlama süresi olanları da dahil, 11 genel 
müdürü hiç bir tahkikata lüzum görülmeden, keyfe 
binaen görevlerinden bir emirle alınmıştı. Yapılan 
müracaatlara cevaben, «mahkemeye başvurun» de
nilmişti. Hukuktan ve Devletin nizamından habersiz 
veya bunları hiçe sayanların tahrip ettiği haysiyetler 
ve haklar korunmalıdır. Hiç bir hukuk devletinde 
görülmeyen bu sorumsuzluğa gereken cevabı ver
mek için 11 genel müdürün kırılan haysiyetleri iade 
edilmelidir. 

Sayın üyeler, Ecevit döneminde üretimin akıl al
maz seviyede düşmesinin bir diğer sebebi de, işçi 
sürgünleri ve sendika çekişmelerinde iktidarın açık 
seçik bir şekilde kanun, nizam, hak, hukuk tanıma
dan Marksist bir sendikayı tutmasıdır. Ecevit döne
mindeki kadar işçi sürgünü hiç bir zaman görülme
diği gibi,, sendikalar ve işçiler hiç bir zaman böyle
sine baskı, zulüm, işten atılma ve sürgüne uğrama
mışlardır. İşyerlerinde üretimi artırmayı işçilere in
sanca ve kanun yoluyla muamele yapmayı bir tarafa 
bırakan geçmiş dönemin tahribatı giderilmelidir; 
haklan zayi olan, işinden atılan işçiler tekrar hak

larına kavuşturulmalıdır. Keşmekeş ve karanlık dö
neminin, «aracıyı kaldırıyoruz» adı altında, militan
lardan aracılar peydahlaması, derneklere bile mal
ların dağıtımında parsa dağıtması,, KÖY - KOOP» 
gibi, milli ekonominin sırtından ideolojik mücadele
ye pay çıkarmayı amaçlamış ve ekonomiye yük ha
line gelmiş kuruluşlar üzerinde hassasiyetle durul
malıdır. Devlet ve demokrasi düşmanlarının zorla 
ekonominin aracısı haline getirilmeleri üretim ve 
dağıtım hayatımızı altüst etmiştir. TANSA, KÖY -
KOOP gibi kuruluşlar tek tek ele alınarak durum
ları incelenmeli ve milli ekonominin menfaatlerine 
uygun gerekler süratle yerine getirilmelidir. 

Hayatın ağır yükü altında ezilen memur, işçi, 
emekli, dul, yetimin durumları ele alınırken ve dü
zeltilirken, bazı özel kesimlerin mağduriyetlerine, 
özellikleri dikkate alınarak eğilinmelidir. 1970 önce
si emeklilerin durumu ile subay ve astsubayların 
ücret ve özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler dikkatle 
ele almayı zaruri kılmaktadır. Astsubayların okulda 
geçen süreleri de hizmetten sayılmalı ve bir haksız
lık, gecikerek de olsa tamir edilmelidir. 

Sayın üyeler, Ecevit iktidarı döneminde 40 binin 
üzerindeki değerli emniyet mensupları içinde, her
kesi rahatsız eden, halkın polise karşı güvenini sar
san bir Pol - Der meselesi ortaya çıktı. Pol - Der 
eskiden de vardı; emniyet teşkilatı içindeki aşırı sol
cu ve bölücü bir avuç polisin üyesi olduğu bir teşki
lattı; ama bu teşkilat, Emniyet Genel Müdürlüğü ic
raatlarında dernek olarak fonksiyon ifa edemiyor, 
belki üyelerinin fırsat buldukça münferit hareket
leriyle kendi fikir doğrultularında icraatları oluyor
du. Böylesi de mahzurludur ama, bugünkü durum
la mukayesesi mümkün değildir. Bugün, yani Ece
vit döneminde emniyetin idaresi bu derneğe terk 
edilmiştir. Pol - Der, kilit noktalara oturmuş, çoğu 
yerde vali, amir dinlemeyen,« gücünü kanundan, 
devletin hiyerarşisinden değil, direkt bakanlardan 
ve CHP içindeki bazı milletvekillerinden alan bu 
Pol - Der'in tahribatı üzerinde durulmayı gerektiri
yor. Pol - Der böyle davranınca, devletin hiyerarşisi 
bozuldu; bunlardan olmayan, devlete ve kanuna say
gılı polisler bir kenara atıldı, sürgünden sürgüne 
gönderildi; bu sürgünlere dayanamayıp intihar eden 
emniyet görevlileri de oldu. Halk karakollara gide
mez hale geldi, şikâyetçiler sanık durumuna sokulu
yor, hakarete uğruyor, hiç olmazsa nezarete atılı
yordu. Pol - Der'in militanları, demokratikliği ken
dilerinden menkul kuruluşlarla eylem birliği halinde 
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çalışıyorlardı; yani, Devletin resmi kuruluşlarıyla 
değil, sokakta anarşi yapan Dev - Genç, İGD gibi 
kuruluşlarla eylem birliği yapıyordu. Fikirleri, dün
ya görüşleri aynı idi; bunları kendilerinin resmi ya
yın organları olan POL - DER adındaki gazetelerin
de bütün açıklığı ile çekinmeden yazıyorlardı; amaç
larını da şöyle özetliyorlardı: Özel mülkiyetin oldu
ğu bir ekonomik düzene dayanan devlet sömürücü
dür. Bizim ülkemizde de böyle. O halde, devrimci 
polisler olarak bu Devleti yıkıp, yerine, mülkiyetin 
olmadığı bir düzene dayanan devletin kurulması için 
mücadele etmek görevimizdir. Ancak, bunu yapabil
mek için diğer devrimci kuruluşlarla eylem birliği 
yapmamız lazımdır.» 

Yine bu dergilerde, Türk Ceza Kanunundaki 
141 ve 142 nci maddelerden bahsediliyor, «'Bunlar, 
egemen sınıfların çıkarlarını korumak için burjuvazi 
tarafından konulmuştur» denilerek, «Bizi tarafsız po
lis kandırmacaları ile egemen sınıfların koruyucusu 
yapmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 141 
ve 142'nîn bulunduğu bir memlekette polis taraf
sız olamaz, halkın yanında yer alır» diye yazıyorlar
dı. 

Devletin ihtilal yapacak, polisin ihtilal yapacak 
duruma gelmesinden, halkın arasında kışkırtıcılık 
yapmasından, açıik açık bahseden bu resmi yayın or
ganı, Lenin'den, Stal'in'den hem de isimlerini kay
nak olarak göstererek yazılar alıyor ve yayınlıyor
lardı. 

POL - DER, komünist bir polis derneğidir. Üye 
sayıları azdır ama, emniyetin kilit noktaları ellerinde 
olduğu içki ve kanunların dışında özel ve sınırsız yet
kileri olduğu için akıl almaz işler yapıyordu. Komü
nist katillerin yakalanamayışı bu sebeptend'i. Kendi
leriyle aynı fikir ve gayeyi paylaşan, aynı eylem için
de olan sokaktaki zorbayı, katili niçin yakala'sınlardı? 
Milliyetçilerin % 90'nın ka'tilinin yakalanamamasının 
'asıl sebebi buradan gelmektedir. Cinayetlerin de ar
kasında bunlar vardır. Adana'da bir miktar POL -
DER'ii militan tutuklanınca, hergün iki üç kişinin ca
nına kıyılan bu şehrimizde anarşi âdeta duruverdi. 

Bununla da kalmadı, cinayet işleyen komünist 
örgütleri yakayı bir b'ir ele vermeye başladı. Bu konu
da Adana Sıkıyönetim Komutanlığının iki tebliği ye
terli açıklığı getirmektedir. Yine Adana Sıkıyönetim 
Komutanlığı yayınladığı bir tebliğde 49 kişinin tutuk
landığını, bunlardan iikfe'inln polis olduğunu açıklıyor
du; polislerin tutuklanış sebepleri olarak da, yakala
nan anarşistlerle işbirliği halinde oluşu gösteriliyordu. 

Ecevit iktidarı POL - DER'e sıkısıkıya sarıldı, 
bizzat Ecevit sarıldı. Cinayet işleyen, banka soyan, 
Devletin verdiği silahlarla komünist afişleri asan mi
litanların bulunduğu bu derneğin kongresine telgraf 
çekerek, «Sizinle iftihar ediyorum» demiştir. Buruların 
iftihar edilecek olan neleri vardır? Fikirleri ise, komü
nizmi savunuyorlardı; eylemleri ise, cinayet dahil, her 
türlü insanlık dışı kirli işle uğraşıyorlardı. Biziim par
tinin Genel Merkezi ile, MİSK Eğitim ve Kültür Si
tesini kurşunlamak, bombalamak ve partili iki genci
mizi katletmekten 5 kişi halen cezaevinde tutuklu 
yatıyorlar. Bunlara5 kişi idi, ele geçenler 15 kişi idi; 
saldırı gecesi ve sabahı İzmir'e ve İstanbul'a gidenleri 
bu rakama dahil değil. Bu cahilerin hakkında işlem ya
pılmasını bizzat Ecevit önlemiştir. İçişleri Bakanı, 
«ıBunlarm kimler olduğunu biliyoruz, hemen yakala
yacağız» dedi; yakalanınca da, polisin, kendi içinde 
bile işlem yapacak güçte olduğunu kanıtladığını söy
ledi; ama Antalya'da Bulgar Devlet Başkanı ile görü
şen Ecevit'm yanına gidince-çark ettii, o günden son
ra ağzını kapattı. Gözaltına alınanlar, sonra hepsi de 
tutuklandı; ama bunların tutuklandığı, kamuoyundan 
gizlendi; halen de işin üzerinde bir esrar perdesi ör
tülü duruyor. 

Milliyetçi Hareket. Partisi Genel Merkezi ile 
MİSK Kültür ve Eğitim Sitesinin bombalanması ve 
kurşunlanması sırasında bu korkunç saldırıyı gören
ler vardı; şahısların simalarını açık seçik gördükleri
ni ifade edenler vardı; ama aradan aylar geçtiği hal
de tahkikat bir türlü yürümüyordu. Katil sanıkları 
görgü şahitleri ile yüzleştirilmiyor, hiçbir makam, 
kurşunlanan genel merkez binasında ve etrafında keşif 
yapmıyordu. 

En küçük bir olayda, daha sanıklar emniyette iken 
görgü şahitleriyle yüzleştirild'iği halde, niçin bugüne 
kadar tutuklularla şahitler yüzleştirilmedi ve şahitler
den olayın nasıl cereyan ettiği sorulmadı; doğrusu 
anlamak mümkün değil. 

Şahitlerle yüzleş't irilmeden ve hadise yerinde keşif 
yapılmadan, gerçei'c nasıl anlaşılabilir? Böyle bir tah
kikat hiç görülmüş müdür? İşte, bütün bunlar, Ece-
vit'in, adaleti nasıl etkilemeye çalıştığının, hukukun 
üstünlüğünü nasıl tahrip ettiğinin, yandaşı canileri na
sıl koruduğunun sadece bir örneğidir. 

Bizim zamanımızda polisin 3 aylık eğitimini az 
görenler, aceleleri olduğu için 30-45 günde polis ye
tiştirdiler. Açtıkları Ort'a-tfC ve Lise-K Kurslarına 
hakkı olanları, sırası gelenleri değil, POL-DBR'in 
tezkiyesinden geçenleri aldılar. POL - DER meselesi 
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çözülmeden, yeni Hükümet bu konunun üzerine cesa
retle eğilmeden, emniyet teşkilatı, Türk Devletini, ni
zamını, gerektiği ve beklendiği şekilde asla koruya
maz ve müdafaa edemez. 

Ecevit döneminde emniyet müdürlüklerine ve ka
rakollara 20 binin üzerinde vatandaş götürülmüştür; 
bunun % 80*i milliyetçi görüşlüdür; bunların da ta
mamına yakını maddi ve manevi işkence görmüştür, 
ama çok az bir bölümü hariç, çoğu, daha savcılıklara 
gitmeden, bazen de savcılıklarda veya mahkemede suç
suz görülerek serbest bırakılmışlardır; ama gördükle
ri işkence insan Vicdanı taşıyanlar için hazmedilir 
cinsten değildir. Bir vatandaş ister gerçekten suçlu ol
sun, ister suçsuz, ona nasıl muamele yapılacağını ka
nunlarımız göstermiştir, işkence, bir Anayasa suçu
dur, Ecevit bu Anayasa suçunu işlemiştir; işkence 
bir insanlık suçudur, Ecevit bu insanlık suçunu işle
miştir. Elbette, bu kadar utanç verici suçları işleyen
ler, bugün şartlar müsait olmuyorsa bile, bir gün mut
laka adaletin önüne çıkacaklar ve bu yüzkızarttcı 
suçların hesabını mutlaka vereceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, Meclise geçen dönemde iş
kence konusunda araştırma önergesi verdik, deliller 
gösterdik, resmi hastane raporları gösterdik, sakat ka
lanlardan bahsettik. Bir komisyon kuralım Millet 
Meclisi adına bunu tahkik etsin, Anayasa çiğnen
mesin, ülkemizde bu asırda insanlık suçu işlenme'sin 
dedik; eğer işkence yoksa bu da tespit edilsin de
dik; ama Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun oy
larıyla hep bu istekler reddedildi. Bu büyük vebali 
kendi omuzlarına aldılar; korkmasınlardı, reddetm'ez-
lerdi. Esasen, ret oyu kullanmaları işkencelerinin var
lığını gösteriyordu. Bugün elimizde Devletin hasta
nesinden alınmış, mütehassıs hekimler heyetinden 
alınmış raporlarla sabit olmuş işkence olayları vardır. 
Kitap haline getirilen ilk cilt 400 sayfayı aşıyor, 2 nci 
ve 3 ncü ciltler de yayınlanacaklar, bakalım, kaç say
fa olacak? Bunlar, işkenceye ortak olanların, işken
cecileri koruyanların, Anayasa ve insanlık suçu iş
leyenlerin yüzkarasıdır. Bu yüzkaralan onlar var ol
dukça mezara kadar yakalarını bırakmayacaktır; var
sa, vicdanları hep sızlayacaktır. Öbür dünyaya gidin
ce ne olur, orsını Allah bilir. 

İşkence, içişleri Bakanlarının bilgisi altında da yü
rütülmüştür. Ankara'da seyyar işkence timleri kurul
muştur. Bunlar, Ankara içinde olduğu gibi, Ankara 
dışında da, sıkıyönetim bölgesi olsun olmasın, ka
nun, hukuk tanımadan İçişleri Bakanına bağlı olarak 
çalıştılar; hatta bazı hallerde, bir içişleri Bakanı, ken-

I dişine gizli olması gereken bazı tahkikatları bizzat iş-
I kencecilerin başında durarak yürütmüştür. Bir odada 
I korkunç; ve utanç verici işkence yapılıyor; sonra, pe-
1 rişan hale getirilmiş vatandaş, öbür odada bekleyen tç-
I işleri Bakanının huzuruna çıkarılıyor; o da yumuşak 
I bir sesle, «Söyle evladım, sana hangi partiden emir 
I verdiler? Biz seni seviyoruz; ben seni kurtaracağım; 
I yalnız, sen bana, emir veren parti yetkilisinin adını 
I söyle kâfi» gibi, hakikaten tasavvuru bile mümkün ol-
I mayan devlet sorumluluğu yüklenmiş kimselerin taşı-
I dığı haysiyetle bağdaşmayan, tekrarı bile insan vic-
I danını sızlatan tertipler birbirini kovalamıştır. 
I Elimizde pek çok misal vardır; eğer, ağzına tuz 
I basmalar, günlerce aç bırakmalar, cereyana verİlme-
I 1er yetmemişse, hazırlanan tutanak imzala'ttırıiama-
I mışsa, bu kere sanığın yakınları getiriliyor; genç ka-
I rısı, anası, babası; gözler önünde genç karısı çırılçıp-
1 lak soyuluyor ve işkence yapılıyordu. 
I Değerli milletvekilleri, bir hususu burada açıkla-
1 mak isterim. Bugün sorgulama usulleri öylesine ilerle-
I mistir ki, bir insan hiç eziyet etmeden onun konuş-
I turulması, eğer bir suç işlemişse her teferruatıyla iti-
I raf ettirilmesi mümkündür; ilaç ve telkin metodlarıyla 
I bu mümkün olmaktadır; ama gerçekten o adam suç 
I işlemişse, itirafta bulunması söz konusudur. Eğer o 
I şahıs, suçlanmak istenen şahıs gerçekten suç işleme-
I misse, bu metotların bir faydası olmaz. O zaman, in-
I sanlık dışı, canavarca işkencelere başvurmak gere-
I kir. işkenceler bunun için yapıldı, birinci sebep bu 
I idi; ikinci sebep de, işkencecilerin felsefesi komünist-
I likle, milliyetçilik birbirine düşman fikirlerdi. Yıldır-
I mak, sindirmek ve komünizmin insan ruhunda mey-
I dana getirdiği sadizml tatmin etmek için bu yollara 
I haşvurulmuştur. Yeni Hükümet bu konulara samlmi-
I ye'tle ve süratle eğilmeli, işkence konusunda açılacak 
I hızlı bir tahkikatla, suçlular adalete teslim edilmelidir. 
I Sayın üyeler, geçenlerde Adana Emniyet Müdürü 
I öldürüldü, içişleri Bakanı hemen beyanat verdi, «Özel 
I ekiplerle Adana'ya gideceğim ve iki gün ilk tahkikatı 
I bizzat yürüteceğim» dedi; 'hakikaten gitti ve iki gün 
I tahkikatla uğraştı. Aslında, bu söz kanunlarımıza ay-
I kırıydı; çünkü, içişleri Bakanı böyle söylemekle ken-
I dini, hem savcının sandalyesine, hem sıkıyönetim ko-
I mütanının sandalyesine, hem de polislerin sandalye-
I yesine oturtuyordu. Bu kanunsuz tutumu yüzünden 
I bazı ilgililerle sürtüştüğü söylendi; ama kendisi iki gün 
I sonra Adana'dan ayrıldı, Ankara'dan götürdüğü meş-
I hur işkence timi orada kaldı. 
I Bunlar günlerce uğraştılar, sonunda bizim Merkez 
I ilçe Başkanı Avukat Adem Eroğlu'nu gözaltına aldı-
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lar, sokaktan kaçırarak gözaltına aldılar. Ailesi, ko
cası eve gelmeyince endişelendi, müracaat etmedik 
makam bırakmadı. Sıkıyönetim Komutanlığı ve sav
cılık, «BizCm bilgimiz yok» dediler; gerçekten de hiç
birinin bilgisi yoktu. Devletin polisi Devletin savcısı
na, sıkıyönetim komutanına ve nizamına rağmen hiçbi
rini takmıyor ve orman kanunlarına göre iş yapma
ya kalkışıyordu. Aradan üç gün geçince, işkence ti
mi tarafımdan kaçırıldığı anlaşıldı ve sorgusunun ya
pıldığı açıklandı. Bu süre zarfında devamlı işkence 
yapılmasına rağmen, hazırlanan tutanak bir türlü İl
çe Başkanımıza imızalattırılamamıştı. 

Bir gece Ankara'ya getirdiler. Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı, «'Bu kişinin bizimle ilgisi yoktur.» diye 
kabul etmedi. Bunun üzerine, Ankara'dakİ Polis Oku
lunda gecelediler ve taibii işkence burada da devam Git
ti. Sabah tekrar Adana'ya gittiler ve işkencecilerle bi
zim İlçe Başkanı arasında bir pazarlık başladı. De
diler ki, «Sen Emniyet Müdürünü öldürdüğüne dair 
zabıt imzalamayacaksın; bu anlaşıldı; arria şu liste
den birini seç, yoksa kurtuluşun yok. Çünkü biz, Em
niyet Müdürünü öldürmekten içeri aldığımızı kamu
oyuna açıkladık; seni bırakamayız» dediler. îlçe Baş
kanımız Adem Eroğlu baktı kurtuluş yok, çare yok, 
«Peki» dedi ve listeden bir öldürme olayını seçti; ama 
o öldürme emrini verdiğini söylediği şahıs o tarihte 
Adana Cezaevinde yatıyordu. Zabıt öylece tanzim 
edildi. 

Burada bir dikkat çekici nokta daha vardı : İlçe 
Başkanımızın «Emir vererek öldürttüm» dediği şahıs, 
yedi cinayetten Adana Cezaevinde yatıyordu. 7 cina
yetin 4 'ünün işlendiğinde cezaevinde, 3'nün, işlendi
ğinde de nezarethanedeydi. (MHP sıralarından gül
meler) 

ÖMlBR ÇAKHIOGLU (Trabzon) — (Balıkesir 
Milletvekili İrfan Özaydınlı'yı göstererek) (tçişleri 
Bakanına bakın. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Allah'tan kor
kun, Allah''tan korkun. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Allah 
tan siz korkun, Allah "tan korkunuz varsa korkun, Al
lah'tan korkunuz varsa korkun. 

" İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Mahkeme za
bıtlarını okuyorum. Siz de dikkatli okuyun. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Görüşe
ceğiz, hepsinin neticelerini aldık. 

İçişleri Bakanı, işkence timini Adana'da bırakıp 
gelmişti; ama aradan bir süre geçtikten sonra Adana 
Emniyet Müdürünün katilini bulmak için giden emni-
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yet işkence timi, ava avlanmaya giden tim, onun ye
rine başka birinin katilini buldu ve efendilerine, «Ba
kın, ne büyük kahramanlık yaptım» dedi, efendileri 
de sırtını sıvazladı. 

Kitapları dolduran bu ıstırap verici, iç barışı kun
daklayan yalan, iftira, kin ve düşmanlık üzerine kuru
lu emniyetin durumu tam kavranmadan devlet düş
manlarıyla mücadelede başarılı olmak mümkün değil-
ğild'ir. 

Adalet mülkün temeli denilmiş; ama işkenceler
le, ideolojik doğmalarla hareket eden emniyet için
deki bu bir avuç sapık, adaletin tecellisini önlemiş
tir; Türkiye, adaletin serbestçe arandığı bir ülke ol
maktan çıkmıştır. Devletin koskoca emniyet teşkilâtı 
POL - DER'in eline verilmiş, bunlar kanuna ve niza
ma bekçilik edeceği yerde, kendi sapık fikirlerini güç
lendirmek için istediklerine işkence ile suç kabul et
tirmek makinesi gibi çalışımışlardır. Parayla, baskıy
la alınan balistik raporlara dair haberler gazete sü
tunlarında, hem de kendi yandaşları gazete sütun
larında yayınlanıyor. Hukuk otoritelerinin yaptığı bir 
incelemeye göre, Türkiye 'hapishanelerinde yatanla
rın % 50'si adli hata kurbanıdır. 

Değerli milleetvekilleri, bu % 50'ye bir de Ecevit 
döneminin canavar işkencelerini ilave ediniz. Milli-" 
yeîçileri düşman olarak görüp de her çareye başvu
rarak onları ezmeyi, yok etemeyi ve sindirmeyi ka
fasına koymuş, hasta ruhlu, sadist militinların aldı
ğı ifadeleri düşünün; sonra da, Türkiyede adaletin 
nasıl gerçekleşemez hale getirildiğini hesaplayın. Mül
kün temeli olan adalet zedelenince, tecelli edemez ha
lle getirilince mülk; yani ülke, Devlet ve her şey nasıl 
tahribata sürüklendi, bunu anlamak artık zor değil. 

Yeni Hükümet, bu yaraların sarılmasına öncelik 
vermelidir; gece gündüz demeden çalışmalı, tez el
den, adaleti tecelli eder hale geçirmelidir. Suçlu kim
se, ister sağcı, ister solcu, kendisine kanunların gös
terdiği muamele yapılsın, böylece toplumda Devle
te, adalete ve emniyet kuvvetlerine karşı bir güven 
doğsun. Ecevit döneminin karanlık ve yüzkarası usul
leriyle mahkûm olanlar hakkında da bir af çıkarılması, 
toplumda barışı ve kardeşliği iade etmek için böyle 
bir affın gerçekleştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Bu 
af, suç işleyenlerin affı değil, suç işlemediği halde iş
kenceyle, tertiple uydurmayla, suni delillerle, sahte ba-
liist.'k raporlarıyla, suçluymuş gibi hapishanelere konan 
mağdurların afifidir. 

Hukuk otoritelerinin araştırmalarıyla tespit ettik
leri adli hatayı, Ecevit döneminde, milliyetçi düşün-
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cede olanlar için belki de % 90'a çıkarmak mümkün
dür. Bunların affı adaletin gereğidir, barışın ve toplum
da yeniden kaynaşmanın vazgeçilmez bir icabıdır. 

Bu düşüncelerimizi arz ettikten sonra, tekrar em
niyet teşkilatına dönüyorum. 

Adana misalinde görüldüğü gibi, banka soyan, 
yol kesen, ırza geçen, komünist afişler asan militan
lar örneğinde görüldüğü gibi, birçok büyük cinayet 
olayının arkasında bunların parmağı olduğu, artık, 
halk içinde yaygın bir kanaat halime gelmiştir. Özel
likle komünist katillerin yakalanmayışları, İstanbul'da 
her cinayetten sonra eîTer'ini kollarını sallayarak or
tadan kaybolmaları, bu militanların komünist cinayet 
örgütleriyle eylem birliği içinde olduklarını apaçık 
gösterim ektedir. Geçen hafta içinde istanbul Zeytin-
burnun'da evinden çıkmakta olan Komiser Yaşar 
Günaydın taranarak şehit edildi. Cinayetin işlendiği 
mahalde bir Murat otomobil içinde İstanbul 1 nci Şu
beden polisler vardı ve olaya silahla müdahale etme
leri mümkünken seyirci kaldılar; ama şehit Komiser 
Günaydın yere düşerken, komünist canilerden birini 
yaralamıştı; kaçamadı yakalandı, ancak İstanbul Em-
diyeti 1 nci Şubesi bunun sorgulamasını yapmadığı 
gibi, anarşiste de büyük iltifatta bulundular ve arka
daşlarının bulunması, bilinmesi mümkün olmadı. Bu 
durum, emniyet camiası arasında bir şok tesiri yapın
ca, olaya 2 nci Şube el attı da, şehit komiseri vuran 
hücrenin elemanlarını tespit etmek mümkün oldu. Ci
nayetlerde başı çeken İstanbul'un Emniyet 1 nci Şu
besinin hikâyesi eskildir. Bir zamanlar 2 nci Şube, ara
nan TİKİKO miiıtanlarınm fotoğraflarını gazetelere 
verdi diye, 1 nci Şubenin POL - DER'li müdürü ve 
komiseri istifa etmişlerdi. Meğer, kendileri onları iti
na ile koruyorlarmış. Sonra bu militanlardan biri, 
Emniyet Genel Müdürlüğünde özlük işlerinde makam 
sahibi yapıldı; diğeri de, devrin İçişleri Bakanı Gü
neş'in memleketine usulsüz olarak emniyet müdürü 
oldu. Böylece Ecevit Hükümeti, POL - DER'den ve 
iki istifacı militandan özür diledi. 

İşte, cinayetler şehri İstanbul'un emniyet teşkilâtın
da stratejik bir nokta olan siyasi şube böyle bir eki
bin elindedir. POL - DER burayı tutunca, elbette ko
münist caniler insan avına çıkacaklardı; Mo'skof em
peryalizmimin, ba'şdüşmanı bildiği Milliyeetçİ Hare
ket Partililerin avına çıkacaklardı. Bu emperyalizmin 
uşağı canileri yakalayan olmayacağına göre, kim cina
yetten bunları alıkoyacaktı? İstanbul'da cinayetleri 
halen de sürüp gitmektedir. Ecevit çekip gitti, ama bir 
hafta içinde 8 milliyetçi Hareket Partisi yöneticisi 

şehit ediîd'i. Yerii hükümetten acil tedbirler bekliyo
ruz. 

14 Ekim seçimlerinden bu yana İstanbul'da şehit 
edilenlerin isimlerini okumak istiyorum: Ancak, Ece
vit döneminde 1978 ve 1979'da sadece İstanbul'da 
Milliyetçi Hareket Partisi yöneticisi ve yönetim ku
rulu üyesi sıfatını taşıyanlardan, 1978'de 24, 1979'da 
da 85 kişi katledilmiştir. 14 Ekim seçimlerinden bu 
yana ise, 16 Ekim 1979'da Ahmet Özkan, parti yöne
tim kurulu üyesi; 20 Ekim 1979 Erol Göçük, parti 
yönelim kurulu üyesi; 7 Kasım 1979 Mehmet Cura, 
Zeytinburnu Gençlik Kolu Başkanı; 10 Kasım 1979, 
Hifeniü Özaitındere, Eyüp İlçe Başkanı ve Trakya 
Müfettişi; 12 Kasım 1979, Arif Üzüm, Zeytinburnu 
İdare'Heyeti üyesi; 13 Ka'sım 1979 Necati Conker, 
Zoytiriburnu İdare Heyeti Üyesi; 15 Kasım 1979, İs
mail Arslan, Zeytinburnu İlçe Başkanı; 19 Kasım 
1979, İlhan Darandelioğlu, İl İdare Heyeti Üyesi; es
ki milletvekili; 20 Kasım 1979 Mehmet Başak, Ba
kırköy eski İlçe Başkanı; 30 Kasım 1978 Hulusi Bel-
kız, Fatih İlçe İdare Heyeti üyesi; 30 Kasım 1978 İl-
yas Emiroğlu, İl İdare Heyeti üyesi; 14 Kasım 1979, 
Cihan Duman, Beyoğlu eski tice Başkanı. 

1979 yılında seçimlerden sonra İstanbul'da sadece 
katledilenlerin 1 işteşidir ve bunun arkasında da açıkça 
ifade ettiğim gibi, emniyetin içerisine sızmış birtakım 
militmların olduğundan şüphemiz yoktur. 

S .iyin milletvekilleri, bu anlattıklarımızı Sayın Ece
vit de biliyor, İçişleri Bakanı da biliyor. Bir gönül 
macerası sonunda özveride bulunarak iktifa eden İç
işleri Bakanı Güneş'in bir hikâyesini gazetelerden he
piniz okumuşsunuzdur. 

Bakan Olduğu sırada Birinci Ordu Kumandanlığı 
Karargâhına makam arabasıyla giden Güneş'in ya
nında bir de arkadaşı vardı. K en dişli Komutanla gö
rüşmek için ayrıldığında, kapının önündeki makam 
arabacının içinde bu arkadaşı yan gelmiş oturmak
tadır; koruma polisleri ve ilgililer bu zatı tanımakta
dırlar. Yapılan inceleme, bu kişinin, Türkiye'de en 
çok cinayet işleyen Türkiye Halk Kurtuluş Partilisi 
Cephes'ine bağlı, kanun dışı DEV - SOL cinayet ör-

' gü'Lüi'.ün Türkiye lideri olduğu anlaşılır; durum, Ba
kanın kendisine intikal ettirilir ve gerçek olduğu sabit 
olur. 

Sjym milletvekilleri, vatanını seven, sağduyu sa
hibi herkesin kanını donduracak kadar ürpertici olan 
bu hadiseye bakın. Devlet, can emniyetini sağlamak 
için sıkıyönetim ilan etmiş, her gün toprağa insan kanı 
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dökülüyor; önlemek için herkes per ve perişan ol
muş; Devlet ve demokrasi, komünist emperyalizmi
nin tehdidi altında. Böyle bir zamanda İçişleri Ba
kanı olan kişiye bakınız; en büyük cinayet teşkilatının 
başıyla arkadaşlık ediyor, makam arabasında gezdi
riyor. Polisin ve bütün emniyet teşkilatının aradığı 
bir cani, Bakanın arkadaşı olmuş. Bakan, Sıkıyönetim 
Komutanıyla, bu komünist cinayet teşkilatına karşı' 
hangi tedbirlerin alındığını konuşuyor, bu sırada ma
kam arabasında bu cinayet teşkilatının başı, belki de 
k'imin canına kıyılacağını, hangi polisin veya askerin 
öldürüleceğini, hangi bankanın soyulacağını düşünü
yor. Sonra, Bakan, aldığı bilgilerle bu arkadaşının ya
nına geliyor; birlikte, konuşa konuşa kuzu sarması gi
bi yola revan oluyorlar. 

Sayın milletvekilleri. Ecevit Hükümetinin ve İç
imleri Bakanının bu ülkeye yaptığı kötülükleri saymak
la bitiremeyiz. Komünistlerle aynı mevzie yata
rak milliyetçilere savaş açmışlardır; Devleti bunların 
eline vererek, şehirleri kurtarılmış bölgeler yaptırarak 
bu savaşı sürdürmüşlerdir. Her fırsatta barış kelime
sinin arkasına gizlenmeyi ustaca beceren Ecevit, par
tisinin kurultayında kendini kaybedince, gerçek fikir
lerini su yüzlüne çıkardı. Kurultayda yaptığı konuş
mada, kendini İngiliz Başbakanı Ohurchiirin yerine 
koydu. 

Balkın Ecevit ne diyor: «GhurehİH, Avam Kama
rasında, size sadece kan, gözyaşı ve güçlük vaat edi
yorum demişti. Sonunda Churchill savaşı kazandı; 
ama iktidarı kaybetti. Biz de savaşı kazandık, ama 14 
Ekim seçimlerini kaybettik» diyeni Ecevit, «Hangi sa
vaşı?» diye soruyor ve cevabını kendisi şöyle veri
yor: «Faşizme karşı savaşı kazandık. Devleti faşizn 
den kurtardık» demiştir. 

Değerli milletvekilleri, bir tane, mahkeme önüne 
çıkarılmış, «(Ben faşistim» diyen olmadığına göre, id
dia planında olsa bile, faşizm suçundan bir kişi biile 
mahkemeye verilmediğine göre, bu faşizm, kanunları
mızın tariifini yaptığı ve suç sayılan faşizm değildir 
herhalde; onun için mahkeme önüne hiç kimse çıka
rılmamıştır. Bu faşizm, Ecevit'in 1960*tan önceki yıl
larda söylediği ve yazdığı cinsten bir faşizmdir. Yani, 
komünistlerin, kendilerinden olmayan herkese yaptık
ları suçlama cinsinden bir faşizmidir. İşte, Ecevit, ka
nunlarımız suç saymadığı için kendi kafasındaki ma
razı saplantıların ölçüleriyle ülkeyi yöneltmeye kal
kışmış ve Anayasa ve kanunların makbul saydığını 
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suç kabul etmiş ve bu fikirleri taşıyanlara karşı sa
vaş açmıştır. 

İşte, Türkiye bunun için kangölÜ haline gelmiştir. 
Kendisine maske yaptığı «Barış» kelimesini yüzünden 
çıkararak savaş açtığını söyleyecek kadar maskesiz 
konuşmuştur. Vatandaşlarının bir kısmına karşı, on
ların taşıdığı fikirler Anayasanın emrettiği fikirler ol
duğu haflde, savaş açmıştır. Bir Başbakan duşlununuz, 
Devletin felsefesine savaş ilan etmiştir, en büyük ve 
kanlı emperyalizm olan Rus yanlısı komünistler ile iş
birliği yaparak bu savaşı yürütmüştür. Devletine ve 
Devletinin felsefesine savaş açanlarla saf tutan bil 
Başbakan, bulunduğu ülkeye kan, gözyaşı ve çileden 
başka ne getirebilirdi? İşte, onun için Türkiye kangö-
l'ü haline geldi. 

ıBu kişi bir de kalkmış kendini Churchiil'e benze
tiyor. Churchİl'in düşmanları faşist Alman orduları 
ile İtalyan orduları idi; acaba Ecevit'in bu dış düşman 
mesabesinde gördüğü kimlerdir? 

Şu özgürlük havarisi kişiye bakınız; kendisi gibi 
düşünmeyenlere ne muameleler yapıyor ve on
lara nasıl bir gözle bakıyor? Şu «Sınırsız fikir öz
gürlüğü istiyorum» diyerek, Türkiye Komünist 
Partisine meşruiyet vermeyi, Türkiye'nin meselesi sa
nan kişiye bakınız; şu karakollardan yükselen işkence-
ve zulüm feryatlarına iki yıldır kulaklarını ve vicda
nını kapatan, insan sevgisinden bahseden şampiyona 
bakınız. Böyle biri elbette, milliyetçiler öldürülürken, 
evleri yurtları, işyerleri kurşunlanırken, bombalanır
ken, milliyetçi partiler faaliyet yapamaz hale getiri
lirken, yapılan bütün müracaatlara rağmıen tedbir al
mayacaktır, nitekim almadı da. Bu acı tecrübeleri, 
veni Hükümete ışık tutmak için bir bir anlatıyorum.. 
(Antalya Milletvekili İhsan Atâ öv ve Kırklareli Mil
letvekili Hasan Korkut arasında karşılıklı yumruklaş
malar, gürültüler) 

'BAŞKAN — (Başkanın tokmağı vurması) Sayın 
İdare Amirleri.. Sayın üyeler.. Sayın İdare Amirleri, 
lütfen görev başına. (AP ve CHP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler). 

Sayın üyeler, lütfen yerinize oturunuz.. Sayın üye
ler, lütfen yerinize oturunuz. (AIP ve CHP sıraların
dan ayağa kalkmalar, gürültüler Başkanın tokmağı 
vurması) Sayın üyeler, lü'tff en yerinizle (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler birleşime 15 dak'ika ara 
veriyorum. 

Kapanma Smtâ : 22.31 

— 168 — 



M. Meclisli B : 7 22 ,11 s 1979 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 22.45 

BAŞKAN : dalhSt Karakaş 

DtVAN ÜYELERİ î İrfart Bmay {Çanakkale); Nizam^Mn Çdbart (Kütahya) 

BAŞKAN — Mifet Meclislinin 7 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

in. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

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

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Buyurunuz Sayın Somuncuoğlu. 
Sayın Somuncuoğlu, Hükümet Programı üzerin

deki görüşmelerimize siaitaşmaya meydan vermemek 
suretiyle devam ediniz lütfen. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Eski sataşmalar 
hariç. 

MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Değerli milletvekilleri; görüşlerimizi 
kaldığımız yerden ifade etmeye devam ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisinin İstanbul'da 26 defa 
bombalanan lokali vardır; 17 defa yapılan suikasttan 
kendini kurtarıp, 18 ncisinde şehit edilen ilçe başkanı 
vardır. Yapılan müracaatlara rağmen, ısrarla bomba
lanan ve ısrarla kurşunlanan parti binası, lokali ve yö
neticisi için koruma tedbiri alınmamıştır. 

Bir banka soyulunca bütün bankalar korunuyor 
ama, Milliyetçi Hareket Partisinin hedef seçilen ilçe 
binalarıyla, yöneticileri imha edilinceye kadar tedbir 
alınmıyor. 

Partililerimizin ve bizzat bizim yaptığımız müra
caatlara, «Herkesin başına birer nöbetçi dikemeyiz. 
Bütün Türkiye'deki parti binalarını koruvamayız» 
dive cevap verilmiştir. Tabanca taşıma ruhsatı bile 
verilmemiştir. Cumhuriyet Halk Partililere bol bol 
dağıtılan bu ruhsat, katledilen insanlardan esirgen
miştir. Biz, bütün insanlara değil, bütün Milliyetçi 
Hareket Partililere değil, hedef seçilenlere, bütün par
tilerin binalarına değil, bütün Milliyetçi Hareket Par
ti binalarına değil, hedef seçilen binalara güvenlik 
tedbiri istedik ama, bir türlü aldıramadık. Esasen, al
maları da,, hâdiselerin gelişmesinden görüldü ki, 
mümkün değildir. Çünkü, onlar, bizümle savaşı ken
dilerine vazife yapmışlardır. İşsizlikten, açlıktan, uğ

radığı haksızlıktan, yokluktan, geçim sıkıntısından in
leyen, mal ve can güvenliği isteyen vatandaşın derdi
ne çare aramayı bir kenara bırakmışlar, alelacele bir 
savaşa koyulmuşlar. Kiminle? Kendi ülkesinin, kendi
leri gibi düşünmeyen bir kesim insanlarıyla. Savaşı en 
kısa zamanda kazanmaları lazımmış. İşte, Türkiye'yi 
bu kafalar idare eti 22 ay. Bunlar elbette milliyetçi
lerin katillerini yakalatmazlar, bunlar elbette milliyet
çilerin öldürülmesini önlemezler, yandaşlarını mı ya
kalayacaklardı? Emniyeti teslim ettikleri Pol -- Der 
militanlarını mı cezalandıracaklardı? 

Değerli üyeler, Türkiye bir bataklığa saplanmıştır: 
Komünizm ve akıttığı kanlardan meydana gelen bir 
bataklık. Bu bataklık istenerek yapılmıştır, düzen de
ğişikliği için bu bataklık arzulanmıştır. Düzen deği-
şikliğ'nin, kapı tokmağını çevirmenin ortamı. olarak 
bütün bunlar görülmüştür. Kan, gözyaşı ve çileden 
sonra düzen değişikliği gelecekti, yapılan savaşın 
amacı her halde buydu. 

Değerli milletvekilleri, başta Kars, Ardahan, Göle, 
Artvin, Şavşat, Tunceli olmak üzere doğudan batıya, 
İzmir'in semtlerine, Antalya'ya, İstanbul'un semtleri
ne, Başşehir Ankara'nın bâzı semtleriyle birçok il ve 
ilçelerimize kadar uzanan kurtarılmış bölgeler ihane
tine bu hükümetin seyirdi kalmasının manası şimdi 
daha iyi anlaşılıyor. İki yıl boyunca kurtarılmış böl
gelerin acı ve ürpertici hali Meclise, Senatoya getiril
di, hiç ses çıkmadı. Kars, bir yılı aşkın zamandır ko
münist çetelerin işgali altında; ama Ecevit buna mü
dahale etmiyor; ya seyrediyor yahut da işi inkâr ile 
geçiştirmeye çalışıyor. Bir başbakan, bir vilayeti ko
münist eşkiyanın işgaline uğrayınca niçin sessiz ve se
yirci olsun?. Devlet sorumluluğu yüklenmekle bu 
tavrın telifi mümkün mü? Hükümet olmakla, kendi 
topraklarının işgaline seyirci kalmak izah edilebilir 
mi? Ama Ecevit bütün bunları yaptı. Seçimlerde Sa
yın Demirel, Anamuhalefet Partisi lideri olarak tank
la, topla, helikopterle ve zırhlı birliklerle Kars'a se-
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çim konuşması yapmaya gitti Miting meydanına kim
se gelemedi. Saym Demirel bu kadar askeri güçle sa
vaşa gitmedli her halde. Bu gidiş neyli gösteriyordu? 
Ecevifin ve temsil ettiği zihniyetin bir yüzkarası bu
rada yine kendini gösteriyordu. Yıl boyunca demeç
lerle inkâr edilen ve hükümet olma haysiyetliyle bağ
daşması asla mümkün olmayan, utanç verici, onur 
kırıcı bir ihanetin varlığının ispatı değil miydi bunlar? 
Ama Ecevit bunlardan utanç duymadı ki, bu kürsü
ye çıkıp bunların cevabım ve gerçekleri Türk Mil
letline açıklamadı. Sinop da böyledir, birçok ilçesi 
böyledir; Samsun'un Vezirköprü'sü, Havza'sı, buna 
yakındır; Ordu ilinin Fatsa'sı ve başka birçok ilçesi 
böyledir; Türkiye'nin l/'3'i bu durumdadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin yerine, bu hainlerin sözü 
geçmektedir. Buralardaki vatandaşlar, komünist eşki-
yanm elinde inim inim inlemektedir; Devletin kuv
vetlerini kurtarıcı olarak hasretle beklemektedir. Yeni 
Hükümet bu bekleyişlere en kısa zamanda gereken 
cevabını vermelidir. 

Değerli üyeler, kurtarılmış bölgeler ihaneti, Ecevit 
döneminin hediyesidir. Biz 1977 sonunda hükümeti 
devrettiğimizde bu tabiri bile kimse bilmezdi. İlk de
fa İstanbul'un Ümraniye semtinde 5 ülkücü işçinin ca
navarca işkenceler sonunda öldürülmesi olayından 
sonra ortaya çıktı; 1978 Martıydı. İnsanlık havarisi 
ve bu cinayetlerden sorumlu Ecevit tek cümleyle bile 
bu işçiilerimlizin iğrenç işkencelerle öldürülmesini kı
namadığı bu olaydan sonra, burasının kurtarılmış 
bölge olduğu gazetelerde yazıldı. «Halk Mahkemesi» 
kurulmuş, beş ülkücü işçi orada yargılanmış, verilen 
kararla, ölümleri infaz edilmiş. Bu «Halk Mahkeme» 
sinin başkanı da, adına «hoca» denilen bir öğretmen-
miş; bunları gazeteler o tarihlerde yazdı; bu öğret
menin adı Erol Bektaş idi ve aranıyordu. Bu korkunç 
olaydan iki ay sonra bu aranan Erol Bektaş adındaki 
halk mahkemesinin başkanı, «hoca» namındaki mi
litan, Milli Eğitim Bakanlığında yeniden göreve baş
lıyordu. Şu içinde bulunduğumuz ay içerisinde de tu
tuklanarak istanbul'da hapishaneye kondu, bu süre 
zarfında da Milli Eğitim Bakanlığında maaş alarak 
çalıştı. Ümraniye vahşeti üzerinde duruşumuz, kurtarıl
mış bölge lafının Ak. defa oradan çıkmasındandır. Ha
tırlayanlarınız olacaktır; o tarihlerde, bu vahşet gaze
telerin sayfalarında resimlenirken, İçişleri Bakanı İr
fan Paşa ve İstanbul Valisi bir gayrete düşmüşlerdi: 
bunların kurtarılmış bölge olmadığını olayın gecekon
du ticareti yapanlarla halk arasındaki bir çatışmadan 
çıktığı gibi beyanlar birbirini kovalıyordu. Yani, bun
lar o günden beri komünist emperyalizminin ihanetini 

gizlemek için anlaşılmaz bir özel gayret sarf etmiş
lerdi. Daha sonra, kolera mikrobu gibi, kurtarılmış 
bölgeler ihaneti her tarafa sıçradı ve yurdun 1/3'i ha
len işgal altındadır. Ecevit ile devrin İçişleri Balkan
ları bu işgali kaldırmak için hiçbir gayret sarf etme
dikleri gibi, böyle milli onurumuza dokunan, orada 
yaşayan vatandaşlara cehennem azabı çektiren bu 
emperyalizmin uşaklarına karşı, muhalefetin kamuoyu 
önünde Hükümete destek olucu beyanları bile redde
dildi. Sanki vatan topraklarını işgal eden çete onlar 
değilmiş de, kendileri imiş gibi alınganlığa kapıldılar 
ve karşı propaganda ile bizleri yalanlamaya çalıştılar. 
Esasen yandaş örgütler ve ideolojinin militanlarına 
yaptığımız her tenkit, Ecevit ve arkadaşları tarafından 
kendilerine yapılmış gibi kabul ediliyor ve derhal ce
vaplandırılıyordu. 

Değerli milletvekilleri, işte böyle bir karanlık ve 
kâbus dönemini yaşayan Türkiye, şimdi her şeyden 
önce devleti arıyor. Nitekim, yeni Hükümetin prog
ramında keskin cümlelerle bunlar yer almıştir: «Va
tandaş devleti arar hale gelmiştir» denilmekte, «Va
tandaş can derdine düşmüştür» denilmekte; «Türk 
vatandaşının geleceğine olan güven duygusu zedelen
miştir» denilmekte ve bu gerçekler bir bir dile geti-
"'İmektedir^ 

!Değerli üyeler, yeni Hükümetin önünde duran en 
önemli mesele, yetişmekte olan nesillere sahip çıkmak
tır. Nasıl sahip çıkılacaktır? Elbette milli eğitim yo
luyla; Türk çocuklarına kendi milli felsefemiz öğre
tilerek, kendi kültür değerlerimiz ve inançlarımız 
iman haline getirilerek sahip çıkılacaktır. 

Medeniyetin ilerlemesi, ilim ve teknikteki gelişme
ler dünyayı küçültmüştür. Bir asır önce ülkeler ara
sındaki münasebetler devlet adamları ve aydınlar ara
cında yürütülürken, şimdi milletler bütün nüfusla
rıyla, köydeki oturan insanlarıyla da, öbür millet
lerle temas halindedirler.. Temas elbette olacaktır, 
ama her temas bir etkileme ve etkilenmedir, tesir al
tında kalmadır. Eğer biz haberleşme tekniklerinin 
böylesine ilerlediği, ulaşımın böylesine hızlandığı bir 
dünvada Türk olarak kalmak ve kendi delerlerimizle 
yücelerek milletler ailesi içindeki hizmetlerimizi yap
mak ve tarihi misyonumuzu ifa etmek istivor isek, 
veni yetişen nesillerimize sahip- olmalıyız. Dünyanın 
şurasında meydana gelen her olayı ve gelişmeyi, yur
dumuzun içindeki her olayı ve prelismevİ Türk çocu
ğu Türk kafasıyla kavravaibilmeli, değerlendirebilmen 
ve yorumlar yapabilmelidir. Bu da, Türk - İslam me
deniyetinin değerlerini hazmetmiş, Anayasamızda ya-
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zili devletin var oluş felsefesi olan Türk milliyetçiliği 
fikri formasyonunu almış olmasıyla mümkündür. 
Gerçi Anayasamız benimsenecek dünya görüşünü 
seçmiş, Milli Eğitim Temel Kanunumuz benim
senecek dünya görüşünü Türk milliyetçiliği di
yerek eğitim ve öğretimin amacı halinde yaz
mış; ancak itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, 
bunlar hep kâğıt üzerinde kalmış, bu düşüncenin 
gereği yapılmamıştır. Kafaları ve gönülleri boş yeti
şen yüzbinlerce Türk genci, kendisini çok yalnız ve 
zayıf bulmuşlardır.. Kuru yaprak misali, yabancı ide
olojilerin rüzgârına dayanamamış, onun önünde sav-
rulmamak için direnmiş, dayanamayanlar o rüzgârın 
esiri olmuştur. 

Milli eğitimde bütün kitapların içi bu esasa göre, 
çağın ulaştığı ilim ve gelişmeye göre düzenlenmelidir. 
Kendi tarihimizden getirdiğimiz mukaddeslere iman 
ettikten sonra, ilim mantalites'ine de sahip çıkılmalı
dır. Araştırıcı, şüpheci ve sentezci bir ilim anlayışına 
•sahip nesiller Türk zekâsını büyük tarihi görevini ye
rine getirmede, fıtratının gereğine uygun büyük ham
leleri başarmada, »vazifelerini yerine getirmelerinde 
yardımcı olacaktır, tman ve ilim yetişecek nesillerin 
anavasıflan olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, itiraf edelim ki milli eği
timimiz bu iki temel değere bağlı karakterde nesiller 
yetiştirmeyi başaramamıştır. Geçmiş hükümetler za
manında, hatta milliyetçi partiler koalisyonu zama
nında bu istikamete bazı yönelmeler görülmüşse de, 
mesele öze inemeden kapanmıştır. Sadece şekilde ka
lan bir heyecan bile beynelmilel cereyanların esiri 
olmuş beyinleri, komünist emperyalizminin yerli 
uşaklarım hayli tekışlanıdnımıştı. Bu telaşlanma bile, 
nıe kadar hayati ve önemli 'bir yönelme içinde olun
duğumu göstermeye yeterlidir. 

İnsana sahip olaımadan, ısokakta dolaşan insanı
mıza kendi felsefemizi, veremeden kalkınmak müm
kün değildik. Yaptığımız fabrikalar işlemez, işlerse 
kâr etmez, hiçbir zaman tam kapasitede çalışamaz; 
yaptığımız en modern silahlar kendimize çevrilir; 
çünkü insan ter şeyden üstündür. Gaye, insanıdır. 
Bu gayeye bizi götürecek en büyük vasıta kli, o da 
insandır. Türkiye bu büyük gerçeği, günlük gürültü 
ve patırtıların toz dumanı içlinde hep kaybetti. Istı
raplarımızın kaynağında yatan temel sebeplerin ba
şında insan meselesinin yattığı artık görüllmelidiir. 

Değerli milletvekilleri, 22 laykk Ecevit dönemfede 
anlattıklarımızın tam tersi yapıldı. Anayasadaki ve 
Milli Eğitim Temel Kanunundaki Türk milliyetçiliği 
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mim tam tersi, beynelmilelci, kozmopolit bir eğitim 
politikası takip edildli. Türk mıiffiyetçiiiiği düşüncesi, 
faşizm olanak damgailanımaıya çalışıldı. Aynen, emni
yet teşkliılatınıdıaıki çalışmalar, MıiHli Eğitimde de yapıl
dı. Zaten tutarsızlığı ille kitapçılara gelir kaynağı olan 
Ecevtiıt'in tok tutarlı olan bur yanı vardı, o da bütün 
Davtlet kuruluşlarında istikameti aynı idi. POL-DER' 
le, emniyette ne yapmak isteniyorsa, TÖB-DER'le 
da MM Eğitimde aynı şeyler yapılmak fistenıiyordu 
ve acelesi vardı bunlarım. Okullarda, Milli Eğimim 
merkez teşkilatında, TÖB-DER'li militanlar tam ha
kimiyet sağladı. Bu tarihten sonra sevecenlik usta
sı Neadet Uğur, herkesim gözümün (içine baka baka 
gençleri limkâr etmenin ustası. Necdet Uğur, yöneti
mi bu dermeğe vermişti. Bu dermeğin, Devletim ada-
resinde en önemli bir 'bakanlığı ele geçirmesi, (ikti
darda ollanıları ve likbidarın 'başım dikkate alırsak nor
maldi. Bu dermekle Ecevîit'im felsefesi aynı idi. öyle 
olmasıydı, bütün okulları, bu koskoca bakanlığı bun
lara teslim eder mi idi? 

Şkndli, genel başkamı ve genel merkez yöneticile
ri, gizli teşkilat kurmak ve Devletlim birliğime kastet
mekten tutuklu bulunan TÖB-DER, kimsenlim meç
hulü olan bir dernek değildir. TÖS denilen ve 12 
Mart 1971 ıdömemıinde kapaman, hirçok mensubu, 
Devletin biriliğime ve bütünlüğüme kastetmekten hü
küm giymiş teşkilatın dievamııydı. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, de
mimden beni dinliyoruz, b/izim Hükümetin programı
nı mı eleştiriyor, yoksa Demirel Hükümetimin Prog
ramını mı? Konuşmalarımın, bu Hükümetim Progra
mı ile hiçbir alakası yok efendim. 

ÎSMAÎL AKIN (Afyonkaraıhisar) — Sayım Baş
kan, hedef gösteriyor, yanlış söylüyor efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bir 
kongre ile TÖS, malım mülkünü TÖB-DERTe dev
retmişti. TÖB-DER, TÖS'ün sadece malllarımım de
ğil, fikirlerinim de varisidıiır. (OHP sıralarımdan gürül-
tüîer) 

ZEKÎ EROĞLU (îstanibul) — Ya bu Programı 
eleştirirsin veya konuşturmayız. 

İSMAİL AKIN (Afyonfcarahiısıar) — Şu anda 
Sayım Demiırel'in Programıyla illgifli konuşsun. Sayım 
TÖB-DER yöneticileri, söylediği giıbi tutuklu değil
ler efendim. 

ALEV COŞKUN (îzmir) — Demirci'den ne is-
tediktertinli söylüyor. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Nite* 
kim, fazla uzağa gitmeden ve misalleri çoğaltmadan 
bir -iki önemli olaya dikkatlerinizi. çekmek isterim. 
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BAŞKAN — Efendini, Cumhuriyet Halk Partisli 
Grubunun «sataşma dolayısıyla müracaatı var, onu 
dikkate alacağım efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ecevsıt'-
ıin iktidara geldiğin>in ikinci aynıda, 4 Şubat 1978 
tarihlerinde Ankara'da toplanan Eğıiıtüm Kurultayın-
da alınan kararları hatırlayanım. 

Çocuklarımızı, Eeevıit dönemlimde okullarımızı ve 
Milli Eğitim Bakanlığımızı teslim ettiğimiz bu öğret
menler bakın ne kararlar almışlar... 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğiu, lütfen konuş
malarınızı Sayın Demıirel Hükümetinin Programı 
üzenine istinat ettiriniz. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) -r- Sayın 
Başkan, konuşmamın başında da ifade ettim, «Tür
kiye hangi noktaya, nasıl getirildi ve Türkiye şu an
da nerede :bulunuyor, şimdiki Hükümetin önüme 
kayacağız ve ondan bunlara çare listeyeeeğiz» de
dim; Türkiye'nin buraya nasıl geldiğimi açıklıyorum. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Şimdi 
'bu TÖB-DER'in yaptığı Kurultayda aldığı kararları 
madde madde okuyorum: 

«4 Şübaıt 1978 Kurultayı, Eğitim Kurultayı. 
L Irkçı, söven, asiimilasyoncu eğitime son varil

sin. 
2. Herkese kendi dilinden eğitim hakkı tanınsın. 
3. Roje Velad Gazetesi üzerindeki baskılar kal

dırılsın. 
4. Halklara, kendi kaderlerimi tayin hakkı tanın

sın.» 
Değerli mlileıtvekilerli, esasen bunları hatırlatma

ya blil'e lüzum olmayacak kadar gerçekler ve mili 
eğitimimizin tiıçine 'düştüğü bataklık gözler önünde
dir. Eğitim Bakanlığının mıüiiifc vasfı bu kararla or
tadan tamamen kalkmıştır. Türk çocukları, vatanın 
parçalanması gerektiğine, Anayasa ve kanunları çiğ
neyerek ayrı ayrı dillerden eğitim yapılması gerekti
ğine şarilamdırılmıak üzere, Devletlim okularında böy
le bir öğretmen teşkilatıma teslim edilmektedir. Son
ra da çıkıp, «Anarşimin kaynağını arıyoruz».. Açık
ça belli değil mi? Deıvelete ve nizama karşı kim ise o 
anarşjinlim kaynağı değil midir? Hangi düşünce vatan 
ve millet bütünlüğüne kastediyor, hangi düşünce de
mokrasiye karşı çıkıyor, hangi düşünce beynelmilel
ci ve mili devlet fikrine karşıdır, balkıverince, amar-
ş;niin kaynağı da hemen görülüyor. Yoksa adam öl
dürmek suçtur; ona katfülik deniir. Siz vatanı ve mlil-
ieti bölmek isteyenleri, demokratik rejimi yıkarak 

I komünist diktatörlük kurmak isteyenleri, Türkıiıye'-
yi 'ter süper devlete peyk yapmak isteyenleri muteber 
kişiler olarak göreceksuraiz, sonra devletin otoritesine 
bunları ortak edeceksıiiniz, milletlin parası ile mlilleti 
©şiir etmenin her oyununu oynayacaksınız, bir sel 
felaketti gibi bu ihanet yurdu kapladıkça, cana, mala 
kıydıkça, buna karşı direnenler, kanun »içimde veya 
dışında karşı koyanlar oldu mu basacaksınız yay
garayı; «îşte anarşıirain kaynağı» diyeceksıinUz.. 

"Bu ihanet artık görülmellidir. Anayasamız, Dev
letin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu
nu, Türkiye'de ayrı etnlik grupların yaslamadığım, 
böyle söylemenin suç olduğunu yazıyor, ama Anaya
sayı ve bu temel hükümlere bağlı olarak Ceza Kanu
nundaki yasakları çiğneyenlere karşı Devlet vaziiıfe-
sıinli yapamıyor. TÖB-DER EğiitiJm Kurultayında 

I alınan kararlar vatan bölücülüğü ve Devlete ihane-
I tin açık seçik ifadesi olduğu halde, inicim Arakana 
1 Sıkıyönetiminin geçenlerdeki müdahalesine kadar 
i bunlar adalete teslim edilmedi? Anlaşılması çok güç, 
I cevabı çök manalı bir sual 
I Değeri üyeler, Ankara'nın göbeğinde Rusçu, Ma-
I ocu kavgası yapan TÖB-DER'öeri Ecevit ve yandaş

ları hâlâ savunmaktadırlar, TÖB-DER'i her zaman 
I da savunacaklardır. 

ZEKÎ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, bi-
zlim Hükümet Programımızı mı eleştiriyor, yoksa 

I Sayın Demiınel Hükümetlinin Programım mı eleştiril 
yor? 

I BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun. 
ZEKÎ EROĞLU (İstanbul) — Bu kadar müsa

maha olmaz. Bu adama bu kadar müsamaha göster-
I meyimiz. Başlangıçtan beri... 
I BAŞKAN — İkaz ettim efendim. 
I İSMAİL AKIN (Afyonkarahisıar) — TÖB-DER 

yönetidilerimi hedef gösteriyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. Efendim, 
I lütfen oturunuz. İkaz ettim. Buyurunuz, lütfen otu-
I runuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Arala-
I ondaki tartışma, fraksiyonlar arasındaki tartışma gi

bi, post kavgası ve taktik ve stratejilere inhisar et-
I mektedir. Türkiye'nin parçalanmasını açıkça isteyen, 

ayrı dillerden eğitim diyen ve Anayasayı cüretle çiğ
neyen Rusçu Cinci kavgasını herkesin gözü önünde 
yapan bir öğretmen 'demeğiyle, geçmfiş üiktıidarın btir-

I birinden ayrılmaz görünüşü manalıdır, üzerinde dur
mayı gerektirir. Böyle bir dönemde İstiklâl Marşına, 

j elbatfce tecavüz olur, Bayrak çekilmez, İstiklal Mar-
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şı töreni yapılmaz. Uzağa gütmeye lüzum yok; An
kara Konservatuarında okul müdürü baskı ile İstik
lal Marşı sıöylenmıeslinıi ve bayrak çeskıitaestitriii yasak-
lamıştıır. Bir veli hayretler liçeırisıinde kandlisine mü
racaat ettiğinde okul müdürü «Evet, ben yasakladım. 
Çünkü karşı grubu tahrik ©diyor, onlar da enternas
yonal söylüyor» cevabını vermliştir. îsıimleriıyle, de-
lÜİeriiyle gerçek bir olay, her yerde her zaman ispata 
hazır olduğumu ifade etmek işitenim. 

ODTÜ'de İstiklal Marşımıza alenen tecavüz ol
madı mı? TRT'nin bütenleıiinıde gizlediği, dünya ko
münist partilerinin marşı olan enternasyonali söylen
medi mi? Buna karşılık Ecevliıt bir kınama bile ya
pamadan, «2 balkanı görevlendirdim, tahkik ediliyor
lar. Neticeye göre işlem yapılacaktır» demedi mıi? 
Ecsvit hükümetten düştü, 'hâlâ açıklama yapılacak, 
hâlâ 2 bakanın tahkikatı devam ediyor, hâlâ istiklal 
Marşımıza tecavüz edenleri açıkça kınayamadı. Ken
di parlamenterleri ve basın Me öğretim üyeleninıin 
gözleri önünde cereyan eden olayla ilgili olarak... 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL AKIN (AfyonkaraMsar) — Sayın Baş
kan, Sayın Demirci Hükümetinin Programı tartışılı
yor. 

BAŞKAN — Efendim, geçmiş Hükümetin icraa
tının düzeltilmesi içiin Hükümetten talepte bulunu
yor. Siz takdir edecek değils'inliz efondlim. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaraıhıisar) — Müsamaha 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Ne müsamahası?.. Konuşma hakkı 
vardır. Niçin konuştuğunu izah ediyor. (CHP sırala
rından gürültüler) Efendim, ne müsamahası?.. Bu
rada tarafsızlık içinde vazife görüyorum. Sizin tak
diriniz değil, benim takdirim. Oturunuz efendilim, otu
rumuz. (CHP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL AKIN (AfyonkarahiLssar) — Saptırıyor, 
konu dışına çıkmakla hedef gösteriyor. Burada baş
ka hedefler gösterdi, öldürüldü. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz. Siz yönıetmiyorsu-
nuz ben yönetiyorum burayı, lütfen oturunuz. 

SADİ SOMLINCUOĞLU (Devamla) — Değer
li üyeler, en çok tahribata uğrayan bakanlıklardian 
biri olan Milli Eğitimlin üzerinde yenli Hükümet 'has
sasiyetle, özellikle ve kararyi'kla durmak mecburi
yetindedir. Milli Eğitimde başlangıçta söyledliğiim gfi-
bi Türk insanına kendi felsefesini veren düzenlemele-
re yeni Hükümet de »gidemezse, korkarız ki, Türkiye 
daha büyük çalkantılara, daha büyük kaıranıkklara 
sürüklenebilir. 

Değerli üyeler, milli eğitimin ve okulların Tür
kiye'nin manzarasını da çok geride bırakacak şekilde 
vicdanları sızlatan bir felakete sürüklenmesi çok önem 
taşıyor. Bunları bu Mecliste pek çok milletvekili ya-
kınen bilmektedir. Ben sadece bazı misalleri huzuru
nuza getirerek tabloyu çizmeye çalışıyorum, yeni Hü
kümetin düzelteceği bozuk tabloyu gözler önüne ser
meye çalışıyorum. 

Ankara'dan bir misal daha vereyim : Atatürk Li
sesinden binlerce öğrenci sürgün edildi. Cumhuri
yet tarihinde her kötülüğü ilk defa millete tattıran 
geçmiş iktidar döneminde öğrenci sürgünleri de ilk 
defa başladı. Öyle disiplin kurulu kararlarıyla falan 
değil, düşüncesine göre sürgünler yapılıyordu. Bazen 
okula ilişiği kalmamış öğrenciler, ölmüş öğrenciler 
bile sürgün listelerinde yer alıyordu. İşte böyle sür
günleri ilk başlatan lise olan Atatürk Lisesi, sicilli 
bir müdürün elindeydi. Bir gün Maocu bir gazeteye 
şöyle beyanat veriyor: «Atatürk Lisesinden faşistler 
tamamen temizlenmiştir. Ancak...» 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Çok doğru. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — O halde 
«komünistler» dememize de rıza gösterin. 

«Ancak, şimdi öğrenciler Leninci, Maocu fraksi
yonlara ayrılarak birbirleriyle mücadele etmeye baş
ladılar. Bu mücadeleyi önlemek ve onları birleştir
mek için elimden geleni yaptım.» 

Kim diyor bunları? Atatürk Lisesi Müdürü. «Se
minerler yapmaları için, tartışmaları için okulun bü
tün imkânlarını ve salonlarını açtım. Eğer anlaşamaz
larsa, faşistlerin yeniden gelebileceğini söyleyerek bir
liğe davet ettim» diyor. 

Bütün bunlar günlük bir gazetede, yandaşı olan 
bir gazetede yayınlanıyor. Devletin liselerinde ve öte
ki birçok okulunda, resmi müfredat programı rafa 
kaldırılmış, eskiden gizli komünist partisi hücrelerin
de yapılan Marksizm eğitim âdeta buralarda yapılır 
olmuştu. Aynı Atatürk Lisesinde bir ortaokul öğren
cisi kız çocuğu din dersi öğretmenine şöyle bir sual 
yöneltiyor : «Öğretmenim sen Allah'a inanıyor mu
sun?» Bu soru üzerine öğretmen sıkıntıya düşüyor ve 
şu cevabı veriyor : «Bu soru politik olduğu için ce
vaplandırmayacağım.» 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sen orada, o sınıfta 
miydin? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Din der
si öğretmenini görüyor musunuz?... Allah'a inanıp 
inanmadığını söylemek politik bir işmiş... O halde 
bu öğretmen çocuklara neyi öğretiyor? Neye inandın-
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yor onları? Sanki Rusya'daki camilerin, kiliselerin du
rumuna benzer bir din dersi tatbikatı. 

Sayın üyeler, karanlık ve zulüm devrinin bir baş
ka dikkat çeken tarafını da, ilk defa bu dönemde 
imam hatip okullarında gördük. Allah'a inanmayan, 
aşırı solcu öğretmenler buralara tayin edildi. îlk defa 
iimam hatip okullarında küçük sayıda da olsa Allah'a 
inanmayan, solcu, dine saygısız öğrenciler grubu tü
redi. Değerli üyeler, Atatürk Lisesi Müdürünün söz
lerini dinlediniz. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Senin dinin var 
mı? 

İSMAİL AKIN <Afyonkarahisar) — Faşist katil
ler, 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Onlar size 
aittir. 

Aslında bu bir örnektir. Devletin okulları ne hale 
geldi, 16-18 yaşında banka' soyan, yol kesen caniler 
ordusunu kimler eğitti, eyleme salıverdi birbir ortaya 
çıkıyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ferhatları kim öl-
dürdü?i 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bugün eği
tim enstitülerine, orta dereceli okullara ve yüksekokul
lara devam edemeyen öğrencilerin sayısı yüzbini aş
maktadır. Sürgün edile edile takati kesilenler, POL -
DER, TÖB - DER, IGD - DEV - GENÇ ihanet or
kestrasının işbirliğiyle okullara sokulmayanlar, istik
balleri karartılanlar, yeni Hükümetin haklarını iade 
etmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Birçok yerde valile
rin, kaymakamların da militanca tertipleri sonucu dö
vülen, hapis edilen, zaman zaman öldürülen ve so
nunda okullara sokulmayan yüzbini aşkın Türk gen
ci, eğer «biz komünizmi kabul ediyoruz» deselerdi, 
okullara hemen alınacaklardı. Bunu söylemedikleri 
için, genç yaşlarında başlarına gelmeyen kalmadı. 
Hükümet kuvvetlerinin, devlet memurlarının ihanetine 
uğradılar; ama komünizm denen Allahsızlığı, tarihin 
en büyük sömürü ve kölelik sapıklığını kabul et
tiklerini söylemediler. Bu gençlerin bu asil hareket
leri, Türkiye, milli ve manevi değerleri üzerinde şah
siyetine sahip olarak yücelsin diyenler için iftihar ve
silesi olduğu kadar, gelecek için büyük bir güven ve 
sevinç kaynağıdır. Rejimimizin en yüce kurumu olan 
Millet Meclisinden bü asaletin ve Türk olmanın şuu
runu temsil eden gençlere nıuhabetlerimi, takdirleri
mi sunmayı bir görev biliyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar.) 
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AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Katillere de mi? 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Genç yaş

larında genç omuzlarına hiç de layık olmadıkları yük
ler yüklenmişti. Bü yükleri yabancılar yükleseydi, belki 
taşıması daha da kolay olurdu; ama, kendi Devleti
nin görevlileri yüklemişti. Haksızlığın genç yaşta de
ğil, ileri yaşlarda bile insanı isyana sevk eden görül
memiş cinslerini genç yaşta tattılar; ama o genç 
omuzlar inançla, şuurla her yükü taşıdı ve bu gün

ülere kadar komünizme teslim olmadılar. Şimdi yeni 
Hükümetten, Devlet şefkatiyle yaralarının sarılmasını, 
kararın istikballerinin aydınlatılmasını beklemektedir
ler. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş iktidar, «hakları iade 
ediyoruz» adı altında öylesine bir istismar ve öyle
sine yolsuzluklar yaptı ki, hem hepsinin bir bir in
celenerek ortaya çıkarılması, adaletin teessüsü için, 
hem de bundan sonra iktidar olanlara böylesine hu
kuk ve hak tanımadan yapılan işlerin fayda vermeye
ceğini göstermek bakımından üzerinde durulmalı
dır. 

Diplomaları olmayanların hızlandırılmış eğitime 
tabi tutulması, devrimcilere matbaa baskısı yapar gi
bi diplomaların dağıtılması, her türlü kanunsuzluklar 
gazete sayfalarında teşhir edildi. Bunlar devrim de
dikleri komünist düzene geçmek uğruna her şeyi yap
tılar, 

Söz hızlandırılmış denen eğitim kepazeliğine gel
mişken biraz üzerinde durmak isterim. 

Bugün öğretmen diplomasını almış öyle onbinler 
var ki önümüzde, bunlar ne öğretmenliği biliyor, ne 
branşında herhangi bir şey. 45 günde diploma sahibi 
olmuşlar, öğretmen diye tayin edilmişler. Devlet so
rumluluğu yüklenmiş kimselerin vicdanlarını sızlatan 
bir durum var karşımızda. Fransızca öğretmenisin 
diye diploma vermişler, çocuk Fransızcayı bilmiyor 
ki, nasıl öğretmenlik yapsın? Matematik öğretmenisin 
diye diploma vermişler; problemi kendisi çözemiyor, 
öğreteceği öğrencisi kalkıp tahtada çözüyor. Hem de 
mesleklerin en mukaddeslerinden biri olan öğretmen
likle çok tehlikeli şekilde oynadılar. Bir insan nasıl 
olur da 45 günde öğretmenliği öğrenir? Nasıl olur 
da İngilizce, Fransızca öğrenir ve bunların öğretmen
liğini yapabilir? Üstelik bu 45 günlük sürelerde nor
mal ders bile görmemişlerdir. Eylemden başka bir şey 
düşünmeyen militanlar sokaklardan toplanmış, devam 
etmeden etmiş gibi gösterilmiş ve sonunda öğretmen 
diploması verilmiş. 2 yıl, 3 yıl devam eden çocuklar 
öğretmen olamamış; ama eylemciler fabrikadan çıkar 
gibi öğretmen yapılmış^ 
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Bu kişilerin Türk çocuklarına öğretecekleri, ken
dilerinin bildikleridir. Eylemcilik, devrimcilik, yol kes
me, adam öldürmeden başka ne biliyor bunlar? Bu 
millete, bu milletin çocuklarına ve bu Devlete en bü
yük kötülüğü yaptılar; ama vicdanları hiç sızlama
mış olmalı ki, yaptıklarıyla övüneeck kadar millet
ten kopmuşlardır. Bir dogmayı ülkeye hâkim kılmak 
uğruna, insanlıktan, insan haklarından, hukuktan böy
lesine kopabilenlerin ektiği zehirli tohumlar toplan
madan ülkede huzur ve birlik sağlanamaz. 

Değerli.milletvekilleri, her bakımdan yetersiz olan 
'bu çocuklar tekrar toplanmalı, kanun, öğretmen lisesi 
için kaç yıl şart koşmuş, eğitim enstitüleri için kaç 
yıl süreyi şart koşmuşsa, o kadar süre bunlar eğitim 
ve öğretime ta'bi tutulmalı, kabiliyeti olanlar yeter
lik belgeleriyle birlikte öğretmenliğe dönmeli, yeter
siz olanlara asla öğretmen yapılmamalıdır. En kestirme 
tedavi yolu, bizim görebildiğimiz tedavi yolu budur. 
Devletin dibine dinamit koymaya, Türk çocuklarını 
sapıklığın bataklığına atmaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. 

Konuşmamda öğrenci sürgünleri devrinin açıldığını 
söylemiştim. Bu konuya tekrar dönmek isterim. Za
bıtlara geçsin ve bu yaralar sarılmak için tedbirlere gi
dilsin. Onbinlerce öğrenci sürgünlerde göçebe kuşları 
gibi memleketi dolaştı. Bir gün Van'da bulunuyordum, 
Edime Eğitim Enstitüsünden hiçbir soruşturma ol
madan bir grup genç Van Eğitim Enstitüsüne sür
gün edilmiş; gelmişler bir bodrum katta kullanıl
mayan bir odayı temizleyerek yerleşmişler, pencerelere 
kâğıt tutmuşlar. Tam enstitüye devam edecekler De
nizli Eğitim Enstitüsüne sürgünleri çıkmış; itiraz et
mişler. «Bakanlıktan gelen emir böyledir» cevabını al
mışlar. Çaresiz ortada kalmışlar. Van'dan Denizli'ye 
kaç liraya gidilir, ne ile gidilir? Perişan olmuşlar, 
esnaftan para toplamışlar, gururları incine incine bu 
parayla Denizli'ye gitmişler. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Zorla almışlar
dır, siz finanse etmediniz mi? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Denizli 
Eğitim Enstitüsü demiş ki: «Ben sizi kaydedemem si
zin branşınız burada yok, Bakanlık yanlış gönder
miş.» 

Bakanlığa gitmişler, sersefil, aç susuz sürünüyor
lar. «Nasıl olur demişler, almaları lazım.» Bakanlığa 
gitmişler, «Bakanlık almaları lazım» diye tekrar De
nizli'ye göndermiş. Bu git geller içerisinde takati tü
kenen gençler, fakir köylü çocukları bir bir umut
lan kesildiği için köylerine dönerek tahsillerini ya
rıda bırakmışlar. 
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| Böylece liselerden, ortaokullardan, öğretmen okul
larından ne kadar milliyetçi varsa sürdüler de sürdü
ler, bunu' kâr bildiler. Belki bu gençlerin şahsında 
onlara sıkıntı veriyor, onların istikballerini karartı
yorlardı; ama Türkiye'nin bundan sağlayacağı bir 
menfaat yoktur. Bunun hesabını ne yaptılar, ne de 
düşündüler, Hep mahut bir ideoloji beyinleri şartlan-
dırmıştı. Bazı eğitim enstitüleri hiç sebep yokken 

I kapatıldı; Çankırı, Afyon bunlar arasındadır. Bazı
ları hiç açılmadı; devrimci topluyorlardı sokaklardan 
ve toplananların sayısı buraları ele geçirmeye yetmi
yordu, onun için buralar açılmıyordu. Cumhuriyet ta-

I rihinde ilk defa okullar bu dönemde uzun süre ile 
kapatılıyor, ilk defa böylesine öğrenci sürgünleri olu
yor, milli eğitim teşkilatı felç ediliyordu. Rahmetli 
Şemsettin Sirel «Milli Eğitimin A'dan Z'ye kadar 
bozuk olduğunu» söylemiş, sağ olsaydı da şimdikini 
görse idi, acaba neler söylerdi? 

Değerli milletvekilleri, milli eğitimin hali de ay-
j nen emniyet gibi, hatta daha da kötü, anlatmakla bit-
j mez. Geçenlerde, alelacele (zaten her işleri aceledir) 

45 bin öğretmene elektronik beyinle kura çektirmiş
ler. Mübarek elektronik beyin Türkiye'yi öyle bili
yormuş ki, iktidarın niyetlerini .öyle biliyormuş ki, 
anlatıyorlar da hayrete düşmemek mümkün değil. 
Maocuyu Maocunun bulunduğu illere, Ruscuyu Rus-
cuların bulunduğu illere, bunlardan olmayanları da 
kurtarılmış bölgelere elektronik beyin tayin ediver-
miş. Bakın şu elektronik beyinin yaptığına, o da 
Türkiye'nin düşmanları ile saf tutmuş. Dahası da var, 
elektronik beyin öğretmen olmayanları da tayin et
miş, genç daha okulu bitirip diplomasını almamış; 
ama iltimas bu ya, tayin çıkmış, kararnameleri mil
li eğitim müdürlüklerine gönderilmiş, sayısı bini geç
tiği söylenen bu öğrenciden öğretmenler bazı milli 
eğitim müdürlüklerini düşündürmeye başlamış, diplo
ma ister olmuşlar. Canım çocuk tayin olmuş, kos
koca bakanlık kararnamesini yollamış; ama müdür
ler yine de diploma da diploma diye tutturmuşlar^ 
İş nasıl sonuçlandı merak konusu. Tabii yeni Hü-

j kümetin bu konulara öncelikle el atması gerekiyor 
ve bu mağdurların mağduriyetine son vermesi top-

I lum barışı ve adaletin teessüsü için vazgeçilmez bir 
j görev olarak ortada duruyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı Halk Partisinin çiftliği ol
saydı bu kadar tahribata uğramazdı. Onu da aştı, 
Marksizmin kaynakları arasına sokuldu. Bir yüzün-

I de Ecevit'in fotoğrafı bulunan, öbür yüzünde altı 
I oklu ders program çizelgeleri ve benzeri işlere çok-

175 — 
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tan razı olduk; ama gelelim ki, Türk büyüklerinin 
fotoğraflarının devletin okullarına asılması yasaklan
mış, yerini beynelmilel komünizm şeflerinin resim
leri, korsan şekilde asılarak almıştı: Bu kürsüden 
«Fatih'in, Kanuni'nin, Mehmet Akif'in fotoğrafla
rını kısa bir süre sonra yağlı boya ile duvarlara 
çizdireceğim» diyen Necdet Uğur, hep oyalamacı si
yasetine bel bağlamıştı. Nitekim, daha sonra aynı ko
nu kürsüye geldiğinde Meclisteki milletvekillerine dö
nerek, «Fatih sizin akrabanız mı?» diye soran yine 
Necdet Uğur idi. Kafaya bakınız... Fatih'e sahip çı
kıldığına göre, adam herhalde bir akrabalık bağı arı
yor. Esasında kafasını hapsettiği dogmalardan kur-
tarabilse ve biraz dikkatlice düşünse Fatih bütün 
Türk milletinin akrabasıdır ve atasıdır. Belki Necdet 
Uğur'un da akrabasıdır; onu kendi 'bilir. Yalnız şerefle 
ifade edelim ki, Fatih bizim atamızdır, gururumuz 
rehberimizdir; ama şimdi biz soruyoruz; Mao, Le-
nin, Stalin, sizin neyiniz, akrabanız mı? 

Türkiye'yi bağımsızlık naraları içinde bağımlılığa 
götürdüler. Bağımsız bir devletin okullarında o mil
letin büyüklerinin fotoğraflarının asılması yasak olur
sa, İstiklal Marşının ve bayrak merasimlerinin ya
pılması yasak olursa, o ülke ne biçim bir bağım
sızlığa sürükleniyor anlamak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, milli eğitime paralel çalışan 
bir kamu kuruluşu da TRT'dir. Bu kurum milli kül
tür değerlerimize, genel ahlaka ve milli menfaatleri
mize dayalı, partilere karşı tarafsız ve eşitlik içinde 
yayın yapması gerekirken, Marksist propagandanın 
aracı haline sürüklenmiştir. Vatan haini Nazım Hikmet 
dahil pek çok sicilli komünistin kahraman gibi gös
terildiği TRT^de, söylendiğine göre fraksiyonlar ara
sı mücadelede TKP taraftarları ağır basmış ve onlar 
hâkimiyet sağlamıştır. Kültür programları Marksist 
anlayışa hizmet edecek şekilde hazırlanmaktadır. Açık 
oturumlara, özellikle kültür, fikir ve sanatla ilgili 
olanlarına, hep komünistlikten sicil almış olanlar ve
ya böyle ün yapmış olanlar çağrılmaktadır. Hiçbir 
zaman milliyetçi görüşü temsil edenler çağrılmamıştır. 
Nitekim, 2 gün önce Aziz Nesin namındaki sicillinin 
yönetiminde gene aşırı solcular toplanmış. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sicilleri sen mi 
veriyorsun? Ayıp. 
T SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Mustafa 
Suphi adındaki TKP'nin ilk kurucusu, Atatürk tara
fından Karadenizin sularına gömülerek gebertilen 
«Mustafa Suphi destanı» televizyondan gösterilebil-
miştir; 

| Kendi evlerinde konuşur gibi Devletin televizyonu
nu özel malikâneleri yapmışlar, kendi ideolojilerinin 
meselelerini konuşuyorlar. Hiç olmazsa başka görüş-

I leri temsil edenler de davet edilse ve bir tartışma 
I ortamı doğsa daha iyi olmaz mı idi? Ama o zaman 

Marksizm tenkit edilebilir, 
Aynı programda Türk - Yunan dostluğuna ait 

şiirler okundu. Tam Yunanlılar izmir'de hak iddia 
edecek kadar kendinden geçmiş bir sırada iken, res-

I mi kitaplarında ve okul kitaplarında Türk Milletine 
düşmanlık ve Türk topraklarında hak iddia ettikleri 
ve bu iddianın gündemde bulunduğu bir sırada TRT 
ekranlarında Türk - Yunan kardeşliğine övgüler dök-

I türülmüştür. 
I Başbakanı yıllar önce Yunan kardeşine yazdığı 

şiirin altına bugün de imza atabileceğine göre, televiz
yonun ve sicillilerin böyle yapmaları elbette müm-

j kündü. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Agop'tan bahset. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Dilaçar'-

I dan bahsedeyim? Şu çok beğendiğiniz... Onu da bah-
j sedeyim? Şu çok beğendiğiniz... Onu da bahsederiz 
I Türk Dili bahsinde. 

TRT yalan haberler imal etmektedir. TRT Türk 
I Milleti ile, Islâmın değerleri ile bağlarım koparmıştır. 
I Geçen gün, 2 gün önce BeytüUah'a yapılan ve bütün 
I Müslümanları üzen, canevinden vuran, şen'i saldırıyı 
I bütün dünya radyo, televizyon ve ajansları, gazeteleri 
I birinci haber olarak kullandılar; ama Türkiye Cum-
I huriyeti Devletinin TRT'si bu işi ara haberlerinde bile 
I vermedi... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Verdi. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Özetler-

I de bile vermedi, sadece anahaber programının bir bö-
I lümüne, ne anlaşılacağı da pek belli olmayan bir şekil-
I de serpiştiriverdL 
I TRT yalan haberler üreten bir müessese olmuş-
I tur. Bir gün bakarsınız komünist militanlar Aybastı 
I ilçesinde karakolu basarlar. TRT bunu milliyetçiler 
I bastı diye verebilir. Pazarcık ilçesinde hiçbir olay 
I yokken, «Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Genç-
I lik Derneği başkanları silahlı çatışma çıkardılar ve 
I tutuklandılar» diye haber yayınlar. Halbuki Pazarcık' 
I ta ne olay olmuştur, ne tutuklanan vardır. Mahke-
I meden, idareden karar getirirsiniz, yalanını yüzüne vu-
I rursunuz, fakat öylesine pervasızdır ki bu yalanı dü-
I zeltmez. Mahkemelerde açtığımız davalar bir türlü 
I neticelenmez. Sağcılar için TRT hakkında dava aç-
I mak cesaret konusudur. Çünkü olur ya bir sabah kal-
I kar, sürgün emri kapısında kendisini bulur.; 
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ADNAN KESKtN (Denizli) — Biz sürdük, siz öl
dürdünüz. Aramızdaki fark bu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Denizli'de 
ülkücü genç, afiş yırtmaktan göz altına alınır, ama 
TRT bültenlerinde adam öldürmekten tutuklandı di
ye verilir. Artık TRT'nin yalanlarını saymak bu 
Meclisin vaktini öldürmektir. Çünkü TRT'nin ne 
olduğu herkesçe o kadar belli ki, mutlaka yeni Hü
kümet, bu meseleye zaten Programında da yer ver
miştir, kesin, kararlı ve herkesi memnun edecek, mil
li kültürlere bağlı bir TRT haline getirecek çözümleri 
bulmalıdır. 

TRT siyasi haberler verirken de, kültür ve sanat 
programlarında olduğu gibi sola ait her şeyi bir bir 
ayıklar. CHP bildirilerini tam metin okur, sanki 
CHP 'bildirgesi okur gibi; ama sağ partilerden gelen 
beyanatlar, hele MHP'den gelenler ya hiç verilmez, 
veyahut da özetliyoruz bahanesiyle metinden tek cüm
le bile alınmadan ne manaya geldiği anlaşılmayacak 
şekilde yusyuvarlak halka sunulur.. 

Anarşik olayları verişi de ayrı bir âlemdir TRT' 
nin. Artık vatandaş alıştı, kimliği belli değilse mut
laka o komünisttir, anarşisttir, bölücüdür. Hazırlık 
tahkikatı sırasındaki gizli olması gereken ifadeleri 
mahkeme kararı gibi okuması ayrı bir âlem; ama 
sağeılarınkini... Sonra o vatandaş suçsuz görülür, da
ha savcılığın kapısında serbest bırakılır; ama TRT 
onun suçsuz oluşundan memnun kalmadığı için o 
haberi milletten gizler.; 

Binlerce ülkücü gence akıl almaz suçlar yıkılmış, 
bunların hepsi suçsuzluğunu ispat etmiş; ama TRT 
'bültenleri bunlara kapalıdır, tç barışın kundakçısı 
TRT, vatandaşları birbirine düşüren, kışkırtıcı ya
yınlar yapmayı görev bilmiştir, bunu da maharetle 
yapmıştır. 

Genel ahlaka aykırı yayınları ise üzerinde durul
maya değer cinstendir. Yabancı diziler adı altında ne 
kepazelikler sergileniyor. Önüne gelenle ahlak dışı 
münasebetler kuranlar, neler, neler... Anarşistlik der
si veren filmler, caniyi kahraman gösteren filmler; ne 
ararsan, genel ahlak dışı, milli güvenliği, iç barışı kun
daklayan her şeyi TRT programlarında bulursunuz. 

TRT yayınlarında seviye yoktur; kendi doğrultu
sunda da TRT yayınlarında seviye yoktur. Basitlik, 
kalitesizlik yayınlarının genel karakteridir. Halbuki bu 
yayınları televizyonu olan her ev takip ediyor; genç 
kızlar, genç erkek çocuklar, herkes takip ediyor. Na
sıl ahlak bozuculuğu yapıldığını görerek bu millete 

i sahip çıkanlar bugüne kadar olmadı. Bundan sonra în-
I şallah yeni Hükümet milli ölçülere uygun yayın ya-
I pacak bir TRT'yi meydana getirmenin gerekli adım

larını atar, biz de böyle bir adımı destekleriz, bu çok 
önemli milli kurumu felaket saçar halden kurtarırız; 

I millete, devlete, dine, imana hizmet eden bir kuruluş 
I haline getiririz. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim uygulamasını 
bu kürsüden enine boyuna çok konuştuk. Yeni dönem
de bunların ıslahı gerek. Eşgüdüm gibi kanunda yeri 
olmayan kurullar ve başkanlıklar kaldırılmalı, sıkıyö
netime siyasi mülahazalarla yapılan müdahaleler ön
lenmelidir. 

Burada benden önce konuşan Cumhuriyet Halk 
1 Partisi sözcüsü bir gazetede veya birkaç gazetede 

benimle ilgili yer alan ve sıkıyönetimi ilgilendiren 
bir beyandan bahsetti, bunu huzurunuzda düzeltmek 
isterim.; 

Sayın Başbakanla benim aramda, sıkıyönetim ko-
' nusünda alınacak tedbirleri bırakınız, sıkıyönetimin 

hiçbir şeyi ile ilgili herhangi bir görüşme yapılma
mıştır, kendisinden bana karşı hiçbir vaat ve taahhüt
te bulunulmamıştır. O gazetelerin yazdıkları, benim 
bir konuşmamdan ters yüz edilerek başkalarına ak
tarılmış ve bu kürsüye kadar gelmiştir. Doğrularını bi
raz sonra arz edeceğim ve zaten bizim sıkıyönetim ko
nusundaki görüşlerimiz çok açık ve de berraktır.; 

Değerli milletvekilleri, Uğur Alacakaptan'ın ve 
I yandaşlarının listelerini hazırladığı bazı sıkıyönetim 

görevlilerinin bu müesseseyi nasıl tahrip ettiğini gör
dük. Seçimlere iki gün kala Milliyetçi Hareket Partisi 
aleyhine hem de Meclisten yapılan konuşmaları ele 
alarak suç duyurusunda bulunmalar, ancak mahkeme-

I ye duyulan güveni sarsmıştır. Bu siyasi oyunlara te-
! nezzül edenler ayıplanmış ve kendileri yıpranmış

tır. Haksızlıkla elde edilecek her imkân yanıltıcı
dır, 

j Değerli milletvekilleri, geçmiş dönemde sıkıyöne
tim idaresine yapılan en büyük kötülüklerden biri 
de, özellikle mahkemelerin dar kadrolarla çalışma zo-

j runda bırakılmasıdır. Mahkemelere yeterli sayıda hâ
kim ve savcı tayin edilmemiş, hangi fikirde olursa ol
sun, vatandaş içeriye düştüğü zaman davasına bir tür-

I lü bakılamamıştır. Bir de buna maksatlı bazı tutum
lar eklenince adalet adına adaletsizliğin büyüğü işlen
miştir. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Hâkimlere müda-
! hale edemez efendim. 
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SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bugün 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde hakkında karar ve
rildiği halde 10 ayda gerekçeli ıhükmü yazılanlar var. 
Gerekçeli hükmün yazıldığı ve temyiz layihaları veril
diği halde dosyası Askeri Yargıtaya 5-6 ayda gitme
yenler var. Böyle adalet tecelli edemez. Gerekçeli hük
mü yazılmış bir kararın dosyasının Askeri Yargıtaya 
gönderilmesi, mahkemenin hiç bir şekilde zamanını 
almaz; ama kasten geciktirilerek vatandaşın içerde 
yatması sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş davasının 
hali yürekler acısıdır. Muhtelif tarihlerde birbirleriyle 
ilgisi olmayan olaylar, Kahramanmaraş davasıyla il
gili olmayan; mesela sokağa çıkma yasağına uyma
mak gibi davalar, ilçelerdeki davalar hepsi aynı dos
yada toplanmıştır. Genel Başkanımız, Devlet Başkanı
mız Sayın Korutürk'e* bu durumu intikal ettirerek 
800'den fazla sanığın ayrı ayrı olayların birleştirilmesi 
ve tek davada toplanması... 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Anayasaya aykırı 
konuşuyor Sayın Başkan. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Suretiy
le mahkeme etmenin mümkün olamayacağını, sorgula
rının bile aylar süreceğini..;. 

M. SELÂ'HATTİN YÜKSEL (Uşak) — Nasıl böy
le konuşuyor Anayasaya aykırı olarak? (CHP sırala
rından gürültüler.) 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Dava
nın neticelenmesinin mümkün olamayacağını, bunun 
için olaylara göre dosyaların ayrılması gerektiğini... 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Ayıp değil mi, 
Anayasaya aykırı olarak konuşuyor burada. (Başkanın 
tokmağı vurması, CHP sıralarından gürültüler, ayağa 
kalkmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, mahkemeye in
tikal etmiş konular hakkında lütfen fikir beyan etme
yiniz efendim. 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın Baş
kan... (CHP sıralarından gürültüler.) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben davalarla ilgili bir şey söylemiyorum, usul 
hakkında söylüyorum. (CHP sıralarından gürültüler.) 
Ben usul hakkında söylüyorum. Usulle ilgili şeyler ko
nuşulabilir. 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Ayıp değil mi 
be kardeşim, Anayasa var burada. (CHP sıralarından 
gürültüler.) 
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BAŞKAN — Anayasaya aykırı konularda lütfen 
konuşmayınız. (CHP sıralarından gürültüler.) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
şimdi.. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, mahkemeye in
tikal etmiş konularda görüşme yapılması Anayasaya 
aykırıdır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben davanın özüyle ilgili hiçbir beyanda bulun
muyorum. 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Ne özü 
be?... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ben usul 
hakkındaki, her zaman, her yerde, dışarda, Meclis
te değil, konuşulan ve konuşulabilen şeyleri söylüyo
rum. Karıştırmayalım. Davanın özüne ait lehte aleyh
te bir şey söylemiyorum. Usulüne aittir söyledikle
rim. 

Şimdi aradan 10 aydan fazla zaman geçtiği hal
de. şahidi dinlenmeyen sanıklar vardır. Bir veya bir
kaç sanığı ilgilendiren celse için... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bu tartışılır mı 
Sayın Başkan? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Görüşme yapılamaz 
bu konuda burada. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Tutuk
lu bütün sanıklar balık istifi gibi cezaevi arabalarına 
dolduruluyor, büyük bir işkence altında duruşma sa
lonuna götürülüyor. Kendilerinin o günkü duruşmay
la hiçbir ilgileri olmadığı halde, dosya bir olduğu için, 
hergün 'bu eziyet tekrarlanıyor. 

Düşünün, bir cezaevindeki sanıklar her mahkeme
ye çıkanla birlikte götürülüp getiriliyorlar. Ne büyük 
eziyet... Yıllar sürecek olan çeşitli konuların davasını 
bir dosyada toplayan Kahramanmaraş davasının, 45 
büyük klasör dolusu evrakı vardır. Savcı ve hâkimler 
dosyalarda nelerin olduğunu hafızalarında tutamamak-
ta, istemeyerek de olsa büyük yanlışlıklar meydana gel
mektedir. 

850 sanığın birer adet nüfus cüzdanı sureti, ika
metgâh ilmühaberleri, 10'ar adet de şahit ifadesi olsa, 
10 bin yaprağa varan evrak meydana geliyor. Bunun 
içinden çıkılması mümkün değildir. 

Adana başta olmak üzere, sıkıyönetim mahke
melerine yeniden hâkimler tayin edilmeli, süratle da
valar ıneticelendirilmelidir. Sıkıyönetim mahkemelerinin 
kuruluş maksadı da zaten süratli, karar vermek için
dir. Adana'daki Kahramanmaraş davasının her olaya 
göre dosyası ayrılmalı ve yeni hâikmlerle bu dosyalar 
karara bağlanmalıdır. (CHP sıralarından gürültüler.) 
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ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Bunları kime anlatı
yorsun. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — B,öylece 
hızlı adalet, geçmişteki ıstırapların tedavisine yardımcı 
olacaktır. (CHP sıralarından gürültüler.) 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Buradan mahkemeye 
talimat gönderiyor. 

BAŞKAN — Efendim, düşüncesini arz ediyor. 
Mahkemelerin bu şekilde kurulması lazım gelir di
yor. (CHP sıralarından gürültüler.) 

ALEV COŞKUN (tzmir) — Görüşme yapılamaz 
bu konuda burada. 

BAŞKAN — Efendim, sizin bahsettiğiniz konular 
ayrı. Bahsettiği konuyu dinleyiniz lütfen. (CHP sırala
rından gürültüler.) Biz de dinliyoruz burada. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sıkıyöneti
min başarıya ulaşması için, Ecevit döneminde bu böl
gelere ustaca yerleştirilen POL - DER'li militanların 
her şeyden önce buralardan alınarak, yerlerine Dev
letine ve kanunlara bağlı normal polisler verilmelidir. 
Esasen bu meseleyi sürekli bir çözüme bağlamak için 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri süratle kurulmalıdır. 
Her konuda Anayasa şampiyonu olanlar, Anayasaya 
inançtan bahsedenler, geçmişte olduğu gibi, şimdi de 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı çıkacaklardır. 
Belki eskiden olduğu gibi DİSK'i, DEV - GENÇ'i 
kışkırtacaklar, fabrikaları, fakülteleri, okulları işgal et
tireceklerdir. Bunlara aldırmadan Anayasanın emrine 
uyulmalı ve süratle Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulmalıdır. Devleti, vatan ve millet bütünlüğünü sa
vunanlar, demokrasinin korunmasını isteyenler, ay
rıntıda görüşler ileri sürebilirler; ama Devlet Güven
lik Mahkemelerine karşı çıkamazlar. 

Değerli milletvekilleri, genel hatlarıyla olumlu kar
şıladığımız yeni Hükümetin programında eksik bul
duğumuz veya hiç rastlamadığımız hususların da bir 
kısmına işaret ederek bu konularda açıklama yapılma
sını Grubum adına isteyeceğim. Bunlar : 

1. Milleti meydana getiren unsurların en önem
lilerinden olan dil konusu yeterli açıldıkta ve ehem
miyette ele alınmamıştır. Bugün Türk Dili o hale gel
miştir ki, mazi mirası eserleri okumak ve anlamak bir 
yana, yakın tarihimizin kültür ve edebiyat eserlerini 
anlamak bir yana, ana baba ile çocuklar arasındaki 
anlaşma bile güçleşmiştir. Bunun adına Türk Dilinin 
sistemli bir şekilde tahribi denir. Bunun adına Türk 
Diline ait bütün değerlere olduğu gibi Türk Diline 
de saldırı denir. Sistemli şekilde okul kitapları ve res
mi yazışmalar yoluyla Türk Dili tahrip edilmektedir. 

Tarihimizle, mazi mirası kültür kaynaklarımızla mü
nasebetlerimiz kesilmiş, yaşayan nesiller arasındaki 
anlaşma ve kaynaşma bozulmuş ise, yeni neslin dü
şünme imkânı da elinden alınmış demektir. Kökleri 
bir bir kesilmiş ulu çınarlar gibi neyi temsil ettiği, 
nereden geldiği, ne düşündüğü belli olmayan fikir, sa
nat ve milli şahsiyetinden soyunmuş suni bir toplu
luk ayakta durabilir mi? Düşünemeyen bir toplumun 
akıbeti bellidir. Türk Dilinin Devlet eliyle tahribine 
son verilmeli, tepeden inmeci dil politikası fikir, sa
nat ve ilim adamlarına bırakılmalı; önüne geçenin 
Türk Dili üzerinde istediği gibi tahribat yapması ön
lenmelidir. Bunun için bir yandan hukuki dayanaklar 
getirilmeli, Türk Diline sahip çıkacak ilim zihniyetine 
sahip müesseseler kurulmalıdır. Böylece Türk Dil Ku
rumu gibi dilimizi fakirleştiren, Türk Dilinin bir nu
maralı düşmanlarının elinden Dilimiz kurtarılmış olur. 
Öbür yandan da Türk Dilinin zengin ifade gücüne ka
vuşması, ilim dili haline gelmesi, maziyi anlayacak, 
geçmişle bütünleşecek bir yapıya kavuşması için ge
rekli tedbirler köklü bir şekilde alınmalıdır. Okul 
kitapları başta olmak üzere bütün dil konusundaki 
faaliyetlerde halkın anladığı dil temel olarak alınmalı
dır. Türk Diü düşmanları eünde kaldığı, birtakım 
maceracıların ve heveslilerin elinde kaldığı için bugün 
düşünce hayatımız bir bunalıma sürüklenmiştir. Mil
letler ve insanlar dilleriyle düşündüklerine göre bu 
hayati konu ivedilikle ve öncelikle ele alınmalıdır, 

Programın 31 nci sayfasında memleket içi ihtiyaç 
ve ihracat maksadıyla sigara üretimi alanında yerli 
ve yabancı özel teşebbüse imkân tanınmasından bah
sedilmektedir. Bu alanda yabancı özel firmalara ta
nınacak böyle bir imkânın Türk tütüncülüğünü kö
künden zedeleyeceği, iç piyasayı yabancı şirketlerin 
kâr alanı haline getirebileceği endişesini taşımaktayız. 
Bu konuda aydınlatıcı açıklamalar yapılırsa faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Tarım - İş Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu, 
Köy Kanunu ve tiler İdaresi Kanunu, gibi önemli 
kanunlardan bahsedilmektedir. Geçmiş Hükümet prog
ramlarında da yer aldığı halde tanzim edilemeyen, ama 
gerçekten büyük önemi olan bu kanunların geciktiril
meden, ama üzerinde ciddiyetle araştırma yaparak ve 
incelemeler yaparak, durularak, düzenlenmesi şarttır. 
Bu konuda bugün olmazsa bile yakın bir gelecekte 
Hükümetin aydınlatıcı açıklamalar yapmasını bekledi
ğimizi ifade etmek isterim. 

Devletin işlerliğinde ve hükümetlerin başarısında 
büyük rolü olan kamu kesimindeki memur ve işçile-
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rin ücretlerinin, özlük haklarının ekonomik ve siyasal 
dalgalanmalardan asgari ölçüde mutazarrır olmamala
rı için güven verici, istikrar sağlamaya yönelik yeni 
bir personel ve istihdam politikasının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması bugünkü şartlar karşısında 
zaruri hale gelmiştir. 

İşçi - memur ayrımı yıllardan beri çözüme ulaşma
sı beklenen ve işverimini yakından ilgilendiren bir 
konu olarak gündemde beklemektedir. Bu hayati me
seleler üzerinde de gerekli açıklamalar yapılması ge
rektiği inancındayız. 

'Hükümet Programında, «artan nüfus dikkate alı
narak askerlik süi-eleri ve mükellefiyetleri, milli ihti
yaca göre yeniden düzenlenecektir» denilerek, genç
liği çok yakından ilgilendiren önemli bir konuya işa
ret edilmektedir. Gerçekten de bugün 10 binlerce 
üniversite ya da yüksekokul mezunu gencimiz, va
tani görevlerini yerine getirmek ve bir an önce haya
ta atılmak için beklemektedir. Bu rakam her geçen 
gün daha da artmaktadır. Bu bakımdan meseleye hem 
kısa vadeli, hem uzun vadeli bir çözüm getirilmesi 
şarttır, programın bu konudaki tatbikatını yakından 
takip edeceğiz. 

Değerli üyeler, yeni Hükümete büyük görevler düş
tüğü muhakkaktır. Bir yandan karanlık zulüm, işken
ce, haksızlık ve kanunsuzluk devrinin tahribatı onarı
lacak, öbür yandan da Türkiye'nin zaten var olan ve 
her zaman çeşitli biçimlerde var olacak olan mesele
leri çözülmeye çalışılacaktır. Gerek programda kay
dedilen ilkeler ve taahhütlerin gerçekleştirilmesi, ge
rekse bizim tavsiye olarak ileri sürdüğümüz hususla
rın, eğer muteber görülerek benimsenirse, gerçekleş
tirilmesi için atılacak her hayırlı adımı samimiyetle 
destekleyeceğiz. Türkiye'nin menfaatına o] an her ha
reketin Türkiye'nin milli ve tarihi hedefleri doğrultu
sunda atılacak her adımın takipçisi ve destekçisi yiz. 
Esasen bizim politikadan anladığımız da budur. 

Yeni Hükümetin başarılı olmasını, memleketimize 
hayırlı hizmetlerde bulunmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ediyor, Milliyetçi Hareket Partisi adına bu duygu ve 
düşüncelerin ışığı altında hepinizi saygıyla selamlıyor, 
Hükümetin Programına «kabul» oyu vereceğimizi be
yan ediyorum. (MHP ve AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncuoğ-
iu. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın sözcü konuşurken birkaç yerde Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmalarda bulundu, sataşmadan da öteye 

hakaretlerde bulundu. Bunları yanıtlamak üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanı olarak Sayın Bülent Ecevit'in bir tale
bi var. Sataşma bakımından ona söz vereceğim. 

«Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün konuşma
sında Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette olduğu 
dönemle ilgili asılsız isnatlar yapılmıştir, sataşma do-
layısiyle Balıkesir Milletvekili Sayın İrfan Özaydın-
lı'ya söz verilmesi.» 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
benim adımdan bahsedilerek, yapmadığım işleri bana 
atfederek, söylemediğim beyanları yapmıştır, 70 nci 
maddeye göre, yapmadıklarım bana atfedilerek açık
ça söylendiği için söz istiyorum. (AP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bahsettiği konular Hü
kümetle ilgili konulardır. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır isim bah
sedilerek. 

BAŞKAN — Efendim, isim bahsederek, ama si
zin Milli Eğitim Bakanı olarak yaptığınız... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır ismimden 
bahsedilerek, «okullarda müfredat programı yerine 
Marksist bir program getirdi, kendisi dogma kafalı 
bir insandır, bütün okulların yönetimini Marksist an
layışlı asimilasyon politikası izleyen bir derneğe tes
lim etti, diploma vermeden çocukları okullardan me
zun etti...» (AP ve MHP sıralarından «Doğru, doğ
ru» sesleri, gürültüler.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Dosdoğru, dos
doğru. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir dakika efendim, 
bir dakika. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Ben diploma ver
medim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sayın üyeler... 
Sayın Uğur, sizin isminiz geçti; fakat Hükümet 

icraatıyla ilgili olarak geçti. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır efendim, 
benimle ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet üyesi olarak 
yaptınız bunu, herhalde Hükümet üyesi olmasaydınız 
bahsetmezdi. Onun için... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır efendim, 
benim özelliğimden bahsetti. Müsaade ederseniz ben 
madde madde size takdim edeyim. 

BAŞKAN — Bir tetkik edeyim efendim. 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, izin 
'Verir misiniz bir şeyi düzeltmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun. 
METtN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Genel Baş

kanımız Sayın Uğur gibi, Sayın özaydınlı gibi, sena
tör olduğu için burada konuşma olanağı olmayan Sa
yın Güneş gibi arkadaşlarımızın grup adına söz ala
bilme imkânını sağlamak için.müracaat yaptı. Sayın 
Genel Başkanımız şu anda kendisi konuşmayacak, 
grup başkanvekili olarak ben konuşacağım. 

Ayrıca, benim konuşmam grup adınadır. Benim 
konuşmamın grup adına olması, bakanlıkları devriy
le iigify sayın bakanlarımıza yapılan sataşmalardan 
ötürü kişisel savunma hakkını ortadan kaldırmaz. 
Onun için hem bana grup adına hem arkadaşlarıma 
teker teker sataşmalardan dolayı söz verme duru
mundasınız. 

BAŞKAN — Efenıdüm, onun takdir hakkını lüt
fen bana bırakınız. 

METtN TÜZÜN (İstanbul) — Gayet tabii, ben 
talep ediyorum* 

BAŞKAN — Yalnız, Grup Başkanı olarak Sayın 
Ecevit'in talebi vardır. Burada Milliyetçi Hareket 
Partisi sözcüsü tarafından yapîlan konuşmaların tü
mü, geçmiş Ecevit Hükümetinin icraatıyla ilgüMir. 
Onun için, o sebeple Ecevit Hükümetiyle ilgili asılsız 
isnatları cevaplamak üzere, sataşma bakımından bir 
"kişiye söz vereceğim. İkinci kişiye söz vermem efen
dim. 

METtN TÜZÜN (İstanbul) — laairı verir misiniz 
efendim?.. 

BAŞKAN — Halk Partisiyle ilgfiM değildir, Halk 
Partisi Hükümetinin icraatıyla ilgili sataşmadır, öyle 
kalbul ediyorum efendim. 

METtN TÜZÜN (t&tanbul) — Efendim, iyi ya, 
sizin mantığınızla yürüyorum. Sayın Ecevit Başbakan 
olarak hükümet sorumluluğundan ötürü söz istiyor. 
Aynı şekilde Sayın Uğur hükümet sorumluluğundan 
ötürü söz istiyor, aynı şekilde Sayın Özaydınlı... 

BAŞKAN — Efendim, hükümet bir kül, hepsine 
cevap verecek Sayın Özaydınlı mı, siz misiniz? Kim 
cevap verecek? 

METtN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim ben grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adıma söz vermiyorum efen
dim. 

METtN TÜZÜN (İstanbul) — Niçin efendim, 
gruba sataşma var, 

BAŞKAN — Gruba sataşma yok, Hükümete sa
taşma var. 

METtN TÜZÜN (İstanbul) — Nerede sataşma 
olduğunu söyleyeyim slize : «Cumhuriyet Halk Par
tisinin Kurultayının iç işlevi buraya getirilmiştir. Sa
yın Genel Başkanıma, «Mao, Lenin, Stialin» sanıyor 
denmiştir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanına marazı ruhlu denilmistiır. Bunlar Hükümet
le ilgili değil. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, hepsine toptan bir ce
vap verebilirsiniz, 

METtN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, ben. grup 
adımı,.. 

BAŞKAN — O takdirde, burada 50 kişinin söz 
akp konuşması gerekir. 

. METtN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, 50 kişi
ye sataşma olmuşsa... 

BAŞKAN — Hayır efendim, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Hükümetline sataşma olmuştur. O bakım
dan söz vereceğlim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, benim 
söz hakkım var Cumhuriyet Halk Partisini savunma 
açısından; ama 50 kişiye savunma hakkı doğduğun
da bir kişiye savunma hakkı verilir diye bir kaide 
yok. Burada bir kişiye... 

BAŞKAN — Efendim, benlim takdirime göre sa
taşma Cumhuriyet Halk Partisi Hüfcümetinedür. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Her bakanlık ay
rı ayrıdır. Tek tek bahsediliyor. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümete sataşmıştır. 
Hükümet bir küldür. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, gayet 
tabii bir küldür; ama o külün ayrı ayrı uzuvları 
vardır. Sayın Uğur Milli Eğitim Bakanıdır, kendisine 
'bir sataşma yapıldığım söylüyor. Sayın Uğur'a cevap 
verme hakkım verdiğiniz zaman, Sayın Özaydınlı'ya. 
yapılan sataşmaya cevap vermiş olacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Metin Tüzün, Sayın Milliyet
çi Hareket Partisi sözcüsü geçen Hükümetin, Sayın 
Ecevit Hükümetinin tümüyle eleştirisini yaparak, bu 
Hükümetten bunları düzeltmesini talep etmiştir. Do
layısıyla tüm eski Hükümeti tenkit etmiştir. Eski 
Hükümeti baştan sona kadar bütün icraatı ile eleş
tiri konusu yapmıştır. Bu bakımdan Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanı söz talebinde bulun
muştur, bu sataşmalara cevap vermek üzere. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — İçtüzükte eski Hü
kümet cevap verir diye bir kaide var mı?.. Yok. 

BAŞKAN — Eski Hükümet diye değil efendim. 

181 — 



M. Meclisli B : 7 22 . 11 . 1979 O : 3 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — iyi ya efendim, 
kalmadı o Hükümet 

BAŞKAN — Sataşmalara, asılsız... 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hükümetin birey

leri var, kendi icraatlarına cevap verecek bireyleri 
var, bir de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu var. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkam olarak Sayın Eceviıt talep ediyorlar, 
Hükümet olarak değil. 

METlN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, Sayın 
Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ola
rak... 

BAŞKAN — Grup Başkanı olarak. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendini, grup 
başkam olarak, gruba mütaallik müdahalelerde şüp
hesiz söz hakkı vardır. Bu söz hakkım ben kullana
cağım. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin şu anda kal
mamış Hükümeti vardır. Şu anda eski Hükümet adı
na »öz verme olanağınız var mı? 

BAŞKAN — Talebi okuyayım mı efendim? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Okuyunuz efen-
dim. 

BAŞKAN — «Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü
nün konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisinin hüfcü-
mette olduğu dönemle ilgili asılsız isnatlar yapılmış
tır. İçtüzüğümüz uyarınca, bu isnatları cevaplandır
mak üzere, Sayın İrfan Özaydınlı'ya Grubumuz adı
na söz verilmesini» diyor. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özaydınlı. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Bir yanlışlık var. 
BAŞKAN — Ne yanlışlığı var efendim?.. Önerge

ye göre söz veriyorum, 
Buyurunuz Sayın Özaydınlı. (AP ve MHP sıra

larından «Bravo» sesleri, CHP sıralarından gürültü
ler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Bir müracaatı bu 
şekilde saptırmak için, kendinizi üzmenize gönlüm 
razı olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Metin Tüzün, rica ederim; 
müracaat elimde, okuyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, anlıyo
rum. Ben de diyorum ki o müracaat üzerine eski Hü
kümete söz verme durumunuz var mıdır?.. Yoktur. 

BAŞKAN — Eski Hükümete vermiyorum efen
dim. Grup Başkam olarak Sayın Ecevit, geçmiş Hü
kümete yapılan ası'lsız isnatları, ki ben de bunu ka

bul edliyorum, tavzih babında söz isttiyor ve «bu söz 
hakkını Sayın Özaydınlı kullansın» diyor. 

Buyurunuz Sayın Özaydınlı. 
METlN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, öyle 

değil, 
BAŞKAN — Efendim, siz karışmayınız. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, nasıl 

karışmam. 
BAŞKAN — Talep var efendim, talep var, Grup 

Başkanının talebi var. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — O talep ayrıdır, rica 

ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisinde bakanlık yapmış bir 

arkadaşımızın konuşma olanağım sağlamak için Sa
yın Genel Başkanım böyle bir müracaat yapmış. 

BAŞKAN — Genel Başkan değil efendim, siz 
Grup Başkanvekiık'siniz, Grup Başkam olarak Sayın 
Ecevit'in talebi var, 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendini anlıyo
rum, ben de onun adına o talebi geri alıyorum, 
Grup Başkanvekili olarak grup adına müracaat edi-
yoıiuirn, ayrıca esüci baiKaniar sataşmadan dolayı söz 
istiyorlar. Bu kadar efendim, var mı bu konuda bir 
İçtüzük maddesi? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Necdet Uğur'un 
talebi sonra, onu tetkik edeceğim, ayrı; ama daha 
önce ellimde bir talep var. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — 64 ncü maddeye 
göre söz işitiyorum, tutumunuz hakkında, 

ıBAŞKAN — Efendim, bir önergeyi neticelendir
meden arada başka önergeye ben söz vermem. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Genel Baş
kanımızın şöyle bir talebi var : Grup adına Grup 
Başkanvekili Metin Tüzün konuşacak, ayrıca Sayın 
Özaydınlı ve Sayın Uğur kendilerine yapılan sataş
madan dolayı söz istiyorlar. Bu kadar açık efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Grup Başkanı ola
rak Sayın Ecevit bu önergesini geri mi alıyor? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Evet geri ah
yorum efendim. (AP sıralarından gürültüler, «Yuh» 
sesleri) 

BAŞKAN — Halk Partisi Grubuna sataşmadan 
dolayı buyurun Sayın Tüzün. 

Sayın Tüzün, yeni bir sataşmaya meydan verme
mek üzere, lütfen. 

CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet 
programı görüşmelerine başlarken Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına becerebildiğimce, Parlamentoyu 
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gerlime sofcmajdan, (AP sıralarından «Beceremedin, 
beceremedin» sesleri) bir belli çizgiye riayet ederek 
görüşlerimizi sunduk ve hiçbir partiye sataşma yap
mama, hiçbir kişiyi hedef almama yönünü izledik; 
ama üzülerek söylemek işitiyorum ki, Milliyetçi Ha-
neket Partisinin sayın sözcüsü burada bir hükümet 
programına ayırması gereleen, belki de yüzde bir vak
ti ayırmadan, tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanını, Cumhuriyet Halk Partisini ve 
Cumhuriyet Halik Partisinin Hükümetini hedef aldı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aynen senin yap
tığın gibi, sen de Cumhuriyet Halk Partisinin icraatı
nı övdün burada. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — (Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın'a hitaben) Sus be, 2 senedir konuşuyor
sun, bir şey olamadın, hiç fark yok, sana bakanlık 
vermediler. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın miUetvekilleri; Sayın Milliyetçi Hareket Parti
si sözcüsü burada çök uzun konuşmasında Cumhuriyet 
Halk Partisinin ve onun Sayın Liderinin Mao'ya, Le-
nin'e, Stalin'e kendisini benzetltiğini, Cumhuriyet Halk 
Partisi liderinin marazi ruhlu olduğunu, haJîlta Cumhu
riyet Halk Partisi Kurullbayındakü müzakerelerin, hangi 
amaçla kullanmak istediğini bilmiyorum, buraya ge
tirerek Cumhuriyet Halk Partisinin, hakkı ve haddi 
olmadan içişlerine karışmaya çalıştı. 

Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Milliyetçi 
Hareket Partisi sözcüsünün tanımladığı Cumhuriyet 
Halk Partisi ise, yani Mao ile, Lenin ile, Stalin ile, 
anarşi ile özdesse, eğer kışkırtmayla, sömürüyle, bö
lücülükle, mezhep kavgasıyla özdeşse, Milliyetçi Ha
reket Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin bu günahla
rına ortak olmak için Cumhuriyet Halk Partisiyle koa
lisyon olmak teklifini yapmıştır... 

Elimdeki dergi Maya Dergisi, Maya Dergisinde 
Sayın Alpaslan Türkeş... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Oku, oku, 
oradaki paragrafı oku. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Okumak için çık
tım efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Oku, te
şekkür ediyoruz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Niye telaş edi
yorsunuz, okumak için çıktım zaten. 

Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, bu tanımlanan Cum
huriyet Halk Partisi ise Sayın Türkeş bu mülakatın
da diyor 'ki, okuyorum: «Koınuünüzm, bölücülük, mez
hep ayrıklklıarım kışlorıtaa ve sömürme konularında 

; kesinükle karşı koyan bir tutum ve tavır içkide bu-
j lunmayı kabul ettıiğl takdirde... 
I ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Eğer iıma-
I n.'?. gefesıe tabıifi. 

METİN TÜZÜN (Davamda) — Devam edliyo-
rum, davam ediyorum.. «...Cumhuriyet Haılk Parti-
djyle hükümet olabiliniz. Bu sözlerimi Cuımhuriyeıt 
Halk Partisi - MHP koallıyesyonu .içtin Cuımhudyeıt 
Haile Partisine bür çağrı olarak kabul edöbli'lıirsıiniz.* 

Saym Miiılletvek'illeıni, şimdi diyelim İd, Cumhuri
yet Hajlk PamtlJ-ii, Sayın Mi'ılıiyatçi Hareket Partisi 
Sözcüsünün tanımladığı Cumıhurliıyet Halk Partisi ve 
dıiy l̂im ki, Cumhurl'yet Halik Partisi Mıiüiyetçi Ha
rekat Partisiyle bir koalisyon okna 'aşamasında... (AP 
'•ıralarından gürültüler) 

Canım sizden bahsıetmiyorum, Milliyetçi Hareket 
Partfclindsn bahsediyorum. 

Şimdıi biz MiİjTiyrrtçıi Hareket Paıröisiine desek ki, 
biz komünizm, bölücülük, mezhep ayrılıkları, kış
kırtma., sömürüye karşıyız, bu konuda ne gibi fctjr ga
ranti ioiyorsunıuz, sizli «asıl böyle bl.'r şeye inandıra-
b:,!:r'iz? Ne gl'lbi bir garanti âsterler? Kendiferinîi ikna 
odeıbölrrck içim ne gjilbi olanak sengilemıeilıiıyiz kıi, Mil-
Yıvef.çi Harekeıt Parflisıi bizknfo lütfen koalisyon yap-
m-ıyı ,k«?ıbıü etsin? 

Aslında bu alidataacaılama Türkiye damatoraslisi 
fok. Esnada Milliyetiçi Hareket Panfel'nl'n konuşımıa-
'^n koalisyonun giz1!' şıaıntlıarının ortaya sergilenımıesi-
~Vr; bunu açıkça vumgukıyomm, bunu açıkça vur-
"iıkıyo'um. Milliyetçıi Hareket PartMmnn bir amacı 
vamebr, -bu dozda konuşmak l:sitefrnezdrm- her ne ha-
'ükâ'da olursa olsun devlette, adırminöstrasyonda kıad-
"olaşrr^k, AP-ile m», AP ile; CHP öıle mi'; kaıbul edıer-
^ CHP ıiıl:e. Çünkü MHP'nrn müsteşarı olması lazım-
-ifir, dektoru olması lazımdır, poVsi olması lazımdır, 
^rstm-ıffli olması lazımdır. Biz bu oyuna geılmedik, 
«lizi kutlarım, mübarek olsun. (CHP sıralarından 
-ıBravo» sesleri, alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
«M'illuyetçi Hareket ParCsi Sözcüsü konuçmasın-

I da bakanlığım dönemiyle ilgili bazı konula,nda şıah-
I s'inıı hedef alarak sataşmada bulunmuştur» diyor Sa-
I yın Öra.ydralı. 
I Gaıyot kısa olmak şartıyla buıyunun Sayın Özay-
I dinli. 
I Saym Özaydınlı, yenıi bir sataşmaya meydan v&r-
I rpj3m.dk şartıyla ve gayett kısa olanak lütfen. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Hay hay 
| efendim. 
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Sayın Başkan, sayım üyeler; MHP Sözcüsü Sadli 
Sonüuncuoğilu, konuşmasında Yüce Meclisin her za
man şahit olduğu üslubu içeriıslilnde gerçek dışı ifa
deler, utanç1 verici suçlamıalarda bulunmuştur. Bu 
konularda açıMiamalarda bulunmak üzeıne söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel hepinize 
saygılar sunarım. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, olayların 
gerçek yönleri mugalebe ile saptırılıamıaz. Çünkü balh-
se konu olayların sanıkları adalet önüne çıkarılmış 
ve hatta bazıları hüküm dahi [giymişlerdir. 

Yüksek müsaadelerinizle önce öğrendi yurtları 
hakkında maruzatta bulunmak isteriım. Göreve baş
ladığımda, Hükümetimiz göreve başladığında öğren
ci yurtlarının durumu hepimizin malumu idi. 

Nasıldı öğrendi yurtları? Yurtlar p'arsellenmişti. 
Bir tarafta bir grup, diğer tarafta düğer grup vardı, 
Devlet buralara gkememekteydi; po-üiısii girememek
teydi, savcısı girememekteydi, yurtlar tamamsın kont
rolsuzdu ve bunun da ötesinde bu yurtlarda -mahke-
melerdaki zabıtlara göre konuşuyorum- gezici tim
ler, cinayet fişleyen şebekeler saklanmaktaydı. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen onun için mi 
çıktın? 

İRFAN ÖZAYDINLI (Devamla) — Cinayet 
olaylarında kulamdan sıilalhlıaon buralarda saklandığı 
tespit edilmiş ve .tescil edilmişti. Öğrencilikle ilgisi 
oknayanllar buralarda yatıp kalkmaktaydı, yurtlar 
tamamen kontrolsuz 'idi, âdeta cinayet şebekelerinin 
planlandığı, uygulamaılan için emir verildiği yerler 
idi. 

GÜNGÖR HUN (SaJkarya) — Şimdi?.. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Devamla) — Hepiırfz ha
tırlarsınız, halen maıhkeme zabıtlarımda var. Mahke-
menlin çıkarmış olduğu, bazı milletvekilli arkadaşla
rımızın dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili olayları 
hatırlayınız. Oralardaki tutum ve davranışları, bu 
kürsüden konuşmaları nedeniyle dokunulmazlıkları 
kaldırılmak üzere .müracaat edilmiştir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunlar, şimdi bu suçlarını örtmek üzere olayları 
saptıramıazlar, muıgaılebe ile gerçekler önlenemez. 
Onun iç&n kendilerine şunu ifade etmek işitenim: 
Yurtları, Devletlin yurtları haline geıîıirmıe çabası içe
risinde bulunduk. Eğer biz getiremediysıek m>amleke-
tj'n evlalarını, memleketin gençlerinji o yurtlarda ba-
rıındırajbilmek iç'-n. her türlü önlemi atabilmek şimdi
ki Hükümetimizlin görevi olacaktır. Bu asli bir görev

dir. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıraliarından gü
rültüler) 

Eğer solcusu da varsa, sağcısı da varsa, mutlaka 
yurtlar Devletlin yurdu olmalıdır. Bunu açıkça ifade 
©diyoruz. 

İşkence olaylarına gelince; işkence olaylarıyla il
gili Gensorular verilmiştir, Meclis Araştırmaları ve-
riilmliştir, MecîÜs Soruşturmaları verilmiştir, Meclis 
Soruşturması açılmıştır. Eğer böyle bir suç var ise 
ki, işfcenıoenfin insanlık dışı bir olay olduğunu her za
man bu kürsüden Hükümetimiz adına ilan etmişiz
dir, bugün de söylüyoruz, işkence yapan var ise, 
mutlakla takip edlmeMiır. Hükümete düşen görev 
budur şimdi. Bütün olanaklar eleriiindedlir. Takip 
edilmelidik ve suçlu varsa adaılete teslim edilmelidir. 
Ancak burada Sayın Somunıeuoğlü'nun iddlia ettiği 
•bir konu var. Diyor ki, basından alınarak, «Bir sa
nığın karısı soyularak işkence yapılmıştır, suç yüık-
lenmiştiir ona!» diyor. O olay, anımsayabildiğim ka
darıyla Baillgiaıt olayıdır, Ballgat clinayet olayıdır. Sa
yın Somuncuoğlu bunu 'iyi bileştiniz. Baîgat olayında 
o smaık mahkeme önüne çıkmıştır. Bütün bu iddia
lar mahkeme önünde de söylenmiştir. Türk hâkimleri 
askeri hâkimler bunun asılsız olduğunu tescil letmiiş-
tir ve bunu mahkûm etmiştir, hâlâ mahkûmdur. 
(CHP sıralarımdan alkışlar) Ama Yüce Mecliste, bu
rada tekrar ediyorum, milletime seslenerek söylüyo
rum, Baligat olayımdan sanık olarak aranan bir kişi 
daha var; o da sfrzin özel kalemimizde çalışan kişidir. 
Onu da bulun ve adalete teslim edin, mar-tseniz, şe
ref Uy seniz. (CHP sıralarından alkışlar, MHP sırala
rından gürültüler) 

POL-DER gerek birindi MC Hükümeti dönemlin
de, gerek İkinci MC Hükümetli dönemimde faaliyet 
haYmde idi; ama şunu şurada huzuru kalple ifade 
erffyorom: Hükümetimiz zamanımda, yanlış tutum 
ve davranışları görülen hem POL-DER, hem POL-
BÎR kapatılmıştır. Bu cesareti Hükümetlimiz göster-
rrl'şiîıiır. Yöneticileri de soruşturmaya tabi tutulmuş
tur. 

TURAN KOCAL (kı'janjbul) — Doğru, kapattın, 
ama semende başını yemiştir. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Devamla) — Şimdi Hü
kümete de düşen görev vardır. Güveınll'ık kuvvetleri 
arasımda gerçekten gerçek görevini yapmayanlar var 
ise soruşturulması mutlaka gereklidir. 

GALİP ÇETÎN (Uşak) — Sizden iyi yaparız. 
İRFAN ÖZAYDINLI (Devamla) — Memnun 

oluruz. 
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Sayın üyeler, diğer bakanlıklarla ilglil konulanda 
değerli esıki bakan arkadaşlarımı gerddi açıklamalar
da bulunacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sözleşme son verme
den ftfade edeyim ki, anıarşji ve terör ciddi boyutlar
la ürmanımaya devam etmektedir. Sayın Demtirel he
nüz daha güvenoyu almadan 6Q'a yakın yurttaşımız 
hayatını kaybetmiştir. Bunlaırın iiçerislimde ılian adam
ları vardır, bunun içer<is;mde güvenlik görevlileri var
dır, bunun içerisinde öğretmenler vardır, eski millet -
vekilleri vardır, parti yöneHicilerii vardır ve gençler 
vardır. Antik birbirimizi kışkırtarak, gençleri birbiri
ne vurdurarak bu tırmanışı devam ettirmeye hiç kim
semin hakkı yoktur. Halikımız barış istemektedir. Bu 
inançla hep'inûze en denin .saygılarımı sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür edsriım Sayın Özaydınlı. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz bir açıklamada bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Somuncuoğlu. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Öz
aydınlı, eğer şerefflliysem özel kalemde çalıştırdığımız 
bir kimsemin suçlu olup olmadığını açıklamamızı 'is
tediler. Bunu tavzih etmek için söz işitiyorum. (CHP 
sırailarındajn «Yalan mı?» seslemi) 

BAŞKAN — Buyurun tavzih ©drniz efendim. 
(CHP sıraılainndan gürültülar) 

SADÎ .SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, sıayıın mlileıtve'k'Jlteni; 5 noi dîtfa aynı konuda Yü
ce Meclis 'önünde açıiklaıma yapmak üzere geldfğıim 
için üzgünüm. Ancak buna berJİ mecbur edenler ben
den çok 'bunun sommlusUdıuriar. 

Değerli arkadaşlarım, ben Balkan liken sicili tem;z 
olan, savcılıktan kâğıt getirmiş, benden Önce Devle
tin memuru olan ve başka bl'r dplvnesand.3 çalışan b!V 
genci bir haıftafuk süneyle özel kalem mıüdiür1üğündQ 

çalıştırmış... (CHP sınailaraıdan «A, a, a,... Yalan mı» 
sesleri) 

neccimlik yapamayıp, onu çalıştırdığımız için suçlu 
oluyoruz, ama Ümraniye'de 5 lişçinıin katlii olarak 
aranan, dkıayetten aranan adam 2 yıl MıilM Eğitimi 
Bakanlığında öğretmenliğe alınıp çalıştırılıyor, o suç 
olmuyor... Bu mantık Cumhuriyet Halk Partisıinin 
mantığıdır. 

Saygılar sunanım. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Adalet Parfcisli Grubu adına, Hükü

met Programı üzerinde görüşme... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sataşmadan dolayı söz istemiştim efendimi. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, tetkik ediyorum efen-
cVm, teıtkllk ©diyorum sonra. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, şimdi 
sataştılar. 

BAŞKAN — Efendim, şahsına ne söylediler efen
dim ş/mdi?.. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Eski Milli Eği
tim Bakanı Sayın Necdet Beyden bahsetti. 

BAŞKAN — Sayın Necdet Uğur'un şahsından mı 
bajhsetii? 

METÎN TÜZÜN (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Nenede bahsetti, ne zaman bahset

ti, sfsrryJİİ efediim? 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Şimdi bahsetti, 

şahsından bahsetti. 

•BAŞKAN — MM Eğitim Bakanlığı dedi efen
dim. (CHP sıralar undan gürültüler) Herhalde ben bu
radaki görüşmeleri ta/kip ediyorum. Sayın Necdet 
Uğur'rn, talebi şahsı ile- ilgii'l:, yaptığı konuşmıailarSa 
i.ligffiyd'i. Onu tetkik ediyorum, ondan sonra kendisli-
rr: söz vereceğim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Bu da Bakaram 
c.aihsıyla 'iılgili. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendrm, lütfen, lütfen yöneıtime 
müdahale ettmeyinliz. Zannediyorum kâfi miktarda 
tarafsız hareket ediyorum vs kâfli mrktarda da her
kese söz veniyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
Yalnız, henrm esas görevim, buraidia bu kargaşalığı 
devam ettirmek değil, Meclisi sükûnete getirmektir. 
Hükümet... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — İçtüzüğe uyun 
efend'm. 

BAŞKAN — İçtüzüğe uyuyorum, mümkün merte
be uyuyenum. Siz de lütfen yardım ederseniz, her
halde. bu Meclisıi daha güzel yönetmek mümkün olur. 
(CHP sı rai1 arından gürültüler) 

85 — 

Şerefli insanlar gelir burada aksfni ispat eder. 
Hiçbir suçu olmayan tentemiz bir Devlet memuru 
bir hafta süreyle beni;m özel kaılem müdürlüğümde 
çalışmış ve tl:r hafta sonunda da aDt olduğu Devlet 
teşkilatına iade ediılrrtfş. 

Biz, Hükümetten •ayrıîüdîfctaın 11 ay sonra Baligat 
olayı diye brr olay cereyan etmiş, bu şaJhıs da o olay
la ilgili olarak aranmaktadır. Yanıi bliz;rn Bı?femhğı-
mızdakli b'r 'insanın, biz Bakanlıktan ayrıldıktan 11 
ay sonra suç işleyeceğimi biz tahmin edemeyip, mü-
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Efendilim, Hükümet Programı üzeninde Adial'et 
Partisi Grubu adlına Sayım Gryajseıtuin Karaca, bu
yurumuz efendlinı. (AP smalarındân «»Bravo» sıesıkırii, 
alkışlar) 

AP GRUBU ADINA GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkam, sayım milletvdkıifeiri, 
konuşm'aıma başlamadan önce Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grulbu adına Yüce Heyetinize saygılarımı su
nuyorum. 

Akşamın bu saatinde arkadaşlarımızın yorgun ve 
sinirleninıin, de gerglim olduğu bir sırada konuşmamı 
mümkün oiMuğu mertebe kısa ve arkada'şlacıımı bir 
sinirli havaya sokmadan devam ettirmek is'tiyorum, 

Ne var İki, ̂ konuşuna metnine girmeden önce Saı-
yın Cumıhurl'lyeıt Halk Parti.silinin değerli sözcüsünün 
konuşmalarını diinledlükten sonra vardığım kanaat şu
dur M, 40 «aıyfadam ibaret olaın ve rnıemıelelkeıîıin bü
yük, büyük olduğu kadar mühim, mıühim olduğu ka
dar çok müdellel davalariını dile getirmiş olmasına 
rağmen, sayın sözcünün bu Hükümet Programımda 
esaslı, düşte, dile dokunur hiçbir noktayı tenkit edle-
memiş akması, Hükümet Programının •Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu tarafından da son denece tasıvöp 
(ed!:!Îdİ!ğ;ni ve beğeniildliğini göstermiş bulunmaktadır. 

Rakımız muhterem arîkadaşıîarım, sayın sözcü 40 
sayfalık bu Programın içerisinde tenkit ede ede şunları 
söylüyor. Diyor ki; «Bu Programda Sayın Demire! 
milletle renkli televizyon getireceğini vaat ediyor» ve 
Jbuna karşı çıkıyor. Vakitli ile de, beyaz televizyon ya
pıldığı zaman da aynı sakilde karşı çıkılmıştı; tıpkı 
îstaınbuil Köprüsünde olduğu güıbd. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O zaman siz biz
de idimiz. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — BIT fe
ci tenkitte!'i de; Hükümet Programı nida kaîfkınma hı
zının sıfır olmadığı hususudur. 

Muhterem arikaida'şlıaram, 1978 ve 1979 kalkınma 
hızının sıfır olduğu hususu 'ilik defa Cuımlhuriyet 
Halk ıPaaıöü ihir parllamıeırtüenin köndi grubumdaki şöy-
leyişiınden hasına ve kamuoyuna intikal ©tıraş ihir 
meseledir. Buınun da ibötyfe h;!!Jnmissini yüce huızurta-
nnızda teisclil eıtmfâk istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 5 Ekim 1977 milletvekilleri 
ganıs! seçimlerimden şu ana kadar geçen süre içeri
sinde 4 ıdefla hötoamat kumlmuş/tor. Bunlardan bljrimı-
oisi; 28 '6 . 1977'da Sıayııra Ecevit ıteıralfımtiıam kurulan. 
M-efcl'isten güvenoyu allamadığı tfçiın diüıj'eını Cumıhuri-
yet Hai'fc Partisi azıınlılk hiülkülmıdtiıdir. 
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• İtkiiınlaisi; Teımımuiz 1977'de Sayın Denilirle! Bıaşıkamı-
lığırnda kurulan; Adalet Partisi, Milli Selâmet Parti
si Milil'ıyetçıi Harpıkat Partisi Koıailisiyon Hüklüımıel'i-

iüçiümioüjsü; 5 Oaaik 1978 'de Sayım Eıeavöt Başkan
lığında ıkiuıruılaın, Cuırnjhuriyat OrM'k Parıtjsi: ağırlıklı 
İli iblağnmısıız mıilatlvekilinlJn katıldığı Hülklümietttıir. 

ıDördümldülsıü; 14 B'kJJmı 1979 kısmi Ssniaıto seçim
leriyle milleltvdkilleri ara seçimleri sionunda Adaldt 
PariSiai Genel Baçlkamı Sayın Oernirel'in Başkanlığım
da kundanı ve hulgün prtolgrıaım, mıüzalkıerıad'ıni yaıpitığı-
mız Hüllclülmıa'iir. 

ıRAHMiî KUİMAŞ (Trajbzıon) — Bu da azınlık 
hülkjümısıtii ama, 

OIYlAISETTılN KARACA ı̂ Dövamıîa) — Şimdi, 
Sayım Demire! (HJülklülme'öimıiıiı programı lüzetriındefkl gö
rüş va temennilerimize geçmeden önce İhir mukayese 
imkân ve fırsatı tanımak içlim ıbir icfvfveKkü Hülkiümıe-
tim, yanıi Sayın Ecdvit Hüklüimıeıtinin ikuruluış ve ıdio-ı 
ğulş sdbıapferimi hafrzaılıarınızjda tazelemek içlin kısa 
hir maruzatta bulunacağımı. 

'Bilindiği üzere Sayın Eoevit ıSalyıını Demline! (Baş
kanlığındaki Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, 
Milliyetçi Harekeft Partisi Koalisyon Hükümetini 
düşürmek için 34 maddelik bir Gensoru önergesi ver
miş; savunma hakkı olarak da bütün ısrarlara rağ
men sadece 20 dakikalık bir süre tanımışlardı. Genso
runun müzakeresi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grulbu adına konuşan o günün Grup sözcüsü ve Grup 
Başkanvekili Sayın Öymen, Meclis kürsüsünden aynen 
şunları söylüyordu: 

(29 . 12 . 1977 gün, 84 ncü Birleşim tutanak 
dergisi sayfa 51). «Şunu hemen belirteyim ki, arka
daşlarım, biz bu görüşmeler yapılırken aceleciyiz, 
acelemiz var; çünkü bu akşam burada kimin kapısı 
çalınacak ve kim elinde tabanca ile oraya girip, bü
tün şarjörlerini boşaltarak kimi vuracak, ondan en
dişeliyiz. Biz Gensoru önergemizde bu Hükümetin 
can güvenliğini sağlayamadığından şikâyet ediyoruz. 
Bunun için Hükümetin düşmesini istiyoruz» diyordu 
Saym Öymen. 

Sonuç malum, 218 güvenoyuna karşı 228 ret oyu 
ile Hükümet düşürülmüştü. Bunun üzerine, 5 Ocak 
1978*de Sayın Ecevit'in Başkanlığında, 11 bağım
sız parlamenterle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı üçüncü Hükümet kuruldu ve 22 ay işbaşında 
kaldı. Bu Hükümetin genel tablosu Türk basını ve 
kamuoyunda şu şekilde sergileniyordu: 
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Pahalılık, yokluk, kuyruk milleti canından bizar 
etti. 2446 ölü, 15 bin yaralı ile ülke kan gölüne dön
müştür. Olayların büyük bir kısmının failleri, bulun
madığı için, meçhul kalmıştır. Antiparantez şunu da 
ifade etmek isterim ki, 1978 öncesindeki 10 yıl içinde 
ölenlerin sayısı 508 iken, Sayın Ecevit'in 22 aylık dö
neminde ölenlerin sayısı 2.500'dür. Hiç şüphesizdir ki, 
bu sözlerle «Batı ülkelerinde bir kişi ölürse o memle
kette hükümetler istifa eder» diyenlerin kulaklarını 
bu vesileyle çınlatmış oluyoruz. 

Terör, anarşi ve enflasyon ülkeyi kasıp kavuru
yor. Bütün bunların cereyan ettiği Türkiye'de Başba
kan, bazı bakanlarla, partinin yüksek kademesindeki 
sorumlular yürekler ürperticisi bu hazin tabloya rağ
men devletin radyo ve televizyonlarında, çeşitli basın 
organlarında demeçler vererek 1981 yılına kadar ikti
darda kalacaklarını anons ediyorlardı. 

Gün, 14 Ekim 1979 Cumhuriyet Senatosu kısmi 
Senato seçimleriyle milletvekilliği ara seçimi yapılıyor. 
Bu seçimlerde Büyük Türk Milleti, 5 milletvekilliğinin 
5'iini, 50 senatörlüğün 33'ünü, oyların ortalama % 47' 
sini Adalet Partisine vermiş, tercihini ortaya koy
muş ve Adalet Partisine dönerek şöyle demiştir. «Be
ni bundan böyle sen temsil et, benim hükümetim sen 
ol, beni ve bu ülkeyi bu çıkmazdan ancak sen kurta
rabilirsin. Ben, yanılmıştım, şimdi doğruluyorum» 
diyor. Şüphesiz ki, alınan bu % 47 oya saygı gösteril
mesi bizatihi milletin kendisine saygı gösterilmesi 
demektir. 

Bu aşamada Sayın Ecevit 16 Ekim 1979 günü 
Sayın Cumhurbaşkanına istifasını sunduktan sonra 
yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanına bu aşamada 
hükümet kurmayı düşünmediğini, Adalet Parti'sinin 
hükümet kurmasının gerekli olduğunu ve yine bu aşa
mada Adalet Partisinin kuracağı hükümete zorluk 
çıkarmayacağını beyan ediyordu. Milli Selamet Par
tisiyle Milliyetçi Hareket Partisinin sayın genel baş
kanları da Adalet Partisinin tek başına hükümet 
kurması gerektiğini ve kendilerini şartsız olarak des
tekleyeceklerini büyük bir açık kalplilikle kamuoyuna 
açıklamışlardı. Keza, Cumhuriyetçi Güven Partisi, 
Demokratik Parti ve Nizam Partisi sayın genel baş
kanları da Adalet Partisinin kuracağı bir hükümete 
yardımcı olacaklarını büyük bir samimiyetle ifade et
mişlerdi. 

Sayın parlamenterler, maruz düşünceleri tekrar
lamaktan maksat, yeniden gerilere giderek, yeni pole
miklere ve tartışmalara girmek için değil, gerektiğinde 
asgari müştereklerde birleşmenin mümkün olduğunu 
kanıtlamak içindir. 

Şimdi bir envanter yapmak lazım gelirse; 22 aylık 
süre içerisinde nerelerden nerelere geldiğimizi, ülkeyi 
saran dehşet veren manzarayı, tehlikenin büyüklüğü
nü, ülke ve millet bütünlüğünü tehdit eden yıkıcı ve 
bölücü akımları, sinsice faaliyetlerini sürdüren ihanet 
yuvalarını bundan böyle hangi tedbirlerle ve nasıl 
önleyeceğiz? Bunların çaresini nasıl bulacağız? Bulun
muş çareleri nasıl gerçekleştireceğiz? Başka bir ifa
deyle Devletin ve milletin esenliğini, ülkenin bütün
lüğünü nasıl ve kiminle koruyacağız? Anaların göz
yaşlarını nasıl dindireceğiz? Her halde bunları yap
mak için, geride kalan acı ve düşündürücü olayların 
kalıntıları altında itişerek, boğuşarak değil; geçmiş acı 
tecrübelerin ışığı altında geleceğimizi daha sağlam 
temellere oturmak mecburiyeti'ndeyiz. Bu konuda siya
si partiler olarak müşterek bir teşhise varamazsak, 
Türkiye yeniden zor ve huzursuz günler geçirebilir. 
Hangi parti veya partiler grubu iktidar olursa olsun 
sıkıntılar devam edecektir. Bu sıkıntı ve huzursuzluğu 
önlemek için hür demokratik Anayasa rejiminin yaşa
tılması, can ve mal güvenliğinin sarsılmadan devamı, 
öğretim ve öğrenim özgürlüğünün sürmesi için parti
lerin asgari müştereklerde birleşmeleri gereklidir. 

Öteden beri anarşinin önlenmesi için ortada iki 
büyük iddia, yani görüş vardır. Bu görüşlerin temsil
cilerinden Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükleri kısa
rak değil, genişleterek anarşiyle mücadele edeceğini 
söylüyor. Şefkat ve iyi niyetin nice nice katılaşmış 
yürekleri yumuşatacağını, bu yüzden yeni yasaların 
gerekmediğini ileri sürüyor ve Devlet Güvenlik Mah
kemeleriyle, sıkıyönetime devamlı karşı çıkıyordu. 

İkinci iddianın sahibi Adalet Partisiyse; Anaya
sa Mahkemesinin iptal ettiği bazı hükümlerin yeni
den kanunlaşması lüzumundan bahsediyor. İcap eder
se ve gerektiğinde anayasal bir tedbir olarak sıkı
yönetime de başvurulabiliyor diyor. Amaçları dışına 
çıkarak anarşik olayların merkezi ve yuvası haline 
gelen bazı derneklerin kapatılması düşüneesinıi ileri 
sürüyor. 

'Bugün bu iki görüşten birincisi iflas etmiştir. Ya
ni Cumhuriyet Halk Partisinin anarşinin önlenmesi 
konusunda ortaya koyduğu 'iddialar iflas etmiştir. 
Çünkü Sayın Ecevit bu defa 'Başbakanlığı sırasında, 
anarşinin ulaştığı yeni boyutlar karşısında, yeni ya
salara duyulan ihtiyacı anlamış ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin muhalefet döneminde iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurduğu birçok hüküm de dahil ol
mak üzere anarşiye karşı tedbir tasan altında, sade
ce adı Devlet Güvenlik Mahkemeleri olmayan bit 
dizi kanun tasarılarını Meclise sunmuştur. 
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Yine kendi ifade ve düşüncelerine göre «sıkıyö
netimin ilanı özgürlükleri kısma yolunda atılan ikinci 
adımdır» Nitekim, Devlet Güvenlik Mahkemesine 
karşı çıkanlar sıkıyönetim mahkemelerini kurmuştur. 
Geçmiş 'beyanlarına göre Sayın Ecevit Hükümetini 
bir hürriyet dönemi olarak hatırlatmak da zordur. 
Zira bu mahkemeler gerekli hallerde anarşiyle iç içe 
olan birçok dernek ve sendikaları aramış, bazılarını ka
patmış, bazı dernek ve sendikaların üst düzeydeki yö
neticilerini ise tütuklamıştır. Bütün bunların tahlilin
den çıkarılan netice şudur : Türkiye gerçekleri hangi 
görüşün ve kimin haklı olduğunu ortaya koyarken, 
anarşinin, üzerine şefkat ve iyi niyetle gitmenin, öz
gürlükleri kısarak değil, genişleterek mücadele et
menin yeterli olabileceği görüşünün de iflas ettiği 
ispatlanmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, programında güvenlik 
kuvvetlerinin silahsız olarak görev yapacaklarını taah
hüt etmesine karşı Silahlı Kuvvetleri göreve çağır
mıştır. Kim ne derse desin tarihin hiçbir devrinde 
başarısızlığı siyasette savunmak mümkün değildir ve 
mümkün de olmayacaktır. 

ISayın milletvekilleri, huzurlarınızda okunan ve 
müzakeresi yapılan Hükümet Programında anahatla-
rıyla şu 3 noktaya ağırlık verilmiştir : 

1) Şiddet olaylarıyla mücadele edilecektir, 
2) Bölücü akımlar ve eylemleri önlenecektir, 
3) Zorunlu tüketim mallarında kuyruklar ve yok

luklar kalkacaktır. Ekonomik bunalımdan çıkış ted
birleri alınacaktır. 

Bunlar için de Yüce Meclisten destek ve yardım 
istenmektedir. Ülkeyi ve milleti içinde bulunduğu bu
nalımlardan kurtarmak, hayati önemi haiz kanunla
rı çıkarmak, icranın işlerliğini sağlamak Meclislerin 
görevidir. 

Özellikle Anayasanın 136 ncı maddesinin bir emri 
zaruri olarak vaz ettiği Devlet Güvenlik Mahkemele
ri Kanunu (Meclislerden süratle çıkarılmalıdır. Aksi 
takdirde, bu konuda yapılacak yeni engellemeler, ül
ke ve rejim düşmanlarına cesaret verecek, aslını ve 
şahsiyetini unutmuş inkarcı anarşi çetelerine yeni
den suç işleme imkân ve fırsatını vermiş olacaktır. 

Ülkemizde uygulanan yıkıcı metotlar komünizmin 
girdiği bütün ülkelerde uygulanan metotların aynısı
dır. Komünizm yanlısı olanlar, düzen düşmanlığını 
körükler, sınıf kavgasını tahrik ederleri devlet otori
tesini zaafa uğratmak isterler, devleti koruyan güç
leri ıgörev yapamaz hale getirirler, her vesileden ya
rarlanarak, kışkırtma ve istismar yoluyla millet bü-
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tünlüğünü dağıtmaya çalışırlar. Onlara göre devlete, 
rejime yönelik suçların adı, suçluları kim olursa olsun, 
ne yaparsa yapsınlar, özgürlükçü kimselerin işlediği 
suçları fikir suçlarıdır diye tanımlarlar. Devletini ko
ruyan güçlerinin adı ise faşist güçlerdir. Ülkemizde 
de maalesef aynı oyunlar zaman zaman sahneye ko
nulmaktadır. Bunun içindir ki, biz komünizmi sadece 
ülke için değil, tüm dünya için, demokratik rejim 
için tehlike sayıyoruz. Türkiye hür bir ülkedir. Türk 
Devletinin yapısı, rejiminin karakteri Anayasa ile 
belirlenmiştir. Serbest seçimlerin, hür parlamentonun, 
hür basının, hür üniversitenin, hür sendikanın, ba
ğımsız yargının bulunduğu, insan haklarının teminat 
altında olduğu bir ülkede faşist bir yönetimden bah
setmek Cumhuriyete bühtandır, iftiradır, düpedüz 
rejim düşmanlığıdır. Ülkede hiç kimse hak ve hürri
yetlerini kötüye kullanamaz, rejime yönelen tehlike
ler karşısında şahsi, hissi ve politik hesapları bir ta
rafa atarak Anayasanın 11 nci maddesinde ifade olu
nan bu temel ilkelerde görüş birliğine mutlaka var
malıyız. Demokrasinin temel ilkelerinde, o temel il
keleri açıkça belirleyen Anayasanın özünde ve sö
zünde beraberlik sağlamalıyız. 

22 aylık süre içerisinde meydana gelen hayat pa
halılığı, ekonomik bunalım, konuşmamın başında da 
belirttiğim gibi, milleti canından bezdirmiştir. Zira, 
22 aylık hükümet döneminde Türk ekonomisinin ge
nel manzarası şöyleydi : Enflasyon, üretim darlığı, 
işsizlik, yokluk, kuyruk başını almış gidiyor, ücretler 
ise fiyatların çok gerisinde kalıyordu. Enflasyon hızı 
eylül sonu itibarıyla 1977'de % 21,9, 1978'de % 37,6, 
1979'da <% 53,4'e yükselmiştir. 1978 - 1979 yılların
da kalkınma hızı sıfıra - düşürülmüştür. Demek ki, 
Sayın Ecevit döneminde hayat pahalılığı % lOO'ün 
çok üzerinde bir jet hızıyla ve rekor bir seviyede fe
laketin ve sefaletin grafiğini çizmiştir. Millet ise bu 
yükselişin altında inim inim inliyor, ülkeyi ve milleti 
medeniyetin daha çok nimet ve imkânlarına kavuş
turmak varken, elindeki ve avucundakini kaybet
tirmeye mecbur tutmaya hangi vicdan razı olur? 22 
aylık süre içerisinde her şey tersine işlemiş, yeniden 
iş sahaları açılmadığından, çalışanlar çoğalacağına, iş
sizler sayısı çoğalmıştır. Müzakeresi yapılan Hükü
met Programında bu çaresizliklere ve ıstıraplara doğ
ru teşhisler konmuş, tedbirler gösterilmiştir. Türki
ye'nin teminatı, Türk vatandaşının sağduyusudur; 
çare mutlaka 'bulunacaktır. 

Üreten ve gelişen bir Türkiye vaat edenler, gayri 
safi milli hâsılayı 1978'de :% 3,3'e düşürmüşler, Dev
let İstatistik Enstitüsünün 5 aylık dokümanlara da-
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yanarak verdiği bilgilere göre, bu rakam 1979'da 
'% 2,8'e düşecektir. Yokluk ve kıtlık bir afet halini 
almıştır. Yemeklik yağ, tüpgaz, gazyağı, mazot, kö
mür, ampul gibi zaruri maddeler, fiyatlarının çok ar
tırılmış olmasına rağmen, bulunamadığı gibi, Türk pa
rasının değeri de devamlı olarak düşürülmüştür. 
Vatandaş bugünkü durumda çektiği çileler sebebiyle 
galeyan halindedir; 'geriye gitmeyecektir, gitmek de 
istemiyor; fakirleştirildiğinin, geriye götürüldüğünün 
farkındadır. Buna «hayır» diyor, isyanı budur ve 
haklıdır. 

Adalet Partisinin parolası sefalette değil, refahta 
'birleşmektir. 'Bunun içindir ki, Adalet Partisi Türk 
Devleti için komünizmi büyük tehlike saymıştır. Türk
lüğün, milli ve manevi değerlerin korunmasını ve ye
ni nesillere intikalinin zaruretini kabul etmiş, milli 
faydayı bir sınıfın hâkimiyetinde değil, kayıtsız şart
sız milletin hâkimiyetinde görmüş; sosyal adaletin 
ve sosyal güvenliğin kavga ile değil, sosyal "barışla ger
çekleşeceğine inanmış; insanca yaşayabilmek için hür
riyet içerisinde planlı ve hızlı kalkınmayı vazgeçilmez 
saymıştır. 

Yine Adalet Partisi, geçmiş siyasal mücadelenin 
de doldurduğu birtakım kırgınlıkların, kısır çekişme 
ve igeriginliklerin devamı yerine, karşılıklı anlayışı, 
müsamahayı ve uzlaşmayı hâkim kılmanın azmi ve 
kararı içerisindedir. 

Sayın parlamenterler, uzun konuşarak daha fazla 
vakitlerinizi almak istemiyorum. Ülkenin durumu, 
milletin hali gözlerimizin önündedir. Bugünkü şartlar 
içinde Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin 
destek vaat ettikleri, zorluk çıkarmayacaklarını söy
ledikleri Adalet Partisi bir demet, yani buket prog
ramıyla birlikte huzurlarınızdadır. Bu program Tür
kiye'nin dertlerine çare bulan, yol gösteren, icraat 
vaat eden en güzel ve en mükemmel, dikenli, fakat 
hoş rayihalı icraatlar programıdır. Allanın izniyle 
bu Hükümet ve onun programı başarıya ulaşacaktır. 
O takdirde hizmetin mimarı Sayın Başbakan Demirel, 
sahibi ise büyük Türk milletini temsil eden, şerefini 
uhdesinde taşıyan sizler, yani Yüce 'Meclis olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet Programında 
ülke sorunlarına konan teşhisler sırasıyla şöyledir : 

Türkiye istikrar arayan bir ülke haline gelmiştir. 
Herkes geçim derdine düşmüştür. (Kalkınma hızı sı
fıra inmiştir. Yolsuzluklar artmıştır. Türk parası sü
rekli değer kaybına uğramıştır. Can ve mal güven
liği kalmamıştır. Hayat pahalılığı fakiri ve fukarayı 
ezmiştir. İşsiz sayısı çoğalmıştır. 

Yine Programa göre çare ve tedbir olarak ele alı
nan konular da şunlardır : 

Üretim ve ihracat artırılacak, yatırımlar hızlandı
rılacak, kanun ve nizam hâkimiyeti eksiksiz sağlana
cak, millet pahalılık canavarının elinden kurtulacak
tır. Türk kadının yağ, tüpgaz kuyruklarında çile dol
durması, şekeri, çayı, tuzu, deterjanı, yağı nasıl temin 
ederim kaygısına kapılması önlenecektir. 

Bu hizmet tablosuna ve muhtevasına iştirak et
mek istemeyen bir tek kişinin çıkacağına inanmak is
temiyorum. 

Yine Programa göre Devlete ve idareye otorite ve 
işlerlik sağlamak için, Devlete mutlaka demokratik 
otorite kazandırılacaktır. «Fevkalade Haller Ka
nunu» çıkarılacaktır. Sendika ve Dernekler Kanunun
da, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda de
ğişiklikler yapılacaktır. Devlet Güvenlik Mahkeme
leri kurulacaktır. Ceza ve usul kanunları, toplu suç 
ve mesuliyet fikrini öngörecektir ve adaletin süratle 
tecellisini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek
tir. 

'Belki bu son demete Meclis dışından karşı çıkan
lar olacaktır. Meclis içinden karşı çıkılacaktır de
meye dilim varmıyor; zira daha dün hükümeti bırak
mak zorunda kalanlar ülke şartlarını çok iyi bilmek
tedirler. 

Türkiye bugün olağanüstü bir dönem geçiriyor. 
Hükümetler şartların gerekli kıldığı tedbirleri ve yet
kileri istemek ve almak zorundadırlar. Konuşmamın 
bir yerinde de belirttiğim gibi, «yeni yasalara gerek 
yoktur» diyen Sayın Ecevit, bir yıl sonra sözünden 
cayarak anarşiye karşı tedbir paketi hazırlamıştır. 
Nitekim, Devlet Güvenlik Mahkemesini istemeyen
ler sıkıyönetim mahkemesini kurmuşlardır. Toplu 
suç ve müşterek mesuliyeti kapsayan Devlet Güven
lik Mahkemeleri demokrasinin beşiği Fransa'da mev
cuttur. Yıkan, yakan, etrafa saldıran bir toplulukta 
görülenler, şahsen bir terör faaliyeti içinde bulunma-
salar bile, (Fransa'da suçüstü mahkemelerinde sürat
le yargılanıyor ve cezaya çarptırılıyorlar. Bugün Tür
kiye'mizde anarşist ve terörist olayların kimlerden 
ve nasıl kaynaklandığı ve yürütüldüğü bilinmektedir. 
Malumu ilan etmek ve tedbir istemek kimseyi renci-
.de etmemelidir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, kanun 
ve nizam içinde yaşamayı arzu edenler için değil, 
Türkiye'yi, Türk milletini, Bayrağı, Cumhuriyeti, de
mokrasiyi ve hürriyetleri asil ve necip milletimize 
çok gören ve bu kanunun muhtevasında yazılı suç
ları işleyenlere hitap etmektedir. Allah aşkına bun
lara ve bu düşüncedekilere sahip çıkmayalım^ 
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Muhterem arkadaşlarım, yeni 'bir seçimden he
nüz çıkılmıştır. Adalet Partubi Grubu olarak, geçmiş 
siyasi mücadelelerin doğurduğu birtakım kırgınlıkla
rın, kısır çekişme ve gerginliklerin devamı yerine, kar
şılıklı anlayışı, müsamahayı ve uzlaşmayı hâkim kıl
mak azim ve kararındayız. Anayasanın temel ilke
lerini ve milletlimizin yüksek menıfaatlarım korumak 
fikri etrafında muhalefetle demokratik gelenekler ve 
usullere uygun olarak medeni münasebetler kurma
yı ve bunları güçlü hale getirmeyi önemli bir vazife 
sayıyoruz. Hürriyetçi demokrasinin ve açık rejimin 
bütün müesseseleriyle var olduğu memleketimizde, her 
vatandaşımızın 'haysiyetli, rahat ve korkusuz bir ha
yat sürebilmesi için gereken her türlü tedbirleri al
manın lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın parlamenterler, Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grubu olarak, Yüce Meclise, siyasi partilere ve 
(Büyük Türk milletine, sözlerimin burasında, Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
me, hürriyetçi demokrasiye gönülden bağlı 45 milyo
na sesleniyoruz : Siyasi inançları farklı olsa da Türk 
Devletine ve Türk demokrasisine karşı karanlık emel
ler beslemeyen bütün siyasi kuruluşlara, bütün mes
leki teşekküllere, bütün yurttaşlara çağrıda bulunu
yoruz : Geliniz, bazı temel ilkelerde birleşelim. Ana
yasamız, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütün olduğunu 3 ncü maddesinde belirt
miştir. Devlet ve millet olarak varlığımızın temelini 
teşkil eden bu ilkeye sadakat, her milli kuruluşun, 
her vatandaşın görevidir. «Millet» yerine «Halklar» 
diyenlerin karşısına geliniz hep birlikte dikilelim. Ay
nı vatanın öz sahibi, aynı milletin öz evladı olan, ka
nunlar önünde aynı haklara sahip bulunan, kardeş
lik içinde yaşayarak hep birlikte yükselmesi gereken 
millet fertlerini bölücü ve parçalayıcı propaganda ve 
eylemlerle birbirine düşürmek isteyenlerin karşısına 
hep birlikte dikilelim. 

Anayasamıza göre, egemenlik, kayıtsız şartsız mil
letindir. Egemenliği bir şahsa, bir zümreye veya 'bir 
sınıfa vermek için çalışan demokrasi düşmanı akım 
ve örgütlerin karşısına Anayasa inancı ile hep bir
likte çıkalım. Büyük Türkiye'nin nimetleriyle Türk 
vatandaşını fukaralıktan, işsizlikten ve çaresizlikten 
kurtaracak şekilde refahı yaygın hale getirip her Türk 
vatandaşına hayatını insanlığa yakışır bir şekilde dü
zenleme imkânı verecek plan sosyal adalet ve sosyal 
güvenliği en yaygın bir biçimde gerçekleştirelim. 

Milli ve manevi değerleri ayakta tutup güçlendir
menin yollarını arayalım. 
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I Siyaseti meşru zeminlerde yapıp, siyasi ve eko-
J nomik istikrarı her alanda sağlayıcı tedbirler alalım. 

Büyük Atatürk'ün gösterdiği istikamette Türkiye' 
I yi yükseltip, Cumhuriyetimizin müesseselerinde Cum

huriyet düşmanlarının barınmasına hep birlikte im
kân vermeyelim. 

Bütün bir millet ve bu Devletin kuruluşları olarak 
Türk Devletinin varlığı ve hürriyetçi demokratik dü-
zenda kesin olarak taraf olduğumuzu hep birlikte 
ilan edelim. ı 

Devletimizin temel ilkeleri ve değerlerine yönel
miş saldırılara hep beraber karşı çıkalım. Devleti
mizin ve milletimizin komünizm tehlikesinden uzak 
tutulmasını ve Devletimizin milliyetçiliğine ve mede
niyetçiliğine yönelen her tehdit ve tehlikenin karşı
sına geliniz hep birlikte dikilelim. 

Ekonomik ve sosyal görüşler arasındaki farklar 
ne olursa olsun, parti rozetleri ne olursa olsun, bütün 
Cumhuriyetçiler samimiyetle birleşirse, anarşi kışkır
tıcılarını himaye ve teşvik etmezse, Türk demokrasi-

j si ve Devletimiz bundan böyle güç kazanacaktır. 
Sayın parlamenterler, Allah'a çok şükürler olsun, 

artık 1950'den itibaren çok partili, yeni ve güçlü bir 
demokratik cumhuriyet doğmuştur. Millet, Devletle 
tam bir 'bütündür. Geri kalmışlığın sınırı, daha bü
yük bir süratle kırılmalıdır. Eldeki bütün imkânlar, 
millet için- seferber edilmelidir. Meclisler, memleke-

I tin her türlü meselesini önüne katıp dirayetle hallet-
I melidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer parlamenterler; konuş
mamı, faydalı olacağına kani olduğum bir tarihi va
kayı dile getirerek tamamlayacağım. 

Yıl 1920, Türkiye'nin o günkü durumu malum; 
ülke parçalanmış, bölük pörçük hale getirilmiş, müs
tevli kuvvetler millete zulüm etmekte, Doğuda Erme
niler, Batıda Yunanlılar zulümlerini gittikçe artır
maktadırlar. Henüz İstiklal Marşımız yoktu, onun ye
rine kaim olmak üzere «Ya İstiklal Ya Ölüm» pa
rolası vardı. Bu bir Misakı Milli andıdır. Misakı Milli 
kayıtsız şartsız Türk egemenliğinin taviz verilmez sı-

t narıdır. Kurtuluş Savaşına bu yeminle başlanmıştır. 
O tarihlerde, «Ya İstiklal Ya Ölüm» yemini evde, 
okulda, yolda ağızdan düşmez olmuştur. O kadar düş
mez olmuştur ki, gençler göğüslerine, evet göğüsle
rinin derilerinin üzerine silinmez boyalı kalemle «Ya 
İstiklal Ya Ölüm» yazarlardı. Evet, bugünkü gibi 
«kurtuluşa kadar savaş, halklara özgürlük» değil. 

j Ellerinde sopalar Rum ve Ermeni artığı palikarya-
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ların üzerine bağırlarını açarak giderlerdi. O zaman
lar Rum çocukları Türk mahallelerine, bizimkiler de 
Rum mahallelerine giremezlerdi. Bugün bakıyorum, 
bizim öz çocuklarımız, gençlerimiz birbirlerine karşı ay
nı tutumun içerisindedirler. Neden, niçin? 'Bunun ni-
çinini ben gençlerimizin geçmişi, geçmişte olanları 
yaşayıp, bilmemelerine bağlıyorum. Bu bir önemli 
eğitim sorunudur. Gençlerimiz bilmelidirler ki, Türk' 
ün yurdunda egemenlik kayıtsız şartsız Türk'ün ola
caktır. O tarihlerde düşman bizi bölük pörçük etme
sini bilmişti. Karşımızda arkasını bugün de olduğu gibi 
Büyük Britanya'ya dayamış, vatanın haremi ismetine 
sokulmuş Yunanlı, içimizde bizi içten yıkmak için 
emir almış güçler ve savaştan bıkmıştık, umutsuzluk, 
açlık, yoksulluk, imkânsızlık çırpınışları ve Atatürk' 
ün etrafında bir avuç inanmış insan bu güçlüklerle 
karşı karşıya idi. Atatürk'ün büyüklüğü tüm bu da
ğınık güçleri, çeşitli yöntemlerle büyük maksatla bir-
leştirmiiş olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisini 
açmadan önce valilere gönderdiği ilginç bir program 
bildirisi vardır. Allah'ın adıyla başlayıp Allah'ın adıy
la bitirilen bu program 23 Nisan 1920 günü eksiksiz 
uygulanmıştır. Cuma namazı, tüm milletvekillerinin 
.katılmasıyla Hacı Bayram Camiinde kılınıyor. Namaz
dan önce hatim indiriliyor. Kürsüde vaiz, minberde 
hatip günün gereğine göre konuşturuluyor. Yeşil ör
tülü bir rahle üzerine konulmuş olan Kur'an-ı Ke-
rim'i ve Sakalı Şerifi Sinop Milletvekili Hacı Ab
dullah Efendi başına alıyor. Tekbirler çekilerek bü
yük bir kalabalık halinde, okul sıralanyla hazırlan
mış olan Meclise geliniyor. Camide okunan hatim 
duası Mecliste, Meclisin içinde yapılıyor. Bütün bun
lar çok darda kalınmış bir zamanda, insanı, insan ru
hunu, 'milletini ve halkını iyi tanımış olmanın sonu
cunda alınmış olan büyük tedbirlerdir. Türkiye 'Bü
yük Millet Meclisi o gün, bu kutsal hava içerisinde 
kurulmuştur ve bize emanet edilmiştir. Sinop Millet
vekili iŞerif Bey bu Yüce Meclisin yaşlı Başkanı ola
rak milletimizin içte ve dışta tam bağımsızlık içinde 
yönetimi ele aldığını cihana ilan ederek «Türkiye 
Büyük 'Millet Meclisini açıyorum» diyor ve böylece 
egemenlik ulusa geçiyor, İzmir'den Lozan'a böylece 
varılıyordu. Bunlar şimdi bir tarih. Tarih için Ata
türk de şunları söylüyor : ı«Tarih yazmak, tarih yap
mak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, 
değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet 
alır» diyordu. 

Sayın parlamenterler, her bir satırı şerefle dolu bu 
tarihi hatırayı gelecek nesillere ve milli şuura hitaben 
yapıyorum. 

Ben bu hatırlatmayı, şerefli'tarihimizi kirleten, al
nında leke olan vatan haini anarşist ve terörist çete
ler için, kulaklarında küpe olsun diye tekrarlıyorum. 
Yoksa bunun dışında herhangi bir maksat veya iste
ğimiz kesinkez mevzubahis değildir ve olamaz, ©aş
ka bir ifade ile günün şartlarını ifade etmek için bu 
hatırayı yüksek huzurlarınıza arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın parlamenterler, Yüce Meclisimizi dolduranı 
ve oluşturan Büyük Türk Milletinin hakiki temsilci
leri ve canlı değerleri sizlersiniz. Bundan böyle Ata
türkçü neslin oluşturduğu mükemmel hamurdan, övü
nülecek yeni bir Türkiye ve yıkılmaz bir gençlik ya
ratılması için işbaşında bulunan Hükümete müzahir 
olacağınıza inanıyoruz. Bu ülke bizimdir. Cumhuri
yet bizimdir, Bayrak bizimdir, ezan bizimdir; ezilen 
ve zulüm gören millet de bizimdir. Burada hiçbir de
ğerin yarışmadığı rakipsiz değer, sadece vatan sev
gisi, Allah sevgisi ve Allah korkusudur. Ülkenin ya
rınının, mutlu ve uygar geleceğin ümidi yine Büyük 
ve Yüce Meclisin ta kendisidir. 

Sayın parlamenterler, huzurlarınızda arz ettiğim ma
ruz sebep ve ıgörüşlerimizin ışığı altında Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grubu olarak Sayın Demire! Hü
kümetine ve müzakeresini yaptığımız programına be
yaz oy vererek güvenimizi izhar edeceğimizi arz eder, 
Hükümetin ve programının Devlete ve millete hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, ba
şarılar diler, grubumuz adına Büyük Meclise ve onun 
saygıdeğer' üyelerine en derin saygılarımızı sunarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Sayın Uğur, Milliyetçi Hareket Partisi sayın söz

cüsünün konuşmalarında şahsınıza sataşmada bulun
duğunu ileri sürerek söz talebinde bulunuyorsunuz. 
Sataşma gerekçesiyle buyurunuz efendim. 

Sayın Uğur, yeni bir sataşmaya meydan verme
mek şartıyla ve kısa olarak lütfen. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; üzerinde konuştuğumuz Hükü
met Programı, bu Meclisin yulardan beri karşılaştığı 
herhangi 'bir hükümet programı değildir. Bu anda, bu 
sıralarda oturduklarını gördüğümüz Hükümetin üze
rine aldığı sorumluluk bugüne kadar Cumhuriyet ta
rihinde gelmiş geçmiş hükümetlerin en ağır sorumlu
luklarından 'birisidir. 

Şimdi burada Türkiye meseleleri üzerinde konu
şulurken, alışık olduğumuz polemikleri, 'belir! bir 
özel siyasi amaca varmak için abartarak, saptırarak 
ve bu Hükümeti 'belirli bir yere doğru sevk edeceği 
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hesabını yaparak kullanmanın çok tehlikeli olduğu 
kanısındayım. Burada 2 yıla yakın bir sorumlu
luk taşımış insandan daha çok, bu ülkeye ve 
bu ülkede yaşayan insanlara yürekten bağlı ve 
sorumlu bir insan olarak sorumluluğumun gereği
ni, ağır bir sorumluluğun altına girmiş olan bu Hü
kümete s anlatmak istiyorum. Lütfen gerçeği öğreni
niz, bakanlık elinizdedir. Bütün iddia edilenlerin hep
si zabıtlardadır. Bir ricam var, lütfen bu iddiaların 
hepsini inceleyiniz. İnceleyiniz, gerçekle ne kadar bir
birine uyuyor. Eğer gerçekle uymuyorsa, lütfen bura
lardan gelen seslerin özel amacının altını çiziniz. Siz 
çiziniz ki sorumluluğun gereğini iyi yapasınız. Türk 
tarihinin en güç zamanlarında, Türkiye'de insanların 
bir sivil savaşa girip girmediğinin düşünüldüğü bir 
zamanda böylesine bir polemik, insanları böylesine 
birbirindpn ayırıcı, böylesine birbirine düşman edici 
bir zihniyetin ne denli tehlikeli olduğunu Türk ka
muoyuna sunmak istiyorum. (GHIP sıralarından alkış
lar) 

Eğitim enstitülerine biz kaç kişi aldık, bizden ön
cekiler kimi aldı? Bir şeyi daha müsaade ederseniz, 
(2) yıldan beri hiç kullanmadım Sayın Başbakan, onu 
da açık söyleyeyim : Benden önceki milli eğitim hak
kındaki eleştirilerim sizin bakanınıza ait değildir. Bu 
eleştirilerin sahipleri orada oturuyorlar. 

BAHRÎ DAĞDAŞ ı(K-ars) — Ne biçim şey? 

NECDET UĞUR -(Devamla) — Sayın Dağdaş, bi
liyorlar bilenler. Sayın Köylüoğlu, biliyorlar. Siz bil
miyorsunuz, bilenler 'biliyorlar. Çok bilenler var, ar
kadaşlarınız çok iyi biliyorlar. 

Kimler alındı? Değerli arkadaşlarım, 128 bin kişi. 
Bir tekini biz almadık bunun. Bu anda ne yaptınız, 
nereye götürdünüz dedikleri oradan alınanlardır. 20 
küsur bini, o partiden özel kâğıtlarla, ilçelerinden ve 
teşkilatlarından getirilmiş özel kâğıtlarla ve düşük 
puanla alınanlardır. Bu oribinlerce inşam ayırmadık. 
.Onlara siz haksız yere girdiniz, uzakta kalınız, oku
mayınız demedik diye mi şimdi burada suçluyorsu
nuz? Aynısını, ki bir gün iktidara gelmeyeceksiniz, 
böyle bir politikayla; ama, bir gün, kazara bir gün 
bu düşünceyle gelirseniz, acaba bunun binde bir hoş
görüsünü bugünkü kafanızla gösterebilir misimiz? On-
binlerce insan, düşük puanlı ve bir siyasi partinin 
kağıdıyla gelmiş demedik, bakmadık. Çünkü, hükü
mette devamlılık vardır, hükümet almayacaktı bunu, 
bu çocukları cezalandırmayalım dedik, kaldılar. 

Başka gelenler... Danıştaydan (2) tane karar çık
mıştı. O karardan geldiler. Başka?.. Adalet Partili mil-
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I Ieivekili arkadaşlarımın biz hükümete gelmeden ev
vel verdikleri bir öğrenci affı vardı. O öğrenci affının 
sonucunda biz hükümete geldik, o afla karşı karşıya 
kaldık. Uygulanan o öğrenci affıdır. 

I Biz kaç kişi aldık? Müsaade buyurursanız söy-
I leyeyim. Geçen yıl I 030. 2 yıllık eğitim enstitüsü 

var, 49 tane. Geçen yıl bütün Türkiye'ye 1 030. Bu 
yıl 1 80Q, bütün Türkiye'de. Hükümet elinizde, göre-

I çeksiniz, kayıt elinizde, kuyut elinizde. Kim mezun 
I oldu, nasıl mezun oldu elinizde. Danıştayla gelenler, 
j öğrenci affından gelenler. Bunlar toplamın azıdır. 
I Bugün 49 eğitim enstitüsünden, hepsinden mezun ve

rilmiştir. Bir tek insan kalmadı. Nereye gitti bu me
zunlar? 'Niçin hakkını vermiyorsunuz? Hiçbir ayrım 
yapılmadan... Eğer böylesine bir kafa taşımış olsay
dık, eğer politika uygulamış olsaydık, o 49 eğitim 
enstitüsünden mezun olan 50 bine yakın insanın ne
reye tayin edileceğini çok iyi siz bilirsiniz; ama, o 
çocuklar kimdir, nereden gelmedir, hangi vesikayla, 
tavsiyeyle geldi, bakmadık. Kura ile aldık, kurayla ne-

I reye giderse oraya verdik ve kurayı da Doğu illeri-
I mize çektik, bugüne kadar öğretmen gitmeyen illere. 
I 45 bin kişi son mezun verildi. Bu 45 bin kişiyi se

çim günlerinde, her an sokaklarda kapışmaya hazır 
delikanlıyı Ankara'ya getirip de kapıştırmadık diye 
mi kabahatli olduk? Bilgisayara gönderdik. 

I iSayın Başbakan, bilgisayarı siz bilirsiniz, oradaki-
I 1er meslektaşlarınız. Halep orada arşın burada. Lütfen 

çağırınız. Bu ne biçim ilkelliktir. 20 nci yüzyılda, 
I 1980'lerde şu bilgisayar anlayışıma bakınız ve siz dev-
I let idaresine adaysınız. Böylesine bir anlayışla aday-
I siniz ve insanların haysiyeti hakkında, görev anla

yışları hakkında da bu kadar saygısızsınız. Haydi, 
politikadır yapıyorsunuz bize, bizim cevap verme 
hakkımız var, ama bunları söylerken 100 bine vakın 
çocuğun gözünde küçük düşüyorsunuz, çünkü ger-

I çek dışı söylüyorsunuz. 

FARUK DBMtRTOLA .(Tokat) — Siz düşüyor-
I sunuz. 

NECDET UĞUR '(Devamla) — Benim şahidim, 
I Türkiye'nin her yerindeki yüzbinlerce insan, sizin bir 

tek şahidiniz yok. Bunu söylerken üniversitenin say-
I gıdeğer teknik adamlarının yanında küçük düşüyor

sunuz. Ben meslektaşınızım sizin, beraber devlet gü
venliğini sağlıyoruz, nasıl yaparsınız bütün bunları? 

HÜSNÜ YILMAZ (Balıkesir) — Doğruyu söyle 
doğruyu, millet de şahit. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın Yıl-
I maz, lütfen. 
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NECDET UĞUR (Devamla) — İlk defadır ki 
Türkiye'de Doğu illerinde, 'bugün Hakkâri'de öğret
men fazlası var, Mardin'in, Sürt'in köylerinde öğret
men fazlası var. Kim 'bunlar? Doğuluların yanında 
Batılı çocuklar, Batıda Doğulu çocuklar; genç kız
lar Doğuda, köylerde ve mert Doğulu insanı o genç 
kızları koruyor, hiç kimseye göz açtırttırmıyor ve o 
çocuklar için bir tek istisna yapılmadı Sayın Başba
kan, bir tek istisna yapılmadı. O 85 bin kişinin bir 
tekine, çektiği kuranın dışında başka yere gitsin diye 
hiçbir etki ile, rapor getirse bile istisna yapılmadı. 
İstiyorlar ki o kapı açılsın. O kapıdan kimler gele
cek ben çok iyi 'biliyorum, kendileri de biliyorlar. O 
kapı kapalı kalırsa Sayın Başbakan Türkiye'de Ba
tılılar Doğuda kalır, Doğudaki okullar boşalmaz, in
sanlar ayrım yapılmadan kaderleri ne ise oraya gider
ler, istemiyorlar, işlerine gelmiyor, hesaplarına gel
miyor. 

Başka bir şey, ikinci bir şey getirdik politika yap
mamanın ikinci kanıtı. Bunu uygulayabilmek için, bu 
ikisini, yalnız siyasette dayanıklılık istemez, yürek
ten bu memlekete bağlılık ister : Bir dönerlilik siste
mi getirildi, Türkiye ı(4) bölgeye ayrıldı. Önce (2) se
ne burada, sonra (2) sene Öbür bölgede; (8) sene yur
dun çeşitli yerlerinde hizmet mecburiyeti getirildi; 
bugüne kadar öğretmenler arasında yoktu böyle şey 
Sayın Başbakan, ilk- defa getirildi. Politik hesap ya
pan, şu veya bu nedenle, şu veya bu görüşü tutan 
böyle şeylerle kendini bağlar mı? Politikada hep be
raber eskiyiz, politikanın nasıl yapıldığını çok iyi bi
liriz. 

O resimlere gelince Sayın Başbakan, lütfen bunu 
da inceleyiniz. Göreceksiniz, o resimlerin çerçevesin
de bir siyasi partinin özel propagandası vardı. Diyor
lar ki : Ben burada bir arkadaşıma hem de öteden-
beri tanıdığım, yakından değerini bildiğim bir arka
daşıma «Fatih ile senin özel bir akrabalığın mı 
var?» dedim. «Benden daha fazla neyin var, ona 
senin kadar ben de yakınım» demek istedim. Ama 
«Ben Fatih'i belirli bir siyasi görüşe alet et-
tirtmem» dedim ve ettirmedim. Sayın Başba
kan umarım ki, siz de belirli bir siyasi partinin açık
ça, çok -açıkça görüşlerinin mektep duvarlarını süs
lemesini istemeyeceksiniz. Bütün okullar elinizde, ba
kınız okullara, bütün okulların hepsinde Atatürk res
mi var, Atatürk. O resimleri elbette koydururuz; ama 
çerçevesinde siyasi propaganda yazılı olmayan resim
leri koydurtüruz.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siyasi propaganda 
mt yapıyordu Fatih? 
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BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Onun etrafında, 

onun çerçevesinde, lütfen, Bakanlıkta gidiniz o resim
ler var; bakınız neler vardır, bakınız. 

Okullarda Türk dilinden bahsedildi. Bir tek cüm
le söyleyeceğim, sayın hatibin burada 'kullandığı cüm
leyi size okumak istiyorum. Bu biz anadilimizden gü
ya sapmışız, oysa bizim istediğimiz bu cümle : «Bu 
hayati konu ivedilikle ve öncelikle ele alınmalıdır» 
diyor. Bizim istediğimiz bu. Hem bunu söylüyor, 
bundan sonra da «dili de karıştırdınız» diyor. Var ımı 
ivedilik eski Türkçede, var mı öncelik? Bu «konut» 
kelimesi var mı, «ele alınmak.» var mı? İşte bunlar 
geldi. Kendin söylersin buradan, ondan sonra da 
bunun polemiğini yaparsın. Kime yaranıyorsun, ki
me; anlayamıyorum ki? (Gürültüler) 

Liselerde müfredat programı değişmedi, tek kitap 
değişmedi, elinizde Başbakanlık. (AP sıralarından gü
rültüler) 

ÜNAT DEMİR .(Muğla) — Çerçeveleri kaldır
dınız. 

NECDET UĞUR ((Devamla) — Ama bazı kitap
ların içine konulmuş ve Türkiye'de mezheplerde ça
tışma yapan, benden önceki değerli Bakan arkadaşı
mın da müdahale etmek zorunda olduğu ve karar al
dığı kitaplar değişti. Hangi kitaplara gittik; 1974, 1973, 
1972, 1971, 1969, 1965 kitapları okunan, o zaman ka
bul edilen müfredat, o zaman okunan kitaplar. Bir 
karış suda fırtına koparmaktaki amaç var, şimdi söy
leyeceğim o amacı. 

ÖMER ÇAKIROĞLU ı(Trabzon) — Niye sinir
leniyorsun, biraz rahat konuş. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Tabii tabii, çün
kü bir kasıt gördüm de ondan. Çok tehlikeli bir ka
sıt gördüm de ondan. 

Öğrencilerin sayısı bugün Türkiye'de 8 milyon. 
8 milyon öğrenci ve bu anda 470 bini geçen öğretmen 
var; 35 bin öğretmen Sayın Başbakan şubatta, mart
ta mezun ediliyor 3 ncü sınıflardan 3 yıllık eğitim 
enstitülerinin 3 ncü sınıfları mezun oluyor, onlar 
da ad çekmeye, o bilgisayara gidecekler. Ve onlar da 
yurdun öğretmen ihtiyacı olan yerlerine gidecekler. 
Doğuda Batılı çocuk olursa, genç kız olursa, burada 
edebiyatını yaptığınız şey orada gerçekleşmez. Hem 
burada edebiyatını yaparsınız, hem Türk çocuklarım 
ayrım yapmadan beraber yapalım deriz, buraya ge
lirsiniz; «Bilgisayar, Rusçu'yu Rus'a Mao'cuyu Mao* 
ya göndermiş» gibi normal bir parlamentere, okumuş 
bir adama bile yakışmayacak; ama bu Hükümeti ha-
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fife alacak, buradakileri... (MOP sıralarından gürül- I 
tüler) 

TURAN KOCAL (İstanbul) — O senin kanaatin. 
«(Gürültüler) 

NECDET UĞUR ıPeyamla) — ... Bu lafa inana
caklar, ,«!Haa diyecekler, vay demek bunlar gitmiş, 
bozalım» gibi Hükümeti de hafife alan, etkileyen bir 
yere gideceksiniz. (MHP sıralarından gürültüler) Son
ra ne olacak? Milli Eğitim (Bakanlığında 8 milyon 
öğrenci var, bir Yunanistan nüfusudur. Milli Eğitim 
Bakanlığında şubat ayında yarım milyon, 500 bin 
öğretmen olacak. Bu 500 bin öğretmenin - çok iyi 
bilirsiniz - Anadolu'nun her yerinde, kasabasında, 
köyünde hısımı akrabası vardır, bunlar bugüne ka
dar yerel memur oldular, yerel. Bu ad çekme usulü
dür ki, bu bilgisayardır ki onları yerel memurluktan, 
onları politik bağlardan koparma girişimidir. Bu 500 
bin insan Türk politika hayatında, her türlü kanaat-
larda etkili insanlardır, bunların aileleri ile 2 , 5 - 3 
milyon eder. Hısım akrabası ile 10 milyondan fazla 
insanın bağlantısı vardır, bunları şimdi birbirine düş
man etmenin, bunları şu dernektir, 'bu dernektir diye 
ayırmanın, burada ye bazılarına karşı cihat ilan et
menin, husumet ilan etmenin, acaba Türkiye'de kar
şı karşıya kaldığımız bu son derece tehlikeli ortamda 
benzinin üstüne kibrit atmaktan başka ne amacı var
dır? insanları bölmek Türkiye'de büyük bir* hata. 
Demokratik sistemılerde bu olmaz değerli arkadaşla
rım, demokratik sistemlerde belirli siyasi görüşlerin 
yelpazesi olur. Doktriner devletlerde bu kafa olur. 
Yani bir doktriner devlet vardır, o devlet sermayeye 
dayanır, kaba kuvvete dayanır, karşısındaki her tür
lü idareye komünist der. Bir idare vardır komünizmi 
benimsemiştir, sosyalizmi benimsemiştir, kendisini ka
bul etmeyen herkese faşist der ama demokrasilerde 
insanlar, yarısı komünist, yarısı faşist; diye ayrılırsa 
eğer... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz ayırıyor
sunuz aylardan beri. I 

NECDET UĞUR (Devamla) — ... Biz burada 
- müsaade ederseniz özeleştiri yapalım - Türk hal- I 
kına hitap ederken, böylesine hitap edersek, Türk 
ihalkının yarısını komünist - böyle olmadığını bile I 
bile - yarısını Allahsız, yarısını faşist, satılmış ilan I 
edersek, aşağıda insanlar, çocuklar birbirlerini vu
rurlar. Böylesine ayrım yapılır mı, böylesine insan- ' 
lar birbirine düşman takdim edilir mi? Bundan ne 
hayır umuyorsunuz? 45 milyonluk bir ülke son de
rece gergin bir ortamda, bu Hükümetin yapacağı en I 

J ufak bir hata inanılmayacak boyutlara varacaktır. 
Onun hata yapmaması hepimizin hayrınadır. En baş
ta sizin haynnızadtr. Bırakınız da insanları birbirine... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bizim zamanımızda 
I yoktu, olmadı. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Büyük söyleme, 
büyük söyleme. Bizden evvel vardı, şimdi olacak, ya
rın olacak; mesele vardı yoktu gibi münferit misal
ler de değil. Ben bir gün, senin zamanında da olsa, 
kullanmayacağım. Çünkü bu büyük iş, başka mesele, 
böyle bir tek örnekle bir yere varılmaz. Anarşiyi gö
rüyorsunuz, kaç gün oldu, 50 tane ölüm vakası var. 
Sayılmaz böyle şeyler. Suçlamıyorum, siz de suçla
mayın, büyük söylemeyin. Öyle bir gün burada bir 
nutuk verip, ondan sonra da bir «höt» demekle bite
cek gibi yüzeysel değil bu işler; son derece ciddidir. 
Türk tarihinin en büyük günlerini, en önemli günle
rini yaşıyoruz. Husumetlerle, düşmanlık ilanlarıyla, 
öğretmenleri birbirine katarak, öğrenciyi birbirine 
düşman yaparak 8 milyon insanın üzerine gidilmez. 
Ancak sivil savaşa varılır bu kafayla. Etkilemek is
tiyorlar, ama etkilenmeyecek kadar tecrübeli oldu
ğunu sandığım, ümit ettiğim bir kadronun oturduğu
nu görmek istiyorum; bir vatandaş olarak görmek 
istiyorum. (Faturasını Adalet Partililer siz değil, bir
likte öderiz: Bu faturayı ödemek istemiyoruz; ama 
ödettirmek istiyorlar; en fazla ödeyecek olanlar da, 

I en müstehak olanlar da onlardır. 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al

kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. (Gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri lütfen gürültü etmeyiniz. 
Şahısları adına Sayın ismail Özen. 
Sayın Özen görüşme süreniz 20 dakikadır, buyu

runuz efendim. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

I Demire! Hükümetinin Programı üzerindeki görüş
lerimi belirtmeden önce kurulan Hükümetin Türk 

I Ulusuna hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, ülkemize 
ve bütün insanlık alemine huzur ve sükûn gelmesi 
için Cenabı Allah'a yardımcı olması için dua ediyo-

I ram. Huzur ve sükûnun getirilmesi için Demire! Hü
kümetinin gerekeni yapmasını, bizi seçerek buraya 
gönderen Türk Ulusu adına beklediğimizi belirtmek 
istiyorum. 

Okunan 40 sayfalık Hükümet Programında; hu-
I zur ve sükûn tesis edilecek, mal ve can güvenliği 
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mutlaka sağlanacak, vatandaşın korkusuz yaşaması 
sağlanacak, Devletin içine sızmış anarşi 'mihrakları 
söndürülecek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu 
düzenlenecek, Çiftçi Malları Kanunu yeniden dü
zenlenecek, muhtarların vatandaşa daha iyi hizmeti 
sağlanacak, «Fevkalade Haller Kanunu» çıkarıla
cak, valilerin yetkileri artırılacak, fiyat artışları ön
lenecek, sıkıyönetim devam edecek gibi hususları ih
tiva eden, sonu «cek, çektir, çaktır» la sonuçlanan 
40 sayfalık bir program dinledik. 

(Sayın Demirel'in 1965'dsn bu tarafa kurduğu her 
hükümette okuduğu programların bir benzeridir. 
Esas programla birlikte mesele başarılı olmaktır. 

Bundan önceki hükümetler ne kadar başarılı ol
muşsa bu Hükümet de ancak o kadar başarılı ola
bilir. Bunu derken, geçmişte başarılı olamadınız, şim
di de başarılı olamazsınız anlamına gelmesin. Ama 
ülkenin içerisinde bulunduğu ciddi sıkıntılar vardır. 
Bu sıkıntılar her siyasi partice bilinen, her vatanda
şın .içinde yaşadığı, bulunduğu sıkıntılardır. Bunlar 
vatandaşlarımızca bilinmekte, 'bilinen bu hususların 
düzeltilmesi için de bizleri buraya göndermektedir
ler. Partilerimizin birbirlerini suçlamaları, muhalefet
te iken başka, iktidarda iken başka tutum içerisinde 
bulunmakla bu sıkıntılardan kurtulmamız mümkün 
değildir. 

Türk Devleti ve hükümetlerimizi sıkıntıya sokan 
en önemli sorunlarımız, görüşüme göre : 

'1. Anarşik olaylar, 
2. Ekonomik durum, 
3. Anormal fiyat artışları, 
4. Gençlerimizin okul ve iş sorunu, 
5. Türk köylü ve çiftçisinin sorunlarının yasa

larla teminat altına alınması, 
6. Memur, işçi ve bunların emeklilerinin bugün

kü ve gelecekteki sıkıntıların altında ezilmelerinin ön
lenmesi, 

7. Temel tüketim maddelerinin yokluğunun gi
derilmesidir. 

^Bunların giderilmesi için, hükümetlerimizin, Ana
yasanın değişmez kuralı gibi bunları programlarına 
almaları lazımdır ve bu hususlarda hiçbir taviz ve
rilmemelidir. 

Bunları programlarına aldıkları gibi, ifade ettik
leri gibi, çözüm şekillerinde de bütün partilerimizin 
görüş birliğine varmalarının lüzum ettiğine inanmak
tayım. Aksi takdirde bundan evvel ve bugün bu ko
nularda ne kadar mesafe almışsak, bundan sonra da 
o kadar mesafe alabiliriz. Aksini söylemenin, aksini 
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göstermenin ne partilerimize, ne de İtişi olarak hiç
birimize yarar sağlamayacağının bilinmesi lazımdır. 

Kurulan hükümetlerimiz bu sorunlara köklü çö
züm getirdiğinde, her yasanın çıkmasında hükümete, 
iktidarı ve muhalefetiyle yardımcı olmamızın insan
lık borcu, vatan borcu olduğuna inanmaktayım. Bun
ları yerine getirmediğinde de Türk Ulusu ile birlikte 
muhalefeti karşısında bulacağını hükümetlerin bil
mesi gerekmektedir. 

'Bu konuların altından parlamenter rejim ve hür 
demokrasi ile kalkılması mümkündür. Onun için ev
vela parlamenterlerin, 'bizim güvenilir ve inanılır ki
şiler olmamız lazımdır, partilerin güvenilir ve inanı
lır olması lazımdır. Bunun için de, siyasi partilerden 
milletvekili olarak gelen arkadaşlarımızın, süreleri 
doluncaya kadar partilerine ve gruplarına bağlı olma
larını, beğenmiyorlarsa partilerinden ayrılınca millet
vekilliğinden de ayrılmaları gerektiği inancını taşı
maktayım. 

Çünkü onu seçerek buraya gönderen, milli irade
yi tecelli ettiren halk, onun gibi düşünüyorsa tekrar 
onu seçerek buraya gönderir. Aksi halde miUervekilinin 
bu hareketi milli iradeyi yansıtmaz. Halk nazarında mil
letvekilliği itibarına gölge düşmez. Her gittiğimiz yerde 
de futbolcu transferi esprisiyle milletvekiline bakıl
maz. Her seçim döneminde 600 parlamenterimizden 
15 - 20 veya 50'sinin düşünce değiştirdiğini görüyo
ruz. 'Bu rakamların dışında kalan 580 ila 550 kişiye, 
Türk Ulusu nezdinde Türkiye iBüyük Millet Meclisi 
üyelerine başka anlamda baktırmaya hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Böylece partiler kendilerinden ayrılan
lara «vatan haini, partiyi arkadan hançerlediler, pa
ra ile satıldılar, koltukla satıldılar» gibi; kendilerine 
iltihak edenlere, «Vatan kurtaran kahraman» edasıy
la bakmamış olurlar kanısındayım. 

iBu cümleden olarak, Ecevit Hükümeti kurulurken 
bağımsız arkadaşlarımız için Adalet Partisi yetkilile
rince söylenenler, daha önce de Adalet Partisinden 
ayrılıp Demokratik Partiyi kuran arkadaşlarımız için 
söylendi. Tekrar Adalet Partisine döndükleri vakit 
«'Yuvaya dönen kişiler» olarak yakıştırmalarla tesel
li edilmeye çalışıldılar. Türk kamuoyu bütün tazeli
ği ile yaşadıklarını, hatırladıklarını unutmamalıdır. 
Geçmişte Ankara Palas Otelinin 1114 No. lu oda
sında geçen olaylar, yine Milliyetçi Cephe Hükümet
leri kurulmasında Sayın Hacı Ali Demirel ile Saym 
Mahmut Macit'in, Kızılcahamam yoluna götürüp her 
türlü hususu görüştükten sonra Gerede'de istifa tel
grafını gönderttiği söylentileri hâlâ kulaklarımızda 
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çınlamaktadır. Yeni Hükümette görev alan Cumhu
riyet Halk Partililerin durumuyla yeni transferleri» 
dün bağıranlar bugün nasıl izah edebilirler? 

Bir de Hükümete geldiği zamanlarda kendilerini 
üst düzeyde görmek isteyen bazı kamu görevlileri 
şirin görünmek için meseleleri saptırarak layık olma
dıkları makamlara gelmek, gelenilerin de bu makam
larda kalmaları için Devlet memurluğunun dışında 
harekette 'bulunduklarım bütün partililer olarak dene
yimle gördük ve görmekteyiz. 'Belediye Başkanlığı 
dönemlerinde gördüm, Hükümet dönemlerimizde gör
dük, sizler de gördünüz. Bir - iki örnekte bulunmak 
isterim. 

Bundan önce Demirel Hükümetlerinde Adalet 
Partisi kulisinden çıkmayan bir hemşerimin, Tarım 
Bakanlığında çalışan bu zatın, bizim Hükümete geç
tiğimiz o dönemde, Sayın ismet Anğı ve Doktor Yu
suf Özkanlı'yla her türlü ilişkiyi kurduğunu bildiğim 
bu şahsın, biz Hükümete geldiğimiz zamanda bizim 
kulisten çıkmadığını ve bizim kuliste çalışan hizmet
lilerden, beni şahsen tanımadığı halde sorup öğrene
rek, beni tanıdıktan sonra, «Aman hemşerim bu me
lanetten kurtulduk» diye boynuma sarılıp riya ve ger
çek dışı ifadelerde bulunduğunu bilmekteyim. 

Şimdi Hükümet oldunuz, aynı zihniyet ve karak
terdeki kişilerin elbette çemberi içerisine girme duru
mu ile karşı karşıyasınız. Geçmiş dönemlerdeki olan 
bu tür hatalar ile partilerimizin ve yöneticilerimizin 
bunların ifadelerine değer vererek bazı girişimlerde 
bulunduklarını bilmekteyiz. Buna benzer olaylara 
geçmişte çok tanık olduk. Bunlardan, hepinizin bil
diği gibi, bazılarının ifadeleriyle bazı kişiler adalet 
huzuruna çıkarıldı. Ama gördük ki, bağımsız Türk 
Adaleti ancak belirli kişileri mahkûm etti. Bu tür 
mahkûmiyet alanlar, Allah'a bin şükür ki, bizim içi
mizde yoktur. «Memleketi kan gölü halinde devir 
aldım» diyen Sayın Başbakan, ilk Başbakan olduğu 
zaman da talebe hareketleri Türkiye'de başlamıştır. 
Talebelerin yürümesini doğru bulmayanlara, «ne ya
palım, yollar yürümekle aşınmaz» diyen eski mil
liyetçi cephe döneminde 25 . 7 . 1977'ye kadar Tür
kiye'de 314 kişinin ölümü, 2 438 kişinin yaralanma
sı, 4 ODO'i aşkın patlama ve saldırı olaylarının kendi 
hükümeti zamanında meydana geldiğini Türk halkının 
unuttuğunu zannederlerse yanılırlar. 

Zira, anarşi o zaman da var; hatta, Başbakanlık 
giriş merdivenlerine kadar, koridorlara kadar çıktı
ğını kendisi de, Türk Ulusu da gayet iyi biliyor. O 
hareketi o gün bütün şiddet ve nefretimizle reddetmi-
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| sizdir. Her şeye rağmen, benim ülkemin, 'benim Tür-
I kiye'min Başbakanına her zaman yapılacak menfur-
I ca hareketin karşısına Türk Ulusu olarak hepimiz 
I karşı çıkarız aziz arkadaşlarım. O gün karşı çıktık, 
I Hükümetlerimiz döneminde karşı çıktık, bundan son-
I ra da karşı çıkacağız. 
I İşte Hükümettesiniz, getirin olayları önleyecek 
I yasaları; şu güvenoyu aldığımızdan hemen sonra, hat-
I ta ve hatta evlerimize gitmeden içtüzük ve yasalar 
I öngörüyorsa, önümüzdeki hafta ve daha sonraki 
I günlerde bu hususların düzeltilmesi için, artan fiyat 
I artışlarını önleyecek yasaların çıkması için oy isteyin, 
I Hükümet olarak size seve seve oy verelim. 
I Daha dün, öbür gün olan haince olaylar milletin 
I gözü önünde; bunları siz mi yapıyorsunuz? Bizim 
I Hükümetimiz döneminde alanları biz mi yaptık? Ha-
I yır. Bu vatanı içten ve dıştan yıkmak isteyen vatan 
I hâinlerinin tetik çeken elleri kırılsın, adaletin ve dev-
I İstin pençesinden yakalarını kurtaramasınlar; hangi 
I gruptan olursa olsun himaye görmesinler. 

I 3 - 4 gün önce, BAG - KUR'da görevli 50'ye ya-
I .kın kamu görevlisinin kavga ettiği, Hayrettin Asm 
I isimli bir memurun taş ve sopalarla yaralandığı, 11 
I k:şinin gözaltına alındığı ortada. Bu tür kamu görev-
I İllerinin, 657 sayılı Yasada değişiklik yapmak sure-
I tiyle kamu görevliliği ile alakası kesilsin. Devletin so-
I runu, hükümetlerin sorunu, halkın, milletin sorunu 
I olarak acil çözüm isteyen şu 2 sorunun süratle çö-
I züme bağlanması ve buna da iktidarıyla muhalefe

tiyle «evet» dememizin ahlak borcu, insanlık borcu, 
Türk halkının geleceği için bu kürsüden andiçen, ye-

I min eden kişiler olarak bizim vatan borcumuzdur : 

I 1. Anarşi, 
I 2. Fiyat artışları ve kontrolü. 
I Anarşinin önlenmesi için, kamu görevi yapan, 

irşırı uçta bulunan öğretmen ve polisin, aşırı uçta bu-
I limanların kamu görevliliği ile alakası süratle kesil-
I sn. Bunun için 657 sayılı Yasaya acele bir madde 
I eklensin, politika yapma niyetinde olanlar, sizin bi

zim gibi vatandaş olarak buyursun gelsin, halkın hu
zuruna çıksın, sağ görüşte ise Demirci'den başlamak 

I. üzere Sayın Erbakan, Sayın Türkeş; sol görüşte ise 
I Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Ecevit'ten başla-
I yarak diğer partilerdeki yerini alsın. v 
I Bir ikinci husus : 1111 sayılı Askerlik Yasasının 
I (E) maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, oku-
I mak için askerliğini tecil ettiren kardeşimiz, okumak 
I İçin gittiği okulda okuma özgürlüğünü engellemesin. 
I Bu durumda olanların da acele askerliğe şevkini ge-

196 — 
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rektirecek yasanın hazırlanarak Meclisimizden geçi
rilmesinin zarureti ve lüzumu olduğuna inanmakta
yım. (AlP sıralarından «Bravo» sesleri) 

1630 sayılı Dernekler ve Gösteri Yürüyüşleri Ya
sasında değişiklik yapılarak, yürümek isteyenlerin İs
tanbul'da Taksim Meydanı, Ankara'da Tandoğan 
'Meydanı ve Kızılay Meydanı, bazı şehirlerimizde 
belirli merkezi yerlerde yürümek suretiyle kendi de
mokratik haklarını alacakları anda, başkalarının de
mokratik haklarına mani 'olabilecek hususların orta
dan kaldırılması hususu getirilsin. 

Önemli sorun, fiyat artışları ve bunun kontrolü
dür. Üretim ve tüketim temel maddelerinden, gün
lük ihtiyaçlarımızda kullanılan 250 - ila 300 kalem 
maddenin, üretimden, imalattan, tüketime kadar olan 
bütün safahatı, Parlamentodan teşkil edilecek bir iki 
arkadaşımın başkanlığında kurulacak komisyonca, 
güzelce incelenmek suretiyle; üretimden tüketime ge
çen safha içerisinde, toptancı, perakendeci kârı da 
'hesaplanarak, kesin fiyat tespitlerinin yapılmasının 
zamanı gelmiştir. 

(Bu önemli gördüğüm husus üzerine iktidar ve 
muhalefetiyle süratle gidilmeli, böylece hem ülkemin 
ve Türk halkının Parlamentodan beklediği iki anaso-
run halledilmiş olur, hem de iktidar ve muhalefetiyle 
birlik, beraberlik havası içerisinde memleket mesele
lerini halletme zevkini tatmış oluruz. Böylece de, 
Parlamentodaki bu birleşme ve kaynaşmanın taban
da başlamasıyla, ülkenin huzura kavuşacağı inancı 
içerisinde olduğumu bildirir, Yüce Meclise ve tüm 
arkadaşlarıma saygılar sunar, başarılar dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurunuz. (AP 

sıralarından ayakta «Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (AP sıralarından alkış
lar) 

Gecenin bu saatinde, Hükümet Programı üzerin
de yapılmış bulunan tenkitleri cevaplandırmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 11 saate yakın süredir 
vaki konuşmaları dikkatle dinledim. 

Hükümet Programının müzakeresinde zaman tah
didi yapılmamasını biz istedik, istedik ki, Türkiye' 
nin meseleleri bu zeminde konuşulsun; enine boyuna 
konuşulsun ve herkes ne söyleyecekse söylesin. Böy
lece, bir fikir alışverişi her ölçüde yapılmış olsun, 
bundan faydalanalım, memleket faydalansın. İstedik 

ki Hükümet Programı gibi bir mesele olup bittiye 
gelmesin. İstedik ki Hükümet Programı gibi bir me
selede, «eğer vakit olsa idi şunları da söylerdik» diye 
kimsenin içinde bir ukde kalmasın. Bu yapılmıştır. 

Şimdi, serdedilen mütalaalar, ortaya atılan tenkit
lerle ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. 

Hükümetin hangi şartlardan doğduğunu ayrıca 
izah etmeye lüzum yok. 14 Ekim seçimleri yapılmış
tır, milletin temayülü ortaya çıkmıştır. Bu seçimler 
kısmi seçimler olmasına rağmen, hemen herkes, bü
tün siyasi partiler, bu seçimlerin neticesini bir refe
randum gibi saymışlardır ve Cumhuriyet Halk Par
tisi dahil olmak üzere, Milli Selamet Partisi, Milliyet
çi Hareket Partisi ve diğer partiler, hükümetin Ada
let Partisi tarafından kurulması lazım geldiğini söyle
mişlerdir, destek vaat etmişlerdir. Bu destekler yan 
yana getirilmiştir, bu Hükümet doğmuştur. Bu husus
lar Hükümet Programının başında yazılı, bunların ay
rıca tartışmasına girmeyeceğim. 

Esasen, sanıyorum Pazar günü güvenoylamasma 
gidilecektir, bütün bunların özeti güvenoylamasında 
ortaya çıkacaktır. 

Hükümet, huzurunuza hangi çeşit meseleleri gö
ğüslemek üzere geldiğini müdriktir. Memleketin 
şartları zordur, ağırdır ve Türkiye bu şartların içinden 
mutlaka çıkmalıdır. Nedir bu zor, ağır şartlar? Her 
halde bunları da bugün ayrı ayrı düşünme* ayrı ayrı 
görmeye hacet kalmamıştır. Saatlerdir burada süren 
görüşmeler bunu ortaya koymuştur. 

Esasen, bugün Türkiye'de sokakta, herhangi bir 
vatandaşı yakalayıp sorsanız; Türkiye'nin 10 tane 
önemli meselesini say deseniz, bizim Hükümet Prog
ramına koyduğumuz, çözelim diye koyduğumuz me
seleleri sayacaktır ve her 100 kişiden 98 kişi de bun
ları doğru sayacaktır. Öyle ise, Türkiye'nin mesele
leri üzerinde, bu zamana kadar olmadığı biçimde bir 
konsensüs, bir fikir beraberliği teessüs etmiştir, böyle 
bir kamuoyu meydana gelmiştir ve bu kamuoyunun 
mümessili olan bu meclislerde de bu beraberlik tees
süs etmiştir. 

Türkiye'nin meselelerini, bu memleketin bütün 
fertleri beraberce düşünme mecburiyetiyle karşı kar-
şıyadırlâr. İşin küçümsenecek tarafı yoktur, işin ih
male gelecek tarafı da yoktur. Mesele fevkalade 
ciddi bir mahiyet almıştır. Dünyada ve etrafımızda 
meydana gelen olaylara da bakıldığı vakit, bunun cid
diyetini daha çok idrak etmek gerekir. Mesele, Türk 
Devletinin ayakta tutulması meselesidir. Mesele, 
Türkiye birliğinin muhafazası meselesidir. Mesele, 
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Türkiye'de kan dökülmesinin önlenmesi meselesidir. 
Mesele, Türkiye'de huzur, güven sağlanması mesele
sidir. Mesele, Türkiye'de kanun ve nizam hakimiye
tinin eksiksiz sağlanması meselesidir. Bu meseleler 
aslında devlet meselesidir, yani bugün Türkiye'nin 
karşılaştığı mesele bir devlet meselesidir. Onun için
dir ki, beraber düşünme mecburiyetiyle karşı karşı-
yayız. 

Söylenen sözlerin içerisinde polemik yapılacak pek. 
çok husus var, ben onlara pek fazla girmeyeceğim, 
ama üzerinde durduğum mesele, Millet Meclisinin sa
yın üyelerini, hangi partiye mensup olursa olsun, 
tümünüzü Türkiye'nin meselelerini beraber çözmeye 
davet ediyorum. (AP sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

«Bu meseleler nelerdirp dediğiniz zaman, sokak
taki vatandaş veya Türkiye'nin en ücra köşesindeki 
vatandaş «bir lokma noksan yiyeyim, şuyum olma
sın, buyum olmasın; ama can ve mal güvenliğim ol
sun» diyecektir size. 

Bunca olup bitenden sonra, Türkiye'de kan dö
külmesinin mazeretini kimse bulamaz. Bunca olup 
bitenden sonra, Türkiye'de anarşi, terör, bölücülük, 
yıkıcılık diye adlandırdığımız bu olayı, kimse «şu 
sebepten dolayı oluyor, binaenaleyh bunlar izale edil
medikçe bunlar olur» diyemez. Başka bir deyimle, 
«Türkiye'nfin sosyal ve ekonomik şartlarından dolayı 
bu olaylar oluyor]» filan diyemez artık; bunlar bitmiş
tir. 

Bu olayların başladığı noktadan itibaren buraya 
gelinceye kadar bunlar dendiği için söylüyorum. Bu 
şekilde denmeye devam etmek aslında bu olaylara 
gerekçe vermek, bu olaylara bir nevi cesaret vermek 
anlamında olmuştur. 

Şimdi maziyi istediğimiz gibi görüşebiliriz, istedi
ğimiz gibi değerlendirebiliriz; ama bana gögre, bugün 
Türkiye yarınını daıhi düşünecek durumda değildir; 
yarından sonrayı hiç. Bugünü düşünmeye ve bugünün 
çarelerini bulmaya mecburdur Türkiye. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki Meclisi, 
Türkiye'de kan meselesine mutlaka çare bulmaya 
mecburdur, can güvenliği meselesini mutlaka ihya 
etmeye mecburdur ve an cemaatin idare teklif etmi
yorum, söylemek istediğim şey, evvela Türkiye'de 
kan dökülmesinin mutlaka önlenmesinde bir fikir 
birliğinin meydana gelmesidir. 

Değerli milletvekilleri, bu meselenin ciddiyeti üze
rinde ne kadar konuşsak azdir; ama meseleye bir 
analitik yaklaşım yapalım. Analitik yaklaşım yapar-
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I ken, söylemek istediğim şeyler, daha çok meselenin 
I boyutlarını vermek bakımındandır. 
I İstifa eden hükümet hangi şartlar altında göreve 
j gelmiştir, hangi iddialarla gelmiştir, hangi beyanlarla 

gelmiştir? 1977 senesinin sonunda Türkiye'de vur 
kır hadiseleri vardı, anarşi olayları vardı. Bunlar 
daha çok yurdun muayyen yerlerindeydi, bilhassa bü
yük şehirlerindeydi. O gün biz hükümettik, biz ten-

j kide maruzduk ve bizim hükümeti bırakmamızın ve 
bizden sonraki hükümetin hükümet olmasının se-r 

I heplerinden birisi, bu anarşi işini bir günde durdu
ruruz iddialarıydı. Bir günde anarşi durdurulacaktı; 
öyle denilmişti. 

Binaenaleyh, o günden bu yana şu kadar kişi 
I ölmüştür dediğimiz zaman, hiç kimse bizi yanlış 

anlamasın; durmamıştır anarşi, artmıştır anarşi, çok 
daha fazla kan dökülmüştür, artık bundan fazla 
dökülmemesi lazımdır demek için bunu söylüyoruz. 

} Daha kaç kişi ölmelidir ki, bu meselenin ciddiyeti 
anlaşılsın. Günahtır bu memleketin çocuklarına; bu
nu söylemek için bunları ifade ediyoruz. ^ 

Değerli milletvekilleri, anarşi, geçen 22 ay zar
fında ülkenin her köşesine yayılmıştır, 2 500'e yakın 
vaıtandjaştmıız hayatım kaybetaııiştir. Ondan evvelki; 
yani 1977'den evvelki 10 sene içerisinde hiç bir ola-
ym olmadığı illerde cinayetler işlenmiştir ve hiç bir 
olayın olmadığı kasabalara girilmez hale gelmiştir. 
İki tane bekçinin beklediği kasabalara girilmez hale 
gelmiştir ve kurtarılmış bölgeler rezaleti, maskaralığı 
bu geçen 22 ay zarfında çıkmıştır. 1977 seçimlerinde 
da Türkiye'nin her tarafını hepiniz gezdiniz, 1979 
seçimlerinde de gezdiniz; 1979 seçimlerinde, ülkenin 
bazlı köşelerine girmek için çok 'büyük cehdtt gayret sarf 
etmiştir, silahlı kuvvetler; devletin güvenlik kuvvetleri 
de demiyorum, silahlı kuvvetler. Bu olmaz. Bu ol
maz, bu olmamalıdır. 1977 seçimleri dahil, bu zama
na kadar yapılan her seçimde, herkesin rahat rahat 
bıı yerlere gidilemez hale gelinmiştir. Burası bizim 
ü''temizdir. Onun için devlet aranır hale gelmiştir. 
Devletin aranır hale gelmesi, hükümet boşluğundan 

I sonra devlet boşluğunun meydana gelmesidir ki, dev
le:" boşluğunu uzun süre devam ettiremez. Onun için-
dV ki, Türkiye Büyük Mffiet Meclislinin; Millet Mec
lisiyle, Cumhuriyet Senatosuyfla meseleye tümüyle sa
hip çıkması lazımdır. 

j Değerli milletvekilleri, Türkiye'de anarşi neden 
oluyor? Ne yaparsak Türkiye'de anarşiyi önleriz? 

i. Türkiye'nin bir numaralı meselesi budur. Evvela, 
j anarşiyi önlemenin birinci şartı, anarşinin karşısına 
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azimle çıkmaktır ve bunu önemseyerek çıkmaktır; 
bugünkü çapında, bugün eriştiği boyutlarda fevkala
de ciddi tedbirleri alarak çıkmaktır. Vatandaş diyor 
ki: «Durdurun bunu. Bu dursun. Yok mu bunun 
bir çaresi? Bu çareyi bilen yok mu? Bu daha ne 
zamana kadar devam edecek? Her gün artarak, her 
gün artarak giden bu anarşiden Allah rızası için bizi 
kurtarın^ 

Şimdi, böylesine had safhaya gelmiş bir meseleyle 
karşı karşıya olduğumuzu kim inkâr edebilir ve in
kârda ne fayda vardır? Gelin bu meseleye çare bu
lalım. Çareyi nasıl bulacağız? Çareyi devlet bulacak. 
Mesele devlet meselesi haline gelmiştir. Devlet de
diğimiz zaman, bunun içerisine klasik anlamda devle^ 
tin içine ne giriyorsa, hepisi girer. Devlet, meşru 
zeminlerde kalarak, meşru güçlerini kullanarak, meş
ru yollardan giderek bunun çaresini bulacak. 

Bu memleketin insanları birbirini neden öldürü
yor? Kim kiminle savaş halindedir? Devlet bunun 
neresindedir? Budur karışık iş. Bir gerçek var ki, 
2 500'e yakın, hayatını kaybeden bu mernfeiketin va
tandaşları arasında 100'e yakın da güvenlik kuvveti 
mensubu var; Cumhuriyetin polisleri var. Cumhuri
yetin askeri var, astsubayı var, subayı var. hâkimi 
var, savcısı var. Yani artık devletin kuvvetine de 
silah sıkılmaya başlanmıştır. Bu azalarak değil, ço
ğalarak gidiyor. Daha dün Gaziantep'de 2 polisimizi 
daha şehit ettiler. Olaylar böylesine artarken, bakı
yoruz ki olayların büyük bir kısmının faili meşhul. 
10 ay evvel sıkıyönetime müracaat etmişiz. Sıkıyö
netim Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında müracaat 
edebileceğimiz son çaredir. Sıkıyönetime müracaat 
etmişiz, 10 ay zarfında, sıkıyönetimin bulunduğu il
lerde 783 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Sıkıyö
netime rağmen Adana'da 165 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, sıkıyönetime rağmen istanbul'da 247 va
tandaşımız hayatını kaybetmiş. Öyleyse 10 ayı da 
geçmiş. Bütün bunlara bakarak, niye durmuyor bu? 
Ne ile durduracağız? «Efendim bu durmaz, böyle 
giden» kimse diyemez. Böyle gitmez bu. Türkiye 
bunu daha fazla taşıyamaz. Öyleyse, bu zamana 
kadar çare diye başvurduğumuz her şeye yeniden bir 
defa daha bakmak, eksikleri, noksanları tamamlamak 
ve yeni çarelere başvurmak lazımdır. 

Hükümet Programı; anarşi, terör, yıkıcılık, bölü
cülük meselesine Türkiye'nin baş meselesi olarak 
bakmıştır ve buna çareler getirmiştir. Nedir çare? 
Devlete demokratik otorite kazandıracaksınız, çare 
bu. Ve devleti işleteceksiniz, çare bu. Ve devletin 

güvenlik kuvvetlerine yetki verecksiniz, güç verecek
siniz, devletin güvenlik kuvvetleri bunun hakkından 
gelemezse, o zaman mesele bizzat ihkakı hakka gider, 
herkes kendi kendini korumaya gider. Nedir çare? 
Silah kaçakçılığının damarlarını keseceksiniz. E, bu
nu kim yapacak? Bunu, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti yapacak. 

Onun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bütün bu işleri yapacaik göreviGesiınlm tümü, hep be
raber etli, koflu sıvayarak bu işin içine girecek. Hükü
met bunun neresinde? Devleti hükümetler işletir. 
Evet, hükümet yargı organınla 'karışmaz ama, yargı 
organının önüne dosya konmasında savcısını, polisini, 
istihbarat servislerini hükümet çalıştırır. Herkes ka
bul ediyor ki, bu işin sona ermeyişinde bir noksaklık 
var. Bunu bulmalıyız. 

«Efendim, alınabilecek çarelerin tümünü aldık, 
ama 'bu devam ediyor.» Bu, teslimiyettir. Alınabile
cek çarelerin tümü alınmamıştır veya bu çareler çare 
değildir, yeni çareler bulmak lazımdır. 

Şimdi soruyorum; Türkiye'de bu işleri kim yapı
yor, kim yaptırıyor? Devlet bunu bilmek mecburiye
tinde. Bilmiyorsa ayıp, bilmek mecburiyetinde. Bili
yor da önlemiyorsa, o daha da ayıp. ÇAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Başka da hiçbir yolu yok. Bunu kimin 
yaptığını, kimin yaptırdığını Devlet bilecek ve yaka
sına yapışacak. 

ZEKÎ EROĞLU (İstanbul) — Şimdiye kadar söy
lemedin, şimdi her şey elinde inşallah "bundan sonra 
bunları söylersin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Fevkalade ciddi bir konudur, fevkalade ciddi, 
fevkalade ciddi... Ne senin konun, ne benim konum, 
tüm milletin konusudur. 

Burada, bu meselede bu Hükümetin- başarısızlığı, 
Türkiye'nin daha çok derde girmesi demektir. Başarı
yı hep beraber düşünelim deyişimin sebebi o. Hükü
metler yıpranaibilir, 'başarısız olur; o devir geçti. Ya
ni «başarısız olsun da hükümet yıpransın» devri geç
ti. Hükümetlerin 'başarısız olması, şu noktadan itiba
ren başarısız olması halinde Devlet başarısızdır. 

Onun içindir ki, gelin - herkese sesleniyorum -
Devlete beraberce sahip çıkalım. «Ne istiyorsun?...» 
Ne istediğimi de söyliyeyim; Hükümet üstüne düşeni 
yapacak, Hükümet üstüne düşeni, bu meselenin üstü
ne nasıl varılacaksa öyle yapacak. Hükümet Türkiye' 
yi rahatsız edenlere karşı amansız bir mücadele aça
cak. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar) 
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Yasalar yetmiyor, yasaların yetmediği hususunu ' 
•bizden evvelki Hükümet tespit etti. OBizden evvelki 
Hükümet «'bir gümde hu işi durdururum» derken, 
«Türkiye'de sıkıyönetime falan lüzum yoktur;» der
ken, 11 «nci ayında Hükümetiniz sıkıyönetime gitmek 
mecburiyetinde kaldı. Ve 10 aydır da sıkıyönetimle, 
sıkıyönetim sayesinde meseleler azalmadı, hatta yer 
ye? arttı. 

Hiç kendi kendimizi aldatmayalım; hadise orta 
yerdedir. Şimdi, «yasa lazım değildir» diye bizden 
evvelki Hükümet işe başladı. «Mevcut yasalarla Tür
kiye'de anarşinin hakkından geliriz» diye işe başla
dı. 10 ay sonra, Eylül 1978'de, Sayın Ecevit, Ana Mu- ^ 
halefet Partisinin Genel Başkanı olarak beni ziyaret 
etti; «yasaların yetmediğini, yeni yasa çıkarmak ge
rektiğini» söyledi ve bizden destek istedi. Benim ken
disine söylediğim şey hudur: Açık bono; «İnsan hak
larına ters düşmeyecek, işkenceye, zulme alet olmaya
cak şekilde yas;a yapın getirin, biz 'bunları destekle
riz.» Ve getirildi yasalar. Biz bunları destekledik, ko
misyonlardan da geçirdik, Millet Meclisinin Umumi 
Heyetine de indirdik ve buradan, günün İçişleri Ba
kanı, bizim grubumuza, Adalet Partisi Grubuna baka
rak «Adalet Partili Komisyon Başkanına teşekkür 
ederim» zabıtta vardır. «Çünkü bu yasaları oradan 
geçirdi» dedi; ama sonradan Hükümet bunları takip 
etmedi, Hükümet Meclisleri bıraktı gitti ve bu yasa
lar kaldı. 

Ne mi istiyorum? İşte bu yasaları çıkaralım; bun
lara ilave edilecek 'birtakım şeyler var, onları da çı
karalım. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Parüisi sayın sözcüsü di
yor ki, «'Biz Devlet Güvenlik Mahkemesine karşıyız.» 
Niye karşısınız? «Çünkü Devlet Güvenlik Mahkemesi 
İbu Anayasaya 'bir yamadır.» Öyleyse siz bu Anayasa
ya karşısınız. (AP sıralarından «IBravo» sesleri) 

KEMAL ANADOLU (Zonguldak) — Nereden 
çıktı o?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DİEMİREL (Devam
la) — Dinle bak, «nereden çıktı» diyen arka
daşıma sesleniyorum; nereden mi çıktı? Bak, 
Anayasanın 136 ncı maddesi ne diiyor : «Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demok
ratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğ
ruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bak
makla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri ku
rulur.» Danıştay kurulur der gıübi, Sayıştay kurulur 
•dor gibi, Yargıtay kurulur der gibi, Meclis kurulur der 
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gibi, bunu demiş, şartı » şurtu yok. Evvela gelin, eğer 
bunu istemiyorsanız, bunu değiştirmenin yollarını ara
yın, 

Anayasanın 8 nci maddesini okuyorum : Bu Ana
yasa kimi bağlar? «.Anayasa hükümleri, yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve ki
şileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» Hepinizi 
bağlar. 136 ncı madde sizi bağlamaz diye bir kayıt 
yok ki. 

Nerededir mesele? Efendim Devlet Güvenlıik Mah
kemeleri kurulsa ne olur, bu iş hallolur mu? Mesele 
o değil. Mesele kanun, nizam hakimiyetine saygıdır. 
Bu Anayasanın 136 ncı maddesi yama imiş.. 'Siz öyle 
dersiniz, başka 'birisi 120 nci maddesi yama der, baş
ka birisi 118 nci maddesi yama der; o zaman 'bu Ana
yasa Anayasa olmaktan çıkar. Üstün yasa fikrini 
hakim kılmak meselesidir mesele. Onun için söylü
yorum ve gelin, yasa yapan Meclisler olarak kendi 
yaptığınız yasalara uyulmasını istiyorsanız, herkes ev
vela gelsin şu Anayasaya bir uysun. Bu bir davranış 
meselesidir, bir tutum meselesidir. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Siz Başba
kanlıktan düştükten sonra kondu o madde. (AP sıra
larından gürültüler) 

iBAŞKAN — Sayın AnadoL. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — O maddede benim reyim var, sizin de reyiniz 
var. O zaman niye rey verdiniz, bu yama idi de? Bi
zim reyimiz kâfi değildi buna. Yani demek kıi, zoru 
görünce rey vereceksin, arkasından uymayacaksın. 
öyle şey olur mu? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Olur mu öyle şey?.. Olmaz böyle şey. Zaten 
Adalet Partisinin oyları bu Anayasayı çıkarmaya kâfi 
değildi; Adalet Partisi ve Halk Partisi beraber çıkar
dı bu Anayasadaki değişiklikleri. 

Değerli milletvekilleri, bu tartışmalara lüzum yok. 
Gelin tartışnrayı gayet yukarı seviyede objektif tuta
lım, şu Anayasanın 8 nci maddesıinde «herkes hu Ana
yasaya uyar» deriiyor, 136 ncı maddeisli 'de «Devlet 
Güvenlik Mahkemesi 'kurulur», diyor. Gelin şu kan 
dökülmesini durduralım diyoruz, kan dökülmesini 
durdurmak için konmuş bu madde; ama siz buraya 
geliyorsunuz, 'biraz evvel sözcünüz diiyor ki, «Biz 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin karşısına yine çıka
rız». Olmadı, nasıl beraberlik yapacağız? Onu arıyo
rum, 

Değerli mMeltvelkilleri, Devlet, Devlet 'gibi 'olacak. 
Devlet, Devlet gibi olduğu takdirde, Devletin gücün
den kurtulacak 'bir şey yoktur. Devlet henüz kendıi gü-

— 200 — 



M. Meclisi B : 7 22 . 11 s 1979 O : 3 

cünü ortaya koymak için 'bir şey de yapmamıştır. Biz 
zulmün adamları değiliz, biz işkencenin adamları da 
değiliz; biz sulhun adamlarıyız; ama her halde cani
lerin sırtını sıvazlamak kadar günah (bir iş yoktur. 
O zaman masum insanların hukukunu koruyamayız. 

öyleyse geün, bu kanunları tam hakim kılmak 
için ne yapacaksak 'beraber yapalım. (AP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) Ne yapacaksak beraber 
yapalım. Ben bunun dışında sizden beraberlik istemi
yorum. Gelin bunda beraber olalım. Çünkü bu mese
le siyasi himaye gördüğü sürece veya oradan, bura
dan nefes aldığı sürece Deıvleıîıim 'burnum haik'ktnıdîam 
gelmesi daha çok büyük tedbirler almasını gerektire-
ibilif, 

Değerli milletvekilleri, ülkenin ikinci meselesi enf
lasyondur. Türkiye anarşi ve enflasyon meselesini 
halletmedikçe diğer hiçbir meseleyi halledemez. 

'Hükümet Programına şu yazılmamış, Hükümet 
Programına bu yazılmamış, Hükümet Programına o 
yazılmamış... O tenkitlerin hepsini sevinçle karşılıyo
rum, ama Hükümet Programına iki şey yazılmıştır ki, 
alslinda bunu yapamaldığımız talkdirde hiçbir şey yapa
mayız. Her iki mesele de bugün Hükümeti aşan me
seleler haline gelmiştir. 

Enflasyona dayanabilecek hükümet yoktur. Enf
lasyon politikası 'kadar yanlış bir politika yökıtur. 
Enflasyondan medet ummak kadar yanlış bir iş yok
tur. Enflasyon, her evin içine giren, her evin sofra
sından bir şey alan bir canavardır. Enflasyon, bir 
memleketin ahlak düzenini bozan, devlet düzenini 
bozan en kestirme bir nevi tiahrip vasıtasıdır. 

Bir memlekette % 70, % 80, % 100 enflasyona da
yanmak mümlkün değildir. Fukaralıktan kurtulmanın 
yolu bir orta gelir zıümr-esü meydana getirmekti. 40 
- 50 sene çalışıp, fukaralıktan kurtarabildiğimiz, mey
dana getirebildiğimiz bu orta gelir zümresini iki se
nelik enflasyon silmiş süpürmüştür. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin ikinci önemli meselesi 
enflasyondur. Esasen, enflasyonu kontrol altına ala
mazsak biz kalkınma falan da yapamayız. Yeni sosyal 
birtakım problemlerle de karşı karşıya kalırız. Fiyat
ların her ay % 5 değiştiği bir ülkede ne paranın de
ğerini muhafaza edebilirsiniz, ne ihracat yapabilirsi
niz, ne şunu, ne bunu... 

Hiç ifaendi Ikendimizi burada da aldatmayalım. 
Memleketin iki büyük meselesi budur. 

Üçüncü büyük meselesi ikisinin arasındadır; anar
şi ile, enflasyonun arasında. Memleketin yokluğa sü-
rükîenmesidir. Memleketin yoikluğa sürüklenmesi de
mek, ekonominin «artık tükendim» demesidür. 

1977 senesinin sonunda Türkiye idaresini devret
tiğimiz zaman Hükümet olarak, Türkiye'de her şey 
vardı. Şu yoktu diyebilecek bir kimse çıkmaz, her şey 
vardı. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Gübre yoktu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Her şey vardı. Bütün Türkiye eki'lmlişti, gübre 
de vardı, ilkbahar gübresi de vardı, sonbahar gübresi 
de vardı. 1 milyon ton hampetrol de vardı. 6,5 mil
yon ton buğday da vardı, 2 milyar dolarlık dışarıya 
satılacak mal da vardı, fabrikalar da çalışıyordu, hep
si vardı. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Huzur 
yoktu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Huzur o gün yoktu, bugün var mı? Bulalım di
ye uğraşıyoruz. Siz bulacağız diye vaat ettiniz geldi
niz. Mesele siz, biz meselesi olmaktan çıkmıştır. Siz, 
biz meselesi haline getirmek istiyorsanız onu da tartı
şırız, aslında da yani iyi tartışırız hem. Ondan da 
kaçmayız. Yani o noktaya inmekten hiçbir zaman ka
çınmam, inerim de. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim, siz 
yine, lazım geldiği şekilde benden cevap isterseniz 
veririm. 

13 Kasım 1979 tarihi itibariyle, yani bizim Hükü
meti aldığımız günün ertesi günü itibariyle, 67 ilin 
valisinden telefonla alınmış, resmen Başbakanlık Ka-
leminıden alınmış vaziyet raporu burada. 

67 ilde ne yo'k? 
Adana : Akaryakıt. 
Adıyaman : Yağ, mazot. 
Afyon : Yağ, fuel - oil, motorin. 
Ağrı : Benzin, gazyağı, şeker, likit yağı. 
Amasya : Ampul, margarin, motorin. Hep aynı 

şey gidiyor... 
Buyurun öyle ise, «Türkiye'de her şey var.» On

dan sonra, «bu kadar ithal ettik, bu kadar aldık...» 
Var da niye valiler «şunlar yok» diye bağırıyor? Ni
ye vatandaş kuyruklarda? Binaenaleyh, Türkiye bir 
yokluğun içerisindedir. Türkiye'nin fabrikaları çalış
mıyor. Şimdi size buna misal olarak bir şey söyleye
ceğim : 

Devletin elindeki, yani daha çok özel sektöre ait 
olmayan çimento fabrikalarının 32 tane fırını var. 
Dünkü tarih itibariyle 32 fırının 10'u çalışıyor, 22'si 
çalışmıyor. Yani, 32 fabrika değil de, bir fabrikada 
birden fazla... Türkiye'nin 35 tane çimento fabrikası 
var, ama devlete ait olan fabrikalar, Çimento Sana-
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yii ömutm Müdürlüğünde 32 tane fırın var; 10 ta
nesi çalışıyor, 22 tanesi çalışmıyor. Buna iyi demek 
mümkün değildir. Bunu iyileştirmek için ortaya çık
tık, bunu iyileştirmenin yollarını arayacağız. 

. Bununla da ka'lmryor; 67 ilin 35 Tinde sağlık kurul
ları yo'k. Haydi öbürleri, para, pul, fuel - oil bilmem 
ne, filan... 35 ilde sağlık kurulu yo'k. 

Binaenaleyh, Türkiye devasa meselelerle karşı 
karşıyadır dediğimiz zaman, gerçekten budur. Türki
ye bu meseleleri aşamayacak mı? Türkiye bir çıkmaz
da mı? Bu işin bir çaresi yo'k mu? Türkiye bir çare
sizliğin içinde mi? Türkiye bir çaresizliğin içindedir 
demek, teslim olmaktır. Biz, önünüze gelen programla 
ve önünüze gelen Hükümet kadrosuyla teslimiyeti de
ğil, mücadeleyi seçtik. Bunlarla mücadele edeceğiz ve 
bunun içinden çıkacağız. Kimseye sihir vaat etmiyo
ruz; ama tereddüde mahal yoktur. Bu meselelerin 
içimden çıkılır ve biz bu meselelerin içerisinden çıka
cağız. Yeter ki, desteğinize sahip olalım. Desteğini
ze sahip olursak, bu meselelerin içinden çıkacağız. 
Biz çıkamazsak, yerimizi çıkana bırakırız. Gayet açık 
söylüyorum.bunu, kim çikabilecekse ona bırakırız ve 
memleketin önünü tıkamayız ve demokrasi böyle iş
ler, bunun başka yolu yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin meselesi sade
ce Ibu üç meseleden ibaret değil. 

«Hükümet Programında mesele yazılmış da, ceva
bı yazılmamış.» Hayır; ana meselelerin hepsinin ce
vabı vardır. «Anarşi meselesi.» Anladık, anarşi ne
den oluyor?.. 

NBOOAR TÜRKCAN (İzmir) — Renkli televiz
yon yok da ondan. 

'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — O renkli televizyona da gelelim. Renkli tele
vizyona itirazınız; mı var? Var mı itirazınız? 

NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — Var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devam

la) — Var. Siyah - beyaza da vardı daha evvel, si
yah beyaza. Siyah beyaza da vardı. Yalnız itirazınız 
renkli televizyona olsa... Buzdolabına itiraz ediyorsu
nuz, çamaşır makinesine itiraz ediyorsunuz, elektriğe 
itiraz ediyorsunuz, hepsine itiraz ediyorsunuz. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, medeniyetin gerisinde kal
mayalım. Zaten Hükümet Programına, «renkli televiz
yon yarın getirilecektir» diye yazılmamıştır. Hükümet 
Programına nasıl yazılmıştır? Hükümet Programına, 
«Renkli televizyona ve ikinci televizyon kanalına ge
çiş çalışmalarına başlanacaktır.» Renkli televizyonu, 

bir gün seyretmeye 'başladığınız zaman memnun ola
caksınız. Ülke renkli televizyon yapabilecek duruma 
gelsin, fikri koyun kafanıza, imkânlarınız olduğu za
man yaparsınız. Buna böyle karşı çıkmakta mana 
yok. Zaten orada dâ  öyle diyor, denen söz de odur. 
İmkân varsa yarın yaparız, imkân yoksa bulduğumuz 
zaman yaparız. 

Değerli milletvekilleri, memleket büyük sıkıntıla
rın içindedir. Bu büyük sıkıntıların içine sürüklenir
ken, memleketin iyi idare edildiğini iddia etmek müm
kün değildir. «Efendim, 1977 ve ondan evvelki yıllar
daki sıkıntılar biriıkmtiş.» O sıkıntılar o zaman ortaya 
çıkmamış da, niye 1978'de, 1979'da çıkmış; bunu 
anlamak mümkün değil. 

Enflasyon mu?.. Eriflasyona bakın, 1974'de enf
lasyon yüzdesi % 29, 1975*te enflasyon yüzdesi % 10, 
1976'da % 14. «Efendim, biz 1974'te 8 ay hükümet
tik, öyle güzel tedbirler almıştık ki, o tedbirler 1975' 
te, 1976'da sizi öyle götürdü.» 1977'de % 24, ister
seniz iddiaya girelim, 1978'de % 70 ve 1979'da 
% 100'ü bulacak. «Efendim nereden biliyorsunuz 
% lOOHi bulacağını, resmi rakamlar o kadar göster
miyor.» Resmi rakamlar % 100'ü bulmasa da % 90'ı 
bulsa, % 70'in üzerinde bir defa, bu enflasyona da
yanılır mı? Bu ne yapar? Memurun, emeklinin, du
lun, yetimin cebindeki parayı alır ve bir ay geçine
bilen aile 10 gün geçinebilir hale gelir. Fakir fuka
rayı ezer. Köylünün, işçinin sefaletine sebep olur, 
dar gelirli vatandaşı ezer ve işte netice oraya varır, 
oraya varmıştır zaten, buna iyi idare demek mümkün 
değil. «'Efendim enflasyon kendiliğinden oluyor, anar
şi kendiliğinden oluyor.» 'Memleketi idare edenler 
acaba neci, seyirci mi? Bunu kabul edemeyiz. Ken
dimiz için de cari bu, yani biz eğer bir gün buraya 
gelip «Ne yapalım enflasyon % 70 oldu»'dersek, siz 
bize «Olmadı» deyin, bizi kendi sözümüzle ölçün, 
«öyle dememiştiniz» deyin. 

Enflasyonla mücadele için hiçbıir şey yapmamıştır 
görevi bırakan hükümet; enflasyonu tahrik ve teşvik 
etmiştir. 

54 sene, 1923ten 1977'ye kadar Türkiye'nin emis
yon hacmi 77 milyardır. 1977 senesinin sonunda bi
zim hükümeti bıraktığımız yerden, bizim hükümeti al
dığımız yere kadar 177 milyar, 184 milyara çıkmış da, 
şimdi 177 milyar. 54 senede 77 milyar para, 2 sene
de 100 milyar lira daha ilave. (CHP sıralarından 
«Oranı ne?» sesleri) Oranı ne yapacaksınıız, oranla hiç
bir şey olmaz, kendi kendinizi aldatmayın. 54 sene-
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de hu kadar, 2 senede bu kadar, 100 milyar lira pa
ra basmışsınız. 

Enflasyonun diğer ıbir sebebini size söyleyeyim; 
bu parayı nereden bulursunuz? Merkez Bankasından. 
Bakınız, Hazineye bakınız, devletin tüm masraflarına 
'bakınız, yalnız bütçe tekniği bakımından değil, bütçe 
tekniği aldatıcıdır, bütçe tekniği bakımından rakam
lar şöyle de olur, böyle de olur. Devlet, memuruna, 
işçisine, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak bütün per
soneline kaç para ödüyor? Devletin çeşitli kasaların
dan kaç para çıkıyor, bunun karşılığında devlet kaç 
para gelir sağlıyor? Vergiden, sattığı maldan, hizmet
lerden, şundan bundan kaç para? 1 trilyonun üzerinde 
Devletin masrafı var, 850 milyar civarında da geliri 
var. Buyurun, 150 milyar lira açığınız orada. Binaen
aleyh, bir ekonominin (Gayet klasik kaide) tükettiği 
ile sağlam kaynaklarından aldığı arasında fark varsa 
enflasyon olur, kaçınılmazıdır. 

Binaenaleyh, sadece sokak değil disiplinsiz olan, 
sadece okul değil, sadece fabrika değil, sadece va
tan saıthı değil; ekonomi de disiplinini kaybetmiş. 

Huzurunuzda bulunan Hükümet, Türkiye'nin so
kağına, okuluna, işyerine ve ekonomisine bir çekidü
zen vermek için gelmiştir. Onun için, bunu verebilir
sek, yani bu iki belayı aşabilirsek Türkiye yeniden yo
lunu bulur. Şuraya şunu verin, buraya bunu verin, 
şuna da şunu verin, falana da şunu verin, filana da 
bunu verin... Ola ki verelim, olmayınca ne verecek
siniz? Ha, işte buradan geliyoruz. İktisadi büyüme 
sağlanamadığı takdirde ne dağıitacaksınız? 

ERTOZ VAHİT SUIÇMEZ (Trabzon) — Dış 
borçlar ne oldu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hiç merak etme, oraya da geleceğim. 

İktisadi büyüme sağlanamadığı takdirde, dağıta
cak bir şeyiniz yoktur. İktisadi büyüme sağlanama
dığı takdirde, zenginleşemezsiniz, fukaralaşırsınız. İk
tisadi büyümeyi sağlarsanız, o zaman sosyal adaleti 
beraberinde sağlarsınız. Çünkü büyüyen ekonominin 
nimetlerini iktisaden güçsüz zümrelere yayabilirsiniz. 
Ekonomi büyümüyorsa, iktisaden güçsüz zümrelere 
neyi yayacaksınız ve iktisaden büyümenin de istikrar 
içinde olması lazımdır. Böyle yüzde bilmem yetmiş 
enflasyonlu büyümenin de kimseye faydası olmaz. 
Bakınız; nüfus büyüyecek % 2,5 - 3; eğer siz fiyat
ları % 4 - 5 civarında, % 8 civarında tutabilirseniz 
ve iktisadi büyümeyi de 5 - 6 - 7 civarında tutabi
lirseniz, hem memleketin işlerini yapmak için ser
maye terakümünü bulursunuz, yani kaynağı bulursu

nuz, hem vatandaşm refahım, yaşayışını ıslah edecek 
rakamları bulursunuz, hem de artan nüfusun ihtiyacı
nı karşılarsınız. Eğer iktisadi büyüme 2,5 ise, nüfus 
2,5 ise o memlekette zenginleşme olmaz. Yani, ikti
sadi hayat olduğu yerde kalır; enflasyon da eğer alıp 
götürüyorsa, daha çok fukaralığa gider bir memle
ket. 

Değerli milletvekilleri, değişik düşünceler bu kür
süden söylendi. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz
cüsü geldi dedi ki, yanlış modeller seçilmiştir, Tür
kiye'nin kalkınması yanlış olmuştur, onun için Tür
kiye bu sıkıntıların, içine girmişitür; 1950'lere kadar 
doğru idi de 1950'lerden sonra yanlış olmuştur... Ay
nen bu; 1950'lerde doğruymuş da her şey, 1950'ler
den sonra yanlış olmuştur. Hatta Türkiye 1950'lere 
kadar birtakım tesisler yapmış ve demiryolları, deniz
yolları işletmeciliği, ulusal madencilik, enerji, su te
sisleri, şeker fabrikaları, Sümerbank yatırımlarıyla; 
İlk demir - çelik falbriıkaları dönemi öğünç kaynakla
rına örnektir demiş. 38'lerle 78'ler karşılaştırıldığı za
man, Türkiye'de gayri safi milli hâsıla içinde sana
yiin yerinin önemli bir gelişme göstermediğini görü
yoruz diyor. Bu gerçek değil. 381erle 78'leri kıyas-
layamazsınız. 38'lerle 78'ler eğer kıyaslanacak durum
da ise, millet olarak yerimizde saymışız demektir. 
Millet yerinde saymaya razı olmaz. Millet yerinde 
saymamıştır. Ne olmuştur? Nedir Türkiye'nin 1950' 
de varlığı? Yine 1950, 1960, 1970 tartışması falan 
açmak işitemiyorum; sadece bu doğru değildir, bunu 
söylemek için söylüyorum. Nedir Türkiye'nin 1950'de 
varlığı? 100 bin ton şeker. Şeker fabrikaları dediği
miz, 100 bin ton söker. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Nüfus? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Nüfus mu? 21 milyon. Başka sorunuz var mı? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Nedir Türkiye'nin Çimentosu 1950'de? 400 bin 
ton. Nedir Türkiye'nin demiri 1950'de? 100 bin ton. 
Nedir Türkiye'nin suni gübresi 1950\le? Sıfır. 1978' 
de ne? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sanayiin payı 
1938'de kaç, 1978'de kaç? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Söyleyeceğim hepsini. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben söyleyeyim; 
18'le 21 efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sen söyledin indin, bir de ben söyleyeyim. 
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ÜNAT DEMİR (Muğla) — Söyleyecek bir şeyin 
varsa, orada söyleseydin Sayın Tüzün. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir dakika. 

1978 Türkiye'si böyle beğenilmeyecek bir Türki
ye değildir ve Türkiye 28 seneyi boşa falan geçirmiş 
değildir. Nedenini söyleyeyim : 1950'de Türkiye'nin 
100 bin ton sökeri vardı, 1978'de 1 milyon ton var
dır. 1950MB 4 tane şeker fabrikası vardı, bugün 18 
tane vardır, 13 tane de hali inşadadır; 31 tane şeker 
fabrikası eder. 4 fabrikaya karşı 18 mevcut. Türki
ye, şeker üretimini 1983'e kadar eğer 2 milyona çı
karmazsa, Türkiye bir de petrolle birlikte şeker al
mak mecburiyetinde kalacak. Onun için o fabrika
lara 1976 Programında girişilmiştir. 

Nedir Türkiye'nin çimentosu 1950'de? 400 bin 
ton. Şimdi nedir? 4 tane fabrikası var Türkiye'nin 
19501de; şimdi 35 tane çalışan var, 18 tane hali in
şada var, 53 fabrika; mevcut kapasitesi 20 milyon 
ton. 400 -bin tondan 20 milyon tona çıkmışsınız. Ve 
18 fabrikayı da ilave ederseniz 35 milyon tona çıka
caksınız. 

Nedir Türkiye'nin elektriği 1950'de? 789 milyon 
kilovatsaat. Nedir 1978'de? 22 milyar kilovatsaat. Az 
geliyor; talbili az gelir. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (İsparta) — 1923' 
te ne idi acaba? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1923'te Türkiye'nin elektrik üretimi 77 milyon 
kilıovatsaa'tti. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

HASAN AKKUŞ (Afyonkarahisar) — Kimin pa
rası ve kimin emeği ile kuruldu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —'• Efendim, anlamadım? 

HASAN AKKUŞ (Afyonkarahisar) — Kimin pa
rasıyla yapıldı? Millet yaptı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Böyle konuşmaktan benim bir şikâyetim ol
maz, ama müsaade edin ben fikirlerimi söyleyeyim; 
£izİ rencide edecek bir şey söylemiyorum; ben Tür-
kiye'iriin varlığını söylüyorum; ben Türkiye Cumhu
riyetinin savunmasını yapıyorum. Ama, devirlerin üs
tüne mürekkep dökmekte fayda yok; inkarcılıkla bir 
yere varmamız mümkün değil. Doğru söylüyorum. 
Ne yapıyorsunuz canım, 1978'le 1950'yi kıyaslıyorsu
nuz, 1938'i kıyaslıyorsunuz, yapmayın. 

H. SEM tH ER YILDIZ (Ankara) — 15 yılda 
10 kat. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 10 kat neyi ifade eder? Bakınız, 789 milyon 
kiiavatsaatten 22 milyar kiliovat'saate gelmişsiniz. 
Efendim, Türkiye elektrik yapmaya başlamış, 
dizel motorları koymuş. Elektrifikasyon öyle 
başlar. O zamanın ekonomik şartlarıyla bugü
nün ekonomik şaftları aynı mı? 5 sene evvel pet
rol, yakıt cinsleri içerisinde en ucuzu idi; çünkü 1 ki
lo petrolde 10 000 kalori var, 1 kilo kömürde 3 000 
kalori var. Eğer kömürün tonu 6 000 lira, petro
lün tonu bilmem şu kadar lira ise, hesaplayın neye 
alıyorsunuz; 3 000 kaloriye ne veriyorsunuz; petrol 
yine ucuadur; paranız varsa alacaksınız tabii, paranız 
yoksa almazsınız, o noktaya da geleceğim. Oraya da 
geleceğim. 

Ha, dizel santralları... Türkiye, kapkaranlık Tür
kiye, 1950\ie Türkiye'nin bir çok il merkezinde elek
trik yok, kaza merkezinde elektrik yok. 1978 Türki
yelinin 15 000 köyünde elektrik var, bütün kaza 
merkezlerinde var ve 67 ilin 65'i enterkonnekte şe
bekeye 'bağlı; 42 000 kilometre havalhattı yapmış Tür
kiye Cumhuriyeti; 1950'de 1 kilometre yok, 1 kilo
metre yok. 

Şimdi, bunlar iş değil. İş ne biliyor musunuz? 
Efendim, 22 milyar kilovatsaat elektrik Türkiye'ye az 
geliyor, bunun daha çoğunu yapalım. Bunun çoğu
nu yapalım. Buyurun, 22 ay hükümet oldunuz, aca
ba kaç tane yeni tesise başladınız? Kaç tanesini bittir
diniz? Efendim, 22 ayda tesis mi biter? Biter; 22 ay
da biter; çünkü daha evvel başlamışı var. Elbistan 
Afşin tesislerinin 1979 senesinin Eylülünde devreye 
girmesi lazımdı, şimdi 1982'de girmez. Neden gecik
tiği de Planlama raporunda yazılı. Şimdi, Elbistan Af-
tiği de Planlama raporunda yazılı. Şimdi, Elbistan Afşin 
teslisleri Türkiye elektrifikasyonunun kalbiydi. Elbistan 
Afşin tesiislerinin temeli 25 Temmuz 1975'te atıldı ve 
750 milyon dolarlık kredi mukavelesini bizim hükü
metimiz imzaladı. Her şey vardı. Efendim, buraya 
geliniyor, 7 sene devam etmiş... Hayır efendim, 7 se
ne falan devam etmedi; 1975 senesinde temel atıldı. 
Tarih veriyorum, açın gazeteleri, bakın o günün gaze
telerine; gelin Devletin arşivlerini açalım, gelin ba
kın. Şu kadar, 30 milyar lira para sarfedilmesi lazım; 
şimdiye kadar bunun 20'den fazlasının sarfedilmesi 
lazımdı, halen 10 küsuru sarf edilmiş. Hem burada 
verdiğiniz rakam yanlış, az vermişsiniz, ondan daha 
çok sarfedil'miş geçen 2 senede. (AP sıralarından gül
meler, «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama, ondan da da
ha çök sarfedilmesi lazımdı. 
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Mesele şurada: Efendim, şimdi Türkiye'nin elekt
riği var, evet. Ne kadar saat yetiyor Türkiye'ye bu 
elektrik; 22 saat veya 20 saat yetiyor. 20 saat, kötü-
lediğimiz devirfer'in elektriği bu. Ha, 4 saatini de siz 
yapın, 4 saatilik elektriği de siz yapın.. Bakınız, bu po
lemiklere girmek işitemiyorum; ama, bu polemiklerde 
bizi rnalhjcup çıkaramazsınız, bu polemikten biz mah
cup çıkmayız. 1938 Türkiye'si ile 1978 Türkiye'sini 
falan mukayese etmeyin. Türkiye'de kim taşın üstüne 
taş koyduysa biz ona hürmetkarız. Az yapıldı de
riz, çok yapıldı deriz; ama, biz ona hürmetkarız; 
kim taşın üstüne taş koyduysa. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Ereğli Demir Çelik Te
sisleri bitmeliydi, İskenderun Demir Çelik Tesisleri
nin tevsii bitmeli, 2 milyon 200 bin tona çıkmalıy
dı, Sivas Tesislerine bir şey yapılmalıydı. Hiçbir çöp 
yapılmamıştır, çöp. Bir taş taş üstüne konmamıştır. 
10 milyon ton çeliği olacak Türkiye'nin 1982'de, 
1983'de. Bu durumda mümkün değil. Öyle idi Türki
ye'nin ileri perspektifine baktığımız zaman. 25 mil
yon ton çeliği olacaktı Türkiye'nin 1992*de. Biz bun
ları düşünecek durumda değiliz ki. Şimdi Türkiye 
kendi derdine düştü, can derdine düştü. Ondan son
ra güzel memleketimizin o köşesinde, bu köşesinde, 
hem kendi vatandaşlarımız devletli sıkıntıya düşürdü, 
birbirini sıkıntıya düşürdü. Zaten başkalarının istediği 
de budur, başkalarının istediğine alet olunmuştur. 
Anarşiyle memleketin hangi meselesi çözülür, hangi 
sosyal, ekonomik mesele çözülür? Bunlar mümkün 
değildir. 

Simidi, 193|8'de milli gelirin sanayideki payı % 12' 
dır, tarımın sanayideki payı ise % 50'dir. Bugün ta
rımın milli gelirdeki payı % 24tür, sanayinin payı ise 
% 20'ye yakındır, %19,1. Evet bugün, 1978Me; ama, 
ona bakmak, bir de bak bakalım tarım nereye gel
miş; % 24,8. Bir memleket düşün ki, milli gelirinin 
% 60-70'ini topraktan çıkarır, tarımdan alır, Dani
marka gibi falan yüksek memleketler hariç, yani tar-
rımı yüksek seviyede yapan memleketler hariç, 
bu memleketler fukara memleket demektir. Türküye 
milli gelirindeki tarımın hissesini % 25'e indirmekle 
esasen ekonomisinin yapısı değiştirmiştir. 1950'de iğ
neden ipliğe her şeyi satın alan Türkiye, 1946-1950 
arasında Türküye, harp yılları sonrasında - harp yıl
ları içerisinde gelmezdi, anladık - dışarıdan iplik bek
lerdi gelsin diye. Pamuk satan Türkiye dışarıdan ip
lik alırdı ve dünyanın en güzel iplik fabrikaları Tür
kiye'de var bugün. «Sanayi mamulü sattık, dışsatımı 

artırdık» dediğiniz şeyin % 80'i iplik; ama o fabri
kaların hepsini biz kurduk. «Siz kurdunuz, biz kur
duk» hikâyesi değil, öyle soktunuz da o mecraya, 
onun için söylüyorum ve Türkiye bugün 156̂  dünya 
memleketi içerisinde iplik istihsalinde 5 nci memleket 
ve Türkiye'nin hedefi var; eğer Türkiye gidebilirse, 
yani gidebilirseden kastım, ekonomisini tökezletme
den götürebilirse, 2 000 yılında bugünkü Batı Alman
ya'nın gelir seviyesine çıkar. Nasıl çıkar bu? Bu % 7 
ile işte. Bakın % 7'Ieri alt alta koyduğunuz zaman, 
mürekkep faiz hesabıyla bu aşağı yukarı 10 senede 
duble olmuyor, 7-8 senede ekonomi duble olarak 
gidiyor ve ekonomi çok büyüyerek gidiyor. Siz % 7 
kalkınma hızmı sağlayın, 2 000 yılında Batı Alman
ya'nın bugünkü seviyesine çıkarsınız. İleri medeniyet 
seviyesine çıkma işi lafla olmaz, hele sloganla hiç 
olmaz; planla ve programla olur. Şimdi buraya ge
liyorum. 

Doğerli milletvekilleri, Türkiye, kalkınmasını Ana
yasası ile modele bağlamıştır. Yani esasen rejimin 
özelliği ekonomik siyasetin nasıl olacağına bağlıdır. 
Bir memlekette üretim vasıtalarının tümü devlete 
aitse, o memleketteki rejime demokrasi demek müm
kün değildir. Yani iktisadi ve sosyal haklar - Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 40 ncı maddesindeki 
haklar - işlemiyorsa, devlet vaitandaşın elinden ekme
ğini almışsa, herkesi memur ve işçi yapmışsa, o mem
leketteki rejimin adı demokrasi değildir. Hürriyetçi 
demokrasi değildir. İstediği işi tutma hakkının bu
lunmadığı yerlerde o rejime demokrasi demek müm
kün değildir. İstediği işi tutma -hakkı olacak vatan
daşın ve devletin vatandaşın kazancında gözü olma
yacaktır. Evet, kim korur vergi kaçakçısını? Kaçırt
tırma vergiyi, başka tedbirleri al. Bir devlet bütün va
tandaşlarını vergi kaçakçısı sayarak, gelin hepinizi 
memur, hepinizi işçi yapayım diyemez. Kim kaçırı-
yorsa onun yakasına yapış. 

Şimdi, bizim devletimizin modeli planlı kalkınma
dır. Plan diye 10 sene Halk Partisi çırpınmıştır, işte 
1960 sonrasında plan da oldu. Şimdi başka bir model 
yok; planlı kalınma. Bu demokratik nizam içinde 
planlı kalkınma. Efendim, yok kapitalist modelmiş, yok 
bilmem ne modelmiş filan, bunlar demode şeyler. Ne 
yapacaksınız? Plan yapacaksınız. Plan nasıl yapılır? İş
te kaynaklar, işte imkânlar. Daha doğrusu kaynaklar 
ve imkânlar, işte ihtiyaçlar. İhtiyaçlarınız daima kay
naklarınızdan fazla olacaktır. Eğer ihtiyaçlarınız kay» 
naklarınız kadar olursa zaten kalkınmış memleket 
olursunuz. 
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Türkiye 1950 ile 1960 arasında plan denememiş
tir. Çün'kıü 1950 - 1960 arasında ne yapsanız doğru idi. 
Hangi şeyi yapsanız doğru idi, yani elinize hangi pa
ra geçse, ne yapsanız yanlış değildi. Memleket o ka
dar ihtiyaçlar içerisinde. İzmir'den Aydın'a gidemi
yor; ama bugün Edirne'den Hakkâri'ye asfalt yolla 
gidiyorsunuz. Ankara'dan ' Samsun'a gidil emiyor 
1950rde. Türkiye ne yapmış? Ne yapsan doğru eline 
geçen imkânlarla. 1 750 000 000 lira 1950 bütçesi. 
Uğraş, didin 10 senede ancak 10 milyara gelmişsiniz. 
Şimdi 700 küsur milyarlık- bütçe yapmak durumun
da Türkiye; ama bunun büyük bir kısmı enflasyon 
parası, yani 700 milyarı onunla mukayese etmeyin. 
Çok büyük enflasyon parası var içerisinde; ama ne 
olursa olsun, Türkiye yerinde saymamış. Nasıl say
mamış? Deminki söylediğim rakamları başka rakam
larla teçhiz edeceğim. 

Türkiye'de 1963*1^ 1977"ye kadar 16 hükümet 
değişti.. 16 hükümet değişmiş olmasına rağmen, Tür
kiye % 7 vasati kalkınma hızını sağladı ve bu % 7 
vasati kalkınma hızı ile (şaka değil bu) Japonya'dan 
sonra petrol üreten . memleketlerin dışında Türkiye 
kalkınmada ikindidir. Dünya memleketleri içerisinde, 
petrol üreten memleketlerin dışında Türkiye kalkın
mada ikincidir. Daha ne yapsın Türkiye? Dünyadaki 
156 memleket içerisinde Türkiye'nin adam başına mil
li geliri 1 000 dolar civarınida. Kaç dolardan 1 000 
dolara geldi? Türkiye 155 nci memleket değil, 52 nci 
memleket, adam başına düşen gayri safi milli hâsıla
da. Yani bizim arkamızda daha 104 tane memleket 
var. Önümüzde 51 tane memleket var, tamam. Tür
kiye gaıyri safi milli hâsılanın tümünde, yani adam 
başına -değil, dünyada ,25 nci memleket ve Türkiye 
Avrupa'da nüfusu 5 nci olan memleket. Toprağı en 
çok olan memlek'et. Kaynaklarına dokunulmamış 
memleket. Kaynaklarının henüz daha üstüne dokunul
muş. Efendim, «100 milyon dönüm toprağı niye sula-
madınız?» Bunlar dile kolaydır. Bunların hepsi ka
rış karış yapılacak, oraya milyarlar dökülecek. Her 
şeyi birden yapmak mecburiyetinde olan Türkiye, 
10 milyon çocuğuna okul bulmak mecburiyetinde 
olan Türkiye. Daha biz Türkiye'nin ilkokul mesele
sini Cumhuriyetin 50 nci yılında, 19731e hallettik, ya
ni hâlâ ufak tefek aksaklıkları vardır; ama 1973'te 
hallettik biz onu. 470 bin öğretmeni var Türkiye'nin 
'bugün. Cumhuriyetin başına dönerseniz, 10 bin öğ
retmeni var Türkiye'nin. Bugün 470 bin öğretmeni 
var. Yerinde durmamış, yani milletine 50 senelik, 55 
senelik gayretlerini boşa g'eçmiş sayamayız. 

«Bu model yanlıştır» diyenin model söylemesi la
zım, açıkça söylüyorum ve o modelden plan çıkar
ması lazım. Dördüncü Planı siz yaptınız, yani eğer 
kapitalist model filan, bunlar yanlış şeyler diyorsa
nız, Dördüncü Planı başka türlü yapmanız gerekir
di. 4 ncü Planı biz yaptık, size bıraktık, beğenmedi
niz, siz yaptınız ayrıca. Şimdi biz de diyoruz ki, biz 
onu düzelteceğiz. 

«Neresini düzelteceğinizi yazmamışsınız» diyor
sunuz. Tabii, bu bir hükümet programı Hükümet 
Programı içerfeine 4-5 bin sayfaya sığacak şeyi yaza-
mayız ki, onun için yazmadık; bilmediğimizden do
layı değil. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ne yapmak istiyor 
Milli gelirdeki tarımın hissesi Birleşik Amerika Dev
letlerinde % 71dir. % 7 olmasına rağmen, Birleşik 
Amerika Devletleri hem kendini besler, hem dünyayı 
besler. Hollanda'da, İsrail'de de rakam bu seviyede
dir. Modern tarım yapan memleketlerde bu seviye. 
Bunu ne kadar düşürebilİrsek o kadar iyi. 3,5 milyon 
ton buğday yetiştiren Türkiye 1950'de, 18 milyon 
ton buğday yetişitiriyor. Bu kendiliğinden olmadı, Tür
kiyeli büyütmedik de, yani sınırlarını büyütmedik; 
ama Türkiye'yi büyüttük. 1965'de 400 bin ton gübre 
kullanan Türkiye, bugün 9 milyon ton gübre kullanı
yor. Nedir 1950'deki traktörünüz? 2 000 traktör. Bu
gün 400 bin traktör var Türkiye'de. İşte o sayede var 
buğday. O sayede var; çünkü, bir çift öküzle benim 
köylüm 50 dönüm ekin eker, 50 dönüm ekini de 
Eylülün ortasından aralığın ortasına kadar eker. Hal
buki, Türkiye'nin buğday yetişen bölgelerinde, to
humun Eylülün 15'i ile Ekimin 15'i arasında toprağa 
konması lazımdır. . yetiştiremez. Bereketini artırmış
tır Türkiye'nin traktör ve gübre. 45 milyon nüfuisu 
besleyen Türkiye ve dünyada 156 memleket içerisin
de gıda maddesi almayan 7 ülkeden biri. Daha ne 
yapsın Türkiye? Nesini beğenmiyorsunuz Türkiye' 
Yıkı? Beğenmediğiniz yerini gelin düzeltin. 

(Borca girmişiz.. Onu da anlatacağım, ne borcuna 
girmişiz? Neye girmişiz borca? Türkiye, her gün sa
bahleyin kalkınca, memleketi şöyle idare edelim diye 
her gün sabahki ilhamlara göre idare edilmez; ede
mezsiniz, büyümüştür işler. 45 .milyon memlek'et, her 
şey büyümüşltiür, ihtiyaçlar büyümüştür, imkânlar bü
yümüştür, problemler büyümüştür. Öyle ise, bunu bir 
disipline koyacaksınız. Koymuşsunuz; bir plan yap
mışsınız. Bu plana göre program yapacaksınız, prog
rama göre bütçe yapacaksınız. Yapmışsınız porgram, 
Plan. 1963'de plan yapmışsınız. Demişsiniz ki, Türki-
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ye % 7 kalkınma hızını sağlayabilmek için; kendi 
kaynakları bu, dışarıdan da bu kadar kaynak bulması 
lazım. Dışarıdan bu kaynağı bulmadığı takdirde % 7 
kalkınma hızı sağlayamazısınız. % 7 kalkınma hızını 
sağlayamadığınız takdirde neyi sağlayamazsınız? Bu 
üretimi sağlayamazsınız. Bu üretimi sağlayamadığı
nız takdirde, sadece üretim değil istihdam faslı da var, 
Türkiye her sene 400 bin vatandaşına iş bulmaya 
mecbur. 1 -milyon nüfusu artan Türkiye, her sene bu
günkü şartlar, içinde 400 bin vatandaşına iş bulmaya 
mecbur ve Türkiye yeniden çoğalan nüfusa konut bul
maya mecbur, hastane bulmaya mecbur. Bunların hep
si arka arkaya beraber geliyor. Plan bunların hepsini 
içine alır. Öyle ise, bir plan yapacaksınız ve buna uya
caksınız. Bunun başka yolu yok. 

^Yapmışsınız 1963 ye. 15 sene perspektifi vardır 
1963 planının, 1978'e kadar uzanır. 15 sene içinde 
Türkiye'nin ödemeler dengesini düzelteceği düşünül
memiştir. Yani viabilite denen, kendi gücüyle kendi 
ken'disini götürme noktası kalkınmış memleket de
mektir. Viabilite noktasına ulaşabilmek için, Türki
ye dışarıdan kaynak bulmaya mecburdur; Çünkü, 
kendi tasarrufları kâfi değildir. Milyonların barınma 
limitinde yaşadığı bir memlekette, sık dişini, sık kuşa
ğını.. Neyi sıkacak adanı? Sıkacak bir şeyi yok ki. 
Onu biraz gelire kavuşturursan o zaman olacak o. 
Tasarruf... Aç adam neyi tasarruf edecek? Tasarruf 
edebilecek noktaya getireceksiniz adamı. Kaldı ki, 
Türk Milleti çok kanaatkar millettir yani, çok ka
naatkar milledir. Namerde muhtaç olmayayım diye, 
yani herkes kimseye muhtaç olmayayım diye bir şe
yini bir kenara koyar; ama, tasarruf yapılabilir hale 
getirmek için, evvela üretimi artıracaksınız. Üretimi 
artırmadığınız takdirde zenginlik falan olmaz. Üre
tim bu işin başıdır, zenginliğin başı üretimdir. 

Üretimi artırmak için ne yapacaksınız? Tarlaları 
öyle kullanacaksınız, ormanları öyle, madenleri öyle. 
1950^6 Türkiyenin ürettiği 790 milyon kilovatsaat 
elektriğin sadece % 4tü hidrolikti, yani % 4'ü, 30 
milyon kilovatsaati hidrolikti, bu da gayet küçük kü
çük bir iki santralden gelirdi, 1960"da bu nispet % 25 
civarına çıkabilldi, bugün % 44tür. Yani 22 milyar ki
lo valfcaat elektriğin % 44'ünü sulardan alır Türkiye. 
yapılan Karakaya'yı, yapın Karababa'yı, yapın Altın-
kaya'yı,bu nispeti % 65'e çıkarırsınız, 65'in üstüne de 
çıkamazsınız. Yüzde yüzünü sulardan alan bir mem
leket yoktur., o sistemde denge olmaz, tekniği mü
sait değildir işin. 

Efendim, «Ambarlı Santralı Ambarlı Santralı..» 
Bakın Ambarlı Santralına, Ambarlı Santralı olmasay

dı Türkiye'de endüstri kuramazdık biz. 1 kilovatsaat 
elektrik 230 gram mazottan çıkar, 10 lira deseniz bir 
(kilo mazota, çünkü mazot üç lira iken 230 gram bir 
lira ediyordu, 10 lira deseniz bir kilo mazota, öyl'e ya
ni akborsası, karaborsası -da var ya, ne eder? 230 
gram mazot 230 kuruş eder, buna 2,5 lira da santral 
masrafı koyun, 5 lira. 1 kilovatisaat elektriğin yoklu
ğundan Türkiye bugün 100 lira kaybediyor, 100 lira. 
5 liraya elektriğiniz varsa herkes talip ona, 5 lira 
elektriğe herkes: talip. Elektriğin hangi kaynaktan 
•üretildiği fikri çok gerilerde kalmıştır, önemli olan 
mesele elektriğin mevcudiyetidir. Hangi kaynaktan 
olursa olsun mevcut olmasıdır. (AP sıralarından al
kışlar), 

Hidrolik santraller, evet, tekniği bu işin, işin siya
seti bu, 30 senedir biz bunun içindeyiz, bütün dün
ya tatbikatını biliriz. Hesap bu, eğer bir kilovatesaat 
elektriğiniz olursa, onun arkasında bir kişiye iş çıkar, 
bir kişiye iş sağlar o ayrıca, 100 lira günde maili ge
lire katkısına ilaveten. Mesele nedir? Keşke petrol 
meselesi bu hale gelmeseydi, keşke paramımız olsa 
da petrol alsak, santrallerimizi işletebilsek, santralle
rimizi işletebilsek de endüstrimiz çalışabilse, yeni en
düstriler kurabilsek, yeni endüstriler. Yeni endüstri
leri kurduk geliyoruz. 1977 senesinin sonuna kadar 
Türkiye % 12 ila 18 arasında elektrik üretimini de, 
tüketimini de artırdı, her ikisini de artırdı. Bunlar 
kendiğiliriden olmaz, yaparsanız yapılır, o cinsten iş
ler bunlar. 

Şimdi, öbür lafımı tamamlayacağım, «Efendim 
Türkiye'de işsiz var, Türkiye 1 000 dolar gelir seviye
sinde, Türkiye'nin susu yok, Türkiye'nin busu yok» 
Tamam, yokları bunlar, Türkiye'nin varları var bir 
de. Varlarını unutarak sadece yoklarına bakarak ken
di kendimizi kötü'lemeyelİm, Türkiye'nin yoklarını ele 
alarak Türkiye'yi kötülemeye kalktığımız zaman, bu
nu yapabilirsiniz, yani yapmanıza razı değiliz ya kim 
yapacaksa, bir şartla, çare söyleyeyim. «Efendim, 
mazide yapmamışlar» Mazi hepimizin mazisi 1923' 
teki Türkiye'nin Ankara'da elektriği yok, Ankara'ya 
elektrik 1925'te gelmiştir. 1923'teki Türkiye'den ge
liyorsunuz, çocuklar okuyacak, şehirler yapılacak, 
kasabalar yanmış onlar yapılacak, ondan sonra tar
lalar, sulama vesaire bunlar hep yeni şeylerdir, sulama 
falan. Böyle milletin kuruş kuruş, harp yılları gel
miş, ondan sonra büyük sıkıntıların içerisinde bugün
kü imkânlara kavuşmuş ve 1950'de Türkiye'de 10 
bin kiîovatlık elektrik santrali yapmaya kalktığımız 
zaman, az daha bizi kovalıyorlardı, çünkü 10 bin "ki-
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lovatlık santral o kadar büyüktü ki, o gün, bu elektri
ği ne yapacaksınız diye 1960'da tahkikat açtılar. Hir-
fanlı'daki 132 bin kilovat elektriği ne yapacaksınız, 
toprağa mı vereceksiniz?.. Bu devirleri yaşadı geliyor 
Türkiye ve ileri Batı memleketlerinde, Birleşik Ame
rika'da Avrupa'da, daha sonra Komünist memleket
lerde gördüğümüz tesislerin en büyükleri, ki, Sovyet
ler Birliğindeki Kuybiçe aşağı yukarı 4 milyon kil'o-
vatlıktır, o Volga üzerindeki en büyük tesistir, ama 
bizim elektrik santrali yapma fikrimiz Dinyeper nehri 
üzerindeki tesislerden gelir. Biz bugün Dinyeper Neh
ri üzerindeki tesislerden çok dalha büyüklerini yap
tık Türkiye'de. 100 bin kilovatlık tesisler gibi, 1 mil
yon 200 binlik Keban, 1 milyon 800 binlik Karakaya, 
2-2,5 milyonluk Karabalba geliyor. Yani Türkiye ye
rinde saymış değil. Hani bizi kötüleyin, kimseye bir 
şey demiyorum, biz kendimizi suvunuruz. Bizi kötü
lerken Türkiye kötülenmesin diye söylüyorum bun
ları, (AıP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz 
de siızi köitüleyelim, sizi kötülerken Türkiye'yi kötüle-
meyelim. Çünkü, onu kötülediğimiz zaman, hizme
tinde olduğumuz o. Yani eğer onu del'ersek, o deliği 
yine yamamak görev olarak bize düşecek, ona gön
lüm razı değil, onun için söyledim bunları. 

Cumhuriyet Halk Partisiniin Sayın sözcüsü, şeyi 
tenkit ediyor, «Efendim buzdolabına alıştırdılar 
milleti, ondan sonra..» 

•METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır. 

BAIŞHAKİAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Öyle öyle, şimdi burada bana okutma bunu, 
şimdi ben biliyorum.. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Rica ederim.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIİREL (Devam
la) — Müsaade edin, ben şimdi şunu söyleyeyim: 
Bu tartışma burada yeni yapılmıyor, bu tartışma, 
«Tüketim toplumu mu olalım, yoksa ne elimize ge
çerse bunu yatırıma mı çevirelim?». 

Şimdi, «Ne elimize geçerse bunu yiyelim» bu 
yanlıştır. «Ne elimize geçerse bunu yatırıma çevire
lim,» bu da yanlıştır. Doğrusu nedir, doğrusu? Or-
tasıdır. Ortası ne? Bir memleket düşünün ki, milli ge
lirinin % 25 'ni yatırıma kaydırabiliyor, cebri tasar
rufla veya gönüllü tasarrufla, hangi şekilde olursa ol-
isun, bu iyi bir standarttır. Biz bu noktayı şu ana ka
dar tutmalıydık, tutamadık. Biz bunun aşağısında-
yız. 

Bir memleket düşününüz ki, milli gelirinin % 32' 
sini, 3 3'nü yatırıma kaydırıyor, o memlekette, o 
memleketin vatandaşı patatesi tane ile alır, o Roman-
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ya'dır, Bulgaristan'dır, Sovyetler Birliği'dir. Çünkü 
orada inisan, toplumun yük beygiridir. Halbuki bu 
sistemde insan, toplumun efendisidir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Zaten bu değer, bu ikisinin arasındaki fark sezıl-
mediği takdirde yandınız. Yani o zaman rejim inanç
sızlığı içinde de karşı karşıya kalırsınız. 

Türkiye ne yapmalıdır? Her vatandaşın Türkiye' 
de, ileri medeni memleketlerdeki insanların nesi var
sa, zaman içinde de olsa olmalıdır. Esasen, kalkın
manın gayesi refah değil mi? Kalkınmamın gayesi re
fah. Çünkü kalkınmayı niçin yapıyorsunuz, insanın 
mutluluğu için. Mutluluk refahtan geçer. Refah her 
zaman mutluluğu da sağlamaz, mutluluğun ayrı şart
lan var, ama asgariden refah lazım. Bazen yüksek 
seviyede refah mutluluğa ters bile düşüyor. Bilhassa 
İskandinav memleketlerinde bu çeşit şeyler var. 

Şimdi, adam nasıl refah içerisinde olacak? Ada
mın gelir dağılımının düzeMlmesi diyoruz, gelir da
ğılımının düzeltilmesi, fukara kitlelere gelir indirme 
meselesidir. Ee ne yapacak o gelirle? Medeniyetin 
vasıtalarından faydalanacak, medeniyetin imkânların
dan faydalanacak. Tenkit etmeyin Türk köyünde 
buzdolabı olmasını, çamaşır makinesi olmasını, Türk 
evinde çamaşır makinesi, buzdolabı olması lüks de
ğildir, bunlar medeni âlemin asgarileridir, medeni 
âlemin asgarilerine benim vatandaşım sahip olsun. 

Bir kalkınma düşününüz ki, bugünkü jenerasyona 
bir şey vermiyor, ondan sonrakine bir şey vermiyor, 
daha sonrakine de bir şey vermiyor; böyle bir kalkın
manın şevki olmaz, sürükleyemezsiniz kalkınmayı. 
©eşer unsuruna şevk vermek için mutlaka ümit ver
meniz lazım, ümit de her zaman lafla olimaz; cebi
ne girecek, evine girecek, bunları sağlayamayan bir 
ekonomiyi sağlam saymak mümkün değil. 

Şimdi deminki lafımı bağlayacağım burada ve 
sözcüsünün lafına geliyorum. Plan yapmışsınız. Dör-
dünoü Planı siz yaptınız, geldiniz bu kürsüden «Bu 
planın 15 milyar açığı vardır» dediniz, yani 15 milyar 
dış kaynak tedarik edileceğine göredir bu. Sonra gel
diniz. «Efendim siz Türkiye'yi borca batırmışsınız» 
dediniz. Nereye batırmışız «12,5 milyar borca sok
muşsunuz» diyorsunuz bize. Ne zamandan beri bu? 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğundan beri gelen 
borçları bunlar; 30 seneliği vardır, 20 seneliği var
dır falan. 12,5 milyar. Ee siz 15 milyar borca sok
mak için Türkiye'yi Plana koymuşsunuz. 5 senede 
15 sokacaksınız; bize diyorsunuz ki «Niye 12,5 mil
yar borca soktunuz?» 
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Muhterem milletvekilleri, Polonya, Batıdan biz
den çok para aldı, borçlandı. Sovyetler Birliği, Batı
dan bizden çok para aldı; Romanya, Birleşik Ameri
ka ve Fransa'dan bizden daiba çök para aldı, borç al
dı. Bunun çimento almak, demir almaktan hiç far
kı yoktur. Eğer aldığın borcu yersen, yani müsmir 
yatırımlara yatırmazsan, o ayrı meseledir. Aldığın 
borcu eğer netice verecek birtakım şeylere yatırıyor-
san, ki plandada onu derpiş edersiniz zaten. Plan ya
pacaksınız, diyeceksiniz ki bu planda, 15 milyar dışa
rıdan para bulacağım. Sonra döneceksiniz diıyeceksi-
niz ki, borçlanmak gayet yanlış bir şey. 

Sayın sözcü, «Her çocuk 80 bin lira borçla doğu
yor» diyor. Daha geçen sene bunu 20 bin lira diyor
lardı, şimdi 80 bine çıkmış. Herhalde bu devalüas
yondan olsa gerek harii. 

METİN TÜZÜN (Manlbul) — O nüfûs, bu ço
cuk, Sayın Demirel. Okuyun lütfen. İhtiyacınız yok 
sizin böyle şeylere. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) _ Yok yok, ben anladığım gilbi söylüyorum, nü
fûs olsa da.. 

Aslında bakınız nedir? Geçen sene 20 bin lira de
diğiniz, yani dolar 25 lirayken 20 bin lira dediğiniz 
adam başına borç, şimdi 40 bin lira oldu. Siz hiçbir 
şey yapmadan, bir kalemde adamın borcunu iki mis
line çıkardınız. Biz hiç olmazsa 20 bin lira ile bir şey
ler yaptık. (AP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Yanıltıyorsunuz, milleti yanıltıyorsunuz. Hiçbir 
Türk vatandaşının boğazına kimise yapışmıyor şu bor
cunu öde diye. Bunlar devleit işidir, devlet öder bun
ları; ödemediği • yerde tehir eder, tecil eder, takside 
bağlar. Ne ki Türkiye'nin borcu 12,5 milyar, 18 mil
yar; siz 5 senede 15 milyar almayı derpiş etmişsiniz. 
Gelin Türkiye'yi ViaMliteye götürelim. Türkiye bu
gün 30 milyar dolar bulalbiliyorsa, bulsun alsın,, bu 
30 milyar dolarla nesi eksikse onu yapsın, ihracata 
dönlüik endüstrisini yapsın, ondan sonra artık dışarı
dan borç almasın. Banker borcu olur, o ayrı mesele. 
Mevsimlik borçtur o; şu mevsim alırsın, bu mevsim 
verirsin. Nasıl Hazine Merkez Bankasından alır, onun 
gibi. Yeter ki bunun dışında bir borç almaya gitme
sin. 

Hikâye şudur: 2 000 yılında mı kalkmalım, 2 000 
sene sonra mı kalkmalım? Eğer 2 000 yılında Batı 
Almanya seviyesine ulaşacaksak, Türkiye 30 milyar 
dolar para bulacaktır. 

New - York Herald Tribüne Gazetesinin birkaç 
gün evvelki nüshasında, Euro dolar - petro dolar 

dünya para piyasasında, Batının para piyasasında 980 
milyar dolar para var, plase edilecek yer aranıyor. 
Biz bunun içerisinden, 1,5 milyar dolar alamıyoruz. 
Niye? Kendi kendimizi hasta ilan etmişiz. Kendi ken
dimizi ha'sta ilan ettikten sonra kimse bize para filan 
vermez. Kendi kendimizi hasta ilan etmeye isyan edi
yoruz, biz hasta falan değiliz. 

Nesi noksan Türk ekonomisinin? Türk ekonomisi
ne siz 5 koyacaksınız, ben 95 koyacağım, 100 çıkı
yor orta yere. 4 600 000 köylü ailesinin 260 milyon 
döniülm arazide çalıştığı Türkiye. Yarın sabah, kimse 
bir şey söylemeden benim vatandaşım bağına, bah
çesine, tarlasına, dükkânına koşacaktır. Çalışan bir 
millet, 16 milyon çalışan insanı bulunan bir Türkiye, 
üreteceğim diye çırpınıyor; sen ona ver gübreyi, ver 
yedek parçayı, ver mazotu; o sana üretsin getirsin. 
Bir de tohum ver, iyi tohum ver; çiftçi için söylüyo
rum bunları. Üretir getirir o sana. Nitekim getirmiş 
işte, böyle geliyor. Pamuğu da öyle artmış, pancarı da 
öyle artmış, buğdayı da öyle artmış, hepsi öyle artı
yor. 

Değerli milletevekilieri, bunu münakaşa etfâmek 
yanlıştır. Münâkaşayı gelin sistem üzerinden yapa
lım. Herkes kendi kafasından bir sistem tutturmasın 
yalnız. Türk'iye'nin bir sistemi var, işte o sistem, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 4!1 nci ve 129 ncu 
maddelerine göre planlı kalkınma olacak. Tamam, 
planı kim yapacak, nasıl yapılacak? Meclislerden ge
çecek, hükümetler bu plana göre bütçe yapacaklar, 
5 sene sonra nereye geldik, ona bakacaklar. 

Her gün sabahleyin Türkiye'yi kurtarmaya fa
lan kalkmayalım canım; kurtaracağız derken batırı
rız. Bir defa yapacaksınız bunu, ondan sonra ona uya
caksınız. 

Hükümet üzerinde, «Azınlıik hükümetidir» dendi. 
Azınlık hükümeti, çoğunluk hükümeti tartışmasında 
da mana görmüyorum. Yalnız bir acayipliği or
taya koymak istiyorum bu kürsüden,' zapta geçsin di
ye söylü'yorum. Niye Adalet Partisi hükümet olma 
durumunda kaldı? Çünkü milletin temayülü o istika
mette çıktı. Kim söylüyor bunu? Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Başkanı Söylüyor, sözcüsü 
söylüyor. «Milletin istikameti budur.» Kim söylüyor 
bunu? Diğer parti sayın Genel Başkanları söylüyor. 
Pekâlâ dedik biz de. 

«Efendim, Türkiye'nin şartları ağırdır, Adalet 
Partisi bunun altına bir girsin de yıpransın.» Böyle di
yen varsa hay hay; biziim yıpranmamızla Türkiye 
kurtuiacaksa, Türkiye bu sıkıntılardan çıkacaksa can 
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feda. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz 
Türkiye için varız, Türkiye için varız/Türkiye bizden 
^İmdi bir şey istiyor. İstiyor mu? Evet. Bir şeyimiz 
varsa bunu vereceğiz Türkiye'ye, bir şeyimiz yoksa 
zaten bu işin içinde işimiz ne? 

Öyleyse biz bir büyük iddia ile buraya geldik, Ce
nabı Allah yardım edecektir. (AP sıralarından «İnşal
lah» sesleri) Çünkü biz ihlasla geldik. Ihlasa iyi sa
rılmak lazım. Yani yapacağımız her şey Allah rıza-
<sı içindir, millet rızası içindir. Onun içindir, ki mut
laka bir aydınlık açacaktır. Bütün bu zorluklara kar
şı Cenalbı Allah bize bir aydınlık: açacaktır, millete 
açacaktır. Biz onun- emrindeyiz, biz vasıtayız. Bizim 
yapacağımız bir şey yok. 

iBuna neden azınlık hükümeti denmez? Azınlık 
hükümeti şudur: Seçim yapılır gelir, genel seçim yapı
lır gelir, hiçbir parti hükümet kuracak kadar güce sa
hip değildir, koalisyon da kuramazlar, aralarında an
laşamazlar, şu olmaz bu olmaz, birisine derler ki «Ha
di sen hükümet kur, biz seni destekleyelim, memle
ket hükümetsiz kalmasın, rejim hükümet çıkaramıyor 
giibi bir duruma düşmesin» Bu öyle değil ki. Vatan. 
"sathında Adalet Partisinin 29 ilde yapılan seçimde 
% 47 oyu var. % 47 oy 288 miHetevekili çıkarır ve 
5 milletüvekili seçimi yapılan yerde % 54 oyu var. 
Zaten bizi hükümet yapmaya icbar elden sebep de bu. 
Yoksa makam, mevki hırsında veya hevesinden de-
ğu. O güç bizi itmiştir buraya. Peki o buraya inikas 
edebilmiş mi, Meclislere? Hayır, o orada kalmış. 

Bu çelişkiden dolayı biz hükümet oluyoruz ve bu
na vatan sathında muhtemel oy, bizi hükümet yapa
cak kadar oy var, ama Meclilslerin tarzı terekkübü. 
bizi hükümet yapmaya tek başımıza yetmiyor. Başka 
memleketlerde bu çelişkiyi giderecek yollar vardır, 
'bulurlar ederler. Şimdi bizim memleketimizde bu yol 
kapalı. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü bü
tün konuşması içerisinde bir vehme kapılmış1: Erken 
seçim vehmi. 

Diyor ki: «Demirel bu işi erken seçime götürmek 
birtakım yollara sevkedecekt'ir.» Ben öyle düşünsem 
öyle söylerim, hiç onda şeyim olmaz. Aslında bu
nu sizin söylememeniz lazım. Çünkü 2 Mart 1975'de 
Sayın Ecevit Antalya meydanında - o beyanlar mey
danda duruyor - «Seçimden kaçmak milletten kaç
maktır» dedi. Daha doğrusu «Seçimden kaçmak halk
tan kaçmaktır» dedi. O zaman seçim kampanyası ya
pıyordu. Seçim meselesini biz telaffuz etmedik. Çün
kü seçTme gitmeden bir hükümet yapmak mümkün
se, Öyle yapmak lazım, olabiliyorsa öyle gitmek lazım 

diye düşündük. Partimizin kurulları, grupları öyle dü
şündü ve o istikamete soktuk. 

Şimdi, seçim vehmine bence ve ona dayanan yo
rumlara hacet yok. Bunlar doğru değildir, sadece doğ
ru değildir; yani o kadar ziyanı da yoktur, onu da 
söyleyeyim. (CHP sıralarından gülüşmeler). 

Şimdi biz henüz güvenoyu almadık, ama hükü
met kurulduğu gün hükümettir. 10 gündür Türkiye' 
nin her meselesiyle cansiperane bir şekilde meşgulüz. 
10 gün içerisinde «Siz şunu yapmadınız bunu yapa
madınız» demek caiz olmaz. Öyle bir ima gördüm, 
onu doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır hayır. 

(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, yine Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
sözcüsü diyor ki «Biz düzen değişikliği yapmak için 
çaba gösterdik» sayıyor neler yapmak istemişler dü
zen değişikliği olarak. 

Bizim anladığımıza göre Halk Partisinin yaıpmafc 
istediği düzen değişikliği gerçekleşmiştir. Yani bu 
beyanları elhak doğrudur. Nasıl doğrudur? İşte Tür
kiye'de yağ kuyruğu var, Türkiye'de gaz kuyruğu var, 
Türkiye'de mazot kuyruğu var. Para pula dönmüş. 
Bir yumurta 135 kuruştan 7,5 liraya çıkmış. Bir ka
lem, çocuğun kurşun kalemi 1 liradan 10 liraya çık
mış. İşsizler ordusu birkaç yüzbin kişi büyümüş. İş
te Halk Partisinin yeni düzeni. Düzen olmuş. (AP sı
ralarından alkışlar). 

1975 - 1978 dönemindeki hükümetleri yeriyorsu
nuz. Sayın Ecevit'le de görüştüğüm zaman bunu ken
disine söyledim, tabii vatan sathında hep bunları ko
nuştuk; ama bir daha konuşalım, zapta girsin diye. 

1975 - 1978 döneminde görev alan, işte MC diyor
sunuz, 1 nci MC, 2 nci MC filan; onlar Cumhuriyet 
hükümetleridir, ne derseniz deyin; ama.. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır, onu siz 
söylüyorsunuz^ 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-" 
la) — Hayır, siz söylediniz biz söylediniz değil; ya
ni ona itirazum yok da, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metin unutulmasın diye söylüyorum; açık, aleni hükü
metlerdir, koalisyondur ve ne yapacağı belirl'i olarak 
kurulmuştur. Bu hükümetlerin 3 senelik idaresinde 
Türkiye de yokluk yoktu, her şey vardı. Bu hükümet
lerin 3 senelik idaresinde Türkiye'de % 7 vasati kal
kınma hızı sağlanmıştır. Bu toükümetleriın 3 senelik 
döneminde % 15'ten fazla değildir, vasati enflasyon 
sayısı ve bu hükümetlerin 3 senelik döneminde Türki-
ye çok şey kazanmıştır, çok şey. 3 seneden bile az bir 
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dönemde. Kerkük'ten Yumurtalığ'a 1 500 kilometre- I 
lik boru hattı bu hükümetlerin zamanında yapılmıştır. I 
Buradaki Orta Anadolu Rafinerisi öyle başlamıştır, I 
Karakaya Barajı öyle başlamıştır. Karakaya Barajı- I 
nın temeli 18 Ekim 1976Ma atıldı ve Urfa Tüneli öyle 
'başlamıştır. 22 ayda 600 metre tünel kazılmış Urfa' 
da. Tam bu hızla 60 senede biter. E, gelin bunu hızlı I 
yapın. 22 yahut 24 ayda 600 metre. Halbuki ben bek
liyordum ki, siz Hükümet olunca, biz bunun tüne
line başladık, siz de kanallarına başlarsınız. Urfa'nın 1 
omuzundan, Hazreti İbrahim bereketi getirecek olan I 
o büyük ırmak Urfa'nın omuzundan akar, omuzun- I 
dan aktığı yerde kanala girer, ta Cizre'ye kadar 400 
kilometre gider. Buraya bir kazma vursaydınız diye 
düşündüm ben. Yani bir kazma vursaydınız iyi olur- I 
du diye düşündüm. O MC hükümetleri denen hükü
metlerin zamanında 4 tane yeni kâğıt fabrikası başla- I 
mıştır. Yine o hükümetlerin zamanındadır Kars Mey- I 
dam, Dalaman Meydanı, Urfa Meydanı, Türkiye'nin ! 
hava meydanlarını düşünme meselesi. Yine o hükü- I 
metlerin zamanındadır 18 tane yeni üniversite mey- I 
dana getirme meselesi ki, 6 tanesinin temelini ben I 
attım. Yine o hükümetlerin zamanındadır ki; ağır sa- I 
nayi tesisleri kurulsun diye birçok yeni tesise girişil- I 
mistir, Türkiye motor yapsın, takım tezgâhları yap- I 
sın, dişl'i kutusu yapsın, traktör yapsın, her şeyini yap- I 
sın. Binaenaleyh, bu devri savunduk biz, savunuruz I 
ve millet de bizim savunmamızı kabullendi. Bizden şi- I 
kâyetçi olsaydı millet, o gün 4 partiydi o, yani 4 par- I 
tinin 1977 seçimlerinde aldığı rey belli. 229 millet
vekili çıkarmıştır 4 parti. Yani Adalet Partisi, Milli 
Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhu
riyetçi Güven Partisi. Eğer başarısız olsaydı seçim ka- I 
zanmaZdı. Rey nispeti % 50'nin üstündedir 4 partinin. I 
'Binaenaleyh bizi millet budandı, eğer beğenmemiş 
olsaydı bizim icratımızı ve en kötü zamanımızdı bi- I 
zim, Aralık 1978, nihayet işte 20 gün sonra da bu 
kürsüden indik gittik kırmızı reylerle. Hükümeti bırak
tık buraya gittik. Ondan sonra, o noktada dahi bizim I 
% 38 reyimiz vardı mahalli seçimlerde, fevkalade kö
tü şartlar altında. O günü aramaktadır. Türkiye bu- I 
gün. 65 liraya bıraktık etin kilosunu, bugün 200 lira 
250 lira, 10 liraya bıraktık şekerin kilosunu, bugün 25 
lira ki, o da yok birtakım yerlerde. 4 liraya bıraktık 
mazotun kilosunu 10 lira bugün, o da birçok yerde I 
yok*. 380 kuruşa bıraktık gazyağının kilosunu, bugün 
10 lira, o da yok. 575 kuruşa bıraktık benzinin kilo
sunu, bugün 23 lira, o da yok. 

AUEV COŞKUN (izmir) — Dünya fiyatları art
tı Sayın Demire!. | 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabii efendim, tabii. Ben zaten siz yaptınız de
miyorum ki, oldu diyorum. Dünya fiyatları daha ev
vel de artarak geliyor zaten. Yani ben bir gerçeği söy
lüyorum. Ben sizi suçlamıyorum şu noktada. 

ALEV COŞKUN (izmir) — O halde neden bu 
rakamları tekrarlıyorsun? Dünya fiyatları arttı. 1 gün
de % 33 artıyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben burada 8 saat dinledim, 1 - 2 saat dinleyin 
beni. 

Ve 1975 - 1978 döneminde Türkiye'nin üretimi 
katlanarak gitmiştir. Pek çok yeni tesis işletmeye gir
miştir, pek çok yeni tesisin temeli atılabilmiştir. Şimdi 
soruyorum, 22 ay zarfında, görev bırakan Hükümet 
ne yaptı? Temel attı evvel Allah, attı temel; Erzu
rum'da senede 9 bin ton alkol çıkaracak şeker fabri
kasının içerisinde alkol fabrikası, günde 25 ton eder o, 
bir kamyonlu'k iştir. Sarıkamış'ta günde 25 ila 40 
metre mikâp kereste çıkaracak bir atölye, daha bir 
şey yok ama, ben gittim gördüm onların yerlerini, 
sadece levha duruyordu, levhada kaç bin liraya çık
mış diye orada yazmışlar altına. O şekilde Türkiye'de 
birçok tesis var, küçümsemiyorum. Ama Karsta şe
ker fabrikası olduğu gibi duruyor, Van'da şeker fab
rikası olduğu gibi duruyor, Ağrı'da şeker fabrikası 
olduğu gibi duruyor; sadece arsası çevrilmiş, bizim 
bıraktığımız yerde duruyor. Ağrı'da, yılda 700 ton 
yapağı eğirecek olan bir yün ipliği fabrikası, Van'da 
onun daha büyüğü var özel şahısların elinde. 

«Bir kalkınma devri, altın devri» filan diye tak
dim edilen... Öyle falan değil; bunları tartışırız yani, 
enine boyuna bunların zaten tartışılması lazım, işte 
bu zemin o. Hiç kimsenin kızmasına, darılmasına lü
zum yok. Bıraktığınız devir ne altın devridir, ne de 
kalkınma devridir. Bıraktığınız deVir, Türkiye'yi fu-
karalaştırmış bir devirdir, kana bulamış bir devir
dir; gelin bunun içerisinden beraber çıkalım. Beraber 
çıkalım, işte onu diyoruz. 

Bir de şu : «Halk Partisi demokrasiyi kurdu» me
selesi yer yer sıkıcı oluyor. Yani Devleti siz kurdu
nuz, demokrasiyi siz kurdunuz, ondan sonra hani her 
şeyi siz kurdunuz. Başkaları?... Siz böyle efendi olu
yorsunuz, başkaları da uşak gibi oluyor. Bir eşitlik 
'tanıyın herkese de, işte «beraber kurduk» falan deyin 
yani. Elinizden gelse 1946'da siz demokrasiyi mi kur
dururdunuz Türkiye'de yani; mecbur olmasanız?.. 
(AP sıralarından alkışlar) 
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Kaldı ki, o günkü Halk Partisi ile bugünkü Halk 
Partisinin uzaktan yakından bir alakası yok, zaten 
reddimiras da ettiniz. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Ondan sonra, sayın arkadaşımız diyor ki; «Sol-
suz demokrasi olmaz, demokrasisiz sol olmaz.» E, 
«Demokrasiyi biz kurduk» dediğiniz yerde sol yok. 
Yani eğer demokrasiyi 1965te kurduysanız başka; 
1965te sol var, sizin sollamanız 1965'tedir. (Gülüş
meler) 

Ama eğer «Demokrasiyi 1923'te kurduk» diyor
sanız, 1923'te demokrasi yok, tek parti var. «Demok
rasiyi 1946'da kurduk» diyorsanız; o günkü Halk 
Partisi fevkalade muhafazakâr bir parti, sol mol de
ğil. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ Ö Z S Ü T (İsparta) — Soldur; 
zaten devletçilik demokraside vardır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL. (Devam
la) — Devletçilikle bitmez sol; yani Atatürk de mi 
sol yoksa? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Hemşehrindir, o 
da senin kadar bilir, yarii Isparta'lıdır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Karıştırma karıştırma, «Atatürk de sol» deyip 
çıkmayın işin içinden. 

Değerli mille'tvekilleri, «Çalışma hakkından, eme
ğin değerimden hiç söz etmemişiz» diyor, sayın sözcü. 
Programın 17 nci sayfasında vafdır onların hepsi, 
,17 nci sayfasını bir daha okursa bulacaktır. 

«TRT'ye iftira etmişiz» diyor. TRT'ye iftira etme
diğimizi, az bile söylediğimizi her imkânla ispatla
maya hazırım. 1 Mayıs 1978"den 15 Ağustos 1979'a 
kadar geçen donem içerisinde siyasi haberleriin, ek
randan verilen siyasi haberlerin yekûnu 13 929 daki
ka ve bunun, 13 929 dakikanın 3 570 dakikasını Sa
yın Ecevit kullanmış, (şahsen) geri kalan kısmını 
Halk Partisinin sözcüleri ve bakanlar kullanmış; 
10 967 dakika ediyor. % 78,5'unu siz kullanmışsınız 
televizyonda siyasi haber kısmını, % 5,2"sini Anamu-
halefet Partisi olarak biz kullanmışız, % 9,8'ini Milli 
Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhu
riyetçi Güven Partisi kullanmış, % 11,7'sin i dernekler 
ve sendikalar kullanmış. 

Dernekler ve sendikalar siyasi partilerden daha 
çok kullanmış aşağı yukarı. Şimdi, buna adalet de
mek mümkün mü? Bu adalet falan değil. Böyle 
TRT kullanımı olmaz. Biz böyle yaparsak, gelin bu
rada söyleyin. Böyle şey olmaz. 
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Bununla da bitmiyor. Şimdi bu TRT ne yapmış, 
programlar yapmış. Bu programların bir kaç tane
sini söyleyeceğim. 1978 yılı Aralık ayında gösterilen 
bir film demiryolu sobatajlannı öğretiyor. Nitekim 
sonradan Türkiye'de - illiyet rabıtası nedir bilmem -
demiryolu kazaları olmuştur. Ondan sonra, bu ya
yınlarda devletin temel nitelikleri bir yana itilmiştir. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, de
mokratik özgürlükçü rejim ayaklar altına alınmıştır. 
Yurdumuzun çeşitli yörelerinde yaşayan vatandaşla
rımız ısrarla tahrik edilme yoluna gidilmiş, geçmiş 
kötülenmiş, vatandaşın geleceğinden umudunu kes
mesi yolları denenmiş, millete bu nizamla yaşanmaz 
imajı verilmek istenmiştir. Biz bunları ispatlamaya 
hazırız. 

Türkiye'de bir Anayasa var; 121 nci maddesine 
göre bunun, tarafsız olması lazım. Tarafsız olmasını 
kim kollayacak? Hükümetler kollayacak, Meclisler 
kollayacak. Halbuki hükümet bunu taraf yapmış. 
Taraf yapmadığınızı söyleyemezsiniz ki. 

Anadolu Ajansını basıp, Anadolu Ajansının idare
sini devralmadınız mı? Onun da tarafsız olması la
zım buna göre. 

TRT için söylediklerimiz azdır. TRT'den bütün 
millet müştekidir, açık söylüyorum. Sizin taraftarla
rınız da müştekidir. Onlar da bu memleketin çocuk
larıdır, herkes şikâyetçidir TRT'den. Gayet tabiidir 
kıi, TRT'yi düzgün hale getirmek... 

TRT üzerinde dünyanın her tarafında tartışma 
var. Yani BBC'ye giderseniz, zaman zaman İngiliz 
Hükümetiyle BBC arasında da ihtilaf çıkıyor. Fran
sa'ya giderseniz Fransız Hükümetiyle onların Radyo -
televizyonu arasında ihtilaf çıkıyor. Almanlar başka 
bir nizama bağlanmış; ama bizim bu TRT'yi oturta-
bildiğimizi kimse söyleyemez. Buna milletin TRT'si 
demek mümkün değildir. Gelin bunu milletin TRT'si 
yapalım. Biz bir şey ummayız TRT'den falan. Za
ten hani öyle ekranla, bilmem mikrofonla falan eğer 
miMTeöi ikandıırm'ak mümkün olsa, 14 Ekim seçimleri 
başka türlü olurdu. (AP sıralarından «Bravo»» ses
leri, alkışlar) 

«Danıştayım, Anayasamın 114 ncü maddesindeki 
durumunu beğenmiyormuşuzj» hayır, bizim Danış-
tayla falan bir ihtilafımız yok. Bizin sadece söyledi
ğimiz şey şu: Aniayasianm 114 ncü maddesi ki, yilne 
1971 yılı sonrasında meydana getirilmiştir. İdarenin 
eylem ve işlemi mahiyetinde kararları Danıştay ala
maz diyor. Bizim istediğimiz odur, başka bir şey is
temiyoruz, Yani, şu tayin yanlıştır, olabilir; ama 
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filan yere filanca zat oturacaktır dediğiniz zaman, o, 
idarenin eylem ve işlemi olur. Cem hadisesi öyle 
oldu. Cem oturacak, başka kimse oturmayacak diye 
Danıştay karar verdi. Yani ne yapalım, şu Anaya
sanın, Türkiye'yi idare edenlere verdiği hakları kul
lanmayalım mı? Zaten bu şekilde işin içinden de 
çıkılmaz. Biz beğenmediğimiz şeye uyarız, sonra 
onu değiştirmek için gayret sarf ederiz. Bizim işimiz 
o. 

* 
«Efendilim, ekonomiyi büyütmekten bahsediyorsu

nuz, gelir dağılımından hiç bahsetmiyorsunuz.^ diyor. 
Hemen onun 3 satır altında da, sayın sözcü, «işte 
köylüye şunu vermeyi vaat ediyorsunuz, esnafa bu
nu vermeyi vaat ediyorsunuz, işçiye bunu vermeyi 
vaat ediyorsunuz^ diyor. İşte o, gelir dağılımının 
düzeltilmesi zaten. Onu nereden vereceğim? Büyüyen 
ekonomiden vereceğim. Yani, beyanınız 3 satır aşa
ğısında zıtlaşıyor. Şunları şunları şunları veriyorsu
nuz diyorsunuz. Fakir fukaraya onu vereceğim ki, 
onların gelir dağılımını düzelteyim. 

K'aıldırfan ilki bak'anlıik israfı öMemök için kaldı
rılmıştır. Parkinson Kanunu var. Parkinson Kanu
nuna göre, devlet büyüdükçe masrafları büyür. Dev
let aritmetik dizi şeklinde büyürse, masrafları geomet
rik dizli şekiinıde büyür. Yamii 1, 2, 3 g'lbi gider. lMn 
üssü, 2'nin üssü, 3'ün üssü gibi büyür. Yani, dev
leti 3 büyütürseniz masrafları 9, yahut 27 büyür. 
Onun için, devleti büyükmekte fayda yok. Devleti 
sadece, ülkenin işleniinıi görebiecelk büyüklükte tutmalk 
lazımdır. Bizim Adalet Partisi olarak düşüncemiz, 
büyük devlet değildir, büyük devlet israftır, kontrolü 

/ mümkün değildir, çevrilmesi mümkün değildir. Dev
leti mümkün mertebe kompakt, mümkün mertebe 
dinamik, mümkün mertebe özlü tutmak lâzımdır. 
Bugünkü sıkıntılar da oradan geliyor. 

Bir de, mahalli idareler üzerine, yani Yerel Yö
netim Bakanlığı diye bakanlık kurmak mümkün mü, 
değil mi, hukuken tartışılır. Neden? Çünkü mahalli 
idareler özerktir, bunları merkezi idareye bağladı
ğınız takdirde, o zaman mahalli idare vasfını kay
beder, yani o zaman seçilmiş adam belediye reisi, siz 
buradan ipini kesiyorsunuz belediye reisinin, ne yap
sın o? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Vardır, İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü var
dır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Genel Müdürlüğü tanzimcidir, siyasi bir ma
hiyet verdiğimiz zaman, o genel müdürlüğü bakanlık 
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yaptığınız zaman, doğrudan doğruya mahalli idareleri 
getirip hükümete bağlıyorsunuz, öyle değildir mese
le. 

Köy hizmetleri, iddia ediyoruz, bunları daha rahat 
bir zamanda tartışırız. 1978 - 1979 senelerinde za
ten para değerini kaybettiği için ve hele 1979 sene
sinin Ekim ayındaki seçimlerden önce nerede köye 
ait makine varsa seçim vilayetlerine götürdüğünüzden 
dolayı... Yaptınız mı yapmadınız mı?.. Seçim vila
yetlerine götürdünüz bütün dozerleri, greyderleri. 
Efendim Eskişehir'de seçim yok, Eskişehir'dekiler, 
Balıkesir ile Kütahya'ya... Ondan sonra, köy yoluna 
döktüğünüz kumlaıı, köylü size rey vermedi diye 
düzeltmeden bırakmışsınız, duruyor orada, her şey 
olduğu gibi duruyor, evet beyler, bunu yapmamalıy
dınız, gayet açık söylüyorum, bunu yapmamalıydı
nız. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Siz de yaptınız Sayın Demirel. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Batıl makûsun aleyh olmaz. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Attığınız elektrik direkleri hâlâ duruyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tamam, dikseydiniz 2 senede. Batıl makûsun 
aleyh, yani kötü, emsal olmaz. Biz yaptıysak siz 
yapmasaydınız. Yani biz yaptık diye mi yaptınız 
siz? 

Şimdi yine burada bir hususu,' «sizindi, bizimde 
diye tartışmaya tabi tutmadan, ama zihinlere nakşol-
sun diye söylüyorum; beyler bu Güneydoğu Anadolu 
büyük projesini ne yapıp Türkiye yapmalıdır. Bu 
Güneydoğu Anadolu büyük projesi, Dicle, Fırat; 
Dicle Fırat dediğim zaman Diclenin sadece Türkiye 
içinde değil, Zap'tan başlayarak, ta Gaziantep'e ka
dar gelen bütün kollarının üzerinde ve yukarıda Di
yarbakır Ovasında Kral Kızı, Ilıksı, Batman baraj-
flarıyla, aşağıda Fuat üzerindeki barajlarla., bir seri-' 
dir bu aşağı yukarı 12 baraj, bu tesisleri yapmalıdır 
Türkiye. 20 milyon dönüm araziyi sulamalıdır ve 
bir gün gelecek, yiyecek maddesi, (çok uzun zaman 
değil) petrolden daha önemli hale gelecek. Bugün
kü imkânlarımızla biz bunu çok zorlanırız, yeni im
kânlar bulmalıdır Türkiye buna, bu çok güzel bir 
projedir. Evet bu imkânları bulmakta zorluklar var
dır, bu imkânları beynelmilel kaynaklardan bulmaya 
kalktığımız zaman, işte efendim Irak ile su hakları, 
Suriye ile su hakları, bilmem ne su haklan çıkarırlar, 
ama bunları Keban'da, Karakaya'da aşabildik. Çün-
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kü çok su var, bizim dağlarımızın büyük serveti o. 
Nil nehrinin Assüvan'a getirdiği kadar suyu Fırat 
nehri Bilecik'te bırakır. Yani Bilecik'te Fırat nehri
nin ne kadar suyu varsa Nil'in Assuvan'da o kadar 
suyu vardır. Bu büyük kaynaktır. Bu kaynak iyi 
kullanılmalıdır. Yukarı ovalarda da, Erzurum'da, 
yanıi Erzuıruım'un> içinden geçip gelen şeyler, aşağıda 
Muş'da bütün bu tesisler meydana getirilmelidir, ça
buk yapılmalıdır. Çabuk dediğimiz zaman 200 sene 
değil, 10 sene içinde üniteler birer birer hizmete 
girmelidir, 20 sene içerisinde de tamamlanmalıdır. 
İnsan gözünü açıp kapamadan gelip geçiyor bu ve 
bu, ihracata dönük bir tarım endüstrisi haline getiril
melidir. Batı Almanya veya Avrupa'nın diğer büyük 
şehirleri, kaç kilometre mesiafeden havayolu'yila yiye
cek getiriyorlar?.. İtalya Habeşistan'dan götürüyor
du Habeşistan çökmeden evvel, bir çok sebzesini, 
meyvesini pekâla. 

İsrail Londra pazarlarını karanfille besliyor, se
nede 50 milyon dolara yakın çiçek satıyor İsrail 
Avrupa'ya, ama her gün uçağı var, her gün gidiyor 
o. 

Binaenaleyh, burada çok büyük bir potansiyel 
var, kim hükümet olursa olsun, hükümet olmayan 
muhalefet oluyorsa, bu meseleyi beraber takip ede
lim diye hepinizin hafızasına veriyorum. 

Bu, «taban fiyatlarıyla köylüyü zenginettikj» işin
de yanlışınız var, yanlışınızı söyleyeyim. Buğday 
politikanız yanlış olmuştur. Bugün buğday dünya 
piyasalarında 8 - 9 lira. Buğdaya 4 lira, 420 kuruş 
fiyat verdiniz. Seçim esnasında da, az geldi dediniz, 
80 kuruş daha verdiniz. Neden seçim esnasında ver
diniz, onu da anlamıyorum yani; seçimlerden evvel 
vermedi'nıiz de. Onu Sayın Ecevit, işte dünya fiyat
ları o zaman çıktı diye cevaplıyor. Dünya fiyatları 
8 liraya, 9 liraya çıktı; yani vereceksen o zaman daha 
gönüllü verseydin; ama bu çeşit işler bir şeye yara
maz. 

Simidi ibaikınız, benıim köylüm, buğday 3 lira ilken 
50 ton buğday satıyordu, bir tane Ferguson 165 trak
tör alıyordu; 150 bin lira idi Ferguson 165 traktör. 
Şimdi buğday 420 kuruşa çıktı, traktör 700 - 800 bin 
liraya çıktı. fcBugün 150 ton - 160 ton buğday satması 
lazım; köylüyü nasıl zengin ettiniz?.. 

Her mahsûlde böyle. Hiç bir mahsûl gösteremez
siniz ki, köylüye verdiğiniz paralar, köylünün sattı-
ğıyla aldığını karşılasın. Köylü fakirleşmiştir. 

Esasen, sizin buğday politikanız doğru olsaydı 
buğday alırdınız. 18 milyon ton buğday var yine 

Alla'ha şükür; ama Toprak Mahsûlleri Ofisinin mu
bayaa ettiği buğday 1 milyon 600 bin ton bu sene. 
500 bin ton da geçen seneden stoku var; 2 milyon 
100 bin ton eder. Bu ancak ordunun ve büyük şehir
lerin ihtiyacına ucu ucuna yeter ve gelecek Mayısa 
stoksuz girer Türkiye. Halbuki Mayısa girdiğimiz 
zaman, Türkiye'nin elinde asgari 500 bin ton stok 
olmalı. 1978'den 1979'a girerken, Mayısta büyük 
stok var. 

Onun içindir ki, köylü size buğday satmadı; köy
lünün elinde buğday var, satmadı. Çünkü fiyat ver
mediniz. Eğer bu fiyat iyi olsaydı, size dediğim za
man; yani Toprak Mahsûlleri Ofisine satardı köylü 
.buğdayı. Köylü buğdayını ambarına koydu, evine 
koydu; fiyatınızı beğenmedi. 

O zaman nasıl diyorsunuz yani, «biz köylüyü buğ
day politikasıyla zengin ettik?p» Etmediniz, ezdiniz 
köylüıyü. Yani bir ıtnalkltörün aynla mahrutisıfain 10 
bin lira olduğu Türkiye'de, «buğdaya 4 lira verdikp» 
diye övünmekte mana yok. Bir traktörün arka las
tiklerinin 70 bin lira olduğu Türkiye'de - 10 bin li
raya alıyordu adam bunu; şimdi 70 bin lira - ve bir 
akümülatörün 15 bin lira olduğu Türkiye'de - 3 bin 
liraya alıyordu akümülatörü - biçerdöverin tamirinin 
300 bin lira olduğu Türkiye'de buğdaya 4 lira ver
dik diye övünmekte bir mana yok; bu hale gelmiştir. 

Yani tarımın mekanizasyonundan vazgeçemeyiz 
beyler. Tarımın mekanizasyonundan vazgeçersek aç 
kalırız. Petrol olmadığı zaman kuyruk muyruk olu
yor işte; ama buğday olmadığı zaman, ekmek olma
dığı zaman çok büyük sıkıntıya gireriz. 

Yeni yerleşim alanları ve konut projesi üzerinde 
Sayın Ecevit'le de görüşmüştük. Baktım ben mese
leye, henüz istimlakleri yapılmış, her şeyi tamamlan
mış bir durum yok, altyapı da yok; yani yapılmış alt
yapı falan da yok. 

Üç vilayette; İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da 50 
bin ünitelik şehir kurulacak. Gayet iyi düşünce, 
bunları yapmak lazım, tamam da, bize bırakıldığı 
yerde bir şey yok. İstimlak paraları da Ödenmemiş, 
birkaç kuruş ödenmiş, altyapıları da yapılmamış. 

Yalnız bir gariplik var, 12, 13, 14 Ekim günleri 
ilan var gazetelerde, «gelin arazi veriyoruz^ diye. 
Gelene acaba nereyi verecek merak ediyorum. Gel
seydi adam, ne vereceklerdi merak ediyorum. Vere
cek bir şey yok çünkü orta yerde. Daha planlar 
hazırlanmamış; dağıtıma hazır değildir bildiğim ka
darıyla. 
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Sürat yolları üzerinde, değerli arkadaşımız, Sayın 
Sözcü bizi itham etti, sürat yolları Türkiye'yi başka
sına peşkeş çekmekmiş. 

Türkiye bu sürat yolîarını yapacak, başkası için 
değil, kendisi için yapacak. Esasen, bu sürat yolunun 
bir kısmı çıktı. İstanbul Ankara arasında İstan
bul'dan İzmit'e kadar - Hereke civarında o aküdük-
ler (aqueduc) falan yapılırsa - çıktı. Eğer o çift yol 
olmasa İstanbul'a girmek mümkün değil. 

İkincisi, Ankara'dan Kızılcıhamam'a kadar yer 
yer büyük çapta çıktı; arası da çıkacak. 

Türkiye bu sürat yolunu yapıyor; ama bu muvak
kat bir yoldur. Esas büyük yol o güzargâhtan geç
meyecek, başka güzergâhtan geçecek. Biz, başkası 
geçsin diye yol yapıvermeyeceğiz, evvela kendimiz 
geçeceğiz. Başkası geçerse ondan da para alırız; yol 
bu. Ama İran çökmeseydi, Avrupa ile Asya arasın
da çok büyük bir akıntı vardı. 

Körfezin etrafında her sene 100 milyar dolar pa
ra Var. Daha bu bir süıre olacak. Belki 15 - 20 sene 
olacak; 100 milyar doMr. Ve Suudi Arabistan suyu
nu getiriyor Fransa'dan, tavuğunu getiriyor bitmem 
nereden. Herşeyihıi alıyorlar, herşeyini. Kuveyt de 
öytte. Bu geçecek. Şimdi biz bunu geçirtmiyoruz, ge
çemiyorlar bu ara. Ne olmuştur? Yemi bir yol çık
mıştır. Geliyor TIR kamyonlüarı Sellanilk'e, Selan.:!k' 
ten Uazklye'ye feri ile gidiyor. Bu iyi mi? İyi değil 
ki. Yani Türkiye 'kendisi geçecek evvela bu yollar
dan. 

Türkiye'ye sürat yollu lazım. Avrupa ve Amerika 
sürat yollarına 30 sene evvel girdi. Biz 50 sene son
raya katlamayız. Benim bildiğini bir şey vardır, sağ
lam bir kaidedir, dünya 'tatbikatında görülmüş bir 
kaidedir; Ulaştırma sisteminiz eğer kâfi değilse, eko-
nomıinüzıi geraişletemezsinıiz. Efendim hep demiryolu 
olsun. Hayır efendim; demıitryo'Üu da ollsun, karayolu 
da olsun. Onlar birbirinin yerine ikame değildir, bir
birlerini tamamlarlar. Çünkü demiryolu her yere ya
pamazsınız, demiryolu bir anlaşebekedir. Yolu her ye
re yapabilirsiniz; ta dağların başındaki yere, 2 0C0 
metre yukarıdaki yere demirycöu yapamazsınız ki. 
Onun içindir kıi, bu sürat yolları meselesc'ndekıi dü
şüncelerinizi tashih edeceğinizi ummiak istiyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Dağ başına sürat 
yolu da yapamazsınız 'ki. 

„BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la)'— Yo yo, sürat yolları yapılacak, siz isteseniz de 
yapılacak, istemeseniz de yapılacak. Zaten yapılıyor, 
bir kısmı çıktı. Bakınız, bugün Edirne - İstanbul ara
sına ne kadar sıkışık haildeyiz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Dağın başına da 
demiryolu yapamazısınız İki. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —- Dur dur, onlar o kadar çaıbulk karara varıla
cak iş değil Siz onu kaldıramazsınız. 

Savunma sanayii ile ilgili olarak sayın sözcünün 
söylediği şeyler külliyen yanlıştır. Neden? Efendim 
1950'ye kadar Türkiye savunana sanayii yapmış da 
ondan sonra yapmamış. 1950'ye kadar ne yapmış, on
dan sonra ne yapmış, bir bakalım. 

1950'ye kadar Türkiye Mato:ne Kimya Endüstrisi 
tesislerini yapmış, 1950'de Makine Kimya tesislerine 
beş mislini eklemiş. Tamam, beş mislini eklemiş. On
dan sonra, Türkiye Göl'cüik tersanesini yapmaya baş
lamış, Gölcük tersanesinde sadece Yavuz Zırhlısı ••ta
mir edilirdi. Gölcük tersanesinde gemi yapma hadi
sesi 1950 sonrasındadır. Gemi yapma hadisesi aslında 
Kıbrıs'a çıkartma gemileriyle başlar. Gemi yapma 
hadisesi şilep yapmakla başlar, 1965 sonraısınidadiır. 
Orası öyle tesviye edildi. Türkiye ne yapmış 1950 
sonrasında? Tank fabrikası yapmış, Sakarya da Tank 
Fabrikası var Türkiye'nin. 1950 sonrasında ne yap
mış Türkiye? Sekiz tane fabrika yapmış, savunma
mızın ihtiyacını karşılamak üzere. 1950 sonrasında 
Türkiye Eskişehir de ne yapmış? Jet uçaklarının ta-
mirhlanesimi yapmış, bugün bu jet uçaklarının aşağı 
yukarı hemen hemen motorlarının her türlü revizyo
nu yapıflabiiyor. 1968 öncesinde bizim jet uçakları
mızın motorları Fransa'ya ve Amerika'ya gider, ora
da tamir olurdu. Ne yapmış Türkiye 1950 sonrasın
da? Türk Ordusununun modernizasyonu, mekanizas-
yonu 1950 sonrasındadır. Yani İkinci Dünya Harbi 
sonrasında Türkiye'nin kaç tankı var, kaç kamyonu 
var, nesi var; 1950 sonrasındadır. 1950 sonrasında, 
Türkiye aşağı yukarı 20 yerde kademe yapmış; bu 
makinelere bakılması için. Herbirisi birer fabrikadır. 
Velhâsıl, 1950 sonrasında harp sanayii yapılmadı de
mek yanlıştır. Gemiyi yapar hale Öyle geflimişsiriiz, 
tankı yapar hale öyle gelmıişsıiıniz ve Türlkiye 1950 
sonrasında 'ilk defa olarak fişek ısataaştır Almanya' 
ya. Ondan evvel sattığı bir şey yok. İlk defa olarak 

fişeği 1950 sonrasında satmıştır,. 1957'de sattit fişe
ği. -..--.•-••;• 

Şimdi gelin, bu inkarcılıktan birşey çıkmaz. Ya
ni niye 1950'den öncesini kötülettiriyorsunuz? Nıiye 
195Q'den sonrasını kötülettliriyorsunuz? Nerede ne 
yapıldıysa hakkını verelim. Bundan biırşey çıkmaz, 
bence bir üslup değişikliğine ihtiyaç vardır. İster • de
ğiştirirsiniz, ister değiştirmezsıiniz; ama geçen 25 se-
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neyi kötüleye kötüleye elinizle birşey geçmeyecektir. 
Çünkü 25 - 30 senemin esenleri orta yendedir. 

«Efendim imam hatip okulları ile ilahiyat fakül
teleri burada zikredilmemiş. >>. Bu programım içimde 
'bir bahis var, diyor 'kıl buraya her şeyi yazmak müm
kün değildir. Devletin klasik hizmetleri devamı ede
cektir. Binaenaleyh, burada olmayan şeyleri yok say
mayın diye ıbir bahis vardır. Bıiiz imlam - hatip okulla
rının Türkiye'deki 500'e yakın imam - hatip okulu
nun 400 tanesini biz açtık, daha fazlasını bıile. 7 ta
ne Yüksek İslam Enstitüsü vardır Türkiye'de. Bur-
sa'da vardır, hiz taçtık. İzmir'de vardır, biz açtık. Er
zurum'da vardır, biz açtık. Konya'da ve İstanbul'da
ki zaten vardı. 7 tanesinin 5'ini biz açmışızdır, Yük
sek Islamı Enstitüsünün. Binaenaleyh, bizim açtığn-
mız Yükseik İslam Enstitülerini bizıim bir kenara bı-
rakımamız, iımiam - hatip okullarımı bir kenara bırak
mamız düşünülemez. Hiçbir şekilde düşünülemez. 
(AP şuralarından alkışlar). 

Efendim, bir dış politika kompleksime girmişiz,.. 
CHP'nini dış pollMkaisının nesini kıskanacağız, nesini 
yani? Nesini kıskanacağız? Efendiim, siz bundan iki 
sene evvel bu kürsüden bize denildi ki, siz atıldınız, 
yani uyuşuktunuz, biz hareketliyiz. Demek ki, bu 
meseleler bizim uyuşukluğumuz yüzünden ma hallol-
muyor? «Evet öyle»ı. E, «Siz ne yapacaksnmız»ı, «Biz 
hareketi olacağız». Oldunuz da ne oldu? Türkiye' 
nin bütün meseleleriı askıda. Bütün meseleleri askıda. 
Efendini saygınlık kazandırmışsınız. Nerede kazan
dırdınız saygınlık? Nasıl kazandırdınız saygınlık? Bel
grat'la gitti Dışişleri Bakanı. Belgrat'ta, Yugoslavya 
bizirn Kıihrıs hakkındaki düşüncemizi benimsedi di
ye beyanat verdi. Omdan sonra Hindistan'a gitti; 
YenlideHhi'de Hindistan bizim düşüncemizi benimsedi 
diye heyanat verdi. Sonra bağlantısızlar toplantısı ol
du, Yugoslavya ille Hindistan bir araya geldi, bizim 
aleyhimizde karar tasarısı verdiler. Bu mu saygınlık? 
Bunun neresi saygınlık yani? 

Bizıüm siızdıe kıskanacağımız bir şey yok. İyi bir 
şey yaparsanız, iyi bir şey yaptılaırdı deriz, yani o 
kadar da cesaretimiz vardır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bakmadınız, ben 
açıtk söylüyorum. Çimento fabrikaılıarı olduğu giibd 
duruyor. Gidin bakın, orada Adilcevaz fabrikasına, 
gidin bakın Ergani fabrikasına ve beyler bu, Adıya
man, Ergani, Urfa, Kahramanmaraş çimento fabri
kaları yapılmazsa, yarın o büyük projeler için çimen
to yok. Onları biz onun için koymuştuk; o büyük 
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Güneydoğu Anadolu projesini. Zaten oralara ancak 
yeter o. Bunları yapmadınız, hepsi duruyor. 

Söker fabrikaları, 7 tane şeker fabrikasıdır, oldu
ğu gibi duruyor, bunüları hiç yapmadınız, dokunma
dınız. Gübre fabrikaları olduğu' gibi duruyor ve ma
kine fabrikaları olduğu gibi duruyor. 

Sigara fabrikaları: Tokat'taki sigara fabrikası 
doğru değil, ama olduğu gibi duruyor, yürekler acı
sıdır. Erzurum'daki de kör - topal. Diyarbakır'daki 
de aynı şekilde. Bu sigara fabrikalarını, tütünü ol
mayan yerlere 'bizim götürmemizin sebebi, tütünü 
götürelim de, - Olan yere de olmayan yere de - ol
mayan yere götürmemizin sebebi, tütünü götürelim; 
de ortada işçiyi hicret ettirmeyelim. Yani tütünü işle
mek için İzmir'e geleceğine Erzurum'a tütünü götü
relim; benim vatandaşım orada otursun, orada işle
sin bunu. Bunun esprisi oydu. Bu fabrikaları yapma
dınız ve yenliden büyük sulaimıalara girmediniz, yeni
den diğer büyük işlere girmediniz. 

Toprak reformunu blama soruyorsunuz. Biz size 
Urfa'da 2 milyon 600 bin dönüm toprak devrettik. 
Ne yaptınız? Hiç; 22 ayda toprak reformunda yap
tığınız bir tek çöp yok. 1 milyon 600 bin dönümünü 
biz satın aldık, istimlak ettik. Yani bizim 1975 - 1978 
Hükümetimi diyorum. Biz istimlak ettik, biziım Hü
kümetimiz etti. 4 milyar lira parla yatırdık toprak re
formuma ve 1 milyon dönüm! de Hazineye ait arazi 
çıktı, bunların hepsi bağlandı. Devletin elinde bugün 
2 milyon 600 bin dönüm toprak var. Ben sonra sor
dum Sayın EceVit'e, «Danıştayda birtakım sıkıntılar 
çıktı» dedi. Sonra, Toprak Müsteşarlağmia bakan ar
kadaşa sordum, onlar halloldu dedi bana; Danıştay
da çıkan sıkıntının hepsi halloldu dendi. Çünkü Ana
yasanın 38 nci miaddesiimıin bir bölümü iptal edildi. E, 
onun yerine de bir şey getirmediniz. Yani toprak re
formunla hiç dokunmıamışsınıizdiır; bari ağzınıza al
mayın daha iyi. 

«Efendim, dışsatım arttı» filan diyorsunuz. Bak> 
nız muhterem beyler, muhterem milletvekilleri; evve
la Türkiye'min satacak malı otoaffiı. Yani satacak 
malınız var da şimdi satamıyor musunuz? Yani efen
dim, biz yeni dışsatım sahaları bulduk... Satacak ma
lınız yok ki zaten, nereye me satacaksınız? Satacak 
mail demek üretim demektir. Ne üreteceksiniz? Fab-
rikailarınızm çoğu % 30 kapasiteyle çalışıyor, bir kıs
mı da kapalı. Çiimenıto yok satacak. Çimentonun res
mi fiyatı 60 - 70 llıira, gayri resmisi iç piyasamızda 
220 lira. Dolar ne hale geldi dünyada, bir de İsviçre 
frangına vur, ne oluyor? 1976'da ne satmışsın? 
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BinaenaOeyh, şimdi bakın ben size nazara olaraık 
söylüyorum; «az sattın, çok sattın...») Ne satacaksın? 
Üreten bir ekonomi olacak ki, onu satacaksın, Fab
rikaların duruyor, yemi fabrika yapmıyorsun, mevcut 
fabrikalara hammadde bulamıyorsun, sata sata bir 
iplik sattın, bir de buğday, üzüm, incir falan onları 
sattın, hepsi bu sattığın. Onîar da zaten daima sa
tılır. Satmıalk için hangi çeş;t yeni mal çıkardınız, han
gi çeşit? 

Miîfi eğitim meselesi üzerinde, milli eğit)imıin mil
liliği meselesi üzerinde hassasiyetle duruyoruz, has
sasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. 
«Millilikten kastınız ne?» diye keşke sormasaydınız; 
Mili Eğitim Temel Kanunundaki esasların tatbikini 
istiyoruz. Mili Eğitim Temel Kanunundaki esaslar; 
«Türk milletinin bütün fertlerini, Atatünk inkilaplla-
ruına, Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk toplumunun 
milli, ahlaki, insani ve 'kültürel değerlerini koruyan 
ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, daima 
yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyetine karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış hali
ne getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek»! diyor ikin
ci maddesi. Bunu istiyoruz. Yani istediğimiz şey bu. 
Her halde çok bir şey istemiyoruz yani. (AP sırala
rından alkışlar). Ve bunu neden istiyoruz? Anayasa
nın dibacesinde: «Bütün fentlerimi, kaderde, kıvanç
ta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, mil
li şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, 
dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yü
celtmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve 
İham alarak>x denilmektedir. İşte bunun tatbikini is
tiyoruz. Yani milli, tnilliiyetçj gibi sözler Türlkiye 
Cumhuriyetinin temelidir, mayasıdır, bunlardan çe
kinmeyin. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Biz ne çekinelim, 
bizim altı oktan biri mıiliyetçıil'ik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır hayır, yani arkadaşımızın, sözcünüzün 
söylediği sözler içerisinde böyle bir çekinme gördüm 
de onun için söylüyorum, ifade öyle. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Böyle düşünüyor
sanız sizi 'kutluyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
da) — Böyle düşünüyoruz, böyle böyle, tabii. 

Simidi, değerli milletvekilleri; diğer ark'adaşlarımı-
zm telkinlerini gayet tabii ki, dikkatle nazari itibara 
alacağız. Birkaç cümfc Sayın Erbakan'm sözleri üze
rinde durmak istiyorum, 
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I Sayın Erbakan soruyor; «3,5 milyon işsizimiz var, 
j ödemeler dengesi açık, neden bu kadar işsiz var, ne

den altyapı eksik, neden milli gelir az?»ı diye soru
yor. Bunlara da cevap veriyor, «materyalizme sap-

I lanmışız, taklitçilik var»; kendi düşüncelerini) söylü-
I yor; «bunlar düzeltilmeden sanayi kuramayız, inkâr-
I enlik var...»ı 

I Aslında söylediği şeylerin tartışmasına girmeden 
I çok, yine ben plan modellineı döneceğim. Bir hesap 

yiaparsınız, bir plan; şu kadar kaynağınız vardır, bu-
I nu şuraya koyarsanız şu üretimi çıkarır, şu kadar 

işsizliği giderir. E, Türlkiye çok gerilerden başlamış, 
bu fcaldar yapabilmiş. Ha, şimdi kaybolmuş bir şey 

I yok. Bu noktadan itibaren eğer Türküye, hakikaten 
I böylle fevkalade mucizevi şeyler bilen varsa, yani bir 

gecenin içinde Türkiye'yi değiştirme imkânlarını fa-
J lan bilen varsa, buruları öğrenmekten çok memnun 
I oluruz. Tabdıi bizim de aklımızın yatması lazım. Yani 
I şunları şunları yaparsanız şöyle olur diye 'bizim ak-
I lımızın ona yatması lazım, onu öğrenmekten:, ona 
I açığız. 

I Şimdi, birçok şey lazım; efendim şu lazım, şu 
lazım, tamam. Lazımları alt alta yazar toplarsınız, 

I sonra döner düşünürsünüz; nereden? Ellinizin aflltı, 'bu 
I tarafa haklarsınız kaynak şu kadar, dönersiniz o la^ 
I zumlardan birer birer silersiniz. Lazımlar kaynağı 
I denk gelinceye kadar lazım silersiniz, kaynak budur. 
I Ben buna hesaptır diyorum. Milli menfaat hesabı da 
I böyledir. Milli menfaat hesabını, bunları yapmajk 

zor şeyler değildir ve bu hesaplar yapılır. 

J Diğer telkinlerin tartışmalarına uzun boylu gir-
I mek istemiyorum. Temenniler var, tabii ki, faydala-
I nacak kadar faydalanacağız. Yalnız burada bir şeye 
I dokunmak istiyorum. Hiç kimse endişe etmesin, «bi

ze destek verdiniz, başarısız olursak, süz de bize des-
I tek verdiğiniz için başari'sızlığı sizinle taksim ede

riz...» Hayır. Başarılı olursak taksim ederiz bize des-
I tek veren arkadaşlarımızla, başarısız olursak başarı-
I sizlik bize ait. Hiç endişeye mahal yok. (AP salala

rından «Bravo»ı sesleri, alkışlar). Zaten, birşey daha 
I söyleyeyim, burada gayet açıklıkla söyleyeyim, bu 
I Hükümet başarılı olmaya mecbur değil, sadece mec-
I bur değil; mahkûmdur. Çünkü bu Hükümetin başa-
I ri'sızlığı demek, birçok şeyin alt 'alta yazıfrdığı zaman, 
I Türkiye'nin çok daha sıkıntıların içine sürüiklenmesi 
I demektir. Bu Hükümetin başarısı demek, aslında mil-
I letıin bu kandan kurtulması, bu sıkıntılardan kurtul-
I ması demektir. Azimle işiin içine girmişizdir, sami-
j miyetille ve ciddiyetle işin içine girmişizdir. Burada, 
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sadece bize destek verem siyasi partilerden, mililetve-
kMeriınden değil; Cumhuriyet Halk Partisinden de 
işbiırlliği istiyoruz. 

«Ne istiyorsunuz bizden, kendi başınızla yapın»1 

demeyin. Türkiye'min büyük meselelerini konuşalım. 
Türkiye'nin ibüyülk mesdderkui konuşma noktasına 
geldik. Siyasi çekişmeyi kesdüm demiyorum ben; 
ama 100 tane meselenin içerisinde her halde iki ta
ne, üç tane konuşacak mesele bulacağız ve bunları 
elbüirliğ'lyle götürelim. Bunlıarı başarabilirsek, mıüle-
itimıiz memnun olsun, mesut olsun ve bunları başara-
bjl'irsek, milletimizin bu müesseseye olan ve rejime 
olan itimadı daha çok artar. Sanıyorum ki Türk de-
mokrasiskılin bu safhasında, bunca zorlluklarm içeri
sinde hükümet meselesinde de, Meclis meselesinde 
de, Türkiye meselelerinin tümüne yaklaşırken yeni 
bir yaikfflaşımı denemeye mecburuz. Yeni bdr yaklaşı
mı deneydim,. Yanıi işbıMıiği, işbirliği... İşbirliği çok 
zor bir iştir aslımda. Çok kullanılır da herşey'n de
vası! gibi; işbirliği yapın... Ama burada işbirliği ya
pabileceğimiz sahalar var: Gelllim bu kanı durdura
lım, gdin bu enflasyon meselesinde bize yardımcı 
olun, ıbu meseleleri çözmemin yollarını bulalım. 

iyi niyetlerle, sadece mıiiefciırnize hizmet için' yol
dayız. Cenab-ı Alah yardımcımızdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sırallarından 
«Bravo», sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Son söz olarak Sayın Tarhan Erdem, buyurun 

efendim. 
Sayın Erdem, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; Cumhuriyetimizin 
43 ncü Hükümetlimin Başkanını ve sayın üyelerini 
kutlayarak ve (kendilerine başarılar dileyerek sözleri -
mıa başlıyorum. 

Milletimize hizmet etme olanağını bulmanın so
rumluluğuna layık olduklarını göstereceklerdir. 

Toplumumuzdaki canlılık ve soınınlıar hepimizi 
temel kavram değişikliklerine zorlamaktadır. Bu Hü
kümet, içinde bulunduğumuz değişim sürecimin so
nucunda, toplumla çelişen hükümet etme anlayışı
nın son örneği yeni kurumlaşma ve biçimlenmenin 
başlangıcı olacaktır. 

Sayın üyeler, Sayın Demıirerin bu 6 noı Hüküme
ti, kendisi her ne kadar kabul etmiyorsa da, 1963 
sonunda tnönü'nün başkanlığında kurulan Hükümet
le, Sayın Ecevit'in başkanlığında 1977 seçim sonra
sında kurulan hükümet gibi bir 'azınlık hükümeti
dir. • • • - ' • • ' • 

İnönü'nün azınlık hükümetimin 1965 Şubatına ka
dar görev yapabilmesi ve hükümeti seçimlere kadar 
götürebilmesi, 1961 sonrası olayliarının özdliiklerine 

' ve özdlikle İnönü'nün kişisel güç ve yeteneğine da
yanır. Ecevit'in azınlık Hükümetiyse, 'bildiğimiz gibi 
güvenoyu alamamıştır. 

Azınlık hükümetleri, kendi partiilerine ve kurul-
' duğu günün anlayışına göre hüikümeti destekleyen 

partilerin güdüne dayanır. Kuruluş günledımin ko
şulan, 'gerökl&m, -h^kiüm&t ^ku!Pa.n partinı'n ümıiit ve 
amaçlan günler geçerken değişir, önemisizleşir ve 
ıhöyöcan, vermez olurlar. Desitokler, kuşkulu duygular 
içinde, yaklaşmlakta olan seçimli düşümüırier. Başa* 
rısıziliikjîar veya igörümtüleri, anlayışlarıyla çelişeni 

| uygulamalar, kişlisöl kırgınlıklar, yanlış anlamalar,, 
i desteği 'bir süne sonra anüamsız, kılar. DesteklerıinCn 

partileri liçin yanlış olduğu görüşü giderek kuiwe£-ı. 
j lenir:. iBu duyguların lhü|kjümıete yamsımlası en azımdan1 

: çaldJnlgetnlJk; yaratır. IBlöyle Ibir hüküımıst karar' verme: 
; zjaafıyia rahatsızdır,. Zaımlamlla Oırtıaya çilkıaın çteküm-' 

genlik ve dutıaik)samialiar, 'Meclis tılkanıiklığıyla da 
ı Ibirleşinpe, ;hiüJk/ü(m,ıeit çıalışmallarının, yöneticilerini dıü> 

şümaslerıiımJn nasıl bir sıınıriamaya ulaşacağı açıktr. 
j IBizdekıi ttek örmeğin 14 aylık öımınü bi&e başarı isayıla-ı 
' Ibiliır; 'fakat ıgüimüımjüızlaln iklJşli, olanak ve olayları, Ibu 

örneği bile yetişilmez 'bir Ibaşarı olarak özgümle 
ihatıırlataaaktırj 

IProigramu görıüşüüğümiüz Hüıkümatim sadece azım-ı 
lılk «uması mıeıdısnliiyıla. Ibiaşarısız kalıacağıını söylemeye 
zjorumCu olduğum için üzüntülüyüm, Amlaşıiîıylor ki, 
Siiyaseı, adamlarımız (bu demeyi gaçürmeden yemi bir 
miodalJn gereğime limanımıaiyacaikjlar ive içlerine Siiındire-
meyeceklerdir. Bunu belirlemek istiyorum. 

ISayım üyeler, Sayımı IDemıirel'in Iffik, kalhûnesiimın 
ıPiiogrıamu 1965 .Kasumjimıın 6'sında Millet Meclisin
de görüşüldü. O ıgiimlenin üjligiinç tartişma'ları ve olu
şumlar içlimde, Demire! kemdi partisi içimdeki çekiş
meleri de dikişiz bırakarak ve 252 oyluk, güvemoyu-
ma dayanarak bazı değişikliklerle 1969 seçıimıine ka
dar Hükümetlimi götürdü. ISlon '14 yılımı 8 yılını bizzat 
Başbakan olarak yaşayan Oamirel, 4 yılda hükümete 
Üya veren ve 2 yılda ama muhalefet görevini üslenen 
partlimin Gamel Bıaşkanıidıır. DernlireTıiım sorumluluğu 
ve etkisi 19615 şomrası Türkiyesin'de başlıca yer alır. 

©u 14 yılan başlarımda Devlet personel yömaîüımıiy-
le ilgili yasa uygulîammaıya başiarnışıtı. Kamu kösıi-
miinde çaiışamlaran, hangi aüanda ve ölçüde el© alı-
mırsa alınsın durumlarıi bellidir; 
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1-2 Mart «ondası döneninde: 'Anayasada, tazı de-
ğl'şiklikter yapıldı. Hukuk düizjenıLmıiiz; ve tamal özgıüır-
lüklerimizin durumu ülkenin başlıca sorunu halin
dedir, 

Millet Medliisi îçtlüzjüğü değiştirildi, yeniden, biır 
Meclis İçtüzüğü yapıldı. Meçisin ele aldığı (konanlar, 
verıİmi ve aldığı sonuçlar hepimizce 'biliniyor; bir 
seç'ımde Meclis in yarısı değişiyor, toplantı günü 
sayısı ıtopflanılmiayandan az. 

(Finansman kanunları çıkarıldı, tasarruf oranı son 
yıllarda •% li7'ye kadar düştü, 

T965''ben ibu lyana siyaset, Meçliis ve partililer dişu 
na, yolana, derneklere, okullara kaydı. Bu 14 yılın 
(içinde nüfus 1,4 katı arttı. Kent nüfusu 2 Ikatı anttı. 
Sanayiide çalışanların sayısındaki aıllış, k®nıtıleşımieninı 
tgarüstind© kaldı. Milli gelirdeki sanayii gelirfeıi'nin. 
payı önemsiz artış ıgösterlmıişttir;, Otornjdbil siayısı 7 
kat antarken, çelik ürfâîlımi 2,8, elektrik üra:ijmd 4,2, 
buğday üretimi 2,7, şeker üretimi 1,9 kat artmıştır. 

(İthailatt 113 yıl içiınde 1Q kat artarken, ihracat imiz 
ancak 4 kat artmalstıın 

Dış borçlarımız 1 milyar 81 milyon dolardan 
13 milyar âQQ 'milyon doflaıra çıkmıştır, ©unun, yarı
sı da kısa vadeli tadardır. 

IBıu 14 yuldıa, 6 milyon ılnsan köylerden kalkıp 
'kentlere gellımıiştir. Buınların günlük yaşamları, eko
nomik ve sıosyal ilişkileri, hayattan (bekledijkleri, 
davranış ve 'biçimleri değişmiştljr. 1965'te her yıl 
400 'bun genç liş arıyordu, 1979'da bu sayı herhalde 
700 bin cirvarında ollacaktır. Herhalde 1965'ıLn insan
ları, zamanımız Tüıikiye'sJnin insanlarından daha 
mumluydular. 

1979'larda Sayın Demiral ne yapacaktır? Prog
ramından anlaşılıyor İki, «oundan evvel yaptıkları
nı»... Şuraya kadar söyledMerimfi, demin Sayın De-
miırel'in konuşmasını dinledikten sonra tamamlamak 
isterim. Şu söylediklerim son 14 yılm sadece ne Ol
duğu 'yolunda (bir hatırlatmadır. Kötüleme veya imst-
foebme, in© gecenin tou saati için ne de günümiüzün 
koşullan liçin gereköli ve sanıyorum hiçbirimize de 
'bir şey kazandırmayan bir çalışmadır. 

3 Kasım 1965 tarihinde Millet Meclislinde oku
nan Demıirel'in Programı, vaktinizi almak i'sltemiyo-
rum, bundan üç gün evvel 'burada okunan program-
'la aynı cümleleri taşıyordu. Hatta «TRT Kanunu
nun değişmesi» «Bütün temel hak ve hürriyetleri ko
rumayı, Türk Milletlin© huzuru, refahı, saadeti vaat 
ederek iktidara gelmiş bulunuyoruz.» «Durumunun 
ciddiyetini müdrikiz» gi'bi pe çok cümle, 1965'te bu 

I kürsüde okunan programın pekçok cürnleisi, bugüo 
okunan progamıla, (bir liki kelime farklıyla aynıdır. 

1965 ve 1976 Programa arasında ekonomik ve 
siyasal alanda esaslı ibtiır fark yoktur. Görüştüğümüz 
programdaki fariklılık, miemjlektfrinııizıin önündeki 
zorlukları, takan ve fırsatları değeıîendiniırken kut
lanılan üslup 've seçilen 'kelmelerdir. Herhalde ilk 
kez bir hükümet programında yakın, mazi ele alınıp, 
siyasi propagandaya gereksiz değer verilmiştir. Bi
raz evvel Sayın Başibakanırnız buyurdular kü; «Bir 
konsensüs anyonuz, 'bazı şeyleri beraber konuşmalı
yız» Bu çok doğru, hele günümüz için fevkalede 
doğru, ihCyacımız; fakat (bunu, son iiki sene tartışı^ 

I lıılken ıbaşjka türlü üslup kullanmak; ama günümü
zün meselelerini konuşurken biirlikJCe konuşmayı de-
nomek, (bunu aramak, herhalde, eğer affederlerse, 
burada (bir çelişme görmekteyim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Konya) — Diyalo
gun ceddi. 

I TARHAN ERDEM (Devamla) — İki yıllık Cüm-
hunjyet Halk Partûsi Hükümetinin ıtarltoşiması yapıilnv 

J ken, toliraz evvel Sayın Demirel'in üsikıibunıda her-
j halde di'kikaJtlinizü çekti, «biz» ve «süz»* çok kulandan 

keöimelerdi. Halbuki, !bir konsensusa fconsıeınyus ya-
I pıllacaksa, eğer bir anılaşmaya gidilecekse, büyük me-
j selelerin üzerine birlikte varılacaksa. -(kendi deyimiy-

'le - büyük meseleler belikte göğüslenecekse, önce 
I buna 'birisimin başlaması lazım. Bu memleketlin başı-
I bakanı eğer müşterek diyaloga haşlamazsa, listerse-
I nliz şu anda yapmaya başladığım gilbi, bunu ben dene

yeyim. Ben beklerdim kli, bu birliği, b̂u meseleleri1 

(birlikte' düşünmeye, deniemeya Sayın |Başbakanımaz 
I başlayabilsinler. 

Saym üyeler, Hükümet Programında, üıHken'n 
büyük meselelerle karşı karşıya olduğu ve bunların 

I üzerine, varılacağı, içtenlik!© inanıyorum, ki, samimi -
I yeüle söylenmiştir, 
I İlk geldiği gün karşılaştığı yağ, sıvı gaz ve ampul 
I gibi sorunları, halka sıkıntı vermeyecek hale getirebi

leceklerdir. Bu çözümde, veya ertelemede, nihayet is
mi bilinmeyen bir iki devlet memurunun, DemireTin 
deyimiyle cansiparane çalışması, 10 milyonlarla be-

I lirlenen döviz bulunması, mekanizmanın bir iki yerini 
I düzenlemek yeter. 
I Rahatsız olan, işini kaybeden, alışkanlıklarını terk 

etmek zorunda kalanların sayısı yok denecek kadar 
I azdır. Bu çözümler, toplumdan veya bir kesiminden 
I esaslı fedakârlık, büyük plan ve yatırımlar istemez. 
1 Uygulama için sürekli izleme, uzun yular, bazı ku-
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fumlârın değişmesi, yeni kurumların kurulması, bin
lerce iflsanın çalışmaya katlaması gerekmez, sonucu 
kısa sürede alınır, Bunların çözümü de bir siyaset 
adamı için şüphesiz önemlildÜr, omur vericidir, övgüye 
layıktır. -

Fakat herhalde Sayın Demlerin, ülkenin 'karşıisın-
da olduğu ve üzerine varılacak olan büyük meseleleri 
bunlar değildir. Karşısında bulunulan meseleler, bü
yük meseleler, programa göre enflasyon ve anarşidir. 
Aslında bunların hepsi, kontrol edemediğimiz ve ge
reklerini yapamadığımız kenlfileşme ve devlet yönietirni 
sisteminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu so
runlar, günlük bunalımlarımızı yaratan, güncel sorun
ları peş peşe ortaya çıkaran nedenlerdir. Başka deyiş
le, eğitim, enerji, dış ticaret açığı gibi bütün sorunla
rımız bunlara bağımlıdır. 

Hükümetimizin programına göre, ülkenin önünde 
duran meselelerin halli bazı tedbirler alınacaktır. 
Programda yazılı tedbirleri ikiye ayırmak mümkün
dür: Bir tanesi kanuni, bazı yasalarda değişiklikler ve 
yeni kanunlar. Bunların dışında, yönltem, teknik ve 
'tanımı belirlenmemiş hedef ve arzular sıralianmalklta-
dır. 

Sayın >mi'lletvefcMeri, temdi sorunları çözme, yapı 
değişikliği, kurumsal değişiklik gerdktirir. Cumhuriye
t i ve özgürlükleri devamlı kılmak için, eskiyen ve' 
yozlaşan kurumlan değiştirmek, yenileri kurmak ge
rekmektedir. Bu sorunlar, bazı çerçeveleri kırarak ve 
bazı kökleri sökerek çözülebilir. Bu nasıl ve hangi 
kadroyla yapılır? Kurumları değiştirmeden, sadece 
yasaları değiştirerek ve yasaları iyi uygulayaralk Dev-
Mıi kurtarmak müırikün müdür? Gerdken değişime ve 
kararlara, hiçbir ayırım yapmadan Söylüyorum, Tür
kiye'nin bütün kurumlarının, a!l!tya!pının karşı koya
cağı- açilkbr, belidir, slöylenmişitir. Bu Hüküm'dt mo
deli ve anlayışı, kurumsal değişime uygun değildir. 
'Programının bu yolda vaadi yoktur, kadrosu ve da
yandığı toplum kesimleri, temel değişimlere herkes
ten fazla direnç gösterecektir. Sorunların çözümü, 
(kendi görüşlerinin dışinldalkilerini suçlamadan, top
lumun isteklerini doğru görmekle başlar. Sorunların 
hayal dahi etmedikleri boyutlara ulaşması, doğru gibi 
gördükleri çözümlerin geçersizÜiği, ©ski deneylerinin 
yararsızlığı, var saldıkları mekanizmaların işlemezli-

ğı ve (güçsüzlüğü, Hükümdbi her geçen gün bunalıma 
itecektir. Bü akşam, bugün touraida yapılan görüşme
lerde, bu bunalımın sanıyorum bir başlangıcını Sayın 
'Hükümet Başkanı ve üyeleri bir ölçüde sezmiş olacak
lardı*, 

İlk ve zorunlu ihtiyacımız, çelişki ve düşmanlıkla-
rı artırmadan, 'düşmanların hiçbirine Devlette yandaş 
araJtimayan Ve buldurmayan bir 'yönetimin ve Hükü
mdü modelinin geliştirilmesi ve kurulmasıdır. Ancaik 
'böyle bir Hükümet büyük meselelerin üzerine varabi
lir. Bu Hükümetin bu ezellikleri var mıdır; olabilir 
mi? Güvenoyu gerçdklte bu sualin cevabı olacaktır. 

'Biz Cumhuriyet Halik Partililer, (Sayın Demirdi 
biraz evvel bu tip sözlerden rahatsız olduğunu söyle
diler, ama ben tekrar etmekte mazurum) Türkiye Cum-
huriye'tirtin bağımsızlık savaşını yürüten 'kadroların 
'kurduğu bir partinin üyeleriyiz. Demokratik Cumhu
riyet, yaşama ortamımız ve var olma nedenlimizdir. 
Sadece Anayaısalda yaizıldığı İçin değil, ulusumuzun 
koşullarının elverdiği en geniş örgüte ve gelişmiş Dev
let anlayışına sahip olduğumuz 'için demdkrasinlin vaz
geçilmez urisuruyuz. Biz, dkonıomlk alanıda Devletin 
etkinliğinin zorunhığuna inanırız, Devletçiyiz. Kurum
larımız, hele böyle zamanlarda değiştirilmesi ve ye
niden kurulması gereğine inanan devrimcileriz. Ülke
nin ve ulusun bölünmezliğine, herkesin eşit halkları 
olduğuna inanan ımi'ffiydtçileriz. 

Programını görüştüğümüz HükÜmdtin, tarihi geli
şim içinde doğru tercihlere sahip olmadığını, güncel 
hayatımız iiçinde ve (kendi ölçüleri içinde bile başarılı 
olamayacağını Söylüyoruz ve görüyoruz. Bu nedenle, 
güvenoyu verilmesinin ülke sorunlarını büyüteceği
ne, daha da içinden çıkılmaz hale getireceğine inan
maktayım 

Cumhuriyet Hükümdbi, ıMildt Meclislinin güvenine 
'layık görülürse bizler, muhalefet üyeleri, inançlarımız 
yolunda gorevlerimizü yaparız. Medİsimiızin kararım 
saygıyla değerlenldireceğiz. 

Hepinize başarılar diıyorum; saygılar sunuyorum, 
(CHP sıralarından allkuşlar.) 

BAŞKAN — Teşdkkür dderim Sayın Erdem. 
Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler tamam-

lanmıştıf < 
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IV. - İBASKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Danışma Kurulunun; güvenoylamasının 
25 . 11 . 1979 Pazar günü saat 10.00'da yaptimasma 
dair önerisi. 

BAŞKAN — Saıyın miletvefcillern, güiven oylama
sı, Anayasamızın 103, içtüzüğümüzün 105 nci maıd-
desimıe göre, görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geç
tikten sonra yapılacaktır. Bu konuda bir Danışana 
Kurulu öneıM vardır, okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 57 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun olarak, 

25 . 11 . 1979 Pazar günü yapılacak olan Bakanlar 

Kuruluna güiven oylamasının, aiyna gün saat 10.00'da 
yapılması önerilmiştir. 

Gaihıit KaraJkaş 
Mıilet Meclisli Baş&anı 

CHP Grubu BaşkanvekiM AP Gruıbu BaşkanvekiiM 
Metin Tüzün Oğuz Aygün 

MSP Grubu BaşkanıvekıM MHP Grubu BaşIkanvekiDi 
Hasan Aksay ihsan Kabadayı 

BAŞKAN — Danışma Kunitu öımenisıinıi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edılm'iştir. 

Buna göre, Başbakan Sayın Süleyman Demiırel 
tarafından kurulan Balkanlar Kurulunun güven oyla
ması için, 25 . 11 . 1979 Pazar günü sasıt 10.00'dia 
toplanmak üzere barleşimıi kapatıyorum. 

Kapanıma saaüi : 04.03 
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